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 المزيدبالمزياالمزيخيين

آساراتبضمالقياماليوودمنالعديدخاولالمزيخًَالعشرمطلعخولتقعالتًالقرونذّل
وزيأتًَمتٍوزيؾعلَماذاالمزياَزيكونَمنمعرؽٌأجلمنالقديمَالعودؽًالمزياعنالمتناثرة

مناقساتتوجدخيثاليومَآنجيليٌالمزيخيٌؽًبالوضعسبيىالوقتذلكؽًالوضعكانهكذا

العودشورهمابخزبللمزيدَالثانًبالمجًءالمتشلٌإخداثوطبيعٌبموعديتعلقؽيماطاخنٌ

 الجديد

الؾكرخولمعلوماتعلٍتخاؽظالتًوالقديمٌالعشورمنالكتاباتمنعددنجاؽقدالخظخزنمنو

إدبُيزمًماؽًالكتاباتهذهأقربعلٍالعثورتمالوقتذلكؽًالمزياعناليوودي

عسرَاِثنٍالبطاركٌاٗباءوشاياأذنوخَكتابمثلالرؤيابزؾرالسبيىالرؤيويإبوكاليبتً

تاريذوايرجعالتًوكثيرمنقليلٌأزماءذكرلمجردالرابعَعزراوالثانًَباروخزيبيلَنبوات

البخرمذطوطاتاكتسافأضافلقدوالميّدبعدالثانًالقرنإلٍالميّدقبلالثانًالقرنمن

منمكونٌهًوقمرانَؽًيخياكانيووديرهبانًمجتمعتذصكاملٌمكتبٌعنعبارةهًوالميتَ
تؾزيراتومناقساتأيضًاوالرؤيويإدبمنمبكرةبمذطوطاتتمدناالتًوالكتاباتَهذهمثل

 التقريبوجىعلٍيزوعوقتإلٍترجعتوراتيٌكتابيٌ



العودؽًمخؾوظٌإواُلالمزيخيينكتاباتالميّديَإولالقرنمنلدينايوجدذلكَعلٍعّوة

يزوعسذصعلٍالمزياَتذصالتًالقديمالعودنبواتتطبيقتمالكتاباتَلوذهوؽقًاوالجديد

ًِالناشريَ إولٍالقليلٌالقرونؽًوالمباسرونأتباعىبوازطٌثانيًاونؾزىيزوعبوازطٌأو

إدبؽًمكتوبٌالمزيانيٌَالنبواتعنالخاذاماتمناقساتوالسؾويٌالتقاليدكانتيزوعَزمنبعد

ًِإكثرالمجموعٌالبابلًالتلموديعتبروالربانً  إدبهذامنسمو

نزتعيرأنلناكانإذاالمتاخٌالبياناتبمثابٌالمزياعنالقديمالعودنبواتكانتالقرونَهذهذّل

كلخاولتَالنظرياتأوالنماذجمذتلفشياغٌتمتمنواالتًوَالعلممنالمشطلخاتبعض

نماذجعدةشياغٌتمتأيضًاوالمقبلينالمزخاءأوللمزياواخدةشورةرزممنواواخدة

النموذجأوالجديدالعودنموذجهناككانو؛قمراننموذجذلكؽًبماَرؤيويٌأبوكاليبتيٌ

هذهزنقارنالؾشلَهذاؽًالمزياعنالربانيٌالنماذجمنالعديدهناكأيضًاوَالمزيخً

يخظٍالجديدالعودنموذجأنلنازيتبينالقديمالعودبياناتمعزنقارنواذلكَمنوإهممعًاَالنماذج

 القديمالعودبياناتمعتطابقىمدىؽًذلكوالمناؽزىالنماذجعلٍواضدبتؾوق

الباخثونيخاولالظواهرَبعضلتؾزيرالنماذجمنأكثرأونموذجيناقتراحتمكلماالعلومَمجالؽً
واخدَإِالنماذججميعزتزتبعدالتًالتجربٌهًوالنماذجَبينللتمييزخازمٌتجربٌبتشميمالقيام

غيرالتجاربأننجدتاريذًَتخقيقأيؽًكماهذهَخالتناؽًالواضدتؾوقىتثبتإقلعلٍأو

إنالواقعَؽًمماثلٌوظيؾٌتؤديمعينٌخازمٌبياناتعننبخثزلناماذلكمعوممكنٌ

الشعوبٌمنتجعلالتًالمؾارقاتمنالعديدعلٍتختويالقديمالعودؽًبالمزياالمتعلقٌالبيانات

بسكلمتؾوقًايكونالمؾارقاتَهذهمعالتعامليمكنىالذيالنموذجوُمرضًنموذجتقديمبمكانَ

 بذلكالقيامتزتطيعِالتًالنماذجتلكعلٍواضد

الّهوتيينٕنذلكواليومَإهميٌؽًغايٌأمرًاالنقاشضروبمنالمعينالضربهذاُيعتبر

كثيرؽًوالمزيخيٌعلٍكدليلالنبواتتخقيقِزتذداممخاولٌأيازتبعادإلٍيزعونالليبراليين

علٍللعثورالقديمالعودنوبواأنوممدعيينبالتخيزَآنجيليينالمزيخيينالليبراليونيتومإخيانمن

الرؽضأنؽيسعرونإذرىَالناخيٌمنآنجيليونَأمايزوععننبواتلتكونليوايمكنؽقرات

ِإلٍتؤولالتًوالخاُطَعرضبرمتواالكتابيٌالمزيخيٌخقيقٌبمزألٌيضربللمعجزةَالليبرالً

يزمديزوعَزمنإلٍبنايرجعأنيمكنتخقيقأيؽإنلذاَمعجزيٌطبيعٌذاتتكنلمإذاسًء

آذرزببنرىأنلنازيتيدذلكعلٍعّوةالقدماءعلٍالنبواتهذهأثرماَخدإلٍنذتبرَأنلنا

ديانٌتكونأناليووديٌؽيىتوقؾتالذيذاتىالوقتؽًالمذهلالنموذلكالمزيخيٌسودتلماذايوضد

 تبسيريٌ



ومزيانيٌَأنواؽقطالجديدالعوديدعًالتًالمقاطعدرازٌذّلمنذلكوالتخقيقَهذاؽًننخازلن

ًِمزيانيٌبكونواالخديثٌالليبراليٌسككتالتًالمقاطعنرؽضلن النظرعلينازيتعينذلكمنبد

 القدماءالرابيينالخاذاماتقبلمنمزيانيٌأنواُيعتقدكانالتًالؾقراتؽًؽقط

 

 المزيدالمزياوظيؾٌ

الكلمٌبالمثلالممزوحتعنًالتًالعبريٌالكلمٌمنمباسرةازتعارتواتممزياآنجليزيٌالكلمٌ

الكلماتتسيرالمعنٍنؾسلواالتًاليونانيٌالكلمٌمنازتعارةهًالمزيدترجمتواالتًآنجليزيٌ

للقياملىاهللكاذتيارلتعينىسذصرأسعلٍالمعطرالزيتونزيتبشبدينيٌطقوسممارزٌإلٍ

تولًعندُيمزخانإزراُيلملكوالكونٌرُيسمنكلكانالقديمَالعودؽًالوامٌالموامببعض

 كاهنًا؟أمملكًابىالُمتنبأالمزياهلالخالَبطبيعٌالمطروحالزؤالؽإنوبالتالًمنشبيوما

ًَّالمزيامناثنينتوقعتقمرانؽًاليووديٌالطاُؾٌأنيبدوَماعلٍ لوذهالتلمذةكتابيتكلمؽمث

هوالملكوهارونزليلهوالكاهنأنخيثوإزراُيلمزياوهارونمزيامجًءعنالطاُؾٌ

المزياوالملكَالمزياإلٍيسيرهذاأناعتقدواالعلماءمعظمؽإنإزراُيلَكلعلٍيخكمالذي

مزياتشورعسرَاِثنًالبطاركٌاٗباءوشايإنلقمرانَبالنزبٌؽريدةليزتالؾكرةهذهالكاهن

 داودزلفيووذامنمزياوَهارونزلفِويمن

ؽلقدجدًامعقولالواقعؽًلكنىوعليناَغريبًاالمزيامناثنينمنالمكونالجديدالطرازهذايبدوقد

يكنلمتمامامنؾشلتينالمدنيٌالزلطٌوالكونوتزلطٌعلٍٓزراُيلالقديمالعودأنظمٌخاؽظت

بينيجمعإزراُيلَتاريرؽًإزمٌؽترةؽًشموُيلَؽقطالكونٌمنالقضاةأوويسوعموزٍ

خاولعندمابالبرصَالملكعزيااهللضربالواقعَؽًِويلنزلممنوحالُملككانِواِثنين

أنوٍوالكونوتيٌَطموخاتىاهللأوقفوَأخالبذوربخرقىالكاهنَبوظيؾٌيقومأن

سذشينيكوناأنينبػًالقادمالكاهنوالقادمالملكأنؽكرةؽإنوبالتالًكذلكملكىعلٍبؾعاليٌ

 اليووديالؾكرؽًمتأشلٌمنؾشلينَ

وملكشؾٌلىواخدَسذصأنىعلٍالمزياالجديدَالعوديرىأنللدهسٌالمثيرمنالمنظورَهذامن

منآشخاخاتأنخينؽًبوضوحَالملكيزوعتشورعبالمثالَزبيلعلٍكليوماكاهنَ

هذايبدوالقديمَالعودذلؾيٌضوءؽًعمومًاَالكونوتًنساطىتناقشالرزالٌنؾسمنإلٍ

العبرانيينإلٍالرزالٌكاتبأنلوكماتقريباالسذشيتينَبينبعنايٌموضوعكانلتمييزاذتشارأنى

 القديمبالعوددرايٌعلٍليسوأممًَ

علٍوالقديمالعودؽًالمزياعنبالنبوةالذاشٌالمؾارقاتمنواخدةهذهذلكَومعالواقعَؽً

جعلالمقشودكانؽربمامنؾشلتينَوظيؾتينعلٍبعنايٌتخاؽظالقديمالعودترتيباتأنمنالرغم



المزموريعتبرواخدسذصؽًالوظيؾتينبينزتجمعالتًالؾريدةالسذشيٌأنىعلٍيبرزالمزيا

سذصيقيمالذياهللعنيتخدثهووَةالمزيخًقبلماأوقاتؽًالمزيانيٌالمزاميرمنَ

علٍإبدإلٍالكاهنأنتأنكيندملموالربأقزمآيٌكاهنأيضًاهوالذيآيٌكخاكم

الضروريمنكانإزراُيلَؽًالكونوتوالُملكبينالسديدالؾشلبزببؽقطلكنوملكيشادقرتبٌ

سذشيٌؽًليجدبقرونَأمٌإزراُيلتشبدأنقبلالتكوينَلزؾريرجعأنالمزموركاتبعلٍ

ًِتكالزريٌملكيشادق  زواءخدعلٍملكوكاهنوظيؾٌلىالذيالبارالسذصعلٍمثا

عقّنيٌَإكثربدايتىمنالرغمعلٍالمزياَمناثنينمنيتكونالذيقمراننموذجأننرىإذنَهناَ

ومذالؾٌتبدوالؾقرةهذهٕنوالمومٌالمزيانيٌالؾقراتمنؽقرةمعالتعاملؽًؽسلقدأنىإِ

علٍيخاؽظاهللجعلالذيللزببالنظردونماَالمزمورتجاهلتمالقديمَللعودالعامالمػزىضد

بسكلمتؾوقًاالجديدالعودنموذجيكونالمزياَوظيؾٌعنالمومالزؤالؽًالخازمالؾشلهذامثل

 الكبيرةالمؾارقٌهذهيخلوواضدَ

 

 المزيدالمزياعمل

يذيبِهذاؽًالخاكميكونأنعملىمنجزءأنالخالبطبيعٌنتوقعالملكَهوالمزيإنو

 المزياُملكعنتتخدثالقديمالعودؽقراتمنكبيرًاعددًاأنخيثأملناَ

تتخدثالؾقراتمنقليلعددهناكذلكَومعالكاهنهوالمزياأنالمزمورمنأيضًاساهدنا

مانوعاالُمعقدآعّنزوىيوجدَِالمزمورإلٍبآضاؽٌالكونوتًنساطىعنشراخٌ

بخزبرمزيٌخكايٌبتمثيليقوميبدوماعلٍزكرياَالنبًكانزكرياؽًالُمعطٍ

يضعىواليوودالمزبيينمزاهماتمنوالؾضٌالذهبمنتاجبشنعيقومبأنذلكولىَاهللتعليمات

 زكريايقولَالػشنُيدعٍسذصعنمتخدثًاالكونٌرُيسيووسعرأسعلٍ

َيْخِمُلَوُهَوالْرٔبََهْيَكَلَيْبِنًَؽُوَوالْرٔبَهْيَكَلَوَيْبِنًَيْنُبُتَمَكاِنِىَوِمْناْزُمُىاْلُػْشُنالْرُجُلُهَوَذا

ََّل َِّمَمُسوَرُةَوَتُكوُنُكْرِزٔيِىََعَلٍَكاِهًناَوَيُكوُنُكْرِزٔيِىََعَلٍَوَيَتَزْلُطَوَيْجِلُساْلَج ِكَلْيِوَماَبْيَنُوَماالْز

 زكريا

ؽًيضعىوالتاجيرؽعذلكبعدزكريإنممكنًاَغيريبدوالػشنَهويووسعأنالمقشودأنكونو

َأْنَتاْلَعِظيُماْلَكاِهُنَيُووَسُعَياَؽاْزَمْعالنبًيقولخيثَزكريايؤكدهماهذاكتذكارالويكل

ٌٍَِرَجاُلَْٕنُوْمَأَماَمَكَاْلَجاِلُزوَنَوُرَؽَقاُؤَك  اْلُػْشِنِبَعْبِديآِتًهَأَنَذإَٔنًآَي

التًالنبواتمنعددًاهناكأنإِالكاهنَبوشؾىؽيواالمزياتشويرتمقليلٌمقاطعهناككانتوإن

زبيلعلٍَالمزمورعاديٌغيرنتاُحزتخققمعاناتىأنوزيتألمَالذيماسذصتشف

تنتسرأنيجبخدثماقشٌإنيذلصذلكبعدلكنوالموتيعانًلسذصبتشويريقومالمثالَ



ًِالعالمأنخاءجميعؽً يخملالذيالُمختقرالمتألمعنإسعياءيتخدثالمقبلٌإجيالإلٍوشو

ختٍزكرياالملوكيدهشبسكليتعالٍوَيذٌلصذلكبعدقبرهإلٍاٗذرينذطايا

إدبؽًوالذطيٌُمنيتطورثميخزنزوفإزراُيلؽإنلذلكَنتيجٌمطعونسذصيشور

الربانيٌاٗراءمنرأيؽًالواقعَؽًالمزياإلٍتسيرالؾقراتهذهكلأنٌيؾومالقديمالربانً

َوَنْخُنَتَخْمَلَواَوَأْوَجاَعَناَخَمَلَواََأْخَزاَنَنالِكْنمكتوبَهوكماَإبرصالمعلمالمزياُيدعٍالمبكرةَ

ًِاهلِلِمَنَمْضُروًبابالبرصُمَشاًباَخِزْبَناُه  أسعياءَوَمْذُلو

ملكليسالمزيامناثنينيسملالربانًالنموذجشارذلكَمعالميّديَالثانًالقرنمنبدايٌ

المزياأويوزفبنالمزياالجنرالُدعًجنرالقاُدوملكولكنقمرانَنموذجؽًكماوكاهن

داودبنالمزياالمدعوالملكَالمزيامجًءقبلالعشرنوايٌؽًيظورأنالمقررمنوإؽرايمبن

معركٌؽًيموتثمزيتألملكنوالويكلَعبادةوخكومٌإقامٌوؽلزطينَإلٍإزراُيلعودةزيقود

تعيينواتمالمزيانيٌالقديمالعودنبوةمنباِٗمالذاشٌالمقاطعإمممنإزراُيلأعداءضد

كلالجديدالعوديطبقالربانًَالنموذجهذامنالنقيضعلٍالملكالمزياتذصِوتذشىأنواعلٍ

خوالًبىإسعياءيرتبطالناشرييزوعواخدَسذصعلٍالملكوبالمعاناةالذاشٌالنبوات

ؽًمرتينَيزوععلٍزكرياتطبيقيتمومرةخوالًمزمورومرةَأربعين

 رؤياويوخنا

تعيينوايتمطعنوهالذيإلٍزينظرونهموَزكرياأنبالذكرالجديرمنخق؟علٍهومن

الواخديطبقلممالكنوالرابيينبوازطٌذلكويوزفبنالمزياتذصأنواعلٍشريدبسكل

ًِالمذكورةهمكلمٌ ِالتًوإممعلٍطعنوهكلمٌؽًوالثانيٌإزراُيلعلٍتعزؾيٌبشورةأو

يتنازبِهذاوإزراُيلبوازطٌُجرحقدالمطعونكأنويبدوؽإنىَالزياقؽًلوادعمأييوجد

ينازبأنىالمؤكدمنولكنَالوثنيينالػزاةيدعلٍالمقتوليوزفبنللمزياالربانيٌالشورةمع

 الجديدالعودنموذج

العودينازبنموذجيعتبرَإثمذبيخٌالمتألمخياةاهللؽيوايجعلالذيَإسعياءؽإنوبالمثلَ

كلُيعتبرلكنككاهنكذلكوكذبيخٌيزوعتقدمالعبرانيينإلٍالرزالٌولطيفَبسكلالجديد

المزياسذشيٌؽًمؾقودالجديدَالعودمزيخيٌزماتمنأزازيٌزمٌهوالذيهذاَالذباُخًالجانب

 عامٌبشؾٌالربانيٌالنظرةويوزفبن

 

 المزيدالمزيامجًء



آت؟هوكيفلكنوالتالًالؾشلموضوعزيأتً؟متٍليساٗتًَالمزياموضوعننظردعونا

تخظٍزرًا؟أمعلنًازيأتًهلوبالؼ؟كسذصأمكطؾلزيأتًهلمثلإزُلٌَمنالرغمعلٍ

المزيامجًءهلهووآذرَجانبلنرىالمناقساتمنالمزيدنخدأنلناازمخوالكنكبيرَباهتمام

 للووان؟أمللتمجيدزيكون

هًهذهمجيدةعودتىتكونأنيتوقعأنللمرءؽيمكناهللَمنمرزلملكالمزيإنَالخالبطبيعٌ

 دانيالمنعليوانخشلالتًالشورة

َْٕياِمَاْلَقِديِمإلٍَوَجاَءَأَتٍإنزاناْبِنِمْثُلالْزَماِءُزُخِبَمَعَوِإَذاالْلْيِلُرَؤىِؽًَأَرىُكْنُت َؽَقْرُبوُها

ًَُقْداَمُى َُٕمِمالٓسُعوِبُكٓلَلُىِلَتَتَعْبَدَوَمَلُكوًتاَوَمْجًداُزْلَطاًناَؽُأْعِط ٌَِوا َْٕلِزَن َلْنَماَأَبِدٌيُزْلَطاٌنُزْلَطاُنُىَوا

 َيْنَقِرُضََِماَوَمَلُكوُتُىَيُزوَلَ

قبيلمنسًءهووَالزماءزخبعلٍآتهوأبديٌعالميٌَمملكٌيتلقٍالذيالسذصؽإنوبالتالً

 الويكلوالبريٌؽًالتيىوزيناءَجبلؽًالساكيناهمجد

 متواضعمجًءزكريالنايعرضَأذرىناخيٌمن

ٌََياِجدًّاِاْبَتِوِجً َوِديٌعََوَمْنُشوٌرَعاِدٌلُهَوِإَلْيِكَيْأِتًَمِلُكِكُهَوَذاُأوُرَسِليَمِبْنَتَيااْهِتِؾًِشْوَيْوَنَاْبَن

 َأَتاٍناْبِنَجْخٍشَوَعَلٍِخَماٍرَعَلٍَوَراِكٌب

لمجًءذكرمنؽيواماواٗيٌَهذهمثلجعلللواخديمكنأعّهَالمذكورالربانًللنموذجوؽقا

ذلكَومعداودبنللمزياأعّهََدانياللكنويوزفَبنالمزياتذصمتواضعَ

ؽًالراكبيزمٍذلكومعَيووذازبطمنداودلنزلُأعطًالُملكٕنملكًاليسيوزفبنالمزيا

 الربانًالنموذجأمامذطيرةمسكلٌاٗيٌهذهتضعهكذابالملكشراخٌزكريا

الواقعؽًأنىعلٍزكريانرىأنهوإولٍالشعوبٌهذهمعللتعاملمخاولتينبذلتم

أنختٍلليوودخشانتقديممازخًاسابورالؾارزًآمبراطورعرضعندمامجيدمتزامًمجًء

مٌُلىخشانلديكهلشمويلَالخاذامعليىردخمارَظورعلٍيأتًِمزيخومَمزياهم

ذارقًازيكونلكنوعاديَخيوانيكونلنالمزياركبأنهذاشموُيلرديعنًِلون؟

 متواضعأنىعلٍالملكلمجًءزكريادعوةمسكلٌيواجىذلكَمعاِقتراحَهذاللطبيعٌ

زكرياودانيالأناقترحالذييسوعالخاذامقبلمناقتراخواتمؽقدإذرىالمخاولٌأما

ًِمذتلؾٌَبداُليشوران تزتخقَإزراُيلكانتإذازواءخدعلٍالواقعؽًكليوماخدوثمنبد

 خمارعلٍركبًامتواضعووديعزيأتًأنىقالتكنَلمإذاوالزماءزخابعلٍالمزيازيأتً

ؽًيأتًالمزياومتّخقانخقيقيانأنوماعلٍالمجيُينهذينيشورإذرىَالناخيٌمنالجديدَالعود

زلطانؽًيعودِخقَوقتؽًوسعبىَذطاياعنويموتيتألمووتواضعَوهوانؽًإولالمقام



العودبياناتمعأؽضلبسكليتنازببالتأكيدوهذاإبدإلٍيملكوأعداُىيدينوسعبىَلذّص

الواقعَؽًممكنٌبداُلمجردزكرياودانيالأنالزياقاتؽًإسارةأيتوجدِٕنىالقديمَ

ؽعليمكنومِالخاذاماتبينماالمزياآِممعالمتواضعالمجًءبينالربطعلٍقادرالجديدالعود

النبًقبلمنالملكتزميتىيمكنولذاالمقبلالملكسذصنؾسهوالمتألمالمزيإنؽقطذلك

التعاملؽًالجديدالعودنموذجتؾوقنرىأذرىَمرةهناالمتواضعمجيُىؽًختٍزكريا

 القديمالعودبياناتمؾارقاتمع

 

 المزيدالمزياطبيعٌ

 المزيا؟كينونٌنوعمالطبيعتىننظردعوناالمزياَومجًءعملووظيؾٌَعلٍآطّعبعد

المزياأننؾترضأنالطبيعًمنأكثرزيكونؽإنىداودَبنالمزياإخيانمنكثيرؽًُيزمٍكما

الّخقٌَالربانيٌاليووديٌوالرؤيويإدبكتاببعضرأيكانهذاأنيبدوبختإنزانمجرد

وطبيعيٌؽوقميزاتأيٌإهمالوللمزيخيٌَؽعلكردربماالمزياَإنزانيٌعلٍالتسديدتمخيث

دانيالؽًالمذكورةالعروشأخدأنالميّدبعدالثانًالقرنأكيباالخاذامالرابًاقترحعندماهكذا

الخاذامالرابًقبلمنسديدةبلوجٌتوبيذىتمَللمزياازملداوداٗذروهلليكونأنينبػً

ًِامتوانوبتجديفآلوًالخضورزتعاملمدىأيإلٍأكيباَالجليلؽًذوزيى ؽإنذلكَمنبد

هذامناهللإلٍمقربٌعلٍليوضعكانالمزياختٍِوللنعمٌآذروللعدالٌعرشهوالمقشود

 القبيل

زبيلعلٍإنزانمجردمنأكثرالمزياأنذلكَمعالرؤيويَإدبكتابمنآذركاتبرأى

 ُمقبلمزيانًملكعنموزٍشعودكتابيقولَالمثال

الخزنزيذهبوالسيطانَنوايٌتتعينثمومنكلواذليقتىذّلمنمملكتىتظورأنيجبثمومن

ذشوموممنلومباِنتقاميقومالذيإعالًَؽًُأنس٘الذيالمّكَأيديتمتل٘عندُذمعىبعيدًا

 قدزىمزكنمنزيذرجومملكتىَعرشعنزيقومالزماويٕن

 دانيالؽقرةإلٍإسارةؽًأذنوخَكتابؽًوبالمثلَالمّكُمزمٍالمزياأنيبدوهنا

وجوىإنزانَسبىطلعتىآذرسذصمعىكانوالشوفَمثلأبيضرأزىوكانإيامَقديمرأيتوثم

 المقدزينالمُّكٌمنواخدمثلالنعمٌَمنمليًُاكان

 مّكوإنزانمنكمزيحأوكمّكالمزياالرؤيويإدبكتاببعضرأىوهكذا



منالوِدةعقيدةمعإنزانمنبكثيرأكثرأيضًالكنبالطبعَكإنزانَالمزيدالجديدالعوديشور

منؽريدًاالجديدالعودنموذجيبدوالمُّكًللمزياالرؤيويٌالنماذجختٍيتجاوزالجديدالعودعذراءَ

 كإلىالمزيدالمزياتشويرؽًنوعى

تتذذمقاطعتتضمنالقديمالعودبياناتٕنالنقطٌهذهؽًؽريدًاليسالجديدالعودالخقيقٌَؽًولكن

 يقولميذاالمثالَزبيلعلٍالجديدالعودنمط

ٌَََلْخمََِبْيَتَياَأْنِتَأْما ُمَتَزٔلًطاَيُكوُناْلِذيِلًَيْذُرُجَؽِمْنِكَيُووَذاَُأُلوِفَبْيَنَتُكوِنًَأْنَشِػيَرٌةَوَأْنِتَأْؽَراَت

ََٕزِلَأْياِمُمْنُذاْلَقِديِمَُمْنُذَوَمَذاِرُجُىإزراُيلََعَلٍ  ا

هذازيكونوجودهزبقيزتلزمأنىإِالمزيدَِهوتعلٍيبرهنِالمقطعهذاأنمنالرغمعلٍ

أنالمتوقعمنأنىإَِخدودبّأومخدودةإماؽترةتوجدالعبريٌؽًجداطويلٌلؾترةؽعالالسذص

موجودكانذلكمعوزيولدكانالمزياأنيبدوورأزىمزقطخيثلخمَبيتيووذاَقريٌؽًيأتً

بيتؽًوِدتىبعدالمزياَشورواالنتيجٌَهذهلتجنبالخاذاماتَبعضطويلبوقتوِدتىقبل

بأعمالنؾزىالوقتؽًوالقياملمجيُىَمزتخقىإزراُيلتشبدختٍلقرونمتذؾيًامنتظرًالخمَ

 روماأبوابعلٍالبرصبتضميدشالخى

إدبؽًأخيانًاينظرزواءخدعلٍالوجودزابقوداودابنمنكّهوالمزياأنكونو

التوؽيقكيؾيٌيعرفأخدِٕنلكنالقبيلهذامنالقديمالعودؽقراتبزببربماذلكوالرؤيويَ

 الجديدالعودؽًخدثمثلماعليواالتأكيديتمؽلمالؾكرتينَبين

 إسعياءهًوالقبيلهذامنأذرىؽقرة

ٌَُوَتُكوُناْبًناََوُنْعَطٍَوَلٌدَلَناُيوَلُدَْٕنُى َأًباَقِديًراَِإلًواُمِسيًراََعِجيًباَاْزُمُىَوُيْدَعٍَكِتِؾِىََعَلٍالٔرَياَز

َِّمَرُِيَسَأَبِديًّاَ  الْز

 داودعرشعلٍإبدإلٍزيملكٕنىالمزياَهوالسذصهذاأنالواضدمنيجعلالتاليٌاٗيٌؽً

علٍإلوهيتىأيضًاكذلكوَميذاؽًمماهناوضوخًاأكثرأمرهوزُيولدالسذصهذاكون

ربطأنإِالسذصَلوذاُأعطيتالتًإلقابٓضعافُبذلتالتًالمضنيٌالمخاوِتمنالرغم

 زواءخدعلٍإنزانواهللهوكيانمعتماماتتنازبوجودهزبقمعنوايٌلملكىيكونِولقبى

أيضًالنايؾزرواخدَسذصؽًآنزانيٌوآلوهيٌمنكّيضمالذيهذاَالجديدالعودنموذجإن

كثيرينَذطاياخمليزتطيعإسعياءؽًالمتألمأنكيفالمخيرةإذرىالمساكلبعض

منالربمزمورؽًالملكالكاهنتزميٌيتمكيفباهللَمزالملكتلقيبيمكنكيف

خدعلٍجدًامومانإسعياءومزمورؽًالمتألمقيامٌوموتلماذاوأبيىَداودقبل

 إذرىالمزيانيٌالنماذجؽًأزرارتعتبرهذهالوثنيٌلٖمموٓزراُيلزواء

 

 ازتنتاجات



بعضمعالتنازبؽًمناؽزيىعلٍالمزياعنالجديدالعودنموذجتؾوقرأيناالؾشلَهذاؽً

إلٍؽقطهذايسيرِطبيعتىومجيُىوعملىَووظيؾتىَبسأنالقديمالعودؽًالمتناقضٌآسارات

العودأنأيضًالكنوَالبدايٌمنذالنوايٌيعلنوالتاريرؽًيتخكمالذيهوالقديمالعودؽًاهللأن

 للبسريٌاهللٓعّنتخقيقوازتمرارهويذكرهالذيالمزياوالجديد

البياناتجميعتخقيقيتمختٍاِنتظاردونباذتيارللقيامعلينايضػطٕنىمومأيضًاالجدالهذاإن

القراراتمعظمؽًبذلكللقياممضطروننخنالمثالزبيلعلٍالخالَهوهذابأننؾاجأأنينبػًِ

البياناتكاؽٌمنازتنتاجعلٍتزتندالواقعَؽًعلميٌَنظريٌأياليوميٌالخياةؽًلديناالتً

رغبتناعدممعومناَاهللمطالبمعالخازمٌَالخياةأزُلٌعلٍالمقدسالكتابإجابٌاٗننواجىنخن

 مرضًبسكلطاعتىعلٍقدرتناوعدم

أيضًايقدمؽإنىإذرىَللنماذجذّؽاالمزياعنالجديدالعودنموذجلتؾوقأذرىنقطٌهناك

يقرونالمؤرذينمعظمؽإنالناشرييزوعهووأِالمزياليكونكمرسدؽعليٌتاريذيٌسذشيٌ

نموذجذلكَمعوآطّقعلٍعاشرجلأيمنأكثرالتاريرؽًعظيمأثرلىكانهذايزوعبأن

 الّخقٌالقرونتقييمؽقطليسوعملىَوسذشىعننؾزىيزوعكتؾزيروضعىتمهذاالجديدالعود

بينمنقامبأنىأقرواوسذشيًاَيزوعذدمٌساهدواأناسخياةؽًالجديدَالعودُكتبأذيرًاَ
ًِِخقَوقتؽًالموتَؽضلواالذينوالنزاءالرجالمنلمُاتخيًانؾزىأظوروأنىإمواتَ منبد

 الثانًمجيُىانتظارؽًالزماءإلٍشعدأنىوسوادتومَإنكار

إلٍمعاناتناتمنعزنٌمنذآِمىأنبخيثثقٌَوتوبٌَؽًلىنرجعبلعودتىننتظرِليتنايا

 إبد

 
 
 
 
 
 

 المراجع

كتبتسارلزَهـرطبعٌؽًإعمالهذهلمعظمآنجليزيٌالترجماتعلٍالعثورتم

مطبعٌأكزؾوردمجلدينالقديمَبالعودالذاشٌالزودإبيجراؽياالمزيؾٌالكتبوإبوكريؾا

الزودإبيجراؽياالمزيؾٌالكتبتسارلزورثَهـجيمسطبعٌؽًوزنٌكّريندونَ

 دووبلديَزيتًجاردنمجلدينالقديمَبالعودالذاشٌ

المكتبٌدوريٌَكروسَمفانظرالميتَالبخرلؾاُفخولالمناقساتمنالعديدبينمن

و؛دووبلديَزيتًجاردنالثانيٌالطبعٌالخديثٌَالكتابيٌوالدرازاتلقمرانالقديمٌ



و؛ادرمانزَرابيدزجراندالجديدوالعودالميتالبخرمذطوطاتِزورَسوليام

يقدمبنجوينَبالتيمورآنجليزيٌباللػٌالميتالبخرمذطوطاتؽيرميسَج

 قمرانبجماعٌالذاشٌللكتاباتترجماتأيضًاؽيرميس

لندنمجلدالبابلًَالتلمودإبستينَإيزيدورطبعٌهًالقيازيٌآنجليزيٌالترجمٌ

الوازعٌَالمجموعٌهذهازتكسافؽًالمزاعدةعلٍللخشولزونزينوَ

طبعٌأثينيومَنيويوركالمدراشوالتلمودإلٍمدذلزتراكَلهيرمانعملأقترح

 معادةطبعٌسوكنَنيويوركإنزانكلتلمودكوهينَأعملومعادة

المزياعننبواتأنواعلٍالخاذاماتقبلمنالمؾوومٌوالقديمالعودلؾقراتالمنازبٌالمناقسٌ

جراندالثالثٌالطبعٌمجلدانَالمزيدَيزوعأوقاتوخياةإدريسيمَألؾريدقبلمنمقدمٌ

 التازعالتذييلالمجلدَمعادةطبعٌَإدرمانزَرابيدز

 التلمذةدليل

الميتالبخرمذطوطاتخولالضوءمنمزيدابيروزَميّرعملؽًللمناقسٌانظر

الميتالبخرمذطوطاتؽرميسَعملؽًوَصَؽايكنحَنيويورك

 صآنجليزيٌَباللػٌ

 ليؾًالتلمود

 يووذاالتلمود

للؾريزيينيزوعإسارةأيضًانّخظ؛المزيدَيزوعأوقاتوخياةإدريسيمَ

 متؽً

أسعياءَمزمورالمزيدَيزوعأوقاتوخياةإدريسيمَؽًالمناقسٌانظر

 ذاشٌأهميٌلوادانيالو

يذصؽيماو؛المزيدَيزوعأوقاتوخياةإدريسيمَانظرَمزموريذصؽيما

 صنؾزىَالمرجعَزكريايذصؽيماو؛صنؾزىَالمرجعَأسعياء

 بصالزنودرينالبابلًَالتلمود

َاليووديٌالموزوعٌجودايكاإنزيكلوبيدياو؛اليووديٌَالموزوعٌانظر

 

 أزوككاهالبابلًَالتلمود



؛ذروجالمثالزبيلعلٍانظرَهذاَاهللمجدعنآساراتمنلمزيد

؛ووخزقيال؛اِولملوك؛يليوا؛وما

 

 أالزنودرينالبابلًَالتلمود

 نؾزىالمرجع

 الرابععزراالمثالَزبيلعلٍ

 أهاجيجاالبابلًَالتلمود

 موزٍشعودكتاب

 إولأذنوح

 أالزنودرينالبابلًَالتلمود

 الرابععزرا

ؽقطَالمازوريٌللمذطوطاتوؽقًاالمقدسالكتاباليووديٌالنسرجمعيٌ

إلٍإسارةأنواعلٍمعواالتعامليتمخيثللخاسيٌالترجمٌزخزحوالنصَؽًالعناوينترجم

الكتابالزّمرُيسإبديَإبالجماعٌَؽًعجيبالقديراهللالمزياإلٍِاهلل

معركٌؽًأنواعلٍهناجيببورإيلعبارةيترجمآنجليزيٌباللػٌالجديدالمقدس

 القديراهللداُماهًآذرمكانؽًالترجمٌأنمنالرغمعلٍاهللسبيى


