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 Father بأ
٢؛  ١١:  ٤رو    (يحورلا  ؛ واألب )١٣:  ٢٨تك  ( والجد أو األسالف     ؛)٢٤:  ٢تك  (ى الوالد   تُطلق عل 

وقلت :  "؛ وللتماثل والتشابه  )٤٤:  ٨يو  (، واألب الروحي الشرير كإبليس      )٨:  ٤٥تك  (؛ والمرشد   )١٢:  ٢مل  
؛ )١٧:  ١يع  (؛ والخالق   )١٧:  ١أف  "  (لمجدأبو ا "ثل  صدر الشيء م  ملى  ع؛ و )١٤:  ١٧أي  "  (للقبر أنت أبي  

؛ وعلى رئيس   )٥:  ٦٨مز  (ء حًبا وحنانًا    ولمملاو،  )٢٠:  ٤تك  (مبتكر أسلوب خاص بالحياة     و   أ ومبتدع فن 
 ).١٣: ٥مل ٢(مكرم 

 ).١٥: ٣أف (مصدر كل أبوَّة في السماء وعلى األرض اهللا هو 

: ٢١حز  (ما شاء، فيمكن أن يبيعهم عبيًدا       كيف  هيبن التصرف في    حقن  ما عند اليهود والرو   كان لألب 
أو (يزونهم في النار حيث يسلم األب أو األم االبن          جيو  ةيرنيون يقدمون أحيانًا أوالدهم ذبائح بش     وثال، وكان   )٧

د أحع  للكاهن فيلقيه قي النار بين دقات الطبول والموسيقى العالية ورقصات الحاضرين فال يسم               )  االبنة
 .الده بني البشرأوي ؛ أما اهللا فأرسل كلمته متجسًدا ليفتد)٣١: ٧إر (سكين  المصرخات الذبيح

وجاء الصبي يسوع يعلن حق الفتيان في الحوار مع          .  كمال الحرية   ناسنإلأبوته أعطى ا    اهللا في 
 ).٤٩: ٢لو (والديهم بروح الحب والحكمة 

 The Fatherاآلب 
يقبلنا كأبناء له، إذ أعطانا روح      ؛  )١:  ١؛ غل   ٢٥  :١١مت  (اوي  سمالب  ى اهللا بكونه اآل   نتطلع إل 

 .، فال نشعر أنه غريب عنا)١٥ :٨رو (البنوة 

ولنا دالة لديه،   .  ن يسيطر علينا ويكتم أنفاسنا، إنما يعتز بنا كأبناء له، ونحن نعتز به             أ  ديراهللا ال ي  
 ).٦: ١مال " ( رب الجنود قال لكم فأين هيبتيايًد سفإن كنت أنا أًبا فأين كرامتي، وإن كنت: "وأيًضا نكرمه



 الكلمة اإللهي ابنًا له،     هنع  ردصيقة، وإنما يحمل ُأبّوة في نفسه، إذ ي       خلال ليس فقط من نحو      ،اهللا أب 
 مساٍو له في ذات جوهره، كصدور النور من النور، أو الشعاع من الشمس

 .  السيد المسيح ُسمع صوت اآلبفي عماد

  Abآب 
التقويم بلي، وكذلك في التقويم العبري الديني، والحادي عشر في            ويم البا خامس في التق  الشهر ال 

 .و وآخر من أغسطس من التقويم الميالدييلوي نمالعبري المدني، ويقابل جزًءا 

 .هود اليوم التاسع منه تذكاًرا لخراب أورشليم والهيكلييصوم ال

 Abbaأَبا 
بلغة األطفال، يحمل روح الثقة      "  اباب"ه  معنا  داة آبائهم، نا م فيرامي يستخدمه األبناء    اصطالح أ 

 ). ٦: ٤ غال ؛١٥: ٨ ور ؛٣٦: ١٤مر (ًضا في الحديث مع اهللا كأب سماوي أيم ُيستخد. والحب

ية، استخدمها األقباط منذ القرن الثاني كلقٍب خاص بالبطريرك، ال      في القبط Pope  "  بابا"لمة  كيرادفه  
 .المؤمنينلحانية لكل  اوةبليحمل السلطة بل األ

 Patriarchsآباء 
ة لجماعة  وبألا  ن بنو يعقوب آباء، ألنهم حملوا نوًعا م         اهيم وإسحق ويعقوب وأحيانًا    ُدعي إبر 

 .المؤمنين، ليس فقط في العهد القديم، بل وفي العهد الجديد

 Desert Fathersرية آباء الب
 .رهبنة الحركة في بدء نشأة ريةومشهورون عاشوا في براري مصر وفلسطين وسمتوحدون 

 Patristicآبائي 
بفكر مستقيم، مع روح    )  اًيحور  (ون األولى، الذين قدموا تراثًا أدبًيا      آباء الكنيسة في القر    نسبة إلى 

 .األبوة، مثل القديسين إكليمنضس السكندري وأثناسيوس الرسولي وكيرلس الكبير وباسيليوس الكبير الخ

 Paterأبانا 
-١:  ٦  مت(منا إياها السيد المسيح كصالة نموذجية       ، وقد علّ  The Lord’s Prayer  ةبّيالصالة الر 

يصلي بها المؤمن، حتى في حجرته      .  يع الصلوات الكنسية  مج  يف  استخدم في الصلوات الخاصة، كم    تُ).  ١٦
 ".أبانا"الخاصة باسم الجماعة كلها، قائالً بصيغة الجمع 

 .اقبالنستالا السماوي ينأبن قلب إلى السماء حيث نجد حضنرفع ال

 ثأن نصلي بها ثال   )  ة االثني عشر رسوالً   اسطولرب لألمم ب  تعليم ا   (Didacheالديداخية    وتوصينا
 .في اليوم تارم

 Abanaأبانة 
 ".مستمر الجريان"، "دائم"التي تعني " أمانة"، ورد في بعض النسخ بلفظ "صخري"ي معناه اسم أرام

، يدعوه اليونانيين    )ردأي البا (Barada هر َبرَدى    نجح  ري دمشق، وهو على األ      أحد نهر 
ال وخصوبة السهل الذي تقع     مج  ىزعإلى هذا النهر يُ   ".  هر الذهبي الن"، أي   Chrysorrhoas"  خريسورواس"

لذلك لما أعلَم خادم أليشع النبي نعمان السرياني أن         .  مياهه صافية بخالف مياه نهر األردن العكرة      .  فيه دمشق 



٢( الصافية   فرفرأبانة و   تقر نعمان األردن الموحل بالنسبة إلى مياه      فى، اح شُيي األردن ف   ف اتمريغطس سبع   
 ).١٢: ٥ملوك 

 Abgerأبجر 
جاء في  ).  م٥٠  -م. ق ٤(كبير من ملوك الُرها بسوريا، أشهرهم أبجر الخامس األسود           اسم عدد   

 سمع رسله أثناء    طين، وإذ ربوليس بفلس وثلييالتقليد السرياني أنه بعث برسالة إلى سابينوس الحاكم الروماني ال         
وإذ .  لُمصاب بالبرص ا  مهكلملصانع العجائب نقلوا هذه األخبار إلى       عبورهم على أورشليم عن السيد المسيح ا      

لم يستطع الذهاب إلى السيد المسيح بعث إليه برسله يحملون رسالة تعلن إيمانه به، ويدعوه فيها لزيارة بلدته                   
 .ه إن أرادفييش والصغيرة اللطيفة

طع بسبب مهابة محياه، لكن الرب      ست ي سيح فلم مالمبعوثين رّساًما، حاول أن يصور السيد ال        كان أحد 
 .يقة معجزّية طبع مالمحه على منشفة من الكتان، وقدمها لهرطبو ههغسل وج

 زةرالكالسيد المسيح بعث إلى الملك برسالة يؤكد فيها أنه سيرسل أحد رسله بعد صعوده ل               قيل إن   
 .هاُرذلك بذهاب آداي أحد السبعين رسوالً إلى ال تحقق دوقولشفائه، 

 Abaddonأبدون 
). ١١:  ٩رؤ  "  (أبوليون"اسم مالك الهاوية، يدعى باليونانية      ".  ةدابإ"أو  "  هالك"ية معناها   كلمة عبر 

 ).٢٢: ١٨أي ( ، أو للموت نفسه )١١: ١٥؛ أم ٦: ٢٦أي ( وأيًضا اسم موضع الموتى كمرادف للهاوية 

 Eternityأبدية 
د لوت  نأ  من قبل :  "له وال نهاية، فهو فوق الزمن     تخص اهللا الذي ال بداية      )  أزلية أبدية (مدية  سمة السر 

١٥:  ٥٧؛ إش   ٢٨-٢٦:  ١٠٢  (  ٢:  ٩٠مز  "  الجبال أو َأْبَدْأتَ األرض والمسكونة منذ األزل إلى األبد أنت اهللا          
 ).٤: ١؛ رؤ ٨: ٣بط ٢؛ ١٦: ٦تي ١؛ ٦: ٤٤؛ 

، وهي حالة ما ال     )١٢:  ٥  يو١،  ٢٧:  ١كو  ( ليهبنا ذاته فنتمتع بالحياة األبدية        األبدي ة اهللا جاء كلم 
 .حياة العتيدة، أو الحياة ما بعد الموت، حيث نحيا متحدين مع اهللا دون حدود زمنيةلا ىلإ نهاية له؛ تشير

 .مع اهللا حياة أبدية، واالنفصال عنه موت أبدي االتحاد

 Abram- Abrahamيم اهرب إ-أبرام
 ".أبو جمهور "هامعنا" إبراهيم"؛ و"أب رفيع أو عاٍل"عناها م" أبرام"

دعاه اهللا للرحيل فخرج مع     .  م. ق ٢٠٠٠،  ١٥٠٠ ما بين سنة     نيينادلعاش في أور الك   :  دعوته.  ١
 ).٣١-٢٧: ١١تك (وابن أخيه لوط إلى حاران ) أخته من أبيه دون أمه(أبيه تارح وزوجته ساراي 

 ).٣-١: ١٢تك (ان بعد موت أبيه في حار وةالدعتجديد . ٢

وأقام مذبًحا للرب   .  رّياملا  ضرأ طريق دمشق، حيث نال وعًدا ثانًيا قي         عنا  عان ربم كنبلوغه  .  ٣
 ).١٢تك (بين بيت إيل وعاي 

 ).١٢تك (لمجاعة التجأ إلى مصر بسبب ا. ٤

لى بلوطات ممرا   تقل إ وان  .اغتنى جًدا  ف اهللاإلى كنعان حيث فارقه لوط، وهناك باركه         عودته  .  ٥
 ).١٣تك (بالقرب من حبرون 

 ).١٤ كت (مبواسطة كدرلعومر وحلفائه، وأنقذه أبراط وُسبي ل. ٦

 ).١٤تك (يلتقي بملكي صادق وُيقدم له العشور أبرام . ٧



ل عيماإس سنة، فدفعت جاريتها هاجر إلى أبرام، وأنجبت         ٧٥ئست سارة عندما بلغ عمرها      ربما ي .  ٨
 ).١٦تك (

 ).١٧تك  (يمعهد مع أبرام وااللتزام بالختان، وُدعي اسمه إبراهإقامة . ٩

إسحق ومعناه  (ل حبه للغرباء، وقد وعد اهللا سارة بابن           الخ  نيك ابراهيم هللا ومال   ةاستضاف.  ١٠
 ).١٩-١٨تك (، كما أخبره عن هالك سدوم وعمورة ")ضحك"

 ).٢٠تك (ك يأخذ سارة والرب ينقذها أبيمال. ١١

 ).٢١تك (ختانه إسحق ود ميال. ١٢

 ).٢٢تك ( السيد المسيح حةبية إلى ذرسحق ذبيحة، إشاإتقديم . ١٣

 ).٢٤تك (لدمشقي إلى ما بين النهرين لكي يحضر إلسحق زوجة ا رزاعي ألإرساله. ١٤

 .م يمثل اإليمان، وإسحق يمثل الطاعة، ويعقوب يمثل الجهادإبراهي* 

 ).٢٢: ١٩لو " (حضن إبراهيم"وس  الفرديعم وإيمانه ُدهيراإبتساع قلب بسبب ا* 

 ).٣٩: ٨يو ( باالقتداء بأعماله هل ةونبية إبراهيم، لكن السيد المسيح يطلب الهود أنهم ذريلايفتخر * 

 ).٢٣-٢١: ٢؛ يع ١٩-٨: ١١ب ؛ ع٣١: ٤رو(

 ،عوة إبراهيم  د عنل  م، يروي العديد من التفاصي    .حول من القرن األول ق     كتاب من  :اهيمرؤيا إبر 
 .براهيم رؤى شاهدها خاصة بالمستقبل ونهاية األزمنةنسب إلوي

 العصر المسيحي، ينسب الكاتب إلبراهيم       علطم  يفحول يهودّي، ُوضع     كتاب من  :اهيمية إبر وص
 .رؤى كاذبة أعلنها كوصية عند نياحته

 Absalomأبشالوم 
ظر، طويل الشعر،   حسن المن كان  .  وهو ثالث أبناء داود، وأحبهم لديه     "  أب السالم " معناه   اسم عبري 

 .يرشقه ببرادة الذهب، جذَّاًبا للشعب

داود في معاقبته دبَّر أبشالوم لقتل أخيه، ثم هرب إلى       نواهت  ون مع ثامار أخت أبشالوم، وإذ     نأخطأ أم 
 قيوب،  حتى عفى عنه داود   )  ١٣صم  ٢(تلماي بن عميهود ملك جشور جده من أمه، وبقي هناك ثالث سنوات             

 .يهوجه أب َرسنتين لم ي

 ).١٥صم ٢( فيها أخيتوفل دهسنُملك، يلامرة ضد أبيه لالستيالء على اؤدبَّر م

٢(غصان شجرة بطمة عظيمة وهو ُمسرع على ظهر بغل، فقتله يوآب القائد             أ  يف  هسعر رأ تعلق بش 
 .وحزن عليه داود جًدا وبكاه بمرارة). ١٨صم 

 Ibzanإبصان 
 ).١٢قض (ع سنوات دة سبه مباح، قضى لشعفت يعداة، جاء بأحد القض

 Epaphrasأبفراس 
رز غيور في كنائس    اك  وهو.  "الحسن المنظر " أبفرودتس، ربما معناه      منر  ني مختص اسم يونا 

وقد حمل أخباًرا طيبة عن كنيسة كولوسي إلى        .  وله دوره الحّي في تأسيسها    .  كولوسي والودكية وهيرابوليس  
 ).٢٣فل (ر رفيقه في السجن ، ثم صا)١٣-١٢: ٤؛ ٨-٧: ١ كو(ن سجالرسول بولس وهو في ال

 Epaphroditusأبفرودتس 



وبعد ).  ١٨:  ٤في  (رسول بولس المأسور في روما       لل  ةبحمكنيسة فيلبي ليحمل عطايا ال     انتدبته  
في (وصوله إلى روما أصيب بمرض خطير، وحزن عندما علم أن أخبار مرضه بلغت أهل فيلبي وأحزنتهم                  

 .ولس إلى أهل فيلبيقديس بل ارسالةل حمو). ٣٠-٢٥: ٢

 Abelآبل 
ن أنها نفس آبل بيت     ظلا  بلغ، ي )١٨،  ١٤:  ٢٠صم  ٢"  (مجرى مياه "ربما  أو  "  مرج"ه   معنا اسم عبري 

. ، والمدينة الحصينة التي هرب إليها شبع بن بكري عندما فشل في تمرده على داود               )١٥:  ٢٠صم  ٢(معكة  
 .األردن القمح، غرب تلو  أمكانها اليوم ربما تل آبل

 Abel Beth Maacahمعكة آبل بيت 
 ". ت الظلممرج بي"ه عنا ماسم عبري

، قرب بحيرة الحولة،    )٢٠:  ١٥مل  ١؛  ١٥:  ٢٠صم  ٢(ئيل  ارسإ  يلصينة في نفتالي شما   مدينة ح 
استولى عليها أرامّيو دمشق، ووقعت أيًضا      .  إليها طارد يوآب شبع بن بكري عندما فشل في تمرده على داود           

 .نها اليوم ربما تل آبل أو تل القمحمكا. همرغيفي أيدي 

 Apollosأبلّوس 
، يتبع تعليم القديس يوحنا المعمدان      )٢٤:  ١٨أع  (ًعا  مال  اًبي ُولد في اإلسكندرية، كان خطي     جل يهود ر

د ر تدقيق، وقكثبأح  التقى بأكيال وبريسكال في أفسس، فعلماه عن السيد المسي        .  ويكرز بغيرة عن المسيَّا المنتظر    
ول بولس ومدحه كما طلب من تيطس       حبه الرس أ).  ١٢:  ١٦كو  ١(مته في كورنثوس نجاًحا عظيًما      قت خد ال

 ).١٣: ٣ يت (هدعأن يسا

 :و االنقسام استخدام اسمه، إذ انشقت الكنيسة في كورنثوس إلىبأساء مح

 .بولس كأول كارز لهم مملوء غيرةأتباع . ١

 .حصي ف أبلّوس كرجلباعتأ. ٢

 .حافظ للناموس والشريعةك) طرسب(ا فصأتباع . ٣

 .ظاًما يريدون ناللمسيح اأتباع . ٤

 عالج الرسول هذه المشكلة في رسالته األولى إلى أهل            دقو  ،ءاربع فرق إلى هذه األسم    أساء األ 
 ).١٢: ١كو ١(كورنثوس 

 .برانيينلع الىيذًا أمينًا للقديس بولس، ونسب إليه بعض المفسرين الرسالة إبقي تلم

 Abileneبلية األ
 ).١: ٣لو (وس حكمه ليسانييالواقع شمال غرب دمشق، وكان اإلقليم 

 Devil or Satan شيطان إبليس أو
وقليالً ما تُترجم   "  إبليس"، غالًبا ما تُترجم      "المشتكي"معناها الحرفي   "  ديابوليس"ليونانية  الكلمة ا 

 ".روًحا شريًرا"أو " شيطانًا"

مل ه أي األرواح الشريرة أو الشياطين الساقطة معه التي تع          ومالئكت فر الرؤيا عن الشيطان   يتحدث س 
 ).٤٤: ٨يو (يحاول أن يقيم لنفسه أوالًدا  وهو ،)٩-٧: ١٢رؤ (لحساب ملكوته ضد ملكوت اهللا 

ه يد اليهودي مراكز مملكة الشيطان هي البرية والمياه والهواء، لهذا أعلن الرب نصرته علي              لفي التق 
 . ثةلثالاات المواقع  ذفي



 .اه، بالمعمودية في نهر األردنيفي الم. ١

 .ة، في التجربة على الجبلريفي الب. ٢

 !صليب معلقًالاب ،ءفي الهوا. ٣ 

قونات القبطية ُيصور الشيطان بحجم صغير وفي حالة هزيمة، ألن أوالد اهللا يحملون سلطانًا              في األي 
 .عليه بالصليب

دائًما   تَّال للناس من البدء، يجول كأسد زائر      ؛ وهو ق  )٦:  ٣  تي١(ليس األولى هو الكبرياء     خطية إب 
؛ ينصب فخاخًا ليؤذي أوالد اهللا ويخدعهم       )٤٤:  ٨يو  (اب  ذَّكلا  و؛ كذَّاب وأب  )٨:  ٥بط  ١(ًسا من يبتلعه    ملتم

 ).٦، يه ٤١: ٢٥مت (وإذ يكمل شره ُيطرح في البحيرة المتقدة ناًرا ). ٣: ١١كو ٢؛ ١١: ٦أف (

ليهود يتطلعون   إذ كان ا   ،)٣٧:  ١٠٦؛ مز   ١٧:  ٣٢تث  "  (وثنًا"ًضا لتعني   أي"  طانيش"كلمة    متدستخا
 .شر على التعبد لهمبلا نوثإلى األوثان كشياطين يح

 Demonologyات إبليسيَّ
لم الالهوت يبحث في الشياطين ووجودهم ودرجاتهم وعملهم في العالم وصلتهم باهللا              قسم من ع  

 .يبدومصيرهم األ

 Sonابن 
: ٢٩تك  "  (حفيد"وها تارة بمعنى    فاستعمل.  بةعلى القرا "  ابن"ون كثيًرا في إطالقهم لفظة      عبرانيلتوسع ا 

، كما استخدموها للداللة على نسبة قياسية أو         )٤٢:  ٢٢مت  (تارة على القرابة البعيدة جًدا         اهوقلط، وأ )٥
 .الموعد، بنو جهنم، بنو الهالكبنو بنو الغضب، ، عدلر، بنو ا)٦: ١٠لو (ابن السالم : انتمائية أو أصلية مثل

 Only-Begotten  الوحيدابن اهللا
 ألنه مولود من اآلب بالطبيعة، وواحد معه        ،)١٨  ،١٤:  ١  وي(ب خاص بالسيد المسيح وحده      هذا اللق 

 .ومساٍو له في ذات الجوهر، كبنّوة الشعاع من الشمس

 . عنهلصاوٍر دون انف نمن الدة ليست جسدية، لكنها صدور نوٍرهذه الو

 The Son of Manسان ابن اإلن
إنسانًا حقًا، شاركنا في      راص  ، حيث يؤكد أن كلمة اهللا     )١٣:  ٧دا  (فضلة  لمسيح الم  ا  السيد من ألقاب 

 .حياتنا فعالً

 ابن آوي 
؛ وهو حيوان   "ثعالب"وآخرون  "  ذئاب"، ترجمها البعض    "تان"أو بنات آوي في العبرية       ابن آوي   

 .لثعلبان أصغر من الذئب وأكبر م

 Book of Sirach) سفر(خ ابن سيرا
م، ونقل إلى   . ق ١٩٠والي سنة   ح  ةيربع األسفار القانونية الثانية، ُوضع بال     لحكمة، من  ا رأحد أسفا 

 .م. ق١٢٤اليونانية عام 

ي ع دُ لهذا.  اُستخدم لتعليم الموعوظين في أيام القديس كبريانوس      ".  وع ابن سيراخ  حكمة يش :  "عنوانه
 .اللغات العصريةفي بعض " Ecclesiasticusسي  أو الكنسفر الكنيسة"



، وإن كان   )الهيليني(يحتاج إلى الفكر اإلغريقي       ال  ةيهن إسرائيل إذ يتمتع بالشريعة اإلل     يد أ تأك:  غايته
ويوضح السفر أن الحكمة ال تنفصل عن التقوى، فالحكيم          .  يليق بالمؤمن أال يجهل الحضارة المعاصرة له       

 . اهللا ويتَّقيهمل مشيئةالحقيقي بار، يع

 : أقسامه

 .١٤ع " ب هي الحكمة المجيدةمحبة الر): "١(  الحكمة ومحبة اهللاربط بين. ١

 ).٤٣-٢( الحكيم العملي سلوكنا. ٢

 ).٥٠-٤٤(باء األولين مدح اآل. ٣

 .٢٣ع " إن الذي أتاني حكمة أوتيه تمجيًدا): "٥١(ختامية تسبحة . ٤

 Abnerأبنير 
، )٥٠:  ١٤صم  ١(وهو ابن عم شاول الملك، ورئيس جيشه         ".  ألب نور ا"أو  "  نور  أبي"ه  اسم معنا 

صم ٢(تل شاول نادى بإيشبوشث بن شاول ملكًا في محنايم          ق  دعبو).  ٥:  ٢٦صم  ١(رافقه في مطاردته لداود     
وشث له، فتصالح   شبإية  ثار غضب أبنير من جرَّاء معامل     .  ، فاشتعلت الحرب بين بيت داود وبيت شاول       )٨:  ٢
يس جيش داود قتل أبنير انتقاًما ألخيه        يوآب رئ  لكنداود واتفق معه أن يجمع كل إسرائيل إلى جانبه،             عم

 ).٣٨-٦: ٣صم ٢(عسائيل، فحزن داود عليه جًدا 

 Apocalypseيس أبوغالمس
ة سبت  يل ل لىكما تطلق ع  .  ، وتُطلق على سفر الرؤيا، آخر أسفار الكتاب المقدس         "عالنإ"معناها  

هيكل الرئيسي مفتوًحا، إشارة إلى     ن باب ال  كوفر الرؤيا كله وُيسبح ببعض كلماته، بينما ي       قرأ س  يُ ثالنور حي 
 .ن الذين ماتوا على الرجاء إلى الفردوس بالصليبيدقرالادخول 

  Apocrypha أبوكريفا

 Deuterocanonicalر القانونية الثانية واألسفا
] يةفأبوكريفا تعني كتًبا محتجبة أو مخ     [منحولة   أو ال  ةور أي الكتب المز   فاريوك نميز بين األب   ينبغي أن 

مقدسة قانونية ُموحى بها من الروح القدس، وبين           رافسأكسفار التي ترفضها الكنيسة وال تقبلها        وهي األ 
ى يدْي  إلل  تصر من العهد القديم قانونية، لكنها لم        وهي أسفا   Deuterocanonicalاألسفار القانونية الثانية    

ية  اليونان LXXالنسخة السبعينية   ظهرت في   ا  لسبي، لهذا لم تظهر في النسخة العبرية، إنم       ب من ا  تكاعزرا ال 
 ).الفولجاتا(لالتينية ا ةمجرتوفي ال

ت، يهوديت، الحكمة، يشوع ابن سيراخ، باروخ، المكابيين األول         طوبي:   هي القانونية الثانية األسفار  
 .كملة دانيالوت، يروالثاني، تكملة أست

 .لكتاب المقدسها إلى اجمعها ثانية في الدرجة وإنما ثانية من حيث أن تعني ال 

 استخدموا النسخة السبعينية في حوارهم      - حتى الرسل  -قرون األولى لا  يف  نيهود ألن المسيحيي  لرفضها ا  
 .معهم لتأكيد أن يسوع هو المسيح المخلص

 . األنبياء ومجيء المسيحهاية عصر ونلنبي ما بين مالخي اةفترل األسفار ضوًءا على اهألقت هذ 

تبوها وذلك  كي  مل  ستحوي تواريخ ورسائل وأناجيل منسوبة إلى أنا        ب  فهي كت ا  فياألبوكرأما  
 .لم تقبلها الكنيسة منذ البداية، مثل إنجيل بطرس وإنجيل المصريين الخ. ألغراض معينة

 Appolonia أبولونية



 .سم تكريًما إلله الشمس اليوناني أبوللوت هذا االحملوسط حر األبيض المتلب المة في عامدن كثير

دونية تقع على طريق أغناطية إحدى      كم  يف  مالمذكورة في الكتاب المقدس وتحمل هذا االس        نةالمدي
 كينياجتاز فيها الرسوالن بولس وسيال في طريقهما من فيلبي إلى تسالو          .  الطرق الرومانية الحربية التجارية   

 ).١: ١٧ع أ(

 Apolyonن ويُّلأبو
 . Abaddonون راجع أبد

 Abijahأبيَّا 
 ":يهوه أب"، أو "أبي يهوه"عناه  ماسم عبري

ل ملك إسرائيل، عندما مرض أرسل والده الشرير زوجته إلى أخيا النبي يسأل              وألا  مابعابن ير .  ١ 
 ).١٨-١: ١٤مل ١(ا النبي أخيَّ اهللا عنه بعد أن ترك عبادة اهللا وانحرف إلى األوثان، فوبخها

" ميلاأبو  "معناها  [، ُيدعى أبيَّا أو أبيام      )١٠:  ٣أي  ١(وذا الثاني، ابن رحبعام وحفيد سليمان       ملك يه .  ٢
قامت بينه وبين يربعام ملك إسرائيل حرب السترداد األسباط         .  ، ملك ثالث سنوات   "]أبو الغرب "  "أبو البحر   "وأ

 .العشرة المتمردة

) ١٠:  ٢٤أي  ١(ملك أحد رؤساء المسبحين      داود ال  قامهن، أ ألعازار بن هرو    نسلرجل من   .  ٣ 
 ].راجع فرقة أبيَّا[م . ق١٠٠٠ والي عامح

 ).٧: ١٠نح (وقَّعوا العهد مع اهللا بواسطة نحميا  نيذلا هنةكأحد ال. ٤

 Divison of Abijahا فرقة أبيَّ
ع، كما  مدة أسبو ل ل يكهالة بالخدمة في    رق ف كل النبي الكهنة إلى أربع وعشرين فرقة، تقوم         قسم داود 

 .برىلكيشترك الكل مًعا في األعياد ا

م الكهنة فيما بعد وتّم تقسيمهم إلى أربع        يظنت  ديي غالًبا لم يرجع سوى أربع فرق، لكن ُأع         ب الس بعد
 .، وهي الفرقة الثامنة)٥: ١لو (وعشرين فرقة كما كانوا، من بينهم فرقة أبيَّا 

 Abiatharأبياثار 
لكاهن من نسل عالي     أخيمالك ا  ناب".  األب الفاضل "أو  "  أبو التفوق "أو  "  لفضلو ا أب"ه   معنا اسم عبري 
ل أباه مع الكهنة في نوب ألنهم أعطوا الخبز المقدس وسيف جليات لداود             واش  لتقولما  .  في أيام الملك شاول   

 ).٢٣-٢٠: ٢٢صم ١(حين كان هارًبا من وجه شاول، هرب أبياثار إلى داود 

 .نوتبياثار زميالً لصادوق في رئاسة الكهك، جعل أُمللا ى داودلّلّما تو

عد وفاة داود، شارك أبياثار في المؤامرة        ب  نكلو  .ثار أمينًا لداود أثناء تمرد أبشالوم عليه       يابقي أب 
 ).٢-١مل ١(الهادفة لتمليك أدونيا بدالً من سليمان، فعوقب بالطرد 

 Abigailأبيجايل 
 ".ليلالتهمصدر "أى " رحلف ابأ"معناها 

 زوجة يثْر اإلسرائيلي، ووالدة عماسا الذي       .من أبيه س  حاش وأخت داود، غالًبا من أمه ولي      بنت نا .  ١
 ).١: ٣أي ١؛ ٢٥: ١٧صم ٢(الوم على الجيش بدالً من يوآب شبأ هماأق

) ة أو غباوة  الجهه  معنا(أنقذت رجلها نابال    .  نابال، إنسانة حكيمة وجميلة الصورة وغنية     امرأة  .  ٢
 . لداود وصرفت عنه الغضب في اتضاعوقدمت هدية .ملك ورجاله الذين كانوا يحمون غنمه داود الهان أهنأل



يد اهللا إنه رجل اهللا الذي يحارب حروب الرب فال ينتقم لنفسه، وطلبت أال ينساها               عاومب  داودذكَّرت  
 .حين يصير ملكًا

 ).٢٥ صم١(د مشورتها وامتدحها، وبعد موت رجلها تزوجها قبل داو

٢(، وولدت ابنًا ُيدعى كيآلب      )٣٠صم  ١(أنقذها  د  عماليق صقلغ، أخذوها أسيرةً، لكن داو      ال ا أخذ لم
 ).١: ٣أي ١(يئيل ناد وأ )٣: ٣صم 

 Abihailأو أبيحائل أبيحايل 
د أح و ،)١٥:  ٢أس  (كثيرون حملوا هذا االسم، منهم والد الملكة أستير         ".  أبو القوة " معناه   اسم عبري 

، وامرأة الملك   )٢٩:  ٢ي  أ١(يشور   أب ، وامرأة )١٤:  ٥أي  ١(رؤساء سبط جاد    ، وأحد   )٣٥:  ٣عد  (الالويين  
 ).١٨: ١١أي ٢(رحبعام 

 Abishaiو أبشاي أبيشاي أ
وهو ابن صروية أخت داود، كان قائًدا في         ".  مصدر عطية "أي  "  األب عطية " معناه   اسم عبري 

 .ودلخاله داا جًد ا مخلًص،)١٨: ٢ صم٢(ل الحروب مع أخويه يوآب وعسائي

 ).٩: ٢٦صم ١(ض  داود بقتل شاول الملك لكن داود رفىأشار عل

 ).٣٠: ٣صم ٢(ر انتقاًما ألخيهما عسائيل ينبأ لتاه يوآب جيش داود في قساعد أخ

 .له عند هروبه من وجه أبشالوم المتمردرافق خا

 .داود منعه لكن) ١٤-٥: ١٦صم ٢(ل شمعي ابن جيرا الذي سبَّ داود أراد قت

 Abishagيشج أب
 يف  كمرأة جميلة شونمية، اُختيرت َأَمة لداود المل       وهي ا ".  أبي تائه أو يخطيء   " معناه   اسم عبري 

 ).٤-١: ١مل ١(خوخته لخدمته واالعتناء به يش

١(ه  تلفق داود طلبها ابنه أدونيَّا ليتزوجها، وحسب سليمان الملك ذلك خدعة ألخذ الُملك منه               بعد موت 
 ).٢٥-١٣: ٢مل 

 Epicurean) ألبيقوريونا(يون كوراألبي
 :م، وخالصة مذهبه. ق٢٧٠ي أبيقور الذي مات عام  اليونانوففيلسأتباع ال

 .س كمصدر لكل مفاهيمنا هي المقياس الوحيد لكل الحقأن الحوا •

 . وجود آلهة، لكنه رفض االعتقاد بتدخلهم في الشئون البشريةلم يرفض •

 . موب من األلرة ال الشهوات الجسدية، بل الهصد باللذوقد ق. ساناإلن غاية ما يريده ياللذة ه •

 .دةاعسلا غو الفضيلة العظمى والوسيلة اآلمنة لبلوهالتعقل  •

 .ليمه جذابة حتى بعد موته، لكن نادى بعض أتباعه باإلباحيةكانت تعا

 ).١٨: ١٧ عأ (ه ينادي بالخالصن ألصربيقوريون الرسول بولس متخلفًا عن الفكر المعاحسب األ

 Abimelekأبيمالك 
عون رف  لثم  ربما كان لقًبا عاًما لملوك الفلسطينيين     ".  أب ملوكي   "أو"   ملك باأل" معناه   اسم عبري 

 .عند المصريين



، اتسم بسمات جميلة ولطف عجيب في حديثه مع         )٢٠تك  (سطيني وثني في أيام إبراهيم      ملك فل .  ١
ثه كان أيًضا لطيفًا في حدي    .  رها ليتزوجها ين من عم  وهي في التسع  ارة  م عندما أخذ س   حلي   ف اهللا الذي ظهر له   
 .قال عنها إبراهيم إنها أخته يتلا ،أمسكه اهللا عن أن يخطيء مع سارة. مع سارة وإبراهيم

٢١تك  (الك هذا ملك جرار في عهٍد مع إبراهيم بشأن آبار المياه، وُدعي الموضع بئر سبع                مدخل أبي 
(. 

ودخال  وسارة،   هيم أمر مشابه لما حدث مع إبرا      تكرر معه أيام إسحق،   ي  فر  سطيني آخ ملك فل .  ٢
 ).٢٦تك (أيًضا في عهد عند بئر سبع 

 ).٢١صم ١( الذي هرب إليه داود من وجه شاول تج كلم شيلقب أخ. ٣

 .عون أحد القضاة، وكانت أمه سريَّة لجدعون من شكيمابن جد. ٤

)  شخًصا ٧٠(ميع أبناء أبيه    م بقتل ج  رة أمه، وقا  شيعة  ك وذلك بمساعد  ملا  دمضا الشعب عن  اكتسب ر 
 ).٩قض ( االبن األصغر يوثام ألنه اختبأ  ينُج إالولم

هم أنفسهم دبَّروا أمر قتله بعد      )  أهل شكيم (تعصب والمجامالت؛ والذين ساندوه     لا  ىلع  كتهلقامت مم 
 .ثالث سنوات

 ).٦: ٢٤؛ ١٦: ١٨أي ١(ك اليمأخي أيام داود ُيدعى أيًضا كاهن ف. ٥

 Abinadab ابأبيناد
 ".أب سخي" معناه اسم عبري

.  عندما أرجعه الفلسطينيون   هتيب  يفن قرية يعاريم، وهو الذي قَِبل أن يكون تابوت العهد           مالوي  .  ١
 ).٧: ١٣أي ١؛ ٤-٣: ٦صم ٢؛ ٢-١: ٧صم ١(وتقدس أليعازار ابنه ألجل حراسة التابوت 

 ).٨: ١٦صم ١ (ود النبيالثاني بين األبناء الثمانية ليسَّى والد دااالبن . ٢

 ).٢: ٣١صم ١( قُتلوا معه في معركة جلبوع اء شاول الذيننأحد أب. ٣

 ).١١، ٧: ٤مل ١(د وكالء سليمان االثني عشر لتموين قصره الملكي حأ هنبان رجل كا. ٤

 Abihuأبيهو 
 األكبر  ات مع أخيه  ، م )١  :٢٨خر  (لهرون  ي  انلثاالبن ا ".  أبي هو "أو  "  األب هو " معناه   اسم عبري 

 ).٩-٨: ١٠ال (، غالًبا وهما في حالة سكر )٢-١: ١٠ال (لرب بة أمام اريناداب عندما قدَّما ناًرا غ

ناًرا غريبة احترقا بناٍر من لدن الرب، حيث أعلن اهللا حضرته لمجازاتهما في شكل ناٍر                   إذ قدما 
 .آكلة

 .لمذبح مستمرةيعة في ا فائقة للطبقةيطرر التي جاءت بناالى هنة ملتزمين أن تبقكان الك

ار لنا أن نسكر    صف  نحن  لعالم وقدما ناًرا غريبة فاحترقا بالنار اإللهية، أما       داب بخمر ا  او ون هسكر أبي 
 .لننعم بنار الروح فينا فنحيا أبدًيا) ١٥: ٢أع (بروح اهللا القدوس 

 Attaliaأتالية 
-١٥٩(ك برغامس   دلفس مل ها أتالس فيال   أسس  آسيا الصغرى،  فية  ليري على ساحل بمفي   ميناء بح 

 ).م. ق١٣٨

 ).٢٥: ١٤أع (سوالن بولس وبرنابا في طريقهما إلى أنطاكية ا الرهوقف عند

 .Adaliaلت تحمل اسم أداليا ، وال زاSataliaي القرن الثاني عشر ساتاليا ُدعيت ف



 Assأتان 
 ].راجع حمار[مار أنثى الح

 Ittai, Ithaiإتّاي 
 ".الرب معي"ا هانية معكلمة عبر

وكان يقود ثلث جيشه في     .  د في أحلك الظروف   من جت، في فلسطين؛ كان مخلًصا لداو      مواطن  .  ١
 ).١٢، ٥، ٢: ١٨، . الخ١٩: ١٥صم ٢(فيها أبشالوم  لتقُ يالمعركة الت

 ).٣١: ١١أي ١؛ ٢٩: ٢٣صم ٢(باي من جبعة بني بنيامين، وأحد أبطال داود ابن ري. ٢

 Furnaseأتون 
؛ ١:  ٢؛ عا   ٢٨:  ١٩تك  (ر   أو الفخا  وبتخدم للخبز أو في صناعة الط     جارة ُيس ي من الح  فرن مبن .  ١

 ).١٠، ٨: ٩خر 

وله باب من أسفل ينسكب منه      )  ٢٣-٢٢:  ٣دا  (ن أعلى لصهر المعادن     م  ةحتف  ر به يفرن كب .  ٢
٧مك  ٢؛  ٧:  ٧  هو  ؛٢٢:  ٢٩إر  (لملك   ا أو  لبلداكان الفارسيون يستخدمونه في حرق أعداء       .  المعدن المنصهر 

 :٥.( 

 ).١٧: ١٥تك (ل ازتخدم في تدفئة المننار تس. ٣

 ).٣دانيال (هر ابن اهللا في وسطهم وأنقذهم ظف ،رانثالثة فتية أن يعبدوا اهللا ألقوهم في الإذ أصر 

 Tamarisk tree) أثل(أثلة 
 ). ورديمرحأ(بيضاء وقرنفلي ا ًرهويستخدم للزينة، ُيخرج ز. لشجر ينمو في فلسطيننوع من ا

: ٢٢صم  ١(شاول يقيم تحت األثلة في الرامة       ، وكان   )٣٣:  ٢١تك  ( أثالً في بئر سبع      اهيم إبر غرس
 ).١٣: ٣١صم ١(ام بنيه تحت األثلة في يابيش ظعو هما، ودفنت عظ)٦

 .ه يوجد في سيناء نوًعا من األثل يخرج شيًئا يدعونه بالمننُيقال إ

 Ethnanأثنان 
 . ديةجرة التي تدفع عن ممارسة الخطية الجسا على األ، تُطلق غالًب"هدية" معناه اسم عبري

 ). ٧: ٤أي ١(من نسل يهوذا  اسم شخص

 Athensأثينا 
كانت نموذًجا للحكم الديمقراطي ومركًزا للثقافة في العلوم واآلداب والفنون          .  يونان الحديثة عاصمة ال 

 .ن بالد اليونانلعلماء مالفالسفة واو ناب المسرحيات والمؤرخيكتَّت في العالم القديم، اجتذب

 .ريحبلا اهم، تعتمد على أسطول. ق٤٨٠رية اليونانية التي قامت عام إلمبراطو امةصكانت عا

). ٣٤-١٥:  ١٧أع  (سول بولس أثناء رحلته التبشيرية الثانية في بيريه، ميناء أثينا البحري            نزل الر 
بحهم ذ، فاستخدم م  "أريوس باغوس "م  ام مجلسه ى التكلم أم  إل  لسوإذ رغب األثينيون في إجراء مناقشة، دعوا بو       

ه نحيا ونتحرك ونُوجد، وأننا ذريته،      ب  يذلا  نقطة انطالق في خطابه، وتكلم عن اهللا      "  إلله مجهول "ّرس  المك
 .وهو دّيان المسكونة بالعدل

 Agagأجاج 
 .قيالعض أنه لقب لملوك عملب ارى، ي"عنيف"أو " متأجج" معناه ربما اسم عبري



 ).٧: ٢٤عد ( الذي ذكره بلعام ك عماليقلأجاج م. ١

 ).٣٣-٨: ١٥ مص١(ك عماليق الذي عفا عنه شاول وقتله صموئيل النبي ل مأجاج. ٢

 .للتحقير، ألن العمالقة كانوا أعداءهم األلداء) ٥: ٨؛ ١٠، ١: ٣أس " (أجاجي"اليهود كلمة استخدم 

 Pondsآجام 
ي ب والبرد شا النيل، حيث تنمو فيها األع     من فيضان اه المتخلفة   المي، تطلق على تجمعات     "ةجمأ  "جمع

 ).٥: ٨؛ ١٩: ٧خر (

 Eglaimأجاليم 
 ).٨: ١٥إش (اسم بلدة في موآب ". انتكْرِب"ية معناها كلمة عبر

 Ahazآحاز 
بادة الوثنية  لع ا لى، انحرف إ  )م. ق ٢٧١  -م. ق ٧٣٦(أحد ملوك يهوذا    ".  هو أمسك " معناه   اسم عبري 

 .ى بابنهحتى ضحَّ ،)٤-٣ :١٦مل ٢(

). ١:  ٧، إش   ٥:  ١٦مل  ٢(إسرائيل فحاصراه في أورشليم     فقْح ملك   وه رصين ملك آرام     دتحالف ض 
اء النبي من االتكال على ذراع بشر، أما هو فلم يسمع له، بل التجأ إلى تغلث فالسر الثالث، ملك                   يعشإ  هروحذ

بح الوثن، وأمر ببناء مذبح     عجب بمذ والءه له فأُ    لن يع ا؛ ثم ذهب إلى دمشق    هممنه  أشور، الذي بالفعل أنقذ   
 .ورشليم، وانخرط في العبادة الوثنيةبهه في أيش

ميون، وضربوا يهوذا، ورفض ملك أشور مساعدته؛ وعوض التوبة ازداد          ودألاو  فلسطينيونلهاجمه ا 
 ).٢٢-٢٠: ٢٨أي ٢(خيانة للرب 

 يخا وإشعياءومع وش عصره األنبياء هتنبأ في

 Ahasuerus وشأحشوير
، وفي اليونانية   "يس الحكام رئ"وتعني    Khshayarsha للكلمة الفارسية خشايارشا      عبريم ال االس

 .عي به ثالثة ملوك من فارس ومادي ذكروا في الكتاب المقدسُدب قل و وهXerxesزركيس 

 .Cyaxeres يرى أنه ضبعلا، لكن Astyagesغالًبا هو ). ١: ٩دا (اريوس المادي والد د. ١

؛ ١٩،  ٢:  ١أس  (اة اليهودية   تير الفت أسطلّق وشتي وتزوج    ).  م.  مس ق قرن الخا ال(رسي   فا كمل.  ٢
خلف أباه داريوس هستاسيس على مملكة فارس التي امتدت         .  اغيةطو  لقلق، صاحب نزوات، مت   )١٧،  ٢:  ١٦

 .ا أراد رجاله أن يشغلوه بزواجه من أستيرهذ لس،إذ أراد غزو اليونان انهزم في سالمي. من الهند حتى أثيوبيا

 Cambyses، ربما كان كامبيسس     )٦:  ٤عز  (ًما ضدهم   س أرسل إليه أعداء اليهود اتها     رملك فا .  ٣
 .ومات بعد سبع سنوات وخمسة أشهر. م. ق٥٢٩ تولى العرش سنة يذلا ش،بن كور

 brotherأخ 
 ).١٩: ٨؛ قض ٢: ١٢٨تك (الدين و الدى األخ سواء من نفس الوالدين أو من أحتطلق عل. ١

عا (أو من أمة حليفة     )  ٧:  ٥نح  (الجنس  ، أو من نفس     )١٦:  ١٤تك  (ثل ابن األخ    قريب م العلى  .  ٢
٩: ١.( 

وقد ُدعي أوالد خالة السيد المسيح      ).  ٥:  ٩تك  (لمشاركة في الجنس البشري     ل  ناسن إ على كل .  ٣
 ).٥٥: ١٣مت (إخوته 



ن مًعا في المسيح     المؤمني لى وحدة حياة  إة  شارلكنيسة المسيحية إ   ا أةنشم هذا اللفظ منذ     اُستخد.  ٤
 .ها حركة غير كهنوتيةتيادب ياُستخدم أيًضا بين الرهبان حيث كانت الحركة الرهبانية ف). ١١: ٥و ك١(يسوع 

 Ahabأخآب 
 ".أخ األب" معناه اسم عبري

خل  تُد  ابنة ملك صيدون أن    لزابي، حاولت زوجته إ   )م. ق ٨٧٥حوالي سنة   (لك إلسرائيل   سابع م   .١
ال اهللا وتستخدم كل وسيلة إلبادة عبادة اهللا        ، فكانت تضطهد رج   )٣٣-٣٠:  ١٦مل  ١(ئيل   في إسرا  عبادة البعل 

 .الحّي

أيَّد اهللا إيليا ونصره    ).  ١:  ١٨مل  ١(إيليا النبي ليؤدبهما بالجفاف لمدة ثالث سنين تقريًبا           هللا  لأرس
 .لمذبحب الذي حول ااتروالم الذبيحة والماء تهتلر على كهنة البعل بإرسال نا

رائيل، وانتصر أخآب، لكنه أقام عهًدا مع بنهدد، فأنذره         عاصمة إس ة  دد ملك آرام السامر   هحاصر بن 
 ).٤٢: ٢٠ لم١ (برلا

مع إيزابل على كرم نابوت اليزرعيلي بعد قتله، فُسفك دمهما في ذات الموقع الذي قتلوه فيه                استولى  
 .)٢١مل ١(

 .نهالثالثة ما، قُتل في ايروب ثالثة حروب مع سخاض أخآ

 .فرلكأخآب رمًزا ل بقي اسم

 ).٢٣-٢١: ٢٩ رإ (رانلاب، تنبأعنه إرميا النبي أن نبوخذ نصر سيلقيه في ابي كذن. ٢

 Achaiaأخائية 
 م، كان في األصل جزًءا من بالد اليونان في الجنوب الغربي في شبه             . ق ١٤٦ماني منذ   إقليم رو 

د اليونان   بجوار والية مقدونية، حيث قُسمت بال       رومانية الية، صارت و  Peloponnesus البلبونيس   رةزيج
 .بينهما

 .ًراارم ةيئكورنثوس، وقد زار الرسول أخا عاصمتها

 ام األول والثانيأخبار أي
د اوُيعتبر سجالً موسًعا لحكم د     .   العبري سفر واحد، كتبه عزرا الكاتب أثناء السبي          في األصل 

 . السبي حتىليمان وملوك يهوذاوس

ي، مع تأكيد أن اهللا وحده الملك الحقيقي         قبل السب ب  ى االنحطاط الذي بلغه الشع    يضاح مد إغايته  
 .ت تأديبه لهماظحل يفوسط شعبه، حتى 

اتب أن يبين كيف ابتدأت العبادة في الهيكل، وأن يستعرض وظائف الكهنة والالويين، وأن               كأراد ال 
 .لُمنَفِّذ للبناءمان هو ا وإن كان سلي،كللهي المؤسس الحقيقي لهود اويثبت أن د

بأسماء أوالده    زتعي  تاكد من خاللها أن يسوع هو المسيا الموعود به، وألن اهللا           اب لكي ن  نسذكر األ 
 .ويسجلها في كتاب الحياة األبدية، وينقشها على كفه

ول في حرب   خدلكتين بزعامة يربعام وا   ل مم ىر أخبار األيام الثاني عن انقسام إسرائيل إل       تحدث سف 
 .ليةأه

 يام األولأخبار األ
 .٩-١نساب جدول األ. ١



 .١٠شاول . ٢

 .٢١-١١داود . ٣

 .٢٩-٢٢ة للهيكل التهيئ. ٤

 يام الثانيأخبار األ
 .٩-١ سليمان. ١ 

 . ١٣-١٠ المملكةانقسام. ٢ 

 .١٦-١٤ت آسا إصالحا. ٣ 

 . ٢٠-١٧ت يهوشافاط إصالحا. ٤ 

 .٣٦-٢١هوذا حتى سبي أورشليم ملوك ي. ٥ 

 .٩: ١٦أي ٢" ن قلوبهم كاملة نحوهب تجوالن في كل األرض ليتشدد مع الذينّي الريألن ع" 

 Ahaziahأخزيا 
، وكان شريًرا كأبيه، فوبخه إيليا      )م. ق ٨٥٠-٨٥٢(ل، ابن أخآب، حكم لمدة سنتين       يئراسإ  ملك.  ١ 

 ).١٧-٢: ١مل ٢(النبي 

(ي طريق خاله الشرير     سلك ف .  يلآب ملك إسرائ  خ أ أختم أو يهورام، ابن     رايون  وذا، اب ملك يه .  ٢ 
 ).٦: ٢٢أي ٢(، وأيًضا عزريا )١٧: ٢١أي ٢(دعى يهوآحاز ُي). ٣: ٢٢أي ٢

 Enoch) رس أو محنكمك(أخنوخ 
سار مع اهللا،   .  ، من نسل شيث   )١٤يه  (؛ السابع من آدم     )٢١،  ١٨:  ٥تك  ( وأبو متوشالح    ابن يارد 

ي يحل  قضاء الذ التنبأ عن   ).  ٢٤:  ٥تك  ؛  ٥:  ١١عب  (وت   وشركة معه، فنقله اهللا ولم َيَر الم       لهة  اعأي في ط  
 .باألشرار

 Book of Enoch) رسف(أخنوخ 
 .م.عبرية أو اآلرامية في القرن الثاني قلاب عضل ُوسفر منحو

 ".أخنوخ األول"إلينا إال أجزاء منه في اليونانية واألثيوبية والعبرية، وُيسمى لم يصل 

ابن "،  "المختار"،  "البار  "،"يح اهللا سم"يدعو المسيا   :  هد الجديد طريق للع ألنه يمهد ال    تههميكتاب أ لهذا ال 
 . موجوًدا قبل خلق العالمناك ناسويقول إن ابن اإلن". اإلنسان

ووردت في العهد الجديد أحاديث عن      ).  ٩:  ١(من سفر أخنوخ    )  ١٥،  ١٤ع  (سالة يهوذا   راقتبست  
 . نه مباء الكنيسة األولى عباراتبس بعض آنوخ، كما اقتخ أ فيخيرة تقابل ما جاءأل ااماألي

 على  ، تحتوي "ثانيأخنوخ ال "، أو   "خورار أخن كتاب أس "ة سالفية مختلفة عن السابقة تُسمى       خد نس توج
 .رحلة أخنوخ في السموات السبع وإعالنات اهللا له وتحذيرات منسوبة ألخنوخ موجهة إلى أبنائه

 Ahijahأخيا 
ا، فزقه إلى اثنتي عشرة     ليمان وكان أخيا البًسا رداًءا جديدً     في عصر س  لتقى بيربعام   ا.  وهيلنبي من ش  

أنه سيملك على عشرة أسباط، وقد تنبأعلى مملكة سليمان             ىلع  ةلقطعة وأعطى يربعام عشرة قطع دال      
تخفية  م هأترض ابنه فأرسل امر    م امبعوبعد أن ملك ير   ).  ٣٩-٢٩:  ١١مل  ١(باالنقسام بسبب عبادته لألوثان     
١٤مل  ١(ا أن الغالم سيموت عقاًبا لعبادة يربعام الوثنية         ي وأخبره نبعِرفها ال .  تسأل أخيا فيخبرها بأمر الغالم    

 :١٨-١.( 



 Ahithophel) أخو الحماقة أو الجهل(= أخيتوفل 
حلو لداود   ي انك).  ٣٤:  ٢٣صم  ٢(، ووالد أحد أبطاله     )١٢:  ١٥صم  ٢(ي داود من جيلوه     أحد مشير 

ه خان داود إذ صار مشيًرا ألبشالوم       يكل، لكن لهويأكل معه ويتمشى معه في ا     الخاصة،  معه في أموره      ملأن يتك 
صم ٢( أبشالوم لمشورة حوشاي سًرا فكانت لصالح داود، انتحر أخيتوفل غيظًا            عمس  ذإو.  في تمرده على أبيه   

١٧-١٥.( 

 Eschatologicalأخيرّي 
 .و الحياة ما بعد الموتألم ا العتشير إلى

 ).٢٥، ٢٤مت (ية العالم ة السيد المسيح على خراب الهيكل ونهاة هي عظألخيرّيالعظة ا

 Eschatologyأخيرّية 
 .يبحث في انقضاء الدهر ومجيء المسيح األخير وقيامة األموات والسماء وجهنم يذلا تهوقسم الال

 Achishأخيش 
 .  ألقاب ملوك الفلسطينيينربما أحد

 بالجنون  ولى حسبه الملك جاسوًسا، فتظاهر داود     ، في األ   الطريد مرتين  ودا د التجأ إليه ملك جت،   
 تأكد أنه على خالف مع شاول فحسبه قوة مضادة           هنأل  كل، وفي الثانية رحَّب به الم     )٢١صم  ١(وأفلت منه   
 . ربما أخيش في المرة الثانية هو شخص آخر وخليفة األول). ٢٧صم ١(إلسرائيل 

 Ahimelekأخيمالك 
 ".خو الملكأ"اها معن

٢؛ مر   ٢١صم  ١(له خبز المائدة وسيف جليات      اود ورجا لدطوب ورئيس كهنة نوب، قدم      خيأ  نبا.  ١
ومي شاول بذلك فحسب ذلك خيانة، وأمر بقتل جميع كهنة نوب وعائالتهم ولم ينُج إال               دألا  غاأخبر دو ).  ٢٦:  

 .يدطرأبيمالك ابنه الذي التجأ إلى داود ال

٨صم  ٢(النبي  وا داود   صرأحد رؤساء الكهنة الذين عا     ذكره، و  اثار وحفيد أخيمالك السابق   يابن أب .  ٢
 ).٣١، ٦، ٣: ٢٤أي ١؛ ١٧: 

 ).٦: ٢٦صم ١(اود د عابتأي من ثّرجل ِح. ٣

 Ahimaazأخيمعص 
 ".و االمتعاض أو الغضبأخ"معناه 

 .م. ق١٠٢٠م عاي ال، حو)٥٠: ١٤صم ١(خينوعم امرأة الملك شاول والد أ. ١

 تمرد أبشالوم وكان    ، بقي في أورشليم أثناء    )٥٣،  ٨:  ٦ي  أ١(س كهنة   وق وخلفه كرئي  ادصابن  .  ٢
 ). ٢١-١٥: ١٧؛ ٣٦، ٢٧: ١٥صم ١(شالوم بأ ططخبمع يوناثان بن أبياثار يبلغان داود 

 Adamأدام 
رائيل إلى أرض   إسو  بنة بجانب األردن، وهو الموضع الذي فيه ُسدَّ نهر األردن فعبر              اسم مدين 

الية في الموضع نفسه، وخرب     ينية الع لطزاز األرض انهيار الضفاف ا     سبب اهت  م١٩٢٧في عام   و.  دوعالم
 .ةعاس مجرى النهر طيلة إحدى وعشرين



 مكانها اليوم تل الدامية على الشاطيء الشرقي لألردن على بعد مسافة تقل عن ميل جنوبي                نُيرجح أ 
 .مكان اتصال نهر يبّوق باألردن

 Adam  آدم
قصته تكشف  ).  ٧:  ٢تك    (نسمة حياة    من التراب، ونفخ في أنفه     جبله اهللا ".  أحمر"معناه    برياسم ع 

أغوته حواء فكسر   .  ية دخول الشر والفساد إلى الحياة البشرية       فيك  نعوعن حب اهللا لإلنسان ورعايته له،        
 أن  بعد)  ١٩-١٧:  ٣تك  (من الجنة     هللا ا الوصية اإللهية، وأكل من شجرة معرفة الخير والشر، وطردهما         

 .وعدهما بالخالص

، جاء لكي يخلص بصليبه اإلنسان من الخطية         )٤٥:  ١٥كو  ١"  (ألخير ا آدم"يد المسيح   سُدعي ال 
، وقدم صليبه شجرة حياة لمن يأكل       )١٢:  ٥رو  (عته الفاسدة، حيث ملك الموت على جميع الناس         يبط  ددجوي

 .منها

 Edomأدوم 
جسداني المحب لألرضيات   نسان ال تشير إلى اإل  ".  ضرمن األ "، أو   "دموي  "،"مرأح"سم  معنى اال 

 الكنيسة، كما يشير إلى     يدهطضم  يف المحب لسفك الدماء أو الظلم، لذلك فإن أدوم يشير إلى           سان العن نولإل
 ).٩-٥عو (النفس المتشامخة الساكنة في جبال الكبرياء 

ام أحمر  وريته ألجل طع  بك  اع، وألنه ب  )٢٥:  ٢٥ك  ت  (تهعيسو، ألنه كان أحمر عند والد       هو لقب .  ١
 ).٣٠: ٢٥تك (اللون 

م جبلي وعر   يلقإ  وه، و )٣:  ٣٢تك  "  (أرض سعير "كان يسكنه أبناء عيسو، وُيسمى       الذي   ماإلقلي.  ٢
 .الجزء الشرقي يقع حالًيا في مملكة األردن. ممتد مئة ميل بين البحر الميت وخليج العقبة

عل بك، عملك يرتد على     ت ُيف فعلكما  ":  عوبديا موجًها إلى أدوم، ليعلن      سفر  جاء:  ميوندوألا.  ٣
 بالعبور في أرضهم عند     مهل  اوح، ولم يسم  )بني يعقوب (ا عداوة إلخوتهم بني إسرائيل       حملو ).١٥عو    ("رأسك

، لكنهم سببوا متاعب    )١٤-١٣:  ٨صم  ٢(قهرهم داود النبي    ).  ٤١-١٤:  ٢٠عد  (خروجهم من أرض مصر     
 ).٦: ١٦ ؛٧: ١٤؛ ٢٠: ٨مل ٢ (لهنس لكثيرة

 :م. ق٥٨٦/ ٥٧٨م ليمع البابليين في سقوط أورشتحالف بنو أدوم 

 .في النهباشتركوا  •

 .ل ليقتنصوهم عبيًدا لألعداءيئارسإ طرق أمام الهاربين منسدوا ال •

 ).١٦-١٠عو (هم موقف الشامت والمشترك في تحطيم إخوتهم فكان موق •

 .ا الروماني أدوم تماًمسطيو حنا هركانيوس على التهوُّد، وحطم تأرغمهم ي

 Adonaiأدوناي 
 .ةيبوأي اهللا الذي له السيادة والرب" المالك"ونه على اهللا، ومعناه اليهود يطلقلقب كان 

 :د القديم اُستخدمت األسماء التاليةفي العه

 .عبر عن قدرتهلي) قدير ("إلوهيم" •

 .لخالصب والبر والقداسة والح اله إليعبر عنه أنه) الكائن ("يهوه" •

تعني صدر، أو يغذي وُيشبع ويعول، فاالسم ككل        "  شاداي"،  لقة خاصة في الخ    القدر نيتع"  لإ:  ""الشادي" •
 .ا والبركاتياطعلا يشير إلى القدير واهب



 . رب الشعوب وسيدها تعني اهللا"أدوناي" •

 Adoni-bezekزق أدوني با
 .عانية، وهي مدينة كن"مبرق"معناها " بازق"، أو ملك "رب"و أ" يدس"سم كنعاني معناه ا" أدوني"

 اًءا، وقُطعت أباهم يديه وقدميه، وكان ذلك جز       "ُأمسك"ه ففر هارًبا غير أنه      وذا وانتصر علي  هحاربه ي 
 ). ٧-٤: ١قض ( إذ صنع هكذا بسبعين ملكًا هل

 : الشيطانيشير إلى

 ).٤: ١١ كو٢(عاته الكاذبة دابخم ه ملكًا على البشرية، يبرق عليهيقيم نفس •

 .والسير في الطريق الملوكين العمل  ملمؤمنين ليحرم ااهم األيدي واألرجليقطع أب •

رآه السيد المسيح ساقطًا    .  لمؤمنين الحقيقيين ل  ةبسنللصليب ونزع عنه سلطانه، فصار عاجًزا با      ُأمسك با  •
 ).١٨-١٠لو (مثل البرق من السماء 

 Adoni-zedekدق أدوني صا
لما سمع  .  سرائيلا افتتحها جيش إ   ليم قبلم كان ملكًا على أورش   ".  لبر أو العدل   ا دسي"ني يعني   اسم كنعا 

عة من ملوك األموريين لمعاقبة     برأ  عم  أن يشوع أخذ أريحا وعاي، وأن الجبعونيين تحالفوا معه، تحالف           
ار ألمر أن يطول النه    ا زم ل م، وقد . ق ١١٧٠، حوالي سنة    )٢٧-١:  ١٠يش  (جبعون، فانهزم هو وحلفاؤه     

 . حجارة برد أهلكت األموريينكما سقطت، يتأخر الليل حتى تتم نصرة يشوع على الملوك الخمسةو

ربنا نتمتع  "  يسوع"نا إذ نلجأ إلى     نكل  ،)نجبعو( الحواس الخمس ضد النفوس الضعيفة        بإنها حر 
 .بالنصرة، ونخضع الطبيعة لصالحها

 Adonijahأدونيا 
 ".لرب هو يهوها"معناها 

ًبا لدى أبيه ربما    ن محبو كا).  ٤،  ٢:  ٣صم  ٢( بين أبناء داود في الذين ولدوا في حبرون          الرابع.  ١
. بثشبع كما سبق فوعد أمه وبأمر إلهي        نبا  همحاول أن يتسلم الملك لكن داود أصّر على تسلي         .  بعد أبشالوم 

وجة له فقتله    ز جيشتالم الحكم، طلب أب   س ال ةلكن كتهيئ .  أخفقت محاولة أدونيا، وسامحه داود وأيًضا سليمان      
 .م.ق ٩٦٠حوالي ) ٢٥-١٣: ٢مل ١(سليمان 

 .م.ق ٨٧٥حوالي ) ٨: ١٧أي ٢(ويين الذين أرسلهم يهوشافاط الملك لتعليم شعب يهوذا ال الأحد. ٢

 .، وربما هو نفس أدونيقام)١٦: ١٠نح (وس الشعب الذين ختموا العهد مع نحميا أحد رؤ. ٣

 Adoni-ram أدونيرام
، وقد بقي هكذا    )٢٤:  ٢٠صم  ٢(ة  زي الج لملك على أقامه داود ا  ".  سيد العالء "أو  "  يعرفل ا لسيدا"معناها  

 ).٦: ٤مل ١(حتى عصر رحبعام 

 Adoni-kam أدونيقام
 ٥٣٦رأس أسرة عاد بعض أفرادها من السبي مع زربابل عام           ".  قامه الرب أو السيد   أ  يذلا"معناها  

 ).١٨: ٧نح ؛ ١٣: ٢عز (الموت ن  مهمم، وكأن اهللا أقام.ق

 Adarأذار 
الشهر الثاني عشر في التقويم البابلي،      ".  ء بالسحب ملي"أو  "  ظلمم"معناها    adaruكادي  من أصل أ  

 .السبي، يقابل جزًءا من شهري فبراير ومارس ءانثأ استعاره اليهود في تقويمهم



 Araratأراراط 
 .سمالا، وحمل نفس "فان"رة حي بوللية في شرق تركيا، عاش شعبها حمنطقة جب

ارطو؛ وهي اليوم أرمينيا على حدود       شورية أور ألوش ا وفي النق ،  "اغري داغ "ي التركية   تُسمى ف 
 .تركيا وروسيا

 قدًما فوق سطح البحر، استقر عليه فلك        ١٦٩١٦اراط، ارتفاعه   رأ  لبج  ل المنطقة علًوا هو   اأكثر جب 
 ).٤: ٨تك (نوح 

 . ى شمال سوريا وطرد األشوريينم علسط سيطرته بم. ق٦٥٠-٧٥٠ وك أورارطو نحوحاول مل

 ".أوالد هالْدي"وقد تعبدوا لإلله هالْدي، ودعوا أنفسهم . كتابة لغتهممسمارية لالحرف ا األدمواستخ

 Erastusسطوس رأ و أسأراستو
قد وكان أرسطوس أحد رفاق الرسول بولس الذين كانوا يخدمونه،            ".  محبوب"ني معناه   اسم يونا 

 ).٢٢: ١٩ع أ(ة تيموثاوس من أفسس إلى مكدونية فقري رسله القديس بولس فأ

: ٤ تي٢(سه أراستس الذي بقي في كورنثوس بعد أن تركها الرسول بولس للمرة األخيرة             و نف هغالًبا  
خازن ).  "٢٣:  ١٦رو  (لبعض أنه هو خازن المدينة الذي بلَّغ الرسول سالمه إلى كنيسة روما              ا  ىريو).  ٢٠
 . الحينلكفي ذكز كبير المسئول عن األعمال العامة، وهو مري مكوتعني المفوض الح" نةديلما

 Aramرام أ
 ".األرض المرتفعة"، ربما تعني "أرامو" األكادية في اللغة

 .، نسله هم األراميون)٢٣، ٢٢: ١٠تك ( نوح ديفحو ابن سام. ١

 جبالات في الشرق، ومن      فرالء  تمتد من جبال لبنان في الغرب إلى ما ورا          :  امأرض أر .  ٢
 ".سوريا"الترجمة السبعينية دعى في تُ. جنوبها في الطرسوس في الشمال إلى دمشق وما وراء

 : نشأة إسرائيل ُوجدت عدة دويالت آراميةةفي بداي

 بين نهري   ، ما )١٠:  ٢٤تك    (Mesopotamiaصة   أو المي  Aram-Naharaimالنهرين  أرام  .  ا 
ر صفي ع راميون  ه منطقة حاران، التي استقر فيها اآل       ذه  .نتا نصيبين والُرها  دي م هاتقع في .  دجلة والفرات 

 .اطق كثيرةنم ىلإ ، والتي فيها أقام إبراهيم فترة مؤقتة، ومن هذا الموضع انطلقت قوة اآلراميينالبطاركة

 في جنوب الدولة السورية حين هرب       نشأت).  ٥:  ٨صم  ٢  (Aram-Damascusمشق  دأرام  .  ب
م ملك، وأقا الاود  ي أيام د  وذلك ف )  ٢٤،  ٢٣:  ١١مل  ١( ملك صوبة    زرعد  اع من عند سيده هد    يدألن  رزون ب 

 .مملكة آرامية قوية هناك

لمدة تزيد عن قرٍن ونصف،      )  يلئارسإ  (ل المملكة تمثل عدًوا خطيًرا لمملكة الشما       هصارت هذ 
 .م. ق٧٣٢واستمرت هذه المملكة حتى خربت بواسطة أشور عام 

قع غربي  في أيام شاول وبداية عهد داود، ت       ازدهرت  :  Aram Zobaو صوبا   أبة  وصأرام  .  ج
  (هتكلممهزمها داود الملك وضمها إلى      ).  ٤٧:  ١٤صم  ١(يانًا إلى حماه في الشمال الغربي       الفرات، بلغت أح  

 ).٨صم ٢

١١:  ١٣،  ٥  :  ١٢يش  (ردن بالقرب من جبل حرمون      شرقي األ :  Aram-Maachahعكة  مأرام  .  د
.( 



وجنوب   جليل وبحر ال  رة تقع بالقرب من معكة شرقي األردن      غيصة  اميدولة آر :  Geshurجشور  .  ه
 ).٨: ١٥؛ ٣٧: ١٣صم ٢( في نصيب منسى، هرب إليها أبشالوم بعد قتله أمنون بعكة

: ١٣عد  ( أنها كانت بالقرب من مدخل حماه        ُيرجَّح:  Aram Beth Rehob رحوب   ت بي مارأ.  و
 . معكة ودانمنب قروهي بال). ٢٨: ١٨؛ قض ٢١

يال جنوبي جدة التي     أم ١٠بعد   ت يبة،ا هي الط   األردن، غالبً  شرقي):  ٦:  ١٠صم  ٢  (Tobوب  طُ.  ز
 ).٥، ٣: ١١قض (اإلرث  نم هتوهرب إليها يفتاح لما حرمه إخ. تُسمى اآلن مقيس أو أم قيس

ثانية ا  شهيو في معارك مع هذه الممالك اآلرامية وانتصر عليها، ولكي ال تتجمع ج               ددخل داو 
ى على أتراس الذهب وجاء من      كما استول ،  )اياتقديم هد (افظين في صوبة وألزمهم بدفع جزية       مح  املمحاربته أق 

بهذا هيأ لسليمان جًوا من السالم إلقامة       .   معه هللا  لمع من أجل    ٦٠هناك بنحاس كثير جًدا، وترنم بالمزمور       
 . دولة قوية وبناء الهيكل

 ). ٣٤: ٧ي أ١ (يرأشل من نسل جر" أرام. "٣

 Aramaicة ياألرام
 الكلدانية، إذ نطق بها الكلدانيون        -ر دقة  بغي -بية، ُدعيت لية الغر غات السامية الشما  إحدى الل 

 ).٤: ٢دا (المذكورون في 

لتجارة والسياسة في مناطق أخرى بخالف الدول اآلرامية في الشرق األوسط             ا  نيدايم  سادت في 
 .القديم

 .وأخرى غربيةة قيشرجة أرامية توجد له

وهي لهجة  )  لهجة الُرها (ية  ى السريان دعي تُ بلي، الت امية التلمود البا  أر:   تشمل  الشرقية األرامية
 .الكنيسة السريانية

، واألرامية اليهودية التي    )كُتب بها جزء من العهد القديم      (ة  يباتك  ةميأرا:  تشمل الغربية   األرامية
 يحيةمية المس طية، أرامية بلميرا أو تدمر، األرا     بنل ا السامرية، األرامية   ميةاُوجدت بعد كتابة العهد القديم، األر     

 .لفلسطينيةا

 ).٣٤: ١٥؛ ٣٤: ٧؛ ٤١: ٥مر (يد المسيح باللغة األرامية ستكلم ال

 Arba )سيولباتيتر( أربع
 ".أربعة"ية تعني بالكنعان

عيت  دُ ،)١١:  ٢١  ؛١٣:  ١٥  ؛١٥:  ١٤يش  (أبو عناق، وقد تسمَّت مدينة قرية أربع باسمه         عمالق،  
 .بعد ذلك حبرون

، وتغرب  )٢٧:  ٣٥؛  ١٨:  ١٣تك  (إبراهيم   ُوجدت في أيام     وات، وقد بل صوعن بسبع سن   ُبنيت ق 
 ).١٤: ٣٧ ؛٢٧: ٣٥تك (إسحق ويعقوب فيها مدة من الزمن 

 .طالب كالب بن يفنة بها). ٢٣: ١٣عد(جواسيس ووجدوا فيها بني عناق لزارها ا

  إبراهيم ، وقد رقد في مغارة المكفيلة هناك       "اجوز" أن حبرون معناها      وسينيجالمة أور يرى الع 
 عم  ءافقة، ويعقوب وليئة، لذلك طالب بها كالب إشارة إلى الرجاء الحي حيث يرقد اآلب                وإسحق ور  رةوسا
 .وهي تشير إلى زواج النفس العروس مع مسيحها العريس السماوي. وجاتهم على رجاء القيامةز

 Artaxerxesحششتا ت ارو أأرتحشستا



 عدة ملوك، من بينهم الملك الذي       ، وهو اسم  "سلمقدلقانون ا الذي يعطي السيادة ل   "ي الفارسية    ف هااعنم
 .م. ق٥٢٢ ةنس) ٢٤-٧: ٤ زع(أوقف إعادة بناء الهيكل بسبب دسائس األعداء 

 Purpleن ُأْرُجوا
 ).٤: ٢٥خر ( أحمر أو قرمزي أو بنفسجي ما لونه. ١

ة لدول موظفي ا  المصنوعة من األراجوان غالية الثمن، يرتديها الملوك وكبار         ب  ياكانت الث .  ٢
 ).١٤: ٨مك ١؛ ١٩: ١٦؛ لو ٧: ٥؛ دا ١٥، ٢: ٨؛ أس ٢٦: ٨قض  (واألغنياء

، وفي  )٣٦:  ٣١؛  ١:  ٢٦؛  ٤:  ٢٥خر  (ستائر خيمة االجتماع والحجاب       عنص  يفألرجوان  ااستخدم  
 ).١٤: ٢أي ٢(ب الهيكل ا حجي، وف)٦، ٥: ٢٨خر ( الكهنة صنع ثياب

 ).١٤: ١٦ أع(قبل اإليمان  أول من ي كانت ليديا بائعة األرجوانفي فيلب

 Achelaus أرخيالوس
 ".اكم الشعبح"معناها 

وأخوه أنتيباس  نشأ هو   .  Malthaceامرية تُدعى مالثاس    س  ةأرماهيرودس الكبير من    هو ابن   
 .وأخواهما اآلخران في روما

 مع  والسامرةأدوم واليهودية   :   األكبر ألرخيالوس  زءجال المملكة، فأعطى    صرقيم  والده قس   عند موت 
 .قيصرية وسبسطية ويافا وأورشليم: ةالمدن الهام

أمر أرخيالوس جنوده أن يهاجموا اليهود الذين         مكحلا  أبيه وقبل ذهابه إلى روما ليستلم       بعد موت 
روما بسبب عنفه، مطالبين أن     إلى  اليهود احتجاًجا   ل  رسفأ يهودًيا،   ٣٠٠٠قُتل حوالي   .  قاموا بثورة عند الهيكل   

وبالرغم من المعارضة التي القاها أرخيالوس من قادة         .   روماني  تحت حاكم  صةالخاشرائعهم  يخضعوا ل 
 . أنتيباس إال أنه تمكن من نوال موافقة روما على توليه العرش كحاكم ال كملكريغصلا اليهود ومن أخيه

 .١٤-١٢: ١٩رد في لو وال ار إليه في المثالشي ييح السيد المسنربما كا

 .ن أيًضاالسامرييفًا مع كان عني

 ةرصانلاة العائلة المقدسة من مصر خاف القديس يوسف والقديسة مريم منه، فذهبوا إلى               دووعند ع 
 ).٢٢: ٢مت (في الجليل الخاضعة ألخيه اللطيف أنتيباس 

ولى الحكم في اليهودية    ت  كبالد الغال، وبعد ذل      في ام، ونفاه إلى فين   ٦سطس قيصر في سنة     خلعه أغ 
 . نطس وغيره بيالطس بثلون مة رومانيوالسامرة وال

 Jordanاألردن 
 .ضرألا، وهو يجري في أعمق وادي على "المنحدر"ي اسمه يعن

هار فلسطين، ينبع من جبل حرمون في الشمال ويمر ببحر الجليل ويصب في البحر الميت،                أكبر أن 
ي األردن  لي من واد  ماالشالجزء  .  ةيًرا حتى يكاد يبلغ ضعفي هذه المساف      كث  رجمتًرا، لكنه يتع  و  يل ك ١٢٠طوله  

، وكالهما  )يبَّوق(والزرقاء    كومريلورافدا األردن الرئيسيان هما نهرا ا     .  خصيب، أما الجنوبي فأرض جرداء    
 .يلتقيانه من الشرق، وله عدة روافد أخرى تجف صيفًا

 :همهامن أفي العهد القديم ة يركثه أحداث بارتبطت 

 ).٤: ١يش (وع  إسرائيل له بقيادة يشعبور بني •

 . الغربية بشر يوحنا المعمدانهفتعلى ض •



 ).١٧-١٢: ٣مت ( اعتمد السيد المسيح هفي مياه •

 .د أبشالوم هرب عبر األردنتمر امدعن •

 .)٢مل ٢( من برصه هريط فع النبي من نعمان السرياني أن يغتسل في نهر األردنشطلب ألي •

 Aristarchusأرسترخس 
 ".خير حاكم"ني معناه اسم يونا

الونيكي، كان صديقًا للقديس بولس ومعاونًا له في الخدمة رافقه في الرحلة التبشيرية             ن تس مسيحي م 
 ).٢٩: ١٩أع (ن معه حين أثار صاغة أفسس شغًبا من أجل اإللهة أرطاميس اك. ةثلاالث

، )٢:  ٢٧أع  (وانطلق معه إلى روما     ).  ٤:  ٢٠ع  أ  (االيونان ثم إلى آسي   ى  إلس  قديس بول رافق ال 
 .بحسب التقليد استشهد أرسترخس في أيام نيرون). ١٠: ٤، كو ٢٤في (سجن معه و

 Negebوب أو النَّقب أرض الجن
وية جافة ذات شجيرات، في أقصى جنوب فلسطين تتصل بصحراء سيناء على الطريق         أرض صحرا 

: ٢٠  تك(كنعان  ضرب إبراهيم وإسحق خيامهما، وحّل فيها بنو إسرائيل قبل استقرارهم في              يهافإلى مصر،   
 ).٦: ٣٠؛ إش ١: ٢١؛ ١٧: ١٣؛ عد ٦٢: ٢٤؛ ١

ات أهمية في الكتاب المقدس، مثل قادش       ذ  قطانم ميالً مربًعا وتضم     ٣٦٠٠"  نجب"أو  "  نقب"تضم  
 .برنيع وبئر سبع

 Artemisأرطاميس 
 .صيادي إلهة القمر والصيد، كثيًرا ما تُرسم في شكل وه ا،ة الرومانية ديانلهإل ليونانياالسم ال

 .ها الضخم في أفسس إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديمدبكان مع

 .سها تاج ويرتكز ذراعاها على دعائمأر ىلعولها بثدّي كثيرة يظهر شك

عونها بيي و )٢٤:  ١٩أع  (هيكل  الا  هذتريوس وغيره من الصناع يصوغون نماذج فضية ل        كان ديم 
بأن أرطاميس وغيرها من اآللهة المماثلة لها ليست        ادي  ل أنه ين  وقد اشتكوا ضد بولس الرسو    .  للعابدين لها 

 .بآلهة حقًا، فحدث شغب عظيم في أفسس

 Jeremiah ايمإر
 ي،تنبأ على شعب يهوذا بالسب    .  وعاصر سبيها )  م. ق ٥٨٤-٦٥٤حوالي  (في أورشليم   نبي عاش   

وتنبأ بعهد  .   على حدة  ساٍنص بكل إن  في وسط معاناته الكثيرة أدرك اهتمام اهللا الخا       و.  ان مكروًها ومضطهدً  كاف
 .جديد يقام بين اهللا واإلنسان

ك الفترات ظالًما،   ففي أحل .  "ع أو يمجد  يهوه يرف "عني   ت امبرو،  "سس أو يثبت  يهوه يؤ "عني  ت"  إرميا"
ا من قبل الرب يعلن أن اهللا يود أن يؤسس           يمرقه إلى السبي جاء إ    ري ط فيبينما كان إسرائيل مسبًيا ويهوذا      

الرب "تعني  "  إرميا"ويرى البعض أن    .  رفعه ويمجده، إن عاد إليه بالتوبة من كل القلب         بل ي ويثبته،  شعبه  
 .همأن اهللا قذف بالنبي إلى عالٍم معاٍد له، أو ألقى باألمم تحت الحكم اإللهي بسبب خطايا، بمعنى "ييرم

كهنوتية، ئلة  د، من عا  م، في أواخر عصر الملك منسى المرت      .رن السابع ق  لقاف  ميا في منتص  ُولد إر 
 .تقطن في قرية صغيرة تُسمى عناثوث في أرض بنيامين

حاول ).  na’arولد  (، وُدعي بواسطة رؤيا وهو صغير السن        هتدالو  يا للعمل النبوي قبل   متكرس إر 
 بالخدمة، وإنما لشعوره بقلة خبرته في        امزلت يهرب من الدعوة اإللهية، ليس رغبة في التخلي عن اال            أن



.  لكن اهللا لمس فمه ووهبه كلمته وأقامه على ممالك وأمم لكي يقلع ويهدم، ويزرع ويبني               .رين مع اآلخ  التعامل
 ).١٠-٤: ١(ه اهللا أنه سيقاوم من القادة والشعب، لكنهم لن يغلبوه ل نلعأ لقد

وال  ال يعرف الضعف،      لكنه قوي أبعد الحدود،   عاطفًيا إلى   شاعر،  رقيق الم ا للغاية،   ًسكان حسا 
 .عاش باكًيا لكنه غير هزيٍل وال متراٍخ في جهاده. الحق مهما كلفه األمرالن يتراخى في إع

 :م وضيقات بسبب جراءته، رجل آال"ءايبنأيوب األ"ُدعى 

 ).٢١-١٨: ١١(ه ورذلوه رفضه شعب •

 ).١٧-١٠: ٢٨ ؛١٦-١٣: ١٤(وته خانه إخ •

 ).٢-١: ٢٠( في مقطرة وضعُضرب و •

 ).٢٦: ٣٦؛ ٨: ٢٦(قتل لُهدد با •

 ).١٥-١١: ٣٧؛ ٣، ٢: ٣٢(تهم بالخيانة الوطنية جن واُُس •

 ).٦: ٣٨(جب ليموت  ُوضع في •

 ).١: ٤٠(ي سالسل فقُيِّد  •

 ).٢٥-٢٢: ٣٦(عض نبواته باُحرقت  •

 .ه مصر قسًرا وهناك رجمه شعبىُحمل إل •

 كناٍر   عظامه ة اهللا في  لم، وسرت ك  )١:  ٩(رت رسالته الثقيلة قلبه     ، فقد كس  "ب المنكسر نبي القل "ُدعي  
 ).٩: ٢٠(لتهبة م

 Book of Jeremiah) رسف(إرميا 
 لكي يتجنب كارثة السبي البابلي، وذلك كما        ةبوتلا  ميا يترجى أن يدخل بمملكة يهوذا إلى      كان إر .  ١ 

 .ا أن يعين إسرائيل لتجنب السبي األشوريقًشتامفعل إشعياء النبي بقرٍن 

يكشف عن مراحم اهللا وترفقه بإرجاعهم من       بي، كما   طة الس ضاء اهللا وتأديباته خاصة بواس    يعلن ق .  ٢ 
ن النبي أراد لهم أال يسقطوا في اليأس،         أكو.  ةبيالسبي ومعاقبة من سبوهم ومن شمتوا بهم من األمم الغر          

 .اء مع اهللا واهب النصرة أو كسر الميثاق معهتقلال هو في داخلهم بامةزيلهمدركين أن سّر الغلبة أو ا

هة باألكثر إلى يهوذا في أيام النبي غير أنها هي إعالنات إلهية ال              لسفر موج لمات ا ت ك ن كان إ.  ٣ 
 كل جيل، يفهمها المعاصرون من خالل عمل المسيح الخالصي للتحرر           يف  ةيرشيحدها زمن، موجهة إلى الب    

 .مة من داخلناالظليس وتحطيم مملكة بل إبيمن س

ن حمل كل نبي اتجاًها معينًا في       أخرى، لك قة أو   ابقة بطري لسلب األنبياء في األغراض ا    غاشترك أ 
 :كتاباته

 .السلوكيبالجانب نبي عاموس الاهتم  •

 .الحب الشخصي الذي يربط اهللا بشعبه تاسساح على إهوشعركز  •

 .يقة فائقةرطباهللا كضابط الشعوب ن  عيل اإلنجيلنبيإشعياء اتحدث  •

 :ا على اآلتييركز إرم •

 .لى اهللاإلى الرجوع إالحاجة . ١

 .ى إصالح القلب الداخلي إللحاجةا. ٢ 

 .و سيد التاريخ، يعمل لخير البشرية كلهااهللا ه. ٣ 



 .عروًسا، لكن الحاجة إلى عهٍد جديٍد) سة العهد القديمينك (ليئ إسراخطب اهللا. ٤

 .بار ليحقق الخالصال لك إلى المسّيا المالحاجة. ٥

عض العبارات فجاء ضرورة حتمية،      تكرار ب  أما.   تاريخًيا عًيا وليس ضوفر مرتًبا ترتيًبا مو   جاء الس 
 .متشابهة في أيام ملوك مختلفينو ةرركتألن السفر في غالبيته مجموعة عظات ألقاها النبي في مناسبات م

 :ختاممة وم رئيسية، مع مقدساأقة يم نبواته إلى ثالثسيمكن تق

 يا ورسالتهدعوة إرم 

 .٣٣-٢) ي من السبمع الوعد بالرجوع(ا قبل سقوط أورشليم نبوات م. ١

 .٤٥-٣٤قوط أورشليم ستأريخ . ٢

 .٥١-٤٦عن األمم الغريبة نبوات . ٣

 Letter of Jeremeiah) الةرس(إرميا 
واء من اليهود أو    س  مدحًضا عبادة األصنا   م يةانبها يهودي من اإلسكندرية باللغة اليون      رسالة كت 

 .روخ في األسفار القانونية الثانية لسفر بات األصحاح السادسض الترجمابعالوثنيين وهذه الرسالة هي في 

 Araunah أرنان أرونة أو
 . والعطاء، لذلك استحق أن يقام هيكل الرب في أرضهلذبلا عي اتسم باالتضاع والحب مرجل يبوس

داود الملك وأحصى الشعب سقط تحت التأديب اإللهي، فصرخ إلى الرب الذي أرسل                أخطأحينما  
وعلى أرض البيدر بنى داود     .  ك بيدر أرونة اليبوسي الذي على جبل الموريا       اود المل اشترى د .  د النبي إليه جا 

(هيكل  الن  ماوفي نفس الموقع بنى سلي    ).  ٢٥-١٨:  ٢٤صم  ٢(لكي يقف الوباء      ةحيبذ  مذبًحا للرب، حيث قدم   
 ).١: ٣أي ٢

 Jerichoأريحا 
عند سقوط  (ها يشوع   تولى علي اس.  ب نهر األردن   أميال غر  سةمدن العالم تقع على مسافة خم     من أقدم   

 ).٦يش (ثم أحرقها كما أمره اهللا ) أسوارها

 .اؤها بعد خمسمائة عامنُأعيد ب

 سئيبيت زكّا ر  ر  زاو)  ٥٢-٤٦:  ١٠مر  (حا أعاد السيد المسيح البصر لبارتيماوس األعمى        وفي أري 
 ).١٠-١: ١٩لو (لعشارين ا

 Myrtleآس 
زهرته تبدأ بيضاء ثم تصير سوداء      .  خضرةدائمة ال الرائحة، أوراقه   ظر، عطري   منل ال نبات جمي 
كل، كما يجمع اليهود أغصانه لعمل       ؤت  راذبكانت تستعمل زهور اآلس كعطٍر، وله        .  ضاربة إلى الزرقة  

 .المظال في عيد المظال

فسه، هديء من ن  ُي بسبب ما وصل إليه الشعب من فساد أراد اهللا أن             رةامركريا النبي في    زإذ كان   
واقفًا بين اآلس الذي في الظل وخلفه قديسوه يركبون         )  الدم(كرجٍل راكٍب على فرس أحمر       المسيح   فأراه السيد 
 .سون بدم المسيحقديتن بهذا اطمأن أن الخالص قادم وأن كثيري). ١:٨زك (قر وشُهب شُو رمخيالً ُح

 Asa اآس
 ".الطبيب"أي " اآلسي" ومعناه اسم عبري



، محاوالً إبادة   )١٢:  ١٥مل  ١(ام بإصالحات كثيرة    ، ق )م. ق ٨٧١-٩١٢(ملوك يهوذا   ا، ثالث   ابن أبيّ 
 .العبادة الوثنية

مل ١(ضخم يقوده زارح    )  أثيوبي أو نوبي  ( يهوذا جيش كوشي     ىلع  راغ عظيمة عندما أ   ةنال نصر 
 ).١٥-٩: ١٤ي أ٢ ؛٨: ١٥

ي بخه حنان و.   خزائن الهيكل  ًما له من  قدعشا ملك إسرائيل فاستأجر بنهدد ملك آرام ضده م        هاجمه ب 
 ).٢٢-١٦: ١٥مل ١(الرائي ألنه اتكل على بنهدد ال على الرب، فسجن حناني 

 ).١٢: ١٦أي ٢؛ ٢٣: ١٥مل ١(األطباء دون اللجوء إلى اهللا  ىلع لك رجليه فاتيُأصيب ف

 Asaphآساف 
 ".لجامعا "هنا معاسم عبري

ي ُدع).  ٧-٤:  ١٦أي  ١(ل   الخدمة في الهيك   الصنوج في ب  ي، وأحد المسبحين، ُعيِّن ليضر    وهو الو 
 ربما وضعوها   ؛ريمازمُينسب إليه وإلى بنيه بعض ال     ).  ٣٠:  ٢٩أي  ٢(كغيره من رؤساء المسبحين     "  الرائي"

 .أو قاموا بتلحينها

 Stephen إستفانوس
 .ل الشمامسة في الكنيسة األولىائو أاء المسيحية، ومنده شولأ. ١ 

 .ى الموتوُرجم حت شهود كذبة ضّده أمام السنهدريم وشهدُأْحضر 

 ).٢: ٨-٥٤: ٧أع ( الحجارة التي كانت تنهال عليه ليغفر اهللا لقاتليه طصلّى وس

 ).١٦: ١كو ١(على يد بولس الرسول ) اليونان(عتمد في أخائية ان م لوأ. ٢ 

 Estherأستير 
 .مَّها مردخاياية ابن عرععاصمة الفرس، تحت ) سوسة(ة يتيمة، عاشت في شوشن ديهوفتاة ي

عوض وشتي الملكة، أقامها اهللا في هذا المركز لتخلص          )  زركسيس(جة ألحشويرش    زو ختيرتاُ
 البالد في يوٍم    لي ك ف األكبر الذي أراد االنتقام من مردخاي بقتل جميع اليهود           ريزولا  شعبها من خطة هامان   

 ).٢٠ :١٠أس ( الفوريم ا نشأ عيدهذلكن اهللا حوَّل يوم الهالك إلى نصرة وعيد؛ من . ٍدواح

 Book of Estherر سفر أستي
 .م. ق١٢٥م و. ق٣٠٠ السفر حوالي ما بين كُتب هذا

ا اليهود الذين ظلّوا في بابل بعد انتهاء السبي ولم يعودوا إلى              هل  ضّرعي قصة محنة ت   وهو يحك 
 .فلسطين

 أقسامه

 .٢-١ حشويرشوليمة أ. ١

 .٧-٣ ستيروليمة أ. ٢

 .١٠-٨ الفوريموليمة . ٣

 Addition to Estherتّمة أستير، ت
في  اهعضاو التكملة في النسخة السبعينية، غالبيتها نصوص صلوات ورسائل وأحالم في م         وردت هذه 

 : السفر، تشمل

 .دخايحلم مر. ١



 . الملكضدة برالمؤامرة المدماهية . ٢

 .لملكي ضد اليهودم اوالمرس. ٣

 .ردخايصالة م. ٤

 .ستيرصالة أ. ٥

 .ردخاي من أستير مطلبة. ٦

 .ستير من الملكطلبة أ. ٧ 

 .م الملكي لصالح اليهودالمرسو. ٨ 

 أبواب السماء لتدخل إلى العرش اإللهي، فيضمها        لك  اهماتير رمًزا للكنيسة التي تنفتح أم     تظهر أس 
 . كة األمجاد السماويةرش يالطفها ويقدم لها ورهصداهللا إلى 

 إسحق
 .م، ووحيد سارة إلبراهي، واالبن الثاني)٢٧-٢١تك (اركة األولين أحد البط

 .سيد المسيح الذي أطاع حتى الموتليمثل ا. ١

 . ذبحه حتى كذبيحة لهمنع اهللا. ٢

 ).٢٢-٢١تك (فقة وأنجب منها ولدين هما عيسو ويعقوب تزوج ر. ٣

 .زواج عند البئر، كما يتم زواج الكنيسة بالمعموديةتحقق ال

 Lionأسد 
وفي مناطق  )  ١٩:  ٤٩إر  (على ضفتي األردن    األحراش   في غابات فلسطين و    سود منتشرة كانت األ 

 .أخرى كثيرة، لكنها ال توجد فيها اآلن

ل قب، وتحفزه   )١٠:  ١٧صم  ٢(، وشجاعته   )٢٣:  ١صم  ٢(معروف بقوته     ،تاناو الحي كيدعى مل 
١(والبشر  )  ٣٤  :١٧صم  ١  (وافتراسه الغنم )  ١٠:  ٤أي  (، وزئيره   )٩:  ٤٩تك  (ه  ريستوبه وهجومه على ف   وث

 ).٢٤: ١٣مل 

لذي خطف آدم وافترسه، وظن أنه قادر أن يخطف نفس آدم الثاني، أي السيد                األسد ا  إبليسيدعى  
مثل   طقةلهرااكمن مختفًيا في     ي نه إ ).٨:  ٥بط  ١(، وهو ال يزال يجول ملتمًسا من يبتلعه         )٢:  ٧  زم  (حيسالم
 ).٩: ١٠مز (د في عرينه، أي في خبث األس

 ).١٧: ٤تي ٢( أسًدا كنيسة المضطهدنيرون س بولس ديدعى الق

خارج من  األسد ال "دو الخير يتحرك كأسد مفترس، فإن رب المجد يسوع يدافع عنا بكونه             عإن كان   
 ."سبط يهوذا

 Israelإسرائيل 
 ).٢٨: ٣٢تك (ك على يعقوب في مخاضة يبوق قبل اجتماعه بأخيه عيسو اللم اذي أطلقهاالسم ال

 .يل االثني عشراط إسرائثنا عشر رؤساء أسباؤه االنبصار أ

 .ر بني إسرائيل يعني كل جماعة اليهوديصار تعب

: وبعد موت سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين       .  ليمانسف  دوادك إسرائيل هو شاول، ثم      أول ملو 
 .ة أسباط، والجنوبي وُيدعى يهوذا ويضم سبطين عشردعى إسرائيل ويضمُيي ولالشما

 . انت مساحة إسرائيل ثالثة أضعاف مساحة يهوذاوك. يهوذا إسرائيل ضعف سكان  سكانكان عدد



امة، فاغتنت من التجارة وبقيت حوالي      ه  ةيراجض إسرائيل أكثر خصوبة، تمر بها طرق ت       روكانت أ 
هت نتشوريين وتشتت أسباطهم ولم يلتئم شملهم أبًدا، وا        األ م بواسطة .   ق ٧٢١  نة س في عاًما ثم ُسبيت     ٢٠٠
 . لى أن قامت الدولة الحديثة بنفس االسم القديملتاريخ إئيل كدولة حرة في اإسرا

 Esarhaddonآسرحدون 
، م. ق ٦٨١ديه؛ وإذ شعر أخواه بهذا التحيُّز قتال أباهما في سنة           ل  لضفملريب ملك أشور وا   ابن سنحا 
 .، فخلف آسرحدون أباه على العرش)٣٧-٣٦: ١٩ل م٢(يا وهربا إلى أرمين

 .والسياسة، واستولى على مصر والحكم ان القيادة الحربيةميدبرز في 

 ).٢: ٤؛ عز ٣٧: ١٩مل ٢( ملك يهوذا أحد الملوك الخاضعين له ىكان منس

 Bishopأسقف 
 ).٧-١: ٣تي ١(وتية في الكنيسة المسيحية األولى رتبة كهن

 Alexandriaية اإلسكندر
 .فة اليونانيةا للثقاالمتوسط، كانت مركًزء البحر يرية أسسها اإلسكندر األكبر على شاطمدينة مص

 .وفنارها ،مولعلاشتهرت بمكتبتها الشهيرة، ومتحفها للفنون وا. مة مصر في عهد البطالمةصكانت عا

ى اليونانية، عرفت بالترجمة    لإ  رجمة العهد القديم   ت مت ت طنًا لليهود الناطقين باليونانية؛ وفيها    كانت مو 
 . السبعينية

 ).٦: ٢٧أع (إسكنرانية ُمحملة بالحبوب ي سفينة  مقيًدا إلى روما ف الرسولأبحر بولس

ديس مرقس اإلنجيلي والرسول،    قلا  اهيهذا وقد كرز ف   .  وس اإلسكندري دوره في الكرازة    لكان ألب 
 ".مدرسة اإلسكندرية"مؤسًسا كرسي اإلسكندرية، كما أسس أول مدرسة مسيحية في العالم هي 

 Ismaelitesون إسماعيلّي
كان أهلها تّجاًرا ُرحَّل بين جلعاد ومصر،       .   على حدود فلسطين   اري التي وية سكنت الصح  لة بد قبي

 ).١٨-١٢: ٢٥ كت (موهم من نسل إسماعيل ابن إبراهي

يحمل صورة العهد   لذي  يس بولس فيه صورة العهد القديم خالفًا إلسحق، ابن الموعد، ا            ديرى الق 
 ).٢٤-٢١: ٤غل (الجديد 

 Jacinthني نجوماأْس
 ).٢٠: ٢١ رؤ( أزرق م لونهحجر كري. ١

 ).١٧: ٩رؤ ( أزرق سماوي هما لون. ٢

 )نيمسي(أسوان 
 النبي العبرانيين المشتتين عائدين من السبي من أرض         ءايعشإ   مصر من الجنوب؛ يصّور    على حدود 

لنشاطات ذكر  )  أسوانب  ( البرديات الرسمية التي وجدت في جزيرة فيلة         وفي ).١٢:  ٤٩إش  (يدة  بعالم  سيني
 ).٦: ٣٠؛ ١٠: ٢٩حز . (م. ق٤٥٠عام هود نحو مستوطنين ي

 Asiaآسيا 
 .السم وكانت تقع غرب آسيا الصغرىا اذه لالعهد القديم مقاطعة رومانية، كانت تحميقصد في 

 ).٩: ٢أع (كنيسة األولى الم يا بعض مدنها في أذاع صيت



 .بصناعة النسيج وبالصباغةاشتهرت 

 Captiveأسير 
، وقد  )٢٩:  ١٢حز  (قدس على من ُيلقى في السجن لينال عقابه          كتاب الم هذه الكلمة في ال   م  تُستخد

 ).١٧: ١٤إش ( من يؤخذ أسيًرا في الحرب ؛ أو)١فل ( "حيسملأسير يسوع ا"دعى الرسول بولس نفسه 

ن ومن بعدهم   يو، وقد دأب األشور   )١٤:  ١٤تك  (ون عن أوطانهم    تبعدن أسرى الحرب ُيس   كاا  م  كثيًرا
؛ خاصة العائلة المالكة واألشراف     )٣٠-٢٨:  ٥٢؛ إر   ٦:  ١٧مل  ٢( جملة   ل األسرى البابليون على ترحي  

 .ةلهذه البالد أن تقوم من جديد أو تثور ضد البالد المستعمر ةصرف يوالصناع المهرة حتى ال تعط

ويهوذا  إلسرائيل   اهللاوقد سمح   .  لخصوص قساة في معاملة أسرى الحرب     جه ا وريون على و  شكان األ 
 .ي ليدركا حقيقة السبي الداخلي حيث تأسر الخطية أعماق النفس وتذلهاارة السبأن يذوقا مر

 : فهيالل الحرب وسائل إذأما 

حريته الداخلية  سان  ، واستغاللهم في أعمال السخرة، إشارة إلى فقدان اإلن        )٣:  ٣يؤ  (رى كعبيد   بيع األس  •
 .بالخطية

لى حرمان اإلنسان من وطنه السماوي       إشارة إ  صاب ممتلكاتهم الثمينة،  غريبة بعد اغت     إلى بلد  ُيساقون •
 .ومن عطايا اهللا

، أي تحطيم   . بتر أذانهم أو أنوفهم الخ      وأ  ،)٧-٦:  ١  ضق(مثل بتر أباهم أياديهم وأرجلهم         تشويههم •
 .سان وإفساد حواسهناإلت طاقا

لفكر انحدار ا، أي )٢٤: ١٠يش  (ى أعناقهم   ن أقدامهم عل  بومام الغالبين حتى األرض ليضع الغال     أعون  كري •
 .حتى التراب فال يفكر اإلنسان في السمويات، ويصير في مذلة أمام إبليس العنيف المتشامخ

 . مفاهيم اإلنسانلك رة الداخلية فتفسدصيلب انين كما حدث مع صدقيا الملك، إشارة إلى فقدانيفقأ الع •

ار الروح كما من ثمار     ان من ثم  زواج والوالدين، أي حرمان اإلنس    نات أمام األ  لباء واألبناء وا  سقتل الن  •
 .الجسد الصالحة

 .، ألن ثمر الخطية هو موت)٢: ٨صم ٢(رى سقتل األ •

 الكاتب العائد من السبي،     اعزر  بيين خطورة السبي الداخلي فصرخوا على لسان      سملاض  عأدرك ب 
جهي ا إلهي و  للهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع ي       ا:  "الذي مزق ثيابه ونتف شعر رأسه وذقنه وصرخ، قائالً        

ظيم إلى  ع  مثإ  يمنذ أيام آبائنا نحن ف    .  نحوك، ألن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤسنا، وآثامنا تعاظمت إلى السماء          
 ).٧-٦: ٩عز " (هذا اليوم

 .)١٤-١٠: ٢١تث (ى من النساء معاملة إنسانية ألسرلموسوية معاملة ا اعةشريطلبت ال

 Essenesأسينيون 
 يتجاوز عددهم بضعة آالف، عاشوا في فلسطين وسوريا         صغيرة لم  جماعة يهودية ناسكة     أعضاء في 

 .ملواتبعوا حياة صارمة متقشفة بمعزٍل عن العا

 .تسمون أموالهميق واينيون يصبون إلى الكمال ويعلمون كثيًركان األس

 . يكون يوحنا المعمدان أسينًياحتمل أن لمومن ا. كر هذه الطائفة في الكتاب المقدسد ذم يرل

 :م كحركة معارضة. الثاني قي القرنفنشأوا 

 .يوناني وتأثيره على الدين اليهوديللفكر ال •



 .الفاسدينللملوك  •

 .ةعشريلة الشعب اليهودي من جهة االلتزام باالبام ملعد •

. ناًء من موضعه  من الفريسيين، فكانوا في حفظهم للسبت ال يحركون حتى إ             اثر تشددً كانوا أك 
 .، من يجدف عليه ُيعاقب بالموت للناموسوُيكرمون موسى النبي كُمستلم

 .جماعةلا هذه ت جماعة قمران، كتبة مخطوطات البحر الميت، تنتمي إلىنربما كا

 :هممن عادات

 .لون مًعا يعمفالكل إخوة أحرار، بد عبينهمال يوجد  •

 .َسم تماًمامنع القَ •

 .ليعيشوا في خشونة بالزيت هنمنع الد •

 .ل، وبعد قضاء حاجة الطبيعةقبل األكم بماء بارد أمر ضروري ااالستحم •

 .ياًبا بيضاء في كل المناسباتثيرتدون  •

 .ائحهم أفضلذبن بيدمون ذبائح حيوانية حاسقي ال نخوًرا للهيكل، لكبيقدمون  •

 .بالتطهيراتت جماعية كوالئم ذبيحية ُيعدها الكهنة بطقوٍس خاصة اجبو مله •

 Ashdodأشدود 
ولى الفلسطينيون على تابوت العهد أخذوه إلى معبد         ندما است ع.   فلسطين الخمس الهامة   إحدى مدن 
 ).٦: ٢٦ أي٢، ٥صم ١(على وجهه  اطًقاسوفي الصباح وجدوا التمثال . داجون في أشدود

يقول .  يها األشوريون ، كما استولى عل   )٦:  ٢٦أي  ٢(ليها ُعزيا ملك يهوذا وهدم أسوارها       عاستولى  
وفيما بعد استولى المكابيون    .   سنة ٢٩شدود لمدة   حاصر أ )  م. ق ٦٠٩-٦٦٣(هيرودت إن سماتيك ملك مصر      

 ).٨٤: ١٠؛ ٦٨: ٥مك ١(الثانية  ةرملا على أشدود مرتين، وقاموا بهدم معبد داجون في

د بنات أشدوديات   عض اليهو  ب ، كما تزوج  )٧:  ٤نح  (عادة بناء سور أورشليم     ون إ شدوديقاوم األ 
 ).٢٤-٢٣: ١٣نح (وثنيات فوبخهم نحميا وأدَّبهم 

 ).٤٠: ٨أع (يلبس الرسول في أشدود بشَّر ف

 .افاوية غزمنتصف الطريق ما بين  يف ،ةز ميالً شمال شرقي غ١٨تُدعى أسدود، تبعد حوالي حالًيا 

 Isaiah) لصب يخلرا(إشعياء 
ّي ك ورجاله مع القيادات الدينية والشعب تركوا عبادة اهللا الح          ألن المل  الة المالكة؛ امتأل حزنً   من العائ 

 .ا شروًرا، فكان يهددهم بالسبيوصنعو

ح سيلم ا وءاته عن ميالد السيد   بنت  حوضأنبياء إسرائيل، ُيلقب بالنبي اإلنجيلي، وذلك لشدة و         من أعظم 
 ).٥٣؛ ١: ٤٢، ١٠: ٩، ١٤: ٧إش (وعمله الخالصي 

 .هوذام، عاصر أربعة من ملوك ي. ق٧٠٠-٧٤٠في مدينة أورشليم حوالي لجنوبية  ا المملكةتنبأ في

 .شليم عندما حاصرها األشوريونرأنقذ أو

د أحن   م الهيكل، وقد طلب الرب     ألمي  بع قداسة اهللا في رؤيا بالهيكل، إذ رأى السيد الر          تالمس م 
إشعياء النبي، وانطلق نحو الخدمة     ح، ففرح   ذبن ُيطهِّر فم النبي بجمرة ناٍر من على الم        أ)  وفسار(السمائيين  

 .بروح الرجاء

 . ليست قاصرة على إسرائيل بل تمتد إلى كل األمماية اهللان رعنادى بأ



 Book of Isaiah) فرس(إشعياء 
السفر كتبه أنبياء     ةي وأن بق  ٣٩ بأصحاح   هينت ت ين بأن كتابات إشعياء   ثدحملا  النقاديرى بعض   

 .آخرون

 أقسامه

 .٥-١إش   أيام عزيانبوات في

 .٦إش   أيام يوثامنبوات في

 .١٤-٧إش  ي أيام آحازنبوات ف

 .١٦-١٥إش  ي أيام حزقيانبوات ف

 : تقسيمه هكذاكما يمكن

 .٣٩-٣٦ المؤدب إش سودقلا :أوالً

 .١٢-١بيهوذا وأورشليم  ةصخا تنبوا. ١

 .٢٣-١٣خاصة باألمم المحيطة نبوات . ٢

 .٣٥-٢٤خاصة بالعالم نبوات . ٣

 .٣٩-٣٦ واهب النصرة إش سودقلا :ثانًيا

 .٣٧-٣٦ى األعداء نصرة عل. ١

 .٣٨ى الموت عل ةرصن. ٢

 .٣٩ى األنا لصرة عن. ٣

 .٦٦-٤٠ المعزي بالخالص إش سودقلا :ثالثًا

 .٤٤-٤٠ يبعوا شعزوا عز. ١

 .٤٧-٤٥ل اب بورش علىهجوم ك. ٢

 .٥٩-٤٨الص خلأحاديث ا. ٣

 .٦٦-٦٠ينة الرب الجديدة بناء مد. ٤

 Ashkelon أشقلون
حكمها األشوريون والبابليون   الى على   ، تو )١٩:  ١٤قض  ( فلسطين الخمس الرئيسية     إحدى مدن 

 .والصوريون

 . هيرودس الكبيراولد فيه

 Escholأشكول 
 .نوربح نقرب مواٍد بال

موسى الجواسيس للكشف عن أرض الموعد رجع       رسل  ، عندما أ  "عنقود عنب "معناها  "  كولأش"كلمة  
 ).٩: ٣٢؛ ٢٤، ٢٣: ١٣عد (ملين عنقود عنب من هذا الوادي وكالب حاع يشو

 Assyriaر أشو
إش (، أي الحوض األعلى لدجلة والفرات، أو شعب أشور          )١٤:  ٢تك  (إما على بالد أشور     اسم يدل   

 .كة أشورلمم وأ) ٨: ٣١



. تلعة شرقا  ق ى الشاطيء الغربي لنهر الدجلة، تسمى حالًيا      ر عل شور هي مدينة أشو    أ صماوأولى ع 
 كم إلى   ١٠٩ثة، تبعد عن مدينة أشور      صل الحدي ومن أهم العواصم األخرى هي نينوى شرقي النهر مقابل المو         

 .تسمى حالًيا تل كوينجك، وهي خربة. الشمال

 شوريالشعب األ
يستخدمون لغة قريبة جًدا من البابلية،       ا،  كان شعًبا ساميً  ؛  م. ق ٢٣٠٠ بالدهم نحو سنة     كانوا في 

 .ختلطًا من بالد كثيرةوكانوا شعًبا م

ي طليعة دول الشرق األوسط، وكان      م ف .ق  ١١٠٠و  ١٥٠٠مبراطورية األشورية مابين    صارت اال 
 .ملوكها يراسلون ملوك مصر كانداٍد لهم

 ٦٠٠،  ٨٠٠والي  ح  نة مائتي عام ما بي    مدم  وهسرائيل وهزموهم وأخضع  إ  ينب  نشوريوحارب األ 
 .وحلت مملكة بابل محل االمبراطورية األشورية). ١٧ مل٢(يون بلم إلى أن تغلّب عليهم البا.ق

 :لذين لهم اتصال بتاريخ إسرائيلأهم ملوك أشور ا

 .الذي حارب أخآب ملك إسرائيل) م. ق٨٢٤-٨٥٩(الثالث شلمناصر  •

 ).٢٩: ١٥مل ٢(افتتح الجليل وجلعاد وسبى شعبهما إلى أشور ) م.ق ٧٢٧-٧٤٥(السر الثالث تغالث ف •

 ).٥: ١٧مل ٢(الذي بدأ حصار السامرة ) م.ق٧٢٢-٧٢٧(خامس ال شلمناصر •

مل ٢(الذي استولى على السامرة وسبى إسرائيل إلى مناطق متفرقة           )  م. ق ٧٠٥-٧٢٢(اني  ثلسرجون ا  •
٦: ١٧.( 

٣:  ١٨مل  ٢( االستيالء على أورشليم     ستطعذ لخيش في يهوذا، لكنه لم ي      خأ)  م.ق  ٦٨١-٧٠٥  (سنحاريب •
-٣٧: ١٩.( 

 ).٢: ٤عز (الذي جاء بأناس من المملكة ليقطنوا السامرة ) م.ق ٦٦٩-٦٨١ (نآسرحدو •

 ).١٠: ٤عز (وهو آخر ملوكهم العظام، وقام بنفس عمل سابقه ) م. ق٦٢٦-٦٦٩(يبال نأشور با •

 Assyrian Captivity) سبيال(أشوري 
شعب إلى أجزاء أخرى    يرة من ال  كبعة لكسر قوة المقاومة، فكانت تُرحل أعداد         شائ ي طريقة كان السب 

سرائيل لما استولى األشوريون على     حدث في إ  من االمبراطورية وتوطن مع غرباء من أماكن بعيدة، كما           
 ).٢٤، ٦: ١٧مل ٢(السامرة 

 األخيرين اتسع   دهعوفي  .  أشوربانيبال و يبارن وسنح وجرس  نو السياسة الملوك المشهور   هاتبع هذ 
 .فلسطين وشمال بالد العرب وأجزاء من تركيا وبالد فارس وسوريا وصرنطاق االمبراطورية فشملت م

 Asherأشير 
سبط أشير الذي سكن منطقة كانت ممتدة على        :   وزلفة، صار أحد أسباط إسرائيل     ء يعقوب اأحد أبن 

 .طسوتملاساحل البحر األبيض 

 Acts of the Apostlesل الرسل أعما
ة حياة السيد المسيح وأعماله وتعاليمه في        خامس من أسفار العهد الجديد وهو تكملة لقص        السفر ال 
 .إنجيل معلمنا لوقا



قديس لوقا نفسه عندما كان في روما مع بولس الرسول، فيتضمن رحالت              به هو ال   كات يرجح أن 
 تأسيس الكنيسة المسيحية األولى،     يفيةؤمنين األوائل وك  لمباق  لذي لح ا  داهطضبولس الرسول التبشيرية واال   

 . القدسوحبعمل الر

موات م من األ   بقوة شخص السيد المسيح المصلوب القائ       حيث يبرز ،  "روح القدس إنجيل ال "سمى  ُي
 .والممجد كمركز كرازة الرسل بقيادة روحه القدوس

 :أقسامه

 ).٧-١( في أورشليم الكنيسة. ١

 ).٩-٨(هودية والسامرة في الي. ٢

 ).٢٨-١٠(صى األرض قلى أإ. ٣

 أغابوس 
كما حذر فيما بعد بولس     .  ر الكنيسة في أنطاكية بمجاعة عظيمة قادمة      ي من أورشليم أنذ   نبي مسيح 

 ).١٤-٧: ٢١؛ ٣٠-٢٧: ١١أع (ب إلى أورسليم لئال ُيسجن من الذهاالرسول 

 Agrippaأغريباس 
 .بيرك الس هيرودديفح لوأغريباس األهيرودس . ١

  أع(م  ٤٤ت في سنة    ما.  ًما على اليهودية والسامرة، قتل يعقوب أخا يوحنا وسجن بطرس         كان حاك 
٢٣-١: ١٢.( 

، انتقل إلى روما    )م١٠٠-م٢٧(دس الكبير   سرة هيرو  أغريباس الثاني آخر الحكام من أ      هيرودس.  ٢ 
 .بعد سقوط أورشليم ومات هناك

 Eutychusأفتيخوس 
لدور الثالث يستمع إلى عظة لبولس الرسول       ة با هو جالس على نافذ    و وملنغلبه ا   ساوتر  شاب من 

 ). ١٢-٧: ٢٠أع ( وسقط ميتًا وأقامه بولس الرسول من األموات فاختل توازنه

 )كرش(ا أفخارستي
ء الرباني أو التناول من جسد الرب ودمه، ُيصنع تذكاًرا للعشاء الخير حيث حوَّل السيد                 سر العشا 

 ).٢٦مت ( لمغفرة الخطايا مهماإلى جسده ودمه وقد خمرلخبز والا حيسمال

 .ة المسيح الشاكرةمتع بطبيعنتا منهما بتناولن

 Ephraimأفرايم 
، صار رئيًسا لسبط كبير، كان من       )٢٨تك  (وب   جده يعق   الصغير، ُولد في مصر وتبنَّاه     ابن يوسف 

 .نصيبه جزء من أخصب أراضي كنعان

 .لئيراإسم على يارفأ مُيطلق اس أحيانًا

 Ephesusأفسس 
اشتهرت بهيكل عظيم   .  ة آسيا يسي ومركز تجاري هام في آسيا الصغرى وعاصمة مقاطع        ميناء رئ 

 . لإللهة أرطاميس، يحج إليه الكثيرون



: ١٨أع  (م في رحلته التبشيرية الثانية لفترة قصيرة        ٥٤الكنيسة هناك في عام     ول بولس   سأسس الر 
نجحت الخدمة فيها، فأحرق    ).  م٥٨-٥٦(عامين    نميث بقى فيها أكثر      ح ثةالته الث لحر  يف  ؛ ثم عاد إليها   )١٨
 ).٢٣: ١٩أع (، وثار الصياغ ضد الرسول )١٩: ١٩أع (م سحرة كتبهال

اته األخيرة، وكتب سفر الرؤيا في جزيرة بطمس تجاه أفسس           وحنا سنو قضى الرسول ي    في أفسس 
 ).١١: ٢رؤ (

ذي كان يعتقد بوجود    ر ال لبت في قضية نسطو    ل سسأفب)  م٤٣١  (ثلاثجمع المسكوني ال  مُعقد ال 
 ُعقد أيًضا مجمع بأمر      ٤٩٩وفي سنة   .  يس كيرلس اإلسكندري  مجمع القد الرأس  .  شخصين في المسيح  
 أوطيخا الذي نادى بأن الالهوت قد ابتلع الناسوت، لكنه في المجمع كتب قانونًا              يوس بشأن االمبراطور ثيؤدوس 

ه هبانًيا ل  ر بعض أنه لم يكن الهوتًيا وإنما كان قائًدا       ى ال وير.  يرك ديسقورس طرلب ا خدع به   اًيسكذإيمانًيا أرثو 
 .شعبيته

 Epistle to the Ephesiansلة رسا: أفسس
م مع بقية رسائل األسر     ٦١-م٥٩ سجين في روما حوالي سنة       غالب وهو لس الرسول في ال   كتبها بو 

 .ياطعة آساقم سئايرجح أنها مرسلة لكل كن). في، كو، فل(

 .لمسيحسد ا ج الكنيسة:موضوعها

 :أقسامها

 .١ عرف على اهللاسّر الت. ١

 .٢ يامة في المسيحقسّر ال. ٢

 .٣ ول المسيح فيناسّر حل. ٣

 .٤ .مسيحوحدة مًعا في السّر ال. ٤

 .٦-٥ .ياة العملية في المسيححسّر ال. ٥

 Wormwoodأفسنتين 
: ٣١مر  (، تُعد كلمة األفسنتين والمّر كناية عن المرارة         ّرملاب  لنبات ذو مذاق مّر، يرتبط    نوع من ا  

١٩.( 

 Euniceأفنيكي 
ل حت من أج  أم تيموثاوس، كانت يهودية لكن زوجها كان يونانًيا، اُمتد        ".  صالحة"ا نصرة   اهكلمة معن 

 ).٥: ١تي ٢؛ ٢-١: ١٦أع (إيمانها الذي قدمته عملًيا البنها 

 Ephodُأفود 
 ".طاءغ"معناها 

تحته كانت الُجّبة وفوقه    .   اليهود أثناء الخدمة   كهنة كان يلبسه رئيس      رةصدال يشبه   سقدم  ءارد
من ذهب  ُيصنع  ).  ٨-٦:  ٢٨خر  (ة، كان يثبت على الجسم بواسطة شريطين للكتفين وحزام             الصدر

 .أسمانجوني وُأرجوان وقُرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذقو

 ).١٨: ٢٢ صم١(تان كلا نم كهنة العاديون ُأفوًدا بسيطةليرتدي ا



١(ف أمام تابوت العهد      عندما وق  ود، وهكذا فعل دا   )١٨:  ٢صم  ١(ُألفود وهو طفل    يل ا موئارتدى ص 
لك الممثل ليهوه، وفي لحظات نقل تابوت الرب        كونه الم ، فمع كونه ليس كاهنًا لكنه لبس اُألفود ب        )١٤:  ٦صم  

 .  إلى العاصمة، كوضع استثنائي

 Aquilaأكيال 
ل لبولس الرسول الذي كان من أبناء صناعته        وزميم وخادم مسيحي، من أصل يهودي       اخيلل  عصان

عه إلى  وسافرا م ، أقام الرسول عند أكيال وبريسكال زمانًا، وكان يعمل معهما في كورنثوس،             )٣-١:  ١٨ع  أ(
 .أفسس

ر وطاربمال وبريسكال زوجته إلى مغادرة إيطاليا والذهاب إلى كورنثوس لما طرد اال             ياضطر أك 
يتهما سواء في   عادا فيما بعد إلى روما، وكان المسيحيون يجتمعون في ب         ).  م٤٨(يهود من روما    الس  يوكلود

 ).١٩: ٤تي ٢؛ ١٩: ١٦كو ١؛ ٣: ١٦؛ رو ٢٦-١٨، ٣-١: ١٨أع (كورنثوس أو روما 

 Alphaألفا 
 ،٨:  ١  رؤ(اهللا    ةيلزأ  ول من األبجدية اليونانية، ُيستخدم في الكتاب المقدس للداللة على          الحرف األ 

 ).٦: ٤٤ش ؛ إ١٣: ٢٢؛ ٦: ٢١ ؛١١

النهاية، تُطلق على اهللا أو على السيد المسيح، لتعني أن اهللا            للبداية و ز  رم"  لفا واألوميجا األ"عبارة  
 .، وأنه سرمدي، أي أزلي أبدية كل شيءهومبدأ وغاي

 Godاهللا 
 ].دوناي أعاجر). [٢٤: ٤ وي( السموات واألرض ومدبر المسكونة وأبو كل حّي اسم خالق

 Illyricunإلليريكون 
تشمل .   تقع بين إيطاليا وألمانيا ومقدونية وتيراس      درياتيكي،ألى الشاطيء الشرقي للبحر ا    منطقة عل 

 ".دلماطية"وقد ُدعي القسم الجنوبي منها . ا حالًياتقريًبا بالد يوغوسالفي

 .طعة رومانية انتشرت فيها المسيحية بسرعةاكانت مق

 ).١٩: ١٥رو (ولس الرسول مع تيموثاوس في رحلته التبشيرية الثالثة زارها ب

 Alleluia, Allelujah الليلويا
 .بحوا اهللا، أو سبحوا يهوهمعناها س

 ).٦، ٤، ٣، ١: ١٩رؤ (مًعا كجوقة واحدة نون بها حة كل السمائيين يتغوهي تسب

عرس ي ال ُيكلل القديسون ف   و ي،انم الزو أ  ةينازسمائيون عندما يسقط الشر المتمثل في بابل ال       يتهلل ال 
 .األبدي ويتمتعون بشركة المجد

 Elohimإلوهيم 
 ].راجع أدوناي. [ه قدماء اليهود على اهللاسم أطلق

 Eliakimألياقيم 
 ". يثبتهللا"معناها 

أحد ثالثة أرسلهم حزقيا    ).  ١٨مل  ٢(يا؛ رئيس وزراء حزقيا ملك يهوذا ومدبر بيته          قابن حل .  ١
نبي ليخبروه  لااصر أورشليم، وأرسلهم بعد ذلك إلى إشعياء         ح  ي مع ربشاقي القائد األشوري الذ      اوعمتجيل



هرت كما ظ ).  ٢٥-٢٠:  ٢٢إش  (، وقد امتدح إشعياء ألياقيم جًدا       )٢:  ٣٧؛ إش   ٢:  ١٩مل  ٢(بجواب ربشاقي   
 يمشلني أور كاسل  بأ؛ ومع مركزه كان يعمل ك     )٥-١:  ١٩؛  ١٨مل  ٢(تقواه في سلوكه أثناء غزو سنحاريب       

 ).٢١ :٢٢إش (بيت يهوذا و

، وقد غيَّر نخو فرعون     )٤:  ٣٦أي  ٢؛  ٣٤:  ٢٣مل  ٢(ا  ألصلي للملك يهوياقيم بن يوشي    ااالسم  .  ٢
 .مصر اسمه حين ملَّكه على يهوذا

 ).٤١، ٢٧: ١٢نح (هنة الذين اشتركوا في خدمة تدشين سور أورشليم في أيام نحميا لكا دحأ. ٣

 Elishahأليشع 
 . خليفة إيليا النبيل، ومالية، أي إسرائيلش اكةلمملنبي في ا

 ).١٩مل ١( ترك كل شيء ليخدم اهللا هن أسرة غنية لكُولد من

 على يديه معجزات ضعف ما صنعه        وقد تمت  .اهللا روحين من إيليا معلمه، فأعطاه اهللا      طلب من   
 لنبي ستة من ملوك    ا شعلياصر أ ع  دقو.  هإيليا، منها إقامة ابن الشونمية وإبراء نعمان السرياني من برص          

 .ائيلإسر

 . لجأ إليه الملوك الستشارته وقام بدوٍر سياسياهمته أكثر من خمسين سنة خاللدامتدت خ

 .ستعداده لمساعدة اآلخرينُعرف با

 Elisabeth يصاباتأل
 .يا الكاهن، عاشت معه في جبال اليهودية، ولدت يوحنا المعمدان في شيخوختهازوجة زكر

 ).٨: ٥٧، ٢٥-٥: ١لو (ريم أم يسوع  ماءذربة العوهي نسي

 Eleazarأليعازر 
 " معينهللا"معناها 

 :ثين رجل مختلفين في العهد القديماسم لثال

 ).٢٥: ٢٠عد ( الكهنوت في رئاسة الثالث لهرون الذي خلفه بنالا. ١

آرام وجاء    نادف  ىت إبراهيم الذي أرسله إلى حاران إلحضار زوجة إلسحق وذهب إل           يوكيل ب .  ٢
 ).٢٤؛ ٢: ١٥تك (برفقة 

 ).٤: ١٨خر (بناء موسى وصفورة ثاني أ. ٣

ان  يهوذا تنبأ بتحطيم سفن يهوشافاط الملك ألنه أتى مع أخزيا ملك إسرائيل الذي ك                 نبي من .  ٤
 ).٣٧: ٢٠أي ٢(ا شريًر

 ).١٦: ٨ زع (نيهود البارزين في أيام عزرا، أرسله عزرا مع آخرين للبحث عن الالوييأحد ال. ٥

 Eliamأليعام 
 ".اهللا قريب"ه نااسم مع

 ).٣: ١١صم ٢( دشبع إحدى زوجات داوأبو بث. ١

 .ابق ذكرهيعام الس، ربما هو نفسه أل)٣٤، ٨: ٢٣صم ٢(يتوفل وأحد أبطال جيش داود ابن أخ. ٢

 Eliphaletو أليفالط أليفلط أ
 ).١٦: ٥صم ٢(اء داود أحد أبن. ١

 ).٣٤: ٢٣ صم٢(د يش داوج لاطبأيشاي وأحد ابن أب. ٢



 ).٣٩: ٨أي ١( نسل شاول من سبط بنيامين رجل من. ٣

 Elimelechالك أليم
 ".اهللا ملك" معناه اسم عبري

 .بيت لحم وهو زوج نعمى حماة راعوثرجل من 

 ).١: ١را ( وعائلته في بالد موآب هرًبا من مجاعة ومات هناك تغرب هو

 Elihuأليهو 
 ".هللا هو" معناه اسم عبري

 ).١: ١صم ١(ف صموئيل النبي السأبط أفرايم وأحد من سل رج. ١

 ).٦: ١٦صم ١(، وُيدعى أيًضا أليآب )١٨: ٢٧أي ١(ود خوة داأكبر إ. ٢

 ).٢: ١٢أي ١( داود  إلى جيشرؤساء في سبط منسى انضمأحد ال. ٣

 وب،ي على أ  موللا  الغاضب في قصة أيوب، وقد وبَّخ أصحاب أيوب الثالثة ألنهم أوقعو           االشاب  .  ٤
 .هللا اعلى أن ما حّل بأيوب سببه تبرير نفسه أمامرَّ وفي نفس الوقت أص

 Motherأم 
مى وتس)  ٥:  ٨٧مز  (ة  ، ويطلق لقب األم على الكنيس      "اآلب"تاب المقدس على اهللا اسم       يطلق الك 

 .، تأكيًدا أن المولود منها هو اهللا الكلمة"أم اهللا"العذراء 

 Book of Proverbs) رسف(أمثال 
 .٣١، ٣٠دا ص يماعيمان الحكيم فكتبه سل. ١

، ومرشد للمؤمن أثناء عبوره أرض الغربة في حياته الخاصة            عملية للحياة مع اهللا   ترجمة  .  ٢
ين واألبناء واألزواج والزوجات والسادة والعبيد والرعاة والرعية والملك          د الوالد يسن.  والعائلية واالجتماعية 
 ...الصناع والمزارعينو راجتلوالرؤساء والقضاة وا

ى يشدد عل .  "أس الحكمة مخافة اهللا   ر"المبدأ  امنا ما هو خير وما هو شر، وأساسه          ميعرض أ .  ٣
واالجتهاد واالتكال على اهللا واإلخالص      الفقراء  الفضائل، خاصة االتضاع والمحبة والصبر واالهتمام ب        

 .كرد، النميمة، السحسال، الغضب: لئاذرللألصدقاء واالحترام المتبادل في األسرة مع تحذير من ا

 :أقسامه

 .٧-١الحكمة حث على . ١

 .٩-٨كمة حمفهوم ال. ٢

 .٩: ٣١-١٠وعات من األمثال ست مجم. ٣

 .٣١-١٠: ٣١ الفاضلة الزوجة. ٤

 أمصيا 
 ".يهوه قوي"معناه  سم عبريا

ي  ف ومغلب أد   ،اًحلاكان أمصيا رجالً ص   .  ش ملك يهوذا، تولى الُملك بعد اغتيال أبيه        آابن يو .  ١
وحارب إسرائيل فانهزم في    .  ها آلهة مقاوادي الملح وأخذ سالع عاصمتهم، وأحضر معه أصناًما من أدوم وأ           

 ).٢٥؛ أي ١٤-١٢مل ٢(خيش ًرا في لتآمر عليه الشعب، وقُتل أخي. بيت شمس وُأخذ أسيًرا

 ).١٧-١٠: ٧عا (ت إيل، قاوم عاموس بسبيه يكاهن ب. ٢



 Gentilesاألمم 
بالسيد المسيح    نهذه التي قبلت اإليما   .  بهم الشعوب الوثنية  قصد  ب الذين ليسوا يهوًدا، ويُ    كل الشعو 

 ).٣٢: ٢ لو(نصرين وصارت نسبتهم في الكنائس المسيحية األولى تفوق مثيلتها من اليهود المت

ألمم ا  نأ  يب، ومالخي الن  )٦:  ٤٩إش  ( إشعياء النبي أن السيد المسيح يكون نوًرا لألمم           أوقد تنب 
 ).١١: ١مال (نين إلى جماعة المؤمن لودخي

وقد دعا السيد المسيح شاول      ).  ١٦-٩:  ١٠أع  (وا نجسين   سلي علم بطرس أن األمم       في رؤيا 
 ).٢٤-١٣: ١١؛ رؤ ١٨-١٧: ٢٦أع (الطرسوسي رسوالً لألمم 

 Amnonأمنون 
أخوه ألنه  م  لوشاتله أب ق  ،ةيلياالبن البكر لداود من أخينوعم اليزرع     ".  رجل أمين " معناه   اسم عبري 

 ).١: ٣أي ١؛ ١٣صم ٢(ته ثامار غير الشقيقة خأ اغتصب

 Amozوص آم
بًيا وأخًا  دي كان ن  ؛ وبحسب التقليد اليهو   )١:  ١إش  (هو والد إشعياء النبي     ".  قوي" معناه   اسم عبري 
 .ألمصيا ملك يهوذا

 Amonآمون 
إر "  (نومون  آ" إله طيبة أو     صالً أ كان".  يفتخملا"أو  "  المحتجب"ة المصرية القديمة معناه     في اللغ .  ١

في عصر المملكة الوسطى ارتفعت     .  تي كانت عاصمة مصر العليا    ال)  ٨:  ٣نا  "  (نو آمون "، أو   )٢٥:  ٤٦
 ".Ammon-Reأمون رع "وكثيًرا ما ُيذكر .  أعظم آلهة مصر آمون منمكانة المدينة وبالتالي صار

ا وثنًيا؛ رفض الطاعة    اسًمذي اختار البنه    اله  بيسَّى أ نم  دعب  وذا الخامس عشر، صار ملكًا    ملك يه .  ٢
-٢٠:  ٢٣أي  ٢؛  ٢٦-١٨:  ٢١مل  ٢(د سنتين قتله عبيده وملكوا يوشيا ابنه عوًضا عنه          ع وب هللا وعبد األصنام،  

٢٥.( 

ينة السامرة، الذي سلم إليه أخآب الملك ميخا النبي ليسجنه حتي يعود من راموت جلعاد               مد  سئير.  ٣
 ).٢٦: ٢٢مل ١(

نح (م  . ق ٥٣٦ قبل   لبابالذين عادوا من السبي مع زر     "  المكرسين"أي  "  النثنينيم"ة من   ماعجس  رئي.  ٤
٥٩-٥٧: ٧.( 

 Amenآمين 
 :ستعمل، وهي ت"faithfulأمين "أو " صادق"أو " حقًا"ية معناها كلمة عبر

 ).٢٦-١٥: ٢٧تث (التأكيد في عهد أو قسم نلتزم به لتفيد . ١

 ". أقول لكم) آمين آمين(الحق الحق : "إذ يقول السيد المسيح ،"احقً"نى عمب ثيدية الحفي بدا. ٢

يقول القديس جيروم إن الشعب كله ينطق       ).  ١٦:  ١٤كو  ١(م الصلوات بمعنى استجب      ختا في.  ٣
 .ي ختام الصلوت العامة بصوٍت واحٍد كشالل مياه جارف أو كالرعدالكلمة فبهذه 

ا ويحمل الحق فيه، وال     نًيمحد به يسير أ   يتن  م)...  ١٤:  ٣  ؤر  (حيت كلقب للسيد المس   لاُستعم.  ٤
 .ه فييكون للباطل موضع

 Coney or Badger- Rochر  وبا-اوبر



قصيرة وذيل قصير؛ ويحرك فكه     وله أذن   ير يسكن بين الصخور، وهو في حجم األرنب         حيوان صغ 
ي الشريعة   ف سبُحالظلف    قوقشم  يرنه غ ألو).  ٢٦:  ٣٠أم  ؛  ١٨:  ١٠٤مز  (السفلي كالحيوانات المجترة    

 ).٧: ١٤؛ تث ٥: ١١الويين (من الحيوانات النجسة وية الموس

حريص يصعب صيده ويعيش جماعات صغيرة تجعل لها حارًسا في مكان مرتفع لتعطي               الوبار  
لوَّن تََيو  ؛ويكاد ال ُيرى إال عند الصباح أو المساء عندما يخرج باحثًا عن طعامه            .  إذا ما حاق بها الخطر    إنذاًرا  

 . ش فيها حتى يتعذر رؤيته يعيبلون األرض التيه اؤفر

 Amoritesأموريون 
٧(عان  على كل شعب منطقة كن    "  األموريين"ام، سكنوا الجبال، وبسبب أهميتهم ُأطلق اسم        من نسل ح  

 :٧.( 

 كانهأقاموا أوالً في بابل ثم طردهم الحيثّيون من           .  امية من الصحراء السورية العربية     قبائل س 
 ). ١٦: ١٥تك ( إسرائيل  بني كنعان قبل وصولالجبا ستوطنواف

 Anathemaأناثيما 
 ).٢٢: ١٦كو ١( أن شخًصا ما أو شيًئا ما واقع تحت اللعنة نة، أيلع

 )ريسأنتيبات (Antipaterر أنتيباتي
أطلق و  ،ريبكوهي مدينة أعاد بناءها الملك هيرودس ال      ".  ما يخص أنتيباتير  "كلمة معناها   "  ريسأنتيبات"

ويرجح مكانها اآلن رأس العين، تقع      ).  ١٨:  ١٢ش  ي"  (أفيق"اسمها القديم   .  كريًما له ير ت سم أبيه أنتيبات   ا هاليع
 .ير فيها، ومنه ينبع نهر العوجةد نبع كبعلى طريق روماني قديم بين أورشليم وقيصرية، ويوج

يم إلى قيصرية وعبروا به     لشروأ  ن حياة الرسول بولس في خطر ُأخذ محروًسا من الجند م          تلما كان 
 ).٣١: ٢٣أع (ه المدينة ذه على

 Antipasأنتيباس 
 .ودس أنتيباسر هيرانظ

 Gospelإنجيل 
 .رسالة اهللا الخالصية المفرحةهي ". سارةأخبار "، أو "ارةبش"تعني " evanggelion" "يلإنج"كلمة 

إثارية، وال هي   و   أ يةا شعب ًصصق  لمحما يشابه هذه األناجيل في األدب العالمي، فهي ال ت           ال يوجد 
 مسجلة، لكنها عرض لشخص المسيا الموعد به من جوانب          ال ذكريات  و يخ لحياة أشخاص بالمعنى الدقيق،    بتار

 .ونه المؤمنمختلفة، وبأسلوب بسيط، لكي يتمتع ب

من ؤي  نم  لا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك ك           ألنه هكذ :  "ناجيل األربعة محور األ 
 ).١: ١٦يو " (بديةن له الحياة األكو تبلبه 

متى، مرقس، لوقا،   :  ص ربنا يسوع المسيح وأعماله، كتبها كل من       خل هي أربعة كتب عن ش     األناجي
غايتها رد اإلنسان   .  ألسفار األربعة األولى بين أسفار العهد الجديد      م وهي ا  ١٠٠-٦٥كتبت ما بين سنة     .  يوحنا

 .ياة الجديدة، عربون السماءبالحلخالصي وتمتعنا  ااهللال عمل الخ برلإلى حياة الفرح في ا

 . الملكحيسلما :ى متيلإنج

 . خادم البشريةحيسملا :رقسم ليجنإ

 . صديق البشريةحيسملا :وقال ليجنإ



 . كلمة اهللا السرمديحيسملا :وحنايل يجنإ

جيل ن؛ إ )١٥:  ٦  أف(م  السلا  لي؛ إنج )٢٤:  ٢٠أع  (؛ إنجيل نعمة اهللا     )١:  ١رو  (نجيل اهللا   إ:  ُيدعى
: ١٦رو  (؛ إنجيلي   )٢٣:  ٤مت  (يل الملكوت   ؛ إنج )٤:  ٤كو  ٢(؛ إنجيل مجد المسيح     )١٣:  ١أف  (خالصكم  

٢٥.( 

 Andrewأندراوس 
 ".قًارجل ح: "ني معناهاسم يونا

الميذ يوحنا المعمدان ثم أصبح أول تلميذ للسيد المسيح، جذب أخاه سمعان بطرس إلى                تكان من   
 .)١٨-١٦: ١مر (اطيء بحر الجليل وعمل بالصيد لى شن بيت صيدا ع مانك). ٤٤-٣٥: ١ وي (دالسي

  هو الذي أخبر السيد المسيح عن الصبي الذي معه خمسة أرغفة وسمكتان عند إطعام                 أندراوس
، وسأل مع بطرس ويعقوب ويوحنا السيد عن خراب أورشليم ومجيء المسيح             )٩-٨:  ٦يو  (آالف  الخمسة  
 ).٢٢-٢٠: ١٢يو (نانيين الذين طلبوا أن يروه ويللذي قدم للسيد ا اووه). ٤-٣: ١٣ رم(الثاني 

 ).١٣: ١أع (لتالميذ والرسل في يوم الخمسين في العلية اان مع ك

. يا ويقول جيروم وثيؤدرت أنه بشر في آسيا الصغرى وترثيا           في سكيث  سابيوس أنه بشر  يقول يو 
 .بها فقسأ لأسس كنيسة في القسطنطينية وأقام أو

 .وضعه بل هو منحولن يس مل" دراوسأعمال أن"كتاب 

يع اسكتلندا، ويحمل العلم االسكتلندي     ، وهو شف  Xعلى صليب بشكل حرف       تقليد أنه صلب  يقول ال 
 .عالمة صليب أندراوس

 Anesimus ُأنسيُمس
 .مون الذي من كولوسيعبد لفلي

لة ه ثانية ومعه رسا   د سي ىجع إل ر  مث.  اسيده وقابل بولس الرسول في روما وصار مسيحيً       هرب من   
 ).فليمونى انظر الرسالة إل(ن الرسول بولس م

 Antioch of Pisidiaبيسيدية أنطاكية 
 .وهي مدينة تجارية، م. ق٢٨٠-٣١٢ام  عSeleucas I Nicatorلقوس األول نيكاتور أسسها سي

تبشيرية اله  لت في رح  لوسرلا   آسيا الصغرى، على حدود فريجية وبسيدية، أقام فيها بولس         يمدينة ف 
 ).١٤: ١٣أع (األولى 

نحدر الجنوبي لسلسلة    على الم  Yalovachرب من بلدة يلفتش     رائب بالق  خ من أنطاكية سوى  لم يبق   
 .ااسط تركيجبال تُدعى سلطان دغالري في أو

 Antioch of Syriaسوريا أنطاكية 
الً من  مي  ٣٠٠وض   األبي رحبلا  ننب األيسر لنهر العاصي، تبعد ستين ونصف ميالً م          على الجا 

 Epidphaneم، دعاها   . ق ٣٠٠ر حوالي سنة    وأسسها سليقوس نيكات  .  أورشليم بين لبنان وجبال طرسوس    
 . مدينة أخرى باسم أنطاكية١٥ عن ليميزها

 . ألف شخًصا٢٥٠ قتل فيه ٥٢٦ بزالزل، أحدها زلزال عام دة مراتعُدمرت 

مسيح، أصبحت أهم   د ال رية في زمن السي   ندسكإلوما وا ر  دعب  ةنة في االمبراطورية الروماني   يثالث مد 
 . م وقد دعى التالميذ مسيحيين في أنطاكية أوال٧٠ًورشليم سنة عد خراب أ بمركز للمسيحيين



 ).٢-١: ١٣أع ( وبرنابا وبطرس رسل بولسأنطاكية كل من البشر في 

 .جالها القديس أغناطيوس النورانيرمن أهم 

الحرفي للكتاب المقدس في مقابل     خي و  التفسير التاري  يدأكلت قامت   ةريكف  ةحرك:  طاكيةمدرسة أن 
يس من أهم رجالها لوقيانوس وأبوليناريوس الالذقّي والقد       .  رية التي اهتمت بالتفسير الرمزي    دمدرسة إسكن 

 . ذهبي الفم وديؤدور الطرسوسي وثيؤدريت أسقف قورش وثيؤدور المصّيصّييوحنا

 Ehudإُهود 
 ).٤١-١٥: ٣قض (كهم عِجلُون ه ملن الموآبيين بقتلميل ئي إسرانب صلخ اةأحد القض

 Ur دانيينأور الكل
براهيم وهي مسقط رأس إ   .  مرية قديمة جًدا من مقاطعة كاليا من مملكة بابل الجنوبية           مدينة سو 

 ).٣١-٢٧: ١١تك (نقطة بدء رحلته الطويلة إلى كنعان و

 Jerusalemأورشليم 
 ".أساس السالم"، أو "ملسالارؤية  "اهانعمض أن الكلمة يرى البع

م، فيه تصب اللعنة    . ق ١٩ي قديم يرجع إلى القرن ال     و نقش مصر   ه  ورد فيها اسم أورشليم    أول مرة 
 .على أمير هذه المدينة

٢٦:  ١إش  (؛ مدينة العدل    )١:  ٢٩إش  (؛ أريئيل   )١١-١٠:  ١٩قض  (س  يبو:  ى هي  األخر أسماؤها
 ).٢ :٤٨إش (المقدسة ة ينمد أو السدقلا ة؛ مدين)١٦: ٧٢مز (؛ المدينة )

التالل، استولى عليها داود وجعلها عاصمة لمملكته،         يمة جًدا في موقع طبيعي محصن بين      دمدينة ق 
 ).٧-٣: ١٢٢مز (لمدينة المقدسة العظيمة لليهود لت إلى اوبنى فيها سليمان الهيكل األول فتحو

في لية   أرض يهوذا الجب   سط و من يبرز   اًيرخص  ى خمسة تالل تكون في مجموعها نتوًءا      لُبنيت ع 
 .لجهات الثالث الخرىاتالل من الالشمال، وتحيط بها الوديان و

"  (مدينة داود "و"  ونصهي"التل  ينة يبوس األصلية على التل الجنوبي الشرقي، وقد ُدعي هذا           كانت مد 
 ).٧: ٥صم ٢

را ونحميا بعد   عزد   ي ما على هؤانب  دأعي.  م. ق ٥٨٦لمدينة والهيكل على يد نبوخذ نصر سنة        اخُرَبت  
 .م٧٠سنة  م ودكوها.ق ٦٣ واستولى عليها الرومان سنة لسبيا

٢أع  (لكنيسة  وميالد ا لسيد المسيح في األعياد الدينية كما كان متبًعا، وشهدت صلبه وقيامته            زارها ا 
.( 

 Urielأوريئيل 
 ).١٥-١١: ١٥ يأ١ (مرك في حمل تابوت العهد من بيت عوبيد أدوم إلى أورشليالوي اشت

 Urim and Tummimوميم أوريم وت
ُربما ُيقصد بهما معرفة نور وكمال اإلرادة اإللهية أو          ".  كماالتأنوار و "بريتان معناهما   كلمتان ع 

 .اإلرشاد اإللهي

ربما كانا حجرين صغيرين،    .  يحفظان في صدرة رئيس الكهنة غير معروف ما هما        قدسان   م رمزان
 ).٣٠: ٢٨حز ( اهللا ةرادإمعرفة  يف ةنهاستخدمهما رئيس الك

 Uraihأوريَّا 



 ".نورييهوه " "ههوي" معناه اسم عبري

 . أصل حثي آمن بإله إسرائيل وكان قائًدا في جيش داودرجل من. ١

: ١١أي  ١(ثم قتله أثناء حصار ربة عمون بوضعه في مقدمة الحرب            ه بثشبع   اود زوجت اغتصب د 
 ).٣٩: ٢٣ صم٢ ؛٤١

 يد  لىأحضره الملك يهوياقيم من هناك ع     .   مصر ذا ثم هرب إلى   هو ي ضد تنبأ   ايعمش  ن اب نبي هو .  ٢
 ).٢٣-٢٠: ٢٦إر (ثم قتله  رسله

 ).١٠: ١٦مل ٢(هنة أطاع أمر الملك آحاز وبنى مذبًحا في دمشق رئيس ك. ٣

 Hosannaأوصنَّا 
 ).٩: ٢١مت (، معناها خلصنا )٢٥: ١١٨مز " (هوشعنا "بالعبرية

ن اليهود يهتفون بها في عيد المظال وهم        كاو،  لمسيح أورشليم  ا يدلسدخول ا   دنع  رو الجمه هتف بها 
 .ون بسعف النخيليلوح

 Augustus Caeserيصر أوغسطس ق
 ". المَبّجل"ني معناه لقب التي

 .م١٤حتى . م. ق٣١اني حكم من اطور رومرأول امب

 .ه بالسالم والعدلدتميز عه

 Ophirُأوفير 
 ).٢٣: ١؛ أي ٢٩: ١٠تك ( استقر في جنوب بالد العرب هنأ ودبن يقطان، ياسم اب. ١ 

اشتهرت ).  ٢٩:  ١٠تك  (د العرب على البحر األحمر وحدود سبأ         في جنوب غرب بال   منطقة  .  ٢
 ).١١: ١٠مل ١(رشه وهيكله ليمان وعبالذهب الذي تحلّى به درع س

 Ulaiأوالي 
 و أ مل أنه نهر كرخة غرب شوشان     تحُي  ؛)١٦،  ٢:  ٨دا  (ال في الرؤيا أنه عند نهر أوالي        رأى داني 

 .شرقي شوشان رع منه أو القناة الخارجة منه والتي تقع فيف

 Omegaأوميجا 
للداللة على كمال   )  الحرف األول   ( باأللفا خير في األبجدية اليونانية ويستخدم غالًبا مرتبطًا      الحرف األ 

 ].راجع ألفا. [اهللا

 Onأون 
 معبد عظيم لرع إله     هابن  رة الحديثة كا  اهلق ا يال من مأ  ةتس   مصر السفلى على مسافة    مدينة في 

 .ٍذ كبيرنتها بنفوكهالشمس وتمتع 

 ).٤٥: ٤١تك (ت أحد هؤالء الكهنة زوجة ليوسف صارت بن

مدينة "  هليوبوليس"، وهو نفس االسم اليوناني لمدينة       "بيت شمس )  "١٣:  ٤٣إر  (لمدينة في   تُدعى ا 
 .الشمس

 ".بيت الهالل: "يةلعبرض المخطوطات ابع في و،)١٨: ١٩" (سبيت الشم"شعياء إيدعوها 

 Ethanim أيثاِنيم



وهو الشهر السابع في التقويم العبري يقابل جزًءا من شهري سبتمبر           ".  مطر دائم " معناه   اسم عبري 
 ).٢: ٨مل ١(ي التقويم الميالدي أكتوبر فو

 .عيد األبواق ويوم الكفارة وعيد المظال يقع فيه

 Ichabodإيخابود 
 ".زوال المجد"ه نامع ياسم عبر

لوقت الذي استولى فيه الفلسطينيون على تابوت       اد عالي الكاهن الذي ولد في نفس االسم          اسم حفي 
 ).٢٢-١٧: ٤صم ١(العهد ومات فيه أبوه وجده 

 Jezebelإيزابل 
-٨٦٩  يلاوح(تزوجها أخآب ملك إسرائيل     .  يدونيين وكاهن البعل  ك الص  مل أثبعلعانية ابنة   أميرة كن 

 ).٣٠: ١٦مل ١(له قب عينْي الرب أكثر من جميع الذين في شر الذي عمَل ال،)م.ق ٨٥٠

ن لت كثيري ب ضعيف الشخصية، جرى وراء امرأته التي اضطهدت الكهنة وأنبياء اهللا فقت            كان أخآ 
 .منهم وهرب البعض إلى الكهوف

لبعل بكل  ادة  اإلى عب   بعشلاو أن تجتذب الملك      - يعاونها كهنة البعل   -الملكة بشرها   استطاعت
 .تهارجاسا

ها كرم نابوت اليزرعيلي خططت لقتل نابوت        ل اتسمت الملكة بالعنف؛ حين اشتهى رج       هذا وقد 
 !وورثته

 .اتهايا إلى البرية خوفًا من تهديدهرب إيل

 ها في الكرم الذي اغتصبته، بإلقائها من نافذة قصرها على يد رجال ياهو الذي صار ملكًا                فلقيت حت 
 ).٢١، ١٩، ١٨مل ١(وط بيت أخآب قس دعب

 Ituraeaإيطورية 
لعهد الجديد شمال نهر األردن؛ كان جزء من ربع هيرودس فيلبس الثاني،             فلسطين في أيام ا    إقليم في 

 ).١: ٣لو (وريا ثم أصبح جزًءا من س

 Ephaphإْيفَة 
 . لتًرا٤٥وب يهودي سعته حوالي مكيال حب

 Iconium إيقُونية
بولس ا  المشمش وكانت تابعة لليكأونية في آسيا الصغرى، زاره         و وقرقئق الب ادحب  ترتهمدينة اش 

 ).٥-١: ١٤أع (ابا في رحلتهما التبشيرية األولى نوبر

 Elإْيل 
 .ةأسماء اهللا بالعبرياسم من . ١

 . السماء عند الكنعانيينهاسم إل. ٢

 مصرح  هرطان  و حيوا هو  ،لاز له أظالف، متشعب القرون يشبه الغ      -لونه أحمر أو بني   حيوان  .  ٣
 ).١٥: ١٢تث (يهود ال ندبأكله ع

 Elulأْيلُول 



 .دس بين الشهور العبرية يقابل شهر سبتمبر على وجه التقريبساالشهر ال

 Elahإيلون 
في هذا الوادي حارب شاول     .   منتصف المسافة بين بيت لحم والبحر المتوسط       قع حوالي فلسطين ي وادي في   

 ).١٩: ١٧صم ١ (تايلج دالفلسطينيين وقتل داو

 Elahأيلة 
 .)٣٠: ١٥مل ٢( آخر ملوك يهوذا وشعه وأب

 Faithإيمان 
  بالمحبة لرسول بولس في رسالتيه إلى أهل رومية وأهل غالطية عن اإليمان الحّي العامل             يحدثنا ا 

 ).١٦: ٢غال (عوض االتكال على أعمال الناموس الحرفية ). ٦: ٥غال (

تحاد مع اآلب في ابنه يسوع المسيح        باال خالصي، والتمتع ل ا عمل اهللا   يف  نيقيعني الثقة والي    اإليمان
 . القدس، وننعم بعربون السمويات، ونشارك السمائيين تسابيحهم بالروح

ة وصدقوها وحّيوها وأقروا أنهم غرباء، منتظرين الوطن          د األبدي يمان نظروا المواعي  رجال اإل 
 ).١٦-١٣: ١١عب (السماوي 

 كس ذلك يعى أعماقنا روح الفرح والتهليل، و     لع  في قلوبنا، يسكب  ا  ًمائاهللا ق   توكلم   نرى نباإليما
 .على سلوكنا الخارجي أيًضا

 Eneasإينياس 
 ).٣٥-٣٣: ٩ أع(لمسيح ج من لدة شفاه بولس الرسول باسم يسوع ارجل مفلو

 Elijahنبي إيليا ال
 ".يهوه إلهي"عني ت" إيليا"

في النصف األول   )  المملكة الشمالية (ي إسرائيل   فاش  ع.  إلهه  هللا  للشجاعة مع الغيرة من أج    اتسم با 
 .ظهر بطريقة سرية، ال نعرف شيًئا عن أسرته. م.ع قمن القرن التاس

أو في منطقة الجليل، أو من      )  ٢٢:  ١طوبيا  (فتالي  ي حدود ن  لتشبي ربما ألنه ُولد في تشبه ف      ُدعي با 
 ).١: ١٧ لم١(أسرة تحمل هذا االسم، لكنه نشأ في جلعاد 

) مسوًحا(من الشعر   ثوًبا  ه  وكان لباس ).  ١٩، ص   ٥:  ١٧مل  ١(رية   الب  أغلب وقته في   ضي يق نكا
 ).٨: ١مل ٢(ومنطقة من جلد 

 :يم حياة إيليا إلى خمس مراحليمكن تقس

]  قتل أنبياء البعل   -لقاؤه مع أرملة صرفة على ساحل البحر األبيض المتوسط        [ام أخآب   أمظهوره  .  ١ 
 ).٤٦: ١٨-١: ١٧مل ١(

 نفس المغارة التي    ي له ف  هللاظهور ا [جبل حوريب من وجه إيزابل      ى  ل إ  إلى الهروب  هاراضطر.  ٢
 ).٢١-١: ١٩مل ١] ( اختيار أليشع تلميذًا له-فيها رأى موسى مجد اهللا

 ).٢٩-١: ٢١مل ١(ن خراب بيت أخآب بسبب قتل نابوت  عهؤبنت. ٣

 .١مل ٢] السماءن م حتراق قائدي الخمسين بناٍرا -كلملالقاؤه مع رسل [ أخزيا بن أخآب هانتهار. ٤

 ).١٨-١: ٢مل ٢ (السماءى يليا إلصعود إ. ٥



 هود إليهنظرة الي

 ...لعظيمم الرب ا وعد الرب أن يرسل إيليا النبي قبل يو٦، ٥: ٤ في مالخي

  إيليا نإ  حيسمفي هذا المعنى قال السيد ال     .   جاء يوحنا المعمدان بروح إيليا وقوته      ١٧:  ١  اوفي لوق 
 ).١٢: ٩؛ مر ١٢-١٠: ١٧ ؛١٤: ١١ مت(ي شخص يوحنا  فاءج

 ). ٢٥، ٢١: ١يو (المعمدان إن كان هو إيليا حنا ُسئل يو

١٩،  ٨:  ٩؛ لو   ٢٨:  ٨؛  ١٥:  ٦؛ مر   ١٤:  ١٦  مت(اليهود خطأ أن يسوع نفسه هو إيليا        ظن بعض   
.( 

 مسيايظهر ليقدم ال   س نهوإألرض،  ا  يف  لوا لم يمت وإنما ال يزال يج       أن إيلي  اليهوديالتقليد  جاء في   
 .ةويساعد في الخالص النهائي للبشري

كما جاء  "  مالك العهد "يخصص له بكونه    "  كرسي إيليا " الطفل اليهودي ُيوضع كرسي يسمى       انفي خت 
وفي أثناء تقديم   .  وهو كرسي مزخرف بالنحت ومزين بالتطريز     .   رجاء أنه يحمي الطفل    ، على ١:  ١٣ال  في م 
 .ورضلحدعوة إليليا لأ قرتُمختتن لا لفطلتحية ل

 الطفل إلى أن إيزابل الشريرة منعت ختان األطفال في           ء ختان ناعض وجود كرسي إيليا أث    بيعلل ال 
) ١٠:  ١٩مل  ١(يا مملوء غيرة التجأ إلى كهف وصلى إلى اهللا           كان إيل  المملكة الشمالية أو أفسدت طقسه، وإذ     

 لهذا صار ُيوضع  ...  في حضرة إيليا    ال إ يتم ختان طفلٍ    أال  مر اهللا أف  ،برلواشتكى إليه أن إسرائيل نسى عهد ا      
وقبل الطقس يوضع الطفل على الكرسي،      ".  هذا هو كرسي إيليا   :  "يا، وأثناء طقسه يقال بصوت عال     لرسي إي ك

يبقى الكرسي ثالثة أيام في موضعه، لحفظ المختتن في هذه األيام           .  كمن يبقى في حضن النبي وتحت حمايته      
 .للخطر يهافالتي يتعرض 

ائالت تسحب كرسًيا فارغًا إلى المائدة      عفصح ُيسكب كأس خمر إضافي إليليا، وبعض ال       ال  ةوفي وليم 
 .دخلوأثناء الطقس ُيترك الباب مفتوًحا لعله ي. إليليا

ا كان كاهنًا، وقد أخذ بهذا كثير من آباء الكنيسة مثل القديس                أن إيلي  Haggadahل  اجاء في   
 .عالمة أوريجينوسلاوس أسقف سيراميس يوانيفديس أبقلاو تاإفراه

 . أن إيليا كان مالكًا في شكٍل بشري، لذا ليس له والدان وال أنجب نسالًد اليهوين المفسررأى بعض

ة على تاريخ مظلم ليعلن الحق اإللهي كشاهٍد للحق وسط           يشرق فجأ   flashق نور   ليا بفري يشبه إي 
مرأته واالباردة، وتقف أمام أخآب الشرير،       فوس  فجأة لتلهب الن    هللالقاها  أ  ةدقتمأشبه بشرارة نار    !  الباطل

 .إيزابل المتعجرفة، والشعب المندفع نحو الوثنية

ع بعض معلمي اليهود إلى الظن أن إيليا هو          ة مما دف  ياته غالًبا ما تحمل عنصر المفاجأ     أحداث ح 
 يحلق في ئرالط، فهو كا"سماءطائر ال " Haggadahلمالك يظهر فجأة في شكل بشري ثم يختفي، وُدعي في ا        

 .ة سماويئلسماء العالم لتحقيق رسا

 :لتاريخ فجأةظهر في ا

 . أسرتهفرعن ال

 .لمركبة النارية فجأةصعد في ا 

 .في تجليهيح فجأة السيد المسظهر مع  

ن م  مهذقياء بكل وسيلة وين   ص يهودية كثيرة يظهر منها إرميا كمالك حارس يسند األتق          صجدت ق ُو 
 ). سنة١٣علّم لعازر بن سيمون لمدة (اعب، يصنع سالًما وأيًضا يعلم صالم



 .لها، لكنه كباٍر صالته تقتدر كثيًرا في فع)١٧: ٥يع (كان إنسانًا مثلنا . ا رجل صالةكان إيلي

 ).٢٥: ٤لو (ا رجل اهللا المرفوض من وطنه بينما ترحب به أرملة في صرفة صيدا يكان إيل

 .لى تاريخ اليهود وفكرهمته عئيل وترك بصماراسا إلًينيد ًداكان قائ

 Jobأيوب 
شرقي كنعان، غالًبا في أيام     )  ٢١:  ١مرا  (خائف اهللا، نشأ في أرض عوص ببالد آدوم         رجل غني   

يًئا فر أيوب عن الخروج، كما كان يقوم بالعمل الكهنوتي عن العائلة، وال يذكر ش              سمع في س  يعقوب، إذ ال ن   
 .، وهي من أقدم العباداتءام سوى عبادة مالئكة السةينثولاعن العبادات 

ديدة فقد فيها مقتنياته وأوالده وصحته وطرح اهللا عليه عدة تساؤالت ليكشف له             شتجارب    حلت عليه 
 .ه عن ضعف اإلنسان وعجزها يعلن لحكمته وقوته وأيًض

 .قضي اللالخ د بالبركات واألمجاب كمثال عملي للشكر وسط اآلالم، والتمتعويظهر أي

 Book of Job سفر أيوب
 ؟ألم البارلماذا يت :ار الشعرية، موضوعهمن األسف

عزية به أيوب نفسه بعد أن وضع موسى النبي الجزء األول والجزء األخير من السفر لت                ربما كت 
 ).١٦: ٣٢(ويرى البعض أن الكاتب أليهو . عب أثناء متاعبهالش

تحق تسجيل اسمه وسيرته     واس  أحب اهللا  -بيرتعال  صح  نإ  -ياية اهللا لرجل أمم   فر عن رع  سيعلن ال 
 .في الكتاب المقدس

 ...فر عن سّر األلم في حياة المؤمنين، ويوضح الفارق بين تعزيات البشر وتعزيات اهللاكشف الس

 :مهأقسا

 ).٢، ١(السماء بأيوب اهتمام . ١

 ).٣( بشرية تعزيات. ٢

 :ت حول األلممباحثا. ٣

 ).١٤-٤ (١ت مباحثا   * 

 .)٢١-١٥ (٢ت اثباحم   * 

 ).٣١-٢٢ (٣ت مباحثا   * 

 ). ٣٧-٣٢(الحكيم  هوألي   * 

 ).٤٢-٣٨( األلم كاترب. ٤
 
 
 
 
   
  
 
 
  
   
 
 


