
إله العهدالقديم
فهرب ادوني بازق فتبعوه و امسكوه و قطعوا اباهم يديه و رجليه 

)6:1(قضاة

ثناسيوس الرسولي للالهوت الدفاعيأنبا أسرة القديس األ
كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف
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مشكلتين                                    

القوانين                                                         الحروب 



األمم و الشعوب
فى

العهد القديم
أور نمو-قوانين المصريين-قوانين الحثيين –قوانين حمورابى 

 
العبيد

االطفال
الَمرأة

الزواج
العجائز
العبادة
الحرب



القديم العهد إله

)6:23خروج (ال تحرف حق فقيرك فى دعواة 

)9:23خروج (ال تضايق الغريب فانكم غرباء عارفون نفس الغريب 

)6,7 23خروج (عينا بعين و سنا بسن ويدا بيد و رجال برجل كيا بكى وجرحا بجرح و رضا برض

ال . فإن كان المذنب مستوجب الضرب، يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد أربعين يجلده

)2,3-25تثنية(يزد، لئال إذا    زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة، يحتقر أخوك في عينيك 



القديم العهد إله

ِعْنَدُكْم، َوتُِحبُّهُ  ّيِ ِمْنُكْم يَُكوُن لَُكُم اْلغَِريُب النَّاِزلُ َكاْلَوَطنِ   .َوإَِذا نََزَل ِعْنَدَك َغِريٌب فِي أَْرِضُكْم فَالَ تَْظِلُموهُ 

أَنَا . َكنَْفِسَك، ألَنَُّكْم ُكْنتُْم ُغَربَاَء فِي أَْرِض ِمْصرَ 

بُّ إِلُهُكْم    19-34 33الويين  )الرَّ

)1:23خروج (ال تقبل خبرا كاذبا و ال تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم 

)2:23خروج(ال تحاب وجة مسكين فى دعواة 

)4:23خروج (اذا صادفت ثور عدوك او حماره شاردا ردة

)5:23خروج (اذا رايت حمار مبغضك واقعا تحت حملة و عدلت عن حلة فالبد ان تحل معة 



إله العهد القديم

ا عوضا اذا ضرب انسان عين عبدة او عين امتة فاتلفها يطلقة حرا عوضا عن عينة و اذا سقط سن عبدة اة امتة يطلقة حر

)26,27 21(عن سنة  خروج 

كل بهائمك وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك ال تعمل فيه عمًال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وثورك وحمارك و"

)15، 14: 5تث ." (ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك

)24:17الويين (َوإِذَا أََماَت أََحٌد إِْنَسانًا فَإِنَّهُ يُْقتَلُ 

الَ . َوابَِك َحْيُث يَِطيُب لَهُ ي َوَسِطَك، فِي اْلَمَكاِن الَِّذي يَْختَاُرهُ فِي أََحِد أَبْ ِعْنَدَك يُِقيُم فِ .َعْبًدا أَبََق إِلَْيَك ِمْن َمْوالَهُ الَ تَُسلِّْم إِلَى َمْوالَهُ 
تَْظِلْمهُ   
)23-15,16تثنية (



إله العهد القديم

)23-15,16تثنية (

ك فانة كل انسان من بنى اسرائيل و من الغرباء النازلين فى اسرائيل اعطى من زرعة لمول
)2و20الويين (يقتل 

تقديس االبكار 
فداء كل طفل

احصاء الشعب
)  طفل و طفلة(فدية عن كل نفس 



إله العهد القديم
)27: 1تكوين (فخلق هللا االنسان على صورته على صورة هللا خلقه ذكرا و انثى خلقهم  

)11:1 27عدد (بنات صلفحاد 
)يهوديت-استير-سفر راعوث-دابورة القاضية(

آُمْر بِِه َوالَ َصِعَد َعلَى  قُوا بَنِيِهْم َوبَنَاتِِهْم بِالنَّاِر، الَِّذي لَمْ َوبَنَْوا ُمْرتَفَعَاِت تُوفَةَ الَّتِي فِي َواِدي اْبِن ِهنُّوَم ِليُْحرِ 
31: 7إرميا (قَْلبي  

ّبِ إِلِهَك، ألَنَُّهْم قَْد َعِملُوا آلِلَهتِِهْم كُ  ا يَْكَرُههُ، إِذْ الَ تَْعَمْل هَكذَا ِللرَّ ّبِ ِممَّ َرقُوا َحتَّى بَنِيِهْم أَحْ  لَّ ِرْجٍس لََدى الرَّ
َوبَنَاتِِهْم بِالنَّاِر 

31: 12سفر التثنية . آلِلَهتِِهمْ 
 



إله العهد القديم
 

)  نجاسة العالقة و االفرازات( 15الويين 

المصريين كان يهتمون بالطهارة بعد العالقة الجنسية قبل العبادة  -
العبادة فى شعوب كنعان-
عبادة اإلفرازات الجسدية من الرجل و المرأة   -



إله العهد القديم

: العنصرية

أيوب
راحاب الزانية

راعوث 
اوريا الحثى

نينوى

تتبارك فيك جميع قبائل االرض  
)3:12تكوين(

وه الن عينى الرب تجوالن فى كل االرض ليتشدد مع الذين قلبهم كاملة نح  
)9:16  2اخبار االيام (



إله العهد القديم

الحيوانات

ِمَن  َشَرةَ ِرْبَوةً تِي يُوَجُد فِيَها أَْكثَُر ِمِن اثْنَتَْي عَ أَفَالَ أَْشفَُق أَنَا َعلَى نِينََوى اْلَمِدينَِة اْلعَِظيَمِة الَّ 
بََهائُِم َكثِيَرةٌ النَّاِس الَِّذيَن الَ يَْعِرفُوَن يَِمينَُهْم ِمْن ِشَماِلِهْم، وَ 

11: 4سفر يونان 

هائمك وثورك وحمارك وكل ب................وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك ال تعمل فيه"
)15، 14: 5تث (



كلمات و معانى

الحكم الثيوقراطى
(Anthropomorphism) انثروبومورفيزم

 األشجار
)23:2ملوك الثانى (قصة إاليشع ) (29ويوسف18اسحق) (نعريم فطنيم(األطفال  

)او كتيبة او وحدة 1000(    Eleph إليف
)عماليق ) )قصة بنى قورح)(حبرون و  دبير(كل 

السؤال يخرج من معناه لمعانى اخرى (علم البيانو  االستفهامى السؤال
.......لعنة نوح



للمعرفة

)ثشبعداود و ب,سرية الالوى ,لوط و بناتة (ليس كل ما فى الكتاب المقدس يوافق علية هللا 
()ذبيحة يفتاح

التدرج الروحى فى العهد القديم

اليهودية اهدت العالم الحضارة, المسيحية اهدت العالم المحبة 



الطالق

)  ذاو لكن من البدء لم يكن هك.إن موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم(
)8:19متى(

دمة بعد و ال و قد فعلتم هذا ثانيةمغطين مذبح الرب بالدموع و البكاء و الصراخ فال تراعى التق
ابك التى يقبل المرضى من يديكم فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك و بين امراة شب

انت غدرت بها و هى قرينتك 
)13:2مالخى (و امراة عهدك 



الطالق
لفاحذروا لروحكم و ال يغدر احد بامرأة شبابة النة يكرة الطالق يقول الرب إلة اسرائي

)16:2مالخى ( 
)24:2تكوين(لذلك يترك الرجل اباة و امة و يلتصق بامراتة 

)19:4تكوين (اتخذ المك لنفسة امرأتين 
)10:21خروج (ان اتخذ لنفسه اخري ال ينقص طعامها و كسوتها و معاشرتها 



الطالق

اذا اخذ رجل أمراة و تزوج بها فان لم تجد نعمة فى عينيه النه وجد فيها عيب شىء و كتب لها كتاب طالق 
و دفعة الى يدها و اطلقها من بيتة و متى خرجت من بيتة ذهبت و صارت لرجل اخر فان ابغضها الرجل 
االخير و كتب لها كتاب طالق و دفعة الى يدها و اطلقها من بيته او اذا مات الرجل االخير الذى اتخذها له 

)2:24تثنية (زوجه ال يقدر زوجها االول الذى طلقها ان يعود يأخذعا لتصير زوجة بعد أن تنجست 

حرا يكون فى بيتة سنة واحدة و يسر ,إذا اتخذ رجل إمراة جديدة فال يخرج فى الجند و ال يحمل علية امر ما 
امراتة التى اخذها 

)5:24تثنية (



عادات و تقاليد

)19:23خروج (ال تطبخ جديا بلبن امة

)19:15الالويين (اذا كانت امراة لها سيل و كان سيلها دما فى لحمها فسبعة ايام تكون طمسا

)26:19لاللويين (ال تأكلوا الدم 
)27:19(ال تقصروا رؤوسكم مستديرا و ال تفسد عارضيك 

)23:2ملوك الثانى (قصة إاليشع 



اإلجهاض
خروج

مُ وَ  فََسقَطَ َوإِذَا تََخاَصَم ِرَجاٌل َوَصَدُموا اْمَرأَةً ُحْبلَى "  َكَما يََضُع َعلَْيِه لَُدَها َولَْم تَْحُصْل أَِذيَّةٌ، يُغَرَّ
)-2322: 21خر " (ا بِنَْفٍس،َوإِْن َحَصلَْت أَِذيَّةٌ تُْعِطي نَْفسً ", َزْوُج اْلَمْرأَةِ، َويَْدفَُع َعْن يَِد اْلقَُضاةِ 

YALAD  Shakal , Sheko إجهاض( )



االحكام
لم يكن العبرانيون ليطيعوا قط الشرائع اليهودية لوال التهديد  -1
لم يرضوا بخدمة هللا الغير منظور بدون مكافاة-2
حال الشعب داللة على إله-3

)12:14صموئيل الثانى (غير انة من اجل انك جعلت بهذا االمر اعداء الرب يشمتون 
بقدر المعرفة بقدر العقاب-4
يُوِدُعونَهُ َكثِيًرا يَُطاِلبُونَهُ  فَُكلُّ َمْن أُْعِطَي َكثِيًرا يُْطلَُب ِمْنهُ َكثِيٌر، َوَمنْ  .َولِكنَّ الَِّذي الَ يَْعلَُم، َويَْفعَُل َما يَْستَِحقُّ َضَربَاٍت، يُْضَرُب قَِليالً "

).48: 12لو ." (بِأَْكثَرَ 
)20:9تثنية (و على هارون غضب الرب جدا ليبيده فصليت ايضا من اجل هارون 

)4:6صموئيل الثانى ) (موت عزة -تابوت العهد عند الفلسطينيون(
عقاب يتناسب حياتهم-5
....)لمن بنى بيت يقت–شتم اباه او امه .-رجم الرجل الذى احتطب يوم السبت-) المصريين( حرق الزانيا اذا كانت بنت كاهن(
االرتفاع عن ما حياتهم-6
)عقوبة الزنا عند المصريين كانت للمرأة المتزوجة فقط(
)أسرار النجاح الروحى(التحول من األضطهاد الى الرخاء     -7
الطفل و البيئة المحيطة-8



ماء مر
ماء المر لحماية المرأة-

ّبِ، فَقَْد أَْذنَبَْت ِميعِ َخَطايَا اِإلْنَساِن، َوَخاَن ِخيَانَةً بِالَشْيئًا ِمْن جَ َرُجٌل أَِو اْمَرأَةٌ إَِذا َعِمَل : قُْل ِلبَنِي إِْسَرائِيلَ «" رَّ
).6: 5عد ." (تِْلَك النَّْفسُ 



نصوص للفهم

 يََدَهاَوَمدَّْت  ِه،َما ِلَكْي تَُخلَِّص َرُجلََها ِمْن يَِد َضاِربِ إَِذا تََخاَصَم َرُجالَِن، َرُجٌل َوأَُخوهُ، َوتَقَدََّمِت اْمَرأَةُ أََحِدهِ «"
“).11,12: 25تث ." (، َوالَ تُْشِفْق َعْينُكَ يََدَها فَاْقَطعْ "َوأَْمَسَكْت بِعَْوَرتِِه، 



نصوص للفهم

)3:20اخبار االيام )بمناشير و نوارج حديد و فؤوس  نشرهمو اخرج الشعب الذين بها و (
ُهْم فِي أَ َوأَْخَرَج الشَّْعَب الَِّذي فِيَها َوَوَضعَُهْم تَْحَت َمنَاِشيَر َونَوَ   ، تُ اِرجِ َحِديٍد َوفُُؤوِس َحِديٍد َوأََمرَّ وِن اآلُجّرِ

ونَ  )31:12صموئيل الثانى .يُع الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشِليمَ ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجمِ . َوهَكذَا َصنََع بَِجِميعِ ُمُدِن بَنِي َعمُّ
                                                                                 

لم تستخدم سوى مرة واحدة                                    



شريعة التطهير
:العقاقير فى العهد القديم

.......),حليب امرأة,ذنب فار, امعاء طائر االوز,براز الهرة , راس سمك الرعاش

)30(متوسط عمر االنسان عند كنعان 
)25(متوسط عمر االنسان عند المصريين

مواجهة 
)13البرص  الويين 

)2:15الويين (السيالن
)الطاعون 1348( باالفينيوس



شريعة التطهير
:حماية االطعمة

)33-11:29الويين (التلوث عن طريق لمس حيوان  -1
)19عدد (التلوث من خالل مريض -2
)11الويين (التلوث من خالل الماء -3

)33:11الويين 
فكل ما فيه يتنجس اما هو فتكسرونة,كل متاع خزف وقع فية منها 

االوانى المصنوعة من جلد او معادن يمكن التخلص من البكتريا فيها
اما الخزف مملوء بالثقوب صعبة التنظيف



شريعة االكل

:الصحة العامة-1

بعض اللحوم تحتوى على بعض الجراثيم
التوازن البيولوجى -2

بعض الحيوانات تعمل على التخلص من الجيف او تصفية الماء



شريعة االكل
:المسموح اكلة 

)3:11الويين (كل ما شق ظلفا و قسمة ظلفين و يحتر من البهائيم 
اكلى االعشاب.....) البقرو الضان و الماعز(

)تاكل اللحوم او اى شىء مثل القوارض(باقى الحيوانات 
)تاينيا سوليوم(الخنزير

)ممنوع فى هولندا إطعام الخنازير نفايات المطابخ(دودة الترخينة 
االرنب نجس النة مهدد باالصابة بالطاعون



شريعة االكل
:المسموح اكلة 

الجوارح اكلة الجيف: الطيور
لنفيات لوال بعض القرى فى امريكا اإلستوائية يتعذر عليها التخلص من ا(التوازن البيئى 

)الطيور
:االسماك

)احد البحارة) (من االمن ان ناكل كل ما لو زعانف و حراشيف(
لحم الحيوانات المائية الخالية من الحرشف تفسد سريعا -1
)بلح البحر يعمل على تنظيف و تصفية الماء(التوازن البيولوجى -2



األمم و الشعوب
فى

العهد القديم

من هو اإلله الحقيقى

قوة و انتصار فى الحروب على باقى االمم
غنى و مجد للمملكة

حكمة و بصيرة فاسفية للملوك و الكهنة



الحروب

لماذا ارض كنعان ؟

النة المعبر الهام بين الشرق و الغرب
النها منطقة ساسية و عسكرية هامة

منطقة تجمع كل الحضارات
)شرق االرض السومرية و بابل و اشور (   
)شمال  االرض الحثيين(   
)شمال غربى اليونان و الرومان( 
)الفعونى و حمورابى(الجنوب الغربى ( 



الحروب
السومريين

قتل الجنود مع ملكهم-1

تقديم ذبائح بشرية مع جنازات الملو-2

قتل نساء الملك مع موتة-3

كانو قساة جدا فى الحروب-4  

 رجال مؤاب كان يسكنون فى ارض عطاروث و ملك اسرائيل بنى عطاروث لهم  و لكن حارب المدينة و اخذتها و ذبحت

كل سكانها سكيبا منعشا لإللة كموش



الحروب و األسلوب المجازى
كان األسلوب المجازى لوصف الحروب منتشر بشدة-

كان منتشر استخدام كل طفل و امرأة حتى ان لم يكونوا موجودين-

لم يكن الكنعانيين شعب واضح بين , قبل الميالد  1555يوضح علم األثار ان بحلول -

العبرانيين

علم االثار يثبت ان لم يكن هناك دمار مادى شامل للكنعانيين



الحروب و األسلوب المجازى
لها تم اإلطاحة بالجيوش العديدة من الميتانين في غضون ساعة إبادة تماما، مثل تلك التي ال وجود

جنوب) ميتانين عاشوا لمدة قرن بعد ذلك يحاربون) (3تحتمس (   

mursilliملك الحثيين (أشاربايا فارغة من اإلنسانية والجبال من تاريكا ريمو فارغة من اإلنسانية   II) 
شمال 

جنوب) رمسيس الثانى(و ذبحت جيش الحثيين بأكملها، وجميع رؤساء جميع البلدان 

شرق)  سنحاريب اشور(قتلت كل المدينة 



الحروب و األسلوب المجازى
إن كانت اإلبادة كاملة فلماذا؟؟

بُّ إِلُهَك أََماَمَك، َوَضَرْبتَُهْم، فَإِنََّك تُحَ " ُمُهمْ َوَدفَعَُهُم الرَّ َوالَ "ْق َعلَْيِهْم، الَ تَْقَطْع لَُهْم َعْهًدا، َوالَ تُْشفِ . ّرِ
)3و2: 7تث ." (نِكَ ْبنَتََك الَ تُْعِط الْبنِِه، َوبِنتْهُ الَ تَأُْخْذ البْ . تَُصاِهْرُهمْ 

  الطرد-

َوأُْرِسُل . ينَ َك ُمْدبِرِ أْتِي َعلَْيِهْم، َوأُْعِطيَك َجِميَع أَْعَدائِ أْرِسُل َهْيبَتِي أََماَمَك، َوأُْزِعُج َجِميَع الشُّعُوِب الَِّذيَن تَ 
نَابِيرَ  يِّيَن َواْلَكْنعَانِيِّينَ . أََماَمَك الزَّ أََماِمَك فِي َسنٍَة َواِحَدةٍ،  الَ أَْطُرُدُهْم ِمنْ . َواْلِحثِّيِّيَن ِمْن أََماِمكَ فَتَْطُرُد اْلِحّوِ

يَّةِ ِلئَالَّ تَِصيَر األَْرُض َخِربَةً، فَتَْكثَُر َعلَْيَك ُوُحوُش الْ  َماِمَك إِلَى أَْن تُثِْمَر قَِليًال قَِليًال أَْطُرُدُهْم ِمْن أَ .بَّرِ
يَِّة إِلَى اَوأَْجعَُل تُُخوَمَك ِمْن بَْحِر ُسوٍف إِلَى بَحْ .َوتَْمِلَك األَْرضَ  فَإِنِّي أَْدفَُع إِلَى . لنَّْهرِ ِر فِِلْسِطيَن، َوِمَن اْلبَّرِ

نُوا فِي أَْرِضَك الَ يَْسكُ .ْع َمعَُهْم َوالَ َمَع آِلَهتِِهْم َعْهًداالَ تَْقطَ .أَْيِديُكْم ُسكَّاَن األَْرِض، فَتَْطُرُدُهْم ِمْن أََماِمكَ 
)31-23:27» نَّهُ يَُكوُن لََك فَخاإِذَا َعبَْدَت آِلَهتَُهْم فَإِ . ِلئَالَّ يَْجعَلُوَك تُْخِطُئ إِلَيَّ 



الحروب و األسلوب المجازى
محو العبادات و هدم المعابد

ْم بَنِي إِْسَرائِيَل َوقُْل لَُهمْ «  ُكلَّ ُسكَّاِن ْرُدنَّ إِلَى أَْرِض َكْنعَاَن،فَتَْطُرُدونَ إِنَُّكْم َعابُِروَن األُ : َكلِّ

َكِة َوتُْخِربُوَن بِيُدوَن ُكلَّ أَْصنَاِمِهِم اْلَمْسبُواألَْرِض ِمْن أََماِمُكْم، َوتَْمُحوَن َجِميَع تََصاِويِرِهْم، َوتُ 

عدد (َكْي تَْمِلُكوَها يَها ألَنِّي قَْد أَْعَطْيتُُكُم األَْرَض لِ تَْمِلُكوَن األَْرَض َوتَْسُكنُوَن فِ .َجِميَع ُمْرتَفَعَاتِِهمْ 

33 :51-56(



الحروب و األسلوب المجازى

لم تكن هناك إبادة

إبادة ال إبادة

ا اْنتََهى يَُشوُع َوبَنُو إِْسَرائِيَل ِمْن ضَ " تَّى فَنُوا، ْربِِهْم َضْربَةً َعِظيَمةً ِجدا حَ َولَمَّ
).20: 10يش (

نَةَ َوالشََّرُد الَِّذيَن َشَرُدوا ِمْنُهْم َدَخلُوا اْلُمُدَن ا  .ْلُمَحصَّ
)."  20: 10يش (

ُموا ُكلَّ َوأََخذََها َمَع َمِلِكَها َوُكّلِ ُمُدنَِها، َوَضَربُوَها بِ " لَْم . نَْفٍس بَِها َحّدِ السَّْيِف َوَحرَّ
."  ِلْبنَةَ َوَمِلِكَهابَِدبِيَر َوَمِلِكَها، َوَكَما فَعََل بِ  يُْبِق َشاِرًدا، َكَما فَعََل بَِحْبُروَن َكذِلَك فَعَلَ 

).39: 10يش (

وَن َوِمْن َدبِيَر يِّيَن ِمَن اْلَجبَِل، ِمْن َحْبرُ َوَجاَء يَُشوُع فِي ذِلَك اْلَوْقِت َوقََرَض اْلعَنَاقِ "
َمُهمْ .  َجبَِل إِْسَرائِيلَ َوِمْن َعنَاَب، َوِمْن َجِميِع َجبَِل يَُهوذَا، َوِمْن ُكلِّ  يَُشوُع َمَع  َحرَّ

).21: 11يش ." (ُمُدنِِهمْ 

بِّ َوأَْعَطى َكالَُب ْبَن يَفُنَّةَ قِْسًما فِي َوَسِط بَ " :  ِليَُشوعَ  نِي يَُهوذَا َحَسَب قَْوِل الرَّ
:  لثَّالَثَةَ  َكالَُب ِمْن ُهنَاَك بَنِي َعنَاَق اَوَطَردَ . "قَْريَةَ أَْربََع أَبِي َعنَاَق، ِهَي َحْبُرونُ 

َوَكاَن . بِيرَ ِعَد ِمْن ُهنَاَك إِلَى ُسكَّاِن دَ َوصَ "ِشيَشاَي َوأَِخيَماَن َوتَْلَماَي، أَْوالََد َعنَاَق 
).15:13: 15يش " (اْسُم َدبِيَر قَْبًال قَْريَةَ ِسْفرٍ 



الحروب و األسلوب المجازى

لم تكن هناك إبادة

إبادة ال إبادة

بُّ ُموَسى، َوأَْعَطاَها يَ فَأََخذَ يَُشوُع ُكلَّ األَْرِض َحَسَب ُكّلِ َما َكلَّ " ُشوُع ُمْلًكا َم بِِه الرَّ
:  11 يش." (َراَحِت األَْرُض ِمَن اْلَحْربِ َواْستَ . ِإلْسَرائِيَل َحَسَب فَِرقِِهْم َوأَْسبَاِطِهمْ 

23.(

ُشوُع ِعْنَد ِهْم ِمَن األَُمِم الَِّذيَن تََرَكُهْم يَ فَأَنَا أَْيًضا الَ أَُعوُد أَْطُرُد إِْنَسانًا ِمْن أََمامِ "
ّبِ أَ : ِلَكْي أَْمتَِحَن بِِهْم إِْسَرائِيلَ ). "21: 2قض " (َمْوتِهِ  يَْحفَُظوَن َطِريَق الرَّ

).22: 2 قض." (»ِليَْسلُُكوا بَِها َكَما َحِفَظَها آبَاُؤُهْم، أَْم الَ 

لُوا اْلَمِدينَةَ بُوَها بَِحّدِ السَّْيِف، َوأَْشعَ َوَحاَرَب بَنُو يَُهوذَا أُوُرَشِليَم َوأََخذُوَها َوَضرَ "
).8: 1قض ." (بِالنَّارِ 

وِسيُّوَن َمَع بَنِي ُسكَّاَن أُوُرَشِليَم، فََسَكَن اْليَبُ  َوبَنُو بَْنيَاِميَن لَْم يَْطُرُدوا اْليَبُوِسيِّينَ "
).21: 1قض ." (بَْنيَاِميَن فِي أُوُرَشِليَم إِلَى هذَا اْليَْومِ 



الحروب و األسلوب المجازى
لماذا عاقب هللا شاول من اجل عدم موت اجاج؟, إن كان أسلوب مجازى 
بُّ فِي َطِريق َوقَالَ  ِم اْلُخَطاةَ َعَماِليَق َوَحارِ : َوأَْرَسلََك الرَّ ّبِ، بَْل ثُْرَت ْبُهْم َحتَّى يَْفنَْوا؟  َِلَماَذا لَْم تَْسَمْع ِلصَ اْذَهْب َوَحّرِ ْوِت الرَّ

ّبِ؟ ّبِ َوذََهبْ «: وئِيلَ قَاَل َشاُوُل ِلَصمُ  َ.»َعلَى اْلغَنِيَمِة َوَعِمْلَت الشَّرَّ فِي َعْينَيِ الرَّ ُت فِي الطَِّريِق الَّتِي إِنِّي قَْد َسِمْعُت ِلَصْوِت الرَّ
ْمُت َعَمالِ  بُّ َوأَتَْيُت بِأََجاَج َمِلِك َعَماِليَق َوَحرَّ أََوائَِل اْلَحَراِم ألَْجِل الذَّْبحِ  أََخذَ الشَّْعُب ِمَن اْلغَنِيَمِة َغنًَما َوبَقًَرا، َ.يقَ أَْرَسلَنِي فِيَها الرَّ

ّبِ إِلِهَك فِي اْلِجْلَجالِ  ّبِ بِالْ «: قَاَل َصُموئِيلُ  َ.»ِللرَّ ةُ الرَّ ّبِ؟ ُهَوذَا االْستَِماعُ ُمْحَرقَاِت َوالذَّبَائِحِ َكَما بِاْستَِماعِ َصْوِت الرَّ َهْل َمَسرَّ
َد َكَخِطيَِّة اْلِعَرافَِة، َواْلِعنَاُد َكاْلَوثَنِ أَنَّ التَّ . أَْفَضُل ِمَن الذَّبِيَحِة، َواِإلْصغَاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكبَاِش  ألَنََّك َرفَْضَت .  َوالتََّرافِيمِ َمرُّ

ّبِ َرفََضَك ِمَن اْلُمْلكِ  ّبِ َوَكالََمَك، ألَنِّيأَْخَطأُْت ألَ «: قَاَل َشاُوُل ِلَصُموئِيلَ  َ.»َكالََم الرَّ ِخْفُت ِمَن الشَّْعِب  نِّي تَعَدَّْيُت قَْوَل الرَّ
بِّ اآلَن فَاْغِفْر َخِطيَّتِي َواْرجْع َمِعي فَأَْسُجَد ِلل َ.َوَسِمْعُت ِلَصْوتِِهمْ  نََّك َرفَْضَت َكالََم الَ أَْرجُع َمعََك ألَ «: قَاَل َصُموئِيُل ِلَشاُولَ  َ.»رَّ

بُّ ِمْن أَْن تَُكوَن َمِلًكا َعلَى إِْسَرائِيلَ  ّبِ، فََرفََضَك الرَّ :  قَاَل لَهُ َصُموئِيلُ  َ.اْنَمَزقَ ُموئِيُل ِليَْمِضَي، فَأَْمَسَك بَِذْيِل ُجبَّتِِه فَ َداَر صَ .َ»الرَّ
بُّ َمْملََكةَ إِْسَرائِيَل َعْنَك اْليَْوَم َويُْعِطيَها ِلَصاِحبِكَ « ُق الرَّ الَ يَْكِذُب َوالَ يَْنَدُم، ألَنَّهُ  أَْيًضا نَِصيُح إِْسَرائِيلَ  َ. الَِّذي ُهَو َخْيٌر ِمْنكَ يَُمّزِ

ّبِ يُوخِ َشْعبِي َوأََماَم إِْسَرائِيَل، َواْرجْع َمِعي فَأَسْ َواآلَن فَأَْكِرْمنِي أََماَم شُ . قَْد أَْخَطأْتُ «: قَالَ  َ.»لَْيَس إِْنَسانًا ِليَْنَدمَ  ُجَد ِللرَّ
ّبِ َوقَاَل َصمُ  َ.»إِلِهكَ  ُموا إِلَيَّ أََجاَج َمِلَك َعَماِليقَ «: وئِيلُ َرَجَع َصُموئِيُل َوَراَء َشاُوَل، َوَسَجَد َشاُوُل ِللرَّ ذََهَب إِلَْيِه أََجاُج فَ . »قَّدِ
َك بَْيَن النَِّساءِ  َكَما أَثَْكَل َسْيفَُك النَِّساَء، َكذِلَك تُثَْكلُ «: فَقَاَل َصُموئِيلُ .»َحقا قَْد َزالَْت َمَراَرةُ اْلَمْوتِ «: َوقَاَل أََجاجُ . فَِرًحا .  »أُمُّ

ّبِ فِي اْلِجْلَجالِ  .فَقََطَع َصُموئِيُل أََجاَج أََماَم الرَّ



الحروب
الجيش والحكومة و كل من يشترك فى الحرب

Heremفعل  , haram
كان يستخدم بمعنى تدمير كل جنود األعداء

مخطوطات تل العمارنة توضح ان كان هناك حصن بجانب كل مدينة
ةيثبت علم األثار ان أريحا وعاى كانوا حصون للجيش محصنة لحماية سكان المدين

أريحا حصن يتكون من عدد قليل من الجنود



الحروب
من هى رحاب؟؟, إن كان اريحا حصن 

و لم يُسلموا  (taverns keeper)فى بيت المرأة حارسة الحانة إذا اجتمع متآمرين(
قوانين حمورابى)                     الى القضاء يتم إعدام حارسة الحانة 

ر كان يجب ان تكون هناك إمرأة زانية تحرس مكان للزوار و يكون المكان مالصق لسو
الحصن لئال يتسلل الجواسيس داخل الحصن



الحروب 

: لم تكن عامة و لكل الشعوب 

ال  زوا جداأنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم فاحتر: وأوص الشعب قائال
)4:2ة تثني( تهجموا عليهم، ألني ال أعطيكم من أرضهم وال وطأة قدم، ألني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا 

)9:2تثنية (   ال تعاد موآب وال تثر عليهم حربا، ألني ال أعطيك من أرضهم ميراثا: فقال لي الرب 

ثنية ت(فمتى قربت إلى تجاه بني عمون، ال تعادهم وال تهجموا عليهم، ألني ال أعطيك من أرض بني عمون ميراثا 
19:2(



لماذا الحروب
تحقيق عدل هللا•

َك َوَعَدالَِة قَْلبَِك تَْدُخُل ِلتَْمتَِلَك أَْرَضُهْم، بَْل ألَْجِل إِثِْم أُولئِكَ  ليس  بُّ إِلُهَك ِمْن أََماِمَك، َوِلَكْي يَِفيَ  الشُّعُوِب يَْطُرُدُهُم الرَّ ألَْجِل بِّرِ
بُّ َعلَْيِه آلبَائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب   تثنية  5:9بِاْلَكالَِم الَِّذي أَْقَسَم الرَّ

)فقال ادوني بازق سبعون ملكا مقطوعة اباهم ايديهم و ارجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت كذلك جازاني هللا(
)7:1(قضاة

بُّ ِلَمِسيِحِه، ِلُكوَرَش الَِّذي أَْمَسْكُت بِيَِمينِِه ألَُدوَس أََمامَ  ْصَراَعْيِن، َواألَْبَواُب ُحلُّ، ألَْفتََح أََماَمهُ اْلمِ هُ أَُمًما، َوأَْحقَاَء ُملُوٍك أَ هَكذَا يَقُوُل الرَّ
1: 45إش الَ تُْغلَقُ 

إلعالن انة هو اإلله الحقيقى•
)19:8(فقال العرافون لفرعون هذا اصبع هللا  

)38:12خروج (اللفيف الذى خرج من مصر 

افتقاد االمم و الشعوب•
بَّ إِلَهُكْم ُهَو هللاُ فِي السََّماِء ِمْن فَْوُق َوَعلَى األَْرِض ِمْن تَْحُت   )11:2يشوع(ألَنَّ الرَّ

كانت الحروب لخالص الشعب الكنعانى



الحروب

طول اناة هللا•
)16-10تكوين )     (الن ذنب االموريين ليس الى االن كامال(

هللا ينظر لكل نفس•
)7:23خروج (ال تقتل البرىء و البار 

)32:18تكوين (فقال ال اهلك من اجل العشرة 
نفس العقاب لكل من يخطىء•

بُّ ِمْن أََماِمُكْم َكذِلَك تَبِيدُ  )20:8تثنية . ( إِلِهُكمْ بِّ وَن، ألَْجِل أَنَُّكْم لَْم تَْسَمعُوا ِلقَْوِل الرَّ َكالشُّعُوِب الَِّذيَن يُبِيُدُهُم الرَّ



الحروب

:طلب السالم اوال•

ْلحِ، َإِْن أَجَ  ْلحِ َوفَتََحْت لَكَ ِحيَن تَْقُرُب ِمْن َمِدينٍَة ِلَكْي تَُحاِربََها اْستَْدِعَها إِلَى الصُّ ِب اْلَمْوُجوِد فِيَها يَُكوُن لََك ، فَُكلُّ الشَّعْ ابَتَْك إِلَى الصُّ
)10:20تثنية (ِللتَّْسِخيِر َويُْستَْعبَُد لََك 

)21عدد ) (17خروج (حروب دفاعية •
حروب لم يأمر بها هللا•



الحروب
)للتبشير( لم تكن حروب دينية -
لم يكن اسلوب عام و لكل زمن -
)ارض سعير و مؤاب)  ( الفتوحات ( لم يكن لكل المناطق -
كان موسى النبى مؤيد بالمعجزات -
)هواة و متطوعين ( استخدام ناس ضعفاء -
استخد هللا  هذا االسلوب مستخدما اشخاص اخرى-
بُّ ِلَمِسيِحِه، ِلُكوَرَش الَِّذي أَْمَسْكُت بِيَمِ (  ، ألَْفتََح ينِِه ألَُدوَس أََماَمهُ أَُمًما، َوأَْحقَاَء ُملُوٍك أَ هَكَذا يَقُوُل الرَّ ُحلُّ

1: 45إش أََماَمهُ اْلِمْصَراَعْيِن، َواألَْبَواُب الَ تُْغلَُق 
)1:21صموئيل الثانى ( الثار من اجل الجبعونيين

)هو الجل شاول و الجل بيت الدماء النة قتل الجبعونيين



الحروب

:نصوص للفهم

و رايت في السبي امراة جميلة اذا خرجت لمحاربة اعدائك و دفعهم الرب الهك الى يدك و سبيت منهم سبيا
و تنزع فحين تدخلها الى بيتك تحلق راسها و تقلم اظفارهاالصورة و التصقت بها و اتخذتها لك زوجة

ها و تتزوج بها ثياب سبيها عنها و تقعد في بيتك و تبكي اباها و امها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل علي
قد اذللتها و ان لم تسر بها فاطلقها لنفسها ال تبعها بيعا بفضة و ال تسترقها من اجل انكفتكون لك زوجة

)10,14:21تثنية (



الحروب

االله حابى: النيل 
اله الخصوبة هكست: الضفادع
اله الطب إمحتب: البعوض 

رب الحياة:بعل زبول :الذباب 
ابيس روح اوزيريس:المواشى 
اله الطب و الشفاء :الدمامل 

اله العواصف رشبوانوت اله الطقس : البرد 
ايزيس حامى االرض من الجراد:الجراد 
إله النار سخمتنوت و :الظالم 
الفرعون:االبكار 



الحروب
)قتل االبكار( إن كان هناك قتل أطفال 

هللا هو ُمعطى الحياة و حقة ان يأخذها فى أى وقت-
)االنتحار(لقد تم تحديد ميعاد للموت لكل األشخاص -
فى حياتهما فعله و عرفه الدينونة تقع على الشخص و -
..)-حرب-مرض–ذبيحة ( حياة افضل لالطفال ال يجعلنا نشعر بالحزن من اجلهم -
)مثال مدينة المالهى(
هناك انقاذ الطفال اخريين-
طبيعى ان عدد من االطفال , سنة  35-25متوسط الحياة (األم و شعورها -

)انقاذ لباقى اطفالها-يموتون



الحرب الجيدة
الحرب السيئة

انجلترا امام هتلر؟( هل كل الحروب خطا او سيئة؟
األمم ( في بعض األحيان يجب استخدام القوة إلجبار الحروب على التوقف

)المتحدة
)الحرب ضد صدام حسين(لماذا نقبل بعض الحروب ونرفض اآلخر؟ -
)حروب العهد القديم تنتمي إلى أي جانب؟(وفقا لما سبق -



الذي ليس عنده تغيير وال ظل دوران
)1:17يعقوب ( 


