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 )اثناء وباء كورونا(٢٠٢٠أحدث اكتشافات عام  صورة الغالف:

اكتشف علماء اآلثار الذين قاموا بالتنقيب بالقرب من جنوب البلدة القديمة في القدس  

األعمدة(   )رؤوس  التيجان  تظهر  فخم.  بناء  بقايا  من  مزخرفة  تيجان  ثالثة  )أورشليم(، 

 من وقت مملكة يهوذا. كان علماء اآلثار متحمسين للعثور على العاصمة 
ً
 معروفا

ً
تصميما

.    همدفن  ه تميبدو أن  ،ندما وجدوا عاصمة ثانية تحتها مباشرةاألولى ، ثم فوجئوا ع
ً
عمدا

يعود تاريخ املسكن إلى القرن السابع قبل امليالد بناًء على الفخار الذي تم العثور عليه.  

هذا  يؤكد  البابليين.  تدمير  وقبل  اآلشوريين  حصار  بعد  بناؤه  تم  أنه  املحتمل  من 

)اورشليم( بعد الغزو اآلشوري ، وهو دليل على  االكتشاف الوصف الكتابي لبقاء القدس  

أن الطبقة الحاكمة شعرت بالثقة الكافية لبناء الفيالت واملمتلكات امللكية خارج أسوار  

املدينة. ويوضح  تصميم التيجان  والبنية الفخمة لألبنية ثراء امللوك في  ذلك الوقت كما  

كر في الكتاب املقدس ولكن تم مسحها ودفنها ووجد
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1 https://biblearchaeologyreport.com/2020/12/28/top-ten-discoveries-in-biblical-archaeology-in-2020/ 
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 املقدمة 

 

صخرية شواهد  إنها  وبرغم  مرحلة  كل  على  شاهد  التاريخ  لنا  تم لكن    ،وخشبية  ترك 

تتكلم عند إكتشافها  ولكن    األرض، باطن  في    هاتوجدبرغم  و   التعرف عليها بطرق علمية،

يقول عالم اآلثار الدكتور  ،  األحجار تتكلم ()السحيقحداث من املاض ى  أسرار  ألنا وتبوح ب

 عثرنا علىسكوت ستريبلينج: "إن هدف علم اآلثار هو النشر وليس مجرد التنقيب. إذا  

 تسببنا في ضرر أكثر من نفعنا ".  األدلة ولم نجعل النتائج متاحة لآلخرين ، فقد

هم االكتشافات االثرية الحديثة التي تثبت تاريخية  أسنحاول في هذا الكتاب ان نتكلم عن  

ترويها   كما  الزمنية  الفترات  على  وسنقسمها  املقدس  الكتاب  في  ذكرت  التي  االحداث 

 قصص الكتاب املقدس.

 

ثرى "جيم هوفماير " ان هللا قصد ان يكتشف علم االثار الكثير  األالكتابى  يقول العالم  

من األمور املتعلقة بالكتاب املقدس ليستطيع املؤمنين ان يردوا على املستهزئين بصحة  

 2كلمة هللا " 

 

يدرس علم  و التوراتية  االثرية  من الدراسات    كبيرةالكتابي هو مدرسة أكاديمية    علم اآلثار

واقع األثرية فى الشرق األدنى القديم وخاصة األراض ى املقدسة )املعروفة اآلثار التوراتي امل

 باسم فلسطين وأرض إسرائيل وكنعان(  
ً
وله اقسام متخصصه للدراسة في كليات أيضا

 .االمريكيةالالهوت 

دوارد روبينسون عالم دين ودارس للغات السامية تعرف على عشرات املواقع اسماءها  إ

سنة , هؤالء املغامرين األوائل في هذا املجال وضعوا أول الخرائط  2500لم تتغير طيلة 

الكتابية لألرض املقّدسة , بفضل أعمالهم بدأت تظهر تدريجيا تنقيبات منهجية في كل  

 
 محاضرات غير منشورة للدكتور جيم هوفماير، ١٩٩٣ بمصر  2
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فأس في يد والكتاب املقّدس في   :داولة آنذاك لهؤالء الباحثينمكان وحسب العبارة املت

  .اليد األخرى 

حضارات بابل والفرعونية ويقول د. جيم  دراسة وبدأ في  ١٨٧٠علم االثار ظهر في عام 

أقول إن كل غرفه بهذا املتحف توجد !! ذا ذهبت معكم في رحلة للمتحف املصرى األن إ

 3فيها جزء أو قطعة اثرية لها عالقة بما ذكر في الكتاب املقدس؟؟ 

التوراتي في أواخر القرن التاسع عشر، على يد علماء اآلثار )الكتابى(أو  ظهر علم اآلثار  

الكتاب املقدس   ورفعوا  شعار من اجل   البريطانيين واألمريكيين، بهدف تأكيد تاريخية 

عشرينيات    منذ"  الكتاب املقدس في يد وااليد األخرى املجرفه"  الكتاب املقدس نحفر ،

للحكم  فلسطين  عندما خضعت   ، مباشرة  األولى  العاملية  الحرب  بعد   ، املاض ي  القرن 

األمريكية   املدرسة  هو  التوراتي  اآلثار  علم  أصبح   ، املاض ي  القرن  وستينيات  البريطاني 

، بقيادة شخصيات مثل ويليام ف. أولبرايت و  لدراسات التاريخية وااملهيمنة لعلم اآلثار  

منذ  ولكن    الالهوت كليات  ج. إرنست رايت. تم تمويل العمل في الغالب من قبل الكنائس و 

الجديد"(   اآلثار  )"علم  اإلجرائي  اآلثار  بعلم  الكتابي  اآلثار  علم  تأثر  الستينيات،  أواخر 

ا الجوانب  يتجاهل  جعلته  مشكالت  للبحثوواجه  باملدارس ،  لدينية  ذلك  أدى  وقد 

وعالقته  املنطقة  آثار  علم  على  والتركيز  الكتابية  الدراسات  عن  االبتعاد  إلى  األمريكية 

 من محاولة إثبات أو دحض الرواية الكتابية و من الناحية التاريخية  بالنص التوراتي  
ً
  بدال

الكتابى وربما أدى ذلك الى نوعين من كل ما كتب في النص  بدأت الشكوك تحوم حول  

يحاول ربط االكتشافات االثرية    نوع محافظ  :الدراسات الحفرية حول الكتاب املقدس

وله اساتذته وكليات الهوت    ونوع ليبرالى  ،بالنص و له اساتذته وكليات الهوت تسانده

 .أخرى تسانده بالدعم ملشروعاته

 

 
 محاضرات لدكتور جيم هوفماير،١٩٩٣ 3
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الكتاب املقدس العبري هو املصدر الرئيس ي للمعلومات حول ل أن  مع الوقت ثبت بالدلي

  منطقة فلسطين  
ً
 وجغرافيا

ً
يمكن   ويغطي في الغالب فترة العصر الحديدي. لذلك ،تاريخيا

لعلم اآلثار أن يقدم رؤى ال يستطيع التأريخ الكتابي القيام بها. تساعد الدراسة املقارنة 

 للنص التوراتي واالكتشافات األثرية على فهم شعوب وثقافات الشرق األدنى القديم.  

 علم األثار وصراع الهوية بين إسرائيل وفلسطين:  

م اآلثار التوراتي لوسائل اإلعالم الشعبية يستخدم علماء اآلثار اإلسرائيليون مصطلح عل

أو للجمهور الناطق باللغة اإلنجليزية ، في إشارة إلى ما ُيعرف بالعبرية باسم "علم اآلثار 

  ، الفلسطينياإلسرائيلي"  اآلثار  علم  مصطلح  استخدام  هوية    ولتجنب  اثبات  ملحاولة 

 
ً
قديما لليهود  كانت  انها  يبحث  األرض  الفلسطينيين  جعل  املدن  مما  حفائر  في  ون 

 .  الفلسطينية ليؤكدوا هوية االرض

 

 :العالقة بين علم االثار والكتاب املقدس

يدعو للتشكيك   من املؤكد أن علم اآلثار ال يثبت القراءات الحرفية للكتاب املقدس،إنه

تبدأ   اليقين  بداية  ان  يعرفون  في كلمة هللا  الواثقين  لكن  الناس  يزعج بعض  ما  ، وهذا 

والتي تؤكدها    ،بسؤال ربما يكون سؤال يشكك الى حد ما لكن مع الوقت نصل الى الحقيقة

 . كتابىالقراءة العميقة للنص ال

 

إلثبات الكتاب املقدس. ال يوجد عالم آثار  يعتقد معظم الناس حقا أن علم اآلثار موجود  

  150منذ بدايات ما نسميه علم اآلثار التوراتي )الكتابى( ، ربما قبل   !!يعتقد ذلك
ً
،  عاما

، استخدام البيانات األثرية إلثبات الكتاب  الغربيين    حاول العلماء  ومعظمهم من العلماء

املزيد من األسئلة حول تاريخية الكتاب    املقدس. حقيقة األمر اليوم هي أن علم اآلثار يثير

، وهذا مزعج جد إجابات  يقدم  مما  أكثر  الجديد  العهد  العبري وحتى   املقدس 
ً
لبعض   ا

الناس ولكن مع الوقت اثبت العلماء كثير من القراءات الغامضه الى حد ما في الكتاب بما 
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أما  اكتشفوه من حفريات واختام ونقوش الكتاب املقدس  املتشككين    ثبت معها صحة 

التحريف   أو  العبث  تم  يكون  فكيف  تحريفه  يدعوا  التاريخ    في والذين  يصف  كتاب 

 . واالحداث بهذه الدقة وتطابقها مع االثار املكتشفه

 

ال اآلثار  يغطيها علم  التي  الجغرافية  املنطقة  بتوسيع  العلماء  لتشمل   كتابى،قام بعض 

 
ً
كيف يجمع النظام بين   مصر وبالد ما بين النهرين والسودان. يالحظ معظم العلماء أيضا

للدراسات   الفخري  األستاذ  ديفر،  كتب ويليام  الكتابية.  والدراسات  اآلثار  عناصر علم 

اليهودية ودراسات الشرق األدنى في جامعة أريزونا، في فصل من كتاب "علم اآلثار الكتابي  

تخصصين    التاريخي بين  معقد  رائع  تحقيق  إنه  والدراسات    -واملستقبل:"  اآلثار  علم 

 .(2010التوراتية": البراغماتية الجديدة ")روتليدج ، 

 

أنها تبدو  التوراتي" خشية  اآلثار  اآلثار عدم استخدام عبارة "علم  يفضل بعض علماء 

ن في إسرائيل ، في فصل غير علمية. كتب أرين ماير ، أستاذ علم اآلثار في جامعة بار إيال 

سيئة   عامة  صورة  من  يعاني  التوراتي  اآلثار  علم  مجال  "إن  الكتاب:  بعض   -من  في 

بسبب ممارسات العلماء منذ عقود". علم اآلثار الكتابي التاريخي واملستقبل:    -األوساط  

الجديدة غالب  ." البراغماتية  املجال  هذا  في  األوائل  العلماء  أن  ماير   أوضح 
ً
قام  ا وا  ما 

االعتراف  في  وفشلوا   ، األثرية  باكتشافاتهم  املقدس  الكتاب  لربط  متحيزة  بمحاوالت 

 .كتابىبسيناريوهات خارج النص ال

 

األثرية   اليوم االكتشافات  بين  الروابط  أن  على  الكتابيين  اآلثار  علماء  معظم  يتفق 

 من  والكتاب املقدس تحتاج إلى توخي الحذر ، واالعتراف بأن الكتاب املقدس لي
ً
س سجال

واالثرية بل هو قصة أدبية تحكى تعامالت هللا مع االنسان عبر التاريخ  الناحية التاريخية
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البشرى لذلك علينا ان ال نحاول لوى الحقائق لنثبت ما في الكتاب وال علينا التشكيك في  

 . االحداث اذا لم نجد لها دليل اثرى 

 : املواقع والنتائج األثرية الرئيسية

من  أكثر  معروف  منها  القليل  لكن   ، الهامة  والكتابية  األثرية  املواقع  من  العديد  هناك 

قمران(  .غيرها وادى  )مخطوطات  ذلك  على  امليت، مثال  البحر  بمخطوطات  يسمى    ما 

  12مخطوطة تم العثور عليها في    900من    مجموعةتتكون مخطوطات البحر امليت من  

 
ً
الضف  كهفا في  قمران  النسخ  بالقرب من موقع  أقدم  الغربية. وهي تحتوي على بعض  ة 

 املعروفة من الكتاب املقدس العبري وتتضمن تقاويم وترانيم وقواعد مجتمعية ونصوص

الصوفية التي كانت تسكن  ربما تختص بالجماعات الدينية اليهودية    )غير متعارف عليها(

 هذه الكهوف. 

)لوح   مرنبتاح  آخر هو شاهد  مهم  كتابي  منقوش(  اكتشاف  أيًضا    -حجري  ُيطلق عليه 

 
ُ
تشف في األقصر ، ويحتوي على أقدم ذكر السم "إسرائيل". ُنقشت  شاهد إسرائيل. اك

عام   األبيض    1207حوالي  البحر  شرق  في  باألماكن  قائمة  تتضمن  وهي   ، امليالد  قبل 

تم  ئيل  الفرعون املصري مرنبتاح أنه غزاها. وادعى الفرعون أن "إسرا  ذكرالتي ياملتوسط  

 .هالكه بالكامل وقطع نسله

 

  4إلى    74)الذي عاش من    سموقع آخر مهم هو هيروديوم ، وهو قصر بني للملك هيرود

 قبل امليالد( ، وهو ملك عينته روما ليحكم يهودا. 

في   الشريف(  العربية بالحرم  باللغة  الهيكل )املعروف  الشهيرة األخرى جبل  املواقع  ومن 

 القدس. إنه أقدس موقع 
ً
 في اليهودية وثالث أقدس موقع في اإلسالم. أهميتها الدينية جنبا

إلى جنب مع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني املستمر تعني أن القليل من األعمال األثرية  

 قد تم القيام بها هناك. 

 



 9 

ن" للمنح  ج" أو مدرسة "كوبنهاعالى للكتاب املقدسالالنقد  جادل العديد من الكتاب من "

الحادي  القرن  من  األول  والعقد  التسعينيات  اشتهرت خالل  والتي   ، الكتابية  الدراسية 

أن الكثير من العهد القديم ، وبشكل أساس ي كل التاريخ قبل السبي  الترويج  والعشرين ، ب

الكتاب اليهود في وقت الحق. لكن    هاقبل امليالد ، هو قصة خيالية خلق  586البابلي في عام  

عد من املمكن الدفاع عن مثل هذه االدعاءات في ضوء العديد من األدلة )على سبيل  لم ي

املثال، لوحة تل دان( ، والتي تذكر على وجه التحديد امللوك القدامى مثل داود واملعارك 

مثل الحروب مع سنحاريب. في الواقع ، العديد من أحداث العهد القديم تدعمها القديمة  

 .انية والتي تثبت صدق الرويات الكتابيةاملك األدلة األثرية

يسوع لم يكن شخصية تاريخية قد ُهزمت  فإن االدعاءات بأن على العهد الجديد وباملثل 

وفي   بسبب كم االكتشافات االثرية التي تثبت تاريخية االحداث الكتابية،إلى حد كبير ،

هذا    فى  العلماءي راجعها  الوقت الحاضر ، ليس لها مكانة في أدبيات الدراسات الكتابية الت

 املجال ، 

 

على الرغم من هذا النطاق الهائل من اآلراء ، هناك العديد من النقاط التي يتفق عليها  

 
ً
 جميع علماء العصور القديمة تقريبا

ً
 يهوديا

ً
   . كان يسوع رجال

ً
   معروفا

ً
   بكونه واعظا

ً
 ومعلما

في  للتوراة لإلعدام(  روماني  )شكل  صلب  وقد  اإلمبراطور أورشليم  ،  عهد  في  القدس 

 ريوس ، عندما كان بيالطس البنطي االروماني تيبي
ً
   حاكما

ً
 يهودا ال إقليم  علىرومانيا

ومع ذلك ، سيصاب العديد من املؤمنين املخلصين بخيبة أمل عندما علموا أنه ال يوجد  

لشخصيات واألحداث الرئيسية في الكتاب املقدس  دليل أثري معاصر قاطع للعديد من ا 

  1010، خاصة قبل حكم داود )
ً
 .قبل امليالد( تقريبا

 

  
ً
مثلهم    بطريقة أو بأخرى عن األشخاص الذين ،  لكن علم اآلثار ال يمكنه أن يقول شيئا

 
ً
 مثل جميع الشخصيات في تاريخ الكتاب املقدس تقريبا

ً
على املسرح   ، كانوا غامضين نسبيا
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العاملي خالل حياتهم. والبحث العلمي بشكل عام ، وعلم اآلثار بشكل خاص ، ال يمكن أن  

 
ً
شيئا املعجز   يقول  األحداث  الطبيعية  يعن  العمليات  نطاق  خارج  أنها  ُيفترض  التي  ة 

 .التي يمكن دراستها عن طريق التجارب املعمليةوالفيزيائية 

 

 

 أهمية علم االثار:  

من املهم أن نالحظ أن علم اآلثار بدون تاريخ ال معنى له. كل ما يمكن أن يخبرنا به علم  

واكتشافات لقطع اثرية ربما تكون مرتبطه   والفكرى  اآلثار هو سلسلة من التطور الثقافي

يعطينا نظرة    التاريخ، بينما  يعطينا التسلسل الزمني الدقيقال  ولكن  ،  باحداث تاريخية

 .التسلسل الزمني ، واألحداث ، واألشخاص ، واألماكن شاملة من 

والبحوث   التاريخية  العلوم  مع  بالتزامن  يعمل  االثار  التاريخية   فيفعلم  السجالت 

و  امل القديمة،  في  اآلثار  فعله علم  التحقق من  ائةما  هو  املاضية  التاريخ     أن  عام  بعض 

الكتاب   في  املذكورة  املدن  من  اثنتان  املثال،  سبيل  على  املقدس.  الكتاب  في  املوجود 

عديدة   لسنوات  اعتبرت   ، وعمورة  سدوم   ، قصة    وأ  أسطوريةقصة  املقدس  مجرد 

ومع ذلك ، كشفت الحفريات األخيرة في تل مرديخ ، املعروف اآلن أنه موقع إيبال   .خيالية

 وجدوا ارض    15000، عن حوالي  
ً
لوحة. وقد ُترجم بعضها وتذكر سدوم وعمورة أيضا

هذه املدن كبيريتية وال تصلح للزراعة والغريب انه ال يوجد موقع لبراكين حول هذه املدن 

 .فهذا دليل على سقوط النار من السماء والتي رمدت املدينتين

 

اسمه    االكتشافاتتشمل   حاكم  وجود  على   
ً
دليال األخرى  يكن  األثرية  لم  بيلشاصر. 

 الحيثيون موجودين فحسب ، بل امتلكوا أيض
ً
إمبراطورية شاسعة ؛ امللك سرجون ايضا    ا

الرسل دقيقة بشكل واضح. حتى اآلن ،  ملك. واألمور التي تمس التاريخ في سفر أعمال 
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تحققت نتائج علم اآلثار من النقاط التاريخية لسجل الكتاب املقدس ، ولم تتنازع عليها 

 .أغلب الدوائر العلمية املحترمة في ال من األحوالبأي ح

 

بينما يمكن لعلم اآلثار التحقق من التاريخ وإلقاء الضوء على مقاطع مختلفة من الكتاب  

فإن إثبات أن الكتاب املقدس هو كلمة هللا يتجاوز نطاق علم اآلثار. في الوقت   املقدس ،

 
ً
   الحاضر ، يعد علم اآلثار علما

ً
، مع وجود بيانات محدودة متاحة ، ولكن حتى مع    متطورا

   له  وجود حدود 
ً
في توضيح أن العديد من املقاطع الكتابية    ، فإن هذا التخصص مفيد جدا

 ريخية.دقيقة من الناحية التا

على أي حال ، كما تم التأكيد أعاله ، ال فائدة من االدعاء بأن األدلة األثرية "تثبت" بعض 

 
ً
مشكوكا تعتبر  أو  األدلة  هذه  مثل  توجد  ال  عندما   ، الكتابية  األشكال  أو  فيها    األحداث 

التي راجعها   الكتابية  الدراسات  أدبيات  في  العهعلماء االثاربدرجة كبيرة  في  د  . كما نقرأ 

 
ً
 (.١٤:٨كو  1غير مؤكد، فمن يجهز نفسه للمعركة؟" )  الجديد "ألنه إذا أعطى البوق صوتا

 

لقد بدأت رحلتى مع البحث والدراسة في علم االثار وعالقته بالكتاب املقدس منذ عام  

تقابلت مع البروفيسور جيمس هوفماير  في ندوة عن علم االثار وصحة الكتاب    ١٩٩٣

 ير حياتى وفهمى لكلمة هللا.املقدس وقد كان لقاء غ

 

في مصر( من أب كان يعمل مرسل في مصر   1951فبراير   13جيمس ك. هوفماير )ولد في 

آثار وعالم مصريات القديم وعالم  العهد  في  أمريكي مشهور  في  .وهو باحث  ا 
ً
كان أستاذ

الالهوت   كلية  فى  اآلثار،  وعلم  القديم  األدنى  الشرق  وتاريخ  القديم  العهد 

Trinity_Evangelical_Divinity_School 
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فى مصر وهو يحاضر فى ندوة عقدتها دار الكتاب   ١٩٩٣تعرفت على هذا العالم فى عام  

بدعوة من    ٢٠٠٦نت في عام  واملرة الثانية كا   وكان املترجم الدكتور إيهاب الخراط،  املقدس

في مقر دار   ،دار الكتاب املقدس في لقاء ليوم وكان املترجم الدكتور القس عاطف منهى

املقد اللقاء  سالكتاب  هذا  في  اطلعنا  وقد  االثرية    بمصر  االكتشافات  أحدث  على 

املقدس!!!    وعالقاتها كتبت أو بالكتاب  اللقاء  هذا  في  قدمت  التي  املعلومات  غزارة  مام 

محاضرته ومع كثرة االكتشافات العلمية التي تؤكد صدق الرواية الكتابية واتساقها مع 

د.   محاضرات  سألخص  لهذا  القديمة،  الشرق  حضارات  في  اإلنسانية  االحداث  تاريخ 

وسأ وأجيمس   االأضع  ضيف  علم  اليها  توصل  التي  االكتشافات    حدث 
ً
معا مؤيده ثار 

لها،   للرجوع  االلكترونية  واملواقع  قبل  بالصور  ما  عصر  منذ  التاريخى  الخط  وسنتبع 

    .إبراهيم وحتى عصر الكنيسة األولى

 في املقدمة أريد ان  
ُ
مام بحث دراس ى مجمع من مصادر مختلفة،  أذكرك قارئ العزيز إنك  أ

الدراسة   هذه  في  بالصور  أحاولت  موثقة  معلومة  كل  أضع  لكى ن  االلكترونية  واملواقع 

باللغة اإلنجليزية  أغلبه  وربما سيكون    تستطيع متابعة هذه املعلومة من مصدرها الرئيس ى

وأصلى ان    ضع بعض املواقع العربية التي وجدتها مفيده في الدراسة،أولكن حرصت ان  

 . يكون هذا العمل مصدر لدراسات أعم وأشمل لكل مرحلة تاريخية على حدة

وأود في مقدمة هذا العمل  أن أشكر الشيخ. رامز عطاهلل، املدير السابق لدار الكتاب   

صديق   وهو  مصر  في  الكنس ى  للمجتمع  الجليل  العالم  هذا  تقديم  على  املقدس، 

كر الدكتور إيهاب الخراط على ترجمة هذا  شأشخص ى للدكتور جيمس هوفماير ، كما  

الثالثاء   من  الزمالك  اسقفية  كنيسة  في  عقد  الذى  الجمعة    ٦اللقاء  وحتى    ٩يوليو 

 ، وسوف أضيف احدث االكتشافات االثرية املتعلقة بالكتاب املقدس. ١٩٩٣يوليو  
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 الفصل األول 

 ما قبل عصر إبراهيم  

 
الحدثان   هما  والطوفان  الحفريات الخليقة  علماء  حاول  ولقد  الفترة  هذه  في  األهم 

كل   على  طوفان  حدث  وكيف  التوارتية  الرواية  بحسب  الكون  خلق  تم  كيف  اكتشاف 

 ولهذا سنستعرض النظريات حول كل من الخليقة والطوفان األرض وحقيقة فلك نوح

األسئلة لكن قبل الدخول إلى دوامات النظريات العلمية، أود أن اقدم اإلجابة عن بعض 

التي يسألها القارئ والباحث حول الكتاب املقدس ومفهوم الوحى واالعالن االلهى وعالقته 

 ؟؟واالكتشافات االثرية  باالبحاث العلملية

 ماذا نقصد عندما نقول اإلعالن االلهى أي وحى الكتاب املقدس وكيف تم نقله الى البشر؟  

 ١١:١٠ثوس األولى . كورن٢١-٢٠:١وبطرس الثانية  ١٦:٣نجد في تيمو

 وسيلة اى لغة بشرية  
ً
الكتاب املقدس كتب بنفخة روح هللا في اذهان األنبياء مستخدما

 ليعلن لنا فكره واملبادئ التي يريد ان نسلك عليها ونعيش بها ونعلمها ألجيال من بعدنا.

 

هناك خمس أمور في كلمة هللا يذكرها الكتاب المقدس عن الكيفية التي أعلن  

 -:بها هللا كالمه للبشر عبر عصور مختلفة فنجد

 
 - االمالء:-١

  ١:٢٠نجد هللا يتعامل بشكل مباشر مع البشر بشكل معجزى مثل، لوحى الشريعة خروج  

التعامل   ولم يتم  باقى  مثل  بهذه الصورة  وهذا االمر كان متميز بشكل مذهل مع موس ى 

 ٦:١٢عدد بهذة الطريقة.أو األنبياء 
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 ١٩رؤ - ٧نجد هللا يعطى رؤيا مستقبلية دا   -األحالم والرؤى :-٢

 ٨:١٧خروج  -سيطرة الرعاية اإللهية على الوحى  -٣

 سفر املزامير مثل –االلهى  )االلهام( الواعز-٤

 ١٦:٨وساطة املالئكة استخدم هللا املاالئكة كرسل له للتعامل مع البشر  دا  -٥

 لقد استخدم هللا الوعاء اللغوى واالحداث الحقيقة في التاريخ ليعلن عن ذاته للبشر  

 

 الخليقة:-١

 البروفيسور نيلسون جلوك ، وهو واحد من أفضل خمسة من "العظماء" في علم اآلثار 

  30حاضرة رائعة قال ، "لقد قمت بالتنقيب عن الكتاب املقدس ملدة  ، ألقى م  الكتابى

 
ً
جرفة في األخرى ، وفي املسائل ذات املنظور التاريخي ،  املفي يد واحدة و   وكان الكتاب عاما

  30لم أجد الكتاب املقدس على خطأ".وقال بمعنى واضح "لقد قمت بالتنقيب ملدة  
ً
 عاما

 ولم أجد أن الكتاب املقدس على خطأ"

 

 :أيام الخليقة

 )yō · wm سبب املشكلة الكبيرة هو تفسير كلمة "اليوم" )العبرية

غير متوافق تماًما مع   -عام    10000أن عمر األرض أقل من    -إن مفهوم األرض الفتية  

مت "يوم" في ، والتي ُترج yō · wm العلم الحديث بسبب سوء فهم الكلمة العبرية املفردة

 .الترجمات اإلنجليزية للكتاب املقدس

دراسة الكتاب املقدس    من خالل،  العثور على كلمة عبرية لكلمة "يوم" في الكتاب املقدس

. في تكوين  تفهم ان كلمة يوم  أسباب تجعلك  نجد  
ً
 yōwm ، أن كلمة  1تعني وقًتا طويال

 .محددةيجب أن ُتفهم على أنها تعني فترة زمنية طويلة غير 
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ساعة ملجرد أن هذا هو   24فترة   yōwm في معظم الحاالت في الكتاب املقدس ، تعني كلمة

شيوع األكثر   املوضوع 
ً
لكن  ا تكون  yō wm للمحادثة.  عندما  لذلك   ، مرنة  كلمة  هي 

املحادثة تدور حول فترة زمنية طويلة غير محددة ، ُتفهم الكلمة على أنها تشير إلى وقت 

 .طويل

 

في   "day" في اللغة العبرية بنفس الطريقة التي نستخدم بها كلمة Yō · wm خداميتم است

ساعة ، ولكن في بعض األحيان   24عادة ما تعني كلمة "يوم" بالنسبة لنا  .اللغة اإلنجليزية

نقول أشياء مثل ، "في يوم السفن الشراعية ..." أو "في يومه ..." أو "هذا هو يوم وسائل  

 ي ..." يعرف القارئ ما نعنيه من السياق.التواصل االجتماع

 

 مثال الستخدام كلمة يوم كأستعارة: 

سيأتي يوم بناء جدرانك ، يوم توسيع حدودك. في ذلك اليوم سيأتي إليك أناس من أشور  

 ١١: ٧ميخا  -ومدن مصر ... «

ساعة. لذا فالسؤال هو: ملاذا  24من الواضح أن كلمة" يوم "في هذا املقطع تعني أكثر من 

يمكن أن تعني فترة زمنية  ،    7كما هو مستخدم في ميخا     yōwmكلمة بعض  أناليقول  

؟ ال  1طويلة غير محددة ولكن الكلمة نفسها ال يمكن أن يكون لها هذا املعنى في تكوين  

 .توجد إجابة معقولة

 

اإلنترنت على  اآلن  متوفرة  وترجماتها  املقدس  الكتاب  مخطوطات  من  فنجد  العديد   ،

للتمييز بين ما   -الكتاب املقدس هو أفضل مفسر له. لقراءة الكتاب املقدس بموضوعية 

 
ً
من املهم قراءة املقاطع ذات الصلة    -وما يقوله تقليد معين    يقوله الكتاب املقدس فعليا

 
ً
 .لنصل الى املعنى املقصود  من عدة ترجمات مختلفة للنص العبري أو اليوناني األصلي  معا
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وجود  األمورمن   هو   اليوم   الجيده  الوصول وتوجد  للجميع    متاح    اإلنترنت  إمكانية 

والتفسيرات والتراجم والرسومات  قدس  الفوري إلى مكتبة ضخمة من وثائق الكتاب امل

دون تسجيل أو تكلفة. للحصول على دراسة متعمقة ، يمكنك قراءة الكتاب  والخرائط  

إلى   )انترلينر(املقدس من اإلصدارات بين السطور  اليونانية  أو  إلى اإلنجليزية  العبرية  من 

بالتو  املقدس  الكتاب  قراءة  يمكنك   ، الدراسة  من  وملزيد   ، عشرات  اإلنجليزية  من  ازي 

 
ً
هذا يجعل من املمكن للناس اليوم قراءة وفهم الكتاب ،  إلى جنب  النسخ اإلنجليزية جنبا

 من مجرد قبول ما يقوله اآلخرون عنه
ً
 .املقدس بأنفسهم بدال

 

أصبح مفهوم األرض   منذ قرون ،، فعادة ما تتغلب عقائد الكنيسة على املعرفة الجديدة

 
ً
من عقائد الكنيسة. على سبيل املثال ، ينص اعتراف وستمنستر )املكتوب    الفتية جزءا

   1647عام  
ً
لقت "في غضون   ولكنه ال يزال مستخدما

ُ
على نطاق واسع( على أن األرض قد خ

 ."ستة أيام

 

ية الكنسية  عندما يتم تضمين مفهوم ما في العقيدة الرسمية للطوائف واملعاهد اإلكليريك

املعرفة   ضوء  في  حتى   ، فيها  التشكيك  حتى  املجموعة  تلك  داخل  البدعة  من  يصبح   ،

 من ما يقوله الكتاب املقدس  
ً
الجديدة ، ويتم الدفاع عن العقيدة على أساس التقليد بدال

 .في الواقع

 

شاهد املعلومات هنا حول كيف يمكننا فهم الكتاب املقدس اليوم بشكل أفضل من أي 

التاريخ  وقت   في  قدر آخر  اآلن  لدينا   ألن 
ً
املخطوطات    ا من  العلمية  املعلومات  من   

ً
هائال

و  اآلثار  وعلم  تكن  العلوم  هذه  واللغويات  األوائللم  الكنيسة  آلباء  علينا    متاحة  وربما 

 .القول اننا في مرحلة تدفق املعلومات بشكل مذهل ونحتاج فلترة هذا املعلومات وتنقيتها
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 ى: العمر الحقيقي وليس العمر الظاهر  نظرية

يقول بعض املسيحيين أن األرض ليست قديمة في الواقع ولكنها "تبدو قديمة فقط" ،  

باطنى   داخلي ى وعمرعام ولكن مع عمر ظاهر  10000وأن األرض قد نشأت منذ أقل من 

كل ش يء    يقولون إن هللا خلق الجبال واألشجار الناضجة وخلق آدم كإنسان كامل ،  .اقدم

علمية ال تعني  حساب الخلق بطرق  في مراحل مختلفة من دورة حياته ، وبالتالي فإن طرق  

 لهم.  شيئ
ً
 ا

 

مع   النظرية  تتعارض  الظاهري".  "العمر  نظرية  في  العيوب  حول  هنا  املناقشة  انظر 

 الن  شخصية هللا
ً
 . فيعطينا عمر ظاهرى ويكون لالشياء عمر اخرهللا ليس مخادعا

النظام   املقدس  الكتاب  الوقتللخلقيعطي  بشأن  صمت  ولكن  نضع    ،  يجعلنا  وهذا 

 الكتاب املقدس كمصدر للفكر الالهوتى وليس العلمى فهو لم يكتب ليكون كتاب علمى. 

يعطي   ال  ولكنه  األرض  على  الحياة  األول ألشكال  الظهور  ترتيب  املقدس  الكتاب  يعطي 

 .األوقات الفعلية أو فترات زمنية

ايليش  وال اينوما  أو  ملحمة جلجاميش  مثل  الخلق  عن  تتكلم  التي  االساطير  بين  تشابه 

وموجودة في املتحف البريطاني ويقول املتشكك ان موس ى اقتبس من هذه الروايات ولكن 

ليعلن هللا    ةأقول ان هذه القصص كانت منتشرة في التراث االنسانى وموس ى كان الوسيل

 . عن تشويه االنسان وبعيد عن الخلط والخرافات القصة الحقيقية بعيدمن خالله 
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 جدول أيام الخليقة:  

 

 

أعاله   الجدول  في  األساس ي  الترتيب  تلخيص  الكونيات  تم  علماء  قبل  من  تأكيده  وتم 

وعلما األحياء  وعلماء  اآلثاروالجيولوجيين  العصور    .4ء  مع  الخليقة  أيام  ترتيب  فهو 

 بديهي  هذا الترتيب ليسالجيولوجية،  
ً
، لذلك لم يكن بوسع الكاتب القديم لسفر التكوين  ا

أن يعرف طريقة هللا وتسلسله منذ أكثر من ثالثة آالف عام دون معرفة خاصة مباشرة  

 .من هللا

الزمنية، وتفتح إعادة قراءة قصة الخلق أعيننا على يمأل العلم الحديث اآلن الفراغات  

 لنا بالعلوم والحفريات.  فهم جديد لخطة هللا الرئيسية التي تتكشف

 

تبت بها   1في تكوين  
ُ
، تسمى كل مرحلة من مراحل الخلق "اليوم". في اللغة العبرية التي ك

(. كما هو الحال في  يوم طق  الرواية الكتابية األصلية ، الكلمة املترجمة "يوم" هي "يوم" )ُتن

 
4 https://www.thinkersbiblestudies.com/ 
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 ما تعني كلمة
ً
ساعة ولكن يمكن أن تعني  24العبرية فترة   "yom" اللغة اإلنجليزية، عادة

 أيًضا فترة زمنية غير محددة، اعتماد
ً
 .على السياق ا

 

، يقر الرسول أنه يمكن استخدام هذا اليوم كمتغير زمني: 'لكن ال  8: 3بطرس   2في نجد 

يها األصدقاء األعزاء: اليوم مع الرب يشبه ألف سنة ، وألف سنة  تنسوا هذا الش يء ، أ

 مثل يوم.' 

 

هو   باهلل  االيمان  إن  الخلق الخالصة  عن  البابلية  االساطير  وبدراسة  األولى  القصة 

في   املشهد  على  وتسيطر  تخلق  كانت  التي  االلهة  عند  والذاتية  االنانية  نجد  والطوفان 

 القصص الخرافيه.

علم الهوت ممفيس ويحكى عن   -م اكتشاف حجر يسمى )حجر ممفيست -في ميت رهينه

االله بتاح اله ممفيس كيف خلق العالم  ولكن القصة الحقيقية كانت االله الذى تكلم  

كعالمه اننى  فخلق واظهر اليابسه وليس بتاح وربما اظهر لهم شق البحر وظهور اليابس 

 اله ممفيس. انا الذى خلقت وبكلمة فمى تكلمت وليس بتاح 

االساطير   بين قصص  املقدس  هناك تشابه  الكتاب  في  كتابته  تم  وما  واملصرية  البابلية 

ولكن أحد هذه القصص هو الحق واملوحى به من هللا وكتب موس ى هي تصحيح لالفكار 

الخاطئة التي سادت على الفكر االنسانى عن طريق النقل الشفهى الذى يضيف ويشوه  

و الصورة الحقيقية التي أعلن بها هللا عن نفسه بالروح القدس الحق وما اعاده موس ى ه

 لالنبياء.
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 الرد على أن االنسان لم يخلق من القردة.

التطور" هي كلمة مشحونة "    يحتاج إلى تعريفومفهوم التطور نفسه      نظرية التطور: 

 لبعض املسيحيين. غالًبا ما يشير إلى كون حدث في حد ذاته من ال ش يء بدون هللا 
ً
عاطفيا

في  عاملًيا  تدريسه  يتم  وكما   ، أعاله  موضح  هو  كما  متطوًرا  حيواًنا  اإلنسان  كون  مع   ،

 .املدارس والجامعات العامة

 

  ، الواقع  هو  "في  العام  بمعناه   '' التي  التطور  التدريجي  التغيير  عملية  تعني  كلمة  مجرد 

والتي تنشأ خاللها أنواع من   -داخل خلق هللا    -تحدث على مدى أعداد كبيرة من األجيال  

ذلك   كل   ، النهاية.  في  وتنتهي  الفيزيائية  الخصائص  وتغير   ، ببطء  والحيوانات  النباتات 

 .يكيةضمن فئات مسورة وكل ذلك وفًقا لخطة تصميم هللا الدينام

 

 
ً
   يصبح املصطلح مشحونا

ً
   عاطفيا

ً
كل من يؤمن   عندما يوسع الناس املعنى ليشمل  ومهينا

   بالتطور هو  
ً
   "ملحد". لذلك  يتطلب استخدام الكلمة تعريفا

ً
ملخص  :  نتائج املسح  .جيدا

 :الوب مؤخًرا حول هذا املوضوعجالستطالع أجرته مؤسسة 

الواليات املتحدة إلى وجهة نظر خلقية صارمة من البالغين في  ٪٤٠ينسب أربعون في املائة  

عن األصول البشرية ، معتقدين أن هللا خلقهم في شكلهم الحالي خالل العشرة آالف سنة  

تقريب  املاضية 
ً
البشر تطوروا على   ا أن  األمريكيين  متزايدة من  أغلبية  تعتقد   ، ومع ذلك 

متزايد ، بدون تدخل هللا على   ٪( أو ، بشكل33إما بإرشاد من هللا )  -مدى ماليين السنين  

 .(٪22اإلطالق )

 :في األساس ، هناك طريقتان رئيسيتان لتصنيف التطور 

 

الالإلهي: بدون   التطور   ، ش يء  ال  من  بمفردها  الحياة  حدثت  لقد  فيه.  دور  هلل  ليس 

 .تصميم ، بالصدفة العشوائية والبقاء لألصلح
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الطريقة والتوقيت اللذان يستخدمهما هللا في تكوين خليقته على مراحل  التطور اإللهي:

أهمية هللا  من  يقلل  ال  اإللهي  بالتطور  اإليمان  إن  الزمن.  من  طويلة  فترات  مدى  على 

كمصمم / خالق وال يغير كريستولوجيا )والدة ، وحياة ، وتعليم ، وموت ، وقيامة يسوع  

 .املسيح

 

 :لهيوهناك رأيان في التطور اإل

بدأت الحياة كلها من كائن خلية واحدة تطورت على مدى فترة   تطور الخلية الواحدة:

 .طويلة من الزمن إلى جميع أشكال الحياة

يوجد تطور وفير داخل كل فئة رئيسية من فئات الحياة ،   التطور فقط ضمن الفئات:

أخرى. ال توجد أشكال   لكن شكل الحياة في فئة واحدة ال يتحول أبًدا إلى شكل حياة في فئة

بين الحياة. البشر مخلوقات فريدة من نوعها ولم تتطور من الحيوانات أو من أي سلف  

 قوًيا على التطور اإليماني ضمن الفئات .مشترك
ً

 .يجد هذا املوقع دليال

 

إبداعات ضمن   من  أو  واحدة  خلية  الحياة من  كل  ليخلق  يكفي  بما  قوي  بالتأكيد هللا 

  ، بالفعل  فعله هللا  ما  باألحرى  بل   ، يفعله  أن  يستطيع هللا  ما  ليست  املسألة  الفئات. 

 .بأفضل ما يمكن أن نفهمه

من   أكثر  أن  إلى  التقديرات  قد 99تشير  األرض  على  عاشت  التي  األنواع  جميع  من   ٪

ضت. يتضح هذا من االكتشافات األثرية واملعرفة الحديثة لعلم األحياء ، ونالحظ  انقر 

   .موت مئات األنواع كل عام 

التطور هو حقيقة من حقائق الحياة. حتى أقوى املسيحيين التقليديين يقرون الخالصة:  

تعتبر على   والتي   ، الطبيعة من حولنا  في  تعمل  التطور  من  األقل  معينة على  بأن درجة 

 
ً
   األقل "تطورا

ً
، والتي تعمل ضمن التصنيفات الفرعية للنباتات  لتستمر الحياة"  صغيرا

 .والحيوانات
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أي مدى؟ إلى  ولكن   ، فيها  التطور ال جدال  من  معينة  نفسه    درجة  تلقاء  من  يتطور  ال 

من املالحظة املنطقية وحدها ، نرى أن التطور يحدث ضمن فئات   أخر!!  شيءليصبح  

 من أشكال الحياة في فئة واحدة ال يتطور أبد مختلفة من الحياة
ً

 ... لكن شكال
ً
إلى شكل   ا

 وهذا الذى يؤكد الخلق االلهى. حياة في فئة أخرى 

 

 : وليست التفاصيل كبيرةالصورة يتكلم عن الالكتاب املقدس أن  هيالحقيقة 

األول من سفر  إن الرواية الكتابية لأليام الستة للخلق قصيرة وبسيطة، وكلها في الفصل 

الحديث   تالتكوين. لقد كتب الذين لم يكن لديهم فهم للعلم  القدامى  الناس    من أجل 

 .بتعقيداته الحالية

تتحدث القصة فقط عن األشياء التي كان يعرفها ويراقبها في ذلك الوقت. على سبيل املثال 

الو  ذلك  في  بالعوالق  تعج  والجداول  واألنهار  والبحيرات  املحيطات  كانت  هو  ،  كما  قت 

، ولكن نظر  البحرية  الغذائية  السلسلة  في  ، وهي مكون أساس ي   الحال اآلن 
ً
ألن معظم   ا

العوالق ال يمكن رؤيتها إال تحت املجهر ، لم يكن لدى القدماء أي فكرة عن وجودهم ،  

وباملثل ، فإن الكتاب املقدس ال يذكر    .لذلك ال يذكر الكتاب املقدس أي ذكر للعوالق

لنا مؤخر الديناصورا الكشف عنها  تم  املخلوقات.  لتلك  فهم  القدماء  لدى  يكن  لم   ت. 
ً
  ا

 .فقط من خالل علم اآلثار والعلوم الحديثة

 

 :  ه تم خلق البشر بشكل فريد ، ولم يتطوروانيوجد أربع أسباب لاليمان بأ

 . يقول الكتاب املقدس أن البشر فريدون 1السبب 

يسمي حساب سفر التكوين البشر على وجه التحديد كفئة منفصلة للخليقة ، مصنوعة  

على صورة هللا ، بوعي أخالقي وروحي ، وإمكانية الحياة األبدية. إن الفجوة بين اإلنسان  

 .حدود التطور  1والحيوان هائلة ، حتى أنها ليست قريبة! يحدد تكوين 

 . الروابط املفقودة 2السبب 
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إذا كان هناك تطور من خلية واحدة على  ال توجد مخ الفئات.  بين  لوقات جزئية تربط 

الطريق عند   كائنات نصف   ، وفيرة  روابط  ، فستكون هناك  اإلنسان  إلى  الطريق  طول 

حدود الفئات الرئيسية. الروابط مفقودة ، حتى بعد قرون من علم اآلثار والبحث العلمي  

 .، مما يؤكد عدم وجود تقاطع

 صفات البشرية ليست تطورية . ال3السبب 

مثل الضحك واملوسيقى والفن والرياضيات    -الصفات التي تفصل البشر عن الحيوانات  

 .ليست تطّورية -واللغة والعبادة 

 . الفطرة السليمة4السبب 

تؤدي جميع املالحظات املنطقية واألدلة التجريبية إلى استنتاج مفاده أن البشر مخلوق 

ًنافريد وليس حيواًنا مح   .سَّ

تخبرنا قصة الكتاب املقدس بما يكفي لتوضيح فكرة أن هللا خلق األرض في ست مراحل  

ولكن حتى مع الوصول إلى املعرفة العلمية الواسعة اليوم ، أظهر استطالع أجرته  ،  متميزة

مؤسسة جالوب مؤخًرا أن غالبية الحاضرين األسبوعيين للكنيسة ما زالوا يعتقدون أن  

ساعة بالضبط ، كل ش يء يحدث في أسبوع معين   24مراحل الخلق كانت  كل مرحلة من  

 .عام 10000، قبل أقل من 

القارات قد تشكلت من خالل   في االعتقاد بأن   مشكلة 
ً
ال يواجه هؤالء األشخاص عادة

نحتته   قد  األرض  سطح  معظم  وأن  للغاية!(  طويل  )وقت  التكتونية  الصفائح  تحريك 

ل للغاية!(. كيف يمكنهم بعد ذلك أن يقولوا إن كل هذا حدث  األنهار الجليدية )وقت طوي

 
ً
  في أسبوع واحد مؤخرا

ً
 .؟ هذا النوع من التفكير هو لغز للمشككين وغير املؤمنيننسبيا

 

يتجنب بعض املسيحيين املشكلة بالقول إن هللا فقط خلق األشياء لتبدو قديمة ، لكن  

 ."انظر هنا ألسباب وجود عيوب في نظرية "العصر الظاهري 
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األشخاص الذين يحصرون خليقة هللا املهيبة في ستة أيام تقويمية يخلقون تناقضات 

األساس في  وهو  املسيحي  اإليمان  أمام  وحواجز  ضرورية  الحقائق    غير  مع  يتعارض  لم 

 العلمية.

 

 الطوفان:  -٢

اكد    ولقد  البشر  مع  اإللهية  التعامالت  من  كبير  نوح جزء  فلك  الطوفان وقصة  يمثل 

لزم  البعض   وهنا  املقدس  الكتاب  قصص  تشبة  بابلية  اساطير  هناك  بان  منهم  ايمانا 

 تقديم الدليل والبرهان على صحة القصة التوراتية.

تشبه قصص الفيضان البابلي قصة طوفان سفر التكوين من نواٍح عديدة ، لكنها أيًضا  

تعلمنا   فإنها   ، تلك  البابلية  الفيضانات  إلى قصص  كاٍف  بعمق  إذا نظرنا  مختلفة جًدا. 

كيفية فهم بنية قصة طوفان سفر التكوين. في الوقت نفسه ، تؤكد هذه املقارنة أيًضا  

 .ن سفر التكوين عن أي ش يء سبقهاعلى مدى اختالف قصة فيضا

 

ثالث قصص بابلية مختلفة عن الطوفان: قصة الطوفان السومري ، واللوح الحادي   دنج

الذي   عشر مللحمة جلجامش ، وملحمة أتراحاسيس. أشهرها جلجامش الحادي عشر ،

، قرأ جورج    1872كان من أقدم النصوص املسمارية التي تم اكتشافها ونشرها. في عام  

سميث ورقة بعنوان "الحساب الكلداني للطوفان" قدم فيها أجزاء من قصة الطوفان من  

في   امليالد  قبل  السابع  القرن  إلى  تعود  التي  األجزاء  هذه  اكتشاف  تم  ملحمة جلجامش. 

نيبال في نينوى. ومع ذلك ، هناك أمثلة أخرى أللواح من هذه امللحمة  مكتبة امللك آشور با

هي دليل على  عام من شظايا نينوى. هذه األلواح القديمة    1000تعود إلى ما قبل حوالي  

أن تكوين امللحمة وقصة الفيضان الواردة فيه حدثت في موعد ال يتجاوز بداية األلفية  

ي العديد من الحلقات املضمنة في امللحمة على نماذج  الثانية قبل امليالد ؛ أيًضا ، تحتو 

 أولية باللغة السومرية أقدم بكثير من تكوين ملحمة جلجامش.
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إن روايات الطوفان امللحمية غير التوراتية من  " :Express.co.uk قال البروفيسور ماير لـ 

 .الشرق األدنى القديم تشبه إلى حد ما سجل طوفان نوح في الكتاب املقدس

 

اإلصدارات:  " هذه  بين  اآلثار  لعلماء  بالنسبة  واحد  رئيس ي  اختالف  هناك   ، ذلك  ومع 

التسليم   عمليات  في  للسفينة  مختلفة  هبوط  أماكن  تعطي  التوراتية  غير  الروايات 

الخاصة بهم لحساب الفيضان مثل بير عمر جودرون في كردستان العراق وسلسلة جبال  

 .يشير إلى أن الفلك قد هبط على جبال أرارات زاغروس في إيران ، لكن الكتاب املقدس

 

تكسير حديث ألحجية قديمة قام به إيرفينغ فينكل ، مساعد حارس لغات بالد ما بين "

النهرين القديمة في املتحف البريطاني ، يتعاون مع سجل الكتاب املقدس لسفينة هبوط  

 ".السفينة على جبل أرارات

 
ً
األخير    وفقا الراحة  مكان  أن  ماير  البروفيسور  يعتقد   ، لألدلة  فينكل  الدكتور  لتحليل 

 عام.  3700للفلك موصوف في لوح بابلي عمره 

آالف سنة، وهذا السر لم يسع العلماء   5يوجد سر غامض يرجع تاريخه إلى ما يقرب من  

شكل  والباحثون إلى الكشف عنه طوال هذه السنوات هو سر بناء خشبي ضخم على  

قدًما على جبل أرارات بتركيا ، هذا املركب كتبت   14000سفينة موجودة على إرتفاع نحو  

عنها وسائل اإلعالم، وتحدثت عنها السلطات الحربية التركية، مقرين ومعترفين بوجودها 

 في الثمانينات من القرن التاسع عشر

العلماء   من  مجموعة  بها  قام  التى  العلمية  الدراسات  أحدث  ليستر  جاءت  جامعة  فى 

قد طفت على وجه املاء، حتى لو ُوِضع فيها اثنان   “سفينة نوح”  البريطانية لتؤكد على ان 

الف من   70)ذكرا وانثى( من كل صنف من اصناف الحيوانات حيث أنه امكنها حمل وزن  
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فقد قام العلماء بدراسة ملقاييس الدقيقة للسفينة، كما   الكائنات، من دون ان تغرق.

كر 
ُ
 (  22-6/13ت في سفر التكوين )ذ

ومن خالل النص االنجيلى تم حساب مقياس الذراع املصرية والعبرية، وتوصلوا الى انها  

نحو    48,2توازي   السفينة  وبموجب ذلك، جعلوا طول  مترا وباستخدام هذه    144سم 

امكن  التي  للحيوانات  التقديري  والعدد  الطفوية،  “ارشميدس” حول  ومبدأ  القياسات 

 ا في السفينة، فوجئوا بان السفينة طفت.وضعه

نا من احتساب قوة الطفو التي تساوي 
ّ
وباستخدام قياسات السفينة وكثافة املاء، تمك

وزن حجم السائل الذي يزيحه الجسم ، وبهذا تمكنا من تقدير مجموع الكتلة التي يمكن 

 غرق السفينة .السفينة تحملها، قبل أن يغلب وزن الجاذبية قوة الطفو، بما يتسبب ب

 الضخم  الخشبي البناء

وبالعودة الى منتصف القرن املاض ى نجد ان تلك املركب التي تم تصويرها عن طريق بعثة  

قدًما تحت سطح الجليد ، وأجريت الدراسات   35وجدت على عمق    1955دراسية سنة  

مر على أخشاب هذا املركب اختبارات علمية عديدة؛ وقد أثبتت هذه االختبارات أن ع

بين   ما  يتراوح  طائرات    5000إلى    1200املركب  قامت  السبعينات  بداية  وفي   ، سنة 

التجسس األمريكية واألقمار الصناعية الحربية الخاصة بالتنبؤات الجوية بتصوير هذا  

 الهيكل الخشبي على جبل أرارات. 

التاريخي   املصدر  يعتبر  الذي  املقدس  الكتاب  حقيقته  يكشف  العجيب  السر  هذا  إن 

الوحيد الذي أرَّخ تفاصيل هذا البناء الضخم ، فكم نحتاج للكثير من البحث والدراسة 

للتأكد ، هل هذا البناء الخشبي الضخم املوجود حالًيا على جبل ارارات هو فلك نوح الذي 

؟   التكوين  عنه سفر  بتسليم  تحدث  القصة  هذه  تسلمت  السابقة  األجيال  ان  خاصة 

سنة ، ولكن بعد ظهور البحث   5000كامل، وعاشت القصة في تاريخ البشرية على مدى  

الكتاب   القصة وغيرها من قصص  هذه  في صحة  بالتشكيك  البعض  واهتمام  العلمي، 
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القصة هذه  لتأكيد  العلمي  البحث  تسخير  البشرية  على  لزاًما  كان  كحقيقة   املقدس، 

  مؤكدة كما ذكرها الكتاب املقدس.

قال عالم اآلثار التوراتي إريك كالين: "القصص املبكرة لبالد الرافدين متشابهة للغاية   

حيث ترسل اآللهة طوفاًنا للقضاء على البشر". "هناك رجل واحد يختارونه للبقاء على  

بل ويعيش في سعادة دائمة؟  قيد الحياة. إنه يصنع قارًبا ويجلب الحيوانات ويهبط على ج

 5أنا أزعم أنها نفس القصة." 

ومن بين الباحثين الذي كرسوا جهودهم للوصول إلى حقيقية الطوفان عاِلم كندي ُيدعى  

د. آرثر كوستانس وهو عضو املعهد الكندي امللكي للعلوم اإلنسانية ، وكتب هذا العالم 

وفى   الطوفان،  سبب  في  جميعها  إتفقت  وقد   ، الطوفان  في  العالم  معتقدات  عن  ا 
ً
بحث

هو وعائلته، وأن كل سكان العالم الحاليين قد إنحدروا شخص نوح الذي أنقذه الرب  

من الناجين، كما اتفقوا أيًضا في وجود الحيوانات في الفلك واستخدامها في االستطالع..  

   وإن إختلفوا في املكان الذي استقر فوقه الفلك. 

  

هذه   تنتهي بالتأكيد على حدوث الطوفان الشامل الذي شمل كل الكرة األرضية ، واحدى 

تعني  وهي  َمّدية  موجة  مجرد  كان  أنه  تحدد  ولكنها  الطوفان  حدوث  تنكر  ال  النظريات 

وليس  العاصفة  الرياح  بسبب  استثنائية  لظروف  نادرة  بصورة  الشواطئ  مياه  إرتفاع 

أنه  أصحابها  مع  نتفق  علمية،  بنظرة  النظرية  هذه  إلى  وبالنظر   ، شامل  كوني  لطوفان 

موج الطوفان  ولكن  بالتأكيد صاَحب  الطوفان،  التي صاحبت  الزالزل  بسبب  مدية  ات 

هذه املوجات املدية ال تصلح ألن تكون سبًبا للطوفان، ألن املوجات املدية ترتفع وما تلبث 

أن تتراجع، ولكنها ال يمكن أن تستمر هذا الزمن الطويل الذي يجعل األرض مغمورة ملدة  

، وهي تدور حول فكرة 1839ث عام  عام تقريًبا!وهناك نظرية اخرى تبناها جوزيف سمي

 
5 https://abcnews.go.com/Technology/evidence-suggests-biblical-great-flood-noahs-time-
happened/story?id=17884533 
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حيث أكد سميث أنه ال يمكن أن يكون  فيضان محلي غمر منطقة ما بين النهرين فقط  

تغمر األرض كلها،  التي  الكمية   ذلك بإستحالة وجود مياه بهذه 
ً

، معلال
ً

الطوفان شامال

سب وترتفع فوق الجبال، ولكن بعد مدة بسيطة تغيرت نظرته حيث تم إكتشاف أن الروا

الطبيعية في كل من أور وكبش غير متزامنة، وتحقق العلماء أن الفيضان الذي حدث في  

أور في وقت من األوقات غمر جزًءا من املدينة فقط، وأن رواسب أور ال تغير من أحداث 

 الطوفان. 

  

لكن هناك الكثير من األدلة جيولوجية تؤكد فكرة حدوث الطوفان الشامل الذي غمر 

ومن هذ والنباتات األرض  الحيوانات  انتشار   ، كله  العالم  في  الرواسب  إنتشار  االدلة  ه 

نباتات   وجود   ، الصخور  في  محفوظة  أسماك  وجود   ، العالم  أنحاء  كل  في  املتحجرة 

وحيوانات فقارية في مناطق باردة ، كشف أشياء من صنع اإلنسان في الصخور الرسوبية  

 ل.الجبا  ، العثور على حفريات بحرية متحجرة على قمم
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 الفصل الثانى 

 العصر االبراهيمى
 للكتاب املقدس ،

ً
 مع هللا هو إبراهيم. إنه من اول اإلباء   وفقا

ً
فإن أول شخص يشكل عهدا

 والسؤال هل توجد أدلة أثرية إلبراهيم؟ 

كان من أولى جهود علم اآلثار الكتابي في القرن املاض ي إثبات الطابع التاريخي للبطاركة 

م أن معظم  )مرحلة اإلباء( ، وتحديد موقعهم في فترة معينة من التاريخ األثري. أعتقد اليو 

، على سبيل   إبراهيم  أن  أثري مباشر على  بأنه ال يوجد دليل  اآلثار قد يجادلون  علماء 

املثال ، قد عاش على اإلطالق. نحن نعرف الكثير عن الرعاة الرحل ، ونعرف عن هجرات  

األموريين من بالد ما بين النهرين إلى كنعان ، ومن املمكن أن نرى في ذلك الشكل الشبيه  

 .قبل امليالد. لكن ال يوجد اتصال مباشر 1800يم في مكان ما حوالي عام بإبراه

 

 

ليس لدينا إنه إنه يزعج بعض الناس ، في الفترات املبكرة جًدا ، يقول أحد علماء االثار " 

 ".نحن علماء اآلثار الكثير لنقوله

بي الطين  أقراص  تقدم  املسماريه  للغة  طينية  الواح  اكتشاف  تم  الوقت  مع  انات  لكن 

لوح طيني تم العثور عليه في    20000من بين هذه القطع األثرية ، يوجد حوالي  ، و قديمة

، كانت ماري تقع   The Biblical World في سوريا اليوم. وفًقا لـ  Mariأعماق أنقاض مدينة  

 شمال الحدود بين سوريا والعراق. في ذلك الوقت    30على نهر الفرات على بعد حوالي  
ً
ميال

 .(ماري مركًزا رئيسًيا على طرق التجارة بين بابل ومصر وبالد فارس )إيران اليوم، كانت 
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كانت ماري عاصمة امللك زيمري ليم في القرن الثامن عشر قبل امليالد. حتى غزاها امللك 

الفرنسيون   اآلثار  ، حفر علماء  امليالد  القرن العشرين بعد  أواخر  حمورابي ودمرها. في 

ماري عبر ا عن 
ً
أعماق   بحث في  السابق.  ليم  زيمري  للكشف عن قصر  الرمال  من  قرون 

 .األنقاض ، اكتشفوا ألواًحا مكتوبة بخط مسماري قديم ، وهو أحد أشكال الكتابة األولى

 

عام قبل زمن زمري ليم ، مما يجعلها في نفس الوقت    200يرجع تاريخ بعض األلواح إلى  

 
ً
الذي يقول فيه الكتاب املقدس أن عائلة إبراهيم غادرت أور. يبدو أن املعلومات    تقريبا

املترجمة من ألواح ماري تشير إلى أن أور السومرية ، وليس أور الكلدان ، هي على األرجح 

 6املكان الذي بدأ فيه إبراهيم وعائلته رحلتهم. 

ات أن إبراهيم قد عاش على  والسؤال األهم هل نصبح غير مؤمنين إذا لم نتمكن من إثب

يهم  واملخاطرة. هل  واإليمان  الحرية  إنها قصة عن  القصه؟  تتحدث  ماذا  اإلطالق؟ عن 

بالضبط كيف غادر إبراهيم وعشيرته ، ومتى وصلوا إلى كنعان ، أو أين استقروا؟ ما يهم 

 .نحًقا هو أن اليهود واملسيحيين ينظرون إلى إبراهيم الحًقا على أنه والد املؤمني

 

ينتقل إبراهيم باإليمان إلى أرض لم يرها من قبل. عليك أن تفكر في مدى خطورة الرحلة  

أطراف  حول  األميال  من  مئات  عدة  رحلة  عن  نتحدث  نحن  بالفعل.  حدثت  أنها  لو 

نوع   ليس  لكنه   ، تماًما  فهي قصة مذهلة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح  لذا  الصحراء. 

 .وضيحه بشكل مباشرالحقيقة الذي يمكن لعلم اآلثار ت

 

 

 

 

 
6 https://www.learnreligions.com/archaeological-evidence-abraham-bible-4590053 
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ايات االباء؟   ملاذا يصعب على علماء اآلثار العثور على دعم لرو

يزعج بعض الناس أنه في الفترات املبكرة جًدا مثل الفترة األبوية ، ليس لدينا نحن علماء 

اآلثار الكثير لنقوله. وكلما جئنا في وقت متأخر ، كانت األرضية التي نقف عليها أكثر ثباًتا  

دينا مصادر أفضل. لدينا املزيد من املصادر املكتوبة. لدينا املزيد من مصادر شهود  ل  -

 .العيان املعاصرة

  1800ليس لدينا أي نصوص. ربما عاش إبراهيم حوالي عام    بالنسبة للفترات السابقة ،

قبل امليالد. هذا هو فجر التاريخ املكتوب أو عصور ما قبل التاريخ ، عندما ال يمكن ربط  

 . حتى لو كان لدينا بالفعل -الدليل األثري بسهولة بأي دليل خارجي أو دليل نص ي  

ر على دليل على وقوع أحداث في الكتاب  حاول علماء اآلثار الكتابيون تقليدًيا العثو   قدل

 املقدس حًقا؟

عاًما ، حاول   150ويليام ديفر: منذ بدايات ما نسميه علم اآلثار الكتابي ، ربما قبل يقول 

الكتاب   إلثبات  األثرية  البيانات  استخدام   ، الغربيين  العلماء  من  ومعظمهم   ، العلماء 

الًبا ما تحدث ]ويليام فوكسويل[ أولبرايت  املقدس. ولفترة طويلة كان يعتقد أنها تعمل. غ

ليس   ولكن  الثورة  جاءت  لقد   ، حسًنا  األثرية".  "الثورة  عن   ، لنظامنا  العظيم  األب   ،

من   املزيد  يثير  اآلثار  أن علم  هي  اليوم  األمر  أولبرايت. حقيقة  بها  التي فكرت  بالطريقة 

ديد أكثر مما يقدم إجابات  األسئلة حول تاريخية الكتاب املقدس العبري وحتى العهد الج

الناس لبعض  للغاية  أمر مزعج  أكثر   ، وهذا  للتفكير  أمر يدعونا  هو  لى  بالنسبة  ولكن 

 .حلول للمعضالت وليس التسليم بان هناك معضلة وإيجاد

من   بإحياء شخص  قمنا  إذا  أنه  اعتقدت  لطاملا  الخاطئة.  األسئلة  نطرح  كنا  ربما  لكن 

املاض ي ، أحد كّتاب الكتاب املقدس ، فسيكونون مستمتعين ، ألن ذلك لن يحدث أي 

خذ براهينك واذهب   -فرق بالنسبة لهم. أعتقد أنهم كانوا سيقولون ، اإليمان هو اإليمان  

 .معها
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علم  أن  هي  أبد  الحقيقة  يمكنه  ال   اآلثار 
ً
للكتاب    ا الالهوتية  االفتراضات  من  أي  إثبات 

املقدس. يمكن لعلماء اآلثار في كثير من األحيان إخبارك بما حدث ومتى وأين وكيف وحتى  

،  املفاهيم وما وراء الكلمات  . ال يمكن لعلماء اآلثار إخبار أي شخص بما تعنيه  ؟؟؟  ملاذا

 .ومعظمنا ال يحاول 

ي  ، ذلك  أحداث  مع  املقدس  الكتاب  أحداث  كانت  إذا  ما  معرفة  الناس  من  الكثير  ريد 

 .تاريخية حقيقية

 ينريد أن نجعل الكتاب املقدس تاريخ
ً
 . يعتقد الكثير من الناس أنه يجب أن يكون تاريخا

ً
 يا

أو ال ش يء. لكن ال توجد كلمة للتاريخ في الكتاب املقدس العبري. بعبارة أخرى ، ماذا اعتقد  

الكتاب املقدس أنهم كانوا يفعلون؟ كتابة التاريخ املوضوعي؟ ال ، هذا نظام حديث.  كّتاب  

كانوا يروون القصص. أرادوا منك أن تعرف ما تعنيه هذه األحداث في حكمة التعامالت  

 .األلهية مع االنسان

 ما
ً
 على هذا النحو ، يعتبر إبراهيم حلقة وصل حيوية بين الديانات الثالث ، والتي غالبا

 .يطلق عليها اسم الديانات اإلبراهيمية

 

 :أسباب رحلة إبراهيم في الكتاب املقدس

 

والد إبراهيم ، فجأة من جذور    أي إشارة إلى سبب اقتالع تارح ،  32-31:  11ال يعطي تكوين  

بعد   على  كانت  التي   ، حاران  مدينة  نحو  والتوجه  الكبيرة  أور   500عائلته  شمال  ميل 

السومرية. ومع ذلك ، تقدم أقراص ماري معلومات حول الصراع السياس ي والثقافي حول 

 .عصر إبراهيم والتي يعتقد العلماء أنها تقدم أدلة على هجرتهم

 

م التوراتي إلى أن بعض ألواح ماري تستخدم كلمات من قبائل األموريين  يشير كتاب العال

املوجودة أيًضا في قصة إبراهيم ، مثل اسم والده ، تارح ، وأسماء إخوته ، ناحور وهاران  
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)ومن املفارقات أيًضا اسم وجهتهم( . من هذه القطع األثرية وغيرها ، خلص بعض العلماء 

انت من األموريين ، وهي قبيلة سامية بدأت في الهجرة من بالد إلى أن عائلة إبراهيم ربما ك

قبل امليالد. زعزعت هجرة األموريين استقرار مدينة أور   2100ما بين النهرين حوالي عام  

 .قبل امليالد 1900، والتي يقدر العلماء أنها انهارت حوالي عام 

 

الذين أرادوا الهروب من الحرب نتيجة لهذه النتائج ، يعتقد علماء اآلثار اآلن أن أولئك  

األهلية في تلك الحقبة كان لديهم اتجاه واحد فقط للذهاب إلى األمان: الشمال. جنوب 

بالد ما بين النهرين كان البحر يعرف اآلن باسم الخليج الفارس ي. ال ش يء سوى الصحراء  

الميين ، وهم  املفتوحة تقع في الغرب. إلى الشرق ، كان الالجئون من أور سيواجهون العي

 .مجموعة قبلية أخرى من بالد فارس أدى تدفقهم أيًضا إلى تسريع سقوط أور 

 

أن يتوجه  املنطقي  أنه كان من  إلى  اآلثار ومؤرخو الكتاب املقدس  وهكذا خلص علماء 

 نحو حاران إلنقاذ حياتهم وسبل عيشهم. كانت هجرتهم هي املرحلة  
ً

تارح وعائلته شماال

تي قادت أبرام ابن تارح إلى أن يصبح األب إبراهيم الذي وصفه هللا في  األولى في الرحلة ال

 بأنه "أب لعدد كبير من األمم".  4: 17تكوين 

وجود   الكتابية عن  الرواية  لدعم  املوجود  الدليل  هو  ما   ، املقدس  الكتاب  خارج  لكن 

عتقدات  يقال أن إبراهيم قد عاش في عصر اآلباء ، وهو ما يتوافق مع بعض امل  إبراهيم؟

 .مع العصر البرونزي ، حوالي األلفية الثانية قبل امليالد

م في التاريخ  يبعنوان "أبراه  1975جادل العالم الكندي جون فان سيتيرس في كتابه عام  

محتوى   على  بناًء   ، الحديدي  العصر  إبداعات  من  كانوا  الكتابيين  اآلباء  أن  والتقاليد" 

ورسائلها وأسمائها  ،  .قصصهم  هناك  روايات    لكن  بأن  يجادلون  الذين  أولئك  بالطبع 

 .الفعلى العهد القديم عن حياة إبراهيم تستند إلى الواقع
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وقد تكون هناك أدلة أثرية تدعم هذا االدعاء ، وفًقا لتوم ماير ، أستاذ دراسات الكتاب  

الدراسات العليا في كاليفورنيا بالواليات    املقدس في كلية شاستا للكتاب املقدس وكلية 

 .املتحدة

 

تم اكتشاف أدلة أثرية يمكن أن تتعلق بأحد أشهر األشخاص في  " :Express.co.uk قال لـ

 .الكتاب املقدس: إبراهيم

ضع في اعتبارك أن هناك أدلة أثرية ضئيلة على أن نابليون وجيشه قد سافروا من مصر  "

 .يعيشون في خيامم ، ألنهم ، مثل إبراهيم ، كانوا   1799عبر األراض ي املقدسة في عام 

 

السبب الوحيد الذي يمكننا من خالله معرفة اليقين بأن نابليون وجيشه قد مروا عبر  "

 .األراض ي املقدسة هو أن السجل املكتوب ملؤرخي نابليون يشهد على هذه الحقيقة

 

" 
ً
جاء  أن األدلة األثرية والرواية التوراتية إلبراهيم الذي    لذلك ، ال ينبغي أن يكون مفاجئا

متناغمة دان  مدينة  في  لوط  أخيه  ابن  على    ".إلنقاذ  الضوء  ماير  البروفيسور  سلط 

في   دان  تل  في  اإلسرائيلية  اآلثار  دائرة  قادته  أثري  تنقيب  في  لالهتمام  مثير  اكتشاف 

 .الستينيات

ا  ال ينبغي أن يكون االفتقار إلى األدلة األثرية املتعلقة مباشرة بإبراهيم مفاجأة ألنه ، وفًق "

 
ً
شبه رحل يعيش في الخيام ؛ لم يعش أبًدا في منزل له   للكتاب املقدس ، كان إبراهيم راعيا

أوقات مختلفة من أساسات   البالد. كنعان خالل  إلى أجزاء مختلفة من  ، ولكنه سافر 

عام وفًقا للتسلسل الزمني التوراتي بينما الواقع يقول ان إبراهيم كان    4000العام قبل  

، نجد بعض اثار من مدينة اور تدل على  دينة اور وهى مدينة حضاريةغنى وخرج من م

 عظمة هذه املدينة. 
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"األدلة" على مدى  من خالل    ٢٠٢٠عام    في اآلثار: قد تثبت  أن    4000أخبار علم  عام 

 ، حسبما يدعي خبراء الكتاب املقدس
ً
ظهرت أدلة أثرية يمكن أن ،  إبراهيم كان حقيقيا

 تثبت أن  
ً
، كما زعم أحد خبراء الكتاب املقدس    البطريرك التوراتي إبراهيم كان حقيقيا

 7بشكل مذهل.

 له إبراهيم :إعالقة األلهة ب

، أو أنهم اختاروه إلًها، وأعلنوا أنه هو  إلسرائيل إن هذا اإلله الكنعاني قد أصبح إلًهاإيل  

الذي  فهو  ذاتها،  األرض  رب  لهم  منحها  أرًضا،  نفسهم  يمنحون  قاموا  اختارهم.  الذي 

الكنعانية..  اختارهم شع أرضه  منحهم  الذي  هو  الربوبية..؟!  معهم  يمارس  له  خاًصا  ًبا 

كل  غربتك  أرض  بعدك  من  ولنسلك  لك  كنعان )وأعطي  أبدًيا.   أرض  ا 
ً
وأكون  ُملك

 . (8:  17)تك  إلههم(

سة فقد كان له   وإضافة إلى كون )إيل( إلًها كنعانًيا قديًما في البالد، له بيته ومدينته املقدَّ

ة يستضيف )إبرام( وأهله بعد معركة ناجحة مع أعداء  كهانته املنظمة.. فهذا كبير الكهن

للمنطقة الكنعانية، ثم يبارك )إبرام( باسم )إيل( فيسبغ عليه املواطنة لدفاعه عن البالد 

)وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبًزا وخمًرا. وكان كاهًنا هلل العلي. وباركه وقال مبارك 

وفي املقابل تقرر أن  (20  -  18:  14)تك   يدك(إبرام من هللا العلي.. الذي أسلم أعداءك في  

ينال الكاهن من )إبرام( ورجاله الذين أخذوا يصولون في املنطقة ويجولون، العشر من 

 .. (20: 14)تك  )فأعطاه عشًرا من كل ش يء( الغنائم التي يغنمها

 

أن   تعليمي. يريد أن يعلم  بالكتالذلك علينا أن نفهم  ، وليس الناس  املقدس هو أدب 

. نحاول أن نجعل الكتاب املقدس شيًئا ليس كذلك ، وهذا يعد االحداث فقط أن يصف

 
7 https://www.express.co.uk/news/science/1348685/archaeology-news-bible-evidence-abraham-real-tel-dan-
abrahams-gate-evg 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/22_K/K_101.html
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=1&chapter=17&vmin=8
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=1&chapter=14&vmin=18&vmax=20
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=1&chapter=14&vmin=20
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ً
لكتاب املقدس. لقد كانوا مؤرخين جيدين ، وكان بإمكانهم سرد األمر بالطريقة التي  ل  ظلما

 
ً
 .ش يء أبعد من ذلك بكثير كانت عليها عندما أرادوا ذلك ، لكن هدفهم كان دائما

ارسوه في إثبات أن أحداث الكتاب املقدس  عندما بدأ مجال علم اآلثار الكتابي ، شرع مم

   .قد حدثت بالفعل
ً
. إنها أود أن أوضح لطالبي الجامعيين أن الكتاب املقدس ليس تاريخا

 ( .الرب هو اسم إسرائيلي قديم هلل)قصة الرب ، قصة هللا.  -قصته 

تعزيز  يمكنه  فهل   ، املقدس  الكتاب  إثبات أحداث  من  اآلثار  يتمكن علم  لم  لو  حتى 

 بالطبع نعم   نا للكتاب املقدس؟فهم

 علم اآلثار هو الطريقة الوحيدة تقريبألن  
ً
إلعادة بناء سياق الحياة الواقعية للعالم الذي    ا

، وهذا يجلب الفهم. عندما تفكر في مدى ضآلة ما  )عالم النص(جاء منه الكتاب املقدس  

 فهذا أمر مذهل.  عام وما نعرفه اليوم ،  100نعرفه عن عالم الكتاب املقدس حتى قبل 
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 الفصل الثالث 

 العصر املوسوى  
 

 بني إسرائيل األوائل؟وجود  هل هناك دليل على 

م. هل   ق  ١٤٥٠وضع التسلسل الزمني للكتاب املقدس موس ى في وقت الحق بكثير ، حوالي  

اإلسرائيليين املوصوفين  توجد أدلة أثرية على موس ى والنزوح الجماعي ملئات اآلالف من  

 في الكتاب املقدس؟

الروايات   في  أثري مباشر. "موس ى" اسم مصري. بعض األسماء األخرى  ليس لدينا دليل 

مصرية ، وهناك عناصر مصرية حقيقية. لكن لم يعثر أحد على نص أو قطعة أثرية في  

دث. لكنني أعتقد  مصر نفسها أو حتى في سيناء لها أي صلة مباشرة. هذا ال يعني أنه لم يح

 كحدث تاريخى يوثق لهأن هذا يعني أن ما حدث كان أكثر تواضع
ً
كحدث على جدران   ا

 . املعابد

الكتاب املقدس ألن تركيز الوحى على من هو الرب وليس   فيملاذا لم يذكر اسم الفرعون 

االسرة   الثانى  رمسيس  هو  يكون  وربما  واسمه  واعماله  فرعون  اله  والذى   ١٩على 

 ق م .-١٢٧٩ -١٢١٣عاش

 هل يوجد ذكر لبني إسرائيل في أي مكان في السجالت املصرية القديمة؟

ا النقش  باستثناء  اإلسرائيليين  يذكر  مصري  نص  يوجد  يرجع  ال  الذي  ملرنبتاح  لشهير 

قبل امليالد. واما هؤالء فكانوا في كنعان. ليسوا في مصر وال    1206تاريخه إلى حوالي عام  

 .ش يء يقال عن هروبهم من مصر
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Merneptah Stele 

قدم  توجد اآلن في متحف القاهرة ، و تقم. و   ١٢٠٦مرنبتاح ، يعود تاريخها الى حوالي    لوحة

 .أقدم دليل تاريخي لشعب يسمى إسرائيل

 نقش مرنبتاح. ملاذا هي مشهورة جدا؟

ابن رمسيس   ، مرنبتاح  للفرعون  النصر  لوحة  تذكر  إسرائيل.  بني  إلى  إشارة  أقرب  إنها 

املثير   ومن  اإلسرائيليون.  بينهم  ومن   ، كنعان  في  املدن  ودول  بالشعوب  قائمة   ، الثاني 

لالهتمام أن الكيانات األخرى ، املجموعات العرقية األخرى ، توصف بأنها دول وليدة ، 

 .صفون بأنهم "شعب". لم يصلوا بعد إلى مستوى تنظيم الدولةلكن اإلسرائيليين يو 

 

قبل امليالد بقليل ، يعرفون مجموعة من الناس في    1200لذا فإن املصريين ، قبل عام  

ُيطلق    -اتحاد قبلي غير وثيق الصلة ، إذا صح التعبير    -مكان ما في املرتفعات الوسطى  

 .ل. لذلك هذا نقش ال يقدر بثمنعليهم "اإلسرائيليون". هؤالء هم بني إسرائي
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هل يدعم علم اآلثار املعلومات املوجودة في نقش مرنبتاح؟ هل توجد أدلة على وجود بني  

 إسرائيل في مرتفعات وسط كنعان في هذا الوقت؟

من   أكثر  هناك  كان  أنه   ، األثري  التحقيق  من خالل   ، اليوم  في    300نعلم  مبكرة  قرية 

والثان عشر  الثالث  أسمالقرنين  املنطقة.  في  عشر  القرى   اءي  "اإلسرائيلية    باللغة  هذه 

 ."البدائية

 

 
ً
كان من املستحيل التعرف على اإلسرائيليين األوائل من الناحية األثرية.  قبل أربعين عاما

نحن فقط لم يكن لدينا الدليل. وبعد ذلك ، في سلسلة من املسوحات اإلقليمية ، بدأ  

في اآلثار اإلسرائيليون  العثور على قرى صغيرة   علماء  في  املاض ي  السبعينيات من القرن 

على قمة تل في بلد التل األوسط شمال وجنوب القدس وفي الجليل السفلي. اآلن لدينا ما 

 .منهم 300يقرب من 

 

 : أصول إسرائيل

توجد   األوائل؟ هل  اإلسرائيليين  املستوطنات عن  اآلثار من هذه  تعلمه علماء  الذي  ما 

 أن بني إسرائيل جاءوا في الفتح واستولوا على األرض من الكنعانيين؟دالئل على 

لم يتم إنشاء املستوطنات على أنقاض البلدات الكنعانية املدمرة بل على أساس صخر 

أو على أرض عذراء. لم يكن هناك أي دليل على وجود نزاع مسلح في معظم هذه املواقع. 

 
ً
ات الكنعانية الكبيرة التي ُيفترض أنها دمرت أن معظم البلد  اكتشف علماء اآلثار أيضا

قبل   من  تدميرها  أو  اإلطالق  على  تدميرها  يتم  لم  إما  اإلسرائيليين  غزو  قبائل  بسبب 

 "شعوب البحر" 
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الكتاب  في  روايات غزوات يشوع  أساس  ]على  بالتدريج  القديم  الفتح  نموذج  بدأ  لذلك 

العلماء اآلن أن معظم اإلسرائيليين   املقدس[ يفقد حظوة بين العلماء. يعتقد العديد من

األراض ي  من  النازحين   ، الكنعانيين  النازحين   ، الكنعانيين  من  األصل  في  كانوا  األوائل 

 
ً
 .ثم تهجيرهم أيديولوجًيا املنخفضة ، من وديان األنهار ، النازحين جغرافيا

 

الخارج. من  مسلح  لسالح  غزًوا  وليس  هو حركة شعوب  معه  نتعامل  ما  فإن  ثورة    لذا 

اجتماعية واقتصادية ، إذا صح التعبير ، وليس ثورة عسكرية. وتبدأ عملية بطيئة يميز  

الدين   في  ، وال سيما  الكنعانيين  أنفسهم عن أسالفهم  ،   -فيها اإلسرائيليون  بإله جديد 

 .وقوانين وعادات دينية جديدة ، وعالمات عرقية جديدة ، كما نسميها اليوم

 

أنه في هذه املئات من املستوطنات التي تعود للقرن الثاني عشر ، ال من املثير لالهتمام  "

   ."توجد معابد وال قصور وال مساكن النخبة

 إذا لم تكن قصة غزو يشوع في الكتاب املقدس تاريخية بالكامل ، فما هو معناها؟ 

قيل حسنتملاذا   ؟ 
ً
،  ا وهناك  هنا  مسلحة  نزاعات  هناك  كانت  ربما  ألنه  قيلت  لقد   ،

، القائد العام للقوات اإلسرائيلية.    يشوعت هذه جزًءا من القصة التي تمجد حياة  وأصبح

أظن أن هناك نواة تاريخية ، وهناك عدد قليل من املواقع التي ربما دمرها اإلسرائيليون 

 .، مثل حاصور في الجليل ، أو ربما موقع أو موقعين في الجنوب

 

إسرائيليين   أصبحوا  الذين  األشخاص  كان  بل هل  املختار"  "الشعب  ليسوا  ما  بمعنى 

 اختاروا التحرر من ماضيهم الكنعاني؟ -باألحرى "األشخاص املختارون" 

 من   الليبرالىجادل بعض علماء الهوت  
ً
وبعض علماء اآلثار بأن إسرائيل املبكرة كانت نوعا

الكنعانيين   أسيادهم  على  يتمردون  أناس  هم  هؤالء  الثورية.  االجتماعية  الحركة 

 فاسدين. ال
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: ظهور إسرائيل هل كانت هذه حركة   الليبرالى حول السؤال  يحقق علماء الالهوت 

 ؟ املنطقة الشمالية منها في مساواة اجتماعية وثورة إصالحية في القبائل الكنعانية

 جادل البعض بأن إسرائيل في وقت مبكر كانت مجتمع
ً
وأنه لم يكن    يسوده املساواة ،  ا

 هناك تقسيم اجتماعي. لست متأكد
ً
   ا

ً
قائما    من أن أي مجتمع كان 

ً
،    على املساواة حقا

التين  شجرة  تحت  رجل  "كل  العبري:  املقدس  الكتاب  في  املساواة  من  نوع  هناك  ولكن 

الخاصة به ، متساٍو في نظر الرب". من املثير لالهتمام أنه في هذه املئات من املستوطنات 

ود للقرن الثاني عشر ، ال توجد معابد وال قصور وال مساكن للنخبة وال هندسة  التي تع

فيها كل أسرة مستقلة. أعتقد أن  يكون  معمارية ضخمة من أي نوع. هذه قرى زراعية 

 
ً
الحياة    هناك نوعا في رؤية  ، وهي مكرسة  املبكرة  في إسرائيل  البدائية  الديمقراطية  من 

النهم يؤمنون   وهذه املستوطنات تنمو ، أليس كذلك؟  .ي الجيدة في الكتاب املقدس العبر 

 بنفس التوجهات الفكرية!! 

ان   على  الليبرالى  الالهوت  علماء  املستوطنات  ويؤكد    كثير تختلف  هذه 
ً
املراكز  ا عن 

، ، إنه ثورة فكرية الهوتيةالحضرية في القرن الثالث عشر. هناك ش يء جديد في الهواء

انضم يفسر سبب  هذا  أن  هذه  وأعتقد  ستتطور  الحركة.  هذه  إلى  آخرين  أشخاص  ام 

 .القرى إلى مدن وبلدات دولة إسرائيل الالحقة
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 الفصل الرابع 

 عصر  امللك داود  

 
 أول ملك ومملكه واحدة:  متى اصبحت اسرائيل دولة؟

 
ً
كان هناك نظام ملكي موحد ملدة حوالي مائة عام في   للمخطط الكتابي لألحداث ،  وفقا

عهود شاول وداود وسليمان. ثم أدت حرب أهلية إلى تقسيم البالد إلى إسرائيل واململكة 

الشمالية ويهوذا اململكة الجنوبية. اآلن ، جادل بعض املتشككين اليوم أنه ال يوجد ش يء  

 .ك داودمثل النظام امللكي املوحد. باختصار ، لم يكن هنا

معظمنا من علماء اآلثار الرئيسيين يؤرخون اآلن سلسلة من املباني امللكية الضخمة إلى  

البوابات الشهيرة في حاصور ومجيدو وجيزر. ولدينا في الكتاب املقدس ،   -القرن العاشر 

األول   امللوك  وحاصور   17- 15:  9في  أورشليم  ألبواب  سليمان  لبناء  الشهير  الوصف   ،

 .. لذلك سأدافع عن نظام ملكي موحد في القرن العاشرومجدو وجازر 

تل    فييقول املتشككين ان هناك تشابع بين اغانى اخناتون ومزامير داود  وما اكتشف  

العمارنه من ترانيم ألخناتون ولكن املتأمل الجيد يجد تمجيد للشمس وليس اله واحد  

داود    فيكما   الشخصية    وأيضامزامير  الخبرة  تسابيح    في نجد  عكس  وهى  املزامير 

 املعبد .  فياخناتون وهى صالوت جنائزية ترتل  

النهرين. هل  بين  ما  بالد  إلى  تمتد من مصر  مملكة مجيدة  بأنها  املقدس  الكتاب  يصفها 

 يدعم علم اآلثار هذه األوصاف؟

 . بعشاروثمن األمور املدهشة اكتشافك لعالقة يهوه 

رة تقع غربي مدينة الخليل ، في منطقة جبلية ، في ، اكتشفت نقًشا في مقب  1968في عام  

موقع خربة القوم ، وهي كتابة عبرية من القرن الثامن قبل امليالد. يعطي اسم املتوفى ، 
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لكنها  -هذه اللغة العبرية الجيدة في الكتاب املقدس  -ويقول "ليكن مباركا من قبل الرب" 

 ."رتتاتقول "بالرب وعش

 

Asherah ة الكنعانية القديمة ، زوجة هو اسم اإللهEl  .اإلله الرئيس ي لآللهة الكنعانية ،

 
ً
، في الدين فلماذا تشير الكتابة العبرية إلى الرب فيما يتعلق باإللهة الكنعانية األم؟ حسنا

 
ً
 .الشعبي كانا زوجا

ألف عامل   100قصص سليمان أكبر من الحياة. وبحسب الروايات ، استورد سليمان  

لب اآلن  هو  إسرائيل  مما  سكان  مجموع  يكن  لم  ربما   ، حسًنا  القرن   100000نان.  في 

العاشر. كل ما ملسه سليمان تحول الى ذهب. في أذهان كّتاب الكتاب املقدس ، بالطبع ، 

 .داود وسليمان ملكان مثاليان يختارهما الرب. لذلك يمجدونهم

 

أن معظم علماء اآلثار    اآلن ، علم اآلثار ال يستطيع إثبات أو دحض القصص. لكني أعتقد

اليوم يجادلون بأن النظام امللكي املوحد لم يكن أكثر من نوع من مشيخة الريف. كانت  

 .صغيرة جدا

 

 : امللك سليمان

يصف الكتاب املقدس بناء امللك سليمان لبوابات ضخمة في القدس وحاصور ومجدو  

كما ذكرها الكتاب    األوصافوجازر. اكتشف علماء اآلثار أنقاض الهياكل املناسبة لهذه  

 .املقدس

 هل علم اآلثار في القدس نفسها يكشف عن أي ش يء عن مملكة داود وسليمان؟ 

 
ً
إنها مدينة حية وليست موقعا القدس.  في  للتنقيب     لم تتح لنا فرصة كبيرة 

ً
. ولكن أثريا

تاريخ معظم  - لدينا مجموعة متزايدة من األدلة   التي يعود  إلى  هاملباني الضخمة  القرن ا 

بقصر داود. بعد رؤيتها، فهي بالتأكيد ضخمة. بقلعة أو  العاشر ، بما في ذلك ما يسمى  
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 سواء كان قصر 
ً
   ا

ً
   أو مركزا

ً
 أو مزيج  إداريا

ً
   ا

ً
من القلعة ، فال يزال يتعين   من كليهما أو نوعا

 .ضوء القصة الكتابية عن داود في رؤيته

 

 االله الوحيد ؟؟   هل كانت هناك  آلهة في بني إسرائيل تنافس يهوه 

مبكر  وقت  في  التوحيد  اعتنقوا  اإلسرائيليين  جميع  أن  نعتقد  املقدس  الكتاب  يجعلنا 

 نسبي
ً
 ، منذ زمن موس ى فصاعًدا. هل هذا مخالف ملا وجده علم اآلثار؟ ا

أذهان   في  ، واملثل األعلى  املثالية  العبري هي  الكتاب املقدس  في  الدين اإلسرائيلي  صورة 

ا  القالئل  الكتاب املقدس  أولئك  ، املوحدين. لكنها ليست    - لذين كتبوا  اليهود   ، النخب 

مثالية ملعظم الناس. ويتعامل علم اآلثار مع الناس العاديين املنسيين في إسرائيل القديمة  

: "لجميع 12الذين ال صوت لهم في الكتاب املقدس. هناك عبارة رائعة في دانيال االصحاح  

علم   التراب".  في  من  الراقدين  ليسوا  ومعظمهم  بالتحدث.  لهم  ويسمح  يبرزهم  اآلثار 

 .حافظيناملؤمنين امل

 

!!  هو القاعدة وليس التوحيد    باهلل  ومع ذلك، يجب أن نكون قد خمننا بالفعل أن الشرك

 
ً
   من شجب الكتاب املقدس له. لقد كان حقيقيا

ً
بالنسبة ملن كتب الكتاب املقدس.    وخطرا

وقد ألقى علم اآلثار اليوم الضوء على ما يمكن أن نطلق عليه "الدين الشعبي" بطريقة  

 مذهلة.

تم العثور على نقش في تل دان. يذكر ساللة داود. وعلى حجر    1993ومع ذلك ، في عام  

إشارة محتملة إلى داود.    ميشا الذي تم العثور عليه في القرن املاض ي في موآب ، هناك أيًضا

، على  امللكي املوحد هؤالء  النظام  مللوك  الكتاب املقدس  لذلك هناك دليل نص ي خارج 

 8األقل داود. 

 

 
88 https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/archeology-hebrew-bible/ 
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في  األخرى  واإللهات  اآللهة  وجميع  األم  اإللهة  اإلسرائيليون  واملصلحون  األنبياء  يشجب 

في إسرائيل القديمة.  كان يتم تكريمه على نطاق واسع   Asherah كنعان. لكنني أعتقد أن

الثاني   امللوك  إلى  نظرت  القرن   23إذا  أواخر  في  يوشيا  امللك  إصالحات  يصف  الذي   ،

السابع ، فإنه يتحدث عن تطهير الهيكل من جميع أدوات عبادة العشيره. حتى أن ما يسمى  

 .بالدين الشعبي اخترق الهيكل في القدس

 

 بالرب؟ وهل هناك أدلة أخرى على ربط اشيرة 

في سبعينيات  " وجاء في األساطير الكنعانية أيًضا عن اإلله "إيل " وزوجته اإللهة "أشيرة

القرن املاض ي ، وجد علماء اآلثار اإلسرائيليون الذين حفروا في كونتيليت أجرود في سيناء  

"يهوه و  ، وها نحن لدينا  الفترة  في  اشيرةحصًنا صحراوًيا صغيًرا من نفس  في كل مكان   "

 .نقوش العبريةال

 

 9نعم نجد انها تمثل  بأنثى  دليل على الخصب والنماء  شيره؟عوهل هناك صور ل

 

 

 

 
9 https://ar.asayamind.com/was-asherah-wife-god-that-time-forgot 
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األعضاء  عارية.  أنثى  تظهر  األنثوية.  التراكوتا  من  تماثيل صغيرة  عرفنا   ، عام  مائة  منذ 

في املقابر ، وتوجد في املنازل ، وتوجد . توجد  فقط  التناسلية ليست ممثلة ولكن الثديين

في كل مكان. وهناك اآلالف منهم. يعود تاريخهم على طول الطريق من القرن العاشر إلى 

 .القرن السادسأوائل 

 
ً
إلى   بنو إسرائيل أن اآلباء عبدوا آلهة عديدة ثم انتهى  ويرى الخوري بولس الفغالي أيضا

عبادة اإلله الواحد، فيقول "وخالصة القول بدأ اآلباء في عبادات آلهة عديدة، ومروا فيما 

ر بطئ نابع من سميناه الهينوتاوية التي تعبد إلهً  ا وال تنكر اآللهة األخرى.. وسيكون تطوُّ

نفى،  ، يصل بنا إلى املونوتاوية )الوحدانية( في أجلى نقائها في زمن املشعب إسرائيل قلب

ر إله وبعدي  " (21: 45أش ) "فيعلن إشعياء.. بلسان الرب "ال إله آخر غيري  قبلي لم يصوَّ

 (11،  10: 43ال يكون. أنا أنا الرب وليس غيري" )أش 

 

تبطوا بإلهة أو بأخرى ، لكن العديد من العلماء ما زالوا مترددين في التوصل إلى  لطاملا ار 

 " .تماثيل عشيرة"ها تسميتم تره ، لذلك يشعنتيجة. أعتقد أنها تماثيل ل

 

 ال توجد مثل هذه تمثيالت الرب ، أليس كذلك؟ 

ملاذا يمكنك أن تكون نموذًجا لإلله األنثوي وليس اإلله الذكر؟ حسًنا ، أعتقد   ال. اآلن ،

أن الوصيتين األولى والثانية قد أخذت اآلن على محمل الجد. أنت فقط ال تصور يهوه ، 

 .اإلله الذكر ، لكن اإللهة األم على ما يرام. لكن قرينه ربما يكون إلًها أقل

 

رة وانتاجها بكميات كبيرة في مزارات القرية. لذلك ربما وجدنا قوالب لصنع تماثيل عشي

، وبالتأكيد لها عالقة بالخصوبة. وال   التماثيل  الجميع تقريًبا واحدة من هذه  كان لدى 

شك أنهم كانوا يستعملون الدعاء من أجل الحمل والوالدة وإرضاعه. من املثير لالهتمام 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=29&chapter=45&vmin=21
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=29&chapter=45&vmin=21
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=29&chapter=45&vmin=21
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أكثر واليهوديين  اإلسرائيليين  أن  لي  يواجهون   بالنسبة  الذين   ، الكنعانيين  من  تواضًعا 

 وجهك تماًما. ُيظهر اإلسرائيليون واليهوديون في الغالب أًما مرضعة.

 لقد كان هذا شيًئا من مانع الصواعق ، أليس كذلك؟

توحيدًيا   يكن  لم  اإلسرائيلي  الدين  أن  فكرة   ، الناس  لبعض  بالنسبة  محرج  أمر  هذا 

يكن كذلك. كان التوحيد تطورا متأخرا. لم يصبح الديانة   حصرًيا. لكننا نعلم اآلن أنه لم

 .توحيًدا حتى السبي البابلي وما بعده  -اليهودية  -اإلسرائيلية واليهودية 

 

 هل لعلم اآلثار دليل على تدمير البابليين ألورشليم؟

 

ر  علم اآلثار ، فلن يكون هناك ما هو أكث  يهتم به    عندما يتعلق األمر بالتدمير الذي قد

قبل امليالد. من قبل    586تدمير القدس والهيكل عام    )خراب الهيكل وتدميره(  أهمية من

البابليين. لسوء الحظ ، ليس لدينا الكثير من األدلة األثرية املباشرة ألننا لم نتمكن أبًدا  

 
ً
 من حفر مناطق كبيرة في القدس. وجد عالم اآلثار اإلسرائيلي الراحل إيغال شيلوه تراكما

 
ً
 من الحطام على الجانب الشرقي من الحرم القدس ي ، متدفًقا أسفل التل. إذن ،  هائال

الحرم القدس ي  تحت  حفر  الهناك بعض األدلة التي لم ُتنشر جيًدا بعد. بالطبع ، لم يتم  

 ربما لحساسية املوقف الدينى للمسلمين.

 

. كان  
ً
يمكن للمرء أن يظن في  هذا ال يعني أن الدمار لم يحدث وأنه لم يكن حدثا فاصال

حيث ُنقلت النخب إلى األسر ويعاني الناس   - ذلك الوقت أنها كانت نهاية شعب إسرائيل  

الفقر من  للمدينه  العاديون  كامل  دمار  كانت  وتم  لكنها   ، النهاية  كانت  أنها  يبدو  كان   .

ين كتبوا  ، على وجه التحديد ، أن أولئك الذ)السبى البابلى(البداية. ألنه كان في املنفى  

الكتاب املقدس نظروا إلى الوراء ، وجمعوا املحفوظات التي لديهم ، وأعادوا التفكير في  
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التوحيدية    كل ش يء ، وأعادوا صياغتها ، ومن هذا البناء الفكري جاءت اليهودية املبكرة

 .الخالصه

 

إلله  أوفياء  البقاء  من  اإلسرائيليون  تمكن  الهزيمة  هذه  بعد  أنه  املدهش  من    هم يبدو 

 .وللفكر التوحيدى املوسوى 

، يميل املرء إلى االعتقاد بأن هللا قد وعدم االيمان أو الشرك باهلل  في كل عصر من الكفر 

مات. ومن املؤكد أن أولئك الذين نجوا من سقوط القدس قد اعتقدوا ذلك. بعد كل ش يء  

بين شعبه؟ ما  العالمة املرئية لوجوده    -، كيف يمكن هلل أن يسمح بهدم هيكله ومنزله  

. يوجد ،  من التوحيد الخطأ الذي ارتكبته؟ من هذا يأتي انعكاس أن الشرك هو سقوطنا

بعد كل ش يء ، إله واحد فقط. وهذا اإليمان الراديكالي بإله واحد يحكم التاريخ يصبح  

 .قلب اليهودية

 عصر امللوك بعد داود  
   ٤- ١:٣٦ارميا 

سنة متذكرا تفاصيل امللوك وحياتهم ومما    ٢١ن  تكلم ارميا ع-زمن يهوقيا امللك    فينجد  

يؤكد ذلك ان ارميا كان لديه قدرة على تجميع اخبار امللوك وكثير من العلماء يعتقدون 

وهذا بسبب أن ارميا عاش قبل    ٢،   ١ان ارميا هو كاتب هو من قام بجمع سفر امللوك  

 ق م   ٦٤٥تدمير اورشليم عام 

 ٤٢-٤١ارميا كتبت على برديات مصرية وفى ارميا    وجد علم االثار ان ان نخطوطة سفر 

 نرى كيف أن ارميا وباروخ الكاتب ذهبوا هربا الى مصر بعد إنهيار اورشليم . 

و منها   البردىكما إكتشف العلماء بعض االختام الصغيرة التي كانت تختم بها على أوراق  

الكاتب باروخ  عليه  مدون  صغير  في    ختم  ارميا  يرافق  كان  محترف  كاتب  هو  وبالطبع 

 سفرياته.
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 الفصل الخامس

 عصر املسيح

 
يتابع العلماء املشهورون في العالم حياة  العديد من األلغاز تحيط بحياة وأزمنة يسوع. 

ذ الوالدة وحتى املوت يسوع أثناء قيامهم بإحياء يسوع التاريخي والعالم الذي شهده. من

والبقايا   التوراتي  النص  باستخدام  األسئلة.  من  العديد  وراءه  يسوع  ترك   ، بعده  وما 

األثرية ، يحاول خبراؤنا تقديم بعض اإلجابات وتحقيق فهم أكبر للحقائق التاريخية في  

عام   في  التعمق  سلسلة  في  التعمق  في  العدد  هذا  يستمر  امليالدي.  األول  .  2016القرن 

خطيط الكتاب إلى أربعة أقسام: والدة يسوع ، عالم يسوع ، موت يسوع واملسيح التاريخي ت

سيكونان مثاليين لالستخدام في الفصول الدراسية أو للقارئ العادي لفهم األدلة النصية  

 واألثرية املتعلقة بميالد يسوع وحياته وموته.

 

 معضلة يسوع التاريخى:

األدلة الوثائقية خارج العهد الجديد محدودة،لذلك ال يوجد دليل مادي أو أثري قاطع  

ال يوجد ش يء حاسم ، وال أتوقع أن يكون هناك".  " :Mykytiuk على وجود يسوع. يقول 

 .""الفالحون عادة ال يتركون أثًرا أثرًيا

نا ، مؤلف كتاب  يقول بارت د. إيرمان ، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة نورث كارولي

"هل كان يسوع موجوًدا؟" الحجة التاريخية ليسوع الناصري. عدم وجود أدلة ال يعني أن 

٪ من بقية العالم  99.99الشخص لم يكن موجودا في ذلك الوقت. وهذا يعني أنها ، مثل  

 في ذلك الوقت ، لم يكن لها أي تأثير على السجل األثري ".
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معضلة االدلة االثرية على وجود املسيح فى الناصرة بسببها حاول البعض فى التشكيك 

حول مصداقية العهد الجديد وعلى الرغم من ذلك ، تمكن علماء اآلثار من تأكيد عناصر  

مقابر  مع  الصخر  في  محفوًرا   
ً

منزال اآلثار  علماء  اكتشف  ليسوع،  الجديد  العهد  قصة 

مادية على عمليات صلب رومانية مثل صلب املسيح املوصوف وخزان. ووجدوا أيًضا أدلة  

 .في العهد الجديد

املوقع   هذا  فى  الخبر  england-https://www.bbc.com/news/uk-للمصداقية 

55061233-berkshire 

 

 

. باإلضافة إلى روايات اإلنجيل املوثوقة في الكتاب له  تاريخ يسوع الناصري مشهود  إن  
ً
جيدا

العلمانيين خالل   الكتاب  من  العديد  ذكره   ، سبيل    150املقدس  على  حياته.  من  عاًما 

من كل  يشير   ،  و Suetonius و Phlegon و  Mara Bar-Serapion و Thallus املثال 

Lucian of Samosata و Celsus  .إلى يسوع 

ه  املسيح وأنانه املسيا أي  يفوس أن يسوع كان ُيدعى  سو املؤرخ يك يؤكد  باإلضافة إلى ذل

وكتب تاسيتوس أن املسيح "عانى     ،  "يعقوباسمه "شقيقه    أدعى أيضا انه "إله"   وكان

من العقوبة القصوى في عهد تيبيريوس على يد أحد وكالءنا ، وهو بونتيوس بيالتوس".  

العديد من االكتشافات   وجود يسوع الناصري. باإلضافة إلى هذه املراجع املباشرة ، هناك

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-england-berkshire-55061233%3Ffbclid%3DIwAR0sc_sTIHbBNkLsD5LYPKOlNrfaVFCltyTll3FVF3ln2fvpZ0sXQpRE6Qg&h=AT2iDkI0OH8twrygYujPG_howfmAhoS01V6eDg0V89liXW71tyov21h3X88_SqmIpz-iNRLgu-yNY0j9_hrDpolZ6VFvHc6iIdT9PNzsaSUjEL_3JvrbDfRXbDOVfgpmzhk8eKsQ-g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0H33HBA8ZD1b87A7cdtowX5wX6LCIkLDWbS2itV_tBc9GH_lXu7y9kiDAlUopaySuumIideSE8wV08uDdmQtu8KBCWfb8zN8A99kRhXBN2XKxwwIMZWyUWhNLTcJS5mF8YQgVgnUPPU42zYJ_5xImcLg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-england-berkshire-55061233%3Ffbclid%3DIwAR0sc_sTIHbBNkLsD5LYPKOlNrfaVFCltyTll3FVF3ln2fvpZ0sXQpRE6Qg&h=AT2iDkI0OH8twrygYujPG_howfmAhoS01V6eDg0V89liXW71tyov21h3X88_SqmIpz-iNRLgu-yNY0j9_hrDpolZ6VFvHc6iIdT9PNzsaSUjEL_3JvrbDfRXbDOVfgpmzhk8eKsQ-g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0H33HBA8ZD1b87A7cdtowX5wX6LCIkLDWbS2itV_tBc9GH_lXu7y9kiDAlUopaySuumIideSE8wV08uDdmQtu8KBCWfb8zN8A99kRhXBN2XKxwwIMZWyUWhNLTcJS5mF8YQgVgnUPPU42zYJ_5xImcLg


 51 

ي األناجيل.  األثرية التي تؤكد وتلقي الضوء على تفاصيل عن حياة يسوع كما هو مسجل ف

 .يسوعحياة الرب تتعلق باالثرية التي  كتشافات االأهم فيما يلي 

 

 :مركب الجليل 

 

 

 

، أدى الجفاف الشديد في إسرائيل إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة طبريا   1986في عام  

قط الغربي عن  الشمالي  الساحلي  الخط  للبحث على طول  أمتار. ذهب شقيقان  ع عدة 

أثرية واكتشفا الخطوط العريضة لقارب قديم في الوحل. تطلب الخشب الهش ، الذي  

عام ، اهتماًما فورًيا إلزالته بأمان. تم غمرها في مادة حافظة    2000تعرض ألول مرة منذ  

 .عاًما قبل عرضها في متحف محلي 11كيميائية ملدة 

 

قدًما وعرضه   27ه شعبيا ، حوالي  يبلغ طول قارب الجليل ، أو "قارب يسوع" كما يطلق علي

. إلى   15أقدام ، وكان يتسع لطاقم يصل إلى    4قدًما وعمقه    7.5
ً
قبل امليالد ، زائد    40رجال

باختصار ، ربما كان القارب    6بعد امليالد( .  40قبل امليالد إلى    120عاًما )  80أو ناقص  
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السف ألسلوب  نموذًجا  بالتأكيد  وكان   ، يسوع  زمن  في  يستخدمها مستخدًما  التي  ينة 

(. نقرأ  20-16:  1الصيادون مثل بطرس وأندراوس ، كان يعقوب ويوحنا يستخدمان )مر  

القوارب )لوقا   الجليل مثل هذه  الجديد عن عبور يسوع لبحر  العهد  ، وحتى  8:22في   )

(. قارب الجليل  3-2: 13تعليمه من قارب عندما أصبح الشاطئ مزدحًما باملستمعين )متى  

ب القديم الوحيد الذي تم اكتشافه على اإلطالق في بحيرة طبريا ويساعدنا على هو القار 

 فهم أنواع القوارب التي سافر فيها يسوع وتالميذه.

 

 : املجامع اليهودية

 

إنجيل  ويعلن  مجامعهم  في  يعلم  الجليل،  أنحاء  جميع  في  "ذهب  يسوع  أن  متى  يسجل 

( ويذكر لوقا أن من عادة يسوع أن يذهب إلى املجامع يوم السبت  23:  4امللكوت" )مت  

(. في حين أشار بعض العلماء إلى أن املعبد لم يظهر إال بعد تدمير املعبد عام  4:16)لوقا  

في األناجيل عفا عليها الزمن ، إال أن علم اآلثار أثبت   جامعامل  م ، وأن اإلشارات إلى   70

  70يهودية يعود تاريخها إلى ما قبل  جامععكس ذلك. حتى اآلن تم اكتشاف بقايا عشرة م

ومسادا  ومجداال  وأريحا  وهيروديوم  كفرناحوم  ذلك  في  بما   ، إسرائيل  في  امليالد  بعد 

الفعلية ،    تضافة إلى بقايا هياكل الكنيسباإل   ووبيت شميش    ،وموديعين وكريات صفر  

يهودًيا في    ت)مجمع()هناك نقش ثيودوت الشهير ، الذي ينص على أن ثيودوت بنى كنيس

 القدس "لقراءة التوراة وتعاليم الوصايا". 

عبارة   تبنى املجامع وهىفي العصور التوراتية ، كانت    "،    جيلخص الدكتور سكوت ستريبلين  

يست عامة  مباني  والدينيةعن  املدنية  للتجمعات  اليهود  عن    خدمها  بعيدين  النهم  ربما 

 . ركزت التجمعات الدينية على دراسة الكتاب املقدس العبري والصالة. "الهيكل 

في األناجيل ويساعدنا على فهم دور    التاريخية للمجامع  يؤكد السجل األثري األوصاف 

 .يسوع كمعلم في اليهودية في القرن األول 
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كفرناحوم. يقع املعبد اليهودي من الحجر الجيري األبيض ، الذي يعود تاريخه    مجمعبقايا  

 .إلى القرن الرابع أو الخامس ، على بقايا البازلت األسود من القرن األول 

 

 : بركة سلوام

 

 

 

يوحنا   سلوام.   9في  بركة  في  يغتسل  وجعله  عينيه  على  الطين  بوضع  أعمى  يسوع  شفى 

وام" البيزنطية الشهيرة في القدس ، تلك التي بنتها  شاهد الكثير من السائحين "بركة سل

اإلمبراطورة يودوكيا في القرن الخامس إلحياء ذكرى املعجزة. يقع في نهاية نفق حزقيا ،  

 .القناة التي تجلب املياه من نبع جيحون إلى املدينة

 

نظام  2004في عام   أثناء إصالح  بالصدفة  األول  القرن  من  بركة سلوام  اكتشاف  تم   ، 

الصرف الصحي. تم استدعاء عاملا اآلثار إيلي شوكرون وروني رايش للتنقيب واكتشاف 

درجة على األقل تؤدي إلى أسفل من مستوى الشارع إلى البركة.    20بركة كبيرة تحتوي على  

تم استخدام الفخار من أحد أطراف البركة لتاريخه إلى القرن األول امليالدي. نظًرا ألنه  

على    -لدقيق الذي اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن بركة سلوام الفعلية  كان في املوقع ا
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وأنها تعود إلى زمن املسيح ، فقد تم تحديدها على    -متًرا فقط من البركة البيزنطية    70بعد  

 أنها بركة سلوام الفعلية حيث اغتسل األعمى لينال الشفاء.

 

 

 بئر يعقوب  .7

 

 

 

: http://www.lifeintheholyland.com/ 

وأعلن لها أنه املسيح )يو   التقى يسوع بامرأة سامرية عند بئر يعقوب بالقرب من سيخار ،

( جنوب  4:20(. اليوم ، تم تحديد بئر قديم يقع عند سفح جبل جرزيم )يو  26  - 25:  4

التقاليد   قبل جميع  يعقوب من  بئر  أنه  باإلجماع على  القديمة(    - قرية عسكر )سيخار 

  بعد   330(. كما تحدد رواية الحاج من عام  12اليهودية والسامرية واملسيحية واملسلمة )

وصف عالم اآلثار الفرنس ي أندريه باروت ذات مرة   13امليالد أنها البئر التي زارها يسوع.  

عمق   من  مأخوذ   ... وممتع  "بارد  بأنه  البئر  من  كنيسة   14قدًما".    128املاء  اليوم 

أرثوذكسية يونانية يقف فوق البئر. في حين أن العديد من املواقع السياحية الحديثة في  
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في صحتها ، يتفق جميع العلماء تقريًبا على املوقع الفعلي لبئر يعقوب  إسرائيل مشكوك  

 .(10،  4حيث التقى يسوع باملرأة السامرية وقدم لها "املاء الحي" )يو 

 

 

 درجات وعالمات وأحجار  -الهيكل في القدس  .6

 في الهيكل في أورشليم. العديد  
ً
من تسجل األناجيل أن يسوع وتالميذه أمضوا وقًتا طويال

 أدت    61االكتشافات األثرية تتعلق باملعبد اليهودي من القرن األول. ساللم بعرض  
ً
مترا

إلى املداخل الرئيسية ملجمع الهيكل. تم اكتشاف الجزء الشرقي من هذا الدرج بالتناوب 

 .بين الخطوات القصيرة والطويلة

 

ميات ضئيلة من  النقش التحذيري للمعبد في متحف اسطنبول األثري. تم العثور على ك

الفاتح.  األحمر  باللون  يبرز  كان  النقش  أن  إلى  يشير  مما  الحروف  األحمر داخل  الطالء 

 oncenawhile / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 :مصدر الصورة

فناء كان أقرب منطقة يمكن    -(األمم)رواق  األمم  بوابة  داخل مجمع املعبد كانت توجد  

ناس غير الطاهرون إلى الهيكل نفسه. يسجل جوزيفوس أنه أن يصل إليها الوثنيون وال

بين هذه املحكمة واملحاكم الداخلية ملنطقة املعبد كان جداًرا كانت عليه عالمات تحذير  

 باللغتين اليونانية والالتينية تمنع األجانب من تجاوز تلك النقطة تحت وطأة املوت .

وهو   -نقش تحذيري على السطر  به  لوح من الحجر الجيري  تم اكتشاف    1871في عام   

النقوش   تجاوزوا هذه  قد  وتالميذه  كان يسوع  الذي وصفه جوزيفوس.  الوصف  نفس 

 .التحذيرية عدة مرات

 

 أخير 
ً
، تم اكتشاف شارع هيرودي به متاجر على جانبه على طول الطرف الجنوبي لحائط  ا

ملقاة حتى لو سقطت املبكى. الشارع نفسه ملتوي من الحجارة الضخمة ، التي ال تزال  
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الهيكل عام   الرومان من جبل  الجنود  بها  ألقى  تذكير حي لنبوة  70عندما  . الحطام هو 

 2،  24يسوع بأن الحجارة الجميلة ملباني املعبد سوف يتم رميها متى  

 

 :كايافاس قبر -

 

رئيس الكهنة الذي أشرف على محاكمة يسوع. وعثر فيها على عظام رجل    مقبرة قيافا ، 

 عاما.  60يبلغ من العمر 

؛    57،    3:  26كان قيافا رئيس الكهنة الذي ترأس محاكمة يسوع بحسب األناجيل )متى  

يو    2:  3لوقا   ،  ٤٩:١١؛  القديم  املؤرخ  يسجل  االسم  )يوسيفوس(  (.  أن   ، جوزيفوس 

ا في املقام األول باسم عائلته ،    ا،  زيف قيافالكامل لقيافا كان جو 
ً
ويبدو أنه كان معروف

قيافا ، بنفس الطريقة التي كان ُيعرف بها العديد من أبناء هيرودس باسم هيرودس )أي  

 . هيرودس(. أنتيباس ، هيرود أرخيالوس ، إلخ

 

ا قامت ، كان فريق بناء يقوم ببناء حديقة مائية بالقرب من القدس عندم  1990في عام  

اآلثار واكتشفوا  القرن األول. تم استدعاء علماء  إلى  جرافتهم بتحطيم سطح قبر يعود 

مجموعة متنوعة من العظام )صناديق عظمية مستخدمة في القرن األول( ، بما في ذلك 

صندوق مزخرف ُنِقش باسم "يوسف بن قيافا". كان بداخلها عظام ستة أشخاص ، بمن  

 عاًما يعتقد العلماء أنها بقايا قيافا نفسه.   60لعمر  فيهم عظام رجل يبلغ من ا
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 :  حجر بيالطس

 

 

 

  / BRBurton :يهودا. مصدر الصورةيؤكد حجر بيالطس أن بيالطس البنطي كان رئيس 

تعلن األناجيل األربعة أن الحاكم الروماني ، بيالطس البنطي ، حكم على يسوع باملوت  

فقد ذكره الكتاب القدامى ،   -صلًبا. في حين أن تاريخه التاريخي لم يكن موضع شك حًقا 

تشاف أدلة أثرية  تم اك  -مثل جوزيفوس وتاسيتوس وفيلو ، باإلضافة إلى روايات اإلنجيل  

. كشفت الحفريات بالقرب من املدرج عن 1961على وجوده في قيسارية ماريتيما في عام  

وجود كتلة من الحجر الجيري منقوشة بتكريس لقيصر طيباريوس من "بيالطس البنطي  

   20، رئيس يهودا".  
ً
تاب    يؤكد حجر بيالطس أن بيالطس كان رئيسا

ُ
لليهود ، كما وصفه ك

فو  عام  اإلنجيل.  في   ، خالل   2018رترمور  اكتشافها  تم  نحاسية  حلقة  تنظيف  تم   ،

في هيروديوم ، وتصويرها وتحليلها كاشفة عن النقش اليوناني ،   1969-1968الحفريات  

. كانت مثل هذه الحلقات شائعة بين الجنود الرومان ، وبما أن اسم  بيالطس"بيالتوس"

ا لبيالطس البنطي أو  بيالطس غير شائع ، يعتقد الكثيرون أن الخات
ً
م كان في السابق ملك

  ، الروماني  الحاكم  على  أثرية  أدلة  بيالطس  وخاتم  بيالطس  حجر  يقدم  خدمه.  أحد 
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لُيصلب الذي سلم يسوع   ، البنطي  تاريخ   بيالطس  بل  اسطورة تحكى  ليس مجرد  فهذا 

 حقيقى.

 

 :  كعب عظم الرجل املصلوب

 

الرجل املصلوب في متحف إسرائيل. الصورة: كارل   نسخة طبق األصل من عظم كعب 

 HolyLandPhotos.org / راسموسن

  ، بلوتوس   ، جوزيفوس  )مثل  الروماني  الصلب  على  األدبية  األدلة  من  الكثير  هناك 

. في ذلك العام ، حفر  1968سينيكا(. تم اكتشاف أدلة أثرية على الصلب الروماني في عام  

شر  في شمال  مقابر  عدة  الخطأ  بطريق  بناء  املقابر  طاقم  داخل  يوجد  كان  القدس.  ق 

عظام   من  باسم  القدماء،العديد  منقوشة  واحدة  ذلك  في   Jehohanan بما 

(Yehohanan)   والتي تحتوي على بقايا هيكل عظمي لذكر بالغ ، بما في ذلك عظم الكعب ،

أن  الرفات  فحص  الذي  األنثروبولوجيا  عالم  قرر  فيه.   
ً
مغروسا يزال  ال  مسمار  مع 

  21م( .  66-7ان في العشرينات من عمره عندما صلب في القرن األول )حوالي  يهوهانان ك

صليب   جانبي  على  بساق  األرجح  على  صلب  قد  يهوهانان  أن  أخرى  دراسة  وكشفت 

 واملسمار مدفوع في جانبه من خالل كعبه 

 

يؤكد عظم كعب الرجل املصلوب وصف صلب املسيح في الكتاب املقدس. عالوة على ذلك  

، فإنه يتعارض مع اعتراضات النقاد الذين جادلوا بأن يسوع كان سُيلقى في مقبرة جماعية 

املصلوبة  الضحية  أحباء  أن  اآلن  نرى  الئق.  بدفن  تكريمه  يتم  أن  من   
ً
بدال للمجرمين 

 .عدادها لدفنها في مقبرة عائليةيمكنهم استعادة الجثة وإ
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 :  قبر يسوع في كنيسة القيامة .

إال أن هذه الصالة تحيط بقايا قبر يسوع    في حين أنه لم يعد يشبه القبر إلى حد كبير ،

 2داخل كنيسة القيامة. الصورة: الري كويستر / فليكر / سيس ي بي 

هناك ثالثة قبور في القدس ُيزعم أنها مكان الراحة األخير ليسوع. املوقع الذي يحتوي على  

ية أن هذا أقدم شهادة على أنه قبر املسيح يقع داخل كنيسة القيامة. أثبتت األبحاث األثر 

املوقع كان مقبرة يهودية في مقلع الحجر الجيري القديم خارج أسوار القدس في وقت وفاة  

أسوار  املسيح خارج  فيه  الذي وضع  للقبر  التوراتي  الوصف  مع  يتوافق  . وهذا  املسيح 

 .(12،  13، عب   39،  27(. متىاملدينة )

 

بنى منصة ضخمة فوق املحجر  كتب يوسابيوس أن اإلمبراطور هادريان )القرن الثاني(  

/ أفروديت فوق قبر املسيح . أكد ذلك جيروم وقال إن املعبد ظل  معبودهوشيد معبًدا لل

   وقائما هناك حتى وقت قسطنطين .
ً
أن اإلمبراطور قسطنطين ،   يوسابيوس كتب أيضا

خالل حياته )القرن الرابع( ، دمر املعبد الروماني وحفر من خالل ملء منصة هادريان 

حتى عثر على قبر املسيح. ثم قام ببناء هيكل جديد )كنيسة القيامة( حول القبر . تم ترميم  

 .وإعادة بناء كنيسة القيامة عدة مرات منذ بنائها

 

خالل عمليات الترميم األخيرة للمقبرة )الضريح الذي يحيط بقايا املقبرة القديمة( ، أزال 

لدفن في املقبرة ألول مرة منذ ما يقرب من الخبراء لوح الحجر الجيري الذي غطى سرير ا

عام. تم اختبار عينات من قذائف الهاون من الهيكل املحيط باملقبرة ، مؤكدة أنها   500

ُبنيت في منتصف القرن الرابع ثم أعيد بناء الكنيسة الصليبية في العصور الوسطى ، مما  

ماكراي: "على الرغم من أن    يؤكد التاريخ املكتوب القديم للموقع. لخص عالم اآلثار جون 

الدليل املطلق على مكان قبر يسوع ال يزال بعيًدا عن متناولنا ، فإن األدلة األثرية واألدبية  

 املبكرة تجادل بقوة ألولئك الذين يقرنونها بكنيسة القيامة." 



 60 

 :نقش الناصرة  .

 

 

 

مرسوم إمبراطوري من القرن األول ينص على عقوبة اإلعدام ألي شخص    -نقش الناصرة  

الجثث يسرق  عليه  القبض  الصورة  يتم  مصدر  القبور.   Poulpy / Wikimedia :من 

Commons / CC-BY-SA-3.0 

نقش الناصرة هو مرسوم من قيصر منقوش على لوح رخامي يفرض عقوبة اإلعدام في  

إسرائيل على أي شخص ُيقبض على جثث تتحرك من مقابر العائلة ، وعلى وجه التحديد  

الذي    1878م" ، مثل املقبرة التي دفن فيها يسوع. بقلم فيلهلم فروهير عام  و خت"القبور امل

سجل أنه جاء من الناصرة ثم ترجمه ونشره الباحث الفرنس ي م. جمهور يهودي. إنه ألمر  

غير عادي أن يشعر قيصر بالحاجة إلى إصدار مثل هذا التصريح ؛ بينما كان من الشائع 

القبور بنهب القبور لسرقة األشياء الثمينة ، إال   في العصور القديمة أن يقوم لصوص

أنهم لم يفعلوا ذلك أبًدا. بالطبع ، يسجل الكتاب املقدس أن القادة اليهود تعمدوا نشر 

( لشرح حقيقة أن املعطى كان  15-13:  28أكذوبة أن تالميذ يسوع قد سرقوا الجسد )متى  

ا بعد قيام يسوع من بين األموات. من املحتمل  
ً
أن يكون هذا التقرير قد وصل إلى  فارغ
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اإلمبراطور الروماني ، الذي كان من املمكن أن يرى الطائفة املسيحية الجديدة كحركة 

 .خطيرة ومعادية للرومان

 

أظهر تحليل حديث للوح الرخام الذي نقش فيه نقش الناصرة أنه من املحتمل أنه جاء 

 من جزيرة كوس اليونانية. اقترح مؤلفو الدراسة سي
ً
تاريخًيا مختلًفا ، على الرغم من    اقا

مشاكل   هناك   ، مقابلة حديثة  في   ، بيلنجتون  كاليد  الدكتور   ، املؤرخ  أشار  كما   ، أنه 

نقش  "سياق  أن:  إلى  خلص   ، بعمق  الناصرة  نقش  دراسة  بعد  فرضياتهم.  في  خطيرة 

أنه   املؤكد  شبه  من  وأنه   ، لليهود  وليس  لليهود  كتب  أنه  بوضوح  يثبت  أصدره  الناصرة 

 ملك اليهود . كالناصرة في  ،املسيحكلوديوس رًدا على قصة قيامة 

 

 شخص على جبل الجليل:  ٥٠٠٠املوعظة ألكثر من 

يحكى د جيم هوفماير عن رحلة مع الطلبة جامعة ويتون الى الجليل ورأى كيف استطاع  

 املوعظة الشهيرة على الجبل دون مكبرات صوت   فيشخص  ٥٠٠٠املسيح أن يعظ الى 

الصخر واجرى تجربة مع الطلبه بجعل أحد الطلبة يقرأ   فيوجدوا مسؤح طبيعى محفور  

 من بعيد على بعد    األخرىاملوعظة على الجبل ومن الناحية  
ً
متر وقد    ٥٠وقفنا جميعا

الصوت   طريق صدى  عن  يرن  الصوت      فيكان 
ً
جدا واضح  وكان  املسرح  كأحدث هذا 

 مكبرات الصوت.  

 

 

 

 الخالصة: 

إما أنها تمثل مكاًنا زاره أو أشخاًصا   كل من هذه االكتشافات مرتبطة بيسوع بطريقة ما ،

ا مركزًيا في حياته. ويشيران مًعا إلى أن كتبة األناجيل الكتابية سجلوا 
ً
تفاعل معهم أو حدث
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بدقة أحداث حياة املسيح. إذا تمكنا من الوثوق في التفاصيل التاريخية التي وصفوها ، 

ت مرة ، "" أنا الطريق والحقيقة  أعتقد أنه يمكننا الوثوق بسجلهم لتعاليم يسوع. قال ذا

(. كما أخبر تالميذه أن التوبة وغفران 6:  14والحياة. ليس أحد يأتي إلى اآلب إال بي ")يو  

التي دأب  47،    24الخطايا سُيكرز باسمه لجميع األمم )لوقا   السارة  (. هذه هي األخبار 

 عام.  2000أتباعه على إعالنها منذ ما يقرب من 
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 الفصل السادس  

 عصر الكنيسة 

 
االحجار تتكلم وتعلن عن صحة الكتاب املقدس فكل عام يكتشف علماء االثار شواهد 

كورونا   وقت  اثناء  هللا  كلمة  فى  الوارده  التاريخية  االحداث  بالدليل صدق  وتؤكد  تثبت 

العبادة   ٢٠٢٠ في  تستخدم  مقدسة  أشياء  التركي جالل شيمشك  اآلثار  عالم  إكتشف 

الودك في  منزل  حفر  أثناء  فريداملسيحية  طراز  ذو  املنزل  كان  حول   - ية.  بناؤه  تم  الذي 

 ألثرياء. كما نقراء   -حديقة مركزية أو فناء  
ً
يقع بجوار مسرح ومن املحتمل أن يكون مملوكا

عن الودكية فى سفر الرؤيا ينتقد املؤمنين هناك "أنا غني وقد استغنيت ولست بحاجة 

وا الودكيه  اهل  اعتقاد  كان   
ً
حرفيا وهذا   " ش يء  واملستوى إلى  االموال  على  عتمادهم 

 .10الخبر ملن يريد املصداقية، املعيش ى املرتفع لهم فاالحجار تتكلم 

 وتقع 
ً
الحقيقة ان سفر االعمال ملئ باملواقع الجغرافية وأسماء مدن وموانئ كثيرة جدا

في نطاق البحر املتوسط والبحر األسود وكلها كانت بسبب رحالت الرسول بولس وتالميذ  

اقاص ى  املس وحتى  والسامرة  اورشليم  من  االنجيل  رسالة  لنشر  التجوال  كثرة  ومن  يح 

األرض وبالطبع روما كانت تمثل املدينة العظيمة والتي وصل لها بولس الرسول في نهاية  

 رحلته وتم استشهاده هناك. 

كل هذا الزخم جعل هناك ثروة من املعلومات االثرية في كل مكان ذهب اليه التالميذ وتم  

ترك بصمة في حياة الكنيسة ومازالت الكنائس التقليدية تحتفظ بهذا السجل الضخم  

 النها أماكن مقدسة وله قيمة  
ً
من املواقع االثرية التي يتم زياراتها من البعض خصوصا

 لشعب املسيحى في كل ربوع األرض.  دينية كبيرة في قلوب ا

 

 
10 https://www.hurriyetdailynews.com/house-with-church-unearthed-in-laodicea-159481 
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بعد عقود من فحص التفاصيل املذكورة في سفر أعمال الرسل ، خلص السير ويليام  

الحقائق جديرة  عن  تصريحاته  وليست  ؛  األولى  الدرجة  من  مؤرخ  "لوقا  أن:  إلى  رامزي 

ؤلف  بالثقة فحسب ، بل يمتلك املعنى التاريخي الحقيقي.. باختصار ، يجب على هذا امل

 ." إلى جانب أعظم املؤرخين

فهمنا   لقد على  الضوء  وتلقي  تؤكد  التي  االكتشافات  من  بالعديد  اآلثار  علماء  قام 

الجديد الذي سنستعرضه هو   في العهد  التالي  لألناجيل األربعة. بعد األناجيل ، القسم 

 .11أعمال الرسل سفر

 

استمرار إلحدى   ببساطة  هو  الرسل  أعمال  سفر  اإلنجيلإن  لقد  روايات  لوقا ،  جمع 

إنجيله عن يسوع املسيح باعتباره املجلد األول من عمل من جزأين. غطى حياة  الطبيب  

وهو    يسوع في مخطوطته األولى. في الثاني وصف التاريخ املبكر للكنيسة التي أسسها يسوع

 .سفر أعمال الرسل

 

الكتاب املقدس إن أعمال الرسل هو االسم الذي يطلق على الجزء الثاني من    فىالحظ  ن

 
ً
تقليديا املكون من مجلدين والذي تم تحديده  أنه قد كتبه لوقا  العمل  ،   الطبيب  على 

 
ً
أجزاء من كتابة  كفي شكل جزأين    رفيق الرسول بولس. في األصل تم توزيع املجلدين معا

 .(207، ص  9، املجلد   1981رد لونجينكر ، ")ريتشالنفس الشخص كاملة واحدة 

 

لوقا   "الحساب    الذي  لثاوفيلس،يشرح  كتابه األول:  الغرض من   ، العمل  هذا  له  كرس 

السابق الذي قدمته يا ثاوفيلس لكل ما بدأ يسوع يفعله ويعلمه ، حتى اليوم الذي تم فيه  

(. العبارة السابقة في هذه اآلية األولى هي شعارات بروتون باليونانية.  2-1:  1")أع    صعوده

 
11 https://www.ucg.org/the-good-news/the-bible-and-archaeology-the-book-of-acts-the-church-begins 
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باليونانية ُيدعى   ، أكبر  لعمل  البردي  ورق  من  لفافة  أول  إلى  تشير  ومنه  tomos وهي   ،

 .tome نحصل على الكلمة اإلنجليزية

"انفصل يسوع ع أن  التي وقعت بعد  الثاني يروي لوقا األحداث  الدرج  ]التالميذ[ في  نهم 

  30(. يغطي حوالي  24:51وصعد إلى السماء" )لوقا 
ً
 .من تاريخ الكنيسة عاما

 

 William Ramsayقبل حوالي قرن من الزمان ركز العالم البريطاني ويليام رامزي 

على كتاب أعمال الرسل في محاولة إلظهار أنه مليء باألخطاء الجغرافية واألثرية. بعد كل  

د من العلماء في عصره ، املجهزين بأدوات النقد النص ي وعلم اآلثار ، ش يء ، فإن العدي

قد كشفوا العديد من األخطاء في الكتابات الكالسيكية األخرى. أعد هذا األستاذ  البارز  

نفسه بجد من خالل دراسة علم اآلثار والجغرافيا قبل مغادرته إلى الشرق األوسط وآسيا  

 .خ لوقا للكنيسة املبكرة كان في الغالب أسطورةالصغرى في سعيه إلثبات أن تاري

 

 ، سعيه لم يكن كما توقع. بعد ربع قرن من البحث في ما ُيعرف اليوم بإسرائيل وتركيا 

  امللحد حيث أعاد بدقة خطوات الرسل كما هو موصوف في سفر أعمال الرسل ، هز هذا  

بأن هذا التغيير الجذري   الشهير العالم الفكري عندما أعلن أنه اعتنق املسيحية. اعترف

لوقا في  في الفكر والقلب كان بفضل جزء كبير من دهشته من الدقة التي وجدها في سرد 

 .سفر أعمال الرسل

 

بعد عقود من فحص التفاصيل التاريخية والجغرافية املذكورة في الكتاب ، خلص رامزي  

ال عن  تصريحاته  ليست  ؛  األولى  الدرجة  من  مؤرخ  "لوقا  أن:  بالثقة  إلى  جديرة  حقائق 

فحسب ، بل يمتلك املعنى التاريخي الحقيقي ... باختصار هذا يجب وضع املؤلف جنًبا إلى  

جنب مع أعظم املؤرخين ")تحمل االكتشاف الحديث حول مصداقية العهد الجديد ،  

 ( 80، ص  1953
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النهاية حص في  الرسل ورسائل بولس.  الكتب عن أعمال  العديد من  في كتابة  ل  ومض ى 

 رامزي على وسام فارس ملساهماته في دراسة علم اآلثار والجغرافيا.

 

، في يوم الخمسين  الكنيسة املسيحية  أول    عندما بدأت  من أعضائها   120عندما تلقى 

للعبادة في وقت ذلك   )اورشليم(روح هللا ، كان اآلالف من الحجاج اليهود يزورون القدس

 .(5- 1: 2العيد املقدس )أعمال الرسل 

 

للجمهور  ملهمة  عظة   ، القدس  بالروح  املمتلئ   ، بطرس  الرسول  ألقى  اليوم  ذلك  في 

اآلالف   ،  خطاياهب  واعترفوااليهودي. سمع  األخيرة  يسوع  قيامة  عن  في حديثه  وتابوا.  م 

اقتبس من أحد املزامير النبوية للملك داود: "ألنك لن تترك نفس ي في الجحيم ، وال تدع  

 .(١٦:١٠؛ مزامير ٢٧:٢قدوسك يرى فساًدا" )أعمال الرسل 

 

فن  تابع بطرس: "أيها الرجال واإلخوة ، دعوني أتحدث إليكم بحرية عن داود  ، أنه مات ودُ 

، التأكيد مضاف(. يمكن لبطرس ،   29:  2، وقبره معنا حتى يومنا هذا" )أعمال الرسل  

الذي كان يتحدث في منطقة الهيكل في القدس ، أن يشير إلى مقابر قريبة مللوك إسرائيل  

 .على وجه التحديد موقع دفن داود -

 

العا من  يكن  لم  املدن  أو  البلدات  في  املوتى  أن دفن  الرغم من  أو  على  اإلسرائيلية  دات 

اليهودية ، إال أن امللوك كانت استثناًء. يسجل الكتاب املقدس أن "داود إضطجع مع آبائه  

(. كما ُدفن العديد من ملوك إسرائيل الالحقين في  10:  2ملوك    1ودفن في مدينة داود" )

امل ، دفن  املثال  امللوك املحددة. على سبيل  في قبور  ، وإن لم يكن جميعهم  لك  القدس 

 .(21:20الشرير يهورام "في مدينة داود ، لكن ليس في قبور امللوك" )أخبار األيام الثاني 
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، السنين  من  مئات  عدة  املنطقة    بعد  إصالح  تم   ، نحميا  عهد  في  القدس  ترميم  أثناء 

املحيطة بمقابر امللوك. "وبعده رمم نحميا بن أزبوك ... حتى املوضع الذي أمام قبور داود  

 .(16: 3..." )نحميا 

 

عيد العنصرة ، كتب    عظةيفوس مؤرخ يهودي ُوِلد بعد وقت قصير من إلقاء بطرس  سو ي

 أن هيرودس الكبير قد اقتحم  
ً
قبل بضعة عقود لينهب ثرواته ، ليكتشف    قبر داود ليال

 أن ملك
ً
   ا

ً
قد نهبها بالفعل )آثار اليهود ، الكتاب السادس عشر ، الفصل السابع ،    سابقا

   اود(. كان قبر د1القسم  
ً
يفوس روايته بعد  سو يعلى نطاق واسع حتى عندما كتب    معروفا

 .بطرس كالمعقود من 

 

]داود[ في جبل صهيون حيث دفن معظم امللوك. قيل أن القبر روبرتسون: "كان قبره    يقول 

 ["  138-117قد سقط في أنقاض في عهد اإلمبراطور هادريان ]

 

على الرغم من أن علماء اآلثار ال يتفقون على ما إذا كانت منطقة املقابر الواسعة التي تم  

 اكتشافها قبل قرن تقريب
ً
في الطرف الجنوبي من القدس هي موقع قبور ملوك إسرائيل ،   ا

بعض   من  بدعم  ويحظى  املقدس  الكتاب  في  املذكورة  الروايات  مع  يتفق  املوقع  أن  إال 

 .العلماء البارزين

 

املوقع املقترح  إن  :Biblical Archaeology Review يكتب هيرشيل شانكس، محرر مجلة

ورة له ، هو بالضبط املكان الذي يتوقع املرء أن يجد  لقبر داود وغيره من األماكن املجا

، وهي   اودفي الجزء الجنوبي من مدينة د  -فيه موقع الدفن املذكور في الكتاب املقدس  

 . املوتى منطقة ُيمنع عادة دفن
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، قام فرنس ي يدعى ريموند ويل بالتنقيب في هذه املنطقة ووجد   1914و    1913بين عامي  "

وهو نوع من النفق الطويل  .T1 وأروع هذه املقابر هو ... T8 إلى T1 نعدة مقابر مرقمة م

 
ً
 13أقدام وارتفاعها أكثر من    8قدم طويلة ، أكثر من    521/2  أو الكهف املحفور صناعيا

 قدم
ً
الباهظة  ا القبور  أن بعض  واملحفوره  ... حقيقة  ،كانت موجودة  الصخر  في الثمن 

، بما في ذلك امللك داود فيها  دفنوا  يهوذا    بالضبط حيث يقول الكتاب املقدس أن ملوك

ا للملك   (T1) املحتمل أن تكون هذه املدافن    الواقعتشير بالتأكيد إلى  وهذه الحفائر  ،  
ً
ملك

 ( 64، ص  1995فبراير(  -)يناير عدد - الكتابيةثرية األ مجلةداود ")

 

بكثافة    مصدر لحروب ونهبصعب ألن املنطقة كانت  وهو  دقيق التحديد  من الصعب ال

في القرون الالحقة ولم يتبق سوى أجزاء من املقابر. سواء أكان املزيد من البحث يمكن 

  عظة أن يؤكد أن هذا املوقع هو قبر داود أم ال ، يمكننا أن نكون على ثقة من أنه خالل  

لعهد الجديد ، يمكن أن يشير  بطرس التي ألقيت في يوم الخمسين ، عندما بدأت كنيسة ا

إلى منطقة في القدس حيث عرف الجميع أن قبر داود يقع ويمكن أن يشهد على أن رفاته  

 .ال تزال موجودة

 

من الواضح أن داود لم يقم من املوت ، ولكن اآلن يمكن لبطرس والعديد من الشهود 

ح وعاد يسوع إلى الحياة اآلخرين أن يؤكدوا أن قبر يسوع ، وليس قبر داود ، هو الذي انفت

 ، مؤكد
ً
أنه املسيا. لم يستطع آالف املستمعين اليهود دحض األدلة. هذا الدليل ، من بين    ا

الرسل  )أعمال  الفور  على  املسيح  باعتباره  يسوع  قبول  إلى  الكثيرين  دفع   ، أخرى  أمور 

2:41 .) 

يفة ، بما في  خالل األيام واألسابيع التي أعقبت عظة بطرس ، واجه الرسل معارضة عن

السجن  في  بهم  الزج  السلطات  و   ذلك  من  العديد  تآمر   ، قبل سجنهم  محاكمتهم  خالل 
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ً
دفاعا تحدث  الدينيين  القادة  كبار  أحد  لكن   ، لقتلهم  املعلم    :عنهم  اليهودية  غماالئيل 

 اليهودى الذى علم بولس الرسول وتتلمذ على يديه. 

 

غماالئيل ، معلم للشريعة يحترمه جميع  ثم قام أحد أعضاء املجلس ، وهو فريس ي يدعى  "

الشعب ... هؤالء الرجال ... أقول لكم ، ابتعدوا عن هؤالء الرجال واتركوهم وشأنهم ؛ ألنه  

ش يء ؛ ولكن إذا كان من هللا ، بإذا كانت هذه الخطة أو هذا العمل من الناس ، فلن يأتي 

واتفق هللا.  تحارب  نفسك  تجد  حتى  لئال.  إسقاطه  يمكنك  الرسل فال  ودعوا   ، معه  وا 

الرسل   ")أعمال  ، وأن يطلقوا سراحهم  ، وأوصوا أال يتكلموا باسم يسوع  : 5وضربوهم 

34-40 ) 

(. كان حفيد  3:  22سل ، معلم بولس )أعمال الرسل  الذي عارض إعدام الر   غماالئيل،كان  

 .مؤسس مدرسة مهيمنة من الفريسيين ، فرع رئيس ي من اليهودية هيليل ،

 

من خالل االكتشافات األثرية. في مقبرة في سراديب املوتى   Gamaliel تم تأكيد اسم عائلة

بالقرب من بحيرة طبريا ، في قسم يسمى قبر البطاركة ، يوجد على إحدى    في بيت شعاريم ،

ذائع  كان غماالئيل   " للحاخام غماالئيل.  ]القبر[  "هذا  واليونانية:  بالعبرية  القبور نقش 

القبر كان   الكتاب املقدس هو أول عائلة حاخامية شهيرة تحمل اسمه. هذا  في  الصيت 

 .ألحد نسله

 فوس و سيو ييذكر املؤرخ 
ً
غماالئيل ، واصفين إياه بأنه   بعض األعمال التلمودية أيضا

 طيًبا يتمتع بتسامح أوسع بكثير  
ً
رجل خير ورائع. ويضيف ويليام باركلي: "لقد كان رجال

من زمالئه. لقد كان ، على سبيل املثال ، واحًدا من الفريسيين القالئل الذين لم يعتبروا  

 الثقافة اليونانية آثمة. وكان أحد ال
ً
الذين لم يتعاملوا مع الثقافة اليونانية.   قالئل جدا

عطي لقب "
ُ
" ، فدعوه الرجال "جمال الناموس". عندما مات قيل ، "منذ  معلم أى ربونىأ
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عن  ئيل لم يعد هناك تقديس للقانون ؛ وتالش ى النقاء واالمتناعغماال  املعلموفاة 

  "في نفس الوقت التقديس

 الساحر: علم االثار وشخصية سيمون 

املناطق النائية من إسرائيل ، وصل بطرس إلى السامرة ليكرز  في  عندما انتشر اإلنجيل  

الذي تعمد ولكن بطرس ويوحنا رفضه  ،  )سيمون(بكلمة هللا. هناك التقى بساحر اسمه 

 ( 24-18: 8الحًقا ملحاولته رشوة طريقه إلى موقع قوة وتأثير في الكنيسة )أعمال الرسل 

 

الشخصية   املقدس عن هذه  الكتاب  في  مباشر  آخر بشكل  ش يء  أي  يذكر  ،   املبهمهلم 

ة سمعان ،  . ومع ذلك ، بعد حوالي قرن من وفاالساحراملعروفة في التاريخ باسم سيمون 

 .ظهرت كتابات تصف نشاطاته بعد أن رفضه الرسل

 

: "كان  وهو أحد املدافعين عن االيمان املسيحى    يعلق جاستن الشهيد  
ً
على الرومان قائال

، من سكان القرية التي ُتدعى جيتو ، قام بأعمال جبارة في  اسمه سيمون هناك سامري ،  

لكية في روما ، من السحر ، بحكم فن  م[ ، وفي مدينتك امل 54- 41عهد كلوديوس قيصر ]

 ، وكإله كرمت من قبلكم بتمثال نصب على نهر التيبر  
ً
عمل الشيطان فيه ، وكان يعتبر إلها

إلى سيمون اإلله ] "Simoni Deo Sancto" :بين الجسرين ، وحمل هذا النقش بلغة روما

تقريب السامريين  ويعبده جميع   القدوس[. 
ً
األخرى  ا األمم  من  وقليل  قبل  ،  ما  ")اآلباء   ...

 .(171"ص االول  جاستن  دفاعنيقية ،" 

 

التيبر عليها نقش    1574في عام   نهر  في  الرخام على جزيرة  من  املنقبون على قطعة  عثر 

  ن "سيموني سانكو ديو فيديو". يفسر البعض هذا على أنه يشير إلى إله سابين ، سيمو 

ستين الشهيد بأنه تم  االذي وصفه جسانكوس ، ولكن على األرجح كان جزًءا من التمثال  

 تكريسه لسيمون الساحر.
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ً
أن جاستن    يشير محررو كتاب آباء ما قبل نيقية إلى هذه النقطة: "من املفترض عموما

. ويستند هذا االفتراض  الساحركان مخطًئا في فهم أن هذا التمثال كان نصًبا لسيمون  

 تم حفره. في جزيرة التيبر قطعة من الرخام ، عليها نقش  1574إلى حقيقة أنه في عام  

"Semoni Sanco Deo" لإل أقيم  الذي  التمثال  قاعدة  تكون  ربما   ، ذلك  إلى  وما  له ، 

 سيمون. 

 

" 
ً
   لقد بدا لنا هذا دائما

ً
 طفيًفا للغاية على أساسه نرفض تصريحا

ً
   دليال

ً
للغاية كما    دقيقا

موجه إلى روما ،    دفاع عن االيمانيدلي به جاستن هنا ؛ تصريح لم يكن ليخاطر به في  

  
ً
حيث كان لدى كل شخص وسائل التحقق من دقته. إذا ، كما ُيفترض ، أنه ارتكب خطأ

 ، وال بد أنه قد تم كشفه في الحال ، ولم يكن الكتاب اآلخرون يكررون القصة كثير 
ً
كما    ا

 "فعلوا 

 

أم ال ، فإن الطابع التاريخي لهذه    الساحرسواء كانت قاعدة التمثال مخصصة لسيمون  

 
ً
 .في أدب القرنين الثاني والثالث الشخصية الكتابية تم تأكيده أيضا

 

 :دمشق  من  بهثم هرو  بولس  تواجدوقصة  علم االثار 

 

 إلى دمشق ، حيث حدث تحول مثير    بعد أن ذهب اإلنجيل إلى السامرة ،
ً

  - انتشر شماال

تحول شاول ، الذي أصبح الرسول بولس. بعد اهتدائه قال له هللا: "قم وادخل املدينة  

 ( 6: 9فيقال لك ما يجب أن تفعله" )أعمال الرسل 
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بعد وصول بولس إلى دمشق ، تحدث يسوع في رؤيا إلى حنانيا ، أحد املسيحيين املقيمين  

قال له الرب: قم واذهب إلى الشارع الذي يقال له مستقيم ، واستفسر في بيت هناك: "ف

 .(9:11يهوذا عن شخص اسمه شاول. طرسوس ، فها هو يصلي ")أع 

 

الكتاب   شرح  يشرح  دمشق.  في  الرئيسية  الشوارع  أحد  مستقيم  املسمى  الشارع  كان 

 
ً
بًيا وال يزال أحد شوارع  شرقيا غر   املقدس للمفسر: "الشارع املسمى املستقيم كان شارعا

دمشق الرئيسية ، درب املستقيم. كان به أروقة ذات أعمدة على جانبيها وفرض بوابات  

ا في العصور القديمة مثل شارع ريجنت في 
ً
في كل طرف ... ومن املفترض أنه كان معروف

لندن أو شارع ميشيغان في شيكاغو اليوم. لم تتضمن االتجاهات اسم الشارع فحسب ،  

 ( 373شملت أيًضا املنزل الذي يمكن العثور فيه على شاول ")لونجينكر ، ص  بل

 

عندما اضطهد اليهود بولس في دمشق ، أنزله أصدقاؤه عن أسوار املدينة في سلة )أعمال 

الرومان. 9:25الرسل   بناه  الذي  القديم  الجدار  أجزاء من هذا  اآلثار  اكتشف علماء   .)

قدم جنوب    1000ى جزء من الجدار الروماني على بعد كتب جون ماكراي: "تم العثور عل 

البوابة  تحت  ونافذة.  بولس  القديس  كنيسة  أسفل  شرقي(  )باب  الشرقية  البوابة 

العثمانية الحالية ، تم بناء هذه الكنيسة الصغيرة من قبل الروم الكاثوليك فوق بوابة 

لت من نافذة في الحائط  من العصر الروماني: يربط التقليد املكان بهروب بولس بسلة أنز 

 .12( 234، ص  1991( ")علم اآلثار والعهد الجديد ، 11:33)كورنثوس الثانية 

 

 

 

 

 
1212 (Archaeology and the New Testament, 1991, p. 234). 
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 هروب بطرس الى قيصرية: وقصة  علم االثار 

  

في هذه األثناء في القدس اعتقل بطرس مرة أخرى وحكم عليه باإلعدام هذه املرة من قبل  

هيرود أغريبا ، حفيد هيرودس الكبير. قبل بضعة عقود ، تم تأكيد هذا الحاكم أيًضا 

كشخصية تاريخية عندما وجد عالم اآلثار اإلسرائيلي بنيامين مزار أوزاًنا مع اسم هيرود  

 .إلى العام الخامس من حكمه أغريبا ولقبه تعود

)أعمال الرسل   من السجن  عن هروب بطرس العجائبي  سعندما سمع هيرودس أغريبا

فحص الحراس وأمر    ( ، غضب. "ولكن ملا بحث عنه هيرودس ولم يعثر عليه ،٩-٥:  ١٢

 .19بقتلهم. ونزل من اليهودية إلى قيصرية ومكث هناك" اآلية 

 

 صكانت قي
ً
   رية ميناًء صناعيا

ً
لإلعجاب بناه هيرودس الكبير. تم تسميته على شرف    مثيرا

. كان لدى هيرودس  وسط اليهود، وأصبح املقر الروماني في  )قيصرية(أغسطس قيصر  

 أيضا قصر 
ً
 .من الجيش املسؤولين الرومانمع  يحكم  رائعا هناك حيث كان ا

 

"  ، ، ومضمار  ، ومدرج  مثل مسرح   ، ملدينة هيلينستية  نموذجية  مباٍن  املدينة  تضمنت 

وقناة ، وشارع بأعمدة ، ومعبد مثير لإلعجاب مخصص لقيصر" )قاموس املترجم للكتاب  

  . (. تم العثور مؤخر 480، ص    1، املجلد    1962املقدس ،  
ً
ايا هذه املباني  على معظم بقا

تذكر   حجرية  لوحة  ذلك  في  بما   ، اآلثار  علماء  قبل  البنطى(  من  بونتيوس )بيالطس 

 ( .(The Good News ،May-June 2000 ،p. 25 بيالطس ]انظر
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كتب جون مكاي: "كنت ضمن طاقم اإلشراف في قيصرية منذ بداية الحفريات واسعة  

". "لقد أكد عملنا إلى حد كبير االنطباع الذي أعطاه 1982حتى عام    1972النطاق في عام  

في كل من  سو ي اليفوس  بنى عليه  كتاباته عن  الذي  الكبير  النطاق  ، عن  واآلثار  حروب 

رور اإلمبراطور أوغسطس" )علم اآلثار والعهد الجديد هيرودس إلرضاء غروره الخاص وغ

 ( 140-.  139، ص  1991، 

 

 
ً
وفاة هيرودس أغريبا غير املتوقعة في قيصرية. "اآلن كان   يسجل الكتاب املقدس أيضا

، وجعلوا   واحدة  بنفس  إليه  أتوا  لكنهم   ، أهل صور وصيدا  هيرودس غاضًبا جًدا على 

، طلبوا السالم ، ألن بالدهم كانت تزود  بالستوس املساعد الشخص ي للملك صد يقهم 

بالطعام من قبل امللك. في يوم محدد ، جلس هيرودس ، مرتدًيا لباًسا ملكًيا ، على عرشه  

وألقى خطبة عليهم ، وظل الشعب يهتفون: "صوت إله ال صوت رجل!" في الحال ضربه 

 .(23-20: 12 مالك الرب ، ألنه لم يعِط مجدا هلل ، وأكلته الدود ومات ")أع

 

يفوس تفاصيل إضافية في روايته املستقلة عن وفاة هيرود أغريبا: "في اليوم  سو ييقدم  

بالكامل من الفضة ، وفي سياق رائع حًقا ،   الثاني الذي يظهر فيه ارتدى ثوًبا مصنوًعا 

ثوبه  في  الفضة  فيه  أضاءت  الذي  الوقت  في  حيث  ؛  الباكر  الصباح  في  املسرح  ودخل 

طريقة مفاجئة ... أنت فقط كإنسان ، ومع ذلك  بانعكاس أشعة الشمس عليه ، أشرق ب

ا على الطبيعة الفانية. على هذا لم يوبخهم 
ً
فإننا من اآلن فصاعًدا نمتلكك بصفتنا متفوق

امللك ولم يرفض تملقهم الكافر ... كما نشأ ألم شديد في بطنه ... وعندما كان يتألم في  

 (.2ر اليهود ، التاسع عشر ، الثامن ،  بطنه ملدة خمسة أيام ، رحل عن هذه الحياة. .. ")آثا

 

 السياق   ، في هذااملؤرخ اليهودىفوس  ييوسكتابات  الروايتان، الكتاب املقدس و نجد ان  

يفوس سبب آالم املعدة ، لكن الكتاب املقدس يذكر  سو ييكمل كل منهما اآلخر. لم يذكر  



 75 

اليونانية   الكلمة  لوقا  الطبيب  استخدم  "الديدان".  بسبب  كان  في    skolekobrotosأنه 

أغريبا. تشير الكلمة إلى الديدان الشريطية أو الديدان    سإشارة إلى الحالة النهائية لهيرود

 إلى املوت كما 
ً
 وتؤدي أحيانا

ً
 شديدا

ً
املعوية األخرى التي يمكن أن تسد األمعاء وتسبب أملا

 .هذه الحالة في حال هناكان ال

 

 : سرجيوس بولس حاكم قبرص 

 
ً
أيضا اآلثار  رومانًيا    وجد علماء  بالفعل حاكما  كان  بولس  أن سرجيوس  إلى  تشير  أدلة 

تم الكشف عن نقش على مسافة قصيرة شمال بافوس يحمل اسم   1877لقبرص. في عام  

 .سرجيوس بولوس ولقب الحاكم

 

تم العثور على اسمه على حجر تذكاري في روما. "على   1887باإلضافة إلى ذلك ، في عام  

كلوديوس ، تم العثور على اسمه ]سرجيوس بولوس[ من بين حجر حدودي ]اإلمبراطور[ 

بعد امليالد( كأحد القيمين على ضفاف وقناة نهر التيبر. بعد    47آخرين ، حيث تم تعيينه )

أن أمض ى سنواته الثالث بصفته حاكًما في قبرص ، عاد إلى روما ، حيث شغل املنصب  

 "املشار إليه " سرجيوس بولس

 

 املجهول  في أثينا :  بولس واالله 

 

من قبرص ، شق بولس طريقه أخيًرا إلى أثينا ، عاصمة الفلسفة اليونانية. "اآلن بينما كان 

بولس ينتظرهم في أثينا ، استفزت روحه بداخله عندما رأى أن املدينة قد سلمت لألوثان 

متدين جًدا   ... ثم وقف بولس في وسط األريوباغوس وقال ، 'رجال أثينا ، أدركت ذلك. أنت

في كل ش يء ؛ ألنني بينما كنت أعبر وأفكر في أشياء عبادتك ، حتى أنني وجدت مذبًحا مع 
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هذا النقش: إلى إله غير معروف. لذلك ، الشخص الذي تعبده دون أن يعرف ، أنا أعلن 

 (. 23-22،  17:16له أنت ")أعمال الرسل 

أثينا؟ هل هذا وصف دقيق للمكان؟ في. يالحظ  ملاذا كان بولس غاضًبا جًدا من األصنام في  

م[ ، كان في أثينا أكثر   68-54روبرتسون: "يذكر بليني ]الكاتب الروماني[ أنه في زمن نيرون ]

تمثال عام إلى جانب عدد ال يحص ى من التماثيل الخاصة في املنازل. ويسخر   30000من  

ثور على إله أكثر من رجل في  بترونيوس ]الساخر الروماني[ من أنه كان من األسهل الع

 أثينا. كان لكل بوابة أو رواق إلهها الذي يحميها "

لالماكن  الدقيق  التتبع  تم  عمل  تصف  تكون  تكاد  االعمال  سفر  في  نراها  التي  الدقة 

 .وتنم عن عمل مؤرخ محترفواالحداث وبتفاصيل 
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 ة الخاتم

 
دخلت البشرية في زمن سريع وتراكم   وزمن ما بعد الحداثة،مع القرن الواحد والعشرون 

في كتابه املوسوعى "علم اآلثار والعهد       McRayلبروفيسور امذهل للمعلومات لذلك قال  

يلقي الضوء كتاب    الجديد للدكتور جون ماكراي من كلية ويتون، علم آثار العهد الجديد 

 . من خالل فحص االكتشافات األثرية الحديثة ،على الكتاب املقدس

كان هناك العديد    ،ناقض الكتاب املقدس بل على العكسيأي ش يء    يظهراآلثار لم  علم  

علم    ولكن قد أظهر  ،حقائق على مر السنينكمن آراء العلماء املتشككين التي تم تقنينها  

سوف تصبح    ) إذا تركت كذبة ترحل لفترة طويلة بما فيه الكفاية  طئةاخها أفكار  اآلثار أن

يكن لدى املشككون أي دليل   م. ل  ستظل حقيقه  حقيقة إذا لم يتم التنازع على الكذبة

و املسيحيين لم يكن لديهم أي دليل إلنكار هذه األشياء التي    هصحيح  افكارهم  نإعلى  

انها  بل  املتشككين  نشرها   يقولون  دليكانوا  بدون  سنوات  ل،  أكاذيب  بعد  حتى 

يظهر اآلن أن ما يسمى   لكن علم االثارو   "حقائق"عديدة،أصبحت بعض آراء املشككين  

 13"أكاذيبمجرد ب ” الحقائق ” ليست أكثر من 

 

والكتب    املراجع  أحدث  كثير من  في  البحث  إننا حاولنا  الى واملواقع  الحقيقة  باإلضافة  

جيم هوفماير وكان الهدف هو أن نعلن بالدليل والبرهان على صحة د.    :  محاضرات العالم

عبر   رواياته  في  شككوا  الذين  أمام  املقدس  األحجار ،  عصور الالكتاب  تكلمت  ولكن 

شهدت بصحة ما كتب في كلمة هللا كدليل روحى لحياة أجيال من البشرية حفظه القدير و 

وصف الكتابى لألحداث ومصداقية  ثار دقه الثبت علم األأمن العبث وتشويه الحقائق و 

وتعلن  ومازالت األحجار تبوح باالسرار     الروايات الكتابية في العهد القديم والعهد الجديد

 
13 https://www.goodreads.com/book/show/1080886.Archaeology_and_the_New_Testament 
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التاريخ عبر  ومصداقيتها  الرسالة  قوة  األنسانى    ،عن  التاريخ  في  هللا  عمل  تأثير  ومدى 

الشك ونصلى  وسيبقى برغم كالم املشككين كلمة هللا شامخة أمام عواصف األكاذيب و 

ان يكون هذا العمل مساهمة في تعضيد ايماننا وتشجيع حياتنا بأن ما نحيا من أجله ليس 

ويحقق غرضه من التاريخ    خداع أو وهم بل حقيقة ثابته عبر التاريخ تعلن ان هللا قدير

 برغم شرور البشر اال انه يبنى ملكوته ويؤسس لحياة ابدية حيث يملك البر الى االبد.  

بالطبع   ،تؤكد صحة الكتاب املقدس  االثرية  فاتشا ل إننا لدينا كم من االكتو النهاية نقفي  

ولكن من خالل الدراسة في القرينة وعلم االثار نصل   الصعبة، ال تجيب على كل األسئلة

الى تأكيدات يقينية بصحة الرويات الكتابية وتؤكد صحة أماكن وأشخاص في كلمة هللا 

ت ان  نقاط  وبالطبع ال يمكن  في كثير من  املعلومات ولكنها تتقابل أحيانا  تطابق كل هذا 

 االيمان بصحة الكتاب املقدس عهد قديم وجديد  ، االتفاق وهذا يثبت بالدليل والبرهان

ولكن يوجد الكثير الذى يحتاج   ،كلمة  هللا   فيوحاولنا أن نذكر امثله من كل عصر تاريخى  

تكتب   ومراجع  للمهتمين   فيكتب  بداية  املعلومات  هذه  تكون  ان  ونصلى  املجال  هذا 

في    ،النقاشات بين الشباب  بالدفاع عن صحة الوحى املقدس لتدعيم وجهة نظرهم ودعم

 هذا العصر الذى امتالء باقوال املتشككين وقلة من الردود على التحديات الفكرية وها

من املهتمين بالعلوم االثرية    كثيريينلبنه في بناء كبير نتمنى أن يساهم فيه ال  عنضنحن  

 . والدفاع عن االيمان

 القس رفيق إبراهيم

 ٢٠٢١سبتمبر ١٥

 


