
 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل العهد القدمي 

 
 

 

 

 

 فرميان ڤدي
 

 ترمجة 

 القس حنا جميل 
 



 

 نظرة عامة عىل العهد القدمي 

 

 

 فرميان ڤدي
 

 ترمجة 

 القس حنا جميل 
 

 احلق واحلياة للرتمجة والنرش 

 8102السنبالوين، 



 م 8102القس: حنا جميل،  ©

 احلق واحلياة للرتمجة والنرش 

  :العنوان

 السنبالوين، أ رض امجلَّال، ش اجلامع، الكنيسة الإجنيلية

   10808708111ت: 

 

 

 

 

وحده،  للمرتمجحمفوظة  الرتمجةمجيع حقوق    

ل ما  اس أ ي جزء من هذا الكتابول جيوز اس تخدام أ و اقتب اإ

 ته املعايري الااكدميية، أ قرَّ 

عادة الطبع والنرش من خالل النسخ  وللمرتمج وحده حق اإ

أ و عرب ال نرتنت يف أ ي وس يةل مسعيَّة أ و برصية املطبوعة أ و أ ية 
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 مقدمة
 املؤلف، نع مبعلومات القارئ مند أ ن هو مهنا والهدف. القدمي العهد أ سفار عىل خمترصة عامة نظرة هذه

ىل ةابلإضاف سفر. لك كتابة من والغرض املوضوع، الرئيس ية، الشخصيات الكتابة، اترخي َّخص اإ  عن ُمل

ر اليت الكيفية  . حتوايتهمب  موجز عىل سفر لك مقدمة حتتويو . سفر لك يف املس يح هبا يُصوَّ

 ذلكل هللا؛ مةلكل تلميذلك ل جدا هامة املقدس الكتاب أ سفار من سفر للك العامة النظرة تعترب

ىل التلميذ يصل أ ن   نأ مل  أ ننا واملؤكد .املقدس الكتاب يف الكربى واملوضوعات لل حداث العام الفهم اإ

 سنسعى دلراسة،ا هذه من نقرتب وحنن لكن. عهنا الكثري نعرف لكام هللا لكمة مع أ طول وقتًا نقيض لكام

 . عدب فامي التفاصيل نعرف لن   قادرين نكون َثَّ  ومن أ ول الكربى الصورة عىل حنصل ل ن  

 . حدة عىل سفر للك خمترص موجز خالل من ادلراسة زاوية بتضييق الفصل هذا يبدأ  

 القدمي والعهد اجلديد العهد مقارنة
ليه يتطلع اذلي الرجاء هو املس يح  رصَّح دة،ع مواقف ويف. هل ال سايس واملوضوع املقدس الكتاب اإ

 : املقدسة الُكتب موضوع بأ نه املس يح

 ِجئ ُت  َما. اَلن ِبيَاءَ  َأوِ  النَّاُموَس  َلن ُقَض  ِجئ ُت  َأّنِ  تَُظنُّوا لَ ( " »1::5 مت) يف املس يح قال 

 . "لَُكِّلَ  بَل   َلن ُقَض 

 مجيع ومن الكتب من ابتدأ   ث"  :معواس تلميذي مع املس يح سار عندما لوقا، البشري أ خربان 

 (. 7::: لو." )الكتب مجيع يف به املُختصة ال مور هلام يُفّسِ  ال نبياء

 َوقَالَ 77: " وقال البشري ذكل وجسل بذكل، يتعلق فامي تالميذه من عرشة مع تلكَّم ،ذكل وبعد 

ي ال لََكَمُ  ُهوَ  هَذا»: لَهُم   ِ ُتُك   اذلَّ دُ  َوَأانَ  ِبهِ  لَكَّم  َّهُ : َمَعُك   بَع  يعُ  يَِتَّ  َأن   بُدَّ  لَ  َأن  اَنُموِس  يِف  ّنِ عَ  َمك ُتوب   ُهوَ  َما مَجِ

هَنُم   فَتَحَ  ِحينَئِذ  71. «َوال َمَزاِمريِ  َواَلن ِبيَاءِ  ُموَس  هَُموا ِذه  ، ُهوَ  هَكَذا»: لَهُم   َوقَالَ 74. ال ُكُتبَ  ِلَيف   َوهَكَذا َمك ُتوب 
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يحَ  َأنَّ  يَن َبِغي ََكنَ  َّمُ  ال َمس ِ َواِت  ِمنَ  َويَُقومُ  يََتأَل مِ  يِف  اَلم  َّاِلِث، ال َيو  َرزَ  َوَأن  :7 الث هِ  يُك  ِ بَةِ  اِبْس  ِفَرةِ  اِبلتَّو   َوَمغ 

ِ  ال َخَطاايَ  ً  اُلَمِم، ِلَجِميع َتَدأ   (. :7-77: 7: لو." )ذِلكِلَ  ُشُهود   َوَأن ُت  74. ُأوُرَشِليَ  ِمن   ُمب 

ُِّشوا93"  74-93: 1 يوحنا يف الهيود حاور عندما يسوع قال  هيَافِ  لَُك   َأنَّ  تَُظنُّونَ  َلنَُّك   ال ُكُتبَ  فَت

َّةً  َحيَاةً  َّيِت  َوِهَ . َأبَِدي َهدُ  ال َلَّ  تَأْتُوا َأن   تُرِيُدونَ  َولَ 74. ِل  تَش 
ِ
 .َحيَاة   لَُك   ِلَتُكونَ  ا

ىل ابلإضافة  نأ   أ خر، بتعبري".  النبوة روح ه يسوع شهادة"  أ نَّ ( 54:53 رؤ) يف نقرأ   ذكل، اإ

ىل هتدف املقدسة الكتب ولك النبوءة وطبيعة غرض عالن اإ  . املس يح يسوع اإ

ىل وحاجته الإنسان سقوط بسبب أ نَّ  الواحض ومن  لك وضوعم هو املس يحف خالص املس يح؛ اإ

 احلياة عىل لحنص أ ن ميكننا وحده واملس يح املس يح خالل من ل ننا مًعا؛ اجلديد والعهد القدمي، العهد من

  (.54:54 )يو الفضىل واحلياة ال بدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

4 

 

 

 القدمي العهد

 

ِّص،املُخ املس يا جميء أ جل من القدمي العهد يؤسس  ل

 اذلي ملتأ ملا َكلعبد وأ يضا مكلو  َكهن، كنيب، وينتظره

 بلق  الإنسان خطية أ جل من ميوت أ ن عليه يتحت

 حيك أ ن

 

 

 

  الإعداد

&  

 ال ساس

 

  حاملس ي عىل سؤسّ ـ يُ  الناموس

  املس يح اجل من ـ يُعد التارخي

 أ جل من ـ هو الشعر نظم

  املس يح

 املس يح انتظار ـ النبوة

 

 اجلديد العهد

 

ِّص جميء قصة ختربان  ها،انتظار  طال اليت املُخل

 خشصه وعن معهل عن وختربان

 

 الظهور

 

  ال انجيل

 

ِّن القدس، الروح معل خالل من  أ عامل سفر يعل

  أ ىت اذلي املُخلص رساةل الرسل

 

 الامتداد

 

  الرسل أ عامل

 

 يفوك  املس يح ومعل لشخص الاكمةل ال مهية تطور

 ريكسف املس يحي سلوك عىل ذكل يؤثر أ ن جيب

  العامل يف املس يح

 

  التفسري

& 

  التطبيق

 

  الرسائل

 

 الزمن ايةهن يف وحمكه الرب وعودة الزمن هناية تنتظر

  املؤمن علهيا يكون اليت ال بدية واحلاةل

 

  الهناية

 

  الرؤاي
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 التلميذ عىل جيب ما فهذا. للنصوص عناوين فيه تُعطى ل سفر لك ُملخص أ نَّ  لحظ فضكل من

 . هل عنواانً  وضع نص لك ادرس. معهل
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 ال ول القسم

 الناموس

  ال وىل امخلسة الكتب

 هذه عرفوتُ  ". امخلسة الكتب"  أ ي"  بنتاتوك"  املقدس الكتاب من ال وىل أ سفار امخلسة تسمى

 خالل من هللا عطاهاأ   اليت والتعالي القوانني عىل حتتوي ل هنا ؛" الناموس كتب"  أ هنا عىل أ يًضا ال سفار

رسائيل لشعب موس  ل نَّ  ثنيةالت  سفر من ال خري اجلزء ماعدا موس، هو ال سفار هذه كتب اذلي. اإ

 هللا اختيار هياف نرى ل ننا املس يح؛ جمليء أ ساًسا امخلسة ال سفار تضع. موس موت عن يتلكم اجلزء هذا

رسائيل، ل مة رسائيل، أ حصبت. ك مة وميالدها اإ  العهد دس،املق الكتاب حفظة اخملتار(، هللا )شعب اإ

 . (1-5: 3 رو ؛9:: )رو اجلسد حبسب املس يح مهنم وجاء واملواعيد، العهود وأ خذين القدمي،

 التكوين سفر

 البداايت سفر

  السفر وامس املؤلف

 للكتاب (LXX) الس بعينية الرتمجة من مأ خوذ " Genesis"  الامس. التكوين سفر َكتب هو موس

 .البداايت تعن Genesis واللكمة. القدمي العهد ل سفار اليواننية الرتمجة وه املقدس،

 السفر اترخي 

  م.ق 5714-5754 
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  السفر وغرض املوضوع

 عندما الربكة حتدث. ةواللعن الربكة وهو هل، الرئييس املوضوع تضحي  التكوين لسفر العادية القراءة مبجرد

 يعرض أ كهلب السفر. عدن جنة يف حدث كام العصيان وجود يف اللعنة وحتدث والإميان، الطاعة تتواجد

رسائيل امة اختيار موضوع هو هل، ال سايس املوضوع رمبا لكن. املوضوع هذا لنا  وعهد براهياإ  خالل من اإ

براهي، خالل من. معه هللا  Genesis لكمة تعن ل. (5:-5: 51 ؛9-5: :5 )تك ال مم بربكة هللا وعدَّ  اإ

 . البداايت كتاب تعن بل فقط، البداايت

َّنس تُ  اليت الإعالانت لك تنبع مهنا اترخيية وبداية مرجع التكوين سفر يُعطينا  لك. بعد فامي عل

نه. التكوين سفر يف أ صلها املقدس الكتاب يف الكربى املوضوعات  فيه. البداايت من العديد به سفر اإ

 هللا وعود دايةب البرشي، اجلنس سقوط بداية اخلطية، وبداية واملرأ ة، الرجل وبداية الكون، بداية نرى

رسائيل أ مة وبداية ابخلالص،  ملس ياا مهنم يأ يت أ ن ذكل من هللا غرض ل نَّ  اخملتار(، هللا )شعب اإ

 . واملُخلِّص

براهي عنو  والطوفان، نوح وعن املُجّرِب، والش يطان وحواء، أ دم عن نتعمل التكوين سفر يف  اإ

حسق خوته يوسف وعن ويعقوب، واإ  القتل، ية،اخلط  العمل، العائةل، الزواج، بداية أ يضا فيه وجند. واإ

قامة ال وىل احملاوةل السبت، احلضارة، اللغات، ال عراق، اذلبيحة، ابملوت، احلك  واحدة، امليةع حكومة لإ

عالن هو املقدس الكتاب. اببل( برج عند ادلاينة )تطورت البابيل املذهب ونرى  رواية هو ،اترخيي اإ

 . التارخي يف هللا معل

 مرة 55 اءتج العبارة هذه ".... مواليد هذه"  ه التكوين سفر يف كثرًيا تتكرر عبارة توجد

 عالقة هللا يف حدث عام معلومات يُعطي اذلي التال للقسم مقدمة تكون ليك وذكل التكوين، سفر يف

ىل وال رض الساموات خلق منذ وابلبرش الكربى ابل حداث رسائيل أ ابء اإ  . اإ
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  الرئيس ية الشخصيات

براهي، نوح، حواء، أ دم، حسق، سارة، اإ  .يوسف راحيل، يعقوب، عيسو، رفقة، اإ

  التكوين سفر يف نبوايً  يُرى كام املس يح

 العالقات تتضح ذكل وبعد، (51:9 )تك السقوط بعد املرأ ة نسل خالل من ابخلالص الوعد هللا أ عطى

براهي عائةل (،4:3: )تك سام نسل (،1:7 )تك شيث نسل: التكوين سفر لك يف املس يانية  )تك اإ

حسق نسل (،:9:5  . (54:73 )تك هيوذا س بط (،9:74 )تك يعقوب أ بناء (9: 4: )تك اإ

 .(57: 1 )رو للمس يح رمز هو أ دم. التكوين سفر يف املُخلِّص تصور اليت الرموز من العديد توجد

 . اجلديدة اخلليقة رأ س هو املس يحو القدمية، اخلليقة رأ س هو أ دم

ىل تشري هابيل ذبيحة ىل يرمز هابيل وقتل. عنا س ميوت اذلي املس يح اإ   .املس يح موت اإ

 ( 9: : )عب للمس يح رمز هو وَكهن مكل بوصفه: صادق مليك

خوته، وخانه كثريا، أ ابه أ حبه اذلي :يوسف  . للمس يح اأ يض يرمز جناهتم وس يةل أ صبح ذكل وبعد اإ

 الشخصية لدلراسة خمطط

قسام عنواانً  أ عط  عىل. ابل خر مقس لك عالقة ختتاره اذلي العنوان يف توحض أ ن حاول. املعنونة غري لل 

 : العنوان يكون رمبا ال يت اجلزء يف املثال سبيل

  للطوفان نوح اس تعدادات

  الطوفان أ ثناء نوح

  الطوفان مخود

  نوح مع العهد
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  نوح عائةل

  (:9: 55-5: 5 )تك أ حداث أ ربعة

 (1:-7: :؛ 9: :-5: 5) والإنسان القدمي العامل خلق

  (:9: 1-5: 9 )تك والسقوط الإنسان فساد

  (3:: 3-5: 4 )تك ابلطوفان الإنسان تدمري

  (:9: 55-5: 54 )تك ال مم الإنسان، تش تيت

  (4:: 14-5: :5 )تك للفادي والإعداد شعب اختيار: شعوب أ ربعة

براهي رسائيل( أ مة وأ بو الإميان )أ بو اإ  (4:-5: 9:-:5)تك  اإ

حسق   (91: 4:-5: 7: )تك املوعد( ابن احملبوب، )الابن اإ

  (79: 94-5: :: )تك التأ ديب( حتت ويعقوب املاكر )يعقوب يعقوب

د( )املتأ مل يوسف   (4:: 14-5: :9 )تك واملَُمجَّ
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 اخلروج سفر

 الفداء( )سفر

 السفر وامس املؤلف

 للكمةل اليواننية اللغة من مش تقة لتينية لكمة ه ”Exodus“ اخلروج. السفر هذا كتب من هو موس

“Exodus” .ىل القدمي العهد برتمجة قاموا اذلين ،املرتمجون  ابلرتمجة املعروفة الرتمجة يف اليواننية اللغة اإ

 . اْسه السفر أ عطوا ، مه اذلينالس بعينية

  م.ق 5754-5714: السفر كتابة اترخي

 السفر وغرض املوضوع

ر هو كام الفداء( 5: اخلروج سفر يسودان موضوعان  واخلالص التحرير( :و الفصح خروف يف ُمصوَّ

 . ال محر البحر وعبور مرص من اخلروج حادثة يف يُرى كام مرص عبودية من

 هللا شعب اترخي رسد يف اخلروج سفر يس متر مرص، يف المنو من س نة 44: من أ كرث بعد

رسائيل، أ مة املُختار، عطاء مرص، من وخروهجم حتريرمه ويصف اإ  حياة ةقص لنا ويصور. الناموس واإ

رسائيل شعب يقود ل ن   هل الرب ودعوة ميالده موس، ىل يقودمهو  املرصيني، عبودية من وخُيرهجم اإ  اإ

ىل ابلإضافة الفصح، خروف خالل من البكر عن الرب يصفح. امليعاد أ رض  ابتالرض معجزات اإ

 ل نه مرص، نةفراع  لك من وال قوى القادر الوحيد أ نه أ ن لشعبه هللا بنيَّ . ال محر البحر وعبور العرشة،

هل هيوه، الرب، الس يد  . والإعالن الفداء اإ

ىل ووصلوا ال محر البحر الشعب رَبَ عَ  عندما َّن ،الرب انموس هللا أ عطامه الربية؛ اإ  أ هنم هلم وأ عل

مم شهادة لتكون مقدسة وأ مة كهنة، ومملكة الشعوب، بني من خاصة هل س يكونون . (:-7: 53 )خر لل 
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 وال خرين، هللا بواحي  أ ن   كيف وتُعلِّمهم هللا، قداسة توحض اليت العرشة، الوصااي عىل الناموس هذا وحيتوي

ىل احلاجة وظهرت هللا، قداسة مع والتوافق الوصول عن جعزمه تبنيَّ  الوقت مبرور ولكن  للوصول طريق   اإ

ىل  ابح،واذل الاجامتع، خمية خالل من الطريق هذا هللا وأ عطى. الغفران مينح الطريق وهذا هللا، اإ

 . الالوي والكهنوت

  ال ساس ية الشخصيات

 . فرعون مرمي، هارون، موس،

 اخلروج سفر يف يُرى كام املس يح

ل املس يح، عن مبارشة نبوءة عىل اخلروج سفر حيتوي ل بيامن   الرائعة الرموز نم عدد عىل حيتوي أ نه اإ

 كنيب، موس أ ن (51: 54 )تث يف ال ية توحض. للمس يح رمز هو موس عدة، نواح   من. املُخلِّص عن

ض. ابملس يح تنبأ    خلدمة قواهام رخس مهنام ولك. الطفوةل مرحةل يف ل خطار واملس يح موس من لك تعرَّ

 . ُمخلِّص مهنام ولك ُمرشِّع، مهنام ولك كوس يط، ومعال ال خرين،

 . (1:: كو5 ؛3:5: )يو عيب بال اذلي امحلل هو املس يح أ ن حيث للمس يح، جدا قوي رمز هو :الفصح

ر الس بعة ال عياد من عيد لك :الس بعة ال عياد  . املُخلِّص أ وجه من وجه يُصّوِ

ر ابملعمودية، بولس يربطها :نفسها اخلروج حادثة  كو5) وقيامته ودفنه، ،موته يف املس يح مع متاثلنا ويُصّوِ

  (9-:: 4 رو ؛:-5: 54

 . (7-9: 54 كو5 ؛49-74 ،91-95: 4 )يو للمس يح صورة مهنام لك :واملاء املَن

ر :الاجامتع خمية  )عب. وذابحئها وتنظميها، وأ اثهثا، وأ لواهنا، موادها، يف ذكل وجند املُخلِّص املس يح تُصّوِ

3 :5-54 :54) . 

 . (4:-7: ،:5-55: 3 ؛54-57: 7 )عب املس يح وخدمة خشص عن َكمل بوضوح ينرب :الكهنة رئيس
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 : الشخصية لدلراسة خمطط

 . (::: 54-5: 5) مرص عبودية من الفداء

  (:9: :5-5: 5) )خضوع( العبودية يف

  (95: 57-99: :5 )خر رفيعة( وبذراع ابدلم )الفداء العبودية من التحرير

ىل الرحةل   (::: 54-5: 51 )خر )التعلي( سيناء اإ

  (94: 74-5: 53 )خر هللا من الإعالن

عطاء   (54: 7:-5: 53 )خر الناموس اإ

  (54: 95-5: 1: )خر الاجامتع خمية بناء

  (91: 97-5: :9 )خر الناموس كس

  (94: 74-5: 91 )خر الاجامتع خمية عن وتعالي وصااي
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  الاجامتع خلمية ختطيطي رمس

            

  ال قداس قدس  القدس   

     منارة  |||||||    

   اتبوت   قامئ   ||       لالغتسال مرحضة

     

 

  مذحب 

  البخور        خزب مائدة

      

   العهد          

    الوجوه 
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 الالويني سفر

 القداسة( )سفر

  السفر وامس املؤلف

 ابلالويني يتعلق " يعن والامس الس بعينية الرتمجة من اْسه الالويني سفر يأ خذ. السفر هذا موس كتبَ 

 النواميس عىل الالويني سفر حيتوي. الالويني سفر يف هللا شعب خيدمون اذلين الكهنة هللا اختار". 

 . الرب يعبدون ككهنة معلهم يف ليوهجهم لشعب هللا أ عطاها اليت

 :الكتابة اترخي

  م. ق 5754- 5714 

 :السفر وغرض املوضوع

 كيف للإرسائي الالويني سفر يف املعطاة التعلاميتتُبنّيِ . (71:55 )ل" قدوس أ ان كام قديسني كونوا"

رسائيل يُعمّلِ  أ ن هو الالويني سفر من والغرض. مقدس كشعب هللا أ مام تسكل  هللا يعبد كيف( 5 اإ

 فرس موضوع ه القداسة. كهنة أ مة لتكون دعوهتا هللا( )شعب ال مة تمتم وكيف( : معه ويسري

ىل يُقرتب أ ن يُمكن. مقدس املرء جتعل معلية هو التقديس. الالويني  طريق عن طفق القدوس الإهل اإ

 . الكهنة وساطة خالل من اذلابح

  ال ساس ية الشخصيات

  هارون موس،

 الالويني سفر يف يُرى كام املس يح

 . الالويني سفر يف املس يح عن الرموز من العديد يوجد حيث اخلروج، لسفر مشابه الالويني سفر
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ىل ترمز امخلس اذلابح لك :امخلس اذلابح  ويف خطية الب حياة عاش كونه يف املس يح ومعل خشص اإ

 .لل ب خضوع

 . الالويني سفر يف للمس يح جدا وواحض ابرز رمز هو :الكهنة رئيس

 ذبيحته ،الاكمل خشصه عن وتُعلِّمنا املُخلِّص، عن رموز الس بعة ال عياد أ يضا تشلك :الس بعة ال عياد

 . الكفاري ومعهل ال موات من قيامته البدلية،

  الشخصية لدلراسة خمطط

 (54: :5 – 5: 5 )ل ابذلابح اخلاصة النواميس

ىل لالقرتاب ابلنس بة   (94: :-5: 5 )ل هللا اإ

  ( 4:-5: 54-4للكهنة )ل  ابلنس بة

  (99: 51-5: 55 )ل الطهارة خبصوص

  (54: :5-5: 54) ال مة عن الكفارة خبصوص

  (97: ::-5: 54)ل  ابلتقديس املتعلقة النواميس

  (::: 4:-5: 54 )ل هللا لشعب ابلنس بة

  (99: ::-5: 5: )ل الرب لكهنة ابلنس بة

  (9:: 7:-5: 9: )ل العبادة يف

  (74: 4:-5: 1: )ل كنعان أ رض يف

  (97-5: :: )ل النذور خبصوص
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 العدد سفر

 الربية( يف )التيه

 الكتاب وامس املؤلف

حصاحات يف موجودتني روايتني من اْسه العدد سفر أ خذ. العدد سفر َكتب هو موس  عن 4:و 5 اإ

حصاء تعداد رسائيل شعب واإ  سهول ىلع َكن الثان والتعداد ،سيناء جبل يف َكن ال ول التعداد. اإ

 . موأ ب

 الكتابة اترخي

  م.ق 5714-5754 

  السفر وغرض املوضوع

حصاء من اْسه يأ خذ العدد سفر أ ن من الرمغ عىل ل الشعب، اإ  س نة 74 الحو  ابلتيه أ ساًسا هيت أ نه اإ

 بسبب وذكل املعاانة؛ من س نة 94 أ صبحت ايومً  55 تأ خذ أ ن املفرتض من َكن اليت الرحةل. الربية يف

ميان عدم -54: 9 )عب هللا بوعود الإميان مزج يف الفشل عواقب العدد سفر يُبنّيِ . وعصيانه الشعب اإ

ىل ابلإضافة. (:: 7 ل الربية، يف احلياة خربة َكن شعب هللا جيتاز بيامن أ ن يُعلِّمنا العدد سفر أ ن اإ  مل أ نه اإ

د نتخذها، اليت الاختيارات. الظروف هذه مثل يف ميكث  وسرنى. حلياةا يف نسلكه اذلي الاجتاه حُتّدِ

 . يشوع سفر يف ذكل

 لك هللا دسدَّ . لشعبه املس مترة هللا عناية هو العدد سفر لك يف يظهر اذلي ال خر املوضوع

مياهنم وعدم متردمه عن النظر بغض كثرية مرات يف احتياجاهتم . والسلوى املن،و  املاء، هللا فأ عطامه. اإ

 . عليه ومتردمه وتذمرمه شكوامه من ابلرمغ حىت هلم حبه يف هللا اس متر
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  ال ساس ية الشخصيات

 .  ابلق َكلب، يشوع، مرمي، هارون، موس،

 العدد سفر يف يُرى كام املس يح

: 5: )عدد " النحاس ية احلية"  من أ كرث وصلبه املس يح عن واحضة صورة أ خر ماكن يف يوجد ل رمبا

 . (57:9 يو قارن 7-3

 . (7:54 كو 5) للمس يح رمز ه الشعب عطش روت اليت الصخرة

 . (99-95: 4 )يو السامء من نزل اذلي اخلزب أ نه عىل املس يح يصور املن

ر والنار السحاب معود رشاد تُصّوِ ر امللجأ   ومدن املس يح، اإ  . دلينونةا من ملجأ ان بكونه املس يح تُصّوِ

  (53 )عد للمس يح رمز اأ يضً  ه امحلراء البقرة وأ خريا،

  الشخصية لدلارسة خمطط

  (94: 54-5: 5 )عد القدمي( )اجليل سيناء يف والإعداد التجهزي

حصائه الشعب ووضع حاةل   (73: 7-5: 5 )عد واإ

  (57: 3-5: 1 )عد الشعب وتقديس هللا وصااي

  (94: 54-51: 3 )عد املوعد أ رض حنو طويةل رحةل

  (54: 1:-5: 55 )عد القدمي اجليل فشل

  (54: :5-5: 55 )عد الطريق طول والسخط التذمر

  (71: 57-5: 59 )عد برنيع قادش يف الإميان عدم
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  (54: 1:-5: 51 )عد الرب تأ ديب

عداد   (59: 94-5: 4: )عد اجلديد اجليل اإ

عادة رسائيل تنظي اإ   (9:: ::-5: 4: )عد اإ

  (54: 94-5: 4: )عد والنذور اذلابح قوانني

قلميية   (59: 94-5: 95 )عد ال رض اإ
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 التثنية سفر

 الناموس( )مراجعة

 السفر وامس الاكتب

عطا"  ومعناه الس بعينية الرتمجة من يأ يت السفر امس. السفر هذا كتب اذلي هو موس  الناموس ءاإ

 من نسخة: " َكل يت يرُتمج أ ن جيب َكن واذلي 54: :5 عد يف ادلقيقة غري الرتمجة من وأ ىت".  الثان

 اذلي ل صيلا للناموس وامتداد مراجعة ابحلري لكنه اثنًيا، اانموسً  هو ليس التثنية سفر".  الناموس

 . سيناء جبل يف هللا أ عطاه

 الكتابة اترخي

  م.ق 5754 

 السفر وغرض املوضوع

 (تنىس لئال نفسك لحظ)

 من َكن.  عداملو  أ رض الإرسائييل الشعب دخول عش ية ويف الربية، يف التيه من س نة أ ربعني بعد

 الهام ملقدسا هللا وانموس ل جلهم، هللا فعهل ما لك يتذكروا أ ن امليعاد أ رض يدخلوا أ ن قبل الرضوري

 السفريؤكد  اوأ يضً . (4-5: 7 )تث ال مم للك كهنة كملكة مقدسة ك مة ومعلهم ال رض يف لبقاهئم جدا

 . ويطيعوه هللا حيبوا أ ن ال طفال لتعلي القصوى ال مهية عىل

رسائيل مع العهد بتجديد التثنية سفر ينهتيي حصاح اإ حصاح جديًدا اقائدً  يشوع وتعيني (،3: )اإ  (،95 )اإ

حصاح موس وموت  . (97 )اإ
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 ال ساس ية الشخصيات

  يشوع موس،

 التثنية سفر يف يُرى كام املس يح

"  نقرأ   حيث. املس يح عن الصور أ وحض من واحدة ه 51: 54 تث يف موس عن قيلت اليت العبارة

بُّ  كَلَ  يُِقيُ » لُهكَ  الرَّ
ِ
َوتِكَ  ِمن   َوَسِطكَ  ِمن   نَِبيًّا ا خ 

ِ
َمُعونَ  هَلُ . ِمث يِل  ا  للمس يح ورةص هو اوموس أ يضً ." تَس 

: :9 )خر وَكهن (،:5-54: 97 )تث كنيب الثالثة املس يح وظائف تت اليت الوحيدة الصورة أ هنا حيث

ل ملاًك، يكن مل موس أ نَّ  من الرمغ )عىل ومكل (95-91   1.(1-7: 99 تث لإرسائيل؛ كحامك معل أ نه اإ

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (1-5: 5 )تث مقدمة

  (79: 7-4: 5 )تث للتارخي مراجعة

  (99: 1-77: 7 )تث الناموس مراجعة

  (:9: 55-5: 4 )تث الناموس تطبيقات

ضافية نواميس   (53: 4:-5: :5 )تث اإ

 ( 4:: 94-5: :: )تث العهد قبول

  (:5: 97-5: 95 )تث القائد تغري

 

                                                 
1 Bruce Wilkinson and Kenneth Boa, Talk Thru the Old Testament, Vol. I, Thomas Nelson Publishers, 1983,    p. 39 

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

21 

 

  املوضوعات هذه تذكر: ملخص

  ال مة اختيار التكوين سفر

  ال مة فداء اخلروج سفر

  ال مة تقديس  الالويني سفر

  ال مة توجيه  العدد سفر

  ال مة تعلي  التثنية سفر
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 الثان القسم

 التارخيية ال سفار
 

ىل يشوع من. املس يح خشص عىل اخملتلفة القدمي العهد أ قسام لكتركز  ىل نأ يت أ س تري، اإ  الثانية اجملموعة اإ

رسائيل أ مة اترخي ال سفار من اجملموعة هذهتتناول  القدمي، العهد أ سفار من  حياة ال سفار هذهتُغطي . اإ

مياهنم عدم بسبب وذكل مهنا؛ وترحلهيم لها فقدمه ىلاإ  ال رض امتالك منذ ال مة  الثنا تُغطي. وعصياهنم اإ

رسائيل اترخي من س نة 444 سفًرا( حوال :5سفًرا ) عرش  كوامتال غزو عن ال سفار هذه وختربان اإ

رسائيل، قضاة حك كنعان، أ رض رسائيل تقس ي اململكة، تأ سيس اإ ىل اإ  وجنوبية، شاملية ةمملك مملكتني، اإ

ىل وس ببهيا الشاملية اململكة سقوط ىل وسبهيم اجلنوبية اململكة سقوط أ شور، اإ ىل العودة بل،اب اإ  أ ورشلي اإ

 . وعزرا حنميا مثل رجال قيادة حتت
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ل املس يح جمليء ال سفار هذه متهد فبيامن   ال تية ال مور ختاطب أ هنا اإ

 2 للمس يح الإعداد: التارخيية الكتب

  يشوع

  قضاة

  راعوث

  ال رض امتالك

  ال مة واضطهاد

 لزمنيةا الفرتة ال سفار هذه تغطي: هللا حك

رسائيل َكنت عندما   هللا خالل من حُتك اإ

 م.ق 5741-5479

  ال ول مصوئيل

 الثان مصوئيل

 54-5ال ول  ملوك

 ::-55ال ول  ملوك

 :5-5 الثان ملوك

 1:-54 الثان ملوك

 ال ول ال ايم أ خبار

 الثان ال ايم أ خبار

  ال مة اس تقرار

  ال مة وامتداد توسع

  ال مة متجيد

  ال مة تقس ي

  ةالشاملي اململكة وتدهور احنطاط

  الشاملية اململكة س يب

  الهيلك لبناء الإعداد

 الهيلك تدمري

 

 

 ةمملك اترخي ال سفار هذه تتبع: اململكة

رسائيل ىل تأ سيسها منذ اإ  144 نةس   تدمريها اإ

  م.ق

  عزرا

  حنميا

  أ س تري

عادة   الهيلك بناء اإ

عادة   أ ورشلي بناء اإ

  الشعب حامية

عادة  بن يةبق  عودة ال سفار هذه تصف: البناء اإ

رسائيل ىل اإ  الس يب من س نة 4: بعد ال رض اإ

 

 

 

 

 

                                                 
2 Some of the ideas for this chart were drawn from A Popular Survey of the Old Testament, by Norman L. Geisler, 

Baker Book House, Grand Rapids, 1977, p. 83 and Talk Thru The Bible by Bruce Wilkinson and Kenneth Boa, Thomas 

Nelson Publishers, Nashville, 1983, p. 47-49 
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 يشوع

 ال رض( )امتالك

  السفر وامس الاكتب

ن القدمي، العهد من ال وىل امخلسة ال سفار خبالف. السفر هذا كتب من هو يشوع  يأ خذ لسفرا هذا فاإ

 ؛59:4 عد) هوشع هو ليشوع ال صيل الامس. موس خادم يشوع وهو هل، الرئيس ية الشخصية من اْسه

ىل هاْس موس غريَّ  الربية يف مسرية الشعب أ ثناء ولكن".  اخلالص"  يعن واذلي (77:59 تث  اإ

Yehoshua يتساوى . هيوشع اختصار هو هوشع. (54:59 )عد"  خاليص هيوه"  الامس ومعىن هيوشع

 وامتالك ل عداءا عىل الانتصار بأ نَّ  والشعب واجلواسيس، ليشوع، تذكرة أ نه كام النبوات مع السفر هذا

 وابلرمغ ،" وعيش"  امس السفر هذايأ خذ . البرشية ابحلمكة أ و ابلقوة وليس هللا بقوة س يكون ال رض

ل التارخي، يف والعسكريني الاسرتاتيجيني القادة أ عظم من يشوع كون من جنازاتهو  حمكته أ نَّ  اإ  من أ تت اإ

ن. خالصنا وحده هو اذلي الرب  ال عداء عىل وانترص لإرسائيل الانتصار حقق اذلي هو ذاته الرب اإ

 . ال رض ومنحهم

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 5744-59:4 

 السفر وغرض املوضوع

 سفر بَ ُكتِ . عىل ال عداء والانتصار وتقس ميها، املوعد أ رض امتالكهو يشوع  سفر وغرض موضوع

متام يف هللا أ مانة يُبنّيِ  ليك يشوع -79: 5: يش ؛4-:: 5 يش قارن 54:51 )تك لإرسائيل وعوده اإ

 الرمغ عىل شعبه صاحل يف هللا تدخالت تفاصيل لُتعطي منتقاة يشوع سفر يف املسجةل ال حداث. (71
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حسق، ميالد يف وسارة لإبراهي هللا وعود حتقيق نرى. والعقبات املشالك لك من  ال رض امتالك ويف اإ

نسان ميكن ل اذلي هللا معل أ نه احلصينة، مبدهنا  . يعمهل أ ن لالإ

 :ال ساس ية الشخصيات

 .َكلب رحاب، يشوع،

 يشوع سفر يف يُرى كام املس يح

 تشري اليت وزالرم من الكثري يوجد لكن املس يح عن مبارشة مس يانية نبوات توجد ل أ نه من الرمغ عىل

ىل  يشوع"  ْسها يف للمس يح رمز يشوع: ال وىل الزاوية. زاوتن من للمس يح رمز هو يشوع. املُخلِّص اإ

 لالمس اليوانن واملاكئف اللغوي خاليص"، هو هيوه"  يعن اذلي" هيوشع"  اختصار الامس وهذا ،"

 كرمز يشوع يُرى: الثانية الزاوية. ::71 أ ع يف يسوع ابمس يشوع ُْسي".  يسوع"  هو"  يشوع"  العربي

ىل الإرسائييل الشعب قيادة يف معهل يف للمس يح  أ رض امتالكو  ال عداء عىل والانتصار ،" الراحة"  اإ

. س يحابمل  ابلإميان ندخلها اليت"  للراحة"  توضيحي مثال وهذا. (4:7 عب )قارن كنعان أ رض املوعد،

ىل كثريين أ بناء"  يقود اذلي ابملُخلِّص يتنبأ  "  يشوع"  امس أ نَّ  فبالتأ كيد  . (54-3: : )عب " اجملد اإ

حدى شك بال وهذا. (51-59: 1 )يش يف الرب جند رئيس مع اأ يضً  يشوع تقابلَ و   ظهورات اإ

ليه جاء أ نه يشوع عملَّ  وهناك التجسد قبل املس يح  .  القيادة ليهيو  ليك بل قيادته يدمع ل ن   ليس اإ

ر( ::5: )يش القرمزي رحاب لب  حَ  وأ خرًيا،  )عب املس يح وموت دم خالل من اخلالص يُصّوِ

 س،اجلواسي وخبأ ت به، فأ منت القديرة هللا أ عامل عن ال ممية، الزانية رحاب، ْسعت. (::-53: 3

 . (1:5 )مت املس يح نسب سلسةل يف اْسها وجند أ رحيا، سقطت عندما وخلُصت  
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 الشخصية لدلراسة خمطط

  (:5: 1-5: 5 )يش كنعان أ رض غزو

  (7:: :5-59: 1 )يش كنعان أ رض فتح

  (71: 5:-5: 59 )يش كنعان أ رض تقس ي

  (99: 7:-5: :: )يش خامتة
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 القضاة سفر

 واخلالص( ادلينونة الارتداد، )دورة

  السفر وامس الاكتب

 مصوئيل مجَّع رمبا. فمعرو غري احلقيقة املؤلف ويف السفر، هذا كتبَ  اذلي هو مصوئيل أ نَّ  التقليد خيربان

نبياء بعض يكون رمبا. القضاة فرتة من الرواايت بعض  السفر مادة ريرحت يف ايدً  هلم وجاد اناثن مثل ال 

 .   (3::3: أ خ5)

ين، حاكم، قضاة،"  ومعناه"  شوفاطي"  هو العربي الامس  شوفط " اللكمة".  ُمخلِّصني ُمحرّرِ

 واخلالص". التحرير " لتعن أ يضا تس تخدم بل الزناعات، وحل العداةل عىل احملافظة فكرة فقط حتمل ل" 

 3.العداةل وحققوا حمكوا ذكل وبعد ،الشعب أ ولً  القضاةلقد حرَر 

رسائيل لتحرير الرب أ قاهمم اذلين"  القضاة"  القادة من اْسه القضاة سفر يأ خذ . مضطهدهيم نم اإ

بُّ  َوَأقَامَ : " (::54 )قض يف جنده ما هو السفر امس عن يعرب ما أ فضل َُّصومُه   قَُضاةً  الرَّ  يَدِ  ِمن   فََخل

رسائيل قاض هو هللا الهناية، ويف".  اَنِهِبهِيم    الاضطهاد قاتبأ و  ْسح اذلي هو نفسه هللا وُمخلِّصها؛ اإ

لهيي كتأ ديب رسائيل لرتداد اإ  ورصاخه لشعب،ا توبة بعد ليخلصهم قضاةً  هللا أ قام ذكل وبعد. املتكرر اإ

  (9:: 4 ؛::: 55 قض )قارن الرب معونة ل جل

 :السفر كتابة اترخي

  م.ق 5414-5444 

                                                 
3 Wilkinson and Boa, p. 59 
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 السفر وغرض املوضوع

ن رسائيل انتقلت. اجدً  رائع القضاة وسفر يشوع سفر بني الاختالف اإ ىل ارالانتص نشوة من اإ  مرارة اإ

ىل احلرية ومن الهزمية، ىل التقدم ومن والظمل، الاضطهاد اإ  وراء لسبباهو  ما ذلا؛. والتقهقر الاهنيار اإ

  السفر؟ هذا كتابة

ىل يشوع عرص بني الفجوة القضاة سفر ميل   :اترخييًا  حتت اململكة بدايةو  مصوئيل النيب عرص اإ

 والصالة، والاضطهاد، الاحندار، دورات اترخي القضاة سفر يسجل. وداود شاول املكل قيادة

رسائيل يف مملكة لقيام للحاجة ارً رَبِّ ومُ  اتفسريً  القضاة سفر يعطي. واخلالص نسان لك ل نَّ . اإ  يفعل َكن اإ

 . ابر مكل   قيادة حتت تنطوي أ ن حتتاج فال مة ذلكل (،5::1: )قض عينيه يف حيسن ما لك

ىل أ نظاران القضاة سفر يوجه :عقائدايً   التثنية سفر يف حذر هللا ل ن. الهامة احلقائق من العديد اإ

ل. الاضطهاد خالل من هللا تأ ديب جيلب العصيان لكن الربكة، جتلب الطاعة بأ ن  القضاة رسف أ نَّ  اإ

ىل الشعب رجع عندما بأ ن اأ يضً  يذكران ليه، ورصخوا الرب اإ  ال انة، ويلط الرب، هلم اس تجاَب  واتبوا، اإ

 من شلكك  اضطهاد يتبعه هللا عن الابتعاد دورات بوصف موضوعه القضاة سفر يكشف. وخلصهم

لهيي، التأ ديب أ شاكل  ليخلصوا الرب اهممأ ق اذلين القضاة يأ يت ذكل وبعد الشعب توبة ذكل يعقبه ث الإ

 . ال مة

 : ال ساس ية الشخصيات

هود ـ عثنيئيل: القضاة بصان ـ يفتاح ـ وايئري تولع ـ جدعون ـ وابراق دبورة ـ مشجر ـ اإ يلونو  اإ  وعبدون اإ

 . ومششون وجدعون، دبورة، مه املشهورون القضاة. مششون ـ
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 القضاة سفر يف يُرى كام املس يح

ر، ـ حامك هو قاض   لك معل َكن أ نَّ  مبا ُ  معهل يف املُخلِّص عن ورموز صور فالقضاة ذلا ُمحّرِ  خلِّصَكمل

 . البار املُخلِّص املكل والرب،

 : الشخصية لدلراسة خمطط

 ( 4: 9-5: 5 )قض القضاة فرتة تفسري: الاحنطاط مقدمةـ

  (95: 54-3: 9 )قض القضاة فرتة واترخي حك ـ اخلالص

  (1:: 5:-5: :5 )قض القضاة فرتة يف ال خاليق الفساد: واململكة الارتداد ـ الإث
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 راعوث سفر

 القضاة( لسفر )ملحق

 السفر وامس الاكتب

 سفر بنِس يُ  الهيودي التقليد أ ن من الرمغ عىل القضاة، سفر يف احلال هو كام معروف غري الاكتب

ىل راعوث  جدة ب،موأ   من امرأ ة وه به الرئيس ية الشخصية من اْسه راعوث سفر يأ خذ. مصوئيل اإ

 املقدس الكتاب يف الثان السفر. (1:5 )مت املس يح نسب سلسةل يف اْسه يأ يت اذلي ،املكل داود

س تري سفر هو امرأ ة ابمس يُسمى اذلي  .اإ

 :السفر كتابة اترخي

  م.ق 5414 

 :السفر وغرض املوضوع

رسائيلية، ل رسة قصة هو راعوث سفر ىل انتقلت اإ  الزوج ماات وهناك. اجملاعة فرتة أ ثناء موأ ب يف اإ

ىل ترجع أ ن نُعمي قررت. راعوث( ـ )ُعرفة كنتهيا مع وحدها نُعمي اتركني والابنان، رسائ  اإ  توأ رصَّ  يل،اإ

ىل وجلأ وا. معها العودة عىل راعوث  من راعوث تزوجت الهناية ويف. ملساعدهتم بوعز اْسه هلم قريب اإ

 . بوعز

 الولء ةقص هو راعوث سفر. القضاة عرص ظلمة وسط يف الالمعة اللؤلؤة مثل راعوث تأ لقت

متُق. ال خاليق والفساد وال اننية الفوىض فيه سادت عرص يف واحلب والنقاء والإخالص  صورة راعوث ّدِ

جيابية ميان اإ  سلسةل يف ثراعو  جاءت. الربكة جيلب الإميان أ نَّ  وتربهن الارتداد، وسط يف والطاعة لالإ

 ول،ال مثل حقائق توضيح وه راعوث سفر أ خرى يف أ غراض هناك. واملس يح داود املكل نسب
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 راعوث أ نِّ  ومبا .ابلإميان معه يسريون اذلين هؤلء مع هللا وأ مانة الارتداد، عرص يف التقية البقية وجود

دخال يف هللا رغبة راعوث سفر يُبنّيِ  ذلا أ ممية؛ َكنت  . هللا عائةل يف ال مم اإ

 ل نا وحىت. موأ بية امرأ ة ه بوضوح هللا حمبة يعكس اذلي أ ن اجدً  واملدهش املذهل مفن

خالصها  ابنة أ هنا أ ثبت لبائسةا محلاهتا وولهئا الزواج، طريق عن دخلهتا اليت الإرسائيلية لعائلهتا الاكمل اإ

رسائيل شعب يف حقيقية  املشاركة أ نَّ  قةحقي راعوث تُمثِّل. داود املكل جدة تكون أ ن جبدارة وتس تحق اإ

"  خالل من هللا لإرادة املرء وخضوع امتثال لكن امليالد، أ و ادلم رابطة حيدده ل ال يت هللا ملكوت يف

 س يكونون ال مم لك أ نَّ  يُبنّيِ  داود نسب سلسةل يف وجودها. (1:5 )رو"  ابلإميان تأ يت اليت الطاعة

   4.داود ابن ملكوت يف ُممثلنّيِ 

  ال ساس ية الشخصيات

 . بوعز نُعمي، راعوث،

  راعوث سفر يف يُرى كام املس يح

 بعض بيع تّ  أ و عبدا وأ صبح خشص بيع تَّ  لو أ و ،عبدا وأ صبح خشص بيع تَّ  لوالقدمي  العهد يف

 العربية اللغة يف الفادي عىل يطلق. املعينة الرشوط بعض الول سدد لو يفدوا أ ن ميكن املمتلاكت،

. دايئالف املس يح معل عن جدا واحض مثال"  الول"  أ و والفادي".  قريب أ قرب"  ومعناه Goel قُهيل

 ؛57:5 يو ؛54-: ،1::1 )تث يفدهيم اذلين لهؤلء )قريب( دم رابطة ذو يكون أ ن جيب Goel الفادي

 بط5 قارن   ::5 )را الفداء مثن يدفع ل ن   قادًرا يكون وأ ن   (،51-57: : عب ؛4-1: : فيليب ؛9:5 رو

 ؛53، 51: 54 يو ؛4:: 4: مت قارن 55:9را ) المثن يدفع أ و يفدي أ ن يف يرغب وأ ن   (،54-53: 5

 خطية بال يكون أ ن أ ي اخلطية، لعنة من حًرا َكن املس يح أ نَّ  كام حرة، نفسه تكون وأ ن   (،:: 54 عب

 . (1: 9 يو5 ؛::: : بط5 ؛5:: 1 كو:)

                                                 
4 Notes from the NIV Study Bible, Zondervan, 1985, electronic version 
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 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (::-5: 5 )را العودة عىل راعوث عزم

  (9:-5: : )را راعوث حقوق

 (54-5: 9 )را راعوث طلبة

  (::-5: 7 )را راعوث جمازاة
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 ال ول مصوئيل سفر

ىل القضاة من )الانتقال  اململكة( اإ

 السفر وامس الاكتب

 هو مصوئيل أ ن ديالهيو  التلمود يف التقليد يقول. والثان ال ول مصوئيل سفري كتب اذلي من نعمل ل

ل لنيب،ا مصوئيل امس يأ خذ السفر أ ن من الرمغ وعىل. والثان ال ول مصوئيل سفري كتبَ  اذلي  أ نه اإ

 يف مسجل هموت ل ن ال ول، مصوئيل سفر من جزء من أ كرث النيب مصوئيل يكتب أ ن املمكن من ليس

حصاح  اوأ يضً . سفًرا كتب مصوئيل أ ن 1:: 54 ال ول مصوئيل سفر يف املقدس الكتاب لنا يقول. 1: اإ

 مصوئيل رسف يف املسجةل ال حداث خبصوص كتبا قد النيب واناثن جاد أ ن 3::3: ال ول ال ايم أ خبار يف

 . ال ول

يؤرخ . واحدا اسفرً  هام والثان ال ول مصوئيل سفر العربية( ال صلية اللغة يف أ ي)ال صل  يف

رسائيل مللوك السفرين  وسفر شاول، املكل نع ال ول مصوئيل سفر يتلكم. للمملكة املبكرة الفرتة يف اإ

 . داود املكل عن الثان مصوئيل

ل واحًدا سفًرا ال صل يف هام والثان ال ول مصوئيل سفري أ نَّ  من الرمغ عىل  اذلين مجوناملرت  أ نَّ  اإ

ىل القدمي العهد برتمجة قاموا ىل السفر قسموا الس بعينية( )الرتمجة اليواننية اللغة اإ  هذا وتَِبعَ . سفرين اإ

ُّ واُ  ابلفوجلاات املعروفة املقدس للكتاب الالتينية الرتمجة يف جريوم التقس ي  الرتجامت أ يضا التقس ي هذا عبِ ت

 . احلديثة

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 5454 
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 السفر وغرض املوضوع

 قادَ  كيف ال ول مصوئيل سفر يصف الاجامتع. خمية يف وبتدريبه مصوئيل مبيالد ال ول مصوئيل سفر يبدأ  

رسائيل النيب( )مصوئيل العظي الرجل هذا  قيادة أ ثناء. اةالقض أ خر هو مصوئيل وَكن وَكهن، كنيب، اإ

رسائيل، لشعب مصوئيل  بتوجيه النيب لمصوئي مسح ثَّ . ملاكً  فطلبوا ال مم، مثل يكون أ ن الشعب أ راد اإ

 ومسح. هللا يطع مل شاول ل نَّ  شاول؛ رفض هللا لكن. لإرسائيل مكل أ ول ليكون ملاًك؛ شاول هللا،

رشاد النيب مصوئيل  ابيق يصف .هللا قلب حبسب رجالً  داود وَكن. شاول من بدلً  ملاًك، داود هللا، ابإ

 . التقي الورع وداود الغيور احلاقد شاول بني الزناع السفر

رسائيل اترخي رسد يف ال ول مصوئيل سفر يس متر  مصوئيل عهد يف القضاة حك انهتيى حيث اإ

 قيادة ىلاإ  القضاة قيادة من ال مة قيادة نقل السفر هذا يتتبع. (95:54 قض )قارن مششون بعد أ ىت اذلي

ىل ال رض( يف هللا )حك الثيوقراطي احلك من امللوك،  يسمع مل ،القضاة حك فرتة أ ثناء. املليك النظام اإ

رسائيل شعب نسان لك ففعل حياهتم؛ ويقود يوجه أ ن لهيوه اإ  قض ؛4: :5 قض) عينيه يف حيسن ما اإ

َِّبع أ ن بقوة أ راد الشعب ل ن الاس تقرار؛ املليك النظام حقق لقد. (1:: 5:  الرب قالف. أ ريض مكل يَت

ع  : " »لصموئيل َ ِت  اْس  ِب  ِلَصو  ع  ، يَُقولُونَ  َما لُكِّ  يِف  الشَّ ُم   كَلَ فُُضوكَ  لَم   َلهنَّ ايَّ  بَل   َأن َت  يَر 
ِ
 َحىتَّ  َرفَُضوا يَ ا

كِلَ  لَ  م   َأم  ِ  . (4:: مص5). عَلهَي 

رسائيل يُعطي أ ن هللا قصدَ  لقد  الشعب أ رصَّ  لكن (،4:-57: :5 تث ؛54: 73 )تك ملاكً  اإ

 أ نَّ  يتعملَّ  أ ن يف فشل ل نه شاول؛ الرب رفض. الرب يُعطيه اذلي املكل من بدل اختيارمه من ملاكً  عىل

 والغرية العقيل، اخللل هو خشصية شاول يُمزّيِ  َكن ما. (51::: مص5) اذلبيحة من أ فضل الطاعة" 

َّهُ لَ "  املبدأ   داود املكل اختيار حادثة تؤكد. ال خاليق والفساد وال اننية، احلاقدة، امللهتبة  يَن ُظرُ  ََكَ  لَي َس  ن
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ن َسانُ 
ِ
ن َسانَ  َلنَّ . ال

ِ
ىَل  يَن ُظرُ  ال

ِ
، ا ِ ننَي  ا ال َعي  بُّ  َوَأمَّ َّهُ  الرَّ ن

ِ
ىَل  يَن ُظرُ  فَا

ِ
 الرب أ سس. (54:: مص5). «ال َقل ِب  ا

  5.الرب عىل معمتدة َكنت وطاعته داود حمكة ل نَّ  داود مملكة

حدى اترخييا، له  املصدر يسجل أ ن هو ال ول مصوئيل لسفر الرئيس ية ال غراض اإ  أ رسة حلق ييالإ

 . املكل يف داود

 ال ساس ية الشخصيات

 . الراعي داود العايص، املكل شاول النيب، مصوئيل

 ال ول مصوئيل سفر يف يُرى كام املس يح

 ملاًك، يكن مل أ نه نم وابلرمغ وَكهنًا، نبيًا َكن مصوئيل ل نَّ  للمس يح ش يقة صورة النيب مصوئيل يُشلِك 

ل  . امللوك حك عرص هو جديًدا عرًصا ليبدأ   الرب اس تخدمه قاض   َكن أ نه اإ

 املقدس لكتابا يف سفر أ ول هو ال ول مصوئيل وسفر"  املمسوح الشخص"  حرفيًا املس يا يعن

حدى توجد. (::54 مص5)"  مسح"  لكمة يس تخدم  ُودِلَ . داود حياة يف للمس يا ال ساس ية الصفات اإ

رسائيل، عىل ومكل كراعي، معل حلم، بيت يف  داود أ رسة حق خالل من للمس يا ال عىل اجلد وأ صبح اإ

 . (9: 5 )رو"  اجلسد حبسب داود نسل"  بأ نه املس يح اجلديد العهد يصف. اململكة يف

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (::: 4-5: 5 مص5) القضاة أ خر مصوئيل،

  (5:: 9-5: 5 مص5) مصوئيل دعوة

                                                 
5 Wilkinson and Boa, p. 72 
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  (:5: :-5: 7 مص5) مصوئيل هممة

  (::-5: 4 مص5) مصوئيل قلق

  (91: 51-5: 3 مص5) ال ول املكل شاول،

  (1:: :5-5: 3 مص5) شاول اختيار

  (91: 51-5: 59 مص5) شاول رفض

  (7:: 53-5: 54 مص5) التال املكل: داود

  (9:-5: 54 مص5) واملمسوح اخملتار، الراعي، داود

  (14-5: :5 مص5) شاول قرص يف وقبوهل العمالق، جليات يقتل داود،

  (7:: 53-5: 54 مص5) املكل شاول من مرفوض لكنه يواناثن، صديق داود،

  (1:: 4:-5: 4: مص5) شاول املكل من املطارد داود

  (:7-5: 4: مص5) داود حيمي يواناثن

  (3-5: 5: مص5) داود حيمي أ خاميكل

  (51-54: 5: مص5) داود حيمي أ خيش

  (1:: 4:-5: :: مص5) )عصبته( ورجاهل داود

ىل داود هروب   (59: 95-5: :: مص5) الفلسطينيني أ رض اإ

 (:: 4:-5: :: مص5) فلسطين خادم يصبح داود

  (1:-9: 4: مص5) دور عني عرافة يستشري شاول
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  (55-5: 3: مص5) الفلسطينيني عن داود عزل

  (95-5: 94 مص5) عامليق يُدمر داود

  (59-5: 95 مص5) شاول وموت الفلسطينيني
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 الثان مصوئيل سفر

 ادلوةل( امتداد ـ داود )حك

  السفر وامس الاكتب

ىل امّسِ وقُ  واحًدا، سفًرا ال صل يف هام الثان ال ول مصوئيل سفري أ ن مبا  ترجع أ ن نرجو ذلكل سفرين، اإ

ىل  . ال ول مصوئيل سفر يف املؤلف خبصوص السابقة املناقشة اإ

 :السفر كتابة اترخي

  م.ق 5454 

 : السفر وغرض املوضوع

رسائيل مملكة بداية من الرواية رسد يف الثان مصوئيل سفر يس متر ً  اإ  بال ،شاول املكل موت من امبتدئ

رسائيل، مملكة اترخي عن الرواية رسد يف حقيقي انقطاع أ ي . داود املكل كح فرتة رسد يف ويس متر اإ

 واملأ يس الانتصارات ويتتبع (1-7: 1 مص:) س نة 74 ملدة داود حك فرتة عن الثان مصوئيل سفر يتلكم

. ال مة وعىل تهعائل  عىل ذكل وعواقب والقتل، ابلزان، خطيئته تشمل اليت داود املكل حك فرتة يف

َ  أ ن ميكنو  ،داود املكل حك فرتة يسد الثان مصوئيل سفر موضوع  الانتصارات اخلطية لوِّ حتَُ كيف  صخِ يُل

ىل ل شاول، املكل حك حتت تأ سست اململكة أ نَّ  مبا. مشالك اإ  أ عطت. بداود وامتدت توسعت أ هنا اإ

ل القضاة، عرص من الاس تقرار لإرسائيل شاول مملكة  وامتداد منو فرتة َكنت داود املكل حك فرتة أ نَّ  اإ

ر قادته، قصة رصاحة بلك املقدس الكتاب خيربان. للمملكة  اخلري من لك الثان مصوئيل سفر ويُصّوِ

 . داود املكل حياة يف والرش
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 ال ساس ية الشخصيات

 . أ خيتوفل أ منون، يوأ ب، أ بشالوم، اناثن، بثش بع، داود،

  الثان مصوئيل سفر يف يُرى كام املس يح

رسائيل مكل بوصفه للمس يح رمًزا داود يظل داود، خطية ابس تثناء نه. اإ  مع العهد ؤسسي اذلي السفر اإ

 . املس يح خشص يف َكمةل هنائية بصورة اكمتل اذلي داود

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (53: 54-5: 5 مص:) داود انتصارات

  (1: 1 5: 5 مص:) املكل تتوجي

  (9:: 4-4: 1 مص:) اململكة تقوية

 (3:-5: : مص:) اململكة خبصوص العهد

  (53: 54-5: 4 مص:) املكل توسعات

  (::-5: 55 مص:) املكَل أ اثم

  (59-5: 55 مص:) املكل زان

  (::-57: 55 مص:) املكل فيه تسبب اذلي القتل

  (1:: 7:-5: :5 مص:) املكَل مشالك

  (94: 59-5: :5 مص:) البيت يف مشالك

  (1:: 7:-:9: 59 مص:) اململكة يف مشالك
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 ال ول ملوك سفر

 اململكة( متزق ـ داود )موت

 السفر وامس الاكتب

ىل السفر ينس بون الهيود أ نَّ  من الرمغ عىل معروف، غري املؤلف رميا اإ  ريري زتشارل. د أ شار كام. اإ

Charles Ryrie:  

نه ال سفار، هذه مَجَّعَ  من أ و املؤلف َكنَ  أ ايًّ "  ،53: 57 مل5 ؛75:55 مل5) اترخيية مصادر اس تخدم فاإ

 رمبا أ و عروف،م غري خشًصا رمبا اببل، يف عاشوا اذلين املس بيني من واحًدا يكون أ ن احملمتل مفن. (3:

رميا أ و حزقيال أ و عزرا يكون رميا خبالف أ خر خشًصا أ ن )برمغ اإ  سفر نم ال خري الإحصاح كتب قد اإ

ل الثان، ملوك رميا أ نَّ  اإ ر اببل، يف وليس مرص يف مات قد اإ  6 ".(:-4: 79 اإ

 والثان ولال   مصوئيل سفري )مثل واحًدا سفًرا ال صل يف هام الثان وملوك ال ول ملوك سفر

 ل هنم ملكي(،) العربي التقليد يف"  ملوك"  ببساطة وُْسي الثان(، ال ايم وأ خبار ال ول ال ايم وأ خبار

َّبع رسائيل ملوك اترخي ايتت ىل سلامين عرص من هيوذا وملوك اإ  ال ول ملوك سفر ييينهت . البابيل الس يب اإ

 . م.ق 419 س نة يف أ خزاي املكل حك بداية مع جفأ ة

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 114 س نة حوال السفر كتب

 يف هذا دثوح. الثان ملوك سفر يسجهل ال خري اذلي دثاحل هو السجن من هيوايكني املكل حترير

 نوم. احلدث هذا قبل ُكتب السفر يكون أ ن ميكن ل َثَّ، ومن. ق.م( 144 )س نة جسنه من :9 الس نة

                                                 
6 Charles Caldwell Ryrie, Ryrie Study Bible, Expanded Edition, Moody, electronic media 
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 ال ول ملوك سفري كتابة أ ثناء حدثت م.ق 154 س نة البابيل الس يب من الهيود عودة تكون أ ن املستبعد

لهيا سيشري املؤلف َكن السفر كتابة أ ثناء حدث لو ل نه والثان،  ملوك سفري كوني أ ن احملمتل ومن. اإ

  7ق.م. 154و 144 س نة بني فامي الهنايئ شلكهام يف كتابهتام متت والثان ال ول

 السفر وغرض املوضوع

َّ تَ . ملاكً  سلامين ابنه أ صبح (:-5 )الإحصاحات داود موت بعد  املكل وحك حياة 55-5 الإحصاحات عبَ ت

رسائيل مملكة وصول شامةل سلامين، ىل اإ  يف ملكلا وقرص الهيلك وبناء اململكة، وشهرة جمدها، أ وج اإ

 وأ مالوا عليه واأ ثر  الوثنيات زوجاته ل نَّ  الرب، عن بعيًدا أ ايمه أ واخر يف سلامين اجنرف لكن. أ ورشلي

 . الهيلك يف الرب عبادة عن بعيًدا قلبه

َّ . منقسمة مملكة خلفه املُنقسم القلب ذو املكل تركَ   التال لقرنا من ال ول ملوك سفر بعيتت

 الرب بأ نبياء التهمب عدم يف وازدايدهام عاص   شعهبام ودولتني امللوك من مجموعتني عن مزدوجني اترخيني

  8.وصاايه عن مبنأ ى وَكنوا

 ململكةا أ صبحت هذا، وبعد. اململكة من الشامل اجلزء فقد اذلي رحبعام، هو التال املكل

رسائيل مملكة ه الشاملية  ويوحتت هيوذا مملكة أ صبحت اجلنوبية واململكة أ س باط، 54 وحتتوي عىل اإ

حصاح أ خر يف. وبنيامني هيوذا هام س بطني عىل  ورش خطااي عىل السفر يُركز ال ول، ملوك سفر من اإ

دانة عىل اأ يضً  ويركز أ خاب، املكل يليا النيب اإ رسائيل أ خاب وخطااي ل اثم اإ  .العاصية واإ

ىل دوالمتر  العصيان قاد كيف يوحض أ نه للسفر املركزي املوضوع يكون عليه، وبناء . اململكة متزق اإ

رسائيل مع قطعه اذلي هللا لعهد وشعهبا قادهتا أ مانة عىل ال مة وخري رفاهية تُبىن  ملوك سفر يُعطي ل. اإ

                                                 
7 John F. Alvord, Roy B. Zuck, Editors, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, Wheaton, 1983,1985, 

electronic media 

8 Wilkinson and Boa, p. 84 
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 عىل يعمتد (كلك ال مة )وجناح مكل أ ي جناح أ ن يوحض لكنه امللوك، هؤلء عن فقط ااترخييً  جسالً  ال ول

خالص ولء معيار  ال مة شأ ن يرفع الرب"  أ نَّ  كيف بصدق السفر يوحض. وحقه الرب لناموس املكل واإ

ىل هللا لعهد ال مانة عدم أ دى. (97: 57 )أ م"  اخلطية الشعوب وعار  . والس يب الاحنطاط اإ

  ال ساس ية الشخصيات

يليا ـ رحبعام ـ يربعام ـ سلامين ليشع ـ اإ يزابل ـ أ خاب ـ اإ   اإ

  ال ول ملوك سفر يف يُري كام املس يح

 حمكه يف س ياامل  رصوِّ يُ  سلامين القدمي، العهد يف املس يح عن الرائعة الرموز أ حد هو داود، مثل سلامين

 ينطبق هذا لك ه،وكرامت وغناه، وجمده، شهرته، بسبب للمس يح رمز هو سلامين. ال رض عىل املس تقبيل

ر. ال ريض ملكه يف املس يح عىل  املكل حياة يف ظهرت اليت الغنية حمكته يف املس يح سلامين يُصّوِ

 .سلامين

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (79: 55-5: 5 مل5) سلامين املكل حك من عاما أ ربعون: املتحدة اململكة

  (74: :-5: 5 مل5) للعرش سلامين ارتقاء

  (97: 7-5: 9 مل5) سلامين حمكة

  (44: 4-5: 1 مل5) سلامين هيلك

  (3:: 54-5: 3 مل5) سلامين شهرة

  (79-5: 55 مل5) وسقوطه سلامين احندار
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  (19: ::-5: :5 مل5) اململكتني يف س نة مثانني أ ول: املنقسمة اململكة

  (7:-5: :5 مل5) الانقسام سبب

رسائيل يف يربعام حك فرتة   (4:: 57-1:: :5 مل5) اإ

  (95-5:: 57 مل5) هيوذا مملكة يف يربعام حك فرتة

  (4-5: 51 مل5) هيوذا مملكة يف أ بيام حك فرتة

  (7:-3: 51 مل5) هيوذا مملكة يف أ سا حك فرتة

رسائيل مملكة يف انداب حك فرتة   (95-1:: 51 مل5) اإ

رسائيل مملكة يف بعشا حك فرتة   (:: 54-:9: 51 مل5) اإ

رسائيل مملكة يف أ يةل حك فرتة   (57-4: 54 مل5) اإ

رسائيل مملكة يف زمري حك فرتة   (4:-51: 54 مل5) اإ

رسائيل مملكة يف معري حك فرتة   (4:-5:: 54 مل5) اإ

رسائيل مملكة يف أ خأ ب حك فرتة   (74: ::-3:: 54 مل5) اإ

  (14-75: :: مل5) هيوذا مملكة يف هيوشافاط حك فرتة

رسائيل مملكة يف أ خزاي حك فرتة   (19-15: :: مل5) اإ
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 الثان ملوك سفر

 وخمية( عواقب هل اخلطية عناد ـ )التشتت

 السفر وامس الاكتب

ىل تقس ميهام تَّ  ث واحدا، سفًرا ال صل يف هام الثان وملوك ال ول ملوك سفري أ نَّ  مبا  انظر قسمني، اإ

 .ال ول ملوك سفر عىل العامة النظرة يف املؤلف خبصوص السابقة املناقشة

  السفر كتابة اترخي

  ال ول( ملوك سفر عن املعلومات )انظر م.ق 114 س نة حول

 السفر وغرض املوضوع

يليا حياة رسد يف الثان ملوك سفر يس متر ليشع، وخليفته اإ "  عليه نطلق ما رسد يف يس متر أ يضا لكنه اإ

رسائيل مملكة الشاملية، اململكة اترخي تتبع يف السفر يس متر".  اململكتني حاكية  لهيوذا اجلنوبية اململكة ،اإ

ىل ىل أ خذهام وت احتالهلام ت أ ن اإ رسائيل مملكة سقطت. الس يب اإ . م.ق ::: س نة أ شور يد يف اإ

 شعبال  حيذران اململكتني من الك يف ال نبياء واس متر. م.ق 144 س نة اببل يد يف هيوذا مملكة وسقطت

ذا س يعاقهبم هللا بأ نَّ   . يتوبوا مل اإ

رصار أ نَّ  الثان ملوك سفر يُعلِّمنا  ال ول وئيلمص سفري يف. وخمية عواقب هل اخلطية عىل ال مة اإ

 بعد. تتتتش   الثان ملوك سفر ويف قُسمت، ال ول ملوك سفر ويف ال مة، ُودلت الثان ومصوئيل

ىل الهناية يف هللا أ انة حتولت ابلتوبة، للشعب ال نبياء مناداة من س نوات  أ ن وبسبب. وعد امك تأ ديب اإ

 املوضوع يف الثان وملوك ال ول ملوك سفري يتشارك ذلا واحًدا، سفًرا ال صل يف هام السفرين الك

ىل يه( حامتعل  والمترد هللا انموس )عصيان هللا مع ال مانة عدم تؤدي كيف السفرين يُعلِّمنا. والهدف  اإ
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 وأ ن والرب لس تقامةاب حيمكوا أ ن ملوكهام فشل بسبب اململكتان اهنارت لقد. اململكة تدمري حىت التأ ديب

ىل ينتهبوا  . هللا انموس اإ

 ال ساس ية الشخصيات

يليا، ليشع، اإ  . حزقيا نُعامن، يوش يا، اإ

 الثان ملوك سفر يف يُرى كام املس يح

يليا تنبأ    يُذكران. (:5: 5 لو ؛:5-54: :5 مت ؛57: 55 )مت املعمدان يوحنا للمس يح، واملمهد ابملبرش اإ

ليشع رفنج يقارن  .عدة نواح   من خدمته يف املس يح بيسوع اإ  ويُلخص Irving L. Jensen جنسن. ل اإ

 : النحو هذا عىل خدمهتام

يليا أ ش هتر ليشع متزيَّ  بيامن العظمية، بأ فعاهل اإ جراء اإ  لتسديد عظمهمم  املعجزات، من أ كرب عدد ابإ

يليا خدمة َكنت. ال فراد احتياجات ليش. هللا ورصامة ودينونة انموس عىل وتؤكد تنرب اإ  ذكل أ كل عاإ

ظهار يليا يش به. وحنانه وحمبته هللا، نعمة ابإ  فعل. اخلطية عن ةللتوب املدوية الرساةل املعمدان، يوحنا اإ

ليشع  من َكنت ال نبياء تلكام أ ن تشهد اليت املعجزات وجُيري خريا، يصنع جيول املس يح، يفعل َكن كام اإ

  9. هللا

 وملوك ال ول ملوك حمتوى عن Ryrie ريري لنا يوحضها اليت التوجهيية املقارانت بعناية لحظ

 .وخمية عواقب هل اخلطية عىل الإرصار أ ن حقيقة توحض املقارنة هذه 10. الثان

  

 

                                                 
9 Irving L. Jensen, 2 Kings with Chronicles, A Self-Study Guide, Moody, p. 20 

10 Charles C. Ryrie, Ryrie Study Bible, Expanded Edition, Moody, Chicago, electronic media 
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 مقارنة بني سفري ملوك ال ول وملوك الثان: 

 الثان ملوك ال ول ملوك

 داود ابملكل يبدأ  

  سلامين مبجد يفتتح

  الطاعة بربكة يبدأ  

  الهيلك ببناء يبدأ  

 الارتداد اس مترار أ ثر يقتفي

 شعب حيمكوا أ ن يف امللوك فشل كيف يُبنّيِ 

 هللا

م يليا النيب يُقّدِ   اإ

 الرب أ انة عىل يؤكد

  اببل مبكل ينهتيي

  هيوايكني خبزي خيت

  العصيان بلعنة ينهتيي

  الهيلك حبرق ينهتيي

  الارتداد عواقب يصف

 الفشل هذا عواقب يصور

 

م يلشع النيب يُقّدِ   اإ

 للخطية الرب دينونة عىل يؤكد

 

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (75: :5-5: 5 مل:) املنقسمة اململكة

رسائيل مملكة يف أ خزاي حك فرتة   (54-5: 5 مل:) اإ

رسائيل مملكة )يورام( يف هيورام حك فرتة  ( 51: 4-5: : مل:) اإ

يليا نقل   (57-5: : مل:) اإ

ليشع خدمة بداية   (1:-51: : مل:) اإ

  (::-5: 9 مل:) موأ ب ضد يورام محةل

ليشع خدمة   (51: 4-5: 7 مل:) اإ

  (7:-54: 4 مل:) هيوذا مملكة يف )يورام( هيورام حك فرتة

  (3:-1: مل:) هيوذا مملكة يف أ خزاي حك فرتة
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رسائيل مملكة يف ايهو حك فرتة   (94: 54-5: 3 مل:) اإ

  (54-5: 55 مل:) هيوذا مملكة يف عثليا امللكة حك فرتة

  (5:: :5-:5: 55 مل:) هيوذا مملكة يف يوأ ش حك فرتة

رسائيل مملكة يف هيوأ حاز حك فرتة   (3-5: 59 مل:) اإ

رسائيل مملكة يف هيوأ ش حك فرتة   (1:-54: 59 مل:) اإ

  (::-5: 57 مل:) هيوذا مملكة يف أ مصيا حك فرتة

رسائيل مملكة يف الثان يربعام حك فرتة   (3:-9:: 57 مل:) اإ

  (:-5: 51 مل:) هيوذا مملكة يف عزراي حك فرتة

رسائيل مملكة يف زكراي حك فرتة   (:5-4: 51 مل:) اإ

رسائيل مملكة يف شلوم حك فرتة   (51-59: 51 مل:) اإ

رسائيل مملكة يف منحي حك فرتة   (::-54: 51 مل:) اإ

رسائيل مملكة يف فقحيا حك فرتة   (4:-9:: 51 مل:) اإ

رسائيل مملكة يف فقح حك فرتة   (95-::: 51 مل:) اإ

  (94-:9: 51 مل:) هيوذا مملكة يف يواثم حك فرتة

  (4:-5: 54 مل:) هيوذا مملكة يف أ حاز حك فرتة

رسائيل مملكة يف هوشع حك فرتة   (75-5: :5 مل:) اإ

رسائيل هزمية   (4-5: :5 مل:) اإ
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رسائيل خطية   (9:-:: :5 مل:) اإ

رسائيل تشتت   (75-7:: :5 مل:) اإ

نقاذ   (94: 1:-5: 54 مل:) هيوذا مملكة اإ

  (5:: 4:-5: 54 مل:) حزقيا حك فرتة

  (54-5: 5: مل:) منىس حك فرتة

  (4:-53: 5: مل:) أ مون حك فرتة

  (94: 9:-5: :: مل:) يوش يا حك فرتة

  (99-95: 9: مل:) هيوأ حاز حك فرتة

 (:: 7:-97: 9: مل:) هيوايقي حك فرتة

  (54-4: 7: مل:) هيوايكني حك فرتة

  (5:: 1:-:5: 7: مل:) صدقيا حك فرتة

  (54: 1:-:5: 7: مل:) الهيلك وتدمري اببل عىل المترد

ىل الثالث الرحيل   (5:-55: 1: مل:) اببل اإ

  (4:-::: 1: مل:) نرص( نبوخذ يد يف )دوميه جدليا تولية

طالق   (94-::: 1: مل:) اببل يف هيوايكني رساح اإ
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 ال ول ال ايم أ خبار سفر

 الهيلك( لبناء )الإعداد
  السفر وامس الاكتب

د مل  هو عزرا نأ   الهيودي التقليد يرى لكن املؤلف،( واحدا سفًرا ال صل )يف ال ايم أ خبار سفر حُيّدِ

 يف كثرية صادرم اس تخدام من الرمغ عىل أ نَّ  يُبنّيِ  لكه السفر يف ال سلوب انسجام. السفر لهذا املؤلف

ل السفر، جتميع ًرا أ نَّ  اإ  جسالت فهيا مبا املتنوعة املصادر. للسفر الهنايئ الشلك أ عطى اذلي هو واحًدا حمّرِ

شعياء (،3::3: أ خ5) مصوئيل للنيب النبوية  ؛4::97 ؛:51:5 ؛3:3: أ خ :) وأ خرون (،:9::9 أ خ:) اإ

رسائيل هيوذا ملوك سفر"  يُدعى خاًصا مصدًرا أ نَّ  غري (،53:99  يويح. (1::4: ؛55:54 أ خ :)"  واإ

 وسلسةل كهنوت،وال  الهيلك، عىل القوي الرتكزي بسبب وذكل الكهنة؛ من َكن املؤلف أ ن السفر حمتوى

 العامة عاتاملوضو  السفر مجَّع اذلي هو عزرا بأ ن الاعتقاد يُدمع. لهيوذا اجلنوبية واململكة داود، نسب

 . الهيلك وتدشني بناء مثل موضوعات وتأ رخي لعزرا

ل الهيودي، التارخي من الفرتة نفس يُغطيان والثان ال ول ال ايم أ خبار سفري أ نَّ  من الرمغ عىل  اإ

ل احملتوى، تشابه نرى وبيامن. خمتلف السفر منظور أ نَّ   الرويح التفسري من مزيد لكنه تكرًرا، ليس أ نه اإ

رسائيل شعب اترخي عىل  النظر وهجة ال خبار رسف يُعطي بيامن الإنسانية النظر وهجة امللوك سفر يروي. اإ

لهية  . الإ

 ق.م(،544 س نة )حىت الثان ال ايم أ خبار مع واحًدا سفر ال صل يف هو ال ول ال ايم أ خبار سفر

ىل تشري اليت ،" ال ايم لكامت" العربي العنوان ويعن رسائيل اترخي اإ  البابيل، لس يبا حىت أ دم من اإ
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ىل يرجعوا أ ن الس يب لهيود ابلسامح كورش ومرسوم  ،"القدمي لعهدل  مصغرة نسخة"  أ نه مبعىن. وطهنم اإ

  11. القدمي العهد اترخي حركة متتبًعا

ىل القدمي العهد تُرمج عندما م الس بعينية( )الرتمجة اليواننية اللغة اإ ىل ال خبار سفر ناملرتمجو قسَّ  اإ

ىل مشريين ،" هممةل أ ش ياء عن"  اْسه املرتمجون أ عطاه الوقت، هذا ويف. قسمني  ُحذفت ليتا ال ش ياء اإ

 الالتينية رمجتهت يف جريوم القديس وضعه كعنوان جاء"  ال ايم أ خبار"  امس. وامللوك مصوئيل سفري من

 أ خبار"  معىن وضعه اذلي ابلعنوان جريوم قََصدَ . م( 741-941) املقدس للكتاب ابلفوجلاات املعروفة

 12." ابلاكمل املقدس التارخي

 :السفر كتابة اترخي

  م.ق 714-7:1 

 : السفر وغرض املوضوع

ىل أ دم من للتارخي مبخطط ال ول ال ايم أ خبار سفر يبدأ    املكل حك عن السفر وابيق. شاول املكل موت اإ

 من رجعوا ذلينا أ جل من كتب لكنه وامللوك، مصوئيل لسفري تكرار ك نه ال ايم أ خبار سفر يبدو. داود

 سلسةل شريوت . اخملتار هللا شعب وأ هنم داود املكل نسل هو مليك نسل من أ توا أ هنم ليذكرمه الس يب

ىل genealogy النسب  اليت وعدال تكل يف مصدرها جتد اليت داود للمكل هللا قطعها اليت الوعود اإ

 املوضوع. ل مما س تتبارك خالهل ومن عظمية، ل مة أ ابً  س يجعهل هللا أ نَّ : لإبراهي هبا هللا وتعهد قطعها

 . قطعه اذلي للعهد هللا أ مانة هو الرئييس

                                                 
11 Ibid 

12 Wilkinson and Boa, p. 100 
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 لكهي أ نَّ  من الرمغ عىل والهيلك، والكهنوت، الناموس، دور عىل ال ايم أ خبار سفر يؤكد

 Remnant الشعب بقية يربط اذلي link الوصةل يعترب أ ن ميكن الثان والهيلك تدمريه، تَّ  قد سلامين

. حلارضمه روسادل من العديد حيمل َكن املايض أ ن أ يضا السفر هذا يُعمّلِ . سلامين( هيلك) ال ول ابلهيلك

 أ نَّ  نذكر أ ن املهم ومن. رأ وه اذلي للخراب دروسا َكنت الوحدة وعدم بأ مميات الزواج الوثنية، الارتداد،

رسائيل تعد مل الس يب بعد  13أ خرى.  أ لهة تعبد اإ

 ال ساس ية الشخصيات

ن  مثل هنا يضاأ   هممة ال ول مصوئيل سفر يف البارزة الشخصيات أ ن من ابلرمغ داود، املكل عن السفر اإ

 . وأ وراي بثش بع، اناثن، خشصية

  ال ول ال ايم أ خبار سفر يف يُرى كام املس يح

 . هنا أ يضا نطبقي  للمس يح كرمز داود املكل خبصوص الثان ومصوئيل ال ول مصوئيل سفر يف قيل ما

   الشخصية لدلراسة خمطط

  (77: 3-5: 5 أ خ5) داود املكل حىت أ دم من نسب سلسةل

براهي حىت أ دم من  (::-5: 5) اإ

براهي من  (17-4:: 5) يعقوب حىت اإ

  (11-5: :) داود املكل حىت يعقوب من

  (7:-5: 9) الس يب حىت داود من

  (74: 4-5: 7) س بًطا عرش الثنا نسب سلسةل

                                                 
13 Ibid., p. 101 
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 (97-5: 3) أ ورشلي ساكن

 (77-91: 3) شاول عائةل

  (74: :5-5: 54) داود املكل ومسح قيام

  (57-5: 54) شاول املكل موت

 (9-5: 55) داود املكل تنصيب

  (3-7: 55) أ ورشلي س يب

 (74: :5-54: 55) داود املكل أ بطال

 (5:: 3:-5: 59) داود املكل حك

  (::: :5-5: 59) العهد واتبوت داود

ىل الرب اتبوت حُيرض داود ا موت: كيدون اإ  (57-5: 59) ُعزَّ

 (:5-5: 57) الفلسطينيني عىل وانتصاره داود املكل شهرة

ىل الرب اتبوت حُيرض داود   (3:-5: 51) أ ورشلي اإ

 (79-5: 54) الرب اتبوت أ جل من وترتيباته داود احتفالت

  (::-5: :5) ادلاودي العهد: للرب هيلَك يبن أ ن يف داود رغبة

  (4: 4:-5: 54) داود حروب

 (94-5: 5:) الشعب أ حىص عندما داود خطية

عدادات   (5: 9:-5: ::) الرب هيلك لبناء داود اإ
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  (:9: 4:-:: 9:) لالويني داود تنظي

  (:9-:: 9:) وواجباهتم الالويني أ عداد

ىل الالويني تقس ي   (95-5: 7:) مجموعة 97 اإ

  (95-5: 1:) املغنيني تعنّيِ 

بواب ُحراس توظيف   (53-5: 4:) لل 

  (4:-4:: 4:) اخلزائن أ مناء تعنّيِ 

  (:9-3:: 4:) قضاة توكيل

  (97-5: ::) املدنيني داود قادة

  (5:-5: 4:) ولسلامين للشعب ال خرية داود وصااي

  (5:-5: 3:) وعبادته داود تقدمات
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 الثان ال ايم أ خبار سفر

 الهيلك( )تدمري
  السفر وامس الاكتب

 السفر يذكر مل .واحًدا سفًرا ال صل يف هام الثان ال ايم وأ خبار ال ول ال ايم أ خبار سفري سابقًا، ُذكر كام

ل كتبه، اذلي من ن عزرا يقول الهيودي، التقليد أ نَّ  اإ  وال سلوب نظرال  وهجة يف والانسجام الاكتب هو اإ

ليه يُشار واحد خشص معل هو ال خبار سفر يكون أ ن احملمتل من بأ نَّ  يويح  لتدعي. رخييات راوِ  بوصفه اإ

 لالويني،ا الشامةل، القوامئ مثل التشاهبات بعض توجد حيث الاكتب، هو عزرا أ نَّ  يقول اذلي الرأ ي

ل )الاكتب(، املؤلف َكن أ ي. والهيلك نه اإ   :مثل الرْسية املصادر من لعدد مدخال دليه َكن اإ

رسائيل ملوك سفر   (4:94 ؛91::: ؛:::: أ خ:) وهيوذا اإ

رسائيل هيوذا ملوك سفر   (:9::9 ؛4::4: ؛1::4: ؛55:54 أ خ :) واإ

رسائيل ملوك سفر   (54:99 ؛4::97 أ خ :) اإ

  (7:::: أ خ :) امللوك سفر جسالت

ُدو ورؤية أ ِخيَّا، نبوءة اناثن، سفر   (3:3: أ خ :) الرايئ يَع 

ِعَيا اترخي  (:51:5 أ خ:) مَش 

َرس و النيب )جسالت( ِمد    (59::: أ خ:) ِعدُّ

شعياء النيب كتاابت  (4:::: أ خ:) اإ

 (53:99 أ خ:) Hozia ُعزاي أ قوال

 (1:91: أ خ:) املرايث
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  (7:91 أ خ:) سلامين وابنه داود املكل كتاابت

  م.ق 7:1-714: السفر كتابة اترخي

  السفر وغرض املوضوع

 ال ايم أ خبار سفر ريس مت الثان، ومصوئيل ال ول مصوئيل سفري مع ال ول ال ايم أ خبار سفر يتوازى بيامن

 وملوك ال ول ملوك سفري مع ويتوازى David’s Line ادلاودي النسب خط اترخي رسد يف الثان

ميان معد بسبب الشاملية اململكة جتاهل ال ول ال ايم أ خبار سفر أ نَّ  ابذلكر اجلدير من. الثان  الشعب، اإ

 وعىل. داود قطري يف يسلكوا مل الشاملية اململكة ملوك أ ن حيث تقي، صاحل مكل ل ي الاكمل والغياب

 الإحصاحات صفت. داود طريق يف ساروا اذلين امللوك هؤلء عىل الثان ال ايم أ خبار سفر يركز العكس،

 مملكة ـ اجلنوبية اململكة اترخي 94-54 الإحصاحات وتسد. سلامين املكل حك أ ثناء الهيلك بناء 3-5 من

ىل ـ هيوذا ىل الشعب وس يب أ ورشلي، تدمري تَّ  أ ن   اإ ن ثَّ، ومن. اببل اإ  خُيصص الثان ايمال   أ خبار سفر فاإ

مة والإصالح الهنضة صنعوا اذلين امللوك هؤلء حلياة ممتدة أ قسام  يوأ ش، هيوشفاط، ،Asa أ سا مثل لل 

 .ويوش يا حزقيا،

 من يغطهيا كنهل  وامللوك، مصوئيل لسفري التارخي من الزمنية الفرتة نفس ال خبار سفر يُغطي

 : ال تية ال مور عىل يؤكد ليك خمتلف؛ منظور

 ال ايم أ خبار سفر موضوع أ ن حني يف السفر، موضوع هو داود ال ول، ال ايم أ خبار سفر يف

 ال خبار سفر أ نَّ  حني يف العرش، نظر وهجة من امللوك سفر يف ال مة اترخي ويُسد. داود بيت هو الثان

 بيامن الس يايس، لتارخيا عىل امللوك سفر يف والرتكزي الاهامتم. والهيلك املذحب نظر وهجة من التارخي يسد

رسائيل اترخي يف وادلينية الروحية العنارص عىل ال خبار سفر يركز  . اإ

نه. اترخيي جسل كونه جمرد من أ كرث ال ايم أ خبار سفر  السامت عىل هللا وتعليقات تفسريات اإ

 توجد حيث اجلنوبية، اململكة هيوذا مملكة عىل َكن الرتكزي هذا، وبسبب احلاكة، داود ل رسة الروحية
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 ملوكها أ نَّ  بسبب الشاملية اململكة وجتاهل David’s line داود نسل يف ال تقياء وامللوك الهنضة، فهيا

 . أ رشار

 :ال ساس ية الشخصيات

  سلامين رحبعام، ،Josiah يوش يا 

  الثان ال ايم أ خبار سفر يف يُرى كام املس يح

ل داود، املكل عرش تدمر لقد  َكنت لكها :الس يب ال رس، املعارك، الغش، القتل،. ابقيًا ظل نسهل أ نَ  اإ

ىل أ دم من ينهتيي ومل ابقيًا ظل لكنه املس يانية، للنسل هتديدات  النسل حتقيق رىيُ  أ ن يُمكن. زراببل اإ

جنيل يف املس يح نسب سلسةل يف املس يان   14. 9 ولوقا 5 مىت اإ

 رؤ ؛::53 ؛:4:5 )مت للمس يح مجيةل صورة هو الثان ال ايم أ خبار سفر يف واحض هو كام الهيلك

::::5)  

 : الشخصية لدلراسة خمطط

 (95: 3-5: 5 أ خ:) سلامين حك

  (:5-5: 5 أ خ:) للحك سلامين تولية

  (::: :-5: : أ خ:) سلامين هيلك

  (4:: 3-5: 4 أ خ:) سلامين شهرة

  (95-3:: 3 أ خ:) سلامين موت

                                                 
14 Ibid., p. 110 
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  (5:: 94-5: 54 أ خ:) هيوذا ملوك

  (54: :5-5: 54 أ خ:) رحبعام

 (::-5: 59 أ خ:) أ بيا

  (57: 54-5: 57 أ خ:) أ سا

  (:9: 4:-5: :5 أ خ:) هيوشفاط

 (4:-5: 5: أ خ:) هيورام

  (51: 9:-5: :: أ خ:) أ خزاي

  (::: 7:-54: 9: أ خ:) يوأ ش

 (4:-5: 1: أ خ:) أ مصيا

  (9:-5: 4: أ خ:) عزاي

  (3-5: :: أ خ:) يواثم

 (::-5: 4: أ خ:) أ حاز

  (99: :9-5: 3: أ خ:) حزقيا

 (4:-5: 99 أ خ:) منيس

  (1:-5:: 99 أ خ:) أ مون

  (::: 91-5: 97 أ خ:) يوش يا

  (7-5: 94 أ خ:) وأ حاز
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 (4-1: 94 أ خ:) هيوايقي

  (54-3: 94 أ خ:) هيوايكني

  (5:-55: 94 أ خ:) صدقيا

  (9:-::: 94 أ خ :) كورش مرسوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

59 

 

 عزرا سفر

عادة  الشعب( وهنضة الهيلك، بناء )اإ
 السفر وامس الاكتب

ل املؤلف، امس يدون مل عزرا سفر أ نَّ  من ابلرمغ  هو عزرا نَّ أ   التلمود يف يُقر الهيودي التقليد أ نَّ  اإ

 )عزرا أ نساب وسالسل (،54-:: 7 )عزرا متنوعة واثئق مس تخدًما ال سفار هذه عزرا كتب. الاكتب

 . هل كصادر (51: 3-::: : )عزرا خشصية ومدوانت (،4:-5: :

 حد ىلاإ  يُدمع وهذا عزرا سفر أ قسام معظم يف ال ساس ية الشخصية هو عزرا أ نَّ  احلقيقة يف

 يف وأ يضا 54-5 الإحصاحات يف املوصوفة ال حداث يف الاكتب عزرا اخنرط لقد. املؤلف بعيد أ نه

حصاحات  ـ )أ ان ل ولا الشخص بصيغة ُكتبت النصوص هذه احلالتني، الك يف. حنميا سفر من 54-4 اإ

  .first person حنن(

 حيث (" العظي الاجامتع"  )املعىن"  العظي اجملمع"  مؤسس هو عزرا بأ ن التقليد يمتسك

 يف ملقدسا الكتاب أ سفار مجَّع عزرا أ نَّ  أ خر تقليد يقول. القدمي العهد املقدس، الكتاب أ سفار مُجّت

 15.العبادة يف اجملمع نظام أ نشأ   وأ نه واحدة، وحدة

"  يسمىو  واحًدا كسفر وحنميا عزرا سفري من لك يعامل القدمي، العربي املقدس الكتاب يف

ىل يشري احلديث العربي املقدس والكتاب".  عزرا سفر  هو كام وحنميا زراع لسفر الثنايئ الرتتيب اإ

 املقدس لكتابا )مرتمج وجريوم القدمي(، الهيودي )املؤرخ ويوس يفوس. الإجنلزيية الرتجامت يف موجود

ىل  . اواحدً  سفًرا وحنميا عزرا سفري أ نَّ  يعتربوا ابلفوجلاات(، املعروفة الالتينية اللغة اإ

 

                                                 
15 Ibid., p. 117 
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 :السفر كتابة اترخي

  م.ق 777 – :71

  السفر وغرض املوضوع

 الثان، ال ايم خبارأ   سفر عندها انهتيى اليت الرواية رسد يف التارخيية، النظر وهجة من عزرا، سفر يس متر

عادة الس يب من الهيود عودة يف التارخي رسد ويتتبع  النظر وهجة من را،عز  سفر ويوحض. الهيلك بناء واإ

رجاع وعده حقق هللا أ نَّ  كيف والعقائدية، الروحية ىل شعبه ابإ  من س نة س بعني بعد امليعاد أ رض اإ

َّن تنبأ   كام الس يب، . هللا شعب أ مة حياة يف به والعبادة الهيلك أ مهية َكهن بوصفه عزرا يُبنّيِ . ال نبياء وأ عل

. ابلعودة الشعب لبقية ْسح اذلي فارس، مكل ،decree of Cyrus كورش مبرسوم عزرا سفر يبدأ  

. س نة 54 ملدة الشامل أ عداء بسبب الهيلك بناء تأ خر لكن   شديد، حبامس الهيلك بناء يف الشعب بدأ  

 الاكهن عودة عن تتلكَّم 54-: الإحصاحات. (4-5 )عزرا العمل يهنوا جعلهم داريوس مرسوم الهناية، ويف

صالح عىل ومعل الناموس، الشعب عملَّ  اذلي عزرا، مة الروحية احلياة اإ  . لل 

صالح السفر موضوع يُلخص أ ن يُمِكن  اذلي وديالهي الشعب لبقية اجامتعي أ خاليق، رويح، َكإ

 . وزراببل عزرا قيادة حتت الس يب من عاد

 ال ساس ية الشخصيات

 Jeshua والاكتب(، )الاكهن عزرا الهيود(، بعودة مرسوم أ صدر اذلي الفاريس )املكل cyrus كورش

 . زراببل الكهنة(، )رئيس

  عزرا سفر يف يُرى كام املس يح

ىل حيًا داود نسل حيفظ بأ ن لوعده وحفظه داود، مع قطعه اذلي ابلعهد هللا الزتام  يأ يت أ ن   اإ

رجاع وعده حفظ يف هللا اس متر كيف وحنميا عزرا سفري ويُبنّيِ  داود، ابن املس يا، ىل عبهش  ابإ  . أ رضهم اإ
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  الشخصية لدلراسة خمطط

ىل للشعب ال ول الرجوع: الهنضة   (::: 4-5: 5 )عزرا زراببل قيادة حتت أ ورشلي اإ

 (55-5: 5 )عزرا كورش مرسوم

حصاء   (4:-5: : )عزرا الشعب اإ

  (59-5: 9 )عزرا الهيلك بناء يف البدء

  (7:-5: 7 )عزرا املقاومة

عادة  (:5: 4-5: 1 )عزرا البناء اس تكامل اإ

  (::-59: 4 )عزرا الهيلك بناء اكامتل

صالح   (77: 54-5: : )عزرا عزرا قيادة حتت العودة الشعب، اإ

ىل الرجوع  (94: 4-5: : )عزرا أ ورشلي اإ

  (77: 54-5: 3 )عزرا أ ورشلي وهنضة الإحياء
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 حنميا سفر

عادة  املدينة( بناء )اإ
 السفر وامس الاكتب

 )حن"  حلقيا بن حنميا الكم"  العبارة هذه بسبب السفر، هذا كتبَ  اذلي هو حنميا أ نَّ  البعض يعتقد

 مدوانت اعزر وأ س تخدم حنميا سفر َكتب هو عزرا بأ نَّ  تويح ال دةل أ نَّ  أ يضا يعتقد من ويوجد (،5:5

 اذلي هو حنميا بأ نَّ  يالرأ   الُعلامء من الكثري أ يضا ويدمع. نفسه حنميا من يقتبس َكن لو كام وروايته حنميا

م السفر معظم ل نَّ  اْسه؛ حيمل اذلي السفر كتب ُ  للظروف خشصية ورواية كسجل ُمقدَّ  بعودته حيطةامل

ىل   16. أ ورشلي اإ

ل واحًدا، سفًرا ال صل يف هام وحنميا عزرا سفر أ نَّ  من ابلرمغ  لسفرا من ال خري النصف أ نَّ  اإ

 يُعزي، هيوه " حنميا امس ويعن. فارس ملكل ساقيًا وَكن لعزرا، معارًصا َكن اذلي حنميا، من اْسه يأ خذ

 ".  يُرحي هيوه أ و

 السفر كتابة اترخي

َّه يَعن هذاو  حنميا(، ـ )عزرا العربي السفر من ال خري النصف عن ببساطة ه التارخيية اخللفية  قد أ ن

ىل 771 س نة حنو يف ُكتب   ق.م. 7:1 اإ

  السفر وغرض املوضوع

 الفاريس للمكل سايقك  منصبه حنميا ترك. الس يب من عادوا اذلين الهيود اترخي رسد يف حنميا سفر يس متر

عادة يف للشعب وقائًدا أ ورشلي مدينة حامك لُيصبح ؛ Artaxerxes أ رحتشس تا . ملدينةا أ سوار بناء اإ

                                                 
16 Walvoord/Zuck, electronic media 
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 بقدرات الرب وخدموا هلل، رجال وعزرا حنميا َكن. (3و:: 4 )حن الفرتة نفس يف وحنميا عزرا عاش

 َكن حنميا أ نَّ  لاإ  الشعب، بقية وعودة ادلين الإصالح يف أ كرث اخنرط َكهنا، عزرا َكن فبيامن. خمتلفة

عادة يف كحامك الس ياس ية مبقدرته الرب خفدم َكهنًا( )ليس علامنيا رجال  . رشليأ و  أ سوار بناء اإ

ىل شعبه عودة يف اجللية هللا يد ليبنّيِ  حنميا سفر ُكتب لقد  حقق. الس يب نواتس   بعد موطهنم اإ

. زراببل قيادة حتت ل ورشلي ال ول الرجوع يف س نة 37 يف فُعل ما حنميا، بقيادة يوما :1 يف الشعب

 17. تُقهر أ ن يُمكن ل اليت العواقب عىل والانتصار التغلب من متكنوا هل، وطاعهتم للرب خبضوعهم

 :ال ساس ية الشخصيات

 . عزرا أ رحتشس تا، حنميا، 

 :حنميا سفر يف يُرى كام املس يح

ر رادة حنميا يُصّوِ صالح لهنضة معهل يت ليك السايم ماكنه يرتك ل ن   املس يح اإ ىل ابلإضافة. الشعب واإ  اإ

 يف بدأ ت اليت الس نيني من أ س بوع الس بعني عن دانيال لنبوءة البداية نقطة يُمزّيِ  أ رحتشس تا مرسوم أ نَّ 

  (::-1:: 3 )دا املس يا جمليء التنازل العد

 : الشخصية لدلراسة خمطط

عادة  (9:: :-5: 5 )حن ال سوار بناء اإ

  (4:: :-5: 5 )حن للبناء الإعداد

عادة   (9:: :-5: 9 )حن البناء اإ

                                                 
17 Wilkinson and Boa, p. 125 
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 أ س تري سفر

 هللا( شعب )حامية
  السفر وامس الاكتب

 الثقافة رفيع َكن فالاكتب َكن، من أ ي لكن كتبه، اذلي الشخص عن تلميحات أ ي السفر يُعطي ل

 ل نه اك؛هن موجوًدا َكن خشص عن والإشارات ادلللت لك السفر رواية حتمل. جيدة معرفة الفارس ية

 عزرا أ ن عضالب يقول. هيودي خشص يكون أ ن   احملمتل مفن عليه، وبناءً . عيان كشاهد ال حداث يصف

د دليل يوجد ل لكن السفر، كتبا الذلان هام حنميا أ و   18.الرأ ي هذا يُدمع ُمحدَّ

 )أ س Hadassah هاداسا الامس ومعىن هاداسا، الرئيس ية، الشخصية من اْسه السفر يأ خذ

ىل تغريَّ  الامس وهذا عطري(، نبات ـ  ". جنم"  ويعن أ س تري، الفاريس الامس اإ

  السفر كتابة اترخي

 بقيادة ال ول رجوعال وبني عزرا، لسفر والسابع السادس الإحصاحني بني فامي أ س تري سفر أ حداث متت

 الس نوات خالل ق.م، 741و 7:4 س نة بني فامي أ س تري سفر ُكتب. عزرا بقيادة الثان والرجوع زراببل،

 7:7-747) أ رحتشس تا ابنه حك فرتة يف أ و (،9-:: 54 )أ س تري أ حشويروس املكل حك من ال خرية

 . ق.م(

  السفر وغرض املوضوع

 خطط ته. عندماملك  لتكون أ حشويروش املكل أ ختارها مجيةل هيودية فتاة قصة عن أ س تري سفر خيربان

 أ س تري رتخاط. شعهبا خُتلِّص أ ن حتاول أ ن أ س تري ـ أ س تري مع مردخاي ـ اقنع الهيود، لك لقتل هامان

 الكتاب يف لوحيدا السفر هو أ س تري سفر أ نَّ  من الرمغ وعىل. الهيود يُنقذ أ ن   املكل من والمتست حبياهتا،

                                                 
18 Walvoord/Zuck, electronic media 
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ل ،" هللا"  امس حيمل ل اذلي لكه املقدس لهية العناية يُبنّيِ  السفر وغرض موضوع أ نَّ  اإ  هللا بشعب الإ

 . والاضطهاد التجارب وسط يف

  ال ساس ية الشخصيات

 . الفاريس( املكل لمس العربي الامس هو )أ حشويروش أ حشويروش ـ مردخاي ـ أ س تري

   أ س تري سفر يف يُرى كام املس يح

 أ جل من ملوتا حلد حياهتا تضح أ ن أ س تري أ رادت عندما املس يح عن رائعة صورة أ س تري سفر يُعطينا

ىل ابلإضافة. الشعب عن واحملايم املدافع ه أ س تري َكنت وأ يضا. شعهبا خالص  أ نَّ  كيف أ يضا رىن أ ننا اإ

لهية العناية  . املس يح مهنم يأ يت سوف اذلين الهيود حامية يف أ مترت الإ

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (51: 9-5: 5 )أ س تري يف خطر الهيود

  (9:: :-5: 5 )أ س تري وش يت امللكة من بدل ملكة أ س تري اختيار

  (51-5: 9 )أ س تري الهيود ضد هامان مؤامرة

نقاذ   (9: 54-5: 7 )أ س تري الهيود اإ

  (57: 1-5: 7 )أ س تري الهيود أ جل من أ س تري قرار

 ( 54: :-5: 4 )أ س تري هامان هزمية

  (:5-5: 4 )أ س تري مردخاي أ حشويروش املكل مرسوم

 (53-5: 3 )أ س تري الهيود أ عداء لك هزمية

 (:9-4:: 3 )أ س تري الفورمي عيد أ ايم
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عالن   (9-5: 54 )أ س تري وشهرته دانيال، بمتجيد اإ
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 الثالث القسم

 الشعرية الكتب
 

  مقدمة

 رسف من والتارخي( )الناموس املقدس الكتاب من سفر :5 أ ول السابق survey الشامل املسح يُغطي

 تشابه ـ والنبوية شعريةال  الباقيةـ ال سفار لك. القدمي العهد يف التارخي لك وهذا حنميا، سفر حىت التكوين

 حيث مقس أ صغر وه الشعرية، ال سفار هو نُغطيه سوف اذلي الثان والقسم. سفًرا :5 ال اترخي

 . ال نشاد نش يد ـ اجلامعة ـ ال مثال ـ املزامري ـ أ يوب: سفر ه فقط أ سفار 1 حتوي

 : ةالشعري ال سفار للخمس املمزية السامت بعض ناُلحظ أ ن جيب دراس هتم، يف البدء وقبل

ىل يشري"  شعري"  اللفظ أ نَّ  بوضوح student الطالب يفهم أ ن   حيتاج  أ نَّ و . فقط ال ديب الشلك اإ

ر. البرشي اخليال وليدة ليست ال سفار هذه نسانية خربات ال سفار هذه تُصّوِ  . حقيقية اإ

  العالقات

ىل يُنظر بيامن  كتب أ هنا ىلع الشعرية أ سفار امخلس تُرى اترخيية، ُكُتب أ هنا عىل السابقة سفًرا :5 ال اإ

نسانية، اخلربات تسجل حياتية  التارخيية كتببيامن ال  ال فراد، مع حدثت اليت ال حداث تصف وه الإ

 التارخيية الكتب تناولت . الناس ومشاعر بتوهجات أ كرث هتت الشعرية الكتب أ نَّ  جند ابل مة، وتتعلق هتت

 . معوًما الإنسان القلب مع تتعامل الشعرية الكتب لكنَّ  الهيودي، العرق

 أ جزاء توجد .املقدس الكتاب يف ابلشعر املكتوبة الكتب وحدها ه الشعرية الكتب ليست

 . لحقًا نراها سوف اليت ال نبياء كتاابت يف الشعر من كبرية
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م ىل القدمي، العهد املقدس، الكتاب يُقسَّ رسائيل بأ مة تتصل كبرية أ قسام أ ربعة اإ  اخملتار، هللا شعب وهنابك اإ

 : واهامتماهتم سامهتم عن النظر وهجة حيث من وذكل

رسائيل حبياة يتصل: الناموس  ال خالقية اإ

رسائيل حبياة ترتبط: التارخيية الكتب   القويم وتطورها اإ

رسائيل حبياة ترتبط: الشعرية الكتب   الروحية اإ

رسائيل حياة مبس تقبل ترتبط: النبوية الكتب   .املس يا يف تتحقق اليت اإ

 : ابل خر مهنا لك عالقة يف الشعرية ال سفار تُعرض أ ن   أ يًضا يُمكن

  ال مل خالل الربكة ـ أ يوب سفر

 الصالة خالل من التسبيح ـ املزامري سفر

  الوصية خالل من احلمكة ـ ال مثال سفر

 الواقع خالل من احلق ـ اجلامعة سفر

 الوحدة خالل من الفرح ـ ال نشاد نش يد

 : العربي للشعر الزمنية الفرتات

ل القدمي، العهد اترخي لك أ ثناء يف العربي الشعر نُظم بيامن  للكتاابت أ ساس ية فرتات ثالث يوجد أ نه اإ

 . الشعرية

  ق.م( 5:14 )حوال أ يوب ـ ال ابء فرتة

  ق.م( 5414 )حوال املزامري ـ داود املكل فرتة
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  ق.م( 314 س نة )حوال سلامين املكل فرتة

  شاب حب ـ ال نشاد نش يد

  العمر خريف يف رجل حمكة ـ ال مثال

  19(. م.ق 314 )حوال ش يخ حزن ـ اجلامعة

 الشعرية ال سفار يف يُرى كام املس يح

ن هو كام  حزاىن َكان نالذلا معواس تلميذي. املقدس الكتاب قلب هو املس يا، املس يح، س بق، فامي ُمدوَّ

 ال موات، من املقام املُخلِّص املس يح، قيامة عن وال خبار واملوت الصلب، أ حداث بسبب ومرتبكني

ىل جنبا اصطفت ال حداث هذه لك  )لو املقدسة الكتب يف ابملس يح املتعلقة ال ش ياء لُتفّسِ  جنب اإ

حدى ظهر عندما ذكل، وبعد. (::: 7: ي ال لََكَمُ  ُهوَ  هَذا» :هلم قال عرش لالإ ِ ُتُك   اذلَّ َ  َوَأانَ  ِبهِ  لَكَّم  دُ ب  ع 

َّهُ : َمَعُك   يعُ  يَِتَّ  َأن   بُدَّ  لَ  َأن  (77: 7: و)ل. «َوال َمَزاِمريِ  َواَلن ِبيَاءِ  ُموَس  اَنُموِس  يِف  َعّنِ  َمك ُتوب   ُهوَ  َما مَجِ

 من يكونس   الشعرية، ال سفار هذه من لك ُخالصة يف نبدأ   أ ن قبل أ عيننا، أ مام هذا لك بوضع

سفار الكريس تولويج املنظور نفهم أ ن اجليد  جيسلري نورمان يكتب هذا وخبصوص الشعرية، لل 

Norman Geisler :  

 سفارال   يف الإعدادات لك ومتت الناموس، يف املس يح، أ جل من وضع قد ال ساس أ ن حيث‘‘

نَّ  التارخيية، ىل احلاجة وتعلن تكشف الشعرية الكتب فاإ التارخيية  لكتبا الناس، قلوب يف املس يح اإ

 وعي بدون أ و بوعي نية،ض  بطريقة أ و واحضة بطريقة سواء املس يح يف وتكمتل تتحقق اليت احلياة تشجع

.’’20 

                                                 
19 Norman L. Geisler, A Popular survey of the Old Testament, Baker, Grand Rapids, 1977, p. 180 

20 Ibid., p. 181 
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ىل احلاجة أ يوب سفر يُبنّيِ  ىل احلاجة املزامري سفر ويوحض. املس يح هو وس يط اإ . ابملس يح الاحتاد اإ

ىل احلاجة ال مثال سفر ويُبنّيِ  ىل ياجالاحت  اجلامعة سفر ويُبنّيِ . املس يح يف املوجودة احلمكة اإ . القناعة اإ

ىل احلاجة ال نشاد نش يد سفر ويعرض  . ابملس يح ابلحتاد احلب اإ

 : العربي الشعر

 : العربي الشعر طبيعة

 سامت عىل يالعرب  الشعر يعمتد. الإجنلزيي الشعر خبالف والقافية الوزن عىل العربي الشعر يؤكد

  تأ ثريها أ جل من أ خرى وخواص

 لكتايبا الشعر يف ال ساس ية السمة هو خمتلفني( سطرين حمتوى مقارنة )وهو Parallelism التوازي

Biblical Poetry. اللَكم صور"  من كثري عىل أ يًضا العربي الشعر حيتوي  "figures of speech . 

 : العربي الشعر من أ نواع ثالث

 : العربي الشعر من أ نواع ثالث يوجد

 )املزامري( والقيثارة ابملوس يقى أ صال مصحوابً  يكون اذلي ،Lyric Poetry القيثاري الشعر

 هذا ويُن ظم وعبارات، مجل يف احلقائق يس تخدم: Didactic Poetry التعلميي( )أ و ادليدايخ الشعر

 . اجلامعة( وسفر ال مثال، )سفر. احلياة عن أ ساس ية مبادئ توصل أ جل من النوع

ل أ ن أ جل من والنقاش احملادثة يس تخدم اذلي :Dramatic poetry ادلرايم الشعر  سفر) رسالته يوّصِ

 . ال نشاد( نش يد أ يوب،

 Figures والاس تعارة أ و الصور البالغية   Parallelism لتوازيا: العربي الشعر يف رئيس يان عنرصان

of speech  
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ر :Parallelism التوازي ىل يشري التوازي. تنظميها فُيعّيد ال فاكر العربي الشعر يُكّرِ  . ال فاكر تكل قارنةم اإ

 : ال فاكر توازي تنظي يف ال مناط من العديد توجد

رة ال ول السطر يف الفكرة ـ Synonymous الرتادف  ؛::7 مز). الثان السطر يف أ خر بتعبري ُمكرَّ

 . (:::5 ؛5:9

 ؛4:5 )مز الثان السطر يف مضادة بفكرة مؤكدة ال ول السطر يف الفكرة :Antithetical التضاد

  ". لكن بل،"  اللكمة خالل من التضاد نُمزّيِ  ما وغالًبا. (54:97

 أ بعد ورتط يكون الثان السطر أ نَّ  أ و ال ول السطر فكرة يُفّسِ  الثان السطر :Synthetic الرتكيب

 . (9:31 ؛9:5 )مز ال ول السطر يف للفكرة

ر :Climatic التصاعد  . (3::5 )مز ال خرية اللكامت ابس تثناء الثان السطر يُكرَّ

ل :emblematic التصوير  اللخ من الثان السطر ويوحضها الرئيس ية، النقطة ال ول السطر يُوّصِ

 . (9::5 ؛:5:7 )مز صورة

  Figures of Speech الاس تعارة، الصور البالغية

 العربي الشعر ويس تخدم. أ خر شيئًا متثيل يف شيئًا يُس تخدم عندما الاس تعارة أ و الصور البالغية ه

ل ليك Figures of Speech  الاس تعارة أ و الصور البالغية  ثالامل  سبيل عىل. واملشاعر ال فاكر يُوّصِ

 الشخص. (9-:: 5 )مز"  مغروسة جشرة"  مثل س يكون مسته، الرب انموس يف جيد اذلي الشخص

"  لكامت تجدس  . ابلشجرة يُقارن لكنه حرفية، بصورة جشرة ليس الرب، انموس يف مسته جيد اذلي

 . (595:: ؛:4:5 ؛1::5 )مز النوع هذا من امجلل يف"  كـ"  أ و مثل،
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 زمورم مثل التشبيه أ داة وحذف أ خر بيشء   شيئًا مقارنة ه من الاس تعارة ال خرى الصورة

 بالر  الصوف؛ لكن يكسوه أ رجل، أ ربعة ذو حيواانً  ليس داود ،" راعيَّ  الرب"  داود: يقول ،9::5

 . (7:35 ؛55:47 )مز خبرافه يعتن اذلي الراعي مثل ويرعاه به يعتن

م " 4:4 مزمور يف داود يقول. معينة نقطة لتأ كيد واملبالغة التضخي يُس تخدم كثرية مرات يف  أ عّوِ

ب. بدموعي رسيري ليةل لك يف  كفاية داود يبكِ  فمل. داود حزن عىل تؤكد العبارة هذه".  فرايش ُأذّوِ

 . (:4:54: ؛4:::: )مز يعوم رسيره جيعل ليك

 عندما. ارالاس تفس السؤال قصد يكون أ ن   حقيقة من ينفي أ و ليؤكد سؤال يُس تخدم ما وأ حياانً 

 أ ن   وليس الرب، عظمة عىل يؤكد أ ن ه داود فرغبة ،" مثكل من"  54:91 مزمور يف داود يقول

جابة ينتظر  . (544:: ؛4:14 )مز"  الرب مثل أ حد ل"  ه بس يطة اإ

 بعض يس تخدم أ ن هو Figures of speech من الاس تعارة أ و الصور البالغية ال خري املثال

م Figures of Speech اللَكم من الشلك وهذا. هللا خشص يصف ليك احليواانت أ جزاء  ليك ُمصمَّ

ل  . هللا عن معينة حقيقة وينقل يُوّصِ

. "أ جنحته سرت يف خيتئب" أ ن الرب من يطلب :4:5 مزمور يف داود جند املثال، سبيل عىل

منا بطائر، ليس فاهلل  . (7:35 )مز صغارها مع ال م تفعل كام الرب من امحلاية داود يطلب واإ
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 أ يوب سفر

 ال مل( خالل من )الربكة
  السفر وامس الاكتب

 َكن أ يوب. أ يوب ةخشصي السفر، يف ال ساس ية الشخصية من يأ يت السفر عنوان أ نَّ  بوضوح نعرف بيامن

 عن نص أ ي يوجد ول معروف غري الاكتب. (55:1 يع ؛57:57 )حز. التارخي يف موجود حقيقيًا خشًصا

ون قال. خشصيته  أ لهيو، موس، هو الاكتب يكون أ ن   احملمتل من أ و الاكتب هو نفسه أ يوب أ نَّ  املفّسِ

 . أ خرون أ و سلامين،

براهي، زمن يف أ يوب سفر ُكتب حسق، اإ  الشخصية من بأ يو  سفر عنوان يأ يت. يوسف يعقوب، اإ

 أ يوب سفر اولحي(. والصحة العائةل، الرثوة، )فقد قصوى أ لم عاىن أ يوب، اْسه رجل وهو به، الرئيس ية

  "؟ ال مل سبب"  سؤال عن جُييب أ ن

  السفر كتابة اترخي

د أ ن نس تطيع ل أ ننا مبا د أ ن املمكن من فليس ذلا السفر، َكتب حُنّدِ . السفر فيه بُكت اذلي الزمن حُنّدِ

د أ ن فميكننا َكن، أ يً  عطاء قبل حدثت اليت للقصة الزمن الإطار حُنّدِ  تأ سيسو  املوسوي الناموس اإ

م وهو أ يوب رأ ينا. الاكهن هو العائةل رأ س َكن حيث ق.م(، 5741-5771) الالوي الكهنوت  يُقّدِ

ىل يشري وهذا. (1:5 )أ ي العائةل َكهن ابعتباره اذلابح عطاء عىل سابق اترخي اإ  حامتلا فال كرث. الناموس اإ

براهي عرص يف ُكتب السفر أ نَّ  هو  . اإ

  السفر كتابة وغرض املوضوع

 حد يف السفر .والرش واملعاانة ال مل وجود مقابل يف وس يادته وعدالته هللا، صالح لتربير هو السفر

ذا البار، يتأ مل ملاذا: " السؤال عىل الإجابة ليجد يصارع ذاته، هل هو هللا َكن اإ  يُعمّلِ  ؟"محةوالر  احلب اإ
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 نفسب  الثالثة أ يوب أ صدقاء أ جاب. هبا يُِقر ل ن   الإنسان حاجة وعن هللا س يادة عن بوضوح السفر

، بيد اخلطية، بسبب يعان البرش مجيع أ نَّ  مجيعهم أ تفق. الإجابة َّن أ نَّ  يكون ما غالًبا ل ملا أ نَّ  أ لهيو أ عل

ىل هوحيرض  اذلايت بره من أ يوب جُيّرِد أ ن   هللا غرض يكون عليه، بناءً . البار للتنقية وس يةل  الثقة ماكن اإ

  21.فيه الاكمةل

م  : املوضوع هذا عن رائع ُملخص Gleason Archer أ ررش جليسون يُقّدِ

مل النظرية املشلكة مع السفر هذا يتعامل  الإجابة يف لسفرا يرشع. التقي الإنسان حياة يف واملعاانة لل 

 : أ شاكل ثالثة يف الإجابة تأ يت ؟"البار يتأ مل ملاذا"  السؤال هذا عىل

 .مينحها اليت الربَكت عن النظر بغض احلب هللا يس تحق

 . قوىالت حياة يف وتثبيهتا وتقويهتا النفس لتنقية كوس يةل ابل مل هللا يسمح رمبا

دراك عن البعد لك بعيدة ابعتبارات مدفوعة تكون وأ فاكره هللا طرق  . يفالضع  الإنسان عقل اإ

 يعرف كلذ وبرمغ القدير، هللا رؤية ابتساع احلياة أ مور رؤية عىل قادر غري الإنسان أ نَّ  من الرمغ عىل

 نظر اتوهج خلفيات ضد الإجابة هذه مثل قُِدمت. ال قىص وخلريان جملده أ فضل هو ما حقيقة هللا

د، أ ليفاز،: الثالثة أ يوب معزيني ومواقف  22.صوفر بدلَّ

 ليبنّيِ و  والش يطان، هللا بني العصور مدي عىل الرصاع يُظهر أ ن هو للسفر ال بعد والغرض

ن الهناية ويف. الرصاع هبذا وال مل املعاانة عالقة   .4:4: وميةر  يف املوجودة احلقيقة يُظهر السفر فاإ

 

 

                                                 
21 Ryrie, p. 777 

22 Archer, Electronic Edition 
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 الرئيس ية الشخصيات

د، أ ليفاز،: أ يوب مهتمي ـ وابر مس تقي رجل أ يوب،  وأ رحجهم وبأ ي أ صدقاء أ لهيو: أ صغر ـ صوفر بدلَّ

 . الش يطان ـ املشورة أ يوب يُعطي ل ن سعى اذلي عقال

  أ يوب سفر يف يُرى كام املس يح

 ويلمتس (،::-1:: 53 )أ ي ابلفادي أ يوب سفر يُِقر. أ يوب سفر يف طرق بعدة املس يح يُرى

ك. (9:99: ؛99:3 )أ ي وس يط لوجود صالته يف  ال مل"  رس هل يُفّسِ  خشص لوجود حاجته أ يوب أ درَّ

جابة وأ جاب أ لمنا أ خذ اذلي. املس يح عن بعيًدا جُياوب أ ن يُمكن ل واذلي ،"  اماتاهت عىل هنائية اإ

: 4 رو ؛51:7 ؛54-57: : )عب الش يطان وهزمَ  هللا، ضد اهتامات الهنائية يف ه اليت الش يطان،

9:-97) . 

 : الشخصية لدلراسة خمطط

 . (59: :-5: 5 )أ ي أ يوب بالاي: المتهيد

 . (1-5: 5 )أ ي وخشصيته ظروفه

 (54: :-4: 5 )أ ي الش يطان ـ مشالكه لك مصدر

 (59-55: : )أ ي أ يوب معزيني

 (74: 95-5: 9 )أ ي الزائفة والتعزية أ صدقاءه حوارات

  (::: 57-5: 9 )أ ي اخلالف من ال وىل ادلورة

 (4:-5: 9 )أ ي أ يوب مراثة

ليفاز رد   (::: 1-5: 7 )أ ي اإ
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 (5:: :-5: 4 أ ي)عليه  أ يوب رد

د رد  (::-5: 4 )أ ي بدلَّ

 (::: 54-5: 3) عليه أ يوب رد

 (4:-5: 55 )أ ي صوفر رد

 (::: 57-5: :5 )أ ي عليه أ يوب رد

 (97: 5:-5: 51 )أ ي اخلالف من الثانية ادلورة

 (91-5: 51 )أ ي أ ليفاز رد

  (54: :5-5: 54 )أ ي عليه أ يوب رد

 (5:-5: 54 )أ ي بدلد رد

  (3:-5: 53 )أ ي عليه أ يوب ورد

 (3:-5: 4: )أ ي صوفر رد

  (97-5: 5: )أ ي عليه أ يوب جواب

  (74: 95-5: :: )أ ي اخلالف من الثالثة ادلورة

جابة ليفاز اإ  (94-5: :: )أ ي اإ

  (1:: 7:-5: 9: )أ ي عليه أ يوب رد

  (4-5: 1: )أ ي بدلد رد

  (74: 95-5: 4: )أ ي عليه أ يوب رد
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  (7:: :9-5: :9 )أ ي أ لهيو لكامت

نسان هللا تعلي: ال ول احلديث   (99:99-5: :9 )أ ي ال مل خالل من لالإ

  (:9-5: 97 )أ ي وحمكته هللا عداةل عىل الربهان: الثان احلديث

  (:5-5: 91 )أ ي والقداسة النقاء فوائد: الثالث احلديث

  (7:: :9-5: 94 )أ ي ابلظمل هلل اهتامه يف أ يوب وخطيئة هللا عظمة: الرابع احلديث

عالن   (4: :7-5: 94 )أ ي العاصفة من هللا اإ

  (1: 74-5: 94 )أ ي ال ول الإعالن

  (94: 93-5: 94 )أ ي اخلليقة يف املُعلّنة اللكية هللا قدرة

دانته أ يوب اعرتاف   (1-5: 74 )أ ي ذلاتهُ  واإ

  (4: :7-4: 74 )أ ي املتضع أ يوب جواب الإنسان؛ وضعف هللا قوة: الثان الإعالن

  (:5-:: :7 )أ ي اخلتامية التعليقات

  (3-:: :7 )أ ي الكذبة للمعزيني هللا توبيخ

عادة   (:5-54: :7 )أ ي وماكفأ ته لوضعه أ يوب اإ
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 املزامري سفر

 الصالة( خالل من )التسبيح
 السفر وامس الاكتب

ىل هبا يتلكم يتال الطريقة بسبب املقدس، الكتاب يف اس تخداًما وال كرث سفر أ طول هو املزامري سفر  اإ

ىل التهند يتحول احلياة، يف خرباتنا لك يف الإنسان القلب  الصالة خالل نم وتكرارا مرارا تسبيح اإ

ىل تشري ل املزامري نصوص أ ن الرمغ وعىل. والتسبيح ل ال حيان، أ غلب يف مؤلفهيا اإ  يشري العنوان أ نَّ  اإ

ىل ىل تشري ال تية اخلريطة. املؤلف اإ  . امرياملز  عناوين يف موجودة ه كام املزامري مؤلفني اإ

 

 املزامري سفر مؤلفون

-594 ؛595 ؛5:7 ؛::5 ؛554-544 ؛549 ؛44 ؛4:-15 ؛74-5 مز 4:  داود

571  

  49-9: ؛14 مز :5  أ ساف

  73-:7 مز :5  قورح بن

  ::5 ؛:: مز : سلامين

 34 مز 5  موس

يثان  43 مز 5  اإ

 ؛594-5:4 ؛5:4-5:1 ؛5:9 ؛5:5-555 ؛:54-547 ؛:54-35 ؛5: مز 77  ؤلفها(م معروف )غري اليتمية ملزامري

  514-574 ؛:59-597 ؛:59
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ىل فقط واحد مورمز  أ شار".  التسابيح سفر" أ و"  تسبيح"  العربية اللغة يف املزامري سفر امس  اإ

ل (،571) تسبيح"  لكمة  قصائد وأ   أ غان عن عبارة املزامري سفر. املزامري سفر قلب هو التسبيح أ نَّ  اإ

 ".  وترية يقيةموس   أ ةل يرضب"  تعن اليت العربية اللكمة من"  مزمور"  لكمة تأ يت. ابملوس يقى مغناة

 : الكتابة اترخي

 اخملتلفة امجلاهري من يدوالعد للموضوعات، املتسع والتنوع املزامري، لسفر الزمن للرتتيب الواسع املدى مع

 اليت اخلرباتو  النفس ية احلالت من وافًرا عدًدا املزامري تعكس متنوعة، ظروف حتت تعيش َكنت اليت

 Gleason أ ررش غاليسون كتبَ . فيه ُكتب اذلي العرص عن النظر بغض للقارئ للغاية هاًما جتعهل

Archer املزامري اترخي خبصوص : 

 والح يف ُكتب يكون أ ن املفرتض ومن النيب، موس كتبه اذلي 34 مزمور هو مزمور أ قدم

ىل 54:4 بني ما داود مزامري وُكتبت. م.ق 5741 س نة  أ ساف كتهبا اليت املزامري وأ يضا. م.ق 3:1 اإ

 314 ةس ن يف ُكتبَ  أ ن احملمتل من سلامين، املكل حك أ ثناء ُكتب ::5 ومزمور الفرتة؛ نفس يف ُكتبت

 قبل ما فرتة يف ُكتب تكون أ ن احملمتل مفن قورح، بن كتهبا اليت املزامري نؤرخ أ ن الصعب من. م.ق

ىل يُنسب شك بال بعضها عنوان، أ و أ سامء حتمل ل اليت املزامري وعن. الس يب  املثال سبيل )عىل داود اإ

 ،5:4 زمورم )مثل الس يب من العودة حىت متأ خرة فرتات يف ُكتبت ال خرى واملزامري (،99و : مزمور

م ُمقنع دليل يوجد ل(. :59  . م.ق 144 س نة حوال عن متأ خر مزمور أ ي اترخي عن يُقدَّ

  الكتابة وغرض املوضوع

 ترايق هو املزامري سفر. العبادة وهو هل العام املوضوع خالل من والتعزية الرجاء برساةل املزامري سفر ميدان

 عبادة نع تعبري ه املزامري. ومعهل هللا لشخص الشخصية الاس تجابة خالل من والتذمر للخوف،

رسائيل مياهنا اإ  اخلربات سجلت  املرأ ة هللا، هذه شعب لقلب مرأ ة جند املزامري يف. الروحية وحياهتا واإ

نسان البس يطة الإنسانية  حيدث مزمور، 514 يف. وحضوره وخطته ووعوده هللا خشص ضوء يف لالإ
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 عن عميت أ ي تصنع أ ن الصعب من أ نه يُعن وهذا. واملوضوعات والظروف املشاعر يف رهيب تنوع

ل الغرض، أ و املوضوع  جانب نم خشصية اس تجابة تتضمن املزامري لك أ نِّ  نقول أ ن امجليل من أ نه اإ

 من اخليةادل املزمور َكتب لعواطف تدوين حتتوي املزامري ما وغالبا. هللا ونعمة صالح حنو املؤمن

حباط،  املزمور َكتب ول لكن. املتنوعة هللا عناية بسبب أ و هللا أ عداء يواجه عندما حىت شكر أ و وقلق اإ

 عدد يوجد ابلطبع. ياحل هللا حضور يف أ نه لو كام نفسه عن يُعرب ما فدامئا ابلفرح، أ و ابحلزن ممتلئا َكن

عالانت أ فاكر عىل غالبا حتتوي املزامري من قليل ل ،: مزمور مثل نفسه، هللا واإ  ه املزامري تكل أ نَّ  اإ

 . اندرة مزامري

 انتظار يف هاهدف  يف مس يانية املزامري ومعظم وصفاته، هللا، لكمة يفحص املزامري من العديد

 . املس يا جميء

  املزامري سفر تقس ي

 بتسبيح تختُ  ال تية الكتاب أ قسام من لكل . واحد كتاب يف كتب مخس هو املزامري سفر احلقيقة يف

doxology التسبيح ماكن يشغل 514 مزمور بيامن هلل(، )تسبيح doxology  ِمناس بة خامتة ويُشلّك 

 . املزامري لسفر

بيفانيوس قال مَ "  :Epiphanius اإ ىل املزامري سفر العربانيني قسَّ  مثل كوني ليك كتب مخسة اإ

 الإرسائيليني موس أ عطى"  5:5 مزمور عن املدراش يقول. " Pentateuch امخلسة موس كتب

 23. الناموس كتب مع يتوازى ليك كتب مخسة يف املزامري سفر هلم وأ عطى داود الناموس، كتب مخسة

 24: ال تية اخلالصة يف امخلسة موس كتب مع التوازي يُرى رمبا

 .التكوين سفر مع تتوازى واخلليفة: الإنسان عن (74-5) املزامري

                                                 
23 Charles L. Feinberg, Class Notes, Dallas Theological Seminary, p. 3,  1960’s 

24 Geisler, p. 195-196 
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رسائيل عن (::-:7) املزامري  .اخلروج سفر مع تتوازى: والفداء اإ

 .الالويني سفر مع تتوازي: والهيلك العبادة عن (43-9:) املزامري

قامة عن (544-34) املزامري  . العدد سفر مع تتوازى: ال رض يف املؤقتة الإ

 . التثنية سفر مع تتوازى: هللا ولكمة التسبيح عن (514-:54) املزامري

ىل للنظر أ خرى طريقة  : السفر أ قسام اإ

 العام احملتوى املؤلف املزامري الكتاب

 للعبادة أ غان داود 75-5 املزامري ال ول

 توسلية تراني قورح&  داود ::-:7 املزامري الثان

 توسلية تراني أ ساف معظمهم 43-9: املزامري الثالث

  يتمية مزامري معظمهم 544-34 املزامري الرابع

 (مؤلفها معروف )غري

 حالتسبي عن تراني

 حالتسبي عن تراني يتمية مزامري&  داود 514-:54 املزامري اخلامس

 :املزامري أ نواع أ و فئات

 : الفئات من مجموعة عىل عام بشلك اتفاق ال يت يوحض املزامري، أ نواع عن

  (77 )مزمور communal امجلاعة أ و (9 )مزمور الفرد من للك التوسل، أ و )احلزن( املرايث

  (41 )مزمور امجلاعة أ و (94 )مزمور الفرد من كل التسبيح، أ و الشكر

  (7 )مزمور هللا يف الثقة

 رمزمو  مس يانية؛ مهنا )بعًضا امللكية واملزامري (74 )مزمور أ ورشلي خبصوص مزامري: هيوه تتوجي مزامري

:، 554) 
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  (553 ؛:9 ؛5 )مزمور احلمكة ومزامري التعلميية املزامري

 (،53 ؛4 )مزمور اخللق مزامري: مثل للموضوع وفقا املزامري تصنف أ ن   أ يضا ميكن: موضوعية مزامري

 (،553 ؛:55 ؛555 )مزمور للحفظ ك داة أ بيات هيئة عىل مزامري (547 ؛53 )مزمور الطبيعة مزامري

 املزامري (،5:4 )مزمور احلج مزامري (،4 )مزمور التوبة مزامري (،4: )مزمور Exodus اخلروج

 ،:: ،71 ،74 ،:: ،54 ،4 ،: مزمور مثل املس يا، عن نبوات عىل حتتوي اليت وتكل املس يانية

554، 554 . 

  الرئيسة الشخصيات

ما شيئًا تفعل املزامري عناوين أ ن من الرمغ عىل ىل تشري أ ن اإ ىل أ و املوضوع اإ  أ و داود ثلم  املؤلف، اإ

ل قورح؛  عبادهتم يف هللا سُأان عىل أ كرث يكون الرتكزي أ ن يبدوا الواقع يف. هذا تفعل ل املزامري نص أ نَّ  اإ

 . هللا مع ومسريهتم

  املزامري سفر يف يُرى كام املس يح

 الفئات يف قعت املزامري. واملس يح ومعل خشص عن تتلكم مس يانية مزامري عن عبارة املزامري من الكثري

 : ال تية

 هو ما بطريقة وراملزم وَكتب. مس يانيهتا حيث من وضوًحا أ قل املزامري هذه :المنوذجية املس يانية املزامري

 عىل ينطبق ل )النص( الفقرة من ال خر اجلانب لكن (،3 ،7:43 ؛4:97: مز )قارن. للمس يح رمز

 )عىل. خرباهتم ىلع املزامري من مأ لوفة تعبريات طبقوا ورسهل يسوع احلاةل، هذه يف رمبا. املزمور َكتب

 . (4:: 5 أ ع يف 4: 543 مز املثال سبيل

 وراء ملا شريت  اللغة لكن اخلاصة، خربته يصف املزمور َكتب أ نَّ  من ابلرمغ :الرمزية ـ النبوية املزامري

 . (:: )مزمور املس يح خشص يف فقط اترخيية حقيقة وتُصبح اخلاصة حياته
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نه املزمور ُكتبَ  عندما :مبارشة غري بطريقة ولكن املس يانية املزامري ىل يشري َكن فاإ ىل أ و داود يتب  اإ  اإ

 . فقط املس يح خشص يف والاكمل الهنايئ حتقيقه س نجد لكننا معني؛ مكل

ىل مبارشة تشري املزامري هذه: purely اخلالصة النبوية ملزامريا شارة أ ي بدون املس يح اإ ىل اإ  صخش أ ي اإ

 .(554 )مزمور داود ابن أ و أ خر

 يف تحقيقك  ملكوته وتأ سيس الرب جمي تتوقع اليت ه املزامري هذه :enthronement التتوجي مزامري

 .(33-34 )مز املس يح املس يا، خشص

 : املس يح عىل تنطبق واحضة نبوية حتقيقات

  اجلديد العهد نص املزمور النبوءة

 5:: عب 7:547 امليالد

 ::4 عب 7:4 والعار اذلل

لوهيته  4:5 عب 4:71 اإ

  :::5 يو 3:43 خدمته

  5:::7 مت 554::: رفضه

 54:59 يو 3:75 خيانته

 ؛74 ،79 ،93: :: مت :: الصلب أ حداث

 9::91 لو 

 :::: أ ع 54و : القيامة

 4:7 أ ف 54:44 الصعود

 55:5 عب :4:54: ملكه
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 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (75-5 )مزمور العبادة أ غان: ال ول الكتاب

ب الإنسان: ال ول املزمور  . والعامل اللكمة: احلياة من نوعني بني مقارنة: املُطوَّ

 ومس يحه هللا عىل التأ مر: املكل املس يا: الثان املزمور

  اخلطر أ وقات يف امحلاية: الصعاب وسط الطمأ نينة: الثالث املزمور

  هللا يف للثقة مسائية صالة: الرابع املزمور

 حضوره ويف هللا يف الإميان عن مسائية صالة: اخلامس املزمور

  املعاانة غاية يف لنفس صالة: السادس املزمور

  امللجأ   أ جل من صالة: السابع املزمور

  الإنسان ومزنةل هللا جمد: الثامن املزمور

  هللا عداةل أ جل من شكر صالة: التاسع املزمور

  ال رشار هزمية أ جل من صالة: العارش املزمور

  عنا واملدافع امللجأ   بوصفه الرب: عرش احلادي املزمور

  الكذبة ال لس نة ضد املعونة طلب أ جل من صالة: عرش الثان املزمور

 الصعاب وقت يف املعونة طلب أ جل من صالة: عرش الثالث املزمور

  الإنسان ورش محلاقة وصف: عرش الرابع املزمور

نسان وصف: عرش اخلامس املزمور   التقي لالإ
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  الصديقني ملجأ   هو الرب: عرش السادس املزمور

  هللا عداةل حتقيق خالل من اخلالص لطلب صالة: عرش السابع املزمور

  اخلالص أ جل من تسبيح صالة: عرش الثامن املزمور

عالن: عرش التاسع املزمور   املكتوبة ولكمته أ عامهل ويف اخلليقة يف هللا اإ

  ال عداء عىل الانتصار أ جل من صالة: العرشون املزمور

  املكَِل  قوة هو الرب: والعرشون احلادي املزمور

  وامحلد املعاانة عن مزمور: للصليب صورة: والعرشون الثان املزمور

لهيي الراعي صورة: والعرشون الثالث املزمور   هللا صالح عن مزمور: الإ

  املكَِل  جمد عن مزمور: والعرشون الرابع املزمور

  والغفران والإرشاد اخلالص، لطلب صالة: شعري مزمور: والعرشون اخلامس املزمور

  الفداء والامتس الكامل طلب: والعرشون السادس املزمور

  هللا يف الواثقة الإميان صالة: والعرشون السابع املزمور

  خصريت بالر  ـ اس تجابهتا أ جل من والتسبيح املعونة لطلب صالة: والعرشون الثامن املزمور

 القوي هللا صوت: والعرشون التاسع املزمور

 احلاجة وقت يف أ مانته أ جل من هلل شكر صالة: الثالثون املزمور

  وتسبيح وتوسل شكوى صالة: والثالثون احلادي املزمور

  هللا يف والثقة الغفران بركة: والثالثون الثان املزمور



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

86 

 

  واملُخلِّص اخلالق ل نه هلل ومحد تسبيح: والثالثون الثالث املزمور

ر املُعتن ل نه للرب تسبيح: والثالثون الرابع املزمور    واملُحّرِ

  ممهن واخلالص ال عداء عىل هللا عداةل حتقيق لطلب صالة: والثالثون اخلامس املزمور

حسان مقارنة الإنسان رش: والثالثون السادس املزمور    هللا حمبة ابإ

  هللا يف الراحة )طلب( الامتس: والثالثون السابع املزمور

 الثقيل اخلطية بعبء والاعرتاف املصاحلة، لطلب صالة: والثالثون الثامن املزمور

  الإنسان بضعف اعرتاف صالة: والثالثون التاسع املزمور

  اخلالص حدوث وتوقع املفرِح الاختبار عن تسبيح: ال ربعون املزمور

  والشدائد احملن وسط يف هللا برَكت عن تسبيح: وال ربعون احلادي املزمور

  (::-:7 )مزمور توسلية ترناميت: الثان الكتاب

 بالر  خالص يف والرجاء هلل الاشتياق: وال ربعون والثالث وال ربعون الثان املزمور

  الفداء طلب أ جل من وصالة قومية مراثة: وال ربعون الرابع املزمور

  داود ابن ُعرس ترنمية: وال ربعون اخلامس املزمور

  وقوتنا ملجأ ان هو هللا: ربعونوال   السادس املزمور

  املنترص املكل هو الرب: وال ربعون السابع املزمور

  امجليةل املدينة صهيون، جبل عن تسبيحة: وال ربعون الثامن املزمور

  حمكة بدون الغىن تفاهة: وال ربعون التاسع املزمور



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

87 

 

  امحلد ذبيحة: امخلسون املزمور

  اخلطية وغفران الاعرتاف: وامخلسون احلادي املزمور

  الكربايء خطية عبثية: وامخلسون الثان املزمور

  املُلحد عن صورة: وامخلسون الثالث املزمور

  عوننا هو الرب: وامخلسون الرابع املزمور

  البار ويؤازر يساند الرب: وامخلسون اخلامس املزمور

  خماوفنا وسط يف والثقة الإميان: وامخلسون السادس املزمور

  وحده الرب متجيد: وامخلسون السابع املزمور

  البار ماكفأ ة يقينية: وامخلسون الثامن املزمور

  ال عداء من اخلالص لطلب صالة: وامخلسون التاسع املزمور

  ال مم خالص أ جل من صالة: الس تون املزمور

  وخائر خائف قلب من صالة: والس تون احلادي املزمور

  الرب انتظار: والس تون الثان املزمور

  هللا حملبة والظمأ   الاشتياق: والس تون الثالث املزمور

  امحلاية لطلب صالة: والس تون الرابع املزمور

  والإنسان ال رض عىل هللا خساء: والس تون اخلامس املزمور

  هللا فعهل ما تذُكر: والس تون السادس املزمور
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  الرب لتسبيح للجميع دعوة: والس تون السابع املزمور

  املظلوم أ بو هو الرب: والس تون الثامن املزمور

  هللا لشفقة وفقا اخلالص أ جل من صالة: والس تون التاسع املزمور

  واحملتاجني الفقراء أ جل من صالة: الس بعون املزمور

  السن( )كبار الش يوخ أ جل من صالة: والس بعون احلادي املزمور

  اجمليد املس يا مكل: والس بعون الثان املزمور

  (43-9: )مزمور توسلية تراني: الثالث الكتاب

  ال بدي املشهد عن صالة: والس بعون الثالث املزمور

  national القويم الضيق وقت يف املعونة الامتس: والس بعون الرابع املزمور

  وحده الرب عداةل ه العداةل: والس بعون اخلامس املزمور

  يعقوب لإهل الظافرة القوة: والس بعون السادس املزمور

  الرب عظمة تذكر احملنة، يوم ويف: والس بعون السابع املزمور

رسائيل اترخي من دروس: والس بعون الثامن املزمور   اإ

  مرعاه غمن ليتذكر الرب من الامتس: والس بعون التاسع املزمور

رسائيل الامتس: الامثنون املزمور   الرب رمحة لطلب اإ

  الرب الكم لتسمع لإرسائيل والامتس طلب: والامثنون احلادي املزمور

  الظامل للقايض توبيخ: والامثنون الثان املزمور
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رسائيل أ عداء وعقاب دينونة أ جل من صالة: والامثنون الثالث املزمور   اإ

  هللا حلضور العميق الاشتياق: والامثنون الرابع املزمور

   الهنضة طلب أ جل من صالة: والامثنون اخلامس املزمور

مم الرمحة لطلب صالة: والامثنون السادس املزمور   لل 

  صهيون يف احلياة فرح: والامثنون السابع املزمور

  اليأ س ظلمة يف صالة: والامثنون الثامن املزمور

  البالاي وقت ي ووعوده هللا خشص وطلب دعوة: والامثنون التاسع املزمور

  (544-34 )مزمور التسبيح ترناميت: الرابع الكتاب

  أ ايمنا حنيص أ ن يُعلمنا: التسعون املزمور

  العيل سرت يف: والتسعون احلادي املزمور

  الرب تسبيح: والتسعون الثان املزمور

  وهباء مبجد هيوه ميكل: والتسعون الثالث املزمور

  هل والانتقام: ال رض لك قاض هو هيوه: والتسعون الرابع املزمور

  للعبادة دعوة: خالقنا أ مام نركع دعنا: والتسعون اخلامس املزمور

  ابلرب العامل س يدين اذلي الرب عبادة: والس بعون السادس املزمور

  حيك الرب! ابهتج: والتسعون السابع املزمور

  للرب جديدة أ غنية غن: والتسعون الثامن املزمور



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

91 

 

  ميكل اذلي الرب َمِجد: والتسعون التاسع املزمور

 صاحل وهو الرب هو ل نه: مبسة الرب اخدم: املائة املزمور

  املقدسة ابحلياة التعهد: وواحد مائة مزمور

  ابهلموم ُمثَقَّل قديس صالة: وأ ثنني مائة مزمور

  يسقط ل عطفه: الرب ابرك: وثالثة مائة مزمور

  اخلليقة بلك هللا عناية: وأ ربعة مائة مزمور

  اخلالص اترخي يف ال مينة هللا أ عامل: ومخسة مائة مزمور

رسائيل ومعصية هيوه حمبة تََذُكر: وس تة مائة مزمور   اإ

  (514-:54 )مزمور التسبيح تراني: اخلامس الكتاب

  الكثرية الاضطراابت وسط يف هللا خالص أ جل من صالة: :54 مزمور

  النرصة أ جل من وصالة تسبيح :544 مزمور

  ال عداء عىل والعقاب وادلينونة التربير لطلب صالة: 543 مزمور

ر املس يا: 554 مزمور   احملارب املكل الاكهن بوصفه ُمصوَّ

  هللا بأ مانة الاحتفال: 555 مزمور

  الإميان انتصار: :55 مزمور

ىل نزل اذلي املمجد للرب تسبيح: 559 مزمور   املتضعني اإ

  اخلروج حادثة أ جل من تسبيح: 557 مزمور
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  الرب وعظمة ال واثن جعز: 551 مزمور

  اخلالص أ جل من للرب تسبيح: 554 مزمور

  الشعوب لك من تسبيح: :55 مزمور

  املُخلِّص هللا صالح أ جل من تسبيح: 554 مزمور

  املقدس الكتاب مدح يف: 553 مزمور

  السمعة يشوهون اذلين من اخلالص لطلب صالة: 5:4 مزمور

  حاريس الرب: 5:5 مزمور

  أ ورشلي سالم أ جل من صالة: ::5 مزمور

  الرمحة والامتس طلب: 5:9 مزمور

 !وال رض السامء صانع هو عوننا: 5:7 مزمور

رسائيل عىل سالم ليكن: 5:1 مزمور   اإ

  والإحياء التجديد أ جل من تسبيح: 5:4 مزمور

  الرب من عطية ال طفال، ل جل تسبيح: ::5 مزمور

  هللا من املباركة العائةل: 5:4 مزمور

  املضطهَد صالة: 5:3 مزمور

  الرب لفداء انتظار: 594 مزمور

ميان مثل الرب يف والإميان الثقة: 595 مزمور   ال طفال اإ
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  صهيون عىل الرب بركة لطلب صالة: :59 مزمور

  ال خوية الوحدة بركة: 599 مزمور

 الليل يف للرب تسبيح: 597 مزمور

  العجيبة هللا أ عامل ل جل تسبيح: 591 مزمور

بد تدوم اليت الرب رمحة ل جل تسبيح: 594 مزمور   لل 

  الس يب يف دموع: :59 مزمور

  املسكني وخيلِّص الصالة جُييب الرب: 594 مزمور

  يعرفن الرب: 593 مزمور

لهيي أ نت: اخلالص لطلب صالة: 574 مزمور   اإ

  زيك كبخور صالة لتكن: 575 مزمور

ل ل مري هيت أ حد ل: :57 مزمور   نصييب هو الرب: الرب اإ

  املنخفضة ال رايض يف قدن: الإرشاد لطلب صالة: 579 مزمور

  عن حيارب والرب خصريت هو الرب: 577 مزمور

  العجيبة وأ عامهل هللا عظمة ل جل تسبيح: 571 مزمور

  املُعنّي   للرب، تسبيح: 574 مزمور

  الانكسار يشفي اذلي للرب، تسبيح: :57 مزمور

  احلكي اخلالق للرب، تسبيح: 574 مزمور
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  بشعبه يُّس  اذلي للرب، تسبيح: 573 مزمور

  للرب تسبيح: 514 مزمور
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 ال مثال سفر

 الوصية( خالل من )احلمكة
 : السفر وامس الاكتب

 يف ال مثال معظم ُكتبت وبيامن أ غنية، 5441و َمثَل 9444سلامين  تلكَّم ،7::9 الثان ملوك لسفر وفقا

ن الكتاب، هذا  سفر من قسامأ   ثالثة. للسفر الوحيد املؤلف هو ليس أ نه تبنّيِ  ال خرية الإحصاحات فاإ

ىل تُن َسب ال مثال حصاحات: سلامين اإ  فأ ن َكن، أ يًّ  .::: 3:-5: 1:و ؛54: ::-5: 54 ؛54: 3-5: 5 اإ

 وعمجم ـ من حزقيا املكل شلكها جلنة بواسطة ـ انتقاها تَّ  (::: 3:-5: 1:) ال خري القسم يف ال مثال

ىل ::::5 أ مثال تشري. (1::5 )أ م سلامين أ مثال  أ قوال"  7::9: أ مثال وتذكر "، احلكي أ قوال"  اإ

ضافية  الالرج من مجموعة عن نشأ ت ال قسام تكل بأ نَّ  تويح كقدمة 5:-:5: :: أ مثال ختدم".  للحكي اإ

حصاح يُن َسب. نفسه سلامين من وليس احلكامء، ىل 94 اإ ا، ُمتَِّقيَة ابن أ جور اإ -5: 95 أ مثال ويُن َسب َمسَّ

ىل 3 ا مكل ملُوئِيل، املكل اإ  . َمسَّ

. حمددة بطريقة احلقيقة تنقل مبادئ أ و قصرية أ قوال ـ حمتواه من اْسه ال مثال سفر أ خذ ابلتأ كيد

نه. املقارنة ـ التشابه ـ التوازي":  مثل"  للكمة العربية اللكمة تعىن ىل يشري اإ  املبدأ   حتت تقع ةمقارن اإ

 التضاد مقارنة ًضايتوسط أ ي لكنه فقط، املتشابه املفاهي مقارنة يتوسط أ ن للمثل يُمكن ل. ال خاليق

 . antithesis الطباق يسمى اذلي

 يُمِكن يكل ُوضعَ  رويح أ خاليق لتعلي ُملخص ه الكتاابت هذه أ نَّ  حقيقة من العنوان يش تق

 . حبمكة حييا ليك الإنسان
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 لكنه ا،اترخيي سفًرا ليس فهو للحمة سفًرا ال مثال سفر بوصف. م.ق 44:-314: الكتابة اترخي

رسائيل يف احلمكة مدرسة نتاج  ال خرى وال مثال م،.ق 395 س نة يف موته قبل سلامين أ مثال ُكتبت لقد. اإ

 . م.ق 44: س نة حوال يف حزقيا املكل كتبة خالل من جتميعها تَّ 

 السفر وغرض املوضوع

 ل جل حمكة هو ال مثال سفر وغرض مفوضوع ،" مثل"  مصطلح ومعنا السفر امس من ُمبنيَّ  هو كام

نه عليه، وبناءً . احلياة  والفقر، الرثوة،و  والصالح، اخلطية،: احلياة مواضيع لك يف خاص تعلي يعرض فاإ

"  الهنم لكفاح،ا الانتقام، ،(التأ ديب ال طفال، )ال ابء، ال رسة العداةل، والتواضع، والكربايء، واللسان،

 يف وغن معيل يوجد كتاب واملوت. ل واحلياة ال صدقاء، الكسل، احلب، ،" gluttony الرشاهة

 . ال مثال سفر من أ كرث اليومية حلياتنا احلمكة لكامت

ىل الرب خمافة غياب تؤدي. (5:: )أ م املعرفة بداية الرب خمافة"  هو ال سايس املوضوع  حياة اإ

 الوقت نفس ويف .قوته وأ مام القدوس خشصه أ مام همابة يف تقف أ ن يغن الرب ختاف. ابل اننية تتسم

ىل تقود احلقيقية احلمكة أ ن ال مثال سفر يُبنّيِ   . (1-5: : )أ م الرب خمافة اإ

 الرئيس ية الشخصيات

نسان؛ ليك ال مثل سفر ُكتب لقد   . أ حًدا يذكر ل ذلا اإ

  ال مثال سفر يف يُرى كام املس يح

حصاح ال مثال سفر يف رأ ينا هنا. خشص ه كاملها يف احلمكة 4 اإ لهية حمكة اإ هنا (،95-::: 4 )أ م اإ  مصدر اإ

هنا (،94-91: 4 ؛54:9 )أ م والروحية البيولوجية احلياة  ومتاحة (،3-4: 4 )أ م أ خالقية صاحلة حمكة اإ

 لك فيه اذلي"  املس يح خشص يف جتسدت احلمكة هذه. (91-:9 ؛4-5: 4 )أ م. يس تقبلها من للك
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ا هللا من حمكة لنا صار اذلي يسوع، ابملس يح أ نت ومنه"  (.::9 )كو"  اخملتفية واملعرفة احلمكة كنوز  وبرًّ

  25. (7: – ::: 5 كو5 قارن 94:5 كو5)"  وفداء وقداسة

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (:-5: 5 )أ م ال مثال سفر غرض: مقدمة

  (54: 3 – 4: 5 )أ م للش باب أ مثال: احلمكة ومبادئ وصااي

  (3-4: 5 )أ م الوادلين طاعة

  (53-54: 5 )أ م الرشيرة الرفقة جتنب

  (99-4:: 5 )أ م احلمكة رأ س ومشورة نداء

  (::-5: : )أ م الزان جتنب

كرامه الرب يف الثقة   (:5-5: 9 )أ م واإ

  (4:-59: 9 )أ م احلمكة برَكت

  (91-5:: 9 )أ م ال خرين مع وكرميا صاحلًا كن

  (3-5: 7 )أ م احلمكة اقتِ 

  (53-54: 7 )أ م الرشيرة الرفقة عن ابتعد

  (::-4:: 7 )أ م قلبك أ حفظ حتفظ، لك فوق

                                                 
25 Wilkinson and Boa, p. 164 

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

97 

 

 (57-5: 1 )أ م تزنِ  ل

  (9:-51: 1 )أ م حياتك لرشيك خملًصا ُكن  

  (1-5: 4 )أ م أ حد تضمن أ ن من حتذير

  (53-4: 4 )أ م الكسل اجتنب

  (91-4:: 4 )أ م الزان من حتذير

  (::-5: : )أ م الزانية من حتذير

  (54: 3-5: 4 )أ م وال محق احلكي بني مقارنة

  (97: 7:-5: 54 )أ م سلامين أ مثال

  (99: 51-5: 54 )أ م والرشير الصديق بني تقارن أ مثال

 (54: ::-5: 54 )أ م التقوى حياة تشجع أ مثال

  (91: 9:-:5: :: )أ م اخملتلفة املامرسات خبصوص أ مثال

  (97-5: 7: )أ م اخملتلفة الناس خبصوص أ مثال

  (::: 3:-5: 1: )أ م حزقيَّا رجال ونقلها نسخها اليت سلامين أ مثال

  (4:: 4:-5: 1: )أ م ال خرين مع العالقة خبصوص أ مثال

  (::: 3:-5: :: )أ م ال فعال خبصوص أ مثال

  (99-5: 94 )أ م أ جور لكامت

  (57-5: 94 )أ م الشخصية اللكامت
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  (99-51: 94 )أ م العددية ال مثال

  (3-5: 95 )أ م ملُوئيل لكامت

  (95-54: 95 )أ م الفاضةل املرأ ة
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 اجلامعة سفر

 الواقع( خالل من )احلق
  السفر وامس الاكتب

ىل تشري اليت اخلارجية( وال دةل ادلاخلية )ال دةل ال دةل من نوعني يوجد  سفر تبَك هو سلامين أ ن اإ

ىل اجلامعة سفر الهيودي التقليد ينسب اخلارجية، لل دةل ابلنس بة. اجلامعة  ادلاخيل، ادلليل ماأ   سلامين، اإ

ن ف: أ ول. املؤلف ابلتأ كيد هو سلامين أ نَّ  تُبنّيِ  ال دةل من عدًدا فاإ  مكل داود، ابن"  بأ نه نفسه الاكتب عرَّ

ذن،. (5:5 جا" ) أ ورشلي ىل السفر يف الإشارات اإ  اجلزيةل والرثوة (،54:5 )جا الفائقة املؤلف حمكة اإ

. املؤلف هو سلامين أ ن امجليع يقرتح. (4-7: : )جا الكثرية املبان بناء (،::9 )جا املُتع فرص (،::: )جا

 اليت العنوان نم"  اجلامعة"  امس يأ يت. ال وصاف تكل عليه تنطبق دلاود أ خر نسل يوجد ل فببساطة

 الشخص"  العربي لعنوانا يعن".  اجامتع جتمع،"  اليواننية اللكمة تعن. للسفر الس بعينية الرتمجة منحته

ىل يدعو اذلي   ". الواعظ"  أ و".  فيه ويتلكم اجامتع اإ

 . م.ق 395: الكتابة اترخي

. شاب حب نع معرًبا املبكرة، أ ايمه يف ال نشاد نش يد سفر سلامين كتب الهيودي، التقليد حبسب

 اجلامعة فرس وكتب. العمر منتصف يف رجل حمكة موحًضا النضوج، س نوات يف ال مثال سفر وكتب

 اجلامعة سفر يكون أ ن احملمتل من. (:5:5 جا )قارن جعوز رجل حزن عن َكشفًا ال فول، س نوات يف

حصاح ولال   ملوك سفر يف املُسجةل ال خالقية أ خطائه عن وتوبته وحزنه سلامين أ سف عن جسال . 55 اإ

ذن،   26. م.ق 395 س نة يف حدث اذلي اململكة وانقسام سلامين، موت قبل ُكتب قد اجلامعة سفر اإ

                                                 
26 Geisler, p. 214 
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  السفر وغرض املوضوع

 أ ربعة ينشأ   ،املوضوع هذا تطور ويف. هللا عن بعيًدا احلياة تفاهة هو اجلامعة لسفر ال سايس املوضوع

 : رئيس ية أ غراض

  ال ول الغرض

جنازات عىل ةاملبني الثقة لهدم سلامين يسعى معىن، أ ي لها ليست حياة هللا بدون احلياة أ ن يُبنّيِ   وحمكة اإ

 س تقود حامت"  الإنسان نظر يف مس تقي يبدو اذلي الطريق"  أ و الإنسان أ هداف لك أ نَّ  يُبنّيِ  هو البرش؛

ىل  ل ن سلامين سعى. هلل ابحلاجة يشعرون قرائه جيعل ل ن   خربته فراغ سلامين جسل. والفراغ الرضا عدم اإ

 . نفسه الإنسان بواسطة يتحقق أ ن ميكن ل للسعادة البرش مسعى أ نَّ  يُبنّيِ 

 الثان الغرض

 نعيش أ ن حمتية يعن اذلي متاًما، يفهم أ ن ميكن ل احلياة يف العظي اليشء أ نَّ  حقيقة عىل سلامين أ كدَّ 

 ل اذلي احلياة يف الكثري يوجد. تفسريها يصعب اليت ابحلوادث مليئة احلياة. ابلعيان وليس ابلإميان،

نسان يُمِكن لهية احلمكة عىل ونعمتد نسرتحي أ ن ميكننا ابلإميان، لكن فيه، يتحك أ و يفهمه أ ن لالإ  ومعل الإ

 عىل تؤكد كنل حمدود، الإنسان أ ن عىل فقط تؤكد ل واجلامعة أ يوب سفر مثل الكتب من الكثري. هللا

 تُعطينا أ ن  "  مسالش حتت احلياة"  ال رض عىل للحياة يُمكن ل. بغموضها احلياة الإنسان يتعمل أ ن حمتية

 ال رضية، أ فاقه نم أ كرث تطلع دليه يكون أ ن الإنسان عىل جيب هذه، النظر بوهجة. نفسها للحياة مفتاح

 . فيه ويثق هللا خياف بأ ن هلل، أ بعد نظرة دليه تكون أ ن   جيب

  الثالث الغرض

م هما اليت النظرة عن ومتباينة خمتلفة للحياة واقعية نظرة اجلامعة سفر يُقّدِ  اجلامعة فسفر. ال مثال سفر يُقّدِ

 والرشير، البار من للك العداةل عىل (54:54 )أ م يؤكد. ال مثال سفر ُمثُل عن ختتلف احلياة أ نَّ  يُبنّيِ 
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 هل. اةاحلي هذه يف ليس ال قل عىل القضية، ه العداةل تكون ما دامئا ليس أ نَّ  (57:4 )جا يرى لكن

 حيدث لفش أ ي ذكر بدون هللا عن عامة مبادئ يدون ال مثال سفر ل نَّ  ل؛ ابلطبع تناقضات؟ هذه

ىل اجلامعة سفر يشري. وخاطئ ساقط عامل يف نعيش كوننا بسبب  الصاحل، النظام دوجو  من ابلرمغ أ نه اإ

ل ال مثال، سفر يف مؤكد هو كام نسان دليال دامئا ليس أ نه اإ "  الشمس تحت"  احلياة يرى بوصفه لالإ

 . احملدود منظوره من

 الرابع الغرض

ذا أ ن سلامين يُبنّيِ   ذكل، مع. امضةوغ خميفة فارغة، احلياة جيد سوف اخلاص، لتخطيطه الإنسان تُرك اإ

جاابت، عىل حتتوي ل احلياة أ ن يَعن ل فالسفر  رشح لقد. ىنمع لها وليس فائدة بال احلياة أ ن أ و اإ

ماكنية سلامين جياد اإ  ابلرضا الإحباط بَدليُست  أ ن يُمِكن الطريقة وهبذه. الرب خمافة يف احلياة وأ مهية معىن اإ

تباع خالل من  . الرب اإ

 : الرئيس ية الشخصيات

  سلامين املكل

  اجلامعة سفر يف يُرى كام املس يح

ىل الوحيدة الإنسان وس يةل وحده هو املس يح أ نَّ  مبا  أ و الرضا،و  الكامل الإنسان جيد حيث هللا اإ

ه أ ن ميكننا احلياة يف خنتربه اذلي والفراغ (،94-:9: : ؛54:54 )يو ال فضل احلياة  خالل نم فقط منل 

 . لِّصاملُخ يف فقط يُوجد والرضا ال مهية ل جل الإنسان طموح. يسوع ابلرب الشخصية العالقة

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (9-5: 5 )جا املشلكة حتديد: مقدمة

  (4:: :-7: 5 )جا املشلكة رشح
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  (55-7: 5 )جا احلياة دورات عبثية

  (54-:5: 5 )جا البرشية احلمكة عبثية

  (55-5: : )جا والرثوة املتعة عبثية

  (9:-:5: : )جا materialism املادية عبثية

  (4:-7:: : )جا هللا بعناية مقتنًعا وُكن   اس متتع: خامتة

  (::-5: 9 )جا للحياة املتغرية غري هللا ُخطة

  (55-5: 9 )جا احلياة أ حداث ُمس بقا عنيَّ  هللا

  (59-:5: 9 )جا احلياة ظروف ُمس بقًا عنيَّ  هللا

  (5:-57: 9 )جا امجليع يدين هللا

  (::: 9 )جا خامتة

  (4:: 1-5: 7 )جا احلياة ظروف عبثية

  (9-5: 7 )جا الرش اضطهاد

  (:5-7: 7 )جا الشاق العمل بُطل

  (54-59: 7 )جا الس ياس ية النجاحات بُطل

  (:-5: 1 )جا البرشية ادلاينة بُطل

  (:5-4: 1 )جا البرشي الغىن بُطل

  (4:-54: 1 )جا خامتة
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  (:5-5: 4 )جا كلك احلياة عبثية

ِبع أ ن الرثوة تس تطيع ل   (:-5: 4 )جا تُش  

ِبع أ ن ال طفال ميكن ل  (4-9: 4 )جا تُش  

ِبع أ ن   للعمل يُمِكن ل   (:5-:: 4 )جا يُش  

  (4: :5-5: : )جا بغرور يعيشون لذلين نصاح

  (3:-5: : )جا الإنسان رش خبصوص نصاح

  (54: 3-5: 4 )جا هللا عناية خبصوص نصاح

  (4:-5: 54 )جا مضمونة الغري احلياة خبصوص نصاح

  (4::5-5: 55 احلياة )جا معليات ش يخوخة خبصوص نصاح

  (57-3: :5 )جا خامتة
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 ال نشاد نش يد سفر

 الاحتاد( خالل من )الفرح
 السفر وامس الاكتب

 وُعرف (،:5-55: 4 ؛55 ،3 ،:: 9 ؛1 ،5:5 )نش مرات : اْسه ذكر لقد. السفر َكتب هو سلامين

 كتهبا يتال ال غان من العديد من كواحدة ال غنية هذه كتب سلامين أ ن ض عدد يؤكد العريس، بكونه

ََّف  سلامين أ نَّ  7::9 مل 5 )خيربان كتب( ما أ فضل ه احلقيقة )ويف . ال غان( هذه مثل من 5441 أ ل

 ". لسلامين ذليا ال نشاد نش يد: "يقول لكنه"  سلامين )أ غنية( نش يد"  ببساطة، يقول ل النص أ نَّ  لحظ

  :Dr. Charles Ryrie ريري تشارلز ادلكتور يكتب

 أ فضل"  يعن اذلي ال نشاد نش يد ،5 العدد من العربي العنوان: طرق بعدة السفر هذا ُعنونَ  لقد

ىل يشري اذلي سلامين أ غنية العدد! من أ يضا الإجنلزيي العنوان ؛" نش يد  canticles ش يدوال ان املؤلف؛ اإ

 27. الالتينية اللغة من مش تقة لكمة ه"  ال غان"  ببساطة تعن اليت

  السفر كتابة اترخي

 . م.ق 341 س نة حوال

 

 

 

                                                 
27 Ryrie, p. 1032 
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  السفر وغرض املوضوع

ر ليك املصممة اللَكم بصور مليئة حب أ غنية هو لسلامين ال نشاد نش يد سفر  احلب يف هللا رأ ي تصّوِ

م واملرأ ة. الرجل بني اجلسدي احلب روعة :والزواج  يف تُرى اليت مشاهد عدة من كدراما السفر يُقدَّ

 . ال تية الفكرة
 هذه وعند ق.م. 341 س نة حوال ال وىل، سلامين حياة يف ُكتب قد السفر يكون أ ن احملمتل من

ل (،4:4 )نش جواري 4و ملكة 44 سلامين عند َكن النقطة،  ئةس بعام دليه َكن املتأ خرة حياته يف أ نَّ  اإ

  (.9:55 مل5) جارية 944و ملكة

  الرئيس ية الشخصيات

  أ ورشلي( )بنات اخلورس )سلامين(، املكل )شومليث(، العروس

 ال نشاد نش يد سفر يف يُرى كام املس يح

 . للمؤمنني املس يح حب يصور السفر هذا

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )نش العنوان

  (1 :9-:: 5 )نش احلب يف الوقوع 

 (4-5: 5 )نش للحب العريس اشتياق

  (:: :-3: 5 )نش املتبادل احلب تعبريات

  (:5-4: : )نش العروس ملزنل املكل زايرة

  (1-5: 9 )نش لالنفصال ال ول العروس ُحمل
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  (5: 1 – 4: 9 )نش ابحلب ومتحدين مرتبطني

  (55-4: 9 )نش الزفاف موكب

  (51-5: 7 )نش العروس جامل مدح

متام   (5: 1-54: 7 )نش الزواج اإ

  (54: :-:: 1 )نش احلب يف رصاع

  (:-:: 1 )نش ابلنفصال الثان العروس ُحمل

  (9: 4-4: 1 )نش العريس ووسامة جامل مدح 

  (54: :-7 ك4 )نش العروس جامل مدح

  (57: 4-55: : )نش احلب نضوج

  (7: 4-55: : )نش بيهتا زايرة يف العروس رغبة

  (57-1: 4 )نش للبيت والعودة الرحةل
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 الرابع القسم

 الكبار ال نبياء
رسائيل أ نبياء تُدرس  . واحد   كلك   اإ

 : مقدمة

 حنن وها شعرية،والُكُتب ال  التارخيية، والكتاابت الناموس، ُكتب رأ ينا القدمي، للعهد الشامل مسحنا يف

 ".  ال نبياء"  وهو ال خري القسم يف نبدأ  

ىل"  ال نبياء"  قسم تصنيف يت ما وعادة  قسم ال نبياء حيتوي".  كبار وأ نبياء صغار أ نبياء"  اإ

شعياء: ه أ سفار مخسة عىل الكبار رميا ـ اإ رميا مرايث ـ اإ  الصغار ال نبياء قسم وحيتوي. دانيال ـ حزقيال ـ اإ

 ـ جحيَّ  ـ صفنيا ـ حبقوق ـ انحوم ـ ميخا ـ يوانن ـ عوبداي ـ عاموس ـ يؤئيل ـ هوشع: مه سفًرا :5 عىل

 . ماليخ ـ زكراي

 يوجد. لكامهتم لواجس أ و كتبوا مؤلفهيم ل ن الكتبة؛ ال نبياء بوصفهم ال نبياء هؤلء أ يضا ويُعرف

يليا، ايهو، عدو، اناثن، النيب مثل شفهيني أ نبياء أ يضا ليشع، اإ  خدلة، حنان، رااي،عز  مشعيَّا، عوديد، اإ

 . لنبواهتم مكتوبة جسالت يرتكوا مل اذلين

  املؤلفون 

 علهيم ُأطلق قدل. ودعوهتم خدمهتم طبيعة بسبب العبارات من بعدد ال نبياء أ سفار كتبة وُصَف  لقد

 .  الرب خدام ُرسل، هللا، رجال رايئ، أ سامء: أ نبياء،

ن عليه، وبناءً  الرْسي. املتلكم أ نه"  نيب"  لكمة يف الرئيس ية الفكرة  الشخص هو احلقيقي النيب فاإ

نسان هللا عن ابلنيابة يتلكم اذلي  العهد يف اتفقر  ثالث يف املسجل الوصف من هذا ويتضح. لالإ

 هللا فعنيَّ  لفرعون، هللا ابمس املتحدث يكون أ ل موس اعرتض عندما. :: :-4:: 4 خر( 5: )القدمي
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 يتحدث اخشًص  أ نَّ  ه الاس تخدام هذا يف الفكرة. الرْسي متحدثه أ ي. موس نيب يكون ليك هارون

 لحم أ نفسهم يضعوا أ ن الغرية من بدافع ومرمي هارون سعى رمبا .4-5: :5 عد( :. )أ خر عن ابلنيابة

 أ يًضا وأ نه ة،مبارش  لوجه وهجا موس مع يتلكم أ نه لُيبنّيِ  هللا تدخل لكن هللا، لإعالن كوس يط موس

عالانً  أ خذان موس، ميوت أ ن   قبل .::-3: 54 تث( 9.  )والرؤى ابل حالم ال نبياء خالل من يُتلكم  اإ

 ميتلك اذلي الشخص هو النيب أ نَّ  توحض )ال عداد( ال ايت هذه 28. النيب وظيفة عن اثبت أ ساس عىل

 . الرب هل يعلهنا اليت ابلرساةل

  ورسالهتم تعالميهم

 يف هللا لشعب هللا برساةل يتلكَّم أ ن   هو ال سايس النيب فواجب هللا، بلسان الناطق هو النيب بوصف

َّا التارخيية القرينة  وهذا اجلارية، ورال م عن الوعظ"  للنبوة"  الواسع املعىن يشمل. هللا لشعب حدث مل

 ويتضمن. التنبؤ يُسمى وهذا حتدث، أ ن قبل ابل حداث الإخبار هو للنبوة الضيق واملعىن. التنبؤ يسمى

رادة والفطنة البصرية التنبؤ  التنبؤ يتضمن.  هللا عيطي ل ن   الشعب ليتحدى رضوراًي، َكن التنبؤ هللا؛ ابإ

ىل ابلنظر ال برار بتشجيع َكن سواء النبوي العمل هو فهذا هللا؛ خلطة وبصرية رؤية  أ و هللا وعود اإ

 لكن ابملس تقبل، تعلقي  ما هللا برساةل املناداة معلية يف النيب يُعلِّن أ حياان. ال تية ادلينونة من ابلتحذير

لهيي املتحدث النيب َكن ذلا. النيب رساةل من صغريا جزءا فقط هذا َكن  رساةل س تقبلي  اذلي املُفرز الإ

 السبب، هذا أ جل ومن. للشعب written form مكتوب شلك يف أ و ومرئًيا، شفهًيا، هبا وينادي هللا،

نبياء الشائعة الصيغة َكنت  ".  الرب قال هكذا: " ه لل 

 شعب وسط عملهمل  أ وجه ثالث يف تُرى أ ن يُمِكن فرسالهتم هللا، بلسان الناطقني مه ال نبياء بوصف

 : القدمي العهد يف الرب

                                                 
28 R. Laird Harris, L. Archer, Jr. Bruce K. Waltke, Theological Word Book of the Old Testament, Vol. 2, p. 544 
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 . لل مة موس انموس ويفسون يعلمون كوعاظ اش تغلوا: أ ولً 

 للتوبة، عبالش يدعوا وأ ن   ادلينونة، برهبة وهيددوا اخلطية، ويدينوا يوخبوا، حيذروا، أ ن واجهبم َكن

 وادلعوة ابخلطية تنديدال  ال نبياء يف زمن عن بعيًدا معلهم اس متر. للشعب ابلغفران والرجاء التعزية ويعطوا

ىل ابخلطية والتنديد توبيخ لعملهم. قاد وجه أ ي عن للتوبة  يرسلها أ هلل ينوي ليتا ادلينونة عن تنبؤات اإ

 . (7:9 )يوانن النيب لتحذير ينتهبوا أ ن فشلوا اذلين هؤلء عىل

 ياابملس   املتعلقة وال حداث اخلالص، ال تية، ادلينونة يعلنون predictors كتنبئني اش تغلوا: اثنيًا

Messiah وملكوته . 

 أ ن  تُظهر النبوات نم القصد َكن لكن الإنسان، فضول يريض أ ن فقط ابملس تقبل التنبؤ يقصد يكن مل

عالانً  يُعطي وأ نه به، ويتحك املس تقبل يعرف هللا أ ن  بوضوح ققتحت اليت النبوات. وهدف قصد ذو اإ

 )تث هيوه لكمة ميتلك يكن مل النيب أ ن عىل النبوات حتقيق فشل يُبنّيِ . حقيقي نيب خالل من أ عطت

 وأ   تفشل النبوية لكامته من لكمة يدع ولن معه الرب أ ن 53:9 مص5 يف لصموئيل ِقيل. (::-4:: 54

 . "( أ رًضا تسقط"  )حرفيًا تسقط

رسائيل شعب عىل كرقباء اش تغلوا: اثلثًا  . (9::5 )حز اإ

 لقد. دلينا الارتداد ضد التحذير بوق يرضب ل ن مس تعًدا صهيون أ سوار عىل كرقيب حزقيال وقف

غراء ومن ال جنبية، القوى مع والعسكرية الس ياس ية التحالفات من الشعب حذر  العبادات يف التورط اإ

 . ادلينية واملامرسات الشعائر يف مفرطة ثقة وضع خطر ومن والكنعانية، الوثنية
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ل هللا، رساةل توصيل يف الطرق بتكل ال نبياء اش تغل بيامن: أ خرًيا  النظام يف كبرًيا دوًرا واتول أ هنم اإ

رسائيل يف ال نبياء توىل. لإرسائيل ادلين  prosecuting   العام املدعي أ و ملكيًا دبلوماس يا دورا اإ

attorney املوسوي العهد ابنهتاَكت ال مة يهتم Mosaic covenant .29      

ربعة مقارنة   30 الكبار ال نبياء لل 

شعياء وجه املقارنة رميا  اإ   دانيال  حزقيال اإ

ىل تنبأ    اببل يف املس بيني الهيود اببل يف املس بيني الهيود يبوالس  هيوذا يف الهيود  اهيوذ مملكة يف الهيود  اإ

  ال مم وملوك

  وأ ورشلي هيوذا  خبصوص

ش   (::5 ؛5:5 )اإ

ر وال مم هيوذا مملكة  )اإ

   (:-5: : ؛3-54 ،1:5

رسائيل بيت لك  )حز اإ

 ،54-7: 9 ؛9-4: :

5:)  

رسائيل   وال مم اإ

  (3 ؛79-94: : )دا

،  حك خالل ايَّ  أ حاز، يُواَثم، ُعّزِ

  هيوذا( حزِقيَّا )ملوك

يَّا،  هيوأ حاز، يُوش ِ

 هيوايكني، هيوايقي،

قيَّا  هيوذا(  )ملوك ِصد 

ِقيَّا هيوذا(،  )مكل ِصد 

  ل(ابب )مكل نرص نبوخذ

 هيوايكني، هيوايقي،

قيَّا  هيوذا(، )ملوك ِصد 

  ل(ابب )مكل نرص نبوخذ

 ق.م 194-441 ق.م 1:4-:13 ق.م 141-::4 ق.م 444-74: التارخي

 اخللفية

 التارخيية

  5:-51مل :

 94-4:أ خ :

  4-5 دانيال  4-5 دانيال 1:-::مل :

 

 

 

 

 

                                                 
29 Carl Laney, Bibliotheca Sacra, Oct.-Dec. 1981, p. 315-316 

30 Charles C. Ryrie, The Ryrie Study Bible, Expanded Edition, Moody Press, 1995, p. 1151 
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 31 للمس يح القدمي العهد لنتظارات مراجعة

 )سفر الفداءو  التكوين(، )سفر ابلختيار املس يح عىل ُوضعَ  ال ساس أ نَّ  ال ن حىت دراستنا أ وحضت

رسائيل أ مه ية(التثن  )سفر والتعلي العدد(، )سفر والتوجيه الالويني(، )سفر والتقديس اخلروج(،  اإ

 . (1-7: 3 رو ؛9-5: :5 )تك Messiah املس يا ومهنم (،5:9 )رو هللا للكمة كحارسة

عطاء التارخيية ال سفار يف رأ يناه للمس يح الإعداد أ ن عىل عالوة رسائيل أ مة ابإ  لالمتالك رضال   اإ

رسائيل أ مة واضطهدت. )يشوع(  أ ن يف هللا اس متر أ مينة غري ال مة َكنت وعندما ال جنبية ال مم من اإ

جياد قضاة يُقي  ل ول(،ا مصوئيل )سفر شاول حك حتت ال مة اس تقرت. راعوث( )سفر ال مانة واإ

. (54-5 مل5) سلامين املكل حك حتت ومتجدت الثان(، مصوئيل )سفر داود املكل حك حتت وامتدت

ىل (::-55 مل5) ال مة انقسام ذكل وتََبعَ   جلنوبيةا اململكة وس بطني يف الشاملية اململكة يف أ س باط 54 اإ

 الثان( ل ايما أ خبار )سفر والاحنطاط الفساد من اململكتني الك وعانت. وبنيامني هيوذا س بطي هام

 من الهيلك عاىن ،وابلتال. الثان( ملوك )سفر واببل أ شور يد عىل الس يب الهناية يف احملصةل لتكون

 لوعوده هللا أ مانة ظلت ذكل ومع. الثان( ال ايم أ خبار )سفر والتدمري ال ول( ال ايم أ خبار )سفر العجز

عادة وتَّ  حياء عزرا( )سفر الهيلك بناء اإ  هللا شعب اميةح وتبعه حنميا(، )سفر ال رض يف ال مة بقية واإ

س تري( )سفر  . اإ

لهام دامئًا هناك َكن  ال سفار يف الناموس يف املوضوع ال خاليق ال ساس مع املس يح عن الرويح الإ

 . التارخيية ال سفار يف القويم الإطار وتطورَ  الشعرية

ىل بشدة الشعرية ال سفار تطلعت  : ال تية ابلطريقة فُعلَ  ما هذا Geisler جليسلري ووفقًا. املس يح اإ

                                                 
31 Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament, Baker, Grand Rapids, 1977, p. 227-228 
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صالًحا عاموس( يؤئيل، )هوشع، ال ولون ال نبياء توقع  تنبأ   .Messiah املس يا خالل من قوميا اإ

شعياء  بقوق،ح  انحوم، يوانن، عوبداي، حذر لكن. ال يت املس يح خالل من العاملي ابخلالص وميخا اإ

رم  لكن. شعبه عىل هللا عقاب"  املرايث سفر"  ورىث. ال مم عىل هللا عقاب من صفنيا ىل تطلع يااإ عادة اإ  اإ

مة ادلين الإصالح حزقيال تنبأ  . املس يح يف العهد تأ كيد صالهحا دانيال وتنبأ   لل   الس يب بعد. لس يايسا ابإ

 وترقبوا امتعي،والاج ال خاليق بتجديدمه وماليخ ادلين بتجديدمه الشعب وزكراي جحيّ  عملََّ  البابيل،

رشاق"  جميء   32.(7:: )ماليخ" أ جنحهتا يف والشفاء الرب، مشس اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ibid., p. 228 
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شعياء سفر  اإ

 هيوه( )خالص
  السفر وامس الاكتب

شعياء هو الاكتب أ ن بوحض السفر يُعِلّن بيامن  يظهر. نفوذ توذا ابرزة هيودية عائةل رأ س أ موص، ابن اإ

شعياء  طالبا َكن أ نه الواحض من. أ حاز املكل حك يف وابلتحديد املليك القرص مع متشاهبة مبصطلحات اإ

 املالكة العائةل افقر  حيث أ ورشلي، مدينة يف حياته معظم وقىض ادلولية، الشؤون عن جيًدا تعلامي متعلام

شعياء أ نَّ  من الرمغ عىل. اخلارجية الشؤون يف نصاحئه وأ عطى  تَّ  ما ثرياك  لكنه هللا، من يوجه َكن اإ

 حذره عندما. ل(ابب أ و أ شور مع التحالفات )سواء ال جنبية القوى مع التحالفات عارض ل نه به السخرية

حصاح يف هللا  يف هثقت يضع أ ن   أ ختار اذلي والشعب احلكومة من لك عىل منطقه ابلفشل ، أ قرَّ 4 اإ

 . هللا ووعود خشص يف الثقة من بدل البرش مع الس ياس ية التحالفات

َّه قدمي تقليد روى  نصفني ىلاإ  نرُِشَ  يكون أ ن احملمتل ومن منىس، املكل حك خالل أ ستشهد أ ن

َّه مبا. (55::9 )عب ش يف س نحاريب موت جسَّل أ ن  أ نَّ  نفرتض أ ن املنصف مفن (،94-:9: :9 )اإ

شعياء   33. م.ق 445 يف س نحارب موت بعد ملا عاش اإ

لهام حتت أ لفه، اذلي املؤلف، امس من العنوان أ خذ تَّ   لهذا عربيال الامس يعن. القدس الروح اإ

 . السفر وحمتوى ملوضوع ممتاز ملخص وهذا "، خاليص هو هيوه"  النيب

  م.ق 444-74:: الكتابة اترخي

شعياء سفر احتوى ىل 74: س نة حوال من امتدت جدا طويةل خدمة عىل اإ  خدمته ابتدأ ت ق.م. 444 اإ

 وأ خاز ق.م( 95:-93:) يواثم املكل حك خالل واس مترت ق.م( 93:-34:) ُعزاي حك هناية بقرب

                                                 
33 Archer, Electronic Media 
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 فيه خدمَ  اذلي العرص يف ال مم الولة نظر وهجة من. ق.م( 444-51:) وحزقيا ق.م(، 51:-95:)

شعياء ىل ق.م( :::-71:) بالرس تغلث عرص من اإ  . ق.م( 445-41:) أ شور مكل س نحاريب عرص اإ

 السفر وغرض املوضوع

شعياء امس يُعطينا  مصطلح ةحقيق عن ال دةل أ كرث هو هذا ،" هيوه خالص هو اخلالص"  السفر غرض اإ

شعياء سفر يف مرة 4: أ ىت اذلي"  اخلالص"   مرات : سوى يأ ِت  مل"  اخلالص"  لفظ أ ن حني يف اإ

شعياء ُْسي ذكل، ول جل. ال نبياء لك يف  اخلالص عن داج كثريا تلكم ل نه ؛" الإجنييل النيب"  بـ اإ

 أ ي من كرثأ   املس يا ومعل خشص عن الكثري قال السفر هذا أ ن احلقيقة، يف. للمس يا الفدايئ والعمل

 . القدمي العهد أ سفار من أ خر سفر

شعياء سفر عدة، نواح   من شعيا سفر حيتوي. املقدس الكتاب من مصغرة نسخة هو اإ  عىل ءاإ

حصاًحا 44 ل الإحصاح والثالثون التسعة. سفًرا 44 عىل املقدس الكتاب حيتوي بيامن اإ  عم يتناس بوا اُلوَّ

حصاح والعرشون الس بعة. املس يا جميء تنتظر اليت القدمي العهد من سفًرا والثالثون التسعة  من ال خرية اإ

شعياء  عن كثريا يتلكمون ل هنم اجلديد العهد من سفرا والعرشون الس بعة مع منظم بشلك تتوازي اإ

 الُعظمى الإنسان حاجة عن 93-5 الإحصاحات تتلكم. الرب خادم هو املس يا بوصف وملكوته املس يا

 . وملكوته املس يح يف للخالص هللا رشط عن 44-74 الإحصاحات تُعِلّن بيامن للخالص،

 الرئيس ية الشخصيات

شعياء النيب شعياء من سفرل  الرئييس املركز هو هيوه نرى بيامن الرئيس ية، البرشية الشخصية هو اإ  خالل اإ

رسائيل، عزيز عىل هبا ركز اليت الطريقة رسائيل، قدوس اإ  . اجلنود رب هللا اإ
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شعياء سفر يف يُرى كام املس يح   اإ

م ل ش  سفر قدهما كام للمس يح ومفهومة َكمةل صورة القدمي العهد أ سفار من سفر أ ي يُقّدِ ر. عياءاإ  يصّوِ

شعياء سفر ش امجليع فوق املس يا س يادة اإ نسانيته ميالده ...(، ـ 5: 4 )اإ ش واإ  (،5:55 ؛4:3 ؛::57 )اإ

ش ابلروح خدمته يف لهية طبيعته ...(، ـ :: 55 )اإ ش الإ ش داود نسل من (،4:3 ؛::57 )اإ  (،5:55 )اإ

ش عنا البديل بوصفه الفدايئ معهل ش العبد بوصفه خدمته (،19 )اإ  . (:1-73 املُخلِّص )اإ

 : الشخصية لدلراسة خمطط

ش والعقاب ادلينونة نبوات   (4: 93-5: 5 )اإ

ش هيوذا ضد نبوات   (4::5-5: 5 )اإ

ش هيوذا دينونة   (94: 1-5: 5 )اإ

ش النيب هممة   (59-5: 4 )اإ

ش املس يا جميء   (4: :5-5: : )اإ

ش ال مم ضد نبوات   (54: 9:-5: 59 )اإ

ش اببل ضد   (9:: 57-5: 59 )اإ

ش أ شور ضد   (::-7:: 57 )اإ

ش فلسطني ضد   (:9-4:: 57 )اإ

ش موأ ب ضد   (57: 54-5: 51 )اإ

رسائيل وحليفهتا دمشق ضد ش اإ   (57-5: :5 )اإ

ثيوبيا ضد ش اإ   (:-5: 54 )اإ
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ش مرص ضد   (4: 4:-5: 53 )اإ

ش اببل ضد   (54-5: 5: )اإ

ش أ دوم ضد   (:5-55: 5: )اإ

  (:5-59: 5:) العرب بالد ضد

ش أ ورشلي ضد   (1:-5: :: )اإ

ش صور ضد   (54-5: 9: )اإ

ش الرب يوم عن نبوات    (59: ::-5: 7: )اإ

ش واخلراب العقاب   (9:-5: 7: )اإ

ش امللكوت عن وبرَكت انتصارات   (59: ::-5: 1: )اإ

رسائيل ضد نبوات ش وبرَكت( )ويالت وهيوذا اإ   (54: 91-5: 4: )اإ

ش للسامرة ويل   (3:-5: 4: )اإ

ش لهيوذا ويل   (3: 95-5: 3: )اإ

ش ومملكته املس يا   (4:-5: :9 )اإ

ش أ ورشلي ُمفِسدة ل شور، ويل   (7:-5: 99 )اإ

مم ويل ش لل    (:5-5: 97 )اإ

ش ال يت امللكوت    (54-5: 91 )اإ

ش س نحاريب ضد نبوات   (93-5: 94 )اإ
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ش أ شور خسرية   (::-5: 94 )اإ

ش هللا خسرية  (:-5: :9 )اإ

ش أ شور هتديد   (91-4: :9 )اإ

ش أ شور عىل الانتصار   (94-94: :9 )اإ

ش حزقيَّا مرض   (::-5: 94 )اإ

ش حزقيَّا حامقة   (4-5: 93 )اإ

ش للتعزية نبوات   (7:: 44-5: 74 )اإ

رسائيل خالص عن نبوات ش الرب وعظمة اإ   (::: 74-5: 74 )اإ

رسائيل؛ خالص عن نبوءة ش املتأ مل العبد خالص اإ   (5:: :1-5: 73 )اإ

رسائيل مس تقبل عن نبوءات ش للسالم هللا برانمج اجمليد؛ اإ   (7:: 44-5: 14 )اإ
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رميا سفر  اإ

 وادلينونة( اخلطية ضد )التحذيرات
  السفر وامس الاكتب

شعياء، سفر مع احلال هو كام د اإ رميا، وهو مؤلفه بوضوح السفر حُيّدِ  يف الكهنة نةمدي  من حلقيا، ابن اإ

ر)بنيامني  أ رض من عناثوث رميا أ مىل. (5:5 اإ ىل نبوءاته اإ رميا ويُدعى. ابروخ سكرتريه، اإ  البايك نيبال "  اإ

ر"  ر يزتوج بأ ل ُأمر أ نه بسبب رمبا"  الوحدة نيب"  أ و (،59::5 ؛5:3 )اإ  بأ نه أ يضا وُعرف. (54:: )اإ

ر"  املامنع النيب"  ل (،4:5 )اإ  ابلرمغ حىت ا،هيوذ مملكة اجلنوبية، اململكة عىل بأ مانة هللا بدينونة اندى أ نه اإ

ر والسجن، والرضب، املقاومة، أ خترب أ نه من : :9 ؛4:-5: 4: ؛9-5: 4: ؛54:54 ؛9:-54: 55 )اإ

55-94 ::4) . 

رميا مؤلفه، من اْسه السفر يأ خذ رميا امس ويعن. اإ  ".  يؤسس هيوه"  اإ

  م.ق 141-::4: الكتابة اترخي

رميا عاش  يف النبوية دمتهخ ابتدأ ت. حزقيال دانيال، حبقوق، صفنيا، فيه عاش اذلي العرص نفس يف اإ

 دأ  ابت أ نَّ  مبا. صفنيا النيب خدمة خدمته س بقت ق.م. 141 س نة بعد خدمته وانهتت ق.م، 4:4 س نة

 عرفن ل. أ ورشلي يف العظي النيب لهذا معارص أ يضا وهو م،.ق 139 س نة يف اببل يف خدمته حزقيال

رميا، النيب مات وأ ين كيف  يف مكوثه حني يف املوت حلد وصل أ نَّ  يؤكد الهيودي التقليد أ نَّ  من ابلرمغ اإ

 . (55::9 )عب مرص

 السفر وغرض املوضوع

 لو والإحياء الرجاء رساةل( :) و اخلطية، ضد هللا دينونة عن حتذيرات( 5: )ظاهرين موضوعني يوجد

خالص ال مة اتبت  . ابإ
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 : الرئيس ية الشخصيات

رميا، هو السفر لك يف املفتايح الشخص  .واضطهاده مقاومته عظاته، اإ

رميا سفر يف يُرى كام املس يح  اإ

رميا سفر يف املس يح صور من الكثري تُرى ر احلي املاء نبع بأ نه ُمصور املس يح: اإ  يوحنا قا ؛::59 )اإ

ر جلعاد بلسان (،57:7 ر الصاحل الراعي (،4::: )اإ ر الرب غُصن (،9::7 )اإ ر والرب بران (9::1 )اإ  )اإ

ر اجلديد العهد س يصنع اذلي الشخص بوصفه املس يح يُرى كام. (9::4  . (97-95: 95 )اإ

رميا سفر حيتوي  أ نَّ  )يكنيا( وايكنيهي عىل اللعنة تعن. هامة مس يانية تطبيقات لها أ خرى نبوءة اإ

ر العرش عىل نسل خيلفه ل سوف جنيل يقتفي. (94-4:: :: )اإ  املس يح نسب سلسةل :5-5: 5 مىت اإ

ىل ورحبعام سلامين خالل من  يس تطيع اجلسدي(. ل ال ب ليس )لكنه للمس يح القانون ال ب يوسف، اإ

جني يقتفي.  هيوايكني لعنة حتت س يكون ل نه داود، عرش عىل جيلس أ ن يوسف ابن  94-9::9 لوقا لاإ

 وهبذه (،95: 9 )لو اناثن هو دلاود أ خر ابن خالل من البرشية( )ال م مرمي من املس يح نسب سلسةل

  34.داود عرش عىل ابحلق الرب غصن س يحك. اللعنة جتنب الطريقة

 الشخصية لدلراسة خمطط

رميا دعوة ر وهممته اإ   (53-5:5 )اإ

ر ادلعوة   (54-5: 5 )اإ

ر ادلعوة تأ كيد    (53-55: 5 )اإ

ىل نبوات ر هيوذا اإ   (1: 71-5: : )اإ

                                                 
34 Wilkinson and Boa, p. 200 
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دانة ر هيوذا اإ   (1:94:-5: : )اإ

ر املتعمدة هيوذا خطية   (9:1-5: : )اإ

ر هيوذا عقاب   (94:4-4: 9 )اإ

ر الزائفة هيوذا داينة   (1:54: ـ5: : )اإ

ر الرب لعهد هيوذا كس   (59:::-5: 55 )اإ

ر هيوذا عىل القادم اجلفاف   (3:51-5: 57 )اإ

عادة عطاء اإ ر هيوذا لنيب املهمة اإ   (59:54-54: 51 )اإ

ر هيوذا خطااي   (:5:::-57: 54 )اإ

  (9:-5: 54) ال عظم والفخاري هيوذا

ر املكسور َكلإانء هيوذا مملكة   (4::54-5: 53 )اإ

ر هيوذا ملوك   (9::4-5: 5: )اإ

ر الكذبة هيوذا أ نبياء   (74-3: 9: )اإ

ر هيوذا س يب   (1::94-5: 7: )اإ

رميا رصاعات ر اإ   (3:::9-5: 4: )اإ

رميا خدمة عىل هيوذا فعل رد   (7:-5: 4:) اإ

رميا نصيحة ر نرصَّ  لنبوخذ الاستسالم: لهيوذا اإ   (3:::9-5: :: )اإ

صالح هيوذا رجاء ر والإحياء لالإ   (4:99:-5: 94 )اإ
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ر أ ورشلي سقوط قبل أ حداث   (4:94:-5: 97 )اإ

ر أ ورشلي سقوط   (54-5: 93 )اإ

ر أ ورشلي سقوط بعد أ حداث   (1:71-5: 74 )اإ

ىل نبوات ر ال مم اإ   (47:15-5: 74 )اإ

ر مرص ضد نبوات  (4:-5: 74 )اإ

ر الفلسطينيني ضد نبوات   (:-5: :7 )اإ

ر موأ ب ضد نبوات    (:7-5: 74 )اإ

ر معون ضد نبوات    (4-5: 73 )اإ

ر أ دوم ضد نبوات   (::-:: 73 )اإ

ر دمشق ضد نبوات   (::-9:: 73 )اإ

ر العرب بالد ضد نبوات   (99-4:: 73 )اإ

ر عيالم ضد نبوات   (93-97: 73 )اإ

ر اببل ضد نبوات   (47:15-5: 14 )اإ

ر اترخيي ملحق   (97-5: :1 )اإ

ر أ ورشلي مصري  (9:-5: :1 )اإ

  (97-7:: :1) الناس بعض مصري
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رميا مرايث سفر  اإ

 ادلموع( من )هنر
 السفر وامس الاكتب

رميا أ ن يؤيدان ال دةل من نوعان يوجد لكن السفر، يف الاكتب امس يدون مل  عنوان. ؤلفامل هو النيب اإ

 السفر، موضوع عن ل نه. (5:7 ؛::5 ،5:5 يف )مرا وجدت لكمة أ ول ه اليت"!  كيف"  هو السفر

 ".  مرايث"  أ نه عىل أ يضا للسفر الهيودي التقليد أ شار

 . م.ق 141 أ و 144: السفر كتابة اترخي

 ابلنس بة احملمتل املبكر التأ رخي. م.ق 144 س نة يف مبارشة أ ورشلي تدمري بعد ُكتب قد السفر أ نَّ  مبا

 141 أ و 144 س نة يف َكنت الكتابة أ ن عىل املرايث لسفر احلي الوضوح يدل. م.ق 144 هو للسفر

 . م.ق

 السفر وغرض املوضوع

. هيوذا مملكة اطئة،اخل اجلنوبية اململكة عىل وقع اذلي ال مل عىل نوح أ و راثء هو للسفر ال سايس املوضوع

نه  الثان املوضوع .هيوذا خطية عىل وادلينونة ابلعقاب هللا وعد لقد. والهيلك أ ورشلي تدمري يصف اإ

 وابر عادل هللا أ ن تدرك ل ن   ال مة النيب انشد هكذا. اخلطية عىل ادلينونة هو السفر من يتدفق اذلي

 . رمحته يطلبوا أ ن جيب وذلا معهم، تعامالته يف
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رميا النيب به سامه اذلي اخلاص الإسهام رميا سفر يف يُرى كام اإ  خالص من ظياُلح أ ن ميكن واملرايث اإ

  35. السفرين هذين مقارنة

رميا  الهزمية  )التحذير( اإ

 وخراب أ ورشلي

رميا مرايث   )حداد( اإ

ىل تطلع   تسرتجع  اإ

 الرئيس ية الشخصيات

رميا   اإ

رميا مرايث سفر يف يُرى كام املس يح   اإ

 ابحلزن، املعروف ال حزان رجل أ نه عىل يصوره( 5: )املُخِلّص يصوران عنرصين عىل املرايث سفر حيتوي

رميا باكء(  :. )(94 ،53 ،57:9 ؛::51 ؛5::5 )مرا. ال عداء به وهزأ   وُأحتقر، ُأبتيل، اذلي  عىل اإ

 . (94-:9: 9: )مىت أ ورشلي عىل بيك اذلي للمس يح صورة هو أ ورشلي خراب

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (::-5: 5 )مرا أ ورشلي خراب

  (55-5: 5 )مرا النيب باكء

  (::-:5: 5 )مرا أ ورشلي مدينة عىل باكء

  (::-5: : )مرا شعبه عىل الرب غضب

 (54-5: : )مرا الرب غضب

                                                 
35 Adapted from Wilkinson and Boa, p. 209 
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  (::-55: : )مرا الراثء مؤلف

  (44-5: 9 )مرا املزنجع النيب

  (54-5: 9 )مرا راثءه

  (:7-53: 9 )مرا رجاءه

  (17-79: 9 )مرا أ لمه

  (44-11: 9 )مرا صالته

  (::-5: 7 )مرا املهنزم أ ورشلي شعب

  (:5-5: 7)مرا  املدينة حصار

  (4:- 59: 7 )مرا احلصار أ س باب

 ( ::-5:: 7 )مرا للمس تقبل رجاء

  (::-5: 1 )مرا والإصالح الإحياء أ جل من صالة

  (54-5: 1 )مرا اعرتاف

  (::-53: 1 )مرا الامتس
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 حزقيال سفر

ن )ليعرفوا  هيوه( أ ان اإ

 السفر وامس الاكتب

: 5 )حز اببل يف مسبيًا َكن حيامن كنيب دعوته اس تمل اذلي بوزي ابن الاكهن، حزقيال هو السفر َكتب

 نعرفه ما لك. الرب جمدو  اذلابح الكهنوت، ابلهيلك، اهامتمه مع الكهنويت الرتكزي كنيب خدمته تُبنّيِ . (5-9

 )حز ميلكه مزنل يف عاش (،54-51: 7: )حز تزوج. نفسه حزقيال سفر من مأ خوذ هو حزقيال عن

 . نسبيًا حرة حياة الس يب، يف رفقاءه مع وعاش (5:4 ؛7:9:

شعياء، سفر مع احلال هو كام رميا، اإ  اذلي يال،حزق  النيب مؤلفه، من اْسه حزقيال سفر يأ خذ اإ

 ".  ابلرب قوي"  أ و"  يقوي الرب"  يعن

 ِكنيُم ذلا التوارخي؛ من العديد عىل حزقيال سفر حيتوي. م.ق 1:5-139: السفر كتابة اترخي

 من التهرس حزقيال فيه اس تمل اذلي الزمن السفر يف اترخي 59 من :5 يُعنّيِ . كبرية بدقة نبواته تُؤرخ أ ن

 حزقيال اس تمل. (5:99: )حز أ ورشلي بسقوط أ خرب اذلي الرسول وصول عن هو ال خر التارخي. الرب

 س نة حوال نبوءة أ ِخر اس تمل. س نة :: ملدة حزقيال وخدم. م.ق 139 س نة يوليو يف نيب ليكون دعوته

 . م.ق 1:5

رسائيل، خطية بسبب (:9-5 )حز ادلينونة عىل حزقيال سفر تركزي: السفر وغرض املوضوع  اإ

 . املس تقبل يف هللا يفعهل سوف ما اعتبار عىل (74-99 )حز والتعزية

 املفتاحية الشخصيات

رسائيل نيب ليكون هللا دعاه اذلي الاكهن بُوزي، ابن حزقيال،  . ابيلالب الس يب وبعد قبل اإ
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  حزقيال سفر يف يُرى كام املس يح

ر  مشاهبة الصورة وهذه (،7:-9:: :5 )حز اجلبل أ عىل يف يُزرع غض كغصن املس يح املس يح، يُصوَّ

شعياء سفر يف املوجود للغصن لصورة ش اإ رميا (،5: 55 )اإ ر) واإ  ؛4:9 وزكراي )زك (51:99 ؛9::1 اإ

5::4) . 

 الراعي وبوصفه (::-4:: 5: )حز احلك يف احلق هل اذلي املكل بوصفه املس يا عن أ يضا حزقيال تلكم

 . (97-55: 97 )حز احلقيقي

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (9:::-5: 5 )حز حزقيال ودعوة هممة

  (4:-5: 5 )حز الرب جمد يشاهد حزقيال

  (9:::-5: : )حز للكمته حلزقيال هللا تفويض

  (7:: ::-5: 7 )حز وهيوذا أ ورشلي عىل احلال العقاب

  (1::5: 5: 7 )حز ال تية ادلينونة عن عالمات أ ربع

  (::::-5: 4 )حز ال تية ادلينونة عن رسالتان

  (1:55:-5: 4 )حز رؤى خالل من نبوات أ ربع

  (7::::-5: :5 )حز أ س باهبا مع ادلينونة يقينية

  (:9::9-5: 1: )حز ال مم عىل نبوات

 (:-5: 1: )حز معون عىل

  (55-4: 1: )حز موأ ب عىل 
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صالح جتديد عن نبوات رسائيل واإ   (91:74-5: 99 )حز اإ

رسائيل عودة ىل اإ   (3:93:-5: 99 )حز ال رض اإ

صالح جتديد رسائيل واإ   (91:74-5: 74 )حز كملكة اإ
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 دانيال سفر

رسائيل )مصري  الهنايئ( اإ

  السفر وامس الاكتب

 فصاعدا، ::: عدد يف"  أ ان"  للضمري اس تخدامه ومن (:7:5 )دا نفسه دانيال قول من واحض هو كام

ىل وأ خذه شاب وهو نرصَّ دانيال نبوخذ س ىب. النبوي السفر هذا َكتب هو دانيال أ نَّ   س نة يف لابب اإ

 مل دانيال أ ن من وبرمغ. وداريوس نرصَّ  نبوخذ من لك قرص يف دوةل رجل هناك وأ صبح. م.ق 441

ل النيب، منصب يشغل  . (57:59 مر ؛7::51 )مت ابلنيب لقبه املس يح أ نَّ  اإ

ما الامس ويعن دانيال، َكتبه، ابمس السفر يعنون  . " قايضَّ  هو هللا"  أ و"  يدين هللا"  اإ

  م.ق :19: السفر كتابة اترخي

ىل ةالثالث والفتية نرصَّ دانيال نبوخذ أ خذ عندما البابيل الس يب أ ثناء دانيال سفر ُكتب  س نة يف اببل اإ

 . أ ورشلي قهر أ ن بعد م،.ق 441

 السفر كتابة وغرض املوضوع

 املمترد عاملال قوى وحيطم يدين اذلي احلقيقي، الواحد الإهل هللا، قوة س يادة هو دانيال سفر موضوع

عالن خالل نم املس بيني الهيود ليشجع دانيال سفر ُكتبَ . به يؤمنون عندما شعبه حيرر سوف واذلي  اإ

 . ل مميا العامل قوى همينة حتت وجودمه فرتة وبعد أ ثناء لإرسائيل هللا ابلنس بة س يادة خطة

 : الرئيس ية الشخصيات

ىل ُأخذَ  اذلي دانيال، خشصية ه الرئيس ية الشخصية  وأ صبح ةاحلكوم يف وخدم شاب وهو الس يب اإ

مم هللا ابمس الرْسي املتحدث ىل ابلإضافة والهيود، لل   اذلين الثالثة فتيةال  نغو، وعبد وميش يخ شدرخ، اإ
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 الهامة لشخصيةوا. وعزراي( ميشائيل، حنانيا، ه الهيودية )أ سامهئم لتدريهبم دانيال مع اختيارمه ت

، نبوخذ ه ال خرى  وكورش، بليشارص، خلَف  اذلي وداريوس ق.م؛ 441 س نة يف اببل مكل نرصَّ

حصاح يف دانيال ليخدم هللا أ رسهل اذلي ميخائيل واملالك الفاريس، املكل  . 54 اإ

  دانيال سفر يف يُرى كام املس يح

حدى شار  س ُيقطع اذلي ال يت املس يح ه دانيال سفر يف للمس يح الرئيس ية الصور اإ ىل ة)اإ  الصليب؛ اإ

ر َكن، أ يً . (4:-1:: 3 دا  العامل هذا مماكل س يحطم اذلي العظي ابحلجر السفر يف أ يضا املس يح يُصوَّ

-1: 54 )دا يف املسجةل الرؤاي. (:::: )دا ال ايم وقدمي (،::59 )دا الإنسان وابن (،71 ،::97 )دا

 . (54-:5: 5 )رؤ املس يح لظهور ال رحج عىل ه (3

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:-5 :5 )دا دلانيال الشخيص التارخي

ىل سبيه  ( :-5: 5 )دا اببل اإ

  (54-4: 5 )دا اببل يف أ مانته

  (5:-:5: 5 )دا اببل يف ْسعته

  (::4:-5: : )دا لل مم ابلنس بة النبوية اخلطة

  (73-5: : )دا العظمية للصورة نرصَّ  نبوخذ ُحمل

ى ال تون   (94-5: 9 )دا الإميان يف درس: املَُحمَّ

  (:9-5: 7 )دا العظمية الشجرة عن نرصَّ  نبوخذ رؤاي

  (95-5: 1 )دا احلائط عىل تكتب اليت واليد بليشارص، ولمية
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  (4:-5: 4 )دا ال سود ُجب يف دانيال أ و دلاريوس، ال محق املرسوم

  (4:-5: : )دا ال ربعة احليواانت دانيال، رؤاي

رسائيل أ جل من النبوية اخلطة   (:59:5-5: 4 )دا اإ

  (::-5: 4 )دا الصغري والقرن والتيس، للكبش دانيال رؤاي

  (::-5: 3 )دا الس نة من أ س بوع الس بعني عن دانيال نبوءة

رسائيل مس تقبل عن النبوية دانيال رؤاي   (:59:5-5: 54 )دا اإ
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 اخلامس القسم

 الصغار ال نبياء

  " الصغار ال نبياء"  مصطلح

 أ واخر يف املصطلح هذا نشأ  ".  الصغار ال نبياء"  هو املقدس الكتاب من سفر :5 لـ الشائع املصطلح

شعياء، نبوات من احلجم يف أ صغر كتابهتم ل ن صغار أ نبياء مه ال نبياء هؤلء. امليالدي الرابع القرن  اإ

رميا  العهد علهيم لقأ ط واجلديد، القدمي العهد عصور يف. "( الكبار ال نبياء"  علهيم )يطلق وحزقيال واإ

نبياء الناموس"  لفظ القدمي   ". وال 

  النبوي املنصب مصدر

 هللا أ عطى ندماال مم. ع  لك خاللها من تتبارك ك مة لإرسائيل هللا قصد يف مصدره النبوي املنصب جيد

 وأ مة كهنة لكةمم يصبحوا أ ن بقصد"  خاصة"  هل س يكونون أ طاعوا، لو بأ هنم وعدمه لإرسائيل، الناموس

 ساروا ل هنم حيدث، مل والغرض القصد هذا. (4-4: 7وتث  4-1: 53 )خر. ال مم لك وسط مقدسة

ىل دلخوهلم الإعداد معلية يف. ال خرى ال مم وطرق معتقدات وراء  لطرقا موس، موت قبل ال رض اإ

رادة أ و املس تقبل وتدرك لمتزي ال مم اس تخدمهتا اليت الش يطانية والس بل احملرمة  ابلعرافة، املعروفة ،هللا اإ

رادة تُعرف أ ن كيف، ذلا. (57-3: 54 )تث موس خالل من الرب ِقَبل من متاما ُأدينت اليت  هللا اإ

: 54 )تث يف الالت العدد يف ُأعطيت شعبه هللا س ُيخِلص هبا اليت الرشعية والطرق الس بل حينئذ؟

 : تقول اليت (::-51

بُّ  كَلَ  يُِقيُ » لهُكَ  الرَّ
ِ
َوتِكَ  ِمن   َوَسِطكَ  ِمن   نَِبيًّا ا خ 

ِ
َمُعونَ  هَلُ . ِمث يِل  ا ّبِ  ِمنَ  َطلَب َت  َما لُكِّ  َحَسبَ 54. تَس   الرَّ

لهِكَ 
ِ
مَ  ُحوِريبَ  يِف  ا ِتَماعِ  يَو  عُ  َأُعودُ  لَ : قَائِالً  الاج  َ َت  َأْس  ّبِ  َصو  لهِيي الرَّ

ِ
 َأي ًضا ميَةَ ال َعظِ  النَّارَ  هِذهِ  َأَرى َولَ  ا

بُّ  ِلَ  قَالَ :5. َأُموَت  ِلئاَلَّ  ُنوا قَد  : الرَّ س َ م   َوَسطِ ِمن   نَِبيًّا لَهُم   ُأِقيُ 54. تلََكَُّموا َما يِف  َأح  َوهِتِ خ 
ِ
، ا َعلُ  ِمث كَلَ  َوَأج 
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ُمهُم   فَِمِه، يِف  الَكَِمي ن َسانَ  َأنَّ  َويَُكونُ 53. ِبهِ  ُأوِصيهِ  َما ِبلُكِّ  فَُيلَكِّ
ِ
ي ال ِ َمعُ  لَ  اذلَّ ي ِللََكَِمي يَس  ِ  هِ بِ  يََتلَكَّمُ  اذلَّ

ي ِ ا4:. ُأَطاِلُبهُ  َأانَ  اِبْس  ي النَّيِبُّ  َوَأمَّ ِ ِغي، اذلَّ ي فَيََتلَكَّمُ  يُط  ِ ًما اِبْس  ي َأوِ  ِبِه، يََتلَكَّمَ  َأن   ُأوِصهِ  لَم   الَكَ ِ  يََتلَكَّمُ  اذلَّ

 ِ َرى، أ ِلهَة   اِبمس  ن  5:. النَّيِبُّ  ذكِلَ  فَيَُموُت  ُأخ 
ِ
رُِف  كَي َف : قَل ِبكَ  يِف  قُل َت  َوا ي ال لََكَمَ  نَع  ِ ؟ هِ بِ  يََتلَكَّم   لَم   اذلَّ بُّ  الرَّ

ِ  النَّيِبُّ  ِبهِ  تلََكَّمَ  فََما:: ّبِ  اِبمس  ُدث   َولَم   الرَّ ، َولَم   حَي  ي ال لََكَمُ  فَهُوَ  يرَِص  ِ ،ا ِبهِ  يََتلَكَّم   لَم   اذلَّ بُّ َيان   بَل   لرَّ  ِبُطغ 

، ِبهِ  تلََكَّمَ   .ِمن هُ  خَتَف   فاَلَ  النَّيِبُّ

 ال مم نل   ذكل، عىل عالوة. النبوي املنصب واملنطق وراء الكتايب املصدر يُشلِك  الإعالن هذا

 تكل. خاصة وحتذيرات وعود هللا أ عطامه (،9-5: :5 )تك الإبراهميي العهد يف ُأقرَّ  كام هللا قصد ستمتم

 أ يتت. الإحصاحات تكل يف املوجودة واللعنات الربَكت يف 94-4: تثنية يف مدونة والتحذيرات الوعود

ذا لكهنم الطاعة، توجد عندما الربكة  الصورة؟ كلت ال نبياء اس توعب كيف ذلا. اللعنة س تأ يت عصوا، اإ

 أ ن وشك عىل لعهدا لعنات أ ن أ و عليك، تأ يت العهد فلعنات ابلعهد، خنثت ل نك"  ويقولون س يخرجون

 التثنية فرس يف هللا حذرك مثلام احلدوث( وشك عىل )أ و حدث قد أ نه أ خرى، بلكامت". عليك تأ يت

 للعهد والفهم اخللفية تكل ضوء يف وادلينونة اخلطية عن النيب رساةل تُرى أ ن جيب .94-4: الإحصاحات

 . القدمي

 الهناية، ويف. ربال جمد وجميء اخلالص برساةل أ يضا اندي بل فقط، ابلتحذيرات النيب يُنادي ملا

 معينًا حداثً  اخلالص رساةل وصفت ما وأ حياان. شعبه حياة هللا يف معل بس يادة هللا مقاصد ستتحقق

 هللا وعود عن وأ علنت ال نبياء اندت أ خرى ومرات. والس بعون أ س بوع( ::-7:: 3 )دا رؤاي فيه رأ وا

براهي مثل لرجال املعطاة  . وداود اإ
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نبياء ال دبية املالمح  الصغار لل 

 ادلينونة حتذيرات( 5: )ال ساس ية العنارص نفس دلهيم َكنوا مجيعهم أ ن س نجد ال نبياء، لك ندرس عندما

 ووعًدا( 1) للتوبة، ودعوةً ( 7) القادمة، لدلينونة وصفًا( 9للخطية، ) وصفًا( :) ال مم، أ اثم بسبب

 . املس تقبل يف ابخلالص

ىل الفكرة وحدة تبدأ   أ ين ندرك أ ن   هو النبوي السفر لإجياز املفتاح  اس تخدم 36. تنهتيي أ ين واإ

 . ارةالعب بنفس القسم خمتوا وبعد ذكل... " الرب تلكم هكذا"  ه اس هتاللية عبارة ال نبياء

  chronology overview الزمن للتتابع عامة نظرة

  الإجنلزيية املقدس الكتاب ترجامت يف الصغار ال نبياء ترتيب

  هوشع

  يوئيل

  عاموس

  عوبداي

  يوانن

  ميخا

  انحوم

  حبقوق

  صفنيا

  جحي

 زكراي

  ماليخ

 

 

 

 

 

                                                 
36 Hebrew class at Dallas Theological Seminary taught by Dr. Robert Chisholm, Spring 1993 
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رسائيل ومملكيت للس يب وفقا تصنيفهم  وهيوذا اإ

 

 (ق.م) التقريبية التوارخي السفر  اجملموعة

 : الس يب قبل ما

رسائيل أ نبياء   اإ

 يوانن

 عاموس

 هوشع

:39-:19 

:44 

:11- :51 

 عوبداي  هيوذا أ نبياء

 يؤئيل

 ميخا

 انحوم

 صفنيا

 حبقوق

474 

491-:34 

:44 

499-45: 

494-4:1 

444 

 : الس يب بعد ما

 الشعب بقية أ نبياء

   الس يب من عاد اذلي

 جحي

 زكراي

 ماليخ

1:4 

1:4-154 

714-744 
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 هوشع سفر

 احملبة( )احامتل

  السفر وامس الاكتب

 َكن انه الواحض مفن(. 9:5)هو جومر زوج بريي، ابن هوشع، هو املؤلف أ ن ،5 عدد يف ُمعلن هو كام

رسائيل، شامل من مواطنًا  السامرة كلم دعا وأ نه لإرسائيل، الشاملية اململكة ل جل َكن اهامتمه أ نَّ  حيث اإ

 . نفسه السفر من عرفناه هوشع، عن نعرفه ما فلك. (::1)هو"  ملكنا" 

. الشاملية كةللممل مكل أ ِخر"  ُعزاي"  لمس مماثل اْسه ومعىن هوشع، َكتبه، امس عىل السفر جاء

 يشوع، هوشع، ءأ سام أ ن املدهش ومن. هوشع مثل للمتزي الصغري النيب امس دامئا املقدس الكتاب يعطي

 فلك َكن، أ يً ".  اخلالص"  تعن اليت هوش يا hoshea العربية، اللكمة نفس من مش تقة لكها يسوع

ضافية حقيقة ويسوع تتضمن يشوع اْسي من م فهو هلل، رسول هوشع بكون".  خيلص هيوهه "  اإ  يُقّدِ

مم اخلالص ذا لل  ىل وعادوا الوثنية عبادهتم عن رجعوا اإ  . الرب اإ

 .م.ق 51:-11:: السفر كتابة اترخي

 95:-93:) يواثم ق.م(، 93:-:4:) ُعزاي املكل حك فرتة أ ثناء (5:5 )هوشع ل وفقًا هوشع خدمَ 

 وخدم. هيوذا مملكة عىل ملوَكً  َكنوا اذلين ق.م(، 444-51:) وحزقيا ق.م( 51:-95:) أ حاز ق.م(،

رسائيل مكل الثان، يربعام حك أ ثناء أ يضا  . ق.م( :1:-:4:) اإ

 93:-34:) هيوذا مكل ُعزاي حك هناية من ابلقرب بدأ ت عقود، لعدة هوشع خدمة امتدت

رسائيل مكل الثان ويربعام ق.م(، . ياحزق  حك من ال وىل الس نني يف خدمته وانهتت ق.م( 19:-39:) اإ

 vice-regency العرش عىل وصاية جملس حك فرتة بعد م.ق 51: س نة حوال يف حزقيا حك ابتدأ  

رسائيل، شعب مه هوشع مس متعي أ ن مبا. أ حاز أ بيه مع العرص( نفس يف حيك )َكن  أ ربع أ ن غريًبا يبدواف  اإ
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رسائيل ملوك من فقط واحد مكل مقابل يف هيوذا، ملوك من ملوك  السبب. (5:5 )هوشع يف وردوا اإ

رسائيل ملوك من ملوك س تة حذف وراء  برشعية يويح رمبا. معروف غري الثان يربعام خلفوا اذلين اإ

. (:-9: : )هو الشامل يف امللوكية وفساد تقلب مع مقابةل يف (،1:9 )هوشع املكل أ حقية يف داود نسل
37  

رسائيل ملوك من ملوك الس تة ُحذفت ورمبا  همم، غري س هبمن  أ ن لسبب الثان يربعام بعد أ توا اذلين اإ

ىل  . نباط ابن ال ول، يربعام خطااي فعل يف اس متر هؤلء من لك ال ن واإ

رسائيل مملكة ـ الشاملية اململكة يف صاحلني ملوك يوجد فمل املبدأ ، حيث من  َكن كام صالحاتاإ  معلوا ـ اإ

 . لهيوذا اجلنوبية اململكة يف

  السفر كتابة وغرض املوضوع

 خالل من. املس مترة مانهتاأ   عدم من ابلرمغ لإرسائيل املتغرية غري الثابتة هللا حمبة لُيبنِيّ  هوشع سفر ُكتب

 من شعبه اركيب ل ن   يتوق اذلي العطوف املُحب هللا قلب لنا السفر يُبنّيِ  هوشع، النيب زواج خربة

 الشاملية، لكةاملم ضد قوية شهادة هو هوشع سفر مفوضوع الغرض، هذا يناسب مبا. به معرفهتم خالل

. وعلنًا رًسا قيةال خال حياهتا يف املمتد فسادها يف واحض هو كام الرب، مع لعهدها أ مينة غري َكنت ل هنا

م هذا. احللي احملب لإهلهم والرجوع التوبة عىل املواطنني ليحث النيب تلكم هكذا  حمبة موقف من يُقدَّ

رسائيل وبكون ال عزاء أ بناءه بوصفهم لإرسائيل هللا  . عهده زوجة اإ

  الرئيس ية الشخصيات

رسائيل مكل ،Jehu ايهو جومر، هوشع،  .اإ

                                                 
37 John F. Walvoord, Roy B. Zuck, Editors, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, Wheaton, 1983,1985, 

electronic media 
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 : هوشع سفر يف يُرى كام املس يح

م  )هو لشعبه الوحيد َكملُخِلص (،::51 مت قارن 5:55 )هو هللا ابن بكونه املس يا هوشع سفر يُقّدِ

 (،11:51 كو5 قارن 57:59 )هو املوت من يفدينا اذلي الوحيد وَكلشخص (،4:57 يو قارن 7:59

 اذلين لك يشفي اذلي الوحيد وَكلشخص (،7:55 )هو عظي حبنان حيبنا اذلي الوحيد وَكلشخص

ليه يرجعون  . (5:4 )هو اإ

 : الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )هو مقدمة

رسائيل مع هللا لتعامالت صورة: هوشع زواج   (1:9-:: 5 )هو اإ

  (55-:: 5 )هو هوشع لعائةل النبوية الطبيعة

رسائيل خيانة: هوشع زواج  ( أ   9-:: 5 )هو اإ

رسائيل دينونة: هوشع أ طفال   (3-ب9: 5 )هو اإ

رسائيل مس تقبل  (55-54: 5 )هو والإصالح التجديد: اإ

  (9:-5: : )هو العقاب خالل من والتجديد الإصالح

  (59-5: : )هو لإرسائيل الرب عقاب

حياء صالح اإ   (9:-57: : )هو لإرسائيل الرب Restoration واإ

صالح   (1-5: 9 )هو هوشع زواج اإ

لهيي ال مر   (5:9 )هو الإ

  (9-:: 9 )هو ابلطاعة هوشع اس تجابة
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  (1-7: 9 )هو املثل تفسري

صالح دينونة: هوشع زواج رسائيل واإ   (3:57-5: 7 )هو اإ

رسائيل ضد الرب قضية   (9:4-5: 7 )هو اإ

ث كشف  رسائيل اإ   (53-5: 7)هو اإ

عالن رسائيل دينونة اإ   (51-5: 1 )هو اإ

صالح النبوءة حياء ابإ رسائيل واإ   (9-5: 4 )هو اإ

رسائيل ضد الرب قضية اتساع    (55:55-7: 4) اإ

رسائيل خطية   (57:4-7: 4 )هو والعقاب اإ

رسائيل خطية عادة اإ   (55::-5: 3) العقاب تأ كيد واإ

  (55-4: 55 )هو املتجدد الرب وحنان عطف

رسائيل ضد الرب قضية    (3:57-:5: 55 )هو اخلتامية اإ

  (54:59-:5: 55 )هو اخلتايم الهتام

  (3-5: 57 )هو اخلتايم التعلي
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 يوئيل سفر

 هيوه( يوم )جميء

 السفر وامس الاكتب

 عم مناسب الامس هذا هللا". هو هيوه"  اْسه ومعىن يوئيل، هو الاكتب أ ن ،5:5 يؤ يف مبنيَّ  هو كام

 قوته حتت عختض ال مم لك وأ نَّ  اخلليقة، لك هل اذلي هللا س يادة عىل تؤكد اليت يوئيل، سفر رساةل

هل هل ن وسلطانه  . (5:5 يؤ) فثوئيل أ بيه، امس خبالف يوئيل عن أ خر شيئا نعرف ل. التارخي اإ

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 34:-491 

د مل السفر كتابة اترخي أ نَّ  مبا شارات بأ ية السفر يف حُيدَّ د ذلا الزمن، عن اإ  من أ مكن لكام خيالتار س نحّدِ

 من هو التارخي أ ن البعض يقرتح. املعروفة ال حداث مع ونربطها السفر يف جندها اليت ادلاخلية ال دةل

 بسبب م.ق34:-491 س نة يف هنا السفر نؤرخ. جدا صعُب  بدقة التارخي حتديد لكن. م.ق 34:-491

شارات  تكل َكنت حيث (،53 ،7:9 )يؤ أ عداء بكوهنم وأ دوم ومرص وفلسطني وصيدون لصور السفر اإ

ىل سبهيم قبل اجلنوبية للمملكة أ عداءً  ادلول  . وفارس واببل شورأ   مه الس يب بعد الشعب أ عداء َكن. اببل اإ

  السفر كتابة وغرض املوضوع

 غزو من ليحذر معيل كدرس حتذير سابق بدون هيوذا رضاب اذلين اجلراد ووابء اجلفاف يوئيل اس تخدم

رسائيل ت .the Day of Yahweh هيوه يوم يف املس تقبل يف اإ  جمرد يف جدا، قصري وقت يف ـ تعرَّ

ذا. اخلرضاء املساحات لك ـ ساعات ىل ورجعت ال مة، اتبت اإ ن الرب؛ اإ د الرب فاإ  هبا عالقته س يجّدِ

 أ ي يف حقيقيًا ال مر ذاه وس يصبح يوئيل فيه كتب اذلي التارخيي املوقف يف حقيقيًا هذا َكن. ويباركها

 س يضطر. يتحقق بأ ن يوئيل وعد اذلي والإصالح والتجديد الهنائية للربَكت ابلنس بة. املس تقبل يف وقت
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 ادلينونة بني جادلم هذا. القدس الروح انساكب خيتربوا وسوف ابلضيق، ادلينونة خيتربوا ل ن الهيود

ىل رجوعهم يف ستسبب اذلي هو والربكة  . الرب اإ

 : الرئيس ية الشخصية

 يوئيل

  يوئيل سفر يف يُرى كام املس يح

م : 54 يو قارن ::4: )يؤ القدس الروح س ُيعطي اذلي الوحيد الشخص بكونه املس يح يوئيل سفر يُقّدِ

رسائيل وملجأ  وحصن (،:5 ،9:: )يؤ ال مم يدين اذلي الوحيد والشخص (،4:5 أ ع ؛51-:  )يؤ اإ

54:9) . 

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (4:-5: 5 )يؤ التارخيي الرب يوم

  (:5-5: 5 )يؤ التارخيية اجلراد حادثة

  (4:-59: 5 )يؤ التارخيية اجلفاف حادثة

  (5:9:-5: : )يؤ النبوي الرب يوم

  (::-5: : )يؤ احلدوث وشك عىل الرب يوم

  (55-5: : )يؤ هيوذا بغزو نبوءة

  (::-:5: : )يؤ هيوذا خلالص الالزم الرشط

  (5:9:-4:: : )يؤ الهنايئ الرب يوم
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  (:9-4:: : )يؤ الرب يوم قبل ال خرية ال حداث

  (5:-5: 9 )يؤ الرب يوم أ حداث
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 عاموس سفر

 الامتياز( اس تخدام سوء بسبب )ادلينونة

  السفر وامس الاكتب

شعياء خبالف رميا البالط( رجل َكن )اذلي اإ ن َكهنًا(؛ َكن )اذلي واإ  اموس،ع كتبه قد السفر هذا فاإ

 ميل 54 حبوال حلم بيت من ابلقرب تقع اليت تقوع، من َكن. (::57 ؛5:5 )عا مجزي وجان البقر، راعي

ل موايش، وقان فالًحا، َكن عاموس أ نَ  من ابلرمغ. أ ورشلي جنوب نه اإ   .هللا بلكمة ُممِل  َكن اإ

. هلحيم َكن اذلي العبء يناسب وهذا".  أ عباء حامل"  أ و"  محل"  تعن عربية لكمة عاموس

 مملكة الشاملية، اململكة من بدل هيوذا، مملكة اجلنوبية، اململكة من جاء قد عاموس أ نَّ  من الرمغ عىل

رسائيل؛ ل اإ  ل موراب والانشغال والظمل، اجلشع، ضد التحذير رساةل عبء حيمل أ ن أ عطاه هللا أ نَّ  اإ

 Amos عاموس امس بني خُنِلط أ ل جيب. الشاملية اململكة به تتسم َكنت اذلي اذلايت ادلنيوية، والرب

شعياء النيب أ بو Amoz وأ موص ش اإ  . (5:5 )اإ

  السفر كتابة اترخي

 .م.ق 44: س نة حوال

 هيوذا كلم ُعزاي، أ ايم يف"  وتنبأ   الثان ويربعام لُعزاي معارًصا َكن أ نه ،5 للعدد وفقًا عاموس سفر خيربان

رسائيل مكل يوأ ش، ابن يربعام أ ايم ويف ق.م(، 93:-34:)  بس نتني الزلزةل قبل ق.م(، 19:-39:) اإ

 عاموس سفر وأ خربان. م.ق 19:-:4: من الفرتة يف تنبأ   قد عاموس يكون أ ن احملمتل من. (5:5 )عا" 

ل ،" بس نتني الزلزةل قبل"  تنبأ   أ نه أ يًضا  . وفمعر  غري احلادثة لهذه ادلقيق التارخي أ نَّ  اإ

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

143 

 

  السفر كتابة وغرض املوضوع

لهية الرساةل َكنت  ُخمتت كوهنا من الرمغ عىل دينونة، رساةل ال ول املقام يف عاموس للنيب املعطاة الإ

 اذلين ل مما ليدين كحارب س يأ يت الكون، وضابط مكل الإهل، الرب أ نَّ  من عاموس حذر. الرجاء بلكامت

رسائيل الرب وعاقب. سلطته عىل متردوا  القبائل علجي ل ن   عاموس سعى. الرب لعهد انهتاَكهتا عىل اإ

 يف. احلدوث شكو  عىل اليت ادلينونة من وحيد كهرب تتوب يربعام حك حتت الراغدة املادية الشاملية

رسائيل، طيةخ  ضد تنفذ أ ن جيب عدالته ول ن قدوس ل نه للرش؛ هللا كراهية السفر يُبنّيِ  الإطار، هذا  اإ

رسائيل يرتك أ ن يُمكنه ل هللا ل نَّ   .  عقاب بال اإ

ل تدمرت، قد ال مة أ ن من ابلرمغ  لشعبا من اتئبة صغرية بقية حفظ يف اس متر هللا أ نَّ  اإ

لهيا يشار ما غالبا)الإرسائييل  ىل’’ البقية‘‘ تكل سرتجع ما يوم   يف. "( البقية"  بـ اإ  والشهرة الربكة عهود اإ

ليه ال مم لك الرب جيذب عندما الس ياس ية  . اإ

  املفتاحية الشخصيات

رسائيل مكل يربعام، ـ هيوذا ُعزاي، مكل ـ عاموس  . اإ

  عاموس سفر يف يُرى كام املس يح

م  والشخص (،55:3 )عا داود مملكة بناء س يعيد اذلي الوحيد الشخص بوصفه املس يح عاموس سفر يُقّدِ

 . (51-55: 3 )عا شعبه وجيدد يشفي اذلي الوحيد

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (:-5: 5 )عا واملوضوع الاكتب: مقدمة

  (::54 – 9: 5 )عا عاموس للنيب دينوانت مثان

 (1-9: 5 )عا دمشق خبصوص
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 (4-4: 5 )عا فلسطني خبصوص

  (54-3: 5 )عا صور خبصوص

 (:5-55: 5 )عا أ دوم خبصوص

  (51-59: 5 )عا معون خبصوص 

  (9-5: : )عا موأ ب خبصوص

  (1-7: : )عا هيوذا خبصوص

رسائيل خبصوص   (54-4: : )عا اإ

  (57:4-5: 9 )عا عاموس للنيب عظات

رسائيل حساب يوم  ( 51-5: 9 )عا اإ

رسائيل فساد   (59-5: 7 )عا اإ

رسائيل عىل مراثة   (57:4-5: 1 )عا اإ

رسائيل خراب   (:5-5: 1 )عا القادمة ادلينونة يف اإ

  (::-54: 1 )عا املتدينني توبيخ

  (57-5: 4 )عا لكها ال مة معاتبة

  (54:3-5: : )عا لعاموس رؤى مخس

  (9-5: : )عا ال لك اجلراد رؤية

  (4-7: : )عا النار رؤية
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  (3-:: : )عا البناء مزيان رؤية

يل بيت َكهن معارضة: فاصةل اترخيية فرتة   (:5-54: : )عا اإ

  (57-5: 4 )عا القطاف سةل رؤية

  (54-5: 3 )عا القايض الرب رؤية

صالح عن وعود مخسة رسائيل وجتديد اإ   (51-55: 3 )عا اإ
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 عوبداي سفر

 الشاعرية( )العداةل

  السفر وامس الاكتب

 هيوه عابد أ و هيوه خادم"  اْسه ومعىن. (5:5 )عو عوبداي اْسه هيوذا من معروف غري نيب هو الاكتب

 ." 

 (،:3:5 أ خ 5) داود جيش يف ضابط: َكل يت عوبداي، ومه اْسهم َكن القدمي العهد رجال من الكثري

 (97::5 أ خ:) يوش يا املكل أ ايم يف الالوي (،9:54 مل5) الرب أ نبياء أ خفى اذلي أ خاب املكل خادم

 يقةوحق  عائلته، أ و عوبداي موطن عن شيئًا نعرف ل. (3:4 )عزرا عزرا مع الس يب من رجع اذلي والقائد

  .مليك نسل أ و كهنويت نسل من يكن مل بأ نه تويح السفر يف اْسه يُكتب مل أ ابه أ نَّ 

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 474 

 ال نبياء أ سفار بني صعوبة ال كرث بكونه يمتزّيِ . عدًدا 5: عىل فقط حيتوي املقدس، الكتاب يف سفر أ صغر

 ضد النبوءة بسبب وذكل م.ق 474 س نة حوال يف عوبداي سفر ُكتب. كتابته اترخي حتديد يف الصغار

-474 نةس   من يربعام، املكل حك أ ثناء َكن يبدو ما عىل وهذا والعرب الفلسطينيني خالل من أ دوم

 . (:5-54: 5: أ خ:) م.ق 475

  السفر كتابة وغرض املوضوع

 ُمدانة تقف ومأ د أ نَّ  عوبداي يُعِلن".  الكربايء السقوط قبل"  أ نَّ  حقيقة تكرار هو عوبداي سفر موضوع

 . ل ورشلي حدث اذلي ابلرش وابهتاهجا كربايهئا بسبب
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  الرئيسة الشخصيات

 عوبيداي

  عوبيداي سفر يف يُرى كام املس يح

ن بوصفه عوبيداي سفر يف املس يح يُرى رسائيل ُمخِلص (،54-51 )عو ال مم دايَّ  وماكل (،4:-:5 )عو اإ

 38.(5: )عو املكُل

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (3-5: 5 )عو أ دوم دينونة عن نبوات

  (7-5: 5 )عو ادلينونة حدوث تأ كيد

  (3-1: 5 )عو ادلينونة اكامتل

  (57-54: 5 )عو أ دوم دينونة أ ساس

 ( 54:5 )عو ال خوي احلب لغياب

  (:5-55: 5 )عو الشموخ أ جل من

 (57-59: 5 )عو العدوانية أ جل من

  (51:5 )عو ادلينونة وقت

  (54-54: 5 )عو ادلينونة نتاجئ

                                                 
38 Wilkinson and Boa, p. 252 

 



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

148 

 

رسائيل وحترير خالص  (5:-53: 5 )عو اإ
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 يوانن سفر

رادة من )الهروب  هللا( اإ

 السفر وامس الاكتب

رسائيل مملكة الشاملية، اململكة من اجلليل من نيب أ متَّاي، ابن يوانن، هو السفر َكتب  مربهن وهذا .اإ

 ل شخاصوا احلقيقية ال سامء وال ماكن أ ي للسفر التارخيية الطبيعة (،5:5 )يو نفسه السفر خالل من

 )مت اجلديد العهد يف يسوع شهادة شامةلً  (1:57: مل:) أ خرى مصادر من التوثيق خالل من

 ".  حاممة"  يعن يوانن امس. (:74:5

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 19:-39: 

رسائيل مكل الثان، يربعام املكل حك فرتة يف يوانن عاش ن هو كام ق.م( 19:-39:) اإ  مل:) يف مدوَّ

يليا زمن بعد يوانن خدمَ . (57:::  . وهوشع عاموس زمن وقبل اإ

  الكتابة وغرض السفر موضوع

تباع من متنعنا أ ن يُمِكن اخملتلفة ال عراق جتاه الكراهية موقف أ ن يوانن سفر يوحض ن الرب، رادةاإ  اإ  واإ

هل م اخلالص ل جل العامل، بلك هيت( 5: )العربانيني اإ ليه، ويرجع يتوب من   للك املُقدَّ  عىل س يادته( :)و اإ

 . البرش ولك الطبيعة

  الرئيس ية الشخصية

 يوانن
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  يوانن سفر يف يُرى كام املس يح

ر ر (،:74:5 )مت املس يح قيامة يوانن سفر يُصّوِ ىل نيب بوصفه املس يح ويصّوِ  لرمغا )عىل ال مم لك اإ

ُ  يوانن حياة يف املس يح ويُرى. ال مم وُمخِلّص يوانن(، فعل كام رافًضا يكن مل املس يح  . والرب خِلّصَكمل

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (:5-5: 5 )يون يوانن مشاعر

  (:-5: 5 )يون هروبه سبب

  (9:5 )يون هروبه طريق

  (:5-7: 5 )يون هروبه نتاجئ

  (54-5: : )يون يوانن صالة

  (3-5: : )يون يوانن صالة ممزيات

جابة   (::54 )يون صالته اإ

  (54-5: 9 )يون يوانن عظة

  (9-5: 9 )يون يعظ بأ ن ليوانن هللا أ مر

  (7:9 )يون يوانن عظة حمتوى

  (54-1: 9 )يون يوانن عظة نتاجئ

  (55-5: 7 )يون يوانن تََعملُّ 

  (9-5: 7 )يون للرب يوانن شكوى
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  (55-7: 7 )يون يوانن لتعلي هللا مهناج
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 ميخا سفر

 الرب؟( مثل )َمن  

  السفر وامس الاكتب

 أ ن ميكننا اذلي عدا ما السفر هذا َكتب عن القليل نعرف. النيب ميخا َكتبه، من اْسه السفر يأ خذ

رميا ومن نفسه السفر من نتعلمه  مثل َمن  ‘‘ ومعناه ’’ ميخائيال‘‘ اختصار هو ’’ ميخا‘‘ امس .4::54 اإ

هل هو من: " قال حيامن (::54 )يم يف احلقيقة هذه ميخا يطرح. ’’ هيوه؟ ؟ اإ رميا عرص يف".  ِمث كُلَ  اإ

ىل الش يوخ أ شار رميا رساةل عن لدلفاع (9::5 )يم واقتبسوا ميخا اإ ر ال مم بدينونة اإ  . (4::54 )اإ

 ميال 1: حوال بعد عىل هيوذا يف مدينة (،57:5 يم قارن 5:5 )يم ’’ مورشت‘‘ من ميخا َكن

 يف خصب لجب سفح عىل ’’ مورشت‘‘ تقع. ’’ غزة‘‘ الفلسطينية املدينة من ابلقرب أ ورشلي جنوب

 . دولية جتارية مدينة ـ لخيش من ابلقرب هيوذا

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 44: 

َّه ،5 عدد يف ميخا سفر خيربان  ق.م( 54:-94:) وأ حاز ق.م(، :9:-14:) يواثم عرص أ ثناء تنبأ   أ ن

ىل ال ول املقام يف ميخا تنبأ  . ق.م( :44-54:) وحزقيا  الشاملية كةاململ اأ يضً  تنبأ   لكنَّه هيوذا، مملكة اإ

 ::: س نة يف ال شوري الس يب قبل خدمته معظم َكنت (،4:5 )يم السامرة بسقوط وتنبأ   لإرسائيل،

 . م.ق 44: حوال يكون أ ن احملمتل ومن م،.ق
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  الكتابة وغرض السفر موضوع

 فيه واذلي رسائيلاإ  مع هللا قطعه اذلي العهد لرشوط وفقا حييا أ ن يف فشل الشعب أ ن ميخا سفر يُبنّيِ 

 امليعاد أ رض من الهنايئ والاستبعاد العصيان، حاةل يف واللعنة (،7-5: 4: )تث الطاعة حاةل يف الربَكت

عالن هيوذا لظمل ميخا كشف حاةل (. يف44-51: 4: )تث  اهتم. ؤدهبمي هللا أ ن اتضح هيوه، وعداةل بر واإ

رسائيل هيوذا  والغش جلشعا واهتمهم بسبب وال نبياء، والكهنة القضاة بني والرشوة الظمل خبطااي واإ

مة الرب تأ ديب يرُبهن وابلطبع. والعنف والكربايء صالهحم هللا مالزتا ويثبت هلم حمبته عىل لل   . ابإ

 الإصالح قةحقي عىل يؤكد أ يضا لكنه الثالثة، ميخا رسائل من لك يف واحض ادلينونة موضوع

ىل ميخا أ شار وأ يضا. والتجديد . (::54 ؛4-: 1 ؛7:: ؛:::5 )يم رسائهل من لك يف البقية عقيدة اإ

َّن د املس تقبل يف أ نه وأ عل ىل ويعيده الشعب هيوه ويُصلح س ُيجدَّ  قيادة حتت العامل يف البارزة ماكنته اإ

 . ال يت ااملس يَّ 

 للجبال هللا ودعوة شعبه مع هللا حماجاة. احملمكة مشهد ميخا سفر من اخلتايم القسم يصف

ىل والتالل  القلب من النابعة بادةالع  الشعب استبدل. قضيته يعرض بيامن شعبه وبني بينه التحكي اإ

 اليومية عامالهتمت من للعداةل هللا مقاييس حجدوا. الرب يطلبه ما لك هو هذا أ ن ظانني اجلوفاء، ابلشعائر

 حك فقط وجدي. الإنسان من الرب يطلبه اذلي ما يدركوا أ ن يف فشلوا. الاكذبة ممارساهتم خيفوا ليك

 .  ’’مذنب‘‘: هللا من صادر واحد

م ذليا الإهل أ يضا هو العداةل جُيري اذلي الإهل نفس. الرجاء عن مبلحوظة السفر ينهتيي . الرمحة يُقّدِ

هل هو من"  ىل حيفظ ل! مرياثه لبقية اذلنب عن وصاحف الإث غافر مثكل اإ نه ه،غضب ال بد اإ " ابلرأ فة يَُسُّ  فاإ

رِبُ . الرب أ راقب ولكنن: " النيب هيتف أ ن جعب فال. (::54 يم) لهيي" )يم يسمُعن. خاليص لإهل أ ص   اإ

:::)   . 
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  الرئيس ية الشخصيات

 . حزقيا أ حازـ ـ يواثم ميخاـ

  ميخا سفر يف يُرى كام املس يح

م هل بوصفه املس يح ميخا سفر يُقّدِ  يُودَل  اذلي واملكل (9:7 )يم قاِض ال مم (،7:: )يم يعقوب اإ

جابهتم يف (1:: )ميخا والكهنة الكتبة اقتبس. (4-5: : مت قارن 1:: )يم حلم بيت قرية يف  عىل اإ

 . املس يح ميالد ماكن عن هريودس سؤال

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )يم مقدمة

  (::59-5: 5 )يم وهيوذا السامرة عىل ادلينونة: ال وىل الرساةل

  (:-:: 5 )يم ال تية ابدلينونة النبوءة

  (54-4: 5 )يم الشعب عىل مراثة

  (3-4: 5 )يم ميخا مراثة

  (54-54: 5 )يم ينتحبوا ل ن   ل خرين ميخا دعوة

  (55-5: : )يم هيوذا خطااي

  (1-5: : )يم الشعب خطااي

  (55-4: : )يم الكذبة ال نبياء خطااي

عادة النبوءة   (59-:5: : )يم املس تقبل يف التجمع ابإ
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  (51:1-5: 9 )يم اخلراب بعد يأ يت اخلالص: الثانية الرساةل

  (:5-5: 9 )يم ال مة قادة عىل ادلينونة

  (7-5: 9 )يم الولة عىل ادلينونة

  (4-1: 9 )يم الكذبة ال نبياء عىل ادلينونة

  (:5-3: 9 )يم الساذجني القادة لك عىل ادلينونة

مم امللكوت برَكت   (51:1-5: 7 )يم لل 

  (4-5: 7 )يم امللكوت سامت

  (5:1-3: 7 )يم امللكوت تس بق اليت ال حداث

  (51-:: 1 )يم املكل

دانة: الثالثة الرساةل   (::4:-5: 4 )يم ابلربكة والوعد اخلطية اإ

 (1-5: 4 )يم الرب اهتام

رسائيل أ مة‘‘ ال مة عىل ميخا رد    (4-4: 4 )يم ’’ اإ

  (54-3: 4 )يم اخلطية ل جل الرب دينونة

  (:5-3: 4 )يم اخلطااي

  (54-59: 4 )يم العقاب

  (:5-5: : الرب )يم أ مام ميخا مرافعة

رسائيل‘‘ ال مة خطااي عىل ميخا حزن   (4-5: : )يم ’’ اإ
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 (59-:: : )يم الرب يف ميخا ثقة

  (::57 )يم قطيعه فريعى يعود هللا بأ نَّ  ميخا صالة

  (:5-51: : )يم جعيبة أ مور شعبه يُري بأ ن   الرب وعد

ثبات   (4:-54: : )يم فريد هللا أ نَّ  عىل ميخا اإ
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 انحوم سفر

 نينوى( )خراب

 السفر وامس الاكتب

 لناحوم رؤاي هو السفر أ ن (،5:5 )ان انحوم سفر من عرفناه ما سوى النيب هذا عن شيئا نعرف ل

،  تعزيةً  لتأ كيداب تكن مل رسالته لكن ،’’ تعزية‘‘ انحوم امس معىن. نينوى عن والسفر نبوءة ال لُقويّشِ

شوريني ن َكن، نينوى. أ يً  احتلوا اذلين ال رشار لل   هيوذا من انحوم النيب َكن رمبا. هيوذا يُعزي السفر فاإ

 الباحثني ويعتقد بعض معروف، غري ’’ أ لُقوش‘‘ موقع أ نَّ  من وابلرمغ (،51:5 )ان يف جاء ما بسبب

 . هيوذا جنوب ما ماكن يف تقع مدينة أ هّنا احملافظني

  .ابلنبوءة نطق اذلي النيب من اْسه يأ خذ فالسفر الصغار، ال نبياء لك مع احلال هو كام

 السفر كتابة اترخي

  م.ق :449-45 

 يف طيبة وسقطت .54-4: 9 انحوم يف الُعليا( مبرص قدمية فرعونية )مدينة طيبة بسقوط حومان تنبأ  

حصاحات الثالثة يف انحوم تنبأ  . م.ق 449 س نة  من. م.ق :45 س نة يف هذا وحدث نينوى بسقوط اإ

 )ان يف واحض وه كام نينوى سقوط انقش ل نه العرص هذا هناية يف َكنت انحوم نبوءة تكون أ ن احملمتل

د وهذا. (53 ،57:9 ؛::5 رميا لصفنيا معارًصا وجيعهل يوش يا املكل حك أ ثناء خدمته حُيّدِ   .واإ

  الكتابة وغرض السفر موضوع

 أ راده ما لك. نينوى يف ال رشار ال شوريني ضد الرب َكنتقام نينوى سقوط هو انحوم سفر موضوع

 . تقريبا س نة 514 بعد انحوم هبا تنبأ   اليت ال شوريني، عىل الرب دينونة هو يراه ل ن يوانن
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ميان  ما رسيًعا مل هن جدا؛ قصرية لفرتة َكن أ نه الواحض من يوانن مناداة مع كتجاوب نينوى أ هل اإ

ىل رسيًعا وعادوا قساة، أ صبحوا  وأ خذ سامرةال  أ شور مكل الثان رسجون دمر. الرشيرة القدمية طرقهم اإ

ىل لإرسائيل الشاملية اململكة  س نحاريب وس ىب. م.ق ::: س نة يف أ س باط العرشة وتش تتت. الس يب اإ

 وشهرهتا، نينوى قوة عن النظر وبغض. م.ق 45: س نة يف حزقيا املكل حك أ ثناء يف بعد فامي أ ورشلي

 ال شوريني قوة انهتت. انحوم النيب نبوءة خالل من ابحلرب نينوى عىل قىض الرب أ ن الواحض مفن

َّ  أ ن من ابلرمغ. هللا بقوة وكربايهئم ووحشيهتم ل ،أ شور ودينونة سقوط عىل يُركز السفر ّّ  ُكتبَ  أ نه اإ

 . هيوذا شعب لُيعزي

 الرئيس ية الشخصيات

  انحوم

  انحوم سفر يف يُرى كام املس يح

ل النبوات، للك ال ساس ية للروح مناس بة انحوم، سفر يف مبارشة مس يانية نبوات أ ي يوجد ل بيامن  اإ

ر املس يح أ نَّ   . أ عدائه من واملنتقم الغيور الإهل أ نه عىل ُمصوَّ

 الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )ان مقدمة

  (51-:: 5 )ان نينوى عىل هللا دينونة وقوع ويقينية النبوءة

  (4-:: 5 )ان نينوى ضد املقدس هللا غضب

  (55-3: 5 هيوه )ان ضد نينوى مكيدة انهتاء

  (51-:5: 5 )ان نينوى دينونة بسبب هيوذا بلية انهتاء
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  (59-5: : )ان نينوى عىل الرب دلينونة وصف

  (4-5: : )ان الهجوم وصف

عالن   (59-:: : )ان الهزمية اإ

  (53-5: 9 )ان نينوى عىل الرب دينونة سبب

ىل قاد اذلي واخلداع العنف بسبب   (:-5: 9 )ان اخلزي اإ

  (55-4: 9 )ان هزميهتا يف تس ببت أ مون( )ليس لطيبة معاملهتا

  (53-:5: 9 )ان اجلدوى عدمي َكن دفاعها
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 حبقوق

 لالرتباك( )حل

 السفر وامس الاكتب

ف. (5:9 )حب و (5:5 )حب يف موجود هو كام نفسه يعرف الاكتب  كنيب، بوضوح نفسه حبقوق عرَّ

. (53: 9 )حب" رال وات ذوات أ ليت عىل املُغنيني لرئيس: " ... صالته هبا اختت اليت العبارة وحقيقة

 . كهنوتية خلفيته َكنت بأ نه تويح

".  اعتناق"  تعن اليت العربية اللكمة من حبقوق لكمة تش تق. الاكتب من اْسه السفر يأ خذ

هل قوته ل نه بهيوه يلتصق النيب  . خالصه واإ

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 444 

 أ ثناء حبقوق دمةخ تكون أ ن احملمتل مفن اببل، شهرة من وحيذر البابيل الغزو جميء يتوقع السفر ل ن

 واحض ذكل نأ   برمغ هيوذا، احتلت قد تكن مل اببل أ ن يبدو ما وعىل. هيوذا مكل هيوايكي، املكل حك

 . البابيل الغزو قبل م.ق 441 س نة يف تنبأ   حبقوق بأ نَّ  يويح اذلي (،::5 ؛4:5 )حب يف

  الكتابة وغرض السفر موضوع

 السفر يتناول. رال رشا البابليني من القادم الغزو بسبب حبقوق ارتباك من النبوءة هذه موضوع ينبع

ميانه مشلكة  (؟7-:: 5 )حب عقاب دون هيوذا يف الرش بزايدة هللا ْسح ملاذا( 5: )صعوبتني وجه يف اإ

 فهم َكن (؟::5-:5: 5 )حب للتأ ديب كقضيب اببل مثل الرشيرة ال مم هللا يس تخدم كيف( :) و
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لهيي الإعالن نور يف ُأزيلت اليت الصعاب تكل خبصوص خمتلًطا حبقوق  السفر النيب اختتو  املس متر، الإ

 . الرش مشلكة جهو  يف وقوته هللا صالح عن دفاع عن عبارة السفر. الرب يف املهتلةل الثقة عن مبزمور

 املفتاحية الشخصيات

 حبقوق

 حبقوق سفر يف يُرى كام املس يح

ر النبوءة، ضوء يف أ خرى مرة  يف مرات ثالث’’  اخلالص‘‘ لكمة تظهر. املُخلِّص بكونه املس يح يُصوَّ

 املس يح ويُرى. (5:5: )مت ’’ يسوع‘‘ امس ’’ اخلالص‘‘ لكمة حذر من ويش تق (54، 59:9 حب)

 (::7 )حب ابلإميان البار يرُبر اذلي والوحيد (،3:5 يو5 قارن 5::5 )حب القدوس بكونه أ يضا

 .(::57 ب)ح" البحر املياه تُغطي كام الرب جمد معرفة من"  ال رض س ميل   ما يوم   يف اذلي والشخص

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )حب مقدمة

  (::4: – 5:: )حب الإميان اختبار: حبقوق ارتباك

  (7-:: 5 )حب هيوذا؟ يف تس متر أ ن ال رشار مبامرسات الرب يسمح ملاذا: ال وىل املشلكة

جابة   (55-1: 5 )حب ال وىل املشلكة عىل هللا اإ

  (::5 – 5::5 )حب هيوذا؟ ملعاقبة ال رشار هللا يس تخدم ملاذا: الثانية املشلكة

جابة   (4:-:: : )حب الثانية املشلكة عىل هللا اإ

  (53-5: 9 )حب الإميان انتصار: حبقوق ترنمية

  (9-5: 9 )حب هللا لشخص تسبيح
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  (:-7: 9 )حب هللا لقوة تسبيح

  (54-4: 9 )حب هللا لقصد تسبيح

  (53-:5: 9 )حب ابهلل الإميان أ جل من تسبيح
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 صفنيا

 ادلينونة( خالل من )الربكة

  السفر وامس الاكتب

 تَتَُبع. (5:5 صف) يف يُرى حزقيَّا، كام بن أ مراي بن جدليا بن ُكويش بن صفنيا، هو السفر كتبَ  اذلي

 عندما النيب بوأ   امس يُكتب ما عادة. فريًدا شيئا يعترب العنوان، هذا يف أ جيال أ ربعة ملدة النيب نسب

ش)النسب  عن معلومات املؤلف يُعطي ر ؛5:5 اإ  سلسةل تويح. (5:5 يؤ 5:5 هو ؛9:5 حز ؛5:5 اإ

 . حزقيَّا املكل َكن ال عىل جده وأ نَّ  نبيل، نسل من َكن أ نه صفنيا للنيب الطويةل النسب

  (::9 )حب ’’ هيوه يف خمتئب‘‘ اْسه ومعىن ’’ صفنيا‘‘ النيب مؤلفه من اْسه يأ خذ السفر

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 494-4:1 

 قبل نبوءته جاءت. ق.م( 443-474) يوش يا املكل حك أ ثناء صفنيا تنبأ   (،5:5 )صف للمقدمة وفقًا

صالحات وقبل م.ق :45 س نة نينوى سقوط ن صفنيا سفر أ ن مبا. م.ق 4:5-::4 س نة يف يوش يا اإ  دوَّ

صالحات يف ُأزيلت اليت (4-7: 5 )صف هيوذا يف الوثنية العبادة وجود  بأ ن يويح هذا لك. يوش يا اإ

  ق.م. 4:1و 494 س نة بني الفرتة يف َكن السفر كتابة اترخي

  الكتابة وغرض السفر موضوع

 املكل حك فرتة يف الرش تأ ثري بسبب وال خالقية الروحية حياته ركدت اليت هيوذا لشعب صفنيا تنبأ  

حصاح التثنية سفر يف العصيان لعنة وفقًا ذكل، عىل وبناءً . (:-5: 9 )صف وأ مون منىس ن ،4: اإ  فاإ

 قداس ته يُظهرو  يرُبئ أ ن جيب هيوه، لقداسة نظًرا. الرب يوم جميء أ و ادلينونة عن هو املركزي املوضوع
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هل أ يًضا هو الرب لكن. أ مامه للحساب العامل أ مم بدعوة اخلطية ضد هل الرمحة اإ  تأ كيد يوجد ذلكل الربكة؛ واإ

ىل صفنيا سفر يُقسم الطريقة، وهبذه. ابلربكة الوعد مع للتوبة ودعوة قوي  ل جل ادلينونة: قسامأ   ثالثة اإ

 . املس تقبل يف والربكة ابلفداء وعد للتوبة، دعوة اخلطية،

 الرئيس ية الشخصيات

  يوش يا ـ صفنيا 

  صفنيا سفر يف يُرى كام املس يح

ل السفر، هذا يف ابلتحديد يُذكر مل أ نَّ  من برمغ م السفر أ نَّ  اإ  أ مة وسط البار الشخص بكونه املس يا يُقّدِ

رسائيل  . (1:9 )صف اإ

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (5:5 )صف مقدمة

  (4:9 – 5:: )صف هيوه يوم يف ادلينونة

  (9-:: 5 )صف ال رض لك عىل ادلينونة

  (::9 – 7:5 )صف هيوذا عىل ادلينونة

  (59-7: 5 )صف ادلينونة أ س باب

  (54-57: 5 )صف ادلينونة وصف

  (9-5: : )صف هللا عن والبحث التوبة: ال مم اس تدعاء

  (51-7: : )صف احمليطة ال مم عىل ادلينونة 

  (:-7: : )صف فلسطني عىل



فريمان: نظرة عامة على العهد القديم                                                             ترجمة القس: حنا مجلي ڤدي  

165 

 

  (55-4: : )صف ومعون موأ ب عىل

ثيوبيا عىل   (:::5 )صف اإ

  (51-59: : )صف أ شور عىل

  (:-5: 9 )صف أ ورشلي عىل دينونة

  (1-5: 9 )صف النيب اهتام

  (:-4: 9 )صف الرب دينونة

  (4:9 )صف ال رض لك عىل ادلينونة

  (4:-3: 9 )صف هيوه يوم يف والتجديد الإصالح

صالح حياء اإ   (54-3: 9 )صف ال مم واإ

صالح حياء اإ رسائيل واإ   (4:-55: 9 )صف اإ
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 جحيّ  سفر

 )التشجيع(

  مقدمة

ىل وماليخ وزكراي جحيّ  تنبأ  . البابيل الس يب بعد كتبوا اذلين ال نبياء الثالثة من واحد هو جحيّ   الهيود اإ

ىل الس يب من عادوا اذلين رسائيل اإ  الصغرية مجموعةلل وال خالقية الروحية احلياة يشجعوا أ ن هدفهم َكن. اإ

ىل ورجعت بقت، اليت  .وال مة الهيلك بناء يعيدوا ل ن   وسعوا الوطن، اإ

 بناء عادةابإ  ارتبطا ل هنام الروحية؛ الاحتياجات مع ال ول املقام يف وزكراي جحي النيب تعامل

عادة يف املتضمنة وال خالقية الاجامتعية الاحتياجات مع ماليخ وتعامل الهيلك،  . نفسها مةال   بناء اإ

 السفر وامس الاكتب

حدى يف ُودِلَ  أ نه للبعض يويح ’’احتفال‘‘ أ و ’’هبيج‘‘ ’’جحي‘‘ امس معىن  الرمغ عىل ،الُكربى ال عياد اإ

 مرات( 3 اْسه )ُذكر السفر هذا خالل من فقط جحي نعرف. ذكل يدمع النص يف يشء وجود عدم من

ىل جحي أ شار. القليل هو عنه يُعرف ما .57:4و :-5: 1 عزرا سفر يف اْسه وُذكر  النيب‘‘ بوصفه نفسه اإ

 َكن يجح النيب. نسب سلسةل السفر يف يوجد ول أ ابه عن شيئًا نعرف ل لكننا. (5:5 )جح ’’ جحي

 . الوال وزراببل النيب لزكراي معارًصا

 . نفسه النيب ابمس السفر يُعنون ال نبياء، كتاابت مع احلال هو كام
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 السفر كتابة اترخي

  م.ق 1:4 

ىل ابلعودة هيودي 14444 حلوال ُْسحَ  فارس، مكل الكبري، كورش س ياسات حتت  وَكن. أ ورشلي اإ

ش 7-:: 5 )عزرا زراببل هؤلء بني من . ايوزكر جحي والنبيني الكهنة رئيس هيوشع (،4:77: قارن اإ

ىل ابلعودة للهيود ْسح ـ كورش املكل به أ مر اذلي ـ )الإذن( التفويض هذا عادة أ رضهم اإ  الهيلك، ناءب  واإ

 .م.ق 194 س نة يف ذكل وحدث

 املُحرقات دميتق أ جل من بناءه ُأعيد اذلي املذحب عىل الالووية اذلابح تقدمي ُأعيدت ما ورسيًعا

. (54:1 ،59-4: 9 )عزرا عودهتم من الثانية الس نة يف الهيلك تأ سيس جحر وضع وت (،4-5: 9 )زك

، مع عادة جعل الهناية يف الفاريس والضغط السامريني مضايقة أ نَّ  امخلول بدأ   وحينئذ .تتعرث الهيلك بناء اإ

 هيستس بيس داريوس الفاريس املكل حك حىت ـ س نة 54 من أ كرث الهيلك بناء توقف الرويح،

Darius Hystaspes (1:5-744 )1:4) دلاريوس الثانية الس نة يف النيب جحي الرب أ قام ـ ق.م 

 . (5:5 جحي ؛:-5: 1 )عزرا الهيلك بناء لس تكامل الهيود ليشجع ق.م(

 أ يلول سهر من ال ول اليوم يف هل ُأعطيت ال وىل رسالته أ ن (5:5 )جحي يف جحي قال كام

 . م.ق 1:4 س نة يف َكن وهذا. دلاريوس الثانية الس نة يف سبمترب( ـ )أ غسطس

  الكتابة وغرض السفر موضوع

 جحي لسفر ديبال   ال سلوب. ال قرص هو عوبداي سفر القدمي؛ العهد يف سفر أ قرص اثن هو جحي سفر

 . حمدودة لفرتة ما يبدو عىل خدمته َكنت لنيب رسائل ل ربع تقرير عن عبارة السفر حمتوى. ومبارش بس يط

ل القدمي، العهد يف سفر أ قرص اثن هو جحي سفر أ ن من الرمغ وعىل  من نقلل أ ن غيينب ل أ ننا اإ

عادة تشجيع يف ودورها جحي النيب رسائل ال ربع قوة  احلس وضع يف ليلونق  أ نبياء جنح لقد. الهيلك بناء اإ
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حدى. اخملترصة الكتابة هذه مبثل العام الرويح  مصدر بأ نَّ  لقويا وعيه ه جحي لرساةل البارزة السامت اإ

لهية السلطة مرة 1: حوال أ كدَّ . هللا هو رسالته  بر  قال هكذا": مبقدمة رسائهل وبدأ ت. لرسائهل الإ

   ‘‘الرب يقول’’مشاهبة:  بلكامت رسائهل وخت ،"اجلنود

 الهيلك بناء يعيدوا ليك الس يب من عادوا اذلين الإرسائيليني بقية ويُعمِل  ليشجع النيب جحي َكتبَ 

 ينبغي ل( :) أ وًل، الرب شعبه يضع عندما شعبه يبارك هللا( 5: )عملَّ  الطريقة، نفس وعىل. أ ورشلي يف

 . لليوم ثقتنا أ ساس ه للغد هلل وعود تصبح( 9) الرب خدمة من نضجر() نسأ م أ ن

 الرئيس ية الشخصيات

  العظي الاكهن هيوشع زراببل، داريوس، جحي،

 جحي سفر يف يُرى كام املس يح

د املرمم بوصفه املس يح يُصور هنا  العامل مماكل أ سقط اذلي والوحيد (3-::: )جحي الهيلك جملد واملُجّدِ

 . (:::: )جح

  الشخصية لدلراسة خمطط

  (51-5: 5 )جح الهيلك بناء لإعادة دعوة: ال وىل الرساةل

 ( 5:5) مقدمة

 ( 4-:: 5) ال ول التوبيخ

 ( 4-:: 5) العالج

 ( 55-3: 5) الثان التوبيخ

 ( 51-:5: 5) النيب لرساةل الاس تجابة
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 ( 3-5: :) الرب وعود يف التشجيع لإجياد دعوة: الثانية الرساةل

  (:-5: :) مقدمة

عطاء المتكني وعود  ( 3-9: :) املس تقبل وجمد القدرة( )اإ

 ( 53-54: :) الطهارة حلياة دعوة: الثالثة الرساةل

 ( ::54) مقدمة

 the Remnant (: :55-57 ) البقية عصيان: املشلكة

 ( 53-51: :) البقية طاعة: احلل

 ( 9:-4:: :) املس تقبل يف للثقة دعوة: الرابعة الرساةل

 ( أ  5:-4:: :) مقدمة

 ( ::-ب5:: :) املس تقبل يف ال مم مماكل هبزمية الوعد

حياء الوعد رجاع ابإ  (::9:) داود مملكة واإ
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 زكراي سفر

 هيوه( )غرية

  السفر وامس الاكتب

و بن لربخيَّا ابنًا النيب زكراي َكن  هيوه‘‘ زكراي امس يعن(. 57:4 عزرا) حلجي معارًصا وَكن. (5:5 )زك ِعدُّ

 . السفر لك خالل يتكرر اذلي املوضوع هو وهذا. ’’تذكر قد هيوه‘‘ أ و ’’يتذكر

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 1:4-154 

م و، وحفيد برخيَّا ابن بوصفه زكراي ال ول العدد يُقّدِ ( :7:5 حن) مياحن  يف املذكور الاكهن نفس وهو ِعدُّ

 لمع اذلي الوقت يف شاابً  َكن قد أ نه احملمتل مفن. كشاب( ::7زك) يف النيب يتحدث. لزراببل كعارص

عادة محةل يف جحي مع  بعد س نتني أ عطت( 57-5: : زك) لنبوته اترخي أ خر. م.ق 1:4 لس نة البناء اإ

حصاحات تُبنّيِ . م.ق 154 س نة يف ذكل،  متلاحمل  من ذكل، بعد تكونت اليت العقود بعض مظهر 57-3 اإ

ىل الإشارة ضوء يف م.ق 744 بعد  (. 59:3 زك) اليوانن اإ

 مت) يف وردت اليت الإشارة ماعدا زكراي، همنة خبصوص أ خرى معلومات أ ي دلينا ليس

ىل تشري أ هنا يبدوا واليت ،(9::91  هيوايداع ابن خر،أ   زكراي هناك. الهيلك يف الغوغاء أ يدي عىل مقتهل اإ

   39(.5:-4:: 7: أ خ:) العرص نفس يف أ يضا ُأعدم اذلي الاكهن،

 

                                                 
39 Gleason Archer, Electronic Media 
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  الكتابة وغرض السفر موضوع

عادة يف معلهم ليمكلوا الس يب من عادت اليت البقية ليُشجع زكراي سفر ُكتبَ   أ ن النيب بنيَّ . لهيلكا بناء اإ

حياء أ جل من العامل يف يعمل هللا رسائيل وعودة اإ  أ وحض. ملس ياا جمليء الإعداد أ جل من الرويح ملرياهثا اإ

صالح يف الهيلك أ مهية عقائداًي، زكراي ىل شعبه رجاعاإ  يف هللا عناية وبنيَّ  لإرسائيل، الرويح هلل اإ  اإ

مة الرويح والإحياء الإصالح يف للمس يا الرفيعة املزنةل عىل الضوء وأ لقى أ رضهم  . املس تقبل يف لل 

 الرئيس ية الشخصيات

  العظي الاكهن هيوشع زكراي، 

  زكراي سفر يف يُرى كام املس يح

م. زكراي سفر من مس يانية أ كرث سفًرا القدمي العهد أ سفار بني يوجد ل رمبا  أ و املس يا، سفرال  هذا يُقّدِ

م والثان(، ال ول )اجمليء جميئيه الك يف املس يح،  وهللا، الإنسان ،واملكل اخلادم بوصفه املس يح ويُقّدِ

 أ و املصلوب املُخلِّص ،(3:9 زك) أ عني س بع هل جحر ،(4:9 زك) البار الغصن ،(5:9 زك) الرب مالك

 زك) املرتوك الراعي ،(54-3: 3 زك) الوديع املكل جميء ،(:54:5 زك) ورجيليه يديه يف اجملروح

 (. 57زك) الرب ومكل ادلاين جميء( 59::

  الشخصية لدلراسة خمطط

 ( 4-5: 5 زك) للتوبة دعوة

 ( 4:4-:: 5 زك) الامثنية زكراي رؤى

 ( :5-:: 5) وراكبه الفرس

 ( 5:-54: 5) صناع وأ ربعة قرون أ ربعة
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 ( 59-5: :) قياس حبل بيده رجل

 ( 54-5: 9) العظي الاكهن هَيُوشع

 ( 57-5: 7) اذلهب منارة

 ( 7-5: 1) الطائر ادلرج

 ( 55-1: 1) املكيال يف اليت املرأ ة

 ( 4-5: 4) ال ربعة املركبات

 ( 51-3: 4 زك) لهيوشع اتج

 ( 9:: 4-5: : )زك الصوم خبصوص أ س ئةل

 ( 5:: 57-5: 3 زك) املس تقبل خبصوص نبواتن

 ( :5: 55-5: 3 )زك املس يا رفض

  (5:: 57-5: :5 )زك املس يا حك
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 ماليخ سفر

 والرجوع( )التوبة

  السفر وامس الاكتب

 هذاو . ’’ماليك أ و رسول‘‘ اْسه معىن. النبوءة َكتب بوصفه فقط، (5:5 )مال يف ماليخ امس يُذكر

 (. 54:55 )مت املعمدان يوحنا عن والنبوءة ،(5:9 مال قارن) ’’العهد مالك‘‘ جميء وانتظار توقع يُناسب

 السفر كتابة اترخي

  م.ق 714-744 

 : ماليخ سفر اترخي خبصوص Gleason Archer أ ررش جليسن كتبَ 

 اخلامس، القرن من الثان النصف يف هبا تنبأ   اليت نبواته أ ن واحًضا يبدو ادلاخيل، ادلليل من انطالقًا"

ىل نأ يت. م.ق 791 س نة يف تكون أ ن احملمتل من  ابلفعل تَّ  لقد( 5: )التالية البياانت من النتيجة هذه اإ

عادة  يف الفاريس احلامك َكن( :) ؛( 5:9 ؛ 54 ، 5:: مال)  املوسوية اذلابح وُأعيدت الهيلك، بناء اإ

 771 س نة يف)  بللشع حنميا قيادة أ ثناء ُكتبت قد تكون أ ن ميكن ل وابلتال الوقت؛ ذكل يف السلطة

 أ ثناء صححهاي  لن حنميا اضطر اليت اخلطااي نفس ه ماليخ جشهبا اليت اخلطااي( 9) ؛( م.ق 799 و

هامل(  ب) ،( 3-7: 59 حن 4:5 مال)  الكهنويت الاحنالل( أ  ) أ ي الثانية، عودته  أ دى اذلي العشور، اإ

ىل فقار اإ  بنساء اخملتلط الزواج من الكثري( ت(. )59-54: 59 حن قارن :5-:: 9 مال)  الالويني اإ

 ابلفعل احتج قد ماليخ أ نَّ  نفرتض أ ن املنطقي من. (4:-9:: 59 حن قارن 54-54: : )مال أ جنبيات
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 يف ال مني قديرالت س يكون وابلتال حنميا؛ لعودة السابقة الس نة يف والانهتاَكت املامرسات هذه ضد

    40م.".ق 791 س نة حوال

  الكتابة وغرض السفر موضوع

حياء هنضة فرتة هناك َكنت  ابردين والشعب الكهنة َكنت لكن ،(93-4:: 54 )حن حنميا قيادة حتت واإ

 ابقرتاف مذنبني نواَك الرمغ وعىل. ومياكنيكيا مظهراي حفظا للناموس حفظهم وأ صبح هللا مع مسريمه يف

هامل الكهنويت، )الرتايخ ماليخ جشب وال اثم، اخلطااي  اختلط (،أ جنبيات بنساء والزواج العشور، اإ

 الشعب،و  الكهنة أ س ئةل عىل لُيجيب ماليخ كتبَ . ضدمه هللا وغضب استياء سبب الشعب عىل

 عن تشجيع لكمةب أ يضا وأ هنيى. الرشيرة وتوهجاهتم ارتدادمه عىل ويوخبهم خطاايمه هلم يُعِلن ليك وكتبَ 

 . للمس يا الطريق س ميهد اذلي الرب مالك جميء

هامهلم تقصريمه عىل الشعب ماليخ وخب الطريقة، وهبذه  ودعامه حقيقية، عبادة الرب عبادة يف واإ

 : َكل يت املوضوع Gleason Archer أ ررش جليسن يُلخص. (9:: ؛4:5 )مال للتوبة

 ه اليت املقدسة احلياة وطريقة للرب، وال مانة الإخالص موضوع هو ماليخ سفر موضوع‘‘

ذا هللا، أ عني يف رضورية تأ كيد بلك  الرفاهية ال مم مينحو  احملاصيل، عىل وفضهل نعمته مينح هللا َكن اإ

رسائيل ترتقي أ ن جيب. الاقتصادية ىل اإ  من اذلي س يا،امل  جميء وتنتظر مقدسة، ك مة الُعليا دعوهتا اإ

ىل ابلإضافة الشفاء خدمة خالل ىل ال مة س يقود ادلينونة اإ دراك اإ  41. أ مالها لك وحتقيق اإ

 الرئيس ية الشخصيات

  ماليخ 

                                                 
40 Ibid 

41 Ibid 
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  ماليخ سفر يف يُرى كام املس يح

 Wilkinson and Boaوبوا  ويلكينسن دلى ماليخ، سفر يف املس يان والاهامتم الرتكزي خبصوص

  رائع: تلخيص

 اللخ من الهناية يف ُكست اليت النبوي، الصمت من س نة 744 لـ مقدمة عن عبارة هو ماليخ سفر‘‘

 مبجيء ماليخ تنبأ  (. 3:5: )يو" العامل خطية يرفع اذلي هللا محل هو هذا: " املعمدان يوحنا لكامت،

ش قارن 5:9 )مال الرب أ مام الطريق س ميهد رسول  يوحنا يف مؤخرا النبوة هذه حتققت. (94:74 اإ

مام خطوة ماليخ خطا (1-: ك9 )مال الالحقة القليةل ال عداد يف لكن املعمدان،  يف املس يح حنو لل 

 42.’’الثان جميئه

  الشخصية لدلراسة خمطط

 (1-5: 5 )مال لإرسائيل املمتزية املاكنة

َّنة هللا حمبة   أ (:-5: 5 )مال املُعل

 ( ب:: 5 )مال هللا حمبة يف الشك

  (1-9: 5 )مال املثبتة هللا حمبة

رسائيل وتلوث فساد   (51: 9-4: 5 )مال اإ

 (57-4: 5) اخلداع

  (3-5: :) اخليانة

                                                 
42 Wilkinson and Boa, p. 296 
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  (:5-54: :) روحيًا اخملتلط الزواج

  (54-59: :) الطالق

  (:::5) الفاحضة اخلطيئة

  (4-5: 9) ال يت الرسول

 (:5-:: 9) السقة

  (51-59: 9) العجرفة

  (4: 7-54: 9 )مال للشعب وعود

 (54-54: 9) تذكرة بسفر الوعد

  (9-5: 7) املس يح مبجيء الوعد

يليا مبجيء الوعد    (4-7: 7) اإ

 

 

 

  

 

     


