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 القسم األول
 

 مقدمة .1

لسفري امللوك، وعند  ولدى قراءة املرء.  ث أمهية يف حياة اململكة الشماليةاحداألق م أكثر  744كان سقوط السامرة بيد أشور يف عام 

كان حيضّر حتضرياً واضحاً هلذه النقطة اليت تشكّل ( واملؤلف النهائي للمادة)، يتكوّن لديه انطباع أن الكاتب 51-57ملوك 4وصوله إىل 

يف كل من أي أن الكاتب رتّب التفاصيل بطريقة تساعد على تتبّع األحداث اليت أدّت إىل سقوط أمّة اهلل، .  ذروة يف مسار األحداث

ويف .  يقدّم الكاتب حبرصٍ للقارئ مراجعة ألسباب سقوط إسرائيل 51-57ملوك 4ويف .  مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا اجلنوبية

 : هذا االهتام بالذنب، توجِّه العبارات التالية جزءاً هامّاً من اللوم إىل يربعام األول

وسلك بنو إسرائيل يف مجيع خطايا .  الرب، وجعلهم خيطئون خطية عظيمة( باعاتّ)فأبعد يربعام إسرائيل من وراء "...    

 (.20 -45: 57ملوك 4..."  )مل حييدوا عنها، حتى حنِّى الربّ إسرائيل من أمامه.  يربعام اليت عمل

 

". مل يَحِدْ عن خطايا يربعام"أنه  جيد من يقرأ األصحاحات السابقة عبارة تتكرر عن كل ملك من ملوك اململكة الشمالية تقريباً، أال وهي

 .وحقيقة أن تأثريه استمر كل الوقت إىل السيب تتطلب دراسة متأنيّة حلكمه وأعماله
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، من أجل 22 – 41: 54ملوك 5فاهلدف إذاً من هذا البحث هو حتليل حركة التغيري الدينية اليت أجراها يربعام كما هي مدوّنة يف 

 24ويشمل هذا البحث دراسة للعجل الذهيب يف خروج .  ثريه على ديانة اململكة الشمالية وصاحلهاالتحقق من دوافعه ومالحظة تأ

 .وتقومياً لقيام يربعام بصنع العجل
 

 

 

 

 القسم الثاني
 12ملوك 1خلفية  .2

 مقدمة لسفري امللوك .أ

وعلى الرغم من أنه ليس أمراً .  ق م 164 – 175يتتبع سفرا امللوك احلكم امللكي من زمن داود حتى السبيني، أو يف الفرتة 

ممكناً يف الوقت الراهن تقديم معلومات دقيقة حول زمن السفرين ومسألة تأليفهما، إالّ أنه يبدو أن هنالك ما يسمح بالقول بأن 

فضّل بعض الباحثني غري أن الباحثني منقسمون حول مسألة أسلوب التأليف، إذ ي.  السفرين أُلّفا يف زمن سقوط مملكة يهوذا تقريباً

عدداً من املراحل ( مثل فرانك كروس)نظرية تقول بوجود مؤلْف تثنوي واحد، بينما يفضّل آخرون ( مثل مارتن نوث)النقديني 

 :يقول.  ويالحظ تشايلد التأثري التثنوي القوي على مادّة سفري امللوك  1.لية تنقيح تثنويةماملختلفة لع

حتى قبل الدخول إىل ( 41تثنية )ة اإلهلية يف سفر التثنية بالتفصيل أمام الشعب راجع موسى عواقب عصيان الشريع

اآلية " )يف مجيع الشعوب" وتشتيتهم " من األرض"وستتمثل ذروة التأديب على العصيان يف استئصال الشعب .  األرض

تفسرياً الهوتياً لتاريخ ( خصيةأي إدخال املؤلف تعليقاته الش)ويقدّم الشكل التحريري لسفري امللوك (.  فصاعداً 62

وحنن ال جند هنا االنسجام واضحاً جداً بني النبوّة .  إسرائيل، حيث إهنما يقدّمان تطبيقاً ملبادئ وبنود سفر الشريعة

طويلة يف نقاط حامسة من التاريخ، وهي خطابات تقدم تفسرياً " تثنوية"وحتقيقها فحسب، بل جند أيضاً إدخال خطابات 

فصاعداً؛  6: 4فصاعداً؛ قضاة  4: 5فصاعداً؛ يشوع  47تثنية )إسرائيل يف ضوء سفر الشريعة  خملسار تاريالهوتياً 

 2(.42و  57ملوك 5؛ 54صموئيل 5

 

                                                 
1
  Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, 231-2. 

2
.  يلد يكتب هذا انطالقاً من رغبته يف ترسيخ فكرة عملية تنقيح معقدة لألسفار التارخيية بعد السيب لالهتمام أن تشاريوإنه ألمر مث.  422املرجع السابق،   

 .وهو يتخذ يف نفس الوقت املوقف االنتقادي القائل بعدم كتابة موسى لسفر التثنية
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وال .  مالحظة صحيحة وهامة بغض النظر عن موقف املرء من مسألة تأليف موسى لسفر التثنية" التأثري التثنوي القوي"غري أن  

تارخيية ألِّفت من أجل تقديم تقويم ألمّة إسرائيل على خلفية سفر التثنية، وهذه حقيقة تزيد من الفضول بشأن شك أن األسفار ال

 .يف الدراما" جمرمٍ رئيسي"يربعام كــ 

 

 

 

 

كامللك آخاب )شولتز وجود احتمال قيام مسجّلي البالط امللكي بوضع خمطط تفاصيل أعمال امللوك الشريرة . جي. ويالحظ س

، ويقول بأن األنبياء احتفظوا بسجالت ملثل هذه األعمال، وأن سجالً واحداً أو أكثر منها كان وراء الطبعة األخرية اليت (مثالً

صموئيل 5انظر )ومن املؤكد أنه كانت هنالك مراكز نبوية كان جيري فيها تثقيف األنبياء   3.ق م 110 – 600ظهرت يف حوايل 

اج صحيحاً، فإن من شأنه أن يضعف احلجة القائلة بأن االهتام املوجَّه إىل يربعام ليس قاطعاً فإذا كان هذا االستنت(.  56: 7

وتشري حجج شولتز إىل سجل أمني ألعمال .  جازماً، على أساس أنه جاء من منقح مُوالٍ للمملكة اجلنوبية متحامل على إسرائيل

 .يربعام

 

 حكم سليمان وانتقال احلكم إىل رحبعام .ب

.  55ملوك 5لنا يربعام أول ما يقدَّم، بصفته إحدى شخوص املسرحية، يف السجل الذي يذكر ارتداد سليمان املذكور يف  يقدَّم

وأوىل هذه املالحظات هي عدم وفاء .  وميكننا أن نسجل عدة مالحظات هامّة يف هذه املرحلة من شأهنا أن تؤثّر يف دراستنا

 .سليمان ليهوه

وث إهلة الصيدونيني، ارفذهب سليمان وراء عشت.  أبيهداود كامالً مع الرب إهله كقلب ومل يكن قلبه "...     

وبنى سليمان مرتفعةً لكموش رجس املوآبيني على اجلبل الذي جتاه أورشليم، وملولك .... وملكوم رجس العمَونيني

 (.7-2: 55ملوك 5" )رجس بين عمّون

 

                                                 
3
  S. J. Schultz, “Kings,” in ZPEB, III:810.  (41: 41أخبار 5مثالً )ة يف األسفار التارخيية وهو يالحظ بكل حرص املصادر النبوية املذكور ،

 .أدلة على معرفة سياسية ودينية مفصلة عن امللوك( أي إشعياء وارميا)ويوضح أنه توجد ضمن األسفار النبوية نفسها 



 حتليل حلركة التغيري الدينية لريبعام  : امللحق أ 2العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 5امللحق أ،        4002، 51متوز 

فقد كان التسامح مع .  حلياة الدينية لشعب العهد هكذا بكل وقاحة ودون مقدماتال ينبغي لنا أن نعتقد أن يربعام قام بقطع ا

وهذا أمر ذو داللة، ألن من شأن هذا أن جيعل أعمال يربعام الوثنية .  العبادة الوثنية موجوداً بالفعل قبل أن يتولّى يربعام السلطة

 .امح اجلماهري مع أعمالهمفاجئة بشكلٍ  أقل وهبذا يساعد يف نفس الوقت على تفسري سبب تس

 

وال شك أنه كانت .  أن يربعام كان يتمتَّع بسمات قيادية قوية، وكان معروفاً بأنه حمارب جبّار 41: 55ملوك 5وحنن نتعلم من 

وقد كان قائداً أفراميياً ضمن السلطة املتنفذة يف بالط سليمان، غري أنه تصدّى .  لديه الشجاعة على إدخال أمور جديدة

ومييل مثل هؤالء الناس إىل إغفال عيوهبم أكثر من إغفاهلم .  ، ممّا أكسبه احرتام أسباط الشمال(بل باألحرى مترّد عليه)مان لسلي

 .عيوب اآلخرين
 

عن طريق النيب )ورمبا إحدى املالحظات املزعجة اليت ينبغي أن نبديها هي أن يربعام كان متلقّي النعمة اإلهلية واإلعالن اإلهلي 

وتأتي .  وقد أُعطي يربعام يف هذا اإلعالن توكيد الدعم والتأييد اإلهليني على حكمه امللكي.  (21 – 25: 55ملوك 5ا؛ أَخيَّ

مل تكن أعماله هذه .  هذه احلقيقة على نقيض صارخ من حماوالته العقيمة لتأمني عرشه، كما هو مُدّوَّنٌ يف األصحاح  الثاني عشر

غري أنه توجد الزمة هلذا األمر ميكننا أخذها بعني االعتبار على الرغم من أن النص ال .  رب بأمانةضرورية لو أنه اتكل على ال

من خالل خدمة أخيّا ورمبا من خالل تصرفات )فرمبا أصبحت اإلعالنات النبوية حول يربعام .  يشري إليها إشارة صرحية واضحة

بشكل عام، ورمبا فسّروها على أهنا مصادقة إهلية على عرشه وعلى معروفة للناس ( مشعيا يف حماولة إليقاف عدوان رحبعام

 .تصرفاته اليت قام هبا بعد تولّيه منصبه

 

ويف مسألة انتقال احلكم من سليمان إىل يربعام، يتوجب علينا مالحظة عامل آخر يف ما يتعلق باملعاملة القاسية اليت عامل هبا 

وعندما توسّل الشعب "  .على بيت يوسف"ذِكراً للسخرة املفروضة  41: 55يف إذ جند .  سليمان كثريين من أسباط الشمال

إنّ أباك قسّى نرينا، وأمّا أنت فخفّف اآلن من عبودية أبيك القاسية، ومن نريه الثقيل الذي : "، صرخوا2: 54إىل رحبعام يف 

وعلى .(   فرضها سليمان على الشعبوكانت هنالك باإلضافة إىل ذلك الضرائب الباهظة اليت."  )جعله علينا، فنخدمك

الرغم من أن سليمان شخصية مثرية لإلعجاب من بعض النواحي، إالّ أنه من املؤكد أنه كانت هنالك عداوة متزايدة حنوه وحنو 

على  أبي ثقّل نريكم، وأنا أزيد: "وأدّت تصرّفات رحبعام اليت تفتقر إىل احلساسية إىل رش امللح على جروحهم.  عرشه امللكي

لنا ( نصيب)أيُّ قِسم : "فكان رد فعل أسباط الشمال مفهوماً(.  52: 54" )أبي أدّبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب.  نريكم
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وليس أمراً مستغرباً أن يؤدّي !"  اآلن انظرْ إىل بيتك يا داود.  إىل خيامك يا إسرائيل!  يف داود؟  وال نصيب لنا يف ابن يسّى

للهيكل وعناصر العبادة املؤسسية الدينية املرتبطة " تقدير أقل"شديد لألسباط يف الشمال من ساللة داود إىل هذا االستياء ال

أيضاً صعودهم إىل العرش الذي كانوا حيتقرونه احتقاراً معناه صعودهم إىل اهليكل للعبادة  كان وقد.  ارتباطاً وثيقاً بالعهد

 .شديداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشق ملك مصراتصال يربعام بش .جـ

فقام يربعام وهرب إىل "... ذا صلة حمتملة بدراستنا هذه،  20: 55ملوك 5قد يكون ذكر هروب يربعام كما هو مدوّن يف 

ولسوء احلظ، ال توجد لدينا معرفة كافية بنوع التأثريات اليت ."  مصر إىل شيشق ملك مصر، وكان يف مصر إىل وفاة سليمان

وإنه ألمر مثري لالهتمام أنه خرج من مصر ليصنعَ عجالً ذهبياً، وهو أمر موازٍ نوعاً ما خلروج .  مصرتعرّض هلا أثناء إقامته يف 

ق م  121يف حوايل : "يقول رونالد وليامز(.  على الرغم من الفروقات الكبرية بينهما)هارون من مصر وصُنعه عجالً ذهبياً 

  4."الثانية والعشرين، وهي من أصل لييب، وكان مركزها بوباستيس على العرش وأسس الساللة( شيشق)استوىل شيشونق األول 

ق م، فإن املعلومات الكتابية متوافقة متاماً مع املعلومات  125ومبا أنه أمر متفق عليه بشكل عام أن سليمان توفّى يف حوايل 

                                                 
4
  Ronald J. Williams, “The Egyptians,” in Peoples of Old Testament Times, 95.  However, Edward F. 

Campbell, Jr., dates the 22
nd

 dynasty at 935 BC, with Shishak I ruling 935-914 BC (“Section B.  The Ancient Near 

East:  Chronological Bibliography and Charts,” in The Bible and the Ancient Near East, 223).  K.A Kitchen, “Egypt, 

Land of,” in ZBEP, II:231, dates Shishak about 945-924 BC. 
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ت تلعب دوراً يف الديانة املصرية حتى إىل زمن استمر" عبادة الثور"وحنن نعرف أن أشكاالً خمتلفة من .  التارخيية األخرى املتوفرة

.  شيشق، لكن ال يسعنا إالّ أن نتكهن حول التأثريات اليت رمبا تعرّض هلا يربعام يف هذا االجتاه أثناء إقامته يف رعاية شيشق

 .وسنويل هذه املسألة مزيداً من االهتمام يف القسمني الثالث والرابع

 

 24على خروج  54ملوك 5أدلّة على اعتماد  .د

فصاعداً، ينبغي لنا أيضاً أن ندرس ونقارن  41: 54لكي حنسن تقدير اإلجراءات اإلدارية اليت اختذها يربعام كما هي مدوّنة يف 

التالية املوازاة  ةال شك أن هاتني الروايتني مرتبطتان، وستبيّن األدل.  24رواية العجل الذهيب الذي صنعه هارون يف خروج 

 5:الروايتني الواضحة بني

 

 (.فصاعداً 41: 54ملوك 5فصاعداً؛  2: 25خروج )فقي كال الروايتني حيتل العجل مركز االهتمام  .5

 ."هذه هي آهلتك، يا إسرائيل، اليت أخرجتك من أرض مصر"يف كلتا الروايتني، يقال عن العجل،  .4
<yrxm Jram ;Wluh rva larvy ;yhla [hnh] hla   

 (.22: 54ملوك 5؛ 1: 24خروج )ني يقام مذبح أمام العجل يف كلتا الروايت .2

 (.22: 54ملوك 5فصاعداً؛  1: 24خروج )مرتبط بالعجل ( gh)يف كلتّا الروايتني يقام احتفال أو عيد  .2

 (.24: 54ملوك 5؛ 6: 24خروج )يف كلتا احلالتني، تقدَّم ذبيحة أمام العجل  .1

 – 5: 52؛ 24 -5: 52؛ 20: 54ملوك 5؛ 21 – 7: 24خروج )بشدة  يف كلتا الروايتني، يدان هذا العمل .6

40.) 

 .يسمَّيان على امسي اثنني من أبناء هارون( أبيّا وناداب)حتى ابنا يربعام  .7
 

 
 القسم الثالث

 
 العجل الذهيب عند جبل سيناء: 32خروج  .3

 24مسألة حتليل املصادر مبا يتعلق  خبروج  .أ

                                                 
 .John W. Davenport, “A Study of the Golden Calf Tradition in Exodus 32,” 84-5  وقد لُخصت هذه األدلة بشكل رائع يف5
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باستنتاجاهتم، حيث سعوا إىل التحقق من املصادر والتأليف والدوافع  24كثريون جداً دراسة خروج لسوء احلظ عقّد باحثون 

فمن ناحية تارخيية أنكر هؤالء الباحثون النقديون أن موسى هو مؤلف األسفار .  وراء النص الذي يشكّل هذا األصحاح

وحنن نستطيع أن نرى تأثري هذا التفسري على النظرة إىل .  تابياخلمسة، ممّا مهّد الطريق بسرعة إىل إعادة تقويم جذرية للنص الك

ليس لرواية العجل الذهيب أي معنى آخر غري اإلدانة احلامسة للعبادة الدينية الرمسية : "فقد قال.  من زمن وهلوسن 24خروج 

يفاً مصطنعاً نابعاً من زمن تالٍ ألعمال سجالً تارخيياً موثوقاً، بل تأل 24وبعبارة أخرى، مل تكن رواية خروج   6."ململكة أفرايم

ويعبّر ديفيس بصورة مالئمة عن املسألة املتعلقة بتقليد خروج .  يربعام األول يهدف إىل إظهار يربعام مبظهر أكثر استحقاقاً لإلدانة

24 :5 – 6: 

 دان وبيت إيل ورفضٍ هلا، وهو بالطبع هو أمرٌ شائع، أن يُنظر إىل هذا التقليد كهجوم على عبادة يربعام األول للعجل يف

 7.التقليد الذي يُسقط الدينونة على املاضي لكي يأتي استنكار هذه املمارسة على فم موسى

، لالسياسي كارتداد عن إله إسرائي –يصف عمل يربعام الديين  24وهو يرى أن خروج .  ومارتن نوث ممثل معاصرٌ هلذا النهج

أجل إدانته هناك من قبل الناطق الرمسي باسم اهلل بصفته خرقاً للعهد، ومن أجل وضع لعنة  ويُنقل هذا النموذج إىل سيناء من"

هجوماً الحقاً، ويقول إن أفضل تفسري هلذا األصحاح هو أنه نشأ يف مملكة يهوذا  24وهكذا فإنه يعترب خروج   8."مشؤومة عليه

 .اجلنوبية كانتقاد للدين الرمسي الوثين لدولة إسرائيل

فقد قال أولربايت، على سبيل املثال، إن رواية العجل الذهيب األساسية .  صل األمر بكل الباحثني إىل هذا احلد من التطرفوال ي

تشري بشكل حمدد إىل حماولة بين إسرائيل يف زمن موسى "و ( .م .اليت تعود إىل القرن الثالث عشر ق)مشتقة من زمن اخلروج 

أمّا كاسوتو فيتبنى املوقف   9."ثيل رئيس اآلهلة على شكل إله عاصفة واقف على عجل صغريالعودة إىل املمارسة القدمية لتم

 10.التقليدي الذي يعرتف بتأليف موسى لألسفار اخلمسة ومبوثوقية النص تارخيياً

 

                                                 
6
  J.  Wellhausen,  Die Composition des Hexateuchs und  der historischen Bucher des Alten Testaments, 92. 

7
  Dale R. Davis, “Rebellion, Presence, and Covenant:  A Study In Exodus 32–34,” 71. 

8
  Martin Noth, A History of Pentateuchal Traditions, 143.  21، 41 -41ودعماً ملوقفه هذا، يلجأ إىل اعتبار العقوبات املذكورة يف 

 .كان يدين لكن دون أن يتحقَّق يف اآلية عشرين تعبري عن امتحان زنى" الرماد املذرى على املاء"إضافات الحقة، ويرى أن 
 

9
  W. F. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 44. 

10
  U. Cassuto, A Commentary on the Book of Exodus, 409ff. 



 حتليل حلركة التغيري الدينية لريبعام  : امللحق أ 2العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 9امللحق أ،        4002، 51متوز 

البَريّة، يكون من سجالً موثوقاًَ حملاولة حقيقية لصنع عجل يف  24فإذا كان خروج .  ال شك أن هلذه املسألة صلة هبذه الدراسة

جمرد هجوم على يربعام ثم تأليفه بعد فعلة يربعام، فال  24لكن إذا كان خروج .  املؤكد أن يربعام استقى وحيه وبدعته منها

 .لشرح ما فعله 24حنتاج عندئذ أن نتطلع إىل خروج 

 

 24تعليقات على التحليل األدبي خلروج  .ب

تشكل هجوماً الحقاً على ممارسات يربعام إىل دعم موقفهم بالقول إن  24إن خروج  يسعى الباحثون املتمسكون بالرأي القائل

الدراسات "ويقول ديفينبورت الذي أجرى دراسة شاملة هلذا األصحاح يف أطروحته إن .  حيمل طبيعة أدبية مركَّبة 24خروج 

ويفرتض أن هنالك أدلة   11."فه على عدد من املصادراألدبية منذ بداية القرن تُجمع تقريباً على أن هذا األصحاح  يعتمد يف تألي

ويتمثل هذا االختالف بشكل رئيسي يف اإلشارة .  على الزعم بوجود طبيعة أدبية مركبة تتمثل يف االختالفات والتكرار يف النص

، 40ب، 1، 1: 24خروج )وبلغة املفرد أحياناً أخرى ( 25، 42أ، 1ب، 2: 24خروج )إىل العجل بلغة اجلمع أحياناً 

تستخدم دائماً بلغة املفرد، وكلمة إلوهيم هي وحدها اليت " عجل"وهذا الزعم غري مقنع لدى فحصه، ألن كلمة (.  42

أمّا بالنسبة (.  أي أنه اعُتقد أن صيغ اجلمع تتطلب مجعاً للعجول)تستدعي اإلشارة بلغة اجلمع على شكل ضمائر منسجمة 

وقد خرج العجل أيضاً بصورة معجزية ( 2: 24خروج )أن هارون صنع العجل بأداة نقش ب( 5)للتكرار، فيزعمون أن الشرحني 

، ومن قِبل يشوع، 7: 24من قِبل يهوه، خروج )وأن موسى أُعلم مرّتني عن صنع العجل ( 4)؛ (ب 42: 24خروج )من النار 

 (.صاعداًف 20فصاعداً؛  55: 24خروج )تشفّع موسى مرّتني من أجل الشعب ( 2)؛ (7: 24خروج 

 

غري أن ديفنبورت قام بتحليل .  يف هذه الدراسة 24ولألسف، فإن اجملال ال يسمح ببحث مفصل حول التحليل األدبي خلروج 

واالستنتاجات اليت توصّل إليها مثرية . شامل يف أطروحة الدكتوراه اليت قدّمها لكل زعم حول الرتكيب األدبي هلذا األصحاح

وعلى الرغم من أنه ال يدّعى .  تارخيياً وال يوجد لديه أي حتيز ضد نزاهة النص –ع أسلوباً تقليدياً لالهتمام، خاصة ألنه يتب

تشكل قسماً واحداً يعود إىل فرتة  6 – 5: 24بالضرورة وجود وحدة أدبية يف هذا األصحاح، إالّ أنه يستنتج بالفعل أن خروج 

 (:التقليدية)ول بأن مادة هذا األصحاح تنتمي إىل املصادر الكالسيكية ما قبل احلكم امللكي،  وأن األدلة ليست كافية للق
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  John W. Davenport, “A Study of the Golden Calf Tradition in Exodus 32," 11. ثنيت عشرة لدى إجراء عملية مسح ال

 .نظريات التحليل األدبي، ميكننا مالحظة فروقات كثرية بني األفكار املقرتحةرية من نظ
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لكن باإلضافة إىل غياب املعايري الواضحة يف األقسام البديلة، ال توجد أية إشارات تدعونا إىل إرجاع الرواية األساسية 

 24للطبيعة األدبية خلروج وتكشف هذه الدراسة .... إىل أحد املصادر الكالسيكية بناء على طبيعة املادّة نفسها

أن رواية العجل الذهيب ميكن أن تُفهم بطريقة معقولة جداً على أهنا تتألف من رواية أساسية واحدة يُصنَع فيها العجل 

، 22 – 20، 41-41، 40-51، 52-7اآليات )ومن مخس استجابات خمتلفة ( 6-5: 24خروج )ويُعبد 

اليت يتضح فيها األسلوب  52-7، ما عدا  اآليات 24ضمن خروج  ،  ولألسف، فإن مسات املادة املوجودة(21

وهكذا مل يكن أمراً .  التثنوي، ال تقدّم أدلة كافية على وجود أجزاء ميكن إرجاعها إىل املصادر التقليدية وتعيني ضمنها

تعكس )دة مستقلة يف األصل وح 6 -5ممكناً حتى اآلن، بناء على التحليل األدبي وحده،  تقرير  إن كانت اآليات 

أو إن كانت مرتبطة منذ البداية برواية أو أكثر من روايات إدانته لعبادة العجل، مقدمة ( تقليداً يهويّاً إجيابياً حول العجل

تتألف من  24لكن ألن التحليل األدبي يكشف بالفعل أن خروج .  هبذا رواية موحّدة تسعى إىل رفض عبادة العجل

كانت ذات يوم مستقلة عن السياق احلايل،  6-5ستمرة بالضرورة، فإن من املمكن أنَّ اآليات ليست م عدة أشباه فقرات

 12."ورمبا كانت تعكس يف األصل تقليداً مل يُدَن إالّ يف ما بعد

 

 ديفيس يسعى إىل أخذ املسألة خطوة أخرى إىل األمام، وخيلص إىل أنه توجد أدلة على تصميم نبوي كلّي يدعم. غري أن ديل ر

 :ويالحظ ما يلي.  وجود وحدة يف هذا األصحاح

 أ51 -51اكتشاف العبادة الوثنية؛ اآليات     6-5بداية الوثنية، اآليات 

 (40أو ) 45 -ب 51تعبري عن غضب موسى، اآليات   50 -7 تاآليا ،تعبري عن غضب يهوه

 42 – 44السعي إىل اسرتضاء موسى، اآليات  52 -55السعي إىل اسرتضاء اهلل، اآليات 

 41 – 41تنفيذ دينونة جزئية، اآليات     52كبح دينونة كاملة، اآلية 
  

 :يف املخطط 52-7وترتبط الداللة اليت يراها يف هذا التصميم بشمول اآليات 

                                                 
12
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 غري أن التحليل األدبي الشائع... إذا نظرنا إىل الرواية على هذا النحو، فإنه يبدو أهنا حتتوي على تطور موضوعي موازٍ

 13.تثنوية 52-7، بينما يُظن عادة أن اآليات 21، و 40 -51، و 6-5يقول إن الرواية األساسية تألفت من اآليات 

 

على أنه ميكن بالفعل إقامة حجة جيدة على أن تأليف هذا  24تدل هذه الدراسات األكثر حداثة للتحليل األدبي خلروج 

غري .  ماالً كبرياً جداً أن املادة األساسية تعود إىل زمن سابق لزمن يربعاماألصحاح يعود إىل زمن مبكر، وال شك أن هنالك احت

إن القول بأن القصة األساسية هلارون والعجل الذهيب متّ تأليفها واختالقها بعد زمن يربعام .  أنه يوجد تعليق أخري يستحق الذكر

ى كل من يقرأ مثل هذه الرواية أن يقتنع بأن مثل هذا احلدث وهذا يعين أن عل.  األول يتطلب نتيجة من املستحيل تصوّرها تقريباً

غري أن األمر األكثر إدهاشاً هو أنه ال يوجد لدينا سجل واحد يعارض هذه القصة، من .  مل حيدث قط مع هارون وجيل الربية

بطلها وو كانت هذه قصة غامضة فل.  م .زمن يربعام حتى زمن املدرسة األملانية النقدية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ب

وما كان يف مقدور الكهنة .  لكن األمر يتعلق هبارون، مؤسس الكهنوت األعلى.  شخص غامض، لرمبا قبلنا مثل هذه الفكرة

واالستنتاج .  اليهود واألنبياء التسامح مع هذه القصّة اليت تنطوي على تشويه مسعة هارون دون أن يرتفع صوت يعلن اعرتاضه

موثوقٌ هبا تارخيياً، وأهنا كانت  24قي الوحيد هو أنه يتوجب علينا أن نعترب القصة األساسية كما هي مسجلة يف خروج املنط

 14.ق م 125موجودة يف صيغة معروفة للعامّة قبل زمن يربعام، وأن يربعام استوحى منها التغيريات الدينية اليت أدخلها بعد 

 

 فكرة العجل الذهيبلإحياء هارون  .جـ

بل يكتفي بالقول إن " ،عجالً"وال خيربنا النص أهنم طلبوا "  .إله يسري أمامهم"إن الشعب هو الذي يطرح فكرة  24يقول خروج 

ملاذا عجل بالذات؟  هل كان العجل مرتبطاً : وال بدّ من طرح السؤال(.  lg\u@ hk*S@m̂" )العجل املسكوب"هارون صنع 

 وماذا كان مصدر تلك الفكرة؟ بعبادة مصرية خرجوا منها مؤخراً؟ 
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  Dale R. Davis, “Rebellion, Presence, and Covenant:  A Study in Exodus 32–34," 73. إن الطرح "ل تعليق له، يقول يف أو

تشكل وحدة أساسية، وأنّ احتمال أن تكون مكتوبة من قِبل شخص واحد أكرب من احتمال أهنا كتبت على يد عدة  22 – 24األساسي هلذا البحث هو أن خروج 

 (.75.")أشخاص باإلضافة إىل املنقّح النهائي، وأن صالت الرواية وموادها نفسها تكشف مثل هذه الوحدة وتدعمها
14

م بتحرير النص لكي ولن جند أن القول بأن احلدث األساسي املتمثّل يف صنع العجل صحيح تارخيياً مقبول عند إيل، لكنه يقول إنَّ منقّحا قام بعد زمن يربعا 

 .وحتى لو حدث هذا، الستدعى استجابة ما من مجاعة الكهنة.  24يعكس املبادئ املتضمنة لإلدانة يف خروج 
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الذي يتحدث عن  6: 6انظر ميخا )أ إىل عجل صغري 2: 24يف خروج ( @lg\u" )عجل"ميكن أن تشري الكلمة املرتمجة إىل 

قضاة )غري أن هذا ميكن أن يكون عجالً أكرب عمراً وقوياً قادراً على احلراثة (.  حيث إن عمره سنة واحدة lguالتضحية بـ 

ويعترب (.  45: 7إشعياء )، وتستخدم يف إحدى احلاالت لإلشارة إىل عجلة أجنبت (فصاعداً 2: 45نية ؛ تث51: 52

يدل إمّا على عجل صغري أو  lguومن اإلنصاف القول إن تعبري   15."مقتبل العمر وعنفوان القوة"ثور يف  هو lguآلربايت أن 

 .على ثور وصل إىل النضج( يف  الغالب)

 

 ر، يقول جون ديفيس،ويف ما يتعلق مبص

كان عدد كبري من الثريان واألبقار يُعتَبَر مقدساً يف مصر، إذ اختارت أربع مقاطعات يف املنطقة الوسيطة من الدلتا أنواعاً 

وقد اكتُشفت مقربة للثريان املقدسة قرب ممفيس اليت كانت مكاناً معروفاً بعبادة .  معينة من الثريان واألبقار شعاراً هلا

وكان الثور أبيس يعترب احليوان املقدس لإلله بتاح؛ وهلذا يُفهم سبب وجود العبادة .  بتاح وأبيس، العجل املقدس كل من

 16.املرتبطة به يف موقع ممفيس فوراً

 

 :كتشن تقومياً الحتمال تأثري العبادة املصرية. ويقدم كينيث أ

أو ثور منيفيس يف هيليوبوليس، لكنّهما بعيدان جدّاً .. .يُعتقد أحياناً أن هذا الوثن هو عجل أبيس املصري يف ممفيس

ويف حقيقة األمر كانت هنالك عبادات للثور .  عن جاسان، ومن املستبعد أن العربانيني كانوا على اطالع حقيقي عليهما

وإىل .  يف ما بعد ورمبا قلّدوها يف سيناء.  خمتلفة عن عبادته يف الدلتا الشرقية، وهي أقرب بكثري للعربانيني يف جاسان

، كان يوجد ‘الثور األسود’، يف املقاطعة املصرية السفلى العاشرة اليت تدعى (يالتطممنطقة )اجلنوب الغربي من جاسان 

مزيج من عبادة هورس وعبادة الثور أو العجل؛ وإىل الشمال وعلى امتداد اجلهة الشمالية الغربية من جاسان نفسها، 

.  رية السفلى احلادية عشر اليت اشتهرت أيضاً بعبادة العجل املرتبطة بعبادة حورس أيضاًكانت هنالك املقاطعة املص

 17.كان الثور أو العجل يف مصر رمزاً للخصب يف الطبيعة وللقوة اجلسدية.... وميكن تتبُّع آثار أخرى معروفة 

                                                 
15

  W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, 300. 
16

   John J. Davis, Moses and the Gods of Egypt, 113. وهو يذكر أيضاً أن رمسيس ابنه كان الكاهن األعلى ألبيس. 
17

  Kenneth A. Kitchen, “Calf, Golden,” in The Illustrated Bible Dict., I:225. ابقات التارخيية من أجل دراسات أخرى للس

 Lloyd R. Bailey, “The Golden Calf,” HUCA 42 (1971): 97- 115, and John N. Oswalt, “The Golden ...لعبادة البعل، انظر

Calves and the Egyptian Concept of Deity,” EvQ 45 (1973): 13-20. 
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إذ ميكن أن يكون .  لى عجل هارون الذهيبوعلى األرجح أن كتشن حمق يف حتذيرنا من االفرتاض السريع بوجود تأثري مصري ع

الثور تستخدم يف كل حضارة من حضارات الشرق األدنى القديم تقريباً، مبا / يف هذا ممارسة للخصب، حيث كانت صورة العجل

(.  يّناتانظر الصور املدرجة يف هناية هذا البحث كع)يف ذلك حضارات ما بني النهرين وكنعان واإلمرباطورية احلثية ورأس مشرا 

بأن هارون اختار هذه الصورة ( الذي كان يرمز إىل اخلصب والقوة)الثور / العجل)ورمبا يوحي هذا االستخدام العاملي لصورة 

 .هلدف واحد هو أهنا كانت طريقة مألوفة لتمثيل إله ما أو أن هذا احليوان كان حيواناً مألوفاً ميكن أن يُربط به إله ما

 

 العجل يف سيناء استنتاجات حول صنع .د

وإن أوجه .  بيّنت يف احلديث السابق أن من املؤكد أن رواية صنع العجل يف سيناء سبقت حركة التغيري الدينية اليت قام هبا يربعام

 انظر"ومن شأن قوله .  التوازي بني الروايتني قوية، وهي توحي بال شك بأن يربعام تأثر تأثراً أكيداً مبشهد صنع العجل يف سيناء

 .أن تربط إجراءاته مبا حدث يف سيناء" آهلتك يا إسرائيل اليت أخرجتك من أرض مصر

 

، قام هارون بثالثة أمور 6-1: 24حسب خروج .  وينبغي أن أقدم عدة مالحظات أخرى حول صنع العجل يف سيناء

راقب الشعب وهم يقدمون ( 2)رب؛ لل( gh)دعا إىل االحتفال أو عيد ( 4)بنى مذحباً أمامه؛ ( 5: )باإلضافة إىل صنع العجل

وإنه ألمر مثري لالهتمام أن هارون ال يكتفي مبجرد الدعوة إىل .  وقد فعل يربعام نفس هذه األمور.  الذبائح والتقدمات أمام العجل

ئياً ليهوه على ما ففي ظنه، مل يكن بناء العجل الذهيب ختلّياً كامالً عن يهوه، بل متثيالً مر.  احتفال أو عيد، بل باحتفال للرب

 (.على الرغم من أن الرب رأى أن هذا أمر غري مقبول)فإن كان األمر كذلك، فقد ينطبق نفس هذا األمر على نيّة يربعام .  يبدو

من سفر اخلروج إىل مكوِّنات خمتلفة مت تنقيحها على حنو متكرر  24وعلى الرغم من أنّ املرء قد يرغب يف تقسيم األصحاح 

، إالّ أن النص يف صيغته احلالية يدين بالفعل ما فعله هارون وبنو (2انظر البند ب من القسم ) أدبياً غري منسجم لتشكِّل عمالً

زاغوا سريعاً عن : "ويُدعى هذا األمر يف كلِّ األصحاح  خطية، وقد أعلن الرب نفسه.  إسرائيل الذين اشرتكوا يف هذا العمل

غري أن ديفنبورت (.  1: 24خروج ...."  )م عجالً مسبوكاً، وسجدوا له وذحبوا لهصنعوا هل."  الطريق الذي أوصيتهم به

تقليداً إجيابياً ليهوه حول "كانت يف األصل مستقلة عن بقية األصحاح، وأهنا تعكس ما يعتربه يف األصل  6-5: 24يرى أن 
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ميثّل حماولة مقبولة قام هبا الشعب للتعبري عن وهو هلذا خيلص إىل أن يربعام استمد وحيه من هذا املشهد ألنه كان "  .العجل

 18.تكريسهم ليهوه

من بقية املادة فحسب، بل ألنه جمرب على ترمجة العبارة يف  6 -5وينطوي هذا الرأي على مشاكل، ال ألنه جمرب على فصل اآليات 

وهي ترمجة أقل ما يقال " ،ض مصرألن إله موسى الذي أصعدنا من أر"إىل ( !Wnl*u$h# vya!h* hv#m hz\-yK)اآلية األوىل 

ورمبا يسأل املرء عن سبب جلوء يربعام إىل إجراء كان مداناً يف حلظة والدته، غري أن األدلة املتوفرة ختالف .  عنها إهنا ملتوية

 .فكرة أن اإلجراء األصلي كان يتمتع بأية ميزة حسنة أو قبول
 

 القسم الرابع
 

 طبيعة عجول يربعام والغرض منها .4

 الثور يف الشرق األدنى القديم/ عبادة العجل .أ

انظر )الثور يف الشرق األدنى القديم / على الرغم من أننا قدّمنا يف احلديث السابق بعض التعليقات حول فكرة استخدام العجل

أن يدرس من منظور عامل  ، إالّ أنه ينبغي أن نعطي هذا املوضوع مزيداً من االهتمام هنا، ألن هذا جيب(البند ب من القسم الثالث

، إال أنه مل "الثور"وعلى الرغم من أن مكوثه مع شيشق رمبا جعله أكثر ارتباطاً بأشكال .  يربعام والتأثريات الثقافية املألوفة له

 ار،يقول ماز.  لكن، ماذا عن احلالة احلالية للتأثريات الكنعانية.  54يستقِ وحيه بشكل رئيسي من مصر، بل من تأثري خروج 

إنه رمز .  غري أن فكرة الثور يف حد ذاهتا شائعة للغاية، وهي لذلك هامّة للغاية يف الفن التصويري يف الشرق األدنى القديم

ويظهر الثور أحياناً كموضوع عبادة يف حد ذاته، مثالً كإله شاب منفرج الساقني ينبغي أن يُعبد كرمز .  للقوة واخلصب معاً

ن أخرى كتصوير لصفة من صفات إله العاصفة هدد، يف احلضارة الساميّة الغربية املعروف يف ويظهر يف أحيا.  لالهوت

 19.الكتاب املقدس باسم بعل

 
                                                 

18  John W. Davenport, “A Study of the Golden Calf Tradition in Exodus 32,” 50-82. وهكذا بدالً : "وهو خيلص إىل القول

حيث أهنم يف وضع صار  من أن تعبّر الرواية عن شعب متمرد متلهف إىل انتهاز أول فرصة ساحنة الستبدال موسى، فإهنا تصور لنا كيف جيد الشعب أنفسهم يف أزمة، 

وحاملا يتم .  ممون على عبادة  يهوه، فإهنم يُعطون بكرم من أجل صنع متثال مناسب يُحْدِث احلضور اإلهليوألهنم مص.  فيه اهلل الذي أخرجهم من أرض مصر غائباً عنهم

 (.14" )صنع العجل، ينادى فوراً بإقامة احتفال، فيحتفل الشعب بفرح حبضور يهوه
19

  Amihai Mazar, “Bronze Bull Found in Israelite 'High Place' from the Time of the Judges,” 38. 
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 :وعلى الرغم من أن إيل كان يعترب رئيس جممع اآلهلة، إالّ أن ميالرد يوضح الدور الكبري لإلله هدد

ت هذا االسم املتعارف عليه يف احلضارة الساميّة الغربية، واالسم كان يعطى أكرب قدر من التكريس هلدد، إله الطقس حت

وكان هدد ميسك مبفاتيح احلصاد اجليد ألنه "  .سيد"املعادل له يف احلضارة احلورية هو تشوب، أو بعل الذي يعين 

 20....يسيطر على األمطار والضباب والندى

 

وردّاً على هذا نقول إنه ال يبدو أن للعجول صلة بعبادة .  ل يف حركة يربعامويثري هذا سؤاالً حول التأثري الذي لعبته عبادة البع

، جتاوز خطية يربعام كما يوحي النص .م .ق 176عندما أدخل آخاب عبادة البعل إىل إسرائيل يف حوايل .  البعل لعدة أسباب

عبادة البعل، فإهنما متسكا ( 41: 50وك مل4)وياهو ( فصاعداً 5: 2ملوك 4)وملا أزال يهورام (.  فصاعداً 25: 56ملوك 5)

فصاعداً، أو يف التوبيخ الذي وجّهه  41: 54ملوك 5وفضالً عن ذلك، ال يوجد ذكر صريح للبعل يف "  .خبطية يربعام"رغم ذلك 

ح وعلى الرغم من تناول ديفنبورت املسألة من وجهة نظر افرتاض عملية تنقيحية قام هبا منقّ.  56-7: 52ملوك 5اهلل يف 

 : يقول.  متأخر، إالّ أنه أجرى تقييماً صحيحاً لعالقة أعمال يربعام مع عبادة البعل" تثنوي"

مبا أن املنقّح مل يفهم قيام يربعام بصنع البعل كعبادة لإلله الكنعاني بعل، فإن من املنطقي االستنتاج أن ديانة يربعام اعُتربت 

تفسدها الصور، وفيها غياب الكهنة الالويني، وبعيدة عن موقع العبادة عن  عبادة ليهوه، على الرغم من أهنا عبادة يهويّة

 21.أورشليم

                                                 
20

  A. R. Millard, “The Canaanites," in Peoples of Old Testament Times, 45.   إن  14على الصفحة  11يقول يف احلاشية

 .A. F. Rainey, IEJ xviii (1968): 1- 14 معادلة بعل هبدد أمر أُثبته 
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، إالّ أن باحثني آخرين رمبا (عبادة البعل)وعلى الرغم من أن صنع يربعام للعجل مل يكن على األرجح حماولة للتعاون مع البعليّة 

وسندرس اآلن هذا .  اليت استخدمت صورة لقاعدة عرش إلله يعتقدون أنه كان يستعري فكرة من حضارة الشرق األدنى القديم

 .الرأي

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو عرش هلل" قاعدة"الزعم بأن الثور هو مبثابة  .ب

يربعام بصور بقريّة أخرى من الشرق األدنى القديم، وخلصوا إىل أن نيّة يربعام مل تكن ( أو ثريان)شبّه عدد من الباحثني عجول 

على " يتوّج"يهوه أو " يركَّب"وهكذا ميكن أن .  متثيل يهوه، بل تقديم عرش مرئي أو قاعدة مرئية ليهوهتأسيس أوثان أو حماولة 

.  كان القاعدة املرئية اليت يقف عليها يهوه غري املنظور" العجل الذهيب"أن  5141أوبْنك يف عام . ث. وقد بيّن ك.  العجول

 :يقول.  ا كان بالنسبة لريبعام موازياً للكروبيم يف قدس األقداسأولربايت حذوه، وبيّن كيف أن هذ. وحذا ويليام ف

فكان ذلك مبثابة رد .  وفضالً عن ذلك، قام يربعام بتمثيل يهوه كشخص غري مرئي واقف على ثور صغري من الذهب

رد فعل معروف أنه  ،(املالكني اجملنّحني)فعل مفرتض ضد متثيل يهوه يف هيكل سليمان كإله غري منظور متّوج فوق الكروبيم 

صحيح أن معظم (.  حيث يصوَّر امللوك واآلهلة جالسني على عروش يدعمها كروبان)تأثّر بفن التصوير الكنعاني املعاصر 

إله، لكنّ هذا التصوّر الشنيع ليس غري مسبوق  –كانت متثيالً مباشراً ليهوه كثور " العجول الذهبية"الباحثني افرتضوا أن 

بي فحسب، لكنه أيضاً مناقض لكل ما نعرفه عن فن التصوير اآلرامي الفلسطيين يف األلفية الثانية وأوائل يف التقليد الكتا
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  John W. Davenport, “A Study of the Golden Calf Tradition in Exodus 32,” 95. 
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فنحن جند بني الكنعانيني واآلراميني واحلثّيني أن اآلهلة متثَّل بشكل دائم تقريباً واقفةً على ظهر حيوان .  األلفية األوىل ق م

 22.ا ال متثَّل هي نفسها أبداً يف شكل حيوانيأو جالسةً على عرش حتمله حيوانات، لكنه

 

 :ويف رأي مشابه يقول دي فوكس إن التماثيل كانت عرشاً هلل

ففي األديان البدائية آلسيا الصغرى ومنطقة .  يبدو أمراً مؤكداً أنه مل يُعتقد يف األصل أن هذه التماثيل كانت متثيالً ليهوه

قدس هو اإلله، ومل يكن هنالك خلط بينه وبني اإلله؛ إذْ كان جمرد جتسيد لصفاته، ما بني النهرين ومصر مل يكن احليوان امل

كان .  وتوجد عدة أمثلة ما زالت موجودة آلهلة تركب احليوان الذي ميثّلها.  وتزيني لعرشه، أو دعم له، أو موطئ قدم له

ج يربعام إىل شيءٍ يبين املقادس اليت سيؤسّسها تابوت العهد يف أورشليم، وكان الكروبان فوقه ميثّالن عرش يهوه؛ وقد احتا

 23.عرش اإلله غري املنظور" العجول الذهبية"على غراره، فجعل 

 

 

 

 

 

 

 :مل تكن املشكلة بالنسبة لدى فوكس أن العجول كانت أوثاناً، بل إهنا سببت يف التشويش مما سيجعل كثريين يسيئون فهمها

ومهما كان . الكنعاني العظيم بعل، وهذا هو ما تدل عليه االكتشافات يف راس مشراكان الثور هو احليوان الذي ميثل اإلله 

األمر بالنسبة للطبقات األكثر ثقافة، فإنه كان أمراً متوقعاً أن ختلط عامّة الشعب بني ثور يهوه وثور بعل؛ وستخلط أيضاً 

 24.كك وعبادة األوثانبني يهوه والتمثال الديين الذي ميثّل حضوره؛ فكان الباب مفتوحاً للتش
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  Roland de Vaux, Ancient Israel, II:333-34. 
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إذ جيب القول إنه توجد على األرجح أدلّة من حضارات أخرى على .  إن من شأن تبنّي هذا الرأي أن يقلّل من ذنب يربعام

يف األلفية الثانية قبل ( اآلرامية)صوّرت الديانات األناضولية والسورية : "يقول ديفنبورت.  استخدام متاثيل حيوانية ألغراض التتويج

 25".مليالد حضور إله العاصفة، اإلله الرئيسي يف جممع اآلهلة احلورية واحلثية، إمّا كرجل واقف على ثور أو كالثور نفسها

 

وعلى الرغم من وجود أدلّة يف الشرق األدنى على مثل هذه النظرية، إالّ أن هذا األمر جيب أن يقوّم يف ضوء النص الذي نتعامل 

وقد ساء عملك أكثر من مجيع :  "1: 52ملوك 5ص العبارة اليت حتمل إدانة موجهة إىل يربعام يف ولدينا على وجه اخلصو.  معه

ويدرك كوفمان وجود "  .الذين كانوا قبلك، فسرتَ وعملتَ لنفسك آهلة أخرى ومسبوكات لتغيظين، وقد طرحتين وراء ظهرك

وهو يقول إن هذا تقويم ملا قام به يربعام من وجهة نظر .  تابيهذه املشكلة، لكنه حياول التهرب منها بالتشكيك يف نزاهة النص الك

 :يقول.  اململكة اجلنوبية، وهو خمتلف متاماً عن املصادر الشمالية

.  إن التفسري املعطى يف سفر امللوك انتقاد مقدّم من وجهة نظر يهوذا يهدف إىل تشويه صورة العجول كمعبودات وثنية

 26.‘آهلة أخرى’مباشر أن العجول مل تكن وتشهد القصة ذاهتا بشكل غري 

 

ومل يتفوّه إيليا أو أليشع بكلمة .  ودفاعاً عن هذا الرأي يقول إن ياهو املعيَّن نبوياً الستئصال عبادة البعل الكنعانية مل يزل العجول

 . تقومياً متأنياًهلل" قاعدة"وال بدّ لنا اآلن من تقويم هذا الزعم القائل بأن العجول كانت .  انتقاد ضدّها أيضاً

 

 

 

 

 

 

 تقويم العجول من منظور العبادة الوثنية .جـ
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  John W. Davenport, “A Study of the Golden Calf Tradition in Exodus 32," 74. 
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  Y. Kaufmann, The Religion of Israel, 270. 
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غري أن ... ال يوجد إذاً من حيث اجلوهر أي فرق بني العجول والكروبيم:  "ينكر كوفمان وجود صلة للعجول بعبادة األوثان

ن نالحظ منذ البداية أنه ال يوجد أي ذكر يف ولدى تقومينا هلذا الرأي، جيب أ  27."الكتاب املقدَّس ال يقول بأهنا ممارسة وثنية

فلو حدّد يربعام هذا .  هلل أو إهنا موازية للكروبيم" قاعدة"النص الكتابي أن يربعام قال بشكل مباشر أو غري مباشر إن العجول 

شرق األدنى القديم، وفضالً عن ذلك، هنالك باحثون آخرون درسوا ديانات ال.  األمر، الرتكزت النظرية على أرضية أكثر صالبة

فعلى سبيل املثال، .  لدى عابديها كانت تُمثَّل غالباً على شكل حيوان يف احلضارات السامية" آهلة رفيعة القدر"والحظوا أن 

وهي نصوص تنتمي إىل )جرتوبوك النصوص الدينية املوجودة يف األرشيف امللكي للعاصمة احلثّية يف بوجازكوي . جـ. درس هـ

وقد الحظ يف هذه النصوص أن اإلله (.  ق م 5400 – 5200حوايل )مرباطورية احلثية اجلديدة أو العظيمة قرنني من اإل

 :يقول.   الرئيسي عند احلثيني هو إله الطقس، وهو مرتبط بشكل من أشكال الثور

وجود صلة بني إله  وإن من السهل فهم.  إن احليوان املقدس عند إله الطقس هو الثور، وهو نفسه ثور حسب تصوّر أقدم

 28.العاصفة واملطر وبني هذا احليوان، حيث يتسم بقوته وصوته العايل وخصوبته

 

 :ويقول أيضاً

تبيّن النقوش النافرة اليت تزيّن واجهة بوابة التمثال يف أالجاهويوك، اليت تعود إىل هناية االمرباطورية اجلديدة، عبادة 

ويف قوائم متاثيل العبادة الوثنية .  ة كامرأة جالسة، وميثَّل إله الطقس على شكل ثورفهنا متثَّل اإلهل.  الشخصيتني اإلهليتني

يف معابد بعض األماكن الصغرية يف االمرباطورية، ال تُذكر ثريان مصنوعة من احلديد أو معادن أخرى فقط كصور آلهلة 

اع أخرى من اآلنية على شكل ثور وأنو rhytaالطقس يف مدن خمتلفة، بل تذكر أيضاً أدوات شرب على شكل ثور 

 29.باإلضافة إىل حجارة بسيطة كتمثيل لإلله
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 .474 - 475املرجع السابق،   
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  Hans Gustav Guterbock, Forgotten Religions, 89. 
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 .أمّا بالنسبة لديانة حضارة ما بني النهرين، فقد الحظ ثوركلد جاكوبسن أدلة كثرية على وجود شكل ثور مع اإلهلني إبليل وعان

 :يقول

ويبدو أن أول تصوّر له كان على شكل ثور " ،مساء"ه ويعين امس.  لكل اآلهلة وأباً( القريبة)كان عان إله السماء 

وهو جيسّد، رمبا أكثر ... وتوحي هذه الصورة البقرية بأنه كان يف األصل إله رعاة القطعان، خاصة األبقار... عظيم

 30.من أي إله آخر، اجلالل والسلطة العليا

 

 ويف كتاب آخر قال جاكوبسن،

وهو تشخيص " ،الثور الكثري الثمر"، أو "نسل الثور الوَلُود"وكان أحد ألقابه .  مكثور ضخ( عان)غالباً ما كان يُتصوَّر 

 31.مالئم لألجواء امللبّدة بالغيوم يف الربيع واليت يذكِّر رعدها خبوار الثور ويولّد مطرها النبات يف كل مكان

 

، (هرساج)ل، يف شكل ثور ضخم، جنسياً بسفوح اجلبال اتصل إنلي: "ويأتي إنليل بعد عان يف املرتبة، وغالباً ما يُصوَّر إنليل كثور

 32(.أنتني)‘ الشتاء’، و (أميش)‘ الصيف’وولَّد 

 

 :يقول.  أمّا بالنسبة للمواد األوجارتية املكتشفة يف راس مشرا، فقد الحظ مارفن بوب أن لقب الثور شائع جداً لإلله إيل

 ,I AB III-IV, VI 27; II AB II 10, III 31, IV-V 47; V A B E 18 " ثور"يرمز للقدرات التناسلية إليل باللقب 

43; 1K 41, 59, 76, 169 33.وهو رمز شائع للخصب الذكوري عرب الشرق األدنى القديم 
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 34:ويف احلقيقة ديفنبورت مقتنع أن إله العاصفة يف الديانة احلثّيّة كان يُعبد مباشرة على صورة ثور كما تبيّن األشكال التالية
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 تعود إىل األلف الثاني قبل امليالد أختام أسطوانية الشكل من األناضول
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  Figures I & 2 from W. H. Ward, The Seal Cylinders of Western Asia, 309; figure 3 from Archaeology and 

Old Testament Study, ed. by D. Winton Thomas, pl. III. 

 

 

 الشكل األول

 
 الشكل الثاني

 

 الشكل الثالث
من أسوار مدينة ( ق م 5400 – 5260)نقوش أورثوستات بارزة من عهد االمرباطورية  

 أالكاهويوك، تظهر امللك وامللكة يعبدان إله العاصفة احلثّي
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وال يعين هذا أن .  تكفي املادة السابقة إلثبات أن صوراً حيوانية كانت شائعة االستخدام يف الشرق األدنى القديم كتمثيل لآلهلة

 :ابق لإلله كما يقول ديفنبورتاحليوان نفسه مط

مطابقةً مادياً لإلله، لكنها كانت وسيلة إلجياد ( خارج تقليد العهد القديم الالحق)مل تكن الصورة يف الشرق األدنى القديم 

 35.مكان يرمز حلضور اجلوهر اإلهلي، فحيث كانت الصورة أو التمثال موجوداً، كان االله موجوداً أيضاً

 

 

 

 

وال ينسجم هذا االستنتاج األخري مع املعلومات .  ليهوه" قاعدة"الستنتاج على سابقه الذي كان يعترب فيه الثور جمرد ويتميّز هذا ا

التارخيية املتوفرة عن الشرق األدنى القديم فحسب، لكنه يشرح أيضاً سبب قيام النص الكتابي بإدانة هذه احملاوالت بصورة 

.  ن حتى صار مسحوقاً، ومات ثالثة آالف شخص من بين إسرائيل نتيجة هلذه اخلطيةلقد أُحرق عجل هارون وطُحِ.  مستمّرة

وحتمل أيضاً رواية إدانة النيب هوشع (.  1: 52ملوك 5)يربعام بالعبادة الوثنية وإغاظة الرب ( من خالل النيب أخيّا)ويتّهم يهوه 

 :للعجول مزيداً من اإلنارة

حَمِيَ ‘، (قائالً)عجلك يا سامرة ( رُفض)قد زَنِخَ (.  يُقطعوا)اماً لكي ينقرضوا صنعوا ألنفسهم من فضّتهم وذهبهم أصن

إن عجل .  صنعه الصّانع، وليس هو إهلاً.  إنه هو أيضاً من إسرائيل.  إىل متى ال يستطيعون النقاوة.  غضيب عليهم

 (.4: 52و  1: 50؛ انظر 6 –ب  2: 1هوشع )السّامرة يصري كِسَراً 

 

 :درسون وفريدمان إىل أن هذه إشارة حمدَّدة إىل عجول يربعاموقد خلص آن

بعد حتليلنا لبنية هذه اآليات ومضموهنا ومعناها، نقول إن املوضوع املركزي للنص هو امليول البغيضة لصنع األوثان لدى 

ثان وتكسريها، يها، وستكون العاقبة الوشيكة لذلك حتطيم األولشعب إسرائيل، مما يستوجب رفض اهلل هلا وغضبه ع

، الذي ال يشهد على وجوده إال ‘عجل السّامرة’إن املوضوع الرئيسي هو .  وهذا يف حد ذاته نذير بالقضاء على األمّة
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هذا العجل هو هدف رفض يهوه .... ، لكنه قد يكون لقباً عاماً لتماثيل العجول يف بيت إيل ودان(هذا النص)هنا 

 36(.ب6اآلية )؛ وسيحطم إىل كِسَر (أ، ب6اآلية )وليس إهلاً حقيقياً ؛ إنه عمل الصانع (أ1اآلية )وغضبه 

 

 $Whc*u* vr*j* aWhw+ aWh <yh!Oa: )يتضمّن توكيداً قوياً 6: 1، فإن النصّ العربي هلوشع (lgu)ويف ما يتعلق بالعجل 

aOw+ "(صانعٌ صنعه، وهلذا ليس اهلل  .)" ليس اهلل"حيدد النيب بشكل متعمدّ أن العجل( "<yh!Oa$ aO) ويبدو أن هذا ،

 37(.1: 52أخبار 4انظر " )يوحي بأن مسألة ربط العجل بالالهوت هو القضية املثارة

 

 

 

 

 

كانت هتدف إىل أن تكون متاثيل أو صوراً ( 54ملوك 5و  24يف كل من خروج )وخالصة القول إنه يبدو أمراً حمتمالً أن العجول 

وعلى أية حال، كان .  ورمبا قدَّم هارون العجل كرمز مرئي لقدرة يهوه وقوّته.  يف تلك الصورةليهوه، أي أن الثور كان اهلل مسكوباً 

واهلل جليل جداً حبيث ال (.  2: 40خروج )هذا أمراً غري مقبول للرب، ألنّه كان أمراً وثنياً يف جوهره وخرقاً للوصية الثانية 

"  مبن تشبّهونين وتسوّوني ومتثلوني لنتشابه؟:  "ل بشكل كافٍ منهاميكن حصره يف أية صورة من مثل هذه الصور، أو أن ميثَّ

 (.41،  51: 20؛ انظر 1: 26إشعياء )

 

 الغرض من اختيار يربعام للعجول .د

، فيجب أن يُطرَح السؤال عن سبب قيام (على الرغم من أهنا أوثان ليهوه) فإن كان صحيحاً أن العجول كانت يف جوهرها أوثاناً 

يبدو أن هذه احلركة غري  هوإذا وضعنا يف اعتبارنا أنه كان جمرد رجل بدأ حكمه كملك حديثاً، فإن.  مبثل هذا األمريربعام 

 .املنطقية قد تعرّض عرشه للخطر
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  Francis I. Anderson and David N. Freedman, Hosea, 492-3. 
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 "‘.والشرب، ثم قاموا للعب
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وكما سبق أن أوضحت، فقد تعمّد .  غري أنه يتوجب علينا أن نتذكر أن صنعه للعجول مل يكن اخرتاعاً خالصاً من اخرتاعاته

ورمبا أمكننا القول إنه كان يتعمّد القيام بعمل انفصايل، أو .  بعمله هذا بشكل واضح أن يقلّد ما فعل هارون يف سيناءيربعام 

بشكل حمدد إىل منع إعادة االحتاد مع  41 – 46: 54ملوك 5فإجراءاته كانت هتدف وفق .  مسبب للشقاق والتقسيم

ى حنو خاص من العامل الديين الذي قد يعمل على ملّ مشل أسباط الشمال فقد كان قلقاً عل.  األسباط حتت حكم ساللة داود

ومبا أنه مل يكن يف التوراة أي موقع منصوص .  فاحتاج إىل مركز ديين إلبعاد أنظارهم عن اهليكل يف أورشليم.  واجلنوب مرة أخرى

 .عليه ملثل هذا املركز يف الشمال، فقد سعى يربعام بنفسه إىل إنشاء مركز كهذا

 

ومبا أنه فعل ذلك، فإن من شأن هذا أن يوحي بأن قصده .  املتعمدة للرب" اإلغاظة"رمبا كان يف مقدوره أن يفعل هذا دون هذه 

لنضع نصب عيوننا أن هذا حدث يف وقت اشتد فيه التوتر بني الشعب والعرش .  أوالً وقبل كل شيء هو أن يبني بغضه للجنوب

  38.هنالك استياء شديد من آخر ملكني جلسا على العرش ويف واقع األمر كان.  الداودي

، وملّا هدّد رحبعام بأن يكون (41: 55ملوك 5" )بيت يوسف"كان سليمان قد فرض ضرائب مرهقة وسخّر عماالً كثرين من 

 (.56: 54ملوك 5" )القيادة الداودية"أكثر قسوة من أبيه، مل يعد يف وسع الشعب أن حيتملوا هذه 

 

قدمياً للعبادة حيمل مصادقة هارون  اً، ورجع يربعام ليجد تقليد(خاصّة يف دان وبيت إيل)تقاليد دينية يف الشمال  كانت هنالك

، كان (5: 24انظر خروج )وكما كان العجل يف سيناء نوعاً من التخلّي عن القيادة املوسوية .  وقابالً للربط هبذه املواقع الدينية

كان يربعام يسعى إىل طريقة .  التخلّي عن اهليكل يف أورشليم املرتبط ارتباطاً وثيقاً بعرش داودجتديد فكرة العجل تعبرياً عن 

وسنتناول مسألة قبول اجلماهري لقراره يف .  قوية لربط نفسه بالعقيدة املناقضة للهيكل، وقد وجد وسيلة لذلك يف عجل سيناء

 .البند جـ من القسم اخلامس من هذا البحث

 
 سالقسم اخلام
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 حتليل حلركة التغيري الدينية اليت أجراها يربعام  .5

 اختيار دان وبيت إيل وفنوئيل .أ

 فنوئيل .5

 بانا"وال شك أن الفعل العربي .  41: 54ملوك 5فنوئيل واحداً من أوائل اإلجراءات اليت اختذها يربعام وفق " بناء"كان

B*n*h( "hn`B* ) اليت  5: 56أخبار 4يف هذه احلالة، وهو معنى تؤكده " التحصني"حيمل معنى " بنى"املرتجم إىل

وحنن نعرف أن الرامة سبق أن كانت ."  بنى الرّامة لكيال يدع أحداً خيرج أو يدخل إىل آسا، ملك يهوذا"ختربنا أن بعشا 

ا ممّ" البناء"، فكانت موجودة أصالً، باإلضافة إىل أن الكاتب يذكر سبب (57: 7صموئيل 5)مكان سكن صموئيل 

وأمهية هذا األمر واضحة .  ألغراض دفاعية( وشكيم أيضاً)وهكذا قام يربعام بتحصني فنوئيل .  يوضح فكرة التحصني

فوراً، فقد كانت فنوئيل إىل الشرق من شكيم مباشرة على الطريق الرئيسي للقادمني من عرب االردن، خاصّةً من ربّة 

هدفت التحصينات اليت قام هبا يربعام إىل : "يقول جري.  اد إىل دمشقوكانت أيضاً على طريق القوافل من جلع.  عمون

فكان هذا اإلجراء منطقياً متاماً من وجهة نظر   39."استبعاد خطر جلعاد اليت بقيت خملصة لداود أثناء ثورة أبشالوم

 .عسكرية خالصة

 

 

 

 

 

 

 

 بيت إيل .4

ية ألهنما ميثّالن سياسات يربعام املتطرفة، حيث كانتا بوّابتني كانت بيت إيل ودان، مبعنى ما، موقعني مت اختيارمها بعنا

غري أن االسرتاتيجية اجلغرافية كانت جمرد واحد من أسباب اختيارمها؛ إذ كانتا .  حدوديتني نوعاً ما للمملكة الشمالية

انت بيت إيل موقعاً إلبراهيم إذ ك.  وكان هلما بالفعل تاريخ كمركزين دينيني.  أيضاً مدينتني تتمتعان مبرياث ديين هام

                                                 
39

  John Gray, I & II Kings: A Commentary, 314. 
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وهذا : "وقد صرّح يعقوب.  ، ومها من اآلباء(فصاعداً 5: 21؛ 44 – 50: 41تكوين )ويعقوب ( 1: 54تكوين )

وأثناء فرتة القضاة، كان تابوت العهد يف بيت إيل يف مرحلة ما، (.  44: 41تكوين " )احلجر الذي أقمتُهُ يكون بيت اهلل

وعندما حارب بنو .  41: 40وفق قضاة ( وهو ابن ألعازر بن هارون)لكاهن األعلى، وقد خدم هناك فينحاس ا

وحتى بعد أن توقفت بيت إيل عن أن تكون املوقع .  إسرائيل بين بنيامني، جاءوا إىل بيت إيل ألخذ تعليمات من الرب

، جند أن (هناية األمر إىل قرية يعاريمحيث نُقل تابوت العهد من بيت إيل إىل شيلوه، ويف )الديين املؤسسي لتابوت العهد 

كانت بيت إيل (.  2: 50صموئيل 5)هنالك ذكراً يف زمن قريب من تتويج شاول لقيام بعض الرجال باحلج إىل بيت إيل 

خياراً طبيعياً لريبعام كمركز عبادة ديين، حيث إهنا كانت تقع على طريق اليهودية اجلبلي، وهي الطريق الرئيسية من 

 .على أورشليمالشمال 

 

 دان .2

نت مقْدِساً ليهوه أقيم حتدياً لكل قوانني ايكشف تاريخ مدينة دان أهنا كانت كأهنا حادثة متقدَّمة ملا كان يفعله يربعام، إذ ك

وعيّن .  قصة رجل من بين إسرائيل امسه ميخا أسس عبادة خاصة به 51 – 57جند يف قضاة (.  عبادة يهوه)اليهويّة 

ثم انضَّم الالوي إىل الدانيني املهاجرين .  لكنه متكّن يف هناية األمر من استئجار الوي غري أمني ككاهن لهابنه كاهنا، 

، حيث 25 – 20: 51هو قضاة  ةواألمر اجلدير باملالحظ(.  اليت تغيَّرت تسميتها فصارت دان)الصاعدين لغزو اليش 

 :نتشهد هاتان اآليتان على وجود تقليد مبكر ومستمر يف دا

وكان يهوناثان بن جرشوم بن منسّى هو وبنوه كهنة لسبط الدانيني إىل .  وأقام بنو دان ألنفسهم التمثال املنحوت

 .ووضعوا ألنفسهم متثال ميخا املنحوت الذي عمله، كل األيام اليت كان فيها بيت اهلل يف شيلوه.  يوم سيب األرض

 

حتت إشراف أفراهام برايان برعاية  5166اآلثار بدأت يف دان يف عام وإنه ألمر مثري لالهتمام أن أعمال التنقيب عن 

يقول برايان يف تعليقه على .  ومتّ اكتشاف جممَّع ديين كبري هناك.  دائرة اآلثار اإلسرائيلية، واستمرّت منذ ذلك الوقت

 أو املرتفع،" بامه"املرحلة األوىل من 
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ويبدو أن فرتة حكم يربعام األول هي .  اوهوية من دمّره( بامه) ةتفعال ميكننا إالّ أن نتكهن عن هوية من بنى املر

 40.ق م 111وقد يكون تدمريها نتيجة هجوم بن هدد يف حوايل  ،الفرتة األكثر احتماالً لبناء بامه أ مبرافقها

 

 :ويضيف جون لوجن إىل هذه الرواية فيقول

قدماً، مبنية من ألواح من  60قدماً وطوهلا حوايل  44تضم بامه منصّة يف اهلواء الطلق، ويبلغ عرضها حوايل 

وقد دُمِّرت بنار حامية .  ومل يبق منها إالّ صفّان.  أحجار اجلري اجمللَّسة على قاعدة من احلجارة غري اجمللَّسة

ومن هذه املرحلة من املقدس وجد برايان بقايا حمارق خبور، وحامل خبور .  جداً جعلت حواف احلجارة محراء

وكانت الزبدية حتتوي على أجزاء .  ناً، ورأسي متثالني لذكرين، وزبدية مزينة بعالمة تشبه رحماً ثالثيّ الشُّعبمزيّ

 41.عظام خلراف وتيوس وأيائل يرجَّح أنه ضُحّي هبا يف املقدس

 

 :ويقول لوجن يف خالصة حديثة

تتم يف دان، وال حيدد طبيعة  على الرغم من أن السجل الكتابي صامت حول اإلجراءات احملددة اليت كانت

الفائدة من العجل الذهيب الذي صنعه يربعام، إالّ أن األدلة املستقاة من احلفريات األثرية تشري إىل استخدام منصّة 

وتتضمن متاثيل صغرية، باإلضافة إىل  ذريّةكبرية يف اهلواء الطلق، وإىل وجود مذابح، وتقدمات خبور وتقدمات ن

 42. يف طقوس السّكيبنوع من ماء التطهري

 

وإن األمر ذا الداللة بالنسبة لكل من دان وبيت إيل هو أنه كان لكل منهما تاريخ كمركزين دينيني، فكانا خيارين منطقيّني 

ويف واقع األمر يعود تارخيهما كمركزين دينيني إىل ما قبل أورشليم من منظور تاريخ .  لتحويل الشعب عن أورشليم

بينما يوجد لدينا ( الوالء للساللة الداودية اجلشعة نُظهِرملاذا نذهب : "مقدور يربعام أن يقول ما مفاده فكان يف.  إسرائيل

 "مراكز دينية هامة وأقدم للعبادة هنا يف بلدنا؟

                                                 
40

  Avraham Biran, “Tell Dan: Five Years Later,” 175.  خيص آخاب"وميضي إىل القول إنَّ بامه ب اليت تتضمن امتدادا للمجمع الديين "

 .5172كما تؤكد املكتشفات منذ عام 
41

  John C. H. Laughlin, “The Remarkable Discoveries at Tel Dan," 33. 
42

 .27املرجع السابق،   
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 22 – 41: 54ملوك 5حتليل تفسريي لـ  .ب

وقد تضمنت أربعة .  الدينية اليت قام هبا يربعام هذه الفقرة هي املصدر الرئيسي للمعلومات املتوفرة لدينا حول حركة التغيري

من اهليكل وأدواته الدينية اليت مشلت تابوت العهد والكروبيم إىل العجول )رموز الدين ( 5: )تغيريات هامّة أجراها على عبادة يهوه

رزنامة )التقويم الديين ( 2)لكهنوت؛ ا( 2)؛ (كانت هنالك مراكز عبادة تارخيية يف اململكة الشمالية)مراكز العبادة ( 4)؛ (الذهبية

وقد سبق أن قدّمت يف القسم السابق بعض التفاصيل املرتبطة بتفسري هذه الفقرة؛ وسأبرز اآلن (.  األعياد واالحتفاالت الدينية

 .تفاصيل خمتارة ستعيننا على فهم اإلجراءات اليت قام هبا

 

 (47 – 41اآليات )إجراءات متهيدية لتأمني اململكة  .5

فقد كان أول : وكانت هذه اخلطوة منطقية.  كان أول إجراء اتّخذه يربعام هو تأمني وجود عاصمة، فاختار شكيم فوراً

واشرتى يعقوب أرضاً هناك، وكان جبال عيبال وجرزيم (.  6: 54تكوين )تثبيت للوعود املقطوعة ألبرام يف شكيم 

ومن ناحية جغرافية، (.  42يشوع )جتديد العهد مع يشوع هناك وفضالً عن ذلك، جرى احتفال .  ين هامني للعهدزكرم

 .5 –أ  -1فنوئيل يف انظر التعليقات السابقة حول .  كان هلذا االختيار ميزات عديدة كتقاطع طرق هام

 

 . . =WBl!B)يعين تعبري ."  وقال يربعام يف قلبه"، ~WBl!B= <u*b=r*y ̀rm#aY)wحيث نقرأ  46غري أن مشاكله ابتدأت يف اآلية 

. rm#aY)w~" )47؛ 57: 57تكوين " )أن يقول شيئاً لنفسه، أو أن يفكر شيئاً بينه وبني نفسه أو أن يفكرّ شيئاً لنفسه :

والفكرة هنا سلبية، ألن يربعام مينطق األمور ويربِّره يف نفسه غري عابئ متاماً باإلعالن اإلهلي الذي (.  6:6؛ أستري 25

 :أخيا أعطي له من خالل النيب

فإذا مسعتَ لكل ما أوصيك به، وسلكتَ يف طرقي، وفعلتَ ما هو مستقيم يف عيينّ، وحفظتَ فرائضي "

ملوك 5" )ووصاياي، كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبين لك بيتاً آمناً كما بنيتُ لداود، وأعطيك إسرائيل

55 :21.) 
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اً على أمان عرشه بينما سبق أن وعده اهلل، ال بأمان عرشه وضمانه وإنه ألمر يتّسم بالسخرية األدبية أن يقلق يربعام كثري

: بل فكّر.  ومع أنَّهُ فكَّر باألمر، لكنه مل ير األمان أو الضمان املبين على وعود اهلل.  فحسب، بل بساللة إىل األبد أيضاً

تاج إىل إجراء يدل على أمانة كان حي(.  NIVحسب ترمجة  46اآلية " )حيتمل أن ترجع اململكة اآلن إىل بيت داود"

 .دينية –للعهد، ال إىل تغيريات سياسية 

ويرتك لنا ختلّي يربعام عن الطريق الوحيدة إىل بركة اهلل درساً هامّاً عندما نفكر يف ما كان ميكن أن حيصل عليه لو أنه 

 !عصيانأعطى قيمةً إلعالن اهلل ومتسَّك به بدالً من حماولة التالعب بظروفه على حساب ال

 

فعلى الرغم من أن   43.فتقدّم التفكري العقالني وراءه 47االستنتاج الذي وصل إليه يربعام، أمّا اآلية  46تقدّم لنا اآلية 

اهلل سبق أن تنبأ باالنقسام السياسي للمملكة، إالّ أنه مل يُرِد أن يكون هنالك انقسام ديين، إذ كان بنو إسرائيل يف اململكة 

( ^yj!b*z+ tocu&l>)على الرغم من أن ال داعي ألن تكون ) باملثول أمام الرب يف اهليكل وِفق التوراة الشمالية ملزمني

bl)‘ والء’ربعام أن يفما هو التهديد الذي ينطوي عليه هذا؟  تصوّر (.  مقصورة على األعياد املطلوبة وحدها @)44 

وستكون الرحلة إىل   45.لالحتاد مع رحبعام بعد ذلكرعاياه سيكون موجهاً إىل رحبعام، وأهنم سيقتلونه، ويعودون 

وهنالك أيضاً .  إذ سيسمعون على األرجح من الالويني أن رحبعام هو امللك الداودي الشرعي:  أورشليم مغوية جداً

د عامل إضايف، أال وهو أن جمد اهليكل واألعياد سيشكل اختباراً عاطفياً قوياً، ممّا جعل يربعام يتصور أن الشعب ق

 (.ألنه مل يكن ملكاً داودياً)يعيدون التفكري يف حقه يف الرتبّع على العرش ويعتربونه غاصباً غري شرعي للعرش 

 

 (أ24 – 41اآليات )النظام العبادي البديل لريبعام  .4

ي تبدأ بعبارة أ تفصيالً لألمور األساسية يف احلركة اإلصالحية الدينية اليت قام هبا يربعام، وه24 – 41جند يف اآليات 

حيث حيمل معنى الفكرة " النفعل"، لكنه هنا يف وزن "ينصح أو يشري"يعين الفعل ( ~El#M#h^ Ju^W`Y]w" )فاستشار امللك"

                                                 
، وهو النمط األكثر شيوعاً للجملة الشرطية، حيث (+bv*=w)ملة تربطها واو التتابع بالفعل التام متبوعاً جب( ~hl#u&y)وفعالً غري تام  !a>منط  47جند يف اآلية  43

 .حتمل اجلملة الثانية النتيجة املنطقية الستكمال الشرط
44

صميم إىل امليول والقرارات وت @blحيث ميكن أن تشري Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon, II 4 (page 525a) انظر  

 ."اإلرادة
 .7: 6، قارن إشعياء (التتابع فعل تام باإلضافة إىل فعل تام مسبوق بواو)تشكل جواب الشرط ( ~yn]g|r*h&w)بعد ( +Wbv*w)بالنسبة الحتمال أن  45
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وقد سبق أن استُخدمت الكلمة يف مرحلة سابقة من .  أي األخذ والعطاء يف النصيحة" ،التشاور"التبادلية مبعنى 

(.  6: 54" )وهو حيّ( كانوا خيدمونه)الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه "شاور مع لتشري إىل رحبعام الذي ت األصحاح

أي أنه اتّبع إجراءات القصر الرمسية يف أخذ آراء "  .عمل امللك باملشورة"إىل  41وميكننا ترمجة العبارة يف اآلية 

أنه يبيّن يف حالتِهِ ضعف القيادة والطبيعة ، إالّ يف حد ذاتهوعلى الرغم من أنه ليس يف هذا األمر خطأ .  املستشارين

 .األخالقية، إذ مسح ملشورهتم الشريرة بأن تلغي ما كان يعرف أنه صواب

إذ حظيت سياساته بدعم عدة .  غري أن هذه املالحظة تقدم لنا إشارة هامّة، أال وهي أن يربعام مل يتصرّف وحده

على شرح كيفية تنفيذ مثل هذه اإلجراءات الثوروية، دون أن ينتج عن  مما يساعدنا)يف اململكة " عليّة القوم"أشخاص من 

 (.ذلك مترد كامل من قبل رعاياه

  

الذين  46،هوذا آهلتك يا إسرائيل" :كان أول إجراء لريبعام هو األمر بصنع عجلني ذهبيني، وقد قدّمهما للشعب بتصرحيه

؛ إذ يقدم اقتباساً دقيقاً 2: 24خبروج  بَهٍر من جمرد شَويف هذه العبارة ما هو أكث(.  ب41" )أصعدوك من أرض مصر

تقريباً لتلك اآلية، ومن الواضح أنه يريد أن يقدّمهما بطريقة جتعلهم يربطون ما يفعله بفكرة هارون، أبي الكهنوت الذي يُنظر 

 .إليه بإجالل وتقدير

 

وعلى األرجح أن هذا "(.  كثري عليكم أن تفعلوا"حرفياً، ( )^tolu&m@ <k#l*-br)وقد مهد هلذا اإلجراء اجلديد بقوله 

وهو يقدم هذه   47(."لتعبدوا اهلل وختدموه)إنه ألمر جمهد جداً لكم أن تسافروا إىل أورشليم "يتضمّن الفكرة التالية، 

 .الفكرة كنوع من الدفاع عن اإلجراء الذي اختذه

 

                                                 
46

ب، ألن من 41: 54ملوك 5يتعلق بـ يف صيغة اجلمع، فقد اخرتت استخدام صيغة املفرد يف ما " آهلة"إىل ( $yh#Oa;)على الرغم من أنه ميكن ترمجة كلمة   

وبعبارة أخرى، فإن نيّة يربعام أكثر ارتباطاً باالقتباس منها جبمع العجلني .  ، حيث ستكون الرتمجة املناسبة هي يف صيغة املفرد2: 24املؤكد أن هذا اقتباس خلروج 

 .اللذين صنعهما
47

كفاكم املدة الطويلة اليت : "ويقول بريني إن هذا التعبري يعين.  النعوت صدر بعدحول استخدام حرف اجلر مع امل Gesenius (§133c, 430)انظر    

 (.The Book of Judges and Notes on the Hebrew Text of the Books of Kings, II:177)، "صعدمت فيها إىل هناك
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أ من أجل حتديد هلذين  -1انظر القسم )بيت إيل  إنه نصب أحد العجلني يف دان واآلخر يف 41وتقول لنا اآلية 

ومبا أنه كانت هلذين املوقعني جذورمها التارخيية كمركزين دينيني يف مملكة إسرائيل الشمالية، فإهنما سيجدان (.  املوقعني

هذه املسألة كلها  يذكّرنا بأن 20غري أن التعليق الذي يورده الكاتب يف اآلية .  قبوالً فورياً من الشعب كبديل ألورشليم

 . يف هذين املوقعني الدينيني، حتى إىل دان 49عنها ذهاب شعب اهلل للعبادة 48خطية من منظور اهلل، إذ نتج

، فقد يكون هذا التعليق من الكاتب موجّهاً إىل يربعام نفسه، كما لو أنه أراد 22: 52ملوك 5ويف ضوء وجه الشبه مع 

 .عود اهلل له وقضت على ساللته يف هناية األمرالقول إن هذه هي خطيته اليت أبطلت و

 

فقد أسس مراكز .  أن حركة التغيري الدينية اليت قام هبا يربعام تضمنت مسات أخرى غري مقبولة 25وحنن نعلم من اآلية 

وكان هلذه .  25: 52ملوك 5، وهي مراكز أنشئت يف كل مدن السامرة وفق "املرتفعات 50بيوت"دينية أخرى تسمّى 

 -51: 42ملوك 4؛ 22: 52ملوك 5انظر )يوت مذابح لتقديم الذبائح عليها، وقام على خدمتها كهنة غري الويني الب

فكان هذا خرقاً .  وكان أحد أكثر اإلجراءات غري املقبولة اليت قام هبا يربعام هو رسم كهنة من غري أبناء الوي(.  40

مل ير يربعام حاجة إىل (.  1 -1: 50؛ تثنية 41خروج )وي فاضحاً جدّاً للتوراة اليت قصرت الكهنوت على نسل ال

( #Jp@j*h)من شاء " –( 22: 52ملوك 5انظر )مثل هذا احلصر، وقَبِل أي واحد راغب يف االشرتاك يف فضيحته هذه 

م، فإننا نعرف وعلى الرغم من أنه ليس لدينا كل ردود الفعل التارخيية ملا فعله يربعا"  .مأل يده، فصار من كهنة املرتفعات

ألنّ الالويني تركوا "... ، 52: 55أخبار 4وتقول .  أن الويّي الشمال مل يتساحموا مع إساءة استخدام السلطة

."  وأمالكهم وانطلقوا إىل يهوذا والسامرة، ألن يربعام وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب( أراضي مراعيهم)مسارحهم 

، ومن هنا مل يكن أمام الالويني بديل عن (أقوى من أن يقاوم)م سياسي كبري وقد يشري هذا إىل أن يربعام حظي بدع

 .اهلروب اجلماعي إىل اجلنوب
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 .الشرط جوابتعبري عن أسلوب شائع يف ال( ~Wkl=Y}w)إن استخدام الواو املتعاقبة مع الفعل غري التام   
49

فكرة الصعود واملثول ( ilh)املستخدم بعد ( ynpl)حيث حيمل التعبري  Brown-Driver-Briggs (p.1122, correction for p. 231)انظر   

 (.20: 45انظر أخبار )أمام إله أو مقْدِس 
50

على مشكلة يف حقيقة األمر، حيث إنه يستخدم يف مواضع أخرى يف سياقات ال ينطوي ( @tomB* tyB)يف صيغة املفرد يف التعبري ( tB)إن استخدام كلمة   

 (.41: 57ملوك 4انظر )تشري بوضوح إىل فكرة تتضمن اجلمع 
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إن يربعام أجرى تغيرياً كبرياً يف التقويم الديين، بتعيينه اليوم اخلامس عشر من الشهر الثامن  24وأخرياً، تقول لنا اآلية 

ال يف الشهر الثامن، وجيب أن ننظر إىل هذا األمر على أنه تقليد مغيظ مل تدعُ التوراة إىل إقامة أي احتف.  عيداً

 (.22: 42انظر الوي )الحتفاالت عيد املظال الذي حتتفل به اململكة اجلنوبية يف اخلامس عشر من الشهر السابع 

 

أن تكون خمتلفة عن اململكة يبدو يربعام يف كل حالة من هذه احلاالت مصّراً على إيصال رسالة بأن اململكة الشمالية تريد 

 .اجلنوبية، وبأنه ال حاجة هبا إىل أن تلتزم بالنمط الديين للمملكة اجلنوبية

 

 

 

 

 (22 –ب 24اآليتان )االفتتاح يف إيل  .2

وقد قاد شخصياً هذه العملية .  ولكي يبدأ يربعام بتسريع األمور، اختار موقع بيت إيل الفتتاح حركة التغيري الديين

" عيُّن"وفضالً عن ذلك، .  بيت إيل لغرض تقديم الذبائح للعجل الذهيب 52"رُمست"وهبذا   51.ذبائح على املذبح بتقدميه

لإلشارة إىل ( *dm^u)اليت تُستخدم فيها كلمة  52: 1أخبار 4انظر )كهنة املرتفعات للخدمة يف سياق حفلة االفتتاح هذه 

ولقد كانت حفلة االفتتاح هذه يف بيت إيل موازية بشكل (.  يف اهليكل تعيني سليمان للكهنة والالويني وحتديد واجباهتم

ففي تكريسه للهيكل اجلديد يف أورشليم، قدّم (.  7أخبار 4)صارخ الحتفال تدشني سليمان للهيكل يف الشهر السابع 

 .ذبائح ورسم الكهنة والالويني الذين سيخدمون اهليكل

 

نظام العبادة اجلديدة الذي جاء به يربعام، لكن بطريقة تتسم باإلدانة، فهذه هي توكيد عدة مسات مميزة ل 22تعيد اآلية 

ولسوء حظ يربعام، فإنه كان رجالً سرعان ما يضحّى باألمانة الدينية من أجل .  يف قلبه( *ar*B)األمور اليت ابتدعها 

لكي  يف نفس ذلك اليومم االحتفاالت بإرسال نيبّ وإنه ألمر مثري أن اآلية التالية تبيّن أن اهلل أفسد يو.  طموحاته السياسية
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ئح إىل هناك بقصد تقديم الذبا دمع فكرة املذبح، فإنه يشري إىل الصعو( *lu^ hl*u)أنه عندما يستخدم تعبري ( 17، 716)برجيز  –درايفر  –يشري براون   

 (.41: 4صموئيل 5؛ 6: 5أخبار 4ب؛ 54: 56ملوك 4انظر )
52

 .Brown-Driver-Briggs, 795a, II 8 ، انظر (*hc*u)من أجل استخدام   
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ربعام مؤقّتاً بتيبيس يده يبأن خيزي )يفنّد وجود موافقة إهلية على هذه الرجاسات ولكي ينزع املصداقية عن يربعام علناً 

 !افكان هذا مبثابة رأي اهلل يف اخلطة اليت أحكم يربعام وضعه(.  وبشقّ مذحبه املفضل الذي بناه قبل حلظات

 

 مسألة رد فعل اجلماهري على أعمال يربعام .جـ

:  وينبغي أن نطرح سؤاالً.  يقدّم السجل الكتابي لنا شهادة واضحة على أن حركة رحبعام التغيريية كانت خطية عظيمة أمام الرب

هذه املسألة يف إىل قتُ وقد تطر.  كيف أمكنه أن ميضي يف مثل هذه املغامرة دون أن يثري مترداً واسع النطاق من قبل رعاياه

 .مراحل خمتلفة من هذا البحث، وأمّا اآلن فسأتناوهلا على حنو أكمل

 

أخبار 4)وقد سبق أن ذكرت أن الالويّني تركوا مراعيهم وجلأوا إىل يهوذا وأورشليم .  أوالً، مل تكن سياساته مقبولة من اجلميع

وبعدهم جاء إىل أورشليم من مجيع أسباط : "وا أمناء ليهوه، وذهب معهم أيضاً أشخاص آخرون أرادوا أن يظلّ(52: 55

وقد دعم هؤالء رحبعام (.  56: 55أخبار 4" )إسرائيل الذين وجّهوا قلوهبم إىل طلب الرب إله إسرائيل ليذحبوا للرب إله آبائهم

 .  وأدركوا شرعية الساللة الداودية

وقد أسهم سليمان .  هنا قُبلت عند شعب مل يكونوا خملصني ليهوه أصالًحركة يربعام التغيريية هو أ قبولوهكذا فإن أحد أسباب 

ملوك 5)اليت عبدهتا زوجاته األجنبيات " اآلهلة األخرى"إسهاماً ال بأس به يف إضعاف قلوب الشعب، حيث عزّز من مكانة 

 .ة، واختاروا أن يغادروا البالدومن الواضح أن  األوفياء يف الشمال يف زمن يربعام كانوا ضمن األقلّي(.  فصاعداً 5: 55

 

خاصة بيت )العميقة اجلذور بني يهوذا واآلخرين ( بني األسباط)ويوجد سبب ثانٍ لتسامح العامة مع يربعام، أال وهو الغرية القبلية 

: 21ر تكوين انظ)ومنذ أيام اآلباء على األقل، كانت لدى سبط يهوذا أسباب جتعلهم يفكرون بنوع من الفخر والكربياء (.  يوسف

ومما (.  فصاعداً 44، 7: 2ملوك 5)غري أن سليمان أصر على فرض ضرائب باهظة، مما جعل األمور تسوء (.  فصاعداً 1

وكان هتديد رحبعام بأن يكون أشد طغياناً من (.  41: 55ملوك 5.  )لبيت يوسف" تسخريه"أسهم يف تدهور العالقات أيضاً 

ر البعري، فلم يكن يف مقدور األسباط الشماليني أن حيتملوا بعد وضعاً يكونون فيه خدّاماً ليهوذا أبيه مبثابة القشّة اليت قصمت ظه

وهلذا فإنه ال عجب أن توافق اجلماهري يف الشمال على خطّة من شأهنا جتنّب هيكل (.  56: 54ملوك 5)والساللة الداودية 

اً بعبادة اهليكل، مما جيعل احلج إىل اهليكل يبدو اعرتافاً بسموّ يهوذا أورشليم؛ إذ كانت الساللة الداودية مرتبطة ارتباطاً وثيق

 .املصاحل التارخيية لألسباط الشمالية( خاصة اختياره لدان وبيت إيل)وقد خدمت أفكار يربعام .  وسيادهتا
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وال شك . سبة ألسباط الشمالويتمثل السبب الثالث يف جناح يربعام يف احلصول على قبول عام خلططه يف نظرهتم إليه كبطل بالن

أنه كان حمارباً  41: 55ملوك 5تُعْلمنا ]وال شك أنه كان ميتلك شخصية جذّابة .  أنه كان شخصاً موهوباً يتمتع خبربة يف القيادة

، كانت وعالوة على ذلك[.  ، وهلذا عيّنه يف منصب قيادي"(عامِلٌ شغالً)"جبّاراً، وقد اعرتف سليمان نفسه بأنه كان مُجِدّاً 

وفضالً عن ذلك، كان موضوعاً للمصادقة النبوية واالختيار (.  46: 55ملوك 5)لديه جرأة للتصدّي لسليمان والتمرد عليه 

.  ورمبا علمت اجلماهري هبذا األمر، حتى من خالل النيب أخِيا(.  فصاعداً 41: 55ملوك 5)اإلهلي ليكون ملك أسباط الشمال 

 .لتشكيك يف إجراءاته ألنه عُيِّن من اهللورمبا تباطأت اجلماهري يف ا

 

من " علية القوم"ويتمثل سبب رابع لتسامح اجلماهري مع إجراءات يربعام يف أنه مل يتصرف وحده متاماً، فقد حصل على دعم 

لتغيري إىل أن هذه اجملموعة من القادة كانت خلف عمليات ا( 41: 54ملوك 5)وتشري مشاوراته مع قادة آخرين .  املتنفّذين

 =lûY~l!b" أنذال)"فاجتمع إليه رجال بطّالون بنو بليعال "لفهم هذه اجملموعة،  مفتاحاً رائعاً 7: 52أخبار  4وتقدم .  الدينية

yn}B=  ) فلم يثبت أمامهم( جباناً)، وكان رحبعام فتى رقيق القلب (ثبت أهنم أقوى منه)وتشددوا على رحبعام بن سليمان  ".

وال شك أن هؤالء دعموه .  للنفوذ، وكانت اهتماماهتا الدينية ثانوية بالنسبة لطموحاهتا السياسية العطش كانت هذه زمرة من

 .وحشدوا الشعب وراء هذه القضية اجلديدة
 القسم السادس

 
 . تأثري يربعام على اململكة الشمالية .6

وقد قتل بعشا ناداب .  لى عرشه بعده من ساللته إالّ ابنه نادابفلم جيلس ع.  ثبتت صحة حتذير اهلل لريبعام، ألن ساللة يربعام مل تَدُم

ن به قارَحتى إن كل ملك مشايل تبعه كان يُ ةغري أنه كان حلكم يربعام أمهية كبري(.  47: 51ملوك 5)وأهنى ساللة يربعام القصرية العمر 

ملكاً بعد ملك، تقول كلمة اهلل إهنم مل حييدوا عن خطايا  ويف ما يتعلق مبلوك الشمال،(.  وهذا أمر شبيه مبقارنة ملوك اجلنوب بداود)

 .يربعام
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ووصلت اململكة الشمالية حتت حكم آخاب .  كان خلطية يربعام تأثري كبري متثّل يف إحداث تدهور كبري يف احلالة الروحية ألسباط الشمال

غري أن يربعام هو الذي أعد املسرح آلخاب                    .  رشإىل احلضيض، ألن آخاب وإيزابل مها اللذان أعطيا عبادة البعل مصادقة الع

 (.25: 56ملوك 4)

 

"                          استأصل البعل من إسرائيل"وترى اململكة الشمالية يف هناية األمر بصيص رجاء مع حماولة التطهري اليت قام هبا ياهو الذي 

 عنها ولكن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل خيطئ مل يَحِد"جتذُّر تأثري يربعام،  غري أننا نرى هنا مدى(.  41: 50ملوك 4)

عبادة البعل، أمّا تأثري يربعام فكان مسألة من كان يف مقدورهم أن يتخلصوا ."  ياهو، أي عجول الذهب اليت يف بيت إيل واليت يف دان

 !أخرى ليس يف متناوهلم أن يتصدوا هلم

 

 :ملوك4ربعام يف واقع األمر العامل األكثر تأثرياً يف تدهور اململكة الشمالية، كما تشهد على ذلك مراجعة لتارخيهم يف كان تأثري ي

ألنه شقّ إسرائيل عن بيت داود، فملّكوا يربعام بن نباط، فأبعد يربعام إسرائيل من وراء الرب، وجعلهم خيطئون خطية "   

مل حييدوا عنها حتى حنّى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلّم عن .  خطايا يربعام اليت عمل وسلك بنو إسرائيل يف مجيع.  عظيمة

 (.42 – 45: 57ملوك 4" )فسُيب إسرائيل من أرضه إىل أشّور إىل هذا اليوم.  يد مجيع عبيده األنبياء

 

ومل يُستأصل مذبح .  اململكة الشمالية على يد أشّور وإنه ألمر مثري لالهتمام أن نعلم أن املذبح يف بيت إيل دام حوايل مئة عام بعد سيب

 (:ق م 601 – 644حوايل )بيت إيل إالّ أثناء حكم يوشيّا 

 وكذلك املذبح الذي يف بيت إيل يف املرتفعة اليت عملها يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل خيطئ، فذانك املذبح واملرتفعة هدمهما وأحرق"

 (. 51: 42ملوك 4" )غباراً، وأحرق السّاريةاملرتفعة وسحقها حتّى صارت 

 !عندما وُجِّهت إىل يربعام ضربة قاضية أخرية( فصاعداً 55: 52ملوك 5" )رجل اهلل الذي من يهوذا"صحة نبوءة  توهكذا ثبت
 القسم السابع

 
 خالصة .7

الية، ألن اإلجراءات اليت اتْخذها يف حماولة ضمان إن عدم فهمنا حركة يربعام اإلصالحية هو مبثابة عدم فهمنا لتاريخ مملكة إسرائيل الشم

وقد أدّى املرياث الذي تركه، مرياث العجول .  السيطرة السياسية على القبائل الشمالية أصبحت أقوى عامل يف تشكيل اململكة الشمالية
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الويّني، إىل متهيد الطريق أمام فظائع آخاب الذهبية، ومراكز العبادة الوثنية يف دان وبيت إيل، وإقامة املرتفعات حتت إشراف كهنة غري 

 .على يد أشور 744وإيزابل، وبقيت مع األمّة حتى زواهلا يف عام 

 

وكان هدفه الصريح من  ،24وقد بيّنتُ يف هذا البحث العالقة بني قيام يربعام بصنع العجول وبني صنع هارون للعجل الذهيب يف خروج 

، وصلنا إىل 24وبعد حتليل مسألة حتليل املصادر والبنية األدبية خلروج .  اجلنوب وأسباط الشمالوراء ذلك هو فرض انقسام بني أسباط 

مل يكن وثيقة انتقادية كُتبت بعد زمن يربعام من أجل إظهاره يف صورة حتمّله قدراً أكرب من اإلدانة، لكنه كان  24استنتاج مفاده أن خروج 

 .ادة هارون متّت يف سيناءشاهداً على حماولة فعلية لصنع عجول بقي

 

العجل يف ديانات الشرق األدنى، وخلصت إىل أن يربعام مل يكن يقوم مبحاولة إقامة عبادة على غرار عبادة البعل / ودرستُ أيضاً فكرة الثور

فقد كان اختيار يربعام (.  رونكما قال آلربايت وآخ)لوهيم إل" قواعد"أو " عروشاً"الكنعانية، وأنه مل يُقصد بعجول يربعام الذهبية أن تكون 

وقد كان يأمل بفعلته هذه أن حيدث انقساماً .  لفكرة العجل حماولة متعمّدة لتقليد نفس منط ما فعله بنو إسرائيل يف سيناء مبشاركة هارون

 .لكةمتعمّداً بني أسباط إسرائيل، وأن يظهر رفضه ألسباط اجلنوب وساللة داود، لكي مينع هبذا إعادة توحيد املم

 

فصاعداً بتفصيل أكرب يف القسم اخلامس من هذا  41: 54ملوك 5وقد حلّلتُ حركة التغيري الديين اليت قام هبا يربعام كما هي مسجّلة يف 

وإن من شأن إجراء دراسة لدان وبيت إيل أن تكشف أن هاتني املدينتني اختريتا، ال بسبب موقعهما اجلغرايف االسرتاتيجي .  البحث

وهذا السبب الثاني يأتي قبل السبب .  أيضاً بسبب دورمها التارخيي يف تقاليد أسباط الشمال بصفتهما مركزي عبادة هامّني فحسب، بل

، (دان وبيت إيل)يف موقعني دينيني ( العجول الذهبية)تألفت حركة يربعام التغيريية من إنشاء رموز دينية .  األول من حيث األمهية

جـ من  – 1وقدمت يف القسم .  وهي أماكن عبادة، وتغيري التقويم الديين، ورسم كهنوت رافض للنسل الالويوتأسيس مرتفعات كثرية، 

هذا البحث أسباب تسامح اجلماهري مع حركة يربعام، فكان أكثرها أمهية احلسد املتنامي لدى األسباط يف الشمال وعداوهتم ألسباط 

 .لة حتت حكمي سليمان ورحبعاموقد منت جذور هذه املشك.  يهوذا وساللة داود

أن على الرغم من أن يربعام حاول افتتاح حركته اإلصالحية بإقامة احتفال ضخم تقدم فيه ذبائح، ويتّسم باألهبة امللكية يف بيت إيل، إالّ 

تقدّم .  لتنبؤ خبراب املذبح احملتوماهلل أفسد عليه االحتفال بإرساله نبياً يعلن رفضه لكل هذا األمر الذي بدأه يربعام، وبإراقة ماء وجهه، وا

أي بدوام ساللة له )فقد خسر يربعام نفس ما وعده به اهلل، .  لنا قصّة يربعام وعملية تغيريه لعبادة يهوه درساً يتسم بالسخرية األدبية

 !بالطاعة ملا أعلنه واإلميان به فنحن نضمن وعود اهلل.  ، نتيجةً حملاولته تويل مسؤولية هذا األمر بيده(متميزة عن الساللة الداودية
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 4الشكل 

 ممفيس العجل يف –اإلله املصري أبيس، الثور 
 

 
 

 5الشكل 

 ثور على طوب مصقول، من جدران بابل القدمية
 

 

 

 

 6الشكل 
إله العاصفة يقف منفرج 

 الرجلني فوق ثور، ويف

 .يديه صواعق

 

تاش،  –من أرسالن 
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 الشكل الثامن 

منظر عام للمنطقة املقدسة يف تل دان القصر العايل موجود 

وضع يربعام أحد عجليه الذهبيني يف مركز .  يف اخللف

 .العبادة الديين هذا


