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هناك أسذاص و أخداث ستٍ تنبأ بوم العود القديم

لكن ليس هناك ما هو أكثر إثارة لٔهتمام من ؽكرة

المذلصَ اٗتًَ الموعود بىَ و إنقاذ إزراُيل من أعداُوا

و يُعرف هذا السذص زواء عند اليوود أو

المزيخيين بالمزيا المزيد
ذّل القرون التً تقع خول مطلع العشر المزيخًَ خاول العديد من اليوود القيام بضم آسارات
المتناثرة عن المزيا ؽً العود القديمَ من أجل معرؽٌ مَن زيكون المزياَ ماذا زيؾعلَ و متٍ زيأتًَ و
كان الوضع ؽً ذلك الوقت سبيى بالوضع ؽً المزيخيٌ آنجيليٌ اليومَ خيث توجد مناقسات
هكذا
طاخنٌ ؽيما يتعلق بموعد وطبيعٌ إخداث المتشلٌ بالمجًء الثانً للمزيدَ بخزب ما شوره العود
الجديد
و من خزن الخظ ؽقد نجا عدد من الكتابات من العشور القديمٌ و التً تخاؽظ علٍ معلومات خول الؾكر
تم العثور علٍ أقرب هذه الكتابات ؽً ما يُزمً إدب
اليوودي عن المزيا ؽً ذلك الوقت
إبوكاليبتً الرؤيوي السبيى بزؾر الرؤيا

مثل كتاب أذنوخَ وشايا اٗباء البطاركٌ اِثنٍ عسرَ

نبوات زيبيلَ باروخ الثانًَ و عزرا الرابعَ لمجرد ذكر أزماء قليلٌ من كثير

و التً يرجع تاريذوا

و لقد أضاف اكتساف مذطوطات البخر
من القرن الثانً قبل الميّد إلٍ القرن الثانً بعد الميّد
الميتَ و هً عبارة عن مكتبٌ كاملٌ تذص مجتمع رهبانً يوودي كان يخيا ؽً قمرانَ و هً مكونٌ من
مثل هذه الكتاباتَ و التً تمدنا بمذطوطات مبكرة من إدب الرؤيوي و أيضاً مناقسات و تؾزيرات
كتابيٌ توراتيٌ ترجع إلٍ وقت يزوع علٍ وجى التقريب

عّوة علٍ ذلكَ يوجد لدينا من القرن إول الميّديَ كتابات المزيخيين إواُل مخؾوظٌ ؽً العود
الجديد و وؽقاً لوذه الكتاباتَ تم تطبيق نبوات العود القديم التً تذص المزياَ علٍ سذص يزوع
الناشريَ أوًِ بوازطٌ يزوع نؾزى و ثانياً بوازطٌ أتباعى المباسرون و ؽً القرون القليلٌ إولٍ
بعد زمن يزوعَ كانت التقاليد السؾويٌ و مناقسات الخاذامات عن النبوات المزيانيٌَ مكتوبٌ ؽً إدب
الربانً و يعتبر التلمود البابلً المجموعٌ إكثر سموًِ من هذا إدب
ذّل هذه القرونَ كانت نبوات العود القديم عن المزيا بمثابٌ البيانات المتاخٌ إذا كان لنا أن نزتعير
بعض المشطلخات من العلم َ و التً منوا تمت شياغٌ مذتلف النماذج أو النظريات َ خاولت كل
واخدة منوا رزم شورة واخدة للمزيا أو المزخاء المقبلين

و أيضاً تمت شياغٌ عدة نماذج

أبوكاليبتيٌ رؤيويٌ َ بما ؽً ذلك نموذج قمران ؛ و كان هناك نموذج العود الجديد أو
المزيخً َ و أيضاً هناك العديد من النماذج الربانيٌ عن المزيا

النموذج

ؽً هذا الؾشلَ زنقارن هذه

النماذج معاًَ وإهم من ذلكَ زنقارنوا مع بيانات العود القديم زيتبين لنا أن نموذج العود الجديد يخظٍ
بتؾوق واضد علٍ النماذج المناؽزى و ذلك ؽً مدى تطابقى مع بيانات العود القديم
ؽً مجال العلومَ كلما تم اقتراح نموذجين أو أكثر من النماذج لتؾزير بعض الظواهرَ يخاول الباخثون
القيام بتشميم تجربٌ خازمٌ للتمييز بين النماذجَ و هً التجربٌ التً زتزتبعد جميع النماذج إِ واخدَ
أو علٍ إقل تثبت تؾوقى الواضد ؽً خالتنا هذهَ كما ؽً أي تخقيق تاريذًَ نجد أن التجارب غير
ؽً الواقعَ إن
و مع ذلك ما زلنا نبخث عن بيانات خازمٌ معينٌ تؤدي وظيؾٌ مماثلٌ
ممكنٌ
البيانات المتعلقٌ بالمزيا ؽً العود القديم تختوي علٍ العديد من المؾارقات التً تجعل من الشعوبٌ
و النموذج الذي يمكنى التعامل مع هذه المؾارقاتَ يكون متؾوقاً بسكل
بمكانَ تقديم نموذج مُرضً
واضد علٍ تلك النماذج التً ِ تزتطيع القيام بذلك
يُعتبر هذا الضرب المعين من ضروب النقاش أمراً غايٌ ؽً إهميٌ اليومَ و ذلك ٕن الّهوتيين
الليبراليين يزعون إلٍ ازتبعاد أي مخاولٌ ِزتذدام تخقيق النبوات كدليل علٍ المزيخيٌ و ؽً كثير
من إخيان يتوم الليبراليون المزيخيين آنجيليين بالتخيزَ مدعيين أنوم نوبوا العود القديم للعثور علٍ
ؽقرات يمكن ليوا لتكون نبوات عن يزوع أما آنجيليونَ من الناخيٌ إذرىَ ؽيسعرون أن الرؽض
الليبرالً للمعجزةَ يضرب بمزألٌ خقيقٌ المزيخيٌ الكتابيٌ برمتوا عرض الخاُطَ و التً تؤول إلٍ ِ
سًء إذا لم تكن ذات طبيعٌ معجزيٌ لذاَ ؽإن أي تخقيق يمكن أن يرجع بنا إلٍ زمن يزوعَ يزمد
لنا أن نذتبرَ إلٍ خد ماَ أثر هذه النبوات علٍ القدماء عّوة علٍ ذلك زيتيد لنا أن نرى زبب آذر
يوضد لماذا سودت المزيخيٌ ذلك النمو المذهل ؽً الوقت ذاتى الذي توقؾت ؽيى اليووديٌ أن تكون ديانٌ
تبسيريٌ

لن ننخاز ؽً هذا التخقيقَ و ذلك من ذّل درازٌ المقاطع التً يدعً العود الجديد ؽقط أنوا مزيانيٌَ و
بدًِ من ذلك زيتعين علينا النظر
لن نرؽض المقاطع التً سككت الليبراليٌ الخديثٌ بكونوا مزيانيٌ
ؽقط ؽً الؾقرات التً كان يُعتقد أنوا مزيانيٌ من قبل الخاذامات الرابيين القدماء
وظيؾٌ المزيا المزيد
الكلمٌ آنجليزيٌ مزيا تم ازتعارتوا مباسرة من الكلمٌ العبريٌ التً تعنً الممزوح

بالمثل الكلمٌ

آنجليزيٌ التً ترجمتوا المزيد هً ازتعارة من الكلمٌ اليونانيٌ التً لوا نؾس المعنٍ تسير الكلمات
إلٍ ممارزٌ طقوس دينيٌ بشب زيت الزيتون المعطر علٍ رأس سذص لتعينى كاذتيار اهلل لى للقيام
ببعض الموام الوامٌ ؽً العود القديمَ كان كل من رُيس الكونٌ و ملك إزراُيل يُمزخان عند تولً
منشبيوما

وبالتالً ؽإن الزؤال المطروح بطبيعٌ الخالَ هل المزيا المُتنبأ بى ملكاً أم كاهناً؟

علٍ ما يبدوَ أن الطاُؾٌ اليووديٌ ؽً قمران توقعت اثنين من المزيا
الطاُؾٌ عن مجًء مزيا هارون و مزيا إزراُيل

ؽمثًَّ يتكلم كتاب التلمذة لوذه

و خيث أن الكاهن هو زليل هارون و الملك هو

الذي يخكم علٍ كل إزراُيلَ ؽإن معظم العلماء اعتقدوا أن هذا يسير إلٍ المزيا الملكَ و المزيا
الكاهن

هذه الؾكرة ليزت ؽريدة بالنزبٌ لقمرانَ ٕن وشايا اٗباء البطاركٌ اِثنً عسرَ تشور مزيا

من ِوي زلف هارون َ و مزيا من يووذا زلف داود
قد يبدو هذا الطراز الجديد المكون من اثنين من المزيا غريباً عليناَ و لكنى ؽً الواقع معقول جداً ؽلقد
خاؽظت أنظمٌ العود القديم ٓزراُيل علٍ زلطٌ الكونوت و الزلطٌ المدنيٌ منؾشلتين تماما

لم يكن

موزٍ ويسوع أو القضاة من الكونٌ ؽقط شموُيلَ ؽً ؽترة إزمٌ ؽً تارير إزراُيلَ يجمع بين
اِثنين

و ِ كان المُلك ممنوح لنزل ِوي ؽً الواقعَ ضرب اهلل عزيا الملك بالبرصَ عندما خاول

أن يقوم بوظيؾٌ الكاهنَ بخرقى البذور
بؾعاليٌ علٍ ملكى كذلك

أخ

َ و أوقف اهلل طموخاتى الكونوتيٌَ و أنوٍ

وبالتالً ؽإن ؽكرة أن الملك القادم و الكاهن القادم ينبػً أن يكونا سذشين

منؾشلينَ متأشلٌ ؽً الؾكر اليوودي
من هذا المنظورَ من المثير للدهسٌ أن يرى العود الجديدَ المزيا علٍ أنى سذص واخدَ لى شؾٌ ملك و
تشور يزوع الملك بوضوحَ ؽً خين أن آشخاخات من
كاهنَ كليوما علٍ زبيل المثالَ عب
من نؾس الرزالٌ تناقش نساطى الكونوتً عموماًَ ؽً ضوء ذلؾيٌ العود القديمَ يبدو هذا
إلٍ
أنى اذتشار لتمييز كان موضوع بعنايٌ بين السذشيتينَ تقريبا كما لو أن كاتب الرزالٌ إلٍ العبرانيين
أممًَ و ليس علٍ درايٌ بالعود القديم
ؽً الواقعَ ومع ذلكَ هذه واخدة من المؾارقات الذاشٌ بالنبوة عن المزيا ؽً العود القديم و علٍ
الرغم من أن ترتيبات العود القديم تخاؽظ بعنايٌ علٍ وظيؾتين منؾشلتينَ ؽربما كان المقشود جعل

المزيا يبرز علٍ أنى السذشيٌ الؾريدة التً زتجمع بين الوظيؾتين ؽً سذص واخد

يعتبر المزمور

المزيخً َ و هو يتخدث عن اهلل الذي يقيم سذص
ة
َ من المزامير المزيانيٌ ؽً أوقات ما قبل
كخاكم آيٌ

الذي هو أيضاً كاهن آيٌ

أقزم الرب و لم يندم أنك أنت الكاهن إلٍ إبد علٍ

رتبٌ ملكيشادق و لكن ؽقط بزبب الؾشل السديد بين المُلك و الكونوت ؽً إزراُيلَ كان من الضروري
علٍ كاتب المزمور

أن يرجع لزؾر التكوينَ قبل أن تشبد إزراُيل أمٌ بقرونَ ليجد ؽً سذشيٌ

مثاًِ علٍ السذص البار الذي لى وظيؾٌ كاهن و ملك علٍ خد زواء
ملكيشادق الزريٌ تك
هناَ إذنَ نرى أن نموذج قمران الذي يتكون من اثنين من المزياَ علٍ الرغم من بدايتى إكثر عقّنيٌَ
إِ أنى قد ؽسل ؽً التعامل مع ؽقرة من الؾقرات المزيانيٌ المومٌ و ٕن هذه الؾقرة تبدو مذالؾٌ و
ضد المػزى العام للعود القديمَ تم تجاهل المزمور
مثل هذا الؾشل الخازم

َ دونما النظر للزبب الذي جعل اهلل يخاؽظ علٍ

ؽً الزؤال الموم عن وظيؾٌ المزياَ يكون نموذج العود الجديد متؾوقاً بسكل

واضدَ و يخل هذه المؾارقٌ الكبيرة
عمل المزيا المزيد
و ٕن المزيا هو الملكَ نتوقع بطبيعٌ الخال أن جزء من عملى أن يكون الخاكم

ؽً هذا ِ يذيب

أملناَ خيث أن عدداً كبيراً من ؽقرات العود القديم تتخدث عن مُلك المزيا
ساهدنا أيضاً من المزمور
شراخٌ عن نساطى الكونوتً
المُعطٍ ؽً زكريا

أن المزيا هو الكاهن ومع ذلكَ هناك عدد قليل من الؾقرات تتخدث
بآضاؽٌ إلٍ المزمور

َ ِ يوجد زوى آعّن المُعقد نوعا ما

كان النبً زكرياَ علٍ ما يبدو يقوم بتمثيل خكايٌ رمزيٌ بخزب

تعليمات اهلل لىَ و ذلك بأن يقوم بشنع تاج من الذهب والؾضٌ من مزاهمات المزبيين اليوود و يضعى
علٍ رأس يووسع رُيس الكونٌ

متخدثاً عن سذص يُدعٍ الػشن َ يقول زكريا

هُوَذَا الرْجُلُ الْػُشْنُ ازْمُىُ وَمِنْ َمكَانِىِ يَنْبُتُ وَيَبْنًِ هَ ْيكَلَ الرْبٔ ؽَوُوَ يَبْنًِ هَ ْيكَلَ الرْبَٔ وَهُوَ يَخْمِلُ
علٍَ كُرْزِئىَِ وَ َتكُونُ مَسُو َرةُ الزَّْمِ بَيْنَوُمَا ِكلَيْوِمَا
علٍَ كُرْزِئىَِ وَ َيكُونُ كَاهِنًا َ
زلْطُ َ
جلِسُ وَيَتَ َ
الْجََّلَ وَيَ ْ
زكريا
و كون أن المقشود أن يووسع هو الػشنَ يبدو غير ممكناًَ ٕن زكريا بعد ذلك يرؽع التاج و يضعى ؽً
ن الْعَظِيمُ أَنْتَ
َ خيث يقول النبً ؽَازْمَعْ يَا يَوُوسَعُ ا ْلكَاهِ ُ
الويكل كتذكار هذا ما يؤكده زكريا
وَرُؽَقَا ُؤكَ الْجَالِزُونَ أَمَا َمكََ َٕنْوُمْ رِجَالُ آيٌٍََ َٕنًٔ هأَنَذَا آتًِ بِعَبْدِي الْػُشْ ِ
ن
وإن كانت هناك مقاطع قليلٌ تم تشوير المزيا ؽيوا بوشؾى الكاهنَ إِ أن هناك عدداً من النبوات التً
المزمور َ علٍ زبيل
تشف سذص ما الذي زيتألمَ و أن معاناتى زتخقق نتاُح غير عاديٌ
المثالَ يقوم بتشوير لسذص يعانً الموت و لكن بعد ذلك يذلص

إن قشٌ ما خدث يجب أن تنتسر

ؽً جميع أنخاء العالم وشوًِ إلٍ إجيال المقبلٌ
ذطايا اٗذرين إلٍ قبره

يتخدث إسعياء

عن المتألم المُختقر الذي يخمل

بعد ذلك يَذلٌص و يتعالٍ بسكل يدهش الملوك زكريا

يشور سذص مطعون نتيجٌ لذلكَ ؽإن إزراُيل زوف يخزن ثم يتطور من الذطيٌُ
الربانً القديم يٌؾوم أن كل هذه الؾقرات تسير إلٍ المزيا

ختٍ
و ؽً إدب

ؽً الواقعَ ؽً رأي من اٗراء الربانيٌ

المبكرةَ يُدعٍ المزيا المعلم إبرص َ كما هو مكتوبَ لكِنْ أَخْزَانَنَا خَ َملَوَاَ وَأَوْجَاعَنَا تَخَ ْملَوَا وَنَخْنُ
خَزِبْنَاهُ مُشَابًا بالبرص مَضْرُوبًا مِنَ اهللِ وَمَ ْذلُوًِ

أسعياء

بدايٌ من القرن الثانً الميّديَ مع ذلكَ شار النموذج الربانً يسمل اثنين من المزيا
وكاهن كما ؽً نموذج قمرانَ ولكن ملك و قاُد جنرال

ليس ملك

دُعً الجنرال المزيا بن يوزف أو المزيا

بن إؽرايم و من المقرر أن يظور ؽً نوايٌ العشر قبل مجًء المزيا الملكَ المدعو المزيا بن داود
زيقود عودة إزراُيل إلٍ ؽلزطينَ و إقامٌ خكومٌ و عبادة الويكلَ و لكن زيتألم ثم يموت ؽً معركٌ
المقاطع الذاشٌ باِٗم من نبوة العود القديم المزيانيٌ تم تعيينوا
ضد أعداء إزراُيل من إمم
علٍ أنوا تذشى و ِ تذص المزيا الملك علٍ النقيض من هذا النموذج الربانًَ يطبق العود الجديد كل
النبوات الذاشٌ بالمعاناة و الملك علٍ سذص واخدَ يزوع الناشري
أربعين مرةَ و مزمور
يوخنا

خوالً

مرة

و يتم تطبيق زكريا

يرتبط إسعياء

بى خوالً

علٍ يزوع مرتينَ ؽً

و رؤيا

من هو علٍ خق؟ من الجدير بالذكر أن زكريا

َ و هم زينظرون إلٍ الذي طعنوه يتم تعيينوا

بسكل شريد علٍ أنوا تذص المزيا بن يوزف و ذلك بوازطٌ الرابيين

و لكن ما لم يطبق الواخد

كلمٌ هم المذكورة أوًِ بشورة تعزؾيٌ علٍ إزراُيل والثانيٌ ؽً كلمٌ طعنوه علٍ إمم و التً ِ
يوجد أي دعم لوا ؽً الزياق َ ؽإنى يبدو و كأن المطعون قد جُرح بوازطٌ إزراُيل و هذا ِ يتنازب
مع الشورة الربانيٌ للمزيا بن يوزف المقتول علٍ يد الػزاة الوثنيين َ ولكن من المؤكد أنى ينازب
نموذج العود الجديد
وبالمثلَ ؽإن إسعياء

َ الذي يجعل ؽيوا اهلل خياة المتألم ذبيخٌ إثم َ يعتبر نموذج ينازب العود

لكن يُعتبر كل
الجديد بسكل لطيفَ و الرزالٌ إلٍ العبرانيين تقدم يزوع كذبيخٌ و كذلك ككاهن
الجانب الذباُخً هذاَ الذي هو زمٌ أزازيٌ من زمات مزيخيٌ العود الجديدَ مؾقود ؽً سذشيٌ المزيا
بن يوزف و النظرة الربانيٌ بشؾٌ عامٌ
مجًء المزيا المزيد

دعونا ننظر موضوع المزيا اٗتًَ ليس متٍ زيأتً؟ موضوع الؾشل التالً و لكن كيف هو آت؟
علٍ الرغم من إزُلٌَ مثل هل زيأتً كطؾل أم كسذص بالؼ؟ و هل زيأتً علناً أم زراً؟ تخظٍ
باهتمام كبيرَ لكن ازمخوا لنا أن نخد المزيد من المناقسات لنرى جانب آذرَ و هو هل مجًء المزيا
زيكون للتمجيد أم للووان؟
بطبيعٌ الخال َ ٕن المزيا ملك مرزل من اهللَ ؽيمكن للمرء أن يتوقع أن تكون عودتى مجيدة هذه هً
الشورة التً نخشل عليوا من دانيال
كُنْتُ أَرَى ؽًِ رُؤَى اللْيْلِ وَإِذَا مَعَ زُخُبِ الزْمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إنزان أَتٍَ وَجَاءَ إلٍ الْقَدِيمِ إَيْامَِ ؽَقَرْبُوهُ
زلْطَانٌ أَبَدِيٌ مَا لَنْ
زلْطَانُىُ ُ
ٕلْزِنٌَِ ُ
زلْطَانًا وَمَجْدًا وَ َمَلكُوتًا لِتَتَعَبْدَ لَىُ كُلٓ السٓعُوبِ وَإُمَمِ وَا َ
طًَ ُ
قُدْامَىُ ؽَأُعْ ِ
ِ يَنْقَرِضُ
يَزُولََ وَ َمَلكُوتُىُ مَا َ
وبالتالً ؽإن السذص الذي يتلقٍ مملكٌ عالميٌَ أبديٌ هو آت علٍ زخب الزماء َ و هو سًء من قبيل
مجد الساكيناه ؽً جبل زيناءَ و التيى ؽً البريٌ و الويكل
مجًء متواضع

من ناخيٌ أذرى َ يعرض لنا زكريا

سلِيمَ هُوَذَا َمِل ُككِ يَأْتًِ ِإلَ ْيكِ هُوَ عَادِلٌ وَمَنْشُورٌ وَدِيعٌَ
اِبْتَوِجًِ جِدًّا يَا ابْنٌََ شِوْيَوْنََ اهْتِؾًِ يَا بِنْتَ أُورُ َ
علٍَ جَخْشٍ ابْنِ أَتَا ٍ
ن
علٍَ خِمَارٍ وَ َ
وَرَاكِبٌ َ
وؽقا للنموذج الربانً المذكور أعّهَ يمكن للواخد جعل مثل هذه اٗيٌَ و ما ؽيوا من ذكر لمجًء
ومع ذلكَ
َ أعّهَ للمزيا بن داود
متواضعَ تذص المزيا بن يوزفَ و لكن دانيال
المزيا بن يوزف ليس ملكاً ٕن المُلك أُعطً لنزل داود من زبط يووذا َ ومع ذلك يزمٍ الراكب ؽً
زكريا

شراخٌ بالملك

هكذا تضع هذه اٗيٌ مسكلٌ ذطيرة أمام النموذج الربانً

تم بذل مخاولتين للتعامل مع هذه الشعوبٌ
مجًء متزامً مجيد

إولٍ هو أن نرى زكريا

علٍ أنى ؽً الواقع

عندما عرض آمبراطور الؾارزً سابور مازخاً تقديم خشان لليوود ختٍ أن

مزياهم مزيخومَ ِ يأتً علٍ ظور خمارَ رد عليى الخاذام شمويلَ هل لديك خشان لى مٌُ
لون؟

ِ يعنً رد شموُيل هذا أن ركب المزيا لن يكون خيوان عاديَ و لكن زيكون ذارقاً

للطبيعٌ هذا اِقتراحَ مع ذلكَ يواجى مسكلٌ دعوة زكريا
أما المخاولٌ إذرى ؽقد تم اقتراخوا من قبل الخاذام يسوع

لمجًء الملك علٍ أنى متواضع
الذي اقترح أن دانيال

يشوران بداُل مذتلؾٌَ بدًِ من خدوث كليوما ؽً الواقع علٍ خد زواء
زيأتً المزيا علٍ زخاب الزماء

و زكريا

إذا كانت إزراُيل تزتخقَ

و إذا لم تكنَ قال أنى زيأتً وديع و متواضع ركباً علٍ خمار

العود الجديدَ من الناخيٌ إذرىَ يشور هذين المجيُين علٍ أنوما خقيقيان ومتّخقان المزيا يأتً ؽً
المقام إول ؽً هوان و وتواضعَ و يتألم ويموت عن ذطايا سعبىَ و ؽً وقت ِخقَ يعود ؽً زلطان

لذّص سعبىَ و يدين أعداُى و يملك إلٍ إبد

وهذا بالتأكيد يتنازب بسكل أؽضل مع بيانات العود

القديمَ ٕنى ِ توجد أي إسارة ؽً الزياقات أن دانيال

و زكريا

مجرد بداُل ممكنٌ

ؽً الواقعَ

العود الجديد قادر علٍ الربط بين المجًء المتواضع مع آِم المزيا بينما الخاذامات ِ يمكنوم ؽعل
ذلك ؽقط ٕن المزيا المتألم هو نؾس سذص الملك المقبل
زكريا

ختٍ ؽً مجيُى المتواضع

ولذا يمكن تزميتى الملك من قبل النبً

هنا مرة أذرىَ نرى تؾوق نموذج العود الجديد ؽً التعامل

مع مؾارقات بيانات العود القديم
طبيعٌ المزيا المزيد
بعد آطّع علٍ وظيؾٌَ و عمل ومجًء المزياَ دعونا ننظر لطبيعتى ما نوع كينونٌ المزيا؟
كما يُزمٍ ؽً كثير من إخيان المزيا بن داودَ ؽإنى زيكون أكثر من الطبيعً أن نؾترض أن المزيا
مجرد إنزان بخت يبدو أن هذا كان رأي بعض كتاب إدب الرؤيوي و اليووديٌ الربانيٌ الّخقٌَ
خيث تم التسديد علٍ إنزانيٌ المزياَ ربما كرد ؽعل للمزيخيٌَ و إهمال أيٌ ميزات ؽوق طبيعيٌ

و

هكذا عندما اقترح الرابً الخاذام أكيبا القرن الثانً بعد الميّد أن أخد العروش المذكورة ؽً دانيال
ينبػً أن يكون هلل و اٗذر لداود ازم للمزيا َ تم توبيذى بلوجٌ سديدة من قبل الرابً الخاذام
ذوزيى ؽً الجليل أكيباَ إلٍ أي مدى زتعامل الخضور آلوً بتجديف و امتوان بدًِ من ذلكَ ؽإن
المقشود هو عرش للعدالٌ و آذر للنعمٌ

و ِ ختٍ المزيا كان ليوضع علٍ مقربٌ إلٍ اهلل من هذا

القبيل
رأى كاتب آذر من كتاب إدب الرؤيويَ مع ذلكَ أن المزيا أكثر من مجرد إنزان

علٍ زبيل

المثال َ يقول كتاب شعود موزٍ عن ملك مزيانً مُقبل
ومن ثم يجب أن تظور مملكتى من ذّل ذليقتى كلوا

ومن ثم تتعين نوايٌ السيطانَ و زيذهب الخزن

بعيداً معى عندُذ تمتل٘ أيدي المّكَ الذي أُنس٘ ؽً إعالًَ الذي يقوم باِنتقام لوم من ذشوموم
ٕن الزماوي زيقوم عن عرش مملكتىَ و زيذرج من مزكن قدزى
هنا يبدو أن المزيا مُزمٍ المّك وبالمثلَ ؽً كتاب أذنوخَ ؽً إسارة إلٍ ؽقرة دانيال
وثم رأيت قديم إيامَ وكان رأزى أبيض مثل الشوفَ و كان معى سذص آذر طلعتى سبى إنزانَ وجوى
كان مليُاً من النعمٌَ مثل واخد من المُّكٌ المقدزين
وهكذا رأى بعض كتاب إدب الرؤيوي المزيا كمّك أو كمزيح من إنزان و مّك

يشور العود الجديد المزيد كإنزانَ بالطبعَ لكن أيضاً أكثر بكثير من إنزان
عذراءَ العود الجديد يتجاوز ختٍ النماذج الرؤيويٌ للمزيا المُّكً

مع عقيدة الوِدة من

يبدو نموذج العود الجديد ؽريداً من

نوعى ؽً تشوير المزيا المزيد كإلى
ولكن ؽً الخقيقٌَ العود الجديد ليس ؽريداً ؽً هذه النقطٌ ٕن بيانات العود القديم تتضمن مقاطع تتذذ
يقول
نمط العود الجديد علٍ زبيل المثالَ ميذا
زلٔطًا
أَمْا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَخْمَِ أَؽْرَاتٌَََ وَأَنْتِ شَػِي َرةٌ أَنْ َتكُونًِ بَيْنَ ُألُوفِ يَوُوذَاَ ؽَمِ ْنكِ يَذْرُجُ لًِ الْذِي َيكُونُ مُتَ َ
علٍَ إزراُيلَ وَمَذَارِجُىُ مُنْذُ الْقَدِيمَِ مُنْذُ أَيْامِ إَزَلِ
َ
علٍ الرغم من أن هذا المقطع ِ يبرهن علٍ ِهوت المزيدَ إِ أنى يزتلزم زبق وجوده

زيكون هذا

السذص ؽعال لؾترة طويلٌ جدا ؽً العبريٌ توجد ؽترة إما مخدودة أو بّ خدود َ إِ أنى من المتوقع أن
يأتً ؽً قريٌ يووذاَ بيت لخمَ خيث مزقط رأزى و يبدو أن المزيا كان زيولد و مع ذلك كان موجود
قبل وِدتى بوقت طويل بعض الخاذاماتَ لتجنب هذه النتيجٌَ شوروا المزياَ بعد وِدتى ؽً بيت
لخمَ منتظراً متذؾياً لقرون ختٍ تشبد إزراُيل مزتخقى لمجيُىَ والقيام ؽً الوقت نؾزى بأعمال
شالخى بتضميد البرص علٍ أبواب روما
و كون أن المزيا هو كّ من ابن داود و زابق الوجود علٍ خد زواء ينظر أخياناً ؽً إدب
الرؤيويَ و ذلك ربما بزبب ؽقرات العود القديم من هذا القبيل لكن ٕن ِ أخد يعرف كيؾيٌ التوؽيق
بين الؾكرتينَ ؽلم يتم التأكيد عليوا مثلما خدث ؽً العود الجديد
ؽقرة أذرى من هذا القبيل و هً إسعياء
علٍَ كَ ِتؾِىَِ وَيُدْعٍَ ازْمُىُ عَجِيبًاَ مُسِيرًاَ إِلوًا قَدِيرًاَ أَبًا
َٕنْىُ يُولَدُ لَنَا َولَدٌ وَنُعْطٍَ ابْنًاَ وَ َتكُونُ الرٔيَازٌَُ َ
أَبَدِيًّاَ رَُِيسَ الزَّْمِ
ؽً اٗيٌ التاليٌ يجعل من الواضد أن هذا السذص هو المزياَ ٕنى زيملك إلٍ إبد علٍ عرش داود
كون هذا السذص زيُولد هو أمر أكثر وضوخاً هنا مما ؽً ميذا

َ و كذلك أيضاً إلوهيتى علٍ

الرغم من المخاوِت المضنيٌ التً بُذلت ٓضعاف إلقاب التً أُعطيت لوذا السذصَ

إِ أن ربط

لقبى و ِ يكون لملكى نوايٌ مع زبق وجوده تتنازب تماما مع كيان هو اهلل و إنزان علٍ خد زواء
إن نموذج العود الجديد هذاَ الذي يضم كّ من آلوهيٌ و آنزانيٌ ؽً سذص واخدَ يؾزر لنا أيضاً
يزتطيع خمل ذطايا كثيرينَ
كيف أن المتألم ؽً إسعياء
بعض المساكل إذرى المخيرة
كيف يمكن تلقيب الملك مز
قبل داود أبيىَ و

لماذا موت و قيامٌ المتألم ؽً مزمور

زواء ٓزراُيل و لٖمم الوثنيٌ
ازتنتاجات

باهللَ

كيف يتم تزميٌ الكاهن الملك ؽً مزمور
و إسعياء

هذه تعتبر أزرار ؽً النماذج المزيانيٌ إذرى

الرب من

مومان جداً علٍ خد

ؽً هذا الؾشلَ رأينا تؾوق نموذج العود الجديد عن المزيا علٍ مناؽزيى ؽً التنازب مع بعض
آسارات المتناقضٌ ؽً العود القديم بسأن وظيؾتىَ و عملىَ و مجيُى و طبيعتى ِ يسير هذا ؽقط إلٍ
أن اهلل ؽً العود القديم هو الذي يتخكم ؽً التارير و يعلن النوايٌ منذ البدايٌ َ و لكن أيضاً أن العود
الجديد و المزيا الذي يذكره هو ازتمرار و تخقيق ٓعّن اهلل للبسريٌ
إن هذا الجدال أيضاً موم ٕنى يضػط علينا للقيام باذتيار دون اِنتظار ختٍ يتم تخقيق جميع البيانات
ِ ينبػً أن نؾاجأ بأن هذا هو الخالَ علٍ زبيل المثال نخن مضطرون للقيام بذلك ؽً معظم القرارات
أي نظريٌ علميٌَ ؽً الواقعَ تزتند علٍ ازتنتاج من كاؽٌ البيانات
التً لدينا ؽً الخياة اليوميٌ
نخن نواجى اٗن إجابٌ الكتاب المقدس علٍ أزُلٌ الخياة الخازمٌَ مع مطالب اهلل مناَ و مع عدم رغبتنا
وعدم قدرتنا علٍ طاعتى بسكل مرضً
هناك نقطٌ أذرى لتؾوق نموذج العود الجديد عن المزيا

ذّؽا للنماذج إذرىَ ؽإنى يقدم أيضاً

سذشيٌ تاريذيٌ ؽعليٌ كمرسد ليكون المزيا أِ و هو يزوع الناشري

ؽإن معظم المؤرذين يقرون

بأن يزوع هذا كان لى أثر عظيم ؽً التارير أكثر من أي رجل عاش علٍ آطّق

و مع ذلكَ نموذج

العود الجديد هذا تم وضعى كتؾزير يزوع نؾزى عن سذشى و عملىَ و ليس ؽقط تقييم القرون الّخقٌ
أذيراًَ كُتب العود الجديدَ ؽً خياة أناس ساهدوا ذدمٌ يزوع سذشياًَ و أقروا بأنى قام من بين
إمواتَ وأنى أظور نؾزى خياً لمُات من الرجال والنزاء الذين ؽضلوا الموتَ ؽً وقت ِخقَ بدًِ من
إنكار سوادتومَ و أنى شعد إلٍ الزماء ؽً انتظار مجيُى الثانً
يا ليتنا ِ ننتظر عودتى بل نرجع لى ؽً توبٌَ و ثقٌَ بخيث أن آِمى منذ

زنٌ تمنع معاناتنا إلٍ

إبد

المراجع
تم العثور علٍ الترجمات آنجليزيٌ لمعظم هذه إعمال ؽً طبعٌ ر هـ تسارلزَ كتب
إبوكريؾا و الكتب المزيؾٌ الزودإبيجراؽيا الذاشٌ بالعود القديمَ مجلدين أكزؾورد مطبعٌ
كّريندونَ زنٌ

و ؽً طبعٌ جيمس هـ تسارلزورثَ الكتب المزيؾٌ الزودإبيجراؽيا

الذاشٌ بالعود القديمَ مجلدين جاردن زيتً دووبلديَ
من بين العديد من المناقسات خول لؾاُف البخر الميتَ انظر ف م كروسَ دوريٌَ المكتبٌ
القديمٌ لقمران والدرازات الكتابيٌ الخديثٌَ الطبعٌ الثانيٌ جاردن زيتً دووبلديَ

؛و

وليام س ِزورَ مذطوطات البخر الميت والعود الجديد جراند رابيدز ادرمانزَ
ج ؽيرميسَ مذطوطات البخر الميت باللػٌ آنجليزيٌ بالتيمور بنجوينَ

؛و
يقدم

ؽيرميس أيضاً ترجمات للكتابات الذاشٌ بجماعٌ قمران
الترجمٌ آنجليزيٌ القيازيٌ هً طبعٌ إيزيدور إبستينَ التلمود البابلًَ
زونزينوَ

مجلد لندن

للخشول علٍ المزاعدة ؽً ازتكساف هذه المجموعٌ الوازعٌَ

أقترح عمل هيرمان ل زتراكَ مدذل إلٍ التلمود و المدراش نيويورك أثينيومَ
معادة و عمل أ كوهينَ تلمود كل إنزان نيويورك سوكنَ

طبعٌ

طبعٌ معادة

المناقسٌ المنازبٌ لؾقرات العود القديم و المؾوومٌ من قبل الخاذامات علٍ أنوا نبوات عن المزيا
مقدمٌ من قبل ألؾريد إدريسيمَ خياة و أوقات يزوع المزيدَ مجلدانَ الطبعٌ الثالثٌ جراند
َ طبعٌ معادة َ المجلد

رابيدز إدرمانزَ

التذييل التازع

دليل التلمذة
انظر للمناقسٌ ؽً عمل ميّر بيروزَ مزيدا من الضوء خول مذطوطات البخر الميت
نيويورك ؽايكنحَ

َ و ؽً عمل ؽرميسَ مذطوطات البخر الميت

َص

باللػٌ آنجليزيٌَ ص
التلمود ليؾً
التلمود يووذا
إدريسيمَ خياة و أوقات يزوع المزيدَ

؛ نّخظ أيضاً إسارة يزوع للؾريزيين

ؽً مت
انظر المناقسٌ ؽً إدريسيمَ خياة و أوقات يزوع المزيدَ
و دانيال

لوا أهميٌ ذاشٌ

ؽيما يذص مزمور
أسعياء

مزمور

َ أسعياء

َ انظر إدريسيمَ خياة و أوقات يزوع المزيدَ

َ المرجع نؾزىَ ص

التلمود البابلًَ الزنودرين ص
انظر الموزوعٌ اليووديٌَ
التلمود البابلًَ زوككاه

؛ و ؽيما يذص زكريا

؛ و ؽيما يذص

َ المرجع نؾزىَ ص

ب
؛ و إنزيكلوبيديا جودايكا الموزوعٌ اليووديٌ َ

أ

لمزيد من آسارات عن مجد اهلل هذاَ انظرَ علٍ زبيل المثال ذروج
وما يليوا؛

؛ ملوك اِول

التلمود البابلًَ الزنودرين

؛ خزقيال

و

؛
و

؛

أ

المرجع نؾزى
علٍ زبيل المثالَ عزرا الرابع
التلمود البابلًَ هاجيجا

أ

كتاب شعود موزٍ
أذنوح إول
التلمود البابلًَ الزنودرين

أ

عزرا الرابع
ؽقط
َ
جمعيٌ النسر اليووديٌ الكتاب المقدس وؽقاً للمذطوطات المازوريٌ
ترجم العناوين ؽً النصَ و زخزح الترجمٌ للخاسيٌ خيث يتم التعامل معوا علٍ أنوا إسارة إلٍ
الكتاب
اهلل ِ إلٍ المزيا اهلل القدير عجيب ؽً الجماعٌَ إب إبديَ رُيس الزّم
المقدس الجديد باللػٌ آنجليزيٌ

يترجم عبارة إيل جيببور هنا علٍ أنوا ؽً معركٌ

سبيى اهلل علٍ الرغم من أن الترجمٌ ؽً مكان آذر هً داُما اهلل القدير

