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 ١ اليوم ١األسبوع 

א אמ   מ
 

 األولاليوم األول األسبوع  

 
 في هذا الدرس سوف 

 ربما سيكون   -في سفر التكوين     اإلصحاحاتنتعرف بقدر اإلمكان على مواضيع      

    .الذاكرةذلك بمساعدة أساليب تتّبع لتحسين وتقوية 
  

 
 تعرف أغلب   من المحتمل أنك  .   التكوين في الصفحة التالية     سفر قائمة محتويات     تفحص -١

اقرأ كل القائمة حتى النهاية، حدد أي عنوان ال تعرف عنه            .  المخططالقصص الموجودة في    

 .  بإمعان، حتى تذكّر نفسك بموضوعهالعنوانشيء، واقرأ هذا 
 . في القراءةاستمر ⇐ 

 
 تفحص نفسك، غطِّ القائمة بورقة حتى تختبر إن كان بإمكانك أن ترددها، على               لكي  واآلن، -٢

 : تقريبية، ففي أي إصحاح تقع القصص التاليةبصورةقل األ

 ____ طرد هاجر وإسماعيل       -ب ____       وفرعون                سارة  - أ 

 ____ مع المالك    يعقوب صراع  -د ____     ويعقوب والعدس      عيسو  -ج 

             ____ يعقوب     بركة  -و ____        يوسف للسجن       ذهاب  -هـ 
 ) إصحاحين لكل حالة، فهذا سيكون جيداًضمنإذا أجبت (
         

 وذلك حتى يمكنك أن تعطي      ط السفر غيباً  فقد ترغب في أن تحفظ كل مخطّ      .   لك الخيار  اآلن  -٣

 أن  العامة،، من معلوماتك    أو قد تكتفي بأن تكون قادراً     .   الصحيح ألي حادثة تقريباً    اإلصحاح

 سيسمح لك   األحوالعلى كل   .  ب المقدس وإيجاد أي حادثة في سفر التكوين بسرعة        تفتح الكتا 

 . هذا المساقفيباستخدام الكتاب المقدس في أغلب االختبارات واالمتحانات النهائية 

  : القائمة، اكتب اإلصحاحات التي يوجد فيها اآلتيمستخدما واآلن، 

  _________________ األول للعالم، اإلصحاحات التاريخ  -  أ 

    _________________________اإلصحاحات إبراهيم، - ب 

  __________________________ اإلصحاحات اسحق،  -ج 

  __________________________ يعقوب، اإلصحاحات -  د 

   __________________________ اإلصحاحات يوسف، -هـ 

    ) موجود بعد عناوين اإلصحاحات٤البند ( 

 األهداف

 التكوينسفر
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 ١ اليوم ١األسبوع 

  التكوينإصحاحات عناوين

 ١  العالمخلق ٢٧  عيسو ويأخذ البكورية  يخدعيعقوب
 ٢  آدم وحواءخلق ٢٨  يعقوبسلم

 ٣ السقوط ٢٩  وليئة، وراحيليعقوب،
  أبناء ثماني

  مواشي البانتربية

 ٤ ل وهابيقايين ٣٠

 ٥  آدممواليد ٣١  يترك البان يعقوب
 ٦ التزاوج ٣٢ ك يعقوب مع المالصراع
 ٨ - ٦ الطوفان ٣٣  يعقوب لعيسومقابلة

 ٩  مع نوح ولعنة كنعان العهد ٣٤  دينااغتصاب 
  اآللهة الغريبة، حرق

  يصبح إسرائيل، يعقوب

  راحيل وإسحقموت

 ١٠  أبناء نوحمواليد ٣٥

 ١١  ساممواليد  بابل، ٣٦  عيسوأبناء
  إبراهيم، دعوة ٣٧ وطيفارمن البيت إلى ف: يوسف

  وفرعونسارة

١٢ 

 ١٣  لوطانفصال ٣٨  وثاماريهوذا
 ١٤  والحربإبراهيم ٣٩  يذهب إلى السجن يوسف
 ١٥  عهد إبراهيمذبيحة ٤٠  ساقي وخباز الملك حلم

 ١٦  هاجرهرب ٤١  أحالم فرعونتفسير
 ١٧ الختان ٤٢  األولى إلى مصرالرحلة
 ١٨  الثالثةزيارة ٤٣  الثانية إلى مصرالرحلة
 ١٩  سدومدمار ٤٤  يحير أخوتهيوسف
 ٢٠  وأبيمالكسارة ٤٥  يعلن عن نفسهيوسف
  هاجر وإسماعيل طرد ٤٦  في مصر، األبناءإسرائيل

  وأبيمالك، وفيكولإبراهيم،

٢١ 

 ٢٢  اسحق ذبيحةتقديم ٤٧  يحتكر الحنطةيوسف
 ٢٣  سارةموت ٤٨  يبارك أفرايم ومنسىيعقوب
 ٢٤  رفقة من اسحقزواج ٤٩  يعقوببركة
  إبراهيم، أبناء ٥٠  يوسف األخيرةأيام

  وعدس يعقوبعيسو

٢٥ 

 .  وأبيمالكرفقة  

  وأبيمالك، وفيكولاسحق،

٢٦ 
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 اإلصحاحات التي لعبت فيها هذه األشخاص الرئيسية أول          المفيد لك أن تحفظ غيباً     من  سيكون -٤

   : المهمة، مثلأدوارها

 _________سف يو_______ يعقوب ________ إسحق  _______ إبراهيم 
 ) أغنية تتذكر بها هذه اإلصحاحاتتؤلفحاول أن ( 

 
ومع ذلك، فإليك بعض    .  د مكان قصة معينة    أن تحد   يسهل عليك فقط نسبياً     الطريقة  بهذه -٥

فلكل رقم من األرقام    .   تساعد على التذكر والتي ربما تجدها وسيلة مفيدة هنا          التياألساليب  

 لك  رسمت.  ر في شيء أو أداة أو حالة لها ارتباط مع شكل الرقم           ، فك ...)،  ٣،  ٢،  ١:  (التالية

 يمكنك أن   فاآلن.  ١٠ إلى   ١في الصفحة التالية بعض األشكال التي لها ارتباط باألرقام من            

 تعطيك  الوقتتجد أشكال مرتبطة برقم كل إصحاح من إصحاحات سفر التكوين وفي نفس              

  .فكرة عن محتويات هذا اإلصحاح
 
 :ن أو قلم رصاص صولجا-١
 
 
 
 
  : عصاة-٢
 
 
 : ورقة كبش القرنفل الثالثية-٣
 
 
 

                                                 
  : أرجلبأربعة طاولة -٤
 
 
 
  : الخماسية النجمة -٥



Sam
ple

 Le
ss

on
 

 تقديم اإلصحاحات                                                                                    
 

 ٤ 

 ١ اليوم ١األسبوع 

   : مصاصة-٦
 
 
 
 
 
 
 : شعبة-٧
 
 
 
 
 
  : بنطلون-٨
 
 
 

  
 
 

  :بالخيط بالون   -٩
 
 
 
 

  :ب عين وحاج-١٠
 
 
 

  : قلمين-١١
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 ١ اليوم ١األسبوع 

  الفكرة؟فهمت هل
 

 أنك تريد أن تتذكر أن التجربة       افترض  واآلن

فببساطة . والسقوط حدثتا في اإلصحاح الثالث 

 حية تمسك بفمها ورقة كبش القرنفل        تصور

شكّل من المنظر   .  الثالثية وتتحدث إلى حواء   

 .  حية بقدر اإلمكانصورة
  

  اإلصحاح الرابع؟ عن وماذا
  يقف على طاولة بأربعة أرجل ممسكاً         هابيل  تصور

. القمحبخروف وقايين في األرض معه بعض عيدان من         

وهذه الصورة ليست لها أهمية الهوتية ولكنها تخبرك أن         

 . اإلصحاح الرابعفيقصة قايين وهابيل تقع 
 
 ثم  ١١-١ تشكّل صور خاصة بك لإلصحاحات       أن  حاول 

 هذهر بها   افحص نفسك إلى أي درجة يمكنك أن تتذك         

وإذا لم تستخدم هذه الطريقة من قبل في         .  اإلصحاحات

 عندما   ستكون مندهشاً  أنكتذكر األشياء، فإنني أعتقد      

 .تكتشف مدى فعاليتها
 
 : صعوبة في عمل صور مناسبة فإليك بعض االقتراحاتوجدت إذا 

 .األرض أو قلم رصاص يلّوح في الظالم وتظهر صولجان    ١ 

 . بجعة طويلة مثل عصاةرقبة جنة عدن يتأمالن بإعجاب في  وحواء فيآدم    ٢ 

 . بألوان قوس القزح ملّوناًبالوناً في يده  يسير للخلف في الخيمة ممسكاًسام    ٩ 

 . مبهورة جداًكانت كبير من الناس جاءوا من الفلك، وعين نوح حشد  ١٠ 

 من  ٢٠درة أن يتذكروا     ويكون لهم المق    يفهمون الفكرة بصورة جيدة نسبياً      الناس  أغلب 

 .، وذلك عندما يتقنون العملية جيداً بدون أي مشكلة تماماًالمواضيع
 
 للتذكر ربما تفضلها هي أن تربط كل رقم برقم في حياتك الشخصية مثل، رقم                أخرى  وسيلة -٦

ثم اربط هذه   .   كنت تعيش فيه من قبل، ورقم يمثل عدد أخوتك وأخواتك، وهكذا            الذيالبيت  

 تقف مثال؛ شخصية كتابية معينة      المقدس،أو الناس مع إصحاحات معينة في الكتاب          األشياء

 . طريقة فعالة مدهشة للتذكروهذه أيضاً. أمام هذا البيت

  مستخدماً - عشر دقائق في تعلم أرقام اإلصحاحات المهمة في سفر التكوين             اصرف  واآلن 

 . تحبها أكثرالتيالطرق 
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 ١ اليوم ١األسبوع 

، لكي تسترجعها   )١١-١  تكوين(ا األسبوع يجب أن تكون قد قرأت         الثالث من هذ   اليوم  بحلول -٧

 .وأقترح عليك أن تقرأ نصفها اآلن وتقرأ النصف اآلخر غداً. ذهنكفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  ::األجوبةاألجوبة
  

 .٤٩ -و     ؛   ٣٩ -هـ    ؛   ٣٢ -د    ؛  ٢٥ -ج    ؛  ٢١ -ب    ؛  ١٢ - أ -٢
 
 -  ٤٨(،  )  ٣٥  -  ٢٥  (-د          ؛  )      ٢٧  -  ٢١  (- ج     ؛)      ٢٥  -  ١٢  (-ب        ؛)        ١١-  ١  (-  أ -٣

 ).٥٠ - ٣٧ (-هـ       ؛)     ٤٩ - ٢٥مقتطفات هنا وهناك في (، )٤٩
 
 ٣٧  ؛  ٢٥   ؛   ٢١   ؛  ١٢ -٤
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 ٢ اليوم ١األسبوع 

  אא  
 

 الثانياليوم األول األسبوع  

 
 في نهاية هذا الدرس سوف 

  . لكل جزءعنواناً الجزئين الرئيسيين لسفر التكوين وتعطي تذكر -١

 . بعبارات عامةالتكوين في سفر ١١ - ١ من اإلصحاحات محتويات تعدد -٢

 وحتى بيشوع، ثم ببقية الكتاب      ر،السف له عالقة بباقي     )١٢تكوين  ( كيف أن    تذكر -٣

 .المقدس

 . أهم خمسة عهود في الكتاب المقدستسمي -٤
 
اكتبها ).  أربعة منها أسماء أشخاص   ( محتويات سفر التكوين تحت خمسة عناوين         لخصنا  لقد -١

 . التي تظهر فيها ألول مرةاإلصحاحات واكتب معها يلي،فيما 

 ___      ________________  _______________________________-أ  

  __________________________________      ________________-ب 

   __________________________________      ________________-ج 

   __________________________________      ________________- د 

 __________________________________________________      -هـ 
 
  _________________ اإلصحاح الحد الفاصل الرئيسي في السفر؟ بين           جاء  أين -٢

 ___________________واإلصحاح 
 
 ما يوجد حد فاصل له صورة أكمل بعد الفيضان، حيث           حد  إلى -٣

 _________________أن العالم بدأ مرة أخرى فقط بـ 
 
 اإلصحاحألن  .  همية من ذلك   فإنه يوجد شيء أكثر أ     ذلك  ومع -٤

 ._________________________________________ يميز بداية تنفيذ اهللا لـ ١٢

 ). إذا دعت الضرورة ٣ -١:١٢ انظر(  
 
 اإلحدى عشرة األولى بـ      اإلصحاحاتفنسمي  .   كتب التفسير هذا التقسيم     أغلب  تعطي -٥

 محتوىر عن    أكثر، ويعب  وتياً يمكنك أن تفكر في ملخص يكون اله       هل"  ____________"

  كلمةعشر في ضوء عالقة الناس مع اهللا؟ ال تستخدم أكثر من حوالي خمسة اإلصحاحاتهذه 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 األهداف
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 ٢ اليوم ١األسبوع 

كتب هذا الكتاب، قد وجدوا أنه من الصعب كتابة عنوان مرضي            بما في ذلك من ي     الناس،  كل -٦

 لتعرف أنك قد فهمت النقاط      ولكنه تمرين جيد جداً   .   قصير لقسم من الكتاب المقدس     ملخصأو  

 يمكنك أن تخمن الكلمات التي نقصد أن        فهل.   أكثر بصورةفدعنا نلخص الملخص    .  الرئيسية

 .الخطية________________ و______ _______الخلق : تمأل بها الفراغات التالية
 
ال يزيد عن أربعة    ( التالية   اإلصحاحات من   إصحاح لكل    يمكنك أن تكتب عنواناً    هل  واآلن، -٧

  ): واحدلكلكلمات 

______________________________________ ٢ - ١  

______________________________________ ٣        

______________________________________ ٤        

______________________________________ ٩- ٦   

______________________________________ ١١      
 
  من القائمة؟١٠ و٥ اإلصحاحين اعتقادك حذف بحسب لماذا -٨

 . إنهما غير مهمين ويمكن إغفالهما- أ)    ( 

المحتمل أن نتذكر ذلك إذا عرفنا المحتويات         إنهما يحتويان نسب ومواليد ومن        -ب (  )  

 .األخرى

 على إنهما أكثر األجزاء أهمية فكل طالب التعليم الالهوتي باالمتداد يجب أن يكونوا              -ج    )   (

 .علم بهما من قبل
 
، ويؤكدان أن كل شيء     "الخلق"    )٢  و  ١  تكوين(يصف  .   هذه الخطة بأكثر تفصيل    نرى  دعنا -٩

 ________________________________________________ كان البدايةفي 

 ____________________________________________ يصف أول)٣ تكوين( 

 ___________________________________________ يصف أول )٤ تكوين( 

 _____________، وأن اهللا قرر جداً_____________  أن الناس يخبرنا )٥:٦تكوين( 

هللا والتي كانت نتيجتها تشتيت     __________  ف محاولة اإلنسان أن يكون       يص )١١  تكوين( 

 .في كل أنحاء العالم) الخطاة(الناس 
             

 ١وال سيما اإلصحاح    ( اإلصحاحات األولى في سفر التكوين       هذه  إن -١٠

.  في كل الكتاب المقدس     اإلصحاحاتهي من أهم    )  ٣واإلصحاح  

 من   أيضاً وهي.  س نشرح به عقيدة خالصنا    فبدونها ال يكون لدينا أسا    

ضمن أهم اإلصحاحات التي كانت مجاال للجدل الساخن في الكتاب           

 أكثر مما سوف نصرفه في       فسوف نصرف فيها وقتاً    ولذلك.  المقدس

 .اإلصحاحات األخرى
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 ٢ اليوم ١األسبوع 

فاكتب اإلصحاحات التي ذُكر فيها ألول مرة       .   مهمة في سفر التكوين    حوادث نعرف اآلن    نحن 

 : اآلتي

 ________ ____السقوط -ب   ___________    الخلق -أ 

 ________  ___الطوفان -د   _______   وهابيل قايين -ج 

  ____________إبراهيم -و   _________  بابل برج_ هـ 

 _________ ___يعقوب -ح   ____________  اسحق -ز 

  ___________يوسف -ط 
          

فهل يمكنك أن   .  )١١  -١تكوين  (كرة ال بأس بها عن محتويات        يكون لدينا اآلن ف    أن  يجب -١١

 :اآلتيتعطي 

 _____________________________األولي ________  :  عنوان 

 __________________________________:  الهوتي أكثر عنوان 

 ________________________________________________ 

 _________________________________   ٢- ١      محتويات 

                ٣_________________________________        

                ٤_________________________________        

                ٩ - ٦_________________________________  

               ١١_________________________________       
 

 .اإللهية_____________________ ، كما قلنا يميز ابتداء )١٢ تكوين( -١٢
 

 .  هذا اإلصحاح باختيار إنسان واحد، بإعطاء اهللا له ثالث مواعيد أساسيةابتدأ فقد -١٣

 . الشواهد المعطاة واكتب هذه المواعيدهذهاقرأ 

 ___________________________________)     ١٧-١٤:١٣ ،  ١:١٢   (- أ  

 ___________________________________)  ٥:١٥ ، ١٦:١٣ ، ٢:١٢  (-ب 

 ________________________________________________)  ٣:١٢  (-ج 
 

 : سفر من أسفار الكتاب المقدس نجد تحقيق هذه المواعيدأي في -١٤

  ___________________- أ 

  ____________________-ب

 _______ _____________-ج
 

تعتبر مقدمة لكتابات كثيرة كتبت في       )  ٣-١:١٢تكوين  ( يمكننا بسهولة رؤية أن       هذا  من -١٥

 . المقدس فيما بعدالكتاب
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، )_________إلى  _______  من  (، والستة أسفار األولى     ______ لباقي سفر    مقدمة  فهي 

 _____________________________________________ باقي الـ لكل وأيضاً
 

 إلى أرض الموعد، وهي أرض كنعان، وذلك في اإلصحاح الثاني عشر              فعالً إبراهيم  وصل -١٦

، ولكن مرت سنوات كثيرة قبل أن يتحقق الوعد بصورة          _________ العدد   التكوينمن سفر   

ولذلك يصف سفر   .  ـه________   إبراهيم بنفسه تحقيق الوعد ولكن فقط          ير فلم.  نهائية

 .  االستيالء على أرض الموعدعملية___________ 
 

 يكون بمقدورك أن تكتب الحوادث الرئيسية التي جاءت في أسفار موسى الخمسة والتي               قد  -١٧

 . برحلة الخروج من مصربدأت

 ).١٥ -٥ وجخر( __________________ الـ    - أ

 ______________ في الـ __________   -ب

 ).٣١، ٢٥ - ٢٠، ١٦، ١٤ - ١١، عدد ٣٢، ٢٤، ١٨-١٦ وجمثال، خر(

 )يشوع(____________ ________________________  -ج
 

عدم أمانة  /  أمانة اهللا   (بصورة كاملة بسبب    _______  )  لم يتحقق /  تحقق  ( الوعد   أن  نالحظ -١٨

 ).٥ -١:٢قضاة(______________________ ) إسرائيل
 

في إبراهيم سيبارك جميع قبائل      وهو أن اهللا     - إليك هذا عن تحقيق الوعد الثالث        يتحدث  هل -١٩

 . ______________________________________األرض؟
 

 ؟"إبراهيم هذا يعني أن اهللا لم يحفظ وعده الذي وعد به              إن:  " يقول  شخصاً ستجاوب  كيف -٢٠

__________________________________________________________. 
 ) في حلقة البحثهذاناقش ( 

 
  : في الكتاب المقدس قصة فداء اإلنسانلدينا كولذل -٢١

وهو يختار بعض الناس    .   وحده الذي يبدأ بكل شيء     هو  اهللا 

 - من المعوقات    العديدربما يكون هناك    .  ويعمل من خاللهم  

مثال، عدم األمانة في البرية،     ( بسبب خطية اإلنسان     جزئياً

مثل، ( بسبب خطة اهللا الخاصة        وجزئياً)  ١٤-١٣عد  

 وعوده فال   يضمنومع ذلك فاهللا    ).  ١٠:١٢ة في تك  المجاع

، ٤٥:٢١، يش ٦  -١:١٥انظر مثال، تك  .  (تخيب أو تخفق  

  ما نجد أن وعوداً     ، وغالباً )٣٤-٣٠:٨٩مز،    ١٤:٢٣

 . ____________ عن طريق عـقطعتخاصة قد 

 ). إذا دعت الضرورة١٨:١٥انظر (
     

 ______________نـ
______________إبـ

______________مـ

_______________دا

 ______________يـ
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   ارتبط اهللا بعهود في الكتاب المقدس؟من مع -٢٢
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 

 
 ).٢٤:١٤مرقس( ______________  بـ بدأ بموت يسوع يعرف غالباًالذي العهد -٢٣

 
  تفسير وعود إبراهيم الثالثة حتى تنطبق على حياة المسيحيين اليوم؟يمكن كيف -٢٤

 ___________________________________________موعد  أرض ال- أ  

 ____________________________________________ الكثير النسل -ب 

 ____________________________________________ الجميع بركة -ج 
 

 نتعلمن   األساسية التي يعمل بها اهللا لم تتغير، وبدراسة سجل معامالته مع اإلنسا             الطريقة  إن -٢٥

 . الطريقة التي يتعامل بها معنا
 : واذهب إلى البند التالياستمر  ⇐

 
 ________و _________  يوجد جزءان رئيسيان في سفر التكوين، اإلصحاحات أنه رأينا -٢٦

______  ____________، هو بداية الجزء الثاني، ويصف بداية خـ           ______اإلصحاح 

، _______________ في الـ    األولى  ______  ألسفاراوالتي تم تنفيذها في     _______  

 الخطة تستمر في كل الـ      هذهفإن  .  باإلضافة إلى ذلك  _______  إلى  ______  وتسمى ،   

___________. 
 

 : أن تعطي اآلتي إن كنت قادراًاختبر  -٢٧

  سفر التكوينإصحاحات عناوين  - أ 

______________________________________ ٢ - ١  

______________________________________ ٣        

______________________________________ ٤        

______________________________________ ٩- ٦   

______________________________________ ١١      
 

 قدساألسماء التي ارتبطت مع العهود الخمسة العظيمة في الكتاب الم - ب 

 ١ (__________________________________ 

 ٢ (__________________________________ 

 ٣ (__________________________________ 
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 ٤ (__________________________________ 

 ٥ (__________________________________ 
 

  الثالثة التي أعطيت إلبراهيمالوعود -ج 

 ١ (__________________________________ 

 ٢ (__________________________________ 

 ٣ (__________________________________ 
 

  الوعود الثالثة، حتى يمكن تطبيقها على المسيحيين اليوم؟ستفسر كيف -٢٨

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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  ::األجوبةاألجوبة 
      ؛          ٢١  :اسحق    -ج            ؛      ١٢  : إبراهيم -ب          ؛          ١١  -١  :األولي تاريخ العالم    -  أ -١

 ٣٧:  يوسف-هـ      ؛     ٢٥:  يعقوب-د

  عشرالثاني    ؛   عشر الحادي -٢

 وأسرته نوح -٣

 )أو ما شابه  ( الخالص خطة -٤

 )أو ما شابه( ضد اهللا الناس خطية زيادة،  هللا العالمخلق ا        ؛     األولي للعالمالتاريخ -٥

 )زيادة، الخ (انتشار       ؛)         االبتداء، الخ (البداية -٦

 برج بابل  ١١  ؛  نوح أو الطوفان ٩- ٦ ؛ قايين وهابيل ٤  ؛سقوط اإلنسان ٣؛  خلق العالم ٢- ١ -٧

 )ب( -٨

 )أو ما شابه ( مساوياً ؛  إهالكهم جميعاً ؛  )همازداد شر( فسدوا  ؛   قتل  ؛  خطية  ؛ حسن -٩

ـ   ؛  ٦  -   د   ؛      ٤  -   ج   ؛    ٣  -  ب  ؛    ١  -أ -١٠ ، ولكن  ٣١  -  ٢٦:  ١١فعال    (١٢  -   و   ؛    ١١  -   ه

  ٣٧  -  ط؛   ٢٥ -   ح؛  ٢١ -  ز؛)    ذلكفيه قريب بكفاية حتى تجد ١٢

 ٩ و٧ و٥ البند راجع -١١

 الخالص خطة -١٢

  بركة جميع األمم-ج    ؛ تكثير النسل  -ب    ؛كنعان   امتالك أرض - أ -١٣

  األعمال-ج   ؛ خروج    -ب    ؛ يشوع   - أ -١٤

  المقدسكتاب   ؛   يشوع    ؛التكوين      ؛  التكوين -١٥

 يشوع   ؛   نسل    ؛   ٥ -١٦

 كنعان   ؛  هزيمة  -ج     ؛ الصحراء  أو البرية  ؛  أو الرحلة   التيهان-ب خروج ؛  - أ -١٧

  عدم أمانة إسرائيل؛   يتحقق لم -١٨

 ونرى عدم أمانة شعب اهللا.  نرى بعد بركة لكل العالمال نحن -١٩

 عهد -٢١

 يسوع ؛  داود  ؛  موسى  ؛  إبراهيم  ؛  نوح -٢٢

 الجديد العهد -٢٣

كل   -ب    ؛  )  أورشليم الجديدة (أرضنا ووطننا هو السماء        -أ:   يكون لديك شيء مثل هذا      ربما  -٢٤

 األمم) تقريبا كل؟( شملت بركة المسيح جميع -ج؛   أبناء إلبراهيم المسيحيين

     ؛ تكوين       ؛ المقدس     الكتاب    ؛    الستة    ؛  اإللهية خطة الخالص    ١٢    ؛    ٥٠  -  ١٢؛    ١١  -  ١ -٢٦

  المقدسالكتاب   ؛    يشوع

 ١٣  البند- ج     ؛     ٢٢ البند - ب    ؛  ٧البند  -أ :  معأجوبتك افحص -٢٧

 ٢٤ البند راجع -٢٨
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  אא
 

 الثالثاليوم األول األسبوع  

 
 في نهاية هذا الدرس سوف 

 ).١تكوين (ـتصف التركيب العام ل -١

٢- د أعمال الخلق الثمانية بحسب ترتيب أيامهاتعد.  

٣- ١ وينتك(ر في تذكر الخمسة عناصر للنماذج التي تتكر.(  

 .)١ وينتك(تكتب خمس حقائق الهوتية نحصل عليها من  -٤
  

 
فماذا .  هو في الحقيقة كتاب البدايات    ")  بداية"أو  "  أصل"التي تعني   (قد رأينا من قبل أن تكوين        -١

 :نجد في األصحاحات التالية

 .__________________________    بداية الـ ١ 

 .__________________________    بداية الـ ٣ 

 .___________________________  بداية    ١٢ 
 
 . بتفصيل أكثر)١تكوين (اليوم سوف نتفحص  -٢

فضع في الجدول اآلتي أرقام      .  فبينما تقرأ فيه، ستالحظ تكرار عبارات معينة عدة مرات           

 :األعداد التي تقع فيها هذه العبارات المكررة

 اليوم األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس
 "وقال اهللا"      
 ."ليكن، إلخ"      
 "…وكان "      
 .إلخ" وكان كذلك،"      
 "حسن… ورأى اهللا       

 "…ودعا اهللا "      
 "يوم…وكان صباح ومساء       

 
 ___________________________يمكننا أن نصف تركيب وبناء هذا األصحاح بأنه  -٣
 
ست أعمال للخلق   فربما الحظت أنه ال يوجد      .  ُأعطيت قصة الخليقة في هيكل تركيبي محكم       -٤

 ____و ____  وفي أي يوم من أيام الخلق هناك أكثر من عمل خلق واحد؟ ______ ولكن 
 

 األهداف
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 :اكتب في التقسيم اآلتي ما الذي خلق في األيام التالية -٥

 األول  الرابع

 الثاني  الخامس

 الثالث  السادس
 
ارجع إلى النص إذا لزم     (لية؟  هل يمكنك أن ترى أي كلمة مهمة مشتركة في أزواج األيام التا             -٦

 ).األمر

 ________________________________________________: األول والرابع 

 _______________________________________________: الثاني والخامس 

 _______________________________________________: الثالث والسادس 
 
لماذا رتبت قصة الخليقة بدقة متناهية هكذا؟ أي من اآلتي يبدو            :  الًواآلن يجب أن نسأل سؤا     -٧

 أنه جواب معقول؟

 قارن . بسيطرة اهللا الكاملة، وأنه إله ترتيب       أراد الكاتب أن يعطي انطباعاً       -أ  (   )  

 .)٣٣: ١٤كوا( 

 .األشياء التي حدثت، حدثت تماما مثل ما هو مكتوب  -ب (   ) 

 .ن يفكر القارئ أن هذه قصة علمية عن حوادث الخلقال يجب أ  -ج (   ) 

 .، وتناقشه في حلقة الصفوربما ترغب في أن تعطي أي شرح آخر هنا 

 ___________________________________________________________ 
 
فالناس لها آراء قوية ومتناقضة في هذا         .  تالحظ أننا فعال نتناول هنا مواضيع حساسة         -٨

وليكن معلوم لديك أن بعض المخلصين من المسيحيين يتمسكون بواحد من اآلراء            .  وعالموض

لذلك نرجو أن تحاول فهم لماذا      .  التي سيعطى لها مخطط أو ملخص في األيام القليلة القادمة         

 )!المخطئين(يتمسك هؤالء بهذه اآلراء قبل أن تسعى في إصالح أخوتك 

 _______________________________ولماذا؟ _________ هل هذا طلب عادل؟ 

 __________________________________________________________ 
  

 قد أشرنا حتى اآلن أن -٩

 ____________________________جداً،  وتـ _____________  مـ )١تكوين ( 

كما أيام، و _____  وقد وصفت بأنها تمت في      .  ____عددها  ______  مجموع من أعمال     

 ). من النظر إلى البنود السابقةانظر إلى الكتاب المقدس بدالً(: يلي

 األول  الرابع

 الثاني  الخامس

 الثالث  السادس
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 :في الخلق" الهيكل التركيبي" دعنا نعود إلى البناء  -١٠

 "__________________________________"                      وقال اهللا "- أ   

 "__________________________________."                    ن، إلخليك "-ب  

 "__________________________________"        وكان كذلك/ … وكان   "-ج  

 "___________________________________"      ورأى اهللا أنه كان حسن  "-د  

 ..")…ودعا اهللا      (" 

 "____________________________________"  يوم… وكان صباح ومساء "-هـ 

في الخليقة كأوامر، وكهيكل وترتيب زمني،       "  الهيكل التركيبي "لقد وصفت عناصر البناء       

ال (فاكتب أمام كل العناصر السابقة ما يناسبه من تلك الصفات           .  وكتقييم، وكإعالن، وكتقرير  

 .")ودعا اهللا"تكتب أمام 
 

 :ورة متكاملة أكثريمكننا أن نكتب هذا بص -١١

  أن اهللا تكلم:إعالن       

  أعطاه اهللا:أمر      

  بأنه مثلما أمر اهللا حدث:تقرير       

  أنه كان حسن :تقييم     

  اليوم الذي حدث فيه الشيء: وترتيب زمني هيكل      

وين كلمة  يمكن تذكر األربعة األخيرة من هذه المجموعة بسهولة بأخذ حرفها األول وتك              " 

"__________________" 
 

في الواقع إنه ليس مهما أن تتذكر أو ال تتذكر هذه الكلمات نفسها، طالما تدرك النموذج الذي                  -١٢

 . يتكرر في األصحاح

ـ ________، وأ ________الكلمات إ   ـ _______، وت ـ _______، وت ____ ___، وه

 .هي طريقة للتشديد على هذه الحقيقة
 

 "_____________________" فما هي؟. ه توجد عبارة واحدة لم نعطها اسماًستالحظ أن -١٣

 نحن لم نجملها في الترتيب السابق وذلك ألنها فقط 

 ___________________________________________________________ 
 ).٢انظر بعناية إلى القائمة الموجودة في البند ( 

 
١٤- ١٨:٢،٢٣ ، ٢٦:١انظر(هذه العبارة فيما بعد؟ ر لماذا حسب اعتقادك لم تكر( 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
 )٣٤:٢٣ملوك ٢التسمية غالبا تعبر عن السيادة، مثل ما هو موجود في ( 
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ـ     -١٥ ظهر حقيقة أن اإلنسان ليس له سيطرة أو سلطان على األشياء التي             ربما أراد الكاتب أن ي

فحتى اآلن ليس له المقدرة على التحكم في الطقس، والبراكين،          .  خلقت في األيام القليلة األولى    

  .والزالزل، وإلخ

 :  اذهب إلى البند التالي⇐
 

 : وهو يتكون من)١تكوين ( قد رأينا حتى اآلن نموذجا يتكرر في  -١٦

،                ____________________-،       ب          __________________________-أ 

 ______________-،  هـ   _______________-،  د_______________-ج
 

والكلمة .  لنحاول فيما تبقى من هذا اليوم أن نصيغ العبارات الالهوتية الرئيسية لهذا األصحاح             -١٧

"وهي مشتقة من كلمتين يونانيتين هما        "  Theology"يزية  الهوت جاءت من الكلمة اإلنجل     

Theos  ")qeo"  ()ثيؤس  (  والكلمة  ______  وتعني"logos"  ) logo"  ()وتعني )  لوغوس

 ).١:١كما جاء في يوحنا(___ ____________
 

وفي هذه المرحلة   .  هي بالنسبة لنا تعبير يقول شيء ما عن اهللا         "  العبارة الالهوتية "لذلك فـ    -١٨

فالسفر .  فأوال حاول أن تالحظ كيف تمم اهللا خلقه لألشياء         .  نحن نتفق إلى حد كبير في ذلك      

 .األشياء) أو خلقت(فوجدت ___________ يخبرنا ببساطة بأن اهللا قد 
 

 )هذا الهوت عن اهللا(_______________ ما سبق يعطينا فكرة عن أن اهللا هو إله  -١٩

 .أخرى____ ______مع مادة أو مع _________ وأنه ال يوجد إشارة إلى وجود  

 .اختر من هذه الكلمات كلمتين مناسبتين للفراغين السابقين) آلهة، صراع، قدرة( 
 

 _______________________ له وفي كلمات أخرى اهللا -٢٠

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

نب اآلخر، ال يوجد هنا أو في أي مكان آخر إشارة في الكتاب المقدس أن اهللا متساٍو                  من الجا  -٢١

اهللا، _____________  وعلى العكس، فالكون هو     .  مع الكون، أو أن كل شيء جزء من اهللا        

 ).مثل هذه المعتقدات نجدها في الديانة الهندوسية. (عنه____________________ وأنه  
 

 : السابقة يمكن وضعها في الصورة التاليةواألفكار األخرى -٢٢

، وكان هذا واحد    "براهمن"وكل هذا كان    "،  "كان العالم هو الروح، والروح وحده كان هذا        " 

 .______________________هذا االقتباس جاء من الكتاب المقدس  ."فقط
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 .يقةعلى كل الخل____________ والمتـ ___________ لذلك اهللا هو فقط الخـ  -٢٣

 ._________وهذا التعليم مختلف عن تعليم الهـ . عن اهللا________ الخليقة مـ  
 

فما هي؟  .   يختلف عن المجموعات الدينية األخرى الكثيرة       تعليماً  أيضاً التقييمنجد في عبارات     -٢٤

__________________________________________________________ 
 

 : العبارات الالهوتية كأربعة عبارات مختصرةيمكننا اآلن أن نكتب هذه -٢٥

 .لكل شيء موجود________________  اهللا هو - أ  

 .مطلقة على كل شيء_________________  اهللا له -ب 

 .عن الخليقة__________ أو ______________  اهللا -ج 

 .______________________ هي  خليقة اهللا أساساً-د 
 

). فلم تختص فقط باهللا   "  (الهوت" وسعنا قليال ما تعنيه الكلمة       )د السابقة (  ربما تالحظ أنه في    -٢٦

 ."مفاهيم عن العالم واإلنسان أيضاً، وهذا بسبب أهميتهما العظمى" الالهوت" يعطي فغالباً

 :والحظ أن). ٣١-٢٤:١ تك( انظر. دعنا نستنتج عبارة واحدة أخرى عن اإلنسان 

 . خلق اإلنسان جاء في النهاية- أ  

 ). السادس( مشاركة اإلنسان حيوانات األرض األخرى في يوم الخلق -ب 

 . اإلنسان قد صنع على صورة اهللا-ج 

 . اإلنسان قد أعطي أن يسود على األرض وكل ما فيها-د 

 .اكتب عبارة تأخذ بعين االعتبار المالحظات السابقة 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 

. من المهم للمسيحي المؤمن أن يدرك نقاط التشابه واالختالف، فيما يتعلق باهللا وباقي الخليقة               -٢٧

 :ويمكننا أن نرسم مخطط مثل هذا
 

   
 

  
 
 
 
 
 

 "_______________________"     "___________________________" 

، وأربع كلمات من نفس     )أ( يمكن استخدامها كعنوان للرسم      )٢٧عدد  (اختر ثالث كلمات من     

 .)ب( العدد كعنوان للرسم

   اهللا-ب
 اإلنسان

 
 قةهوة سحي

 
 الحيوان والخ

   اهللا-أ
 
 

 هوة سحيقة
 

اإلنسان والحيوان والخ
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 ٣ اليوم ١األسبوع 

 :إليك فيما يلي عبارتان متعارضتان -٢٨

 .اإلنسان هو مجرد حيوان  - أ  

من الديانة  (مصدر النفس البشرية واحد مع الذات الكونية التي انبثق منها الجميع                -ب 

 ).وسيةالهند 

 ___________) الشيء/ أ و ب / ب / أ ( أي منها مقبول للمسيحي؟  •

 ______________________________أي منها فكرة هندوسية؟  •

 ______________________________أي منها فكر اإلنسانيين؟  •

 "___________________________" نعترض عليها؟ )أ(أي كلمة في  •

________ ؟  )ب(كن التعبير عنه في كلمات متشابهة مع كلمات         ما الفكر المسيحي الذي يم     

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 :للمراجعة -٢٩

 ___________ _______________________)١تكوين(ـ  صف التركيب العام ل- أ 
 

 : عدد أعمال الخلق واأليام التي حدثت فيها-ب 

 األول  الرابع

 الثاني  الخامس

 الثالث  السادس
 

 :)١تكوين(ر ست مرات في  اذكر الخمسة عناصر للنموذج الذي يتكر-ج 

 ١- _____________________________________________________ 

 ٢- _____________________________________________________ 

 ٣- _____________________________________________________ 

 ٤- _____________________________________________________ 

 ٥- _____________________________________________________ 
 

  )١تكوين( اكتب خمس عبارات الهوتية يبرزها -د 

 ١- _____________________________________________________ 

 ٢- _____________________________________________________ 

 ٣- _____________________________________________________ 

 ٤- _____________________________________________________ 

 ٥- _____________________________________________________ 
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 ٣ اليوم ١األسبوع 
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٢٢ 

 ٣ اليوم ١األسبوع 

  ::األجوبةاألجوبة
 )أو ما شابه( العالم   ؛    الخطية   ؛     خطة الخالص اإللهية أو الفداء -١

 دقيق، مركب بعناية، مرتب! كلماتك -٣

   ؛  الثالث  ؛  السادس٨ -٤

  :الرابع، والنبات   ؛      )اليابسة(   األرض الثالث؛      )    السماء، والفضاء ( الجلد   :الثانيالنور  ؛      :  األول -٥

المخلوقات المائية والطيور   ؛           :الخامس؛      )    ، القمر، النجوم، وإلخ   الشمس(األجرام السماوية   

 .، واإلنسان)مخلوقات األرض(الدبيب : السادس

 ")السماوات والماء "v و iiربما يمكننا أن نقول في (نور  ؛  ماء  ؛  أرض  -٦

 جوابك -٨

  ٥ ؛  راجع البند ٦  ؛ ٨مرتب، تركيبه دقيق للغاية، إلخ ؛ الخلق   ؛  -٩

  هيكل زمني- تقييم     ؛    هـ- تقرير  ؛   د- أمر   ؛    ج- إعالن    ؛     ب-أ  -١٠

 إأتته -١١

 ١١راجع البند  -١٢

  تقع في األيام الثالثة األولى ؛ ودعا اهللا -١٣

أعطى اهللا اإلنسان سلطان أو سيادة على كل الخليقة في األرض، ولهذا أعطاها اإلنسان                 !  كلماتك -١٤

 .أسماء

 ١١ع البند راج -١٦

 اهللا  ؛   كلمة -١٧

 تكلم -١٨

 قدرة  ؛  صراع  ؛  آلهة -١٩

 سلطان مطلق على كل األشياء، وخالق لكل شيء موجود! كلماتك الخاصة -٢٠

 )أو ما شابه) (منفصل(خليقة أو عمل يديه   ؛    مختلف -٢١

 الهندوسي -٢٢

 ة؛   الهندوسي)   منفصلة(خالق  ؛   متسلط  ؛    مختلفة  -٢٣

 )هذا يعني، مثال أن المادة لم تكن أصال شراً. (أن كل شيء خلق كان جيدا! كلماتك -٢٤

 )أو ما شابه(خالق  ؛   سلطة  ؛   مختلف  ،   منفصل  ؛   جيدة  -٢٥

 .اإلنسان مع أنه، مخلوق فقط، فهو تاج للخليقة ووكيل اهللا على كل األرض: ربما كتبت شيء مثل هذا -٢٦

  خلق اهللا اإلنسان على صورته- اإلنسان    ؛     ب خلق اهللا-أ  -٢٧

بواسطة المسيح ولكن هذا    "  واحدا مع اهللا  "ال شيء  ؛   ب   ؛   أ   ؛    مجرد   ؛    يمكننا أن نكون                               -٢٨

 .ال يعني أننا نصبح اهللا

 ٢٦و٢٥ البندين -   ؛ د١١ البند -   ؛     ج٥البند -  ؛  ب ٣البند -راجع جوابك مع أ  -٢٩
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

א א אא א   א
 )إنيوما إليش(

  الرابعاليوماألول األسبوع  

 
 في نهاية هذا الدرس سوف 

  ).األسطورة البابلية للخلق( لإلنيوما إليش  مختصراًتكتب ملخصاً   -١

 ).١تكوين (تكتب التشابه الرئيسي بين اإلنيوما إليش و   -٢

 .تعطي تفسيرك الخاص لهذا التشابه   -٣
  

نلقي نظرة اليوم على األسطورة البابلية للخلق، والتي يوجد منها عدة نسخ ويعتقد بعض                  -١

 ؛ اقرأ الرواية مرة بأقسامها    أيضاً  )٢ و ١تكوين  (الدارسين أن هناك عالقة واضحة بينها وبين        

 . كل قسم لوحده، وبعد ذلك امأل الفراغات التي تليها جيداًج، ب، أ
  

  في الخلقاألسطورة البابلية
  السماء لم تخلق بعد، السماء لم تخلق بعد، ) ) آلهةآلهة(( عندما كانت  عندما كانت --١١  II  أ أ 

  األرض قد وجدت بعد في حيز الوجود،األرض قد وجدت بعد في حيز الوجود،) ) آلهةآلهة((لم تكن لم تكن   

  الذي أوجدهم،الذي أوجدهم،) ) من أول الزمانمن أول الزمان(( األصلي  األصلي أبسيوأبسيوفقط كان هناك فقط كان هناك   

  ..  اللذان أحضرا الكل معاً  اللذان أحضرا الكل معاًوتياماتوتيامات، ، موموموموفقط فقط   

  ط معا في مجرى واحد،ط معا في مجرى واحد،أن تختلأن تختل) ) الحلوة والمالحةالحلوة والمالحة((وأمكن لمياههما وأمكن لمياههما   --٥٥        

  ال تبالي بالقيعان الممتلئة بالبوص، وال تعوقها المستنقعات،ال تبالي بالقيعان الممتلئة بالبوص، وال تعوقها المستنقعات،  

  ألن ليس أحد من اآللهة كان قد ظهر في هذا الوقت،ألن ليس أحد من اآللهة كان قد ظهر في هذا الوقت،  

  ..وهذه المياه لم تكن شكلت بعد، أو صدر مرسوم بمصيرهاوهذه المياه لم تكن شكلت بعد، أو صدر مرسوم بمصيرها  

  ::في أعماق مياههما خلقت اآللهةفي أعماق مياههما خلقت اآللهة  --٩٩        

  اء؛اء؛أسمأسم) ) أوالأوال(( وُأعطوا  وُأعطوا   ؛؛  الهموالهمو  و  ولهمولهموفظهر فظهر   

  ولكنهما نميا فقط إلى حجم معين وأصبحا ضخمين،ولكنهما نميا فقط إلى حجم معين وأصبحا ضخمين،  

  .. قد ولدا في حجم أكبر مما كان عليه لهمو والهمو قد ولدا في حجم أكبر مما كان عليه لهمو والهموكيشاركيشار و  و أنشارأنشاركان كان   

    وبطول األيام وتضاعف السنين،وبطول األيام وتضاعف السنين،  --١٣١٣      

  ::، بكره، بكرهأنوأنوأنجب أنشار في مثل هذا الحجم أنجب أنشار في مثل هذا الحجم   

  وأصبح أنو ابنهم مساويا لوالديه،وأصبح أنو ابنهم مساويا لوالديه،  

  .. على شبهه على شبههإيإيفولد أنو فولد أنو   

  كان أيضا سيدا على والديه،كان أيضا سيدا على والديه،) ) نديمودنديمود((إي إي لكن لكن   --١٧١٧    

 األهداف

ش  البابلية
أسطورة إنيوما إلي
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

  ::أكثر ذكاءا، وحكمة، وأعظم في القدرةأكثر ذكاءا، وحكمة، وأعظم في القدرة  

  كان أعظم بأسا من جده أنشار،كان أعظم بأسا من جده أنشار،  

  ..إخوتهإخوته) ) الكثيرةالكثيرة((لم يكن له منافس بين اآللهة لم يكن له منافس بين اآللهة   
  
يتبع ذلك وصف اآللهة األصغر تفرح وتمرح بالرقص الذي يضايق              يتبع ذلك وصف اآللهة األصغر تفرح وتمرح بالرقص الذي يضايق                بب

 مومو ويقيم دعوى في      مومو ويقيم دعوى في     فيدعو خادمه فيدعو خادمه .  .  يمسك أبسو الزمام  يمسك أبسو الزمام  .  .  الوالدين األولين الوالدين األولين 

وتحدث هو أوال، فأوضح أنه ال يمكنه أن يستريح          وتحدث هو أوال، فأوضح أنه ال يمكنه أن يستريح          .  .  المحكمة على تيامات  المحكمة على تيامات  

في النهار وال يمكنه أن ينام في الليل بسبب الضجة، وطالب بالتدمير الكامل             في النهار وال يمكنه أن ينام في الليل بسبب الضجة، وطالب بالتدمير الكامل             

    ..لآللهةلآللهة

  لكن تيامات بسماع ذلكلكن تيامات بسماع ذلك  --٤١٤١    

  اشتاطت غيظا، وصرخت ضد زوجها،اشتاطت غيظا، وصرخت ضد زوجها،  

  ،،..…………………………صرخة مرارة روح صرخة مرارة روح   

  :: إلى عاصفة شريرة غاضبة إلى عاصفة شريرة غاضبةتحولت فجأةتحولت فجأة  

  !!كيف يمكننا هكذا أن ندمر ما قد أنجبناهكيف يمكننا هكذا أن ندمر ما قد أنجبناه  

  .. فواجبنا أن نحتمل طرقهم، وإن هي بغيضة فواجبنا أن نحتمل طرقهم، وإن هي بغيضة  

  تحدث بدوره مومو، مقررا ألجل أبسو،تحدث بدوره مومو، مقررا ألجل أبسو،  --٤٧٤٧    

  ::ألن نصيحة أمه كانت غير مقبولة مطلقاألن نصيحة أمه كانت غير مقبولة مطلقا  

  دمر يا أبي، هذه الطرق المعوجة،دمر يا أبي، هذه الطرق المعوجة،  

  !!م في الليلم في الليلحتى تجد راحة في النهار، وحتى يمكنك أن تناحتى تجد راحة في النهار، وحتى يمكنك أن تنا  

  فرح به أبسو، ولمع وجهه بالفرح،فرح به أبسو، ولمع وجهه بالفرح،  --٥١٥١    

  ::ألن التصويت الحاسم كان قد جاء ضد اآللهة، أبنائهألن التصويت الحاسم كان قد جاء ضد اآللهة، أبنائه  

  فألقى ذراعيه خارجا وضم مومو، فألقى ذراعيه خارجا وضم مومو،   

  ..الذي جلس على ركبتيه، وقبله عدة مراتالذي جلس على ركبتيه، وقبله عدة مرات  

  القرار الذي صوت عليه في محكمتهم الشرعيةالقرار الذي صوت عليه في محكمتهم الشرعية  --٥٥٥٥    

  :: أبنائهم أبنائهم  إلى اآللهة،إلى اآللهة،) ) رسميارسميا((كان حينئذ قد ُأخبر كان حينئذ قد ُأخبر   

  وعندما سمع اآللهة تحركوا بدون هدف حولهم،وعندما سمع اآللهة تحركوا بدون هدف حولهم،  

  ..ووقعوا في صمت، وجلسوا في يأس بدون كالمووقعوا في صمت، وجلسوا في يأس بدون كالم  

  لكن اآلن إي أحكَمهم، والحاذق، والقادر، لكن اآلن إي أحكَمهم، والحاذق، والقادر،   --٥٩٥٩    

  ::والعارف، أفسد عليهم قصدهم الشريروالعارف، أفسد عليهم قصدهم الشرير  

  فرسم خريطة صحيحة للكون كما كان في البداية،فرسم خريطة صحيحة للكون كما كان في البداية،  

  ..م تعاويذه السحريةم تعاويذه السحرية، أتقن وأحك، أتقن وأحكشوتوروشوتورووألف لها بمهارة وألف لها بمهارة   

ش  البابلية
أسطورة إنيوما إلي
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

  ):):التي في الخريطةالتي في الخريطة((وقالها، موجها إياها تجاه المياه وقالها، موجها إياها تجاه المياه   --٦٣٦٣    

  ..أنزلت التعويذة سباتا فيها، فنامت الخريطة بعمقأنزلت التعويذة سباتا فيها، فنامت الخريطة بعمق  

    --ناقلة النوم، فجعلت أبسو يسقط في النوم، ناقلة النوم، فجعلت أبسو يسقط في النوم،   

  ..والمستشار مومو، ولكن كانت يقظته قصيرةوالمستشار مومو، ولكن كانت يقظته قصيرة  

  لباس رأسه الملوكي،لباس رأسه الملوكي،……  ……  مزق وخلع إي مزق وخلع إي   --٦٧٦٧    

  ::منه رداء األلوهية الالمع، وارتداه لنفسهمنه رداء األلوهية الالمع، وارتداه لنفسهوأزال وأزال   

  ..وقيد، وقتل أبسو، بينما مومو مقيد قريبا، ألقاه بالتقاطع فوقهوقيد، وقتل أبسو، بينما مومو مقيد قريبا، ألقاه بالتقاطع فوقه  
  
في هذا النصر االبتدائي على النيام في بداية األشياء، كان التعاطف               في هذا النصر االبتدائي على النيام في بداية األشياء، كان التعاطف                   جج

ولكن يتغير المنظر فوفد من     ولكن يتغير المنظر فوفد من     .  .  بالضرورة مع القوى الجديدة للحياة والطاقة     بالضرورة مع القوى الجديدة للحياة والطاقة     

نعرفها فيما بعد كاآللهة المتمردة، اقتربت من تيامات         نعرفها فيما بعد كاآللهة المتمردة، اقتربت من تيامات         اآللهة، التي سوف    اآللهة، التي سوف    

إنها تيامات جديدة جدا اآلن     إنها تيامات جديدة جدا اآلن     .  .  ونجحت في إقناعها أن تنتقم من موت أبسو        ونجحت في إقناعها أن تنتقم من موت أبسو        

  ..تعد للمعركةتعد للمعركة

  هي التي شكلت كل صور الحياة، هي التي شكلت كل صور الحياة، ) ) التي هي، تياماتالتي هي، تيامات((عندئذ األم هوبور عندئذ األم هوبور   --١٣٣١٣٣

  رةرةأفلتت الزمام لألسلحة التي ال تقاوم، وولدت الثعابين الجباأفلتت الزمام لألسلحة التي ال تقاوم، وولدت الثعابين الجبا  

  وكانت أسنانها حادة وأنيابها ال ترحم، وكانت أسنانها حادة وأنيابها ال ترحم،   

  . . ومألت جسمها بالسم بدال من الدمومألت جسمها بالسم بدال من الدم  

  تلى ذلك، زجرة صياح آشيومغال ألبستها بالرعب،تلى ذلك، زجرة صياح آشيومغال ألبستها بالرعب،    --١٣٧١٣٧      

  ::فشحنتهم بهالة نور المعة، وجعلتهم مثل اآللهةفشحنتهم بهالة نور المعة، وجعلتهم مثل اآللهة  

  !!وكل من ينظر إليها سيرتاعوكل من ينظر إليها سيرتاع  

  !!برفعها أجسادها، وصدورها ال تنقلببرفعها أجسادها، وصدورها ال تنقلب  

  ، وذكر البط، وذكر البط))ثعبان بأجنحة ومخالبثعبان بأجنحة ومخالب((ثعابين، التنين ثعابين، التنين وشكلت بجانب الوشكلت بجانب ال  --١٤١١٤١

  واألسد، وأرديميو، واإلنسان العقرب،واألسد، وأرديميو، واإلنسان العقرب،  

  والعواصف الكاسحة، كيوليلي، وكيوساريكو،والعواصف الكاسحة، كيوليلي، وكيوساريكو،  

  . . تحمل أسلحة ال ترحم، وال تخاف في المعركةتحمل أسلحة ال ترحم، وال تخاف في المعركة  

  وهكذا كانت أحكامها قادرة فقد كانت ال تقاوم،وهكذا كانت أحكامها قادرة فقد كانت ال تقاوم،  --١٤٥١٤٥

  ::وبهذا قد ولدت أحد عشرة نوعاوبهذا قد ولدت أحد عشرة نوعا  

   أبنائها اآللهة، الذين كونت منهم جيشها أبنائها اآللهة، الذين كونت منهم جيشهاواآلن منواآلن من  

  ..جعلت كينغو رفيع المقام، فكان رئيسا بينهمجعلت كينغو رفيع المقام، فكان رئيسا بينهم) ) كإثني عشرةكإثني عشرة((  
                  

ش  البابلية
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

ولبعض الوقت  ولبعض الوقت  .  .  بوصول أخبار هذه الحشود المصطفة، أبلغ إي جده، أنشار        بوصول أخبار هذه الحشود المصطفة، أبلغ إي جده، أنشار                

فزع األخير للغاية أن يقوم بعمل، ولكن أخيرا أرسل أوال إي ثم بعد ذلك               فزع األخير للغاية أن يقوم بعمل، ولكن أخيرا أرسل أوال إي ثم بعد ذلك               

  ..ماتماتابنه، أنو، ضد تياابنه، أنو، ضد تيا

وبحسب طباعهم، الواحد منقاد ألن يستخدم السحر، واآلخر السلطة ضدها؛          وبحسب طباعهم، الواحد منقاد ألن يستخدم السحر، واآلخر السلطة ضدها؛            

ولكن كالهما أجبر على التقهقر، فيما يبدو قبل أن يكون في اإلمكان لقوتهم             ولكن كالهما أجبر على التقهقر، فيما يبدو قبل أن يكون في اإلمكان لقوتهم             

أخبرنا سابقا بمولد   أخبرنا سابقا بمولد   .  .  أن تعمل، وواضح أن تيامات يجب أن تُحارب بأسلحة        أن تعمل، وواضح أن تيامات يجب أن تُحارب بأسلحة        

  . . من سيكون في النهاية بطالمن سيكون في النهاية بطال

  قدر، في أتمان يوزراتي،قدر، في أتمان يوزراتي، في غرفة ال في غرفة ال--٧٩٧٩    IIII  دد

  "!"!حكيم اآللهحكيم اآلله""حينئذ إله من اآللهة ولد األقوى، حينئذ إله من اآللهة ولد األقوى،   

  ))مردوخمردوخ((ففي أعماق أبسو ولد اإلله مردوك ففي أعماق أبسو ولد اإلله مردوك   

  .. ولد في أعماق أبسو الطاهر مردوك ولد في أعماق أبسو الطاهر مردوك  

  والذي ولده هو إي، أبوهوالذي ولده هو إي، أبوه  --٨٨٣٣    

  ..…………ودامكينا، أمه هي التي حملت بهودامكينا، أمه هي التي حملت به  

  ونظر إليه إي، أبوه الذي أنجبه،ونظر إليه إي، أبوه الذي أنجبه،  

  . . تأل قلبه بالغبطةتأل قلبه بالغبطةوفرح وسر به، واموفرح وسر به، وام  

  مزدوجا قد عمله، فمنحه ضعفين من األلوهية،مزدوجا قد عمله، فمنحه ضعفين من األلوهية،  --٩١٩١    

  ::كان طوله زائدا، فارتفع كثيرا فوقهمكان طوله زائدا، فارتفع كثيرا فوقهم  

  ولكن جزئيه معقدان جدا على فهم اإلنسان،ولكن جزئيه معقدان جدا على فهم اإلنسان،  

فلم يكن التفكير فيهما مناسبا، فكانا على درجة كبيرة من الصعوبة، والتأمل            فلم يكن التفكير فيهما مناسبا، فكانا على درجة كبيرة من الصعوبة، والتأمل              

  ..فيهما عسر جدافيهما عسر جدا

ن حجم وقوة، ما يزال صغيرا بعد كإله؛         ن حجم وقوة، ما يزال صغيرا بعد كإله؛         ولكن مردوك، مع كل ما له م       ولكن مردوك، مع كل ما له م         

وعندما اقترب منه أنشار ليبرهن حجة اآللهة ضد تيامات، قَِبَل فقط السلطة            وعندما اقترب منه أنشار ليبرهن حجة اآللهة ضد تيامات، قَِبَل فقط السلطة            

. . على شرط أن يمنح شرعيا السلطة العليا التي تتطلبها مسؤوليته الجديدة           على شرط أن يمنح شرعيا السلطة العليا التي تتطلبها مسؤوليته الجديدة           

دعا الهمو والهامو الجماعة، وبعد االحتفال العظيم باألكل والخمر، عينت           دعا الهمو والهامو الجماعة، وبعد االحتفال العظيم باألكل والخمر، عينت           

  ..ملكملكاآللهة مردوك كاآللهة مردوك ك

ومباشرة بعد االحتفال سلّح مردوك نفسه للقتال بالقوس، والسهام،              ومباشرة بعد االحتفال سلّح مردوك نفسه للقتال بالقوس، والسهام،                

  --وحينئذ وحينئذ . . والصولجان وبشبكة ممسكة باألربع رياحوالصولجان وبشبكة ممسكة باألربع رياح

IIVV      ا  ( (أبوهوأبوهو أبرز الرب  أبرز الرب --٤٩٤٩ا مشيرسالحه الهائلسالحه الهائل") ") هجومهجوم""مشير  

  :: ماهرو ماهرو-- ال  ال --ُأومو ُأومو وركب عربته المخيفة، وركب عربته المخيفة،   

فاقد فاقد ""وو"  "  المخِّربالمخِّرب""نبه،  نبه،  وربط بها أربع أزواج من الخيول، وكبحها بلجام بجا        وربط بها أربع أزواج من الخيول، وكبحها بلجام بجا          

  --" " الكاسح المفاجئالكاسح المفاجئ""، و، و""الغاشمالغاشم""، ثم ، ثم " " الشفقةالشفقة
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

  ، الذي أسنانه تحمل السم،، الذي أسنانه تحمل السم،""فاتح الشفاهفاتح الشفاه""ثم ثم   --٥٣٥٣    

  ::، المتدرب على التدمير، المتدرب على التدمير""الذي ال يعرف الكللالذي ال يعرف الكلل""وو  

  المعركة الوطيسة والمقاومة، المعركة الوطيسة والمقاومة، ""بينما وضع على جانبه األيمن، بينما وضع على جانبه األيمن،   

  ".".موعاتموعاتحرب بال هوادة تخضع كل المجحرب بال هوادة تخضع كل المج""وعلى يساره وعلى يساره   

   بولهاتي،  بولهاتي، --ماهالبتوم، وأبلوهتي ماهالبتوم، وأبلوهتي ) ) كدرعكدرع((ولبس ولبس   --٥٧٥٧    

  ::ووضع على الرأس خوذة هالة النور، راشوباتوم ووضع على الرأس خوذة هالة النور، راشوباتوم   

  وانطلق الرب، يسير بسرعة في طريقه، وانطلق الرب، يسير بسرعة في طريقه،   

  ....…………موجها مسيرته تجاه أصوات تيامات الهائجة موجها مسيرته تجاه أصوات تيامات الهائجة   

  ):):حكيم اآللهةحكيم اآللهة(( تيامات ومردوك  تيامات ومردوك --وهكذا تواجها وهكذا تواجها   --٩٣٩٣    

  ..خال القوات في المعركةخال القوات في المعركةوتقدما في صراع، وأدوتقدما في صراع، وأد  

  ونشر الرب، شبكته واسعة، فلفتها،ونشر الرب، شبكته واسعة، فلفتها،  

  ..والريح الشريرة، من المؤخرة، سيبت على وجههاوالريح الشريرة، من المؤخرة، سيبت على وجهها  

  وبينما فتحت تيامات فمها لتبتلعه،وبينما فتحت تيامات فمها لتبتلعه،  --٩٧٩٧    

  ::جعل الريح الشريرة تدخل فيه حتى إنها ال تقفل شفتيهاجعل الريح الشريرة تدخل فيه حتى إنها ال تقفل شفتيها  

  فمألت الرياح العاصفة، والعاتية، بطنها،فمألت الرياح العاصفة، والعاتية، بطنها،  

  ..تحت فمها على مصراعيهتحت فمها على مصراعيهفصار داخلها متمددا، وففصار داخلها متمددا، وف  

  فقذفها حينئذ بسهم، فاخترق بطنها،فقذفها حينئذ بسهم، فاخترق بطنها،  --١٠١١٠١

  :: انفلق في احشائها، ومزق رحمها انفلق في احشائها، ومزق رحمها  

  فحينئذ خنقها، فزهقت نفس حياتها عنها،فحينئذ خنقها، فزهقت نفس حياتها عنها،  

  ).).في نصرفي نصر((وطرح جسدها على األرض، ووقف عليه وطرح جسدها على األرض، ووقف عليه   

  بعد ذلك تبع الحدث الحتمي للهزيمةبعد ذلك تبع الحدث الحتمي للهزيمة  

  فوقع في أسر مردوك جيش تيامات وقائده، فوقع في أسر مردوك جيش تيامات وقائده،   

  كذا تمت مهمة مردوك، كذا تمت مهمة مردوك، وهوه. . كينغوكينغو  

وبينما وبينما .  .  ومثل الحكام اآلخرين الكثيرين بعد الثورة، اآلن مهمته اإلصالح         ومثل الحكام اآلخرين الكثيرين بعد الثورة، اآلن مهمته اإلصالح           

يعود إلى جسد تيامات الساقط،  فكر في فكرة إعطاء شكل حقيقي للقانون              يعود إلى جسد تيامات الساقط،  فكر في فكرة إعطاء شكل حقيقي للقانون              

  . . الجديد أوال بخلق سماء جديدةالجديد أوال بخلق سماء جديدة

  :: ارتكز الرب، وفحص جسدها ارتكز الرب، وفحص جسدها--١٣٥١٣٥    هـهـ

  !!قد نشطر هذا الوحش، ونخلق عجب العجابقد نشطر هذا الوحش، ونخلق عجب العجاب  

  وقسمها إلى نصفين مثل سمكة توضع في مكان التجفيف،وقسمها إلى نصفين مثل سمكة توضع في مكان التجفيف،  

  ………………نصفها وضعه وأمنه كالسماء نصفها وضعه وأمنه كالسماء   

VVII  ،وهناك رسم خطوطا لآللهة القديرة،وهناك رسم خطوطا لآللهة القديرة  
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  ::وعين لهم نجوما، ومجموعات نجوم ومجموعات من الكواكبوعين لهم نجوما، ومجموعات نجوم ومجموعات من الكواكب  

  وحدد السنة، وميز أقسامها،وحدد السنة، وميز أقسامها،  

  ..ولكل اثنى عشرة شهرا عين ثالثة نجوم تشرقولكل اثنى عشرة شهرا عين ثالثة نجوم تشرق  

  ،،))الفلكيةالفلكية((واعد الفصول واعد الفصول وبعد إنشاء قوبعد إنشاء ق  --٥٥        

  ::وضع خط العبور حتى يبين حدودهاوضع خط العبور حتى يبين حدودها  

وحتى ال يخطئ أحدها أو بأي حال يفقد سرعته عين باالشتراك معها               وحتى ال يخطئ أحدها أو بأي حال يفقد سرعته عين باالشتراك معها                 

  .. وإي وإي--خطي، األنليل خطي، األنليل 

  ))--سين سين ((فتح في كل من جانبي أضالعها البوابات العظيمة فتح في كل من جانبي أضالعها البوابات العظيمة   --٩٩      

  ::وعمل أقفال التثبيت من الشمال والجنوب قويةوعمل أقفال التثبيت من الشمال والجنوب قوية  

   . .إالتيإالتي الـ  الـ وفي عمق جوفها وضعوفي عمق جوفها وضع  

  ..وجعل القمر يضيء، وعهد إليه الليلوجعل القمر يضيء، وعهد إليه الليل  

وخُصص بيتان آخران لوجوه القمر، تستمر في الغرض من إنشاء التقويم            وخُصص بيتان آخران لوجوه القمر، تستمر في الغرض من إنشاء التقويم            

ويتبع ذلك انتقال مفاجئ من استمرار ما سبق، فنصوص          ويتبع ذلك انتقال مفاجئ من استمرار ما سبق، فنصوص          .  .  وتنظيم الوقت وتنظيم الوقت 

جديدة تعود بالقصة، حيث يرى مردوك يعيد تشكيل األرض من الجزء             جديدة تعود بالقصة، حيث يرى مردوك يعيد تشكيل األرض من الجزء             

    ..ذا عمل واحد من أعمال الخلقذا عمل واحد من أعمال الخلقوهوه. . السفلي من جسد تياماتالسفلي من جسد تيامات

  ....…………………………فوضع رأسها في مكانه، وكوم الجبال فوقه فوضع رأسها في مكانه، وكوم الجبال فوقه   --٥٣٥٣    

  --وجعل الفرات ودجلة ينبعان من عينيها، وجعل الفرات ودجلة ينبعان من عينيها،   

  وبعد ذلك نصوص متفرقة إلبراز مالمح        وبعد ذلك نصوص متفرقة إلبراز مالمح          

  . . منخار تيامات، وصدرها وذنبها الهائلمنخار تيامات، وصدرها وذنبها الهائل  

  . . وبعد ذلك وأخيرا تخلص مردوك من إحدى عشرة مسخة لهاوبعد ذلك وأخيرا تخلص مردوك من إحدى عشرة مسخة لها  

التي خلقتها تيامات، كسر أسلحتها، وربطها       التي خلقتها تيامات، كسر أسلحتها، وربطها       )  )  نوعنوع((واإلحدى عشرة مسخ    واإلحدى عشرة مسخ      --٧٣٧٣      

صورا لتراقب األبسو، وهذه كعالمات     صورا لتراقب األبسو، وهذه كعالمات     )  )  نجمةنجمة((تحت رجليه، وصنع منها     تحت رجليه، وصنع منها     

  . . المجموعة يجب أن ال تنسى أبداالمجموعة يجب أن ال تنسى أبدا) ) في فلك أو منطقة البروج في السماءفي فلك أو منطقة البروج في السماء((

همو و الهامو   همو و الهامو   ذلك، امتألت قلوبها بالفرح، وحتى ال     ذلك، امتألت قلوبها بالفرح، وحتى ال     )  )  اآللهةاآللهة((وعندما رأت   وعندما رأت     --٧٧٧٧    

  ::وكل آبائهوكل آبائه

  أنشار اتجه إليه وتحدث معه بكالم ملوكي، أنشار اتجه إليه وتحدث معه بكالم ملوكي،   

  . . أنو، وإنليل وإي قدموا له هداياأنو، وإنليل وإي قدموا له هدايا  
  
أيضا طأطأت اآللهة المتمردة روؤسها إقرارا بالطاعة واالحترام واعترفوا         أيضا طأطأت اآللهة المتمردة روؤسها إقرارا بالطاعة واالحترام واعترفوا           وو

ولكن اآلن، مردوك كملك يحتاج بيتا، وفي خطاب مهم           ولكن اآلن، مردوك كملك يحتاج بيتا، وفي خطاب مهم           .  .  بمردوك كملك بمردوك كملك 

 لكي يبنى مباشرة على األرض فوق تربة          لكي يبنى مباشرة على األرض فوق تربة         أفضى بخطته لمثل هذا البيت،    أفضى بخطته لمثل هذا البيت،    
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 ٤ اليوم ١األسبوع 

وفي واحدة من كيوميوسها أو غرفها الداخلية، سينصب           وفي واحدة من كيوميوسها أو غرفها الداخلية، سينصب           .  .  مياه األبسو مياه األبسو 

مردوك صولجان ملكه، وستكون هناك أماكن لآللهة ليقضوا فيها ليلة قبل            مردوك صولجان ملكه، وستكون هناك أماكن لآللهة ليقضوا فيها ليلة قبل            

وسيكون هناك أيضا مساكن ثابتة      وسيكون هناك أيضا مساكن ثابتة      .  .  اجتماعهم السنوي في السنة الجديدة     اجتماعهم السنوي في السنة الجديدة     

 المعقدة تعقيدا هائال يكون لها اسم، ممجد          المعقدة تعقيدا هائال يكون لها اسم، ممجد          وهذه األبنية   وهذه األبنية  --لآللهة العظيمة،   لآللهة العظيمة،   

ولكن الخطة  ولكن الخطة  .  .  ، بيت مردوك وعائلته   ، بيت مردوك وعائلته   ""حي مدينة اآللهة  حي مدينة اآللهة  "" إلى،    إلى،   --هو باب   هو باب   

يمكن أن ال تنفذ حاليا، ألن اآللهة المتمردين الذين طلب منهم بناء بابل هذه،         يمكن أن ال تنفذ حاليا، ألن اآللهة المتمردين الذين طلب منهم بناء بابل هذه،         

النص متفكك في هذه النقطة، ولكن إذا تحكم مما يتبع،            النص متفكك في هذه النقطة، ولكن إذا تحكم مما يتبع،            .  .  ناشدوا مردوك ناشدوا مردوك 

 ذلك سيجبرون على تقديم خدمة ال تنتهي لآللهة العظيمة            ذلك سيجبرون على تقديم خدمة ال تنتهي لآللهة العظيمة           فخوفهم أنه عقب  فخوفهم أنه عقب  

في صيانة وحفظ بيوتهم الجديدة، وهكذا فإن المستقبل ال يحمل لهم األمل             في صيانة وحفظ بيوتهم الجديدة، وهكذا فإن المستقبل ال يحمل لهم األمل             

    ..في الخالص وال حتى الرجاء في الراحة من العملفي الخالص وال حتى الرجاء في الراحة من العمل

VVII            وعندما علم مردوك بهذه المناشدة من اآللهة، قرر أن يخلق عجيبة               وعندما علم مردوك بهذه المناشدة من اآللهة، قرر أن يخلق عجيبة              --١١ 

  ::عجائب أخرىعجائب أخرى

  ..، تكلم إلى إي، تكلم إلى إيفبفتح فمهفبفتح فمه  

  . . ودعاه أن يعلق على النظرية التي قدمهاودعاه أن يعلق على النظرية التي قدمها  

  سوف أكون الدم، وأجعل الهيكل كائنا حيا،سوف أكون الدم، وأجعل الهيكل كائنا حيا،

  ::سيكون اسمهسيكون اسمه" " إنسانإنسان""وأنتج مخلوقا وضيعا، بدائيا،وأنتج مخلوقا وضيعا، بدائيا،  

  --األرضي  األرضي  )  )  ما نطلق عليه العرائس   ما نطلق عليه العرائس   "  ("  (البابتالبابت  "  "--         وأملو  وأملو --إليلّو  إليلّو  سوف أخلق   سوف أخلق     

  ) ) عرائس تحركها اليدعرائس تحركها اليد= = بابت بابت . (. (إنسانإنسان

  ………………يعهد بالخدمة، حتى يكون لآللهة راحة يعهد بالخدمة، حتى يكون لآللهة راحة وإليه سوإليه س  

  أعطى إي جوابا، وتكلم كلمة إليه،أعطى إي جوابا، وتكلم كلمة إليه،  --١١١١    

  :: معاكسة لخالص وراحة اآللهة معاكسة لخالص وراحة اآللهة--فأخبر بخطة فأخبر بخطة   

  ال بل، دع واحدا منهم يستسلم لي،ال بل، دع واحدا منهم يستسلم لي،  

  دعه يقتل وتشكل الناس من القالب؛دعه يقتل وتشكل الناس من القالب؛  

  وإذا استسلم المذنب في اجتماع اآللهة العظيمة،وإذا استسلم المذنب في اجتماع اآللهة العظيمة،  

  ). ). كآلهةكآلهة((ا أماكنهم قانونيا ا أماكنهم قانونيا يمكن للمتمردين أن يستعيدويمكن للمتمردين أن يستعيدو  

  وهكذا دعا مردوك الجتماع اآللهة العظيمة،وهكذا دعا مردوك الجتماع اآللهة العظيمة،  --١٧١٧    

  ::معطيا تعليمات في كيف يقاد االجتماع بطريقة مالئمةمعطيا تعليمات في كيف يقاد االجتماع بطريقة مالئمة  

  وعند إلقائه الخطاب كانت اآللهة تصغيوعند إلقائه الخطاب كانت اآللهة تصغي  

  : : وفي هذا الوقت يلقي الملك خطابه الرسمي إلى األنونّاكيوفي هذا الوقت يلقي الملك خطابه الرسمي إلى األنونّاكي  

  ،،""نعلن لكم أن الدليل صادقنعلن لكم أن الدليل صادق""بقوله، بقوله،   --٢١٢١    

  . . أقسموا اآلن بي أنكم سوف تشهدون للحقأقسموا اآلن بي أنكم سوف تشهدون للحق  
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  من ِمن بينكم  الذي بدأ هذا الصراع،من ِمن بينكم  الذي بدأ هذا الصراع،  

  والذي حث تيامات أن تثور وتدبر المعركة؟والذي حث تيامات أن تثور وتدبر المعركة؟  

  فإذا هذا الذي بدأ الصراع استسلم لي،فإذا هذا الذي بدأ الصراع استسلم لي،  

  . .  مادمتم مصممين على أن تخلصوا مادمتم مصممين على أن تخلصوا--سأوقع العقوبة عليه سأوقع العقوبة عليه   

  فأعطت اآللهة العظيمة، الستمائة جوابا له،فأعطت اآللهة العظيمة، الستمائة جوابا له،  --٢٧٢٧    

  ::ا، ملك كل اآللهةا، ملك كل اآللهة-- كي  كي -- أن  أن -- ديمر  ديمر --حتى إلى ليوغال حتى إلى ليوغال   

  بالحقيقة كان كينغو هو الذي بدأ الصراع،بالحقيقة كان كينغو هو الذي بدأ الصراع،  

  . .  والذي جعل تيامات تثور وتدبر للمعركة والذي جعل تيامات تثور وتدبر للمعركة  

  ، ووضعوه مقيدا أمام إي،، ووضعوه مقيدا أمام إي،))رسميارسميا((فربطوه فربطوه   --٣١٣١    

  ::، وشقوا إلى دمه، وشقوا إلى دمه))الكليةالكلية((ووضعوا الجريمة عليه ووضعوا الجريمة عليه   

  الجنس البشري،الجنس البشري،) ) خلقخلق((وحينئذ من دمه وحينئذ من دمه   

ووضعت عليه الخدمة، وأخلى سبيل اآللهة التي كانت هذه الخدمة ستكون            ووضعت عليه الخدمة، وأخلى سبيل اآللهة التي كانت هذه الخدمة ستكون              

  ..عليهاعليها

 قد عين لهم اآلن       قد عين لهم اآلن      -- وهكذا ليصفهم للمرة األخيرة،        وهكذا ليصفهم للمرة األخيرة،       --اآللهة المتمردون   اآللهة المتمردون     

ولكن أوال عليهم   ولكن أوال عليهم   .  .  أعماال ومسؤوليات جديدة في السماء وفي العالم السفلي        أعماال ومسؤوليات جديدة في السماء وفي العالم السفلي        

طلبوا إذنا في تغيير    طلبوا إذنا في تغيير    أن يبنوا  بابل لمردوك، ورد فعل امتنهانهم لخالصهم          أن يبنوا  بابل لمردوك، ورد فعل امتنهانهم لخالصهم          

فقالوا، دع بابل، ال تكون فقط بيت مردوك،        فقالوا، دع بابل، ال تكون فقط بيت مردوك،        .  .  الخطط األصلية تغييرا جذريا   الخطط األصلية تغييرا جذريا   

أعطيت موافقة مبهجة،   أعطيت موافقة مبهجة،   .  .  بل مقِدسا، ومركزا دينيا عظيما لآللهة واإلنسان       بل مقِدسا، ومركزا دينيا عظيما لآللهة واإلنسان       

). ). ٥٩٥٩.  .    VVII.  (.  (وسمح أيضاً لهم اختيار تصاميمهم الخاصة، وبدأ اآللهة البناء        وسمح أيضاً لهم اختيار تصاميمهم الخاصة، وبدأ اآللهة البناء        

ومكان سكن مردوك سمي باراماهلو حيث       ومكان سكن مردوك سمي باراماهلو حيث       فبنوا الهيكل العظيم إسانغيال،     فبنوا الهيكل العظيم إسانغيال،     

وأخيرا مساكنهم  وأخيرا مساكنهم  .  .  أيضاً سيستقبل عائلته والضيوف، ومساكن لآللهة العظيمة      أيضاً سيستقبل عائلته والضيوف، ومساكن لآللهة العظيمة      

وفي إسانغيال وضع آخر مشهد       وفي إسانغيال وضع آخر مشهد       .  .  لالجتماع السنوي في السنة الجددة      لالجتماع السنوي في السنة الجددة      

  . . لألسطورةلألسطورة
  
، وفي  ، وفي  -- حالة األشياء التي ال تتغير واألبدية           حالة األشياء التي ال تتغير واألبدية          --"  "  األمصاراألمصار""حددت هنا   حددت هنا   ""  

هي بذكر أسمائه الخمسين،  وتحدد مصير أو مقام مردوك          هي بذكر أسمائه الخمسين،  وتحدد مصير أو مقام مردوك          مراسم طويلة، تنت  مراسم طويلة، تنت  

. . نفسه، وهكذا أيضا، في اجتماع كامل لآللهة قد تثبت لألبد في تعيينه كملك            نفسه، وهكذا أيضا، في اجتماع كامل لآللهة قد تثبت لألبد في تعيينه كملك            

          وبالمجيء إلى هذه النقطة نشاهد باختصار هذه المراسم العظيمة والتي قر          ر ر وبالمجيء إلى هذه النقطة نشاهد باختصار هذه المراسم العظيمة والتي قر

  ::""فيها أنو مصير قوس مردوك، وبحسبها ثبات أبدي في ثالثة أشكالفيها أنو مصير قوس مردوك، وبحسبها ثبات أبدي في ثالثة أشكال

  .. قوس قوس--، ونجم ، ونجم ))قوس قزح؟قوس قزح؟((ووسالح، سالح،   
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 :اآللهة األولى هي -أ

 ______________مـ  ، _____________تـ  ، ______________أ  

 ويمثلون 

 .المالحة واألنهار_________ الحلوة، والمـ _____________ الـمـ  

 آلهة أخرى ولدت مع مرور الزمن 

 _________________ولـ __________________ لـ  

 ________________و كـ __________________ _أ  

 ، ابنهم،___________________أ  

 )______________ سمي نـ وأيضاً(___________________ أ  

 التي فعلوها__________ والديهم األوائل عن طريق ) األبناء(اآللهة األصغر ________  -ب

 .أن تدمرهم___________ أرادت  

 . تيامات هذه الفكرة في البداية______________ 

________ و  _________  ،  _______تسمع بالخطة وتقتل     _______  اآللهة الـ    

 .سحرية) إنشودة(بتعويذة 

 .لموت أبسو_______ _______________"اآللهة المتمردة"أقنعت سفارة من " -ج

 . على قواتهارئيساً____ __________فجعلت  

 .التغلب على تيامات وتحتَّم عليهما االنسحاب ____________ وال________ فلم يقدر  

 .لتسأله أن يحامي عن دعواهم___________ _________اقتربت اآللهة الصغيرة من  -د

 _________________________________________فوافق على شرط أن يمنح  

 ___________________________________________وبعد معركة قاسية قتل  

 ____________________________مردوك جسد تيامات إلى _____________  هـ

 ___________________________والـ ________________ ومنه عمل الـ  

 .التي كانت قد خلقتها تيامات___ ___من الـ ) الصور النجمية(وية صنعت األجسام السما 

 .حتى ال تضطر اآللهة نفسها أن تعمل لألبد_____ _من دم الـ ________ صنع مردوك  -و

 _______________نت اآللهة بنفسها مدينة وب 

 .نفسها____ ، رئيس آلهة بابل والـ ______كل القصة، التي جاءت من بابل، هدفها تمجيد  
 
 دعنا نجعل الملخص أقصر أكثر -٢

 .______________، و_____________، و____________ اآللهة األصلية، - أ  

 _________، و__________ار، وكيشار، والهمو، والهامو، وأنش:  اآللهة األصغر-ب 

 _______________________________________________ قتل -ج 

 .أن ينتقم لموته_________________ " ____________" أقنعت اآللهة -د  

 ـها_____من ______ و______ _وصنع _______ _________ قتل  أخيراً-هـ 

 .لألبد_____ ___كينغو حتى ال تضطر اآللهة أن ___ ____من _______   وعمل -و 
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 ما هو انطباعك اآلن عن العالقة بين هذه األسطورة وسفر التكوين -٣

 . إنهما متشابهان والبد أنهما مرتبطان بعالقة قريبة-أ (   )   

 . وال يمكن ربطهما أبداًماً إنهما مختلفان تما-ب(   )  

 ______________________أي رأي آخر؟   
 
ومع ذلك فعلينا أن نتذكر، قبل أن ننبذ من الذهن كل القصة ككالم فارغ، أنها كانت معروفة                   -٤

فإذا كان األمر هكذا، فإن     .   في العصور القديمة ومن المحتمل أن إبراهيم قد سمع عنها           جداً

هذا النوع من التفكير، قد يتبادر إلى       .  ( لها  جداً محكماً__________  ن  ن تبي قصة سفر التكوي  

الكتاب المقدسذهن القارئ، وبالفعل كان هذا موقف بعض الملحدين، ومعارضي وحي .( 
 
يوجد نقطة واحدة مهمة يمكن رؤيتها وفيها نرى ارتباط بين سفر التكوين وهذه األسطورة                 -٥

 . ليك فيما يلي ترجمة هيدل ألعمال الخلق في هذه األسطورةوإ. وذلك في ترتيب الخلق

 .، مع كتابة شاهد كل واحدة)٢- ١تكوين (اكتب أمام كل واحدة ما يوازيها من 

 _________________________ الظالم    األولي، تيامات في) الخراب( الخواء - أ  

                                                     _____________________ ____ 

 __        _______________________ انبثاق النور من اآللهة                  -ب 

 __________________________ خلق السماء                                    -ج 

 __________________________ األرض اليابسة                                 -د 

 ____          _____________________األجسام السماوية                     -هـ 

 _____          _____________________ اإلنسان                              -و 

 ___________________________ راحة اآللهة واالحتفال                        -ز 
 
فكيف نعلل ذلك؟   .  س القصة بالضبط ولكن تشبهها    هذه ليست نف   -٦

 ؟وأي مما يأتي تعتقد أنه االحتمال الصحيح أو األكثر ترجيحاً

 .إنه مجرد صدفة -أ  ( )  

من )  والقصص األخرى (اقتبست القصة البابلية       -ب ( ) 

 .الكتاب المقدس

عدل سفر التكوين القصة البابلية، أو قصة شبيهة بها،      -  ج(  )  

 . التعديل أظهر القصور الذي تحتويهوهذا

اعتمد كل منهما على مصدر مشترك يعود تاريخه           -د  (  )  

  مشتركاً البشري بيتاً   الزمن عندما شغل الجنس   "إلى  

 ).هيدل" (وتمسك بإيمان مشترك
 )ناقش الموضوع في حلقة الدرس(
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 .لوح كتب عليه جزء من رواية الخليقة البابلية
 .م.نسخ هذا النّص حوالي القرن السابع ق
ف الثالث لكنه يرتكز على روايات ترجع إلى األل

 .م.ق
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، مع القصص   )٤:٢-١:١تكوين(يمكننا أن نقول بنوع من الجزم أنه، بمقارنة قصة الخلق في             -٧

فبينما نرى في   .  األخرى من غرب آسيا القديم نجد أن هذه القصص غير متقنة وفيها تطرف             

؛ حيث يدعوها فون راد     طبيعة هذه القصص الخرافة، نجد أن قصص التكوين تختلف تماماً          

"وهو يعني أنه ربما قصد بها أن تعارض أو تنقض القصص الخرافية" الخرافة- ضد ،. 
 
  :للمراجعة -٨

 )مالحظات( لألسطورة البابلية في شكل شيء تتذكره اكتب قصة مختصرة جداً  -أ

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
ائق التي  والوث( واألسطورة البابلية     )١تكوين(اذكر أين يوجد التشابه الرئيسي بين           -ب

) تضاهيها

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 كيف تعلل هذا التشابه؟  -ج

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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  ::األجوبةاألجوبة 
 ؛ نيوديميود ؛ إي ؛ أنو ؛ كيشار ؛ أنشار ؛ الهامو ؛ الهمو ؛ مياه ؛ مياه ؛ مومو  أبسيو؛ تيامات-أ -١

 ؛ مومو ؛ أبسو ؛ إي ؛ األصغر ؛ عارضت ؛ أبسو ؛ الضوضاء  ضايق-ب 

 ؛ أنو ؛ إي ؛ كينغو ؛ االنتقام  تيامات-ج 

 ؛ تيامات ؛ مردوك ة عليا؛ سلط  مردوك-د

حيوان أو نبات أو إنسان مشّوه      (؛ ِمسخ     ؛ األرض   )السموات(؛ السماء     ؛ جزئين   )شق({ قطع   -هـ

  نوع -إحدى عشرة ِمسخ } )الخلقة

 ؛ مدينة  مردوك ؛ بابل ؛  ؛ كينغو  اإلنسان-و 

  تيامات ؛    المتمردة- د  ؛   إي ؛ أبسو  -ج  ؛  ؛ إي    أنو- ب ؛ مومو  ؛   أبسو؛ تيامات-أ  -٢

 تعمل ؛  ؛ دم  اإلنسان-؛ جسد     ؛      و ؛ األرض ؛ السماء ؛ تيامات  مردوك-هـ 

 )أ( من أقرب للصواب كثيراً) ب( -٣

  أو مراجعةتصحيحاً -٤

 والتي لها بعض التشابه     -"  تهوم("  ؛ والظالم كان على وجه الغمر        األرض كانت خالية وخربة    - أ   -٥

 )٢:١تك()  مباشراً، ومع ذلك فهي غير مرتبطة ارتباطاً"اماتتي"مع 

 )٧-٦: ١تك( خلق الجلد -       ج)٣:١تك( خلق النور -ب      

 )٩:١تك(  خلق األرض اليابسة -د        

 )١٦-١٤:١تك() الشمس، القمر، النجوم( األجسام السماوية -هـ       

  )٢٧-٢٦:١تك ( اإلنسان-و        

 )٢:٢تك(استراح اهللا وقدس اليوم السابع   -ز      

 غير ممكنة، حيث أن بعض القصص       - ب ،   ومع ذلك ليست مستحيلة     غير مرجحة كثيراً   -أ  !    رأيك -٦

 .  سنة قبل موسى١٠٠٠يعود تاريخها إلى أكثر من ، واألخرى متشابهة مع القصة البابلية

 )مع آرائك الخاصة    (٦ البند -  ؛  ج٥ البند -  ؛  ب٢ البند -أ : راجع أجوبتك مع  -٨
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