§ مالحظة:
إنّ تواريخ ما قبل الميالد"ق.م".
ال ُمس ْ
ْتخ َد َمة في هذا الجدول ،هي تواريخ
تقريبيّة .اليتّفق المؤرّ خون عادةً بعضهم
مع بعض على ذكر التاريخ الدقيق ألي
ث تاريخي ُم َحدَّد .هكذا هي الحال
حد ٍ
أيضا ً فيما بين العلماء والكتّاب
المسيحيين مثل أُشر ،جارفيس ،نيوتن،
كلينتن ،براوني ،أنستي وبانين.
من خالل إستخدام المعلومات المتوافرة
في الكتاب المقدس ،يمكن التأ ّكد من
تواريخ أحداث تاريخية عبر اقتفاء األثر
ِو ْفقاً للترتيب الزّمني إنطالقاً من خلق
آدم.
لألسف ،يعتمد الخبراء في التّرتيب
الزّ مني والمؤرخون في معظم
األحيان،على معلومات ُمتَ َعلِّقَة بالماضي
ال ُم ْب َهم وال ُم َد َّونَة في العديد من السّجالت
المدنيّة الغير الجديرة بالثقة ،وذلك من
أجل تحديد أحداث ُم َرتَّبَة زمنيا ً مع تاريخ

العالم .وقد أدّى ذلك ،إلى اإلرتباك
والتّشويش فيما خصّ التّرتيب الزمني.
كالوديوس بطليموس ،المعروف أكثر
بإسم بطوليمي،
هو أعظم كاتب مصري لنظام علم الفلك
البطلمي .ترك بطوليمي سجالً يحتوي
على الئحة الملوك الفارسيين من كورش
إلى اإلسكندر الكبير المقدوني  .لقد ت ّم
إستخدام هذه الالئحة من قِبل كافّة الخبراء
في الترتيب الزّمني والمؤرخين
المعاصرين في سجالتهم و ُم َد َّوناتهم.
عاصراً.
ولكنّ بطوليمي لم يكن مؤرِّخاً ُم ِ
لقد عاش في القرن الثاني ،حوالي 077
سنة بعد ُملك كو ُرش .وعلى ما يبدو ،فإنّ
دقّة عمله لم يتم التحقق منها أبداً  .ال
تحتوي سجالّت بطوليمي على أكثر من
الئحة بأسماء ملوك فارس ال ُم ْفتَ َرضين
وذكر لعدد السنين التي عاشها ك ّل واحد
من هؤالء الملوك.
شعر بعض المؤرّ خين أنّ آثار
بينما
َ
بطوليمي لم تُناقِض األحداث اإلنجيلية ولم

حكــــومـــــــــة بشــــــريّــــــــة
ونبدّدهم".
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س َكنِ ِه ْم" – أعمال  .:0:19إنطالقاً من هنا ،إنّ الجنس
َوبِ ُحدُو ِد َم ْ
البشري اليوم ليس ذريّة آدميّة حقّة  ،إذ يُقتَفى أثر كل الناس إمتداداً
إلى أبناء نوح الثالثة  ،وليس إلى آدم.إنّ الجميع يملكون الدم عينه
الّذي يسري في شرايين نوح وامرأته القايينية – طبيعة الحية هي
في الدم .كان آدم إبناً نقياً هلل.
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دعا هللا أبرام وجعل له وعداً
عندما كان عمره  75سنة
(تكوين  .)21:1:لقد ختم هللا
العهد مع إبرهيم عندما ناهز
 11سنة من عمره (تكوين 27
راجع غالطية .) 3:16-17
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 1161س.ع
 2614ق.م.
جاءت العبودية
المصرية بعد موت
يوسف –  :943ق.م.
لقد كان مجموع عدد
السنين من تاريخ العهد
مع إبرهيم إلى الخروج
 347سنة.
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ض".
ك فِي َك جَ مِي ُع َقبَائ ِِل األَرْ ِ
– تكوين21:1-3

ت يَعْ قُوبَ الَّتِي جَ ا َءتْ
وس َب ْي ِ
"جَ مِي ُع ُنفُ ِ
إِلَى مِصْ رَ سَ ْبعُونَ " – تكوين 46:17
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الســــــــــامي

تتوافق معها ،إعتبر آخرون بأنه قد أطال
أَ َمد األمبراطورية الفارسية لحوالي  07سنة
من خالل إضافة بعض الملوك الغير
موجودين حقا ً  .لقد ارتأى بطوليمي بأنه كان
هناك عشرة ملوك فارسييّن إبتدا ًء من
كورش (الذي تزامن ُحك َمه ُجزئيا ً مع
داريوس المادي) وصوالً إلى أحشويروش
آخر الملوك الفارسيين .وآخرون إعتبروا
بأنه كان هناك ستة ملوك فقط( .يسجّ ل
الكتاب المقدس وجود خمسة ملوك  ،من
كورش إلى أحشويرش – دانيال :::7؛
 .)1:::لقد حسب بأنّ الملوك "العشرة" ،
قد حكموا ما مجموعه  172سنة .على
النقيض من تقديراته ،فقد بينّت التقاليد
اليهودية والفارسية أنّ األمبراطورية
الفارسية إستمرت لمدة  21سنة .غير أنّ ،
نبوات الكتاب المقدّس ،
العديد من دارسي ّ
يعتمدون سجالّت بطليمس كقاعدة أساسيّة
في حساباتهم وتفسيراتهم لل 96أسبوعا ً
األوائل من السنين ( 304سنة) من نب ّوات
س َي وا ْعتُ ِم َد
األسابيع السبعين لدانيال .لقد أرْ ِ
التّقويم العصري على يد البابا غريغوري

الثالث عشر في العام  :201من أجل تصحيح
التّقويم اليولياني (نسبة إلى يوليوس قيصر
أي التّقويم الشّرقي) الذي كان ُم ْعتَ َمداً
آنذاك.تتألف السنة التقويميّة الواحدة من
 492،12يوماً.لقد إعتمد اليهود منذ زمن
موسى تقويماً مؤلّفاً من  492يوماً .إنّ ك ّل
شهر يتألّف من  47يوماً  ،باستثناء الشهرين
السادس (أيلول) والثاني عشر (آدار) اللّذين
يتمتّعانعلى التّوالي بثالثة أيام ويومين إضافيّة
 .لم يُظ ِهر التقويم سبتاً أسبوعياً ُمحدّداً
وثابتاً ،على ِغرار يوم السبت من كل أسبوع
على مدار السنة .بحسب الكتب المقدسة،
ُو ِجدت السّبوت كأيام ُمح َّددَة من السنة وتتغيّر
كل سنة (بعكس التقويم الغريغوري).لقد ت ّم
تلقين دارسي الكتاب المقدس عا ّمةً  ،بأنّ
"السنة النبوية" تتألف من  497يوماً ،بمعدّل
 47يوما ً لكل شهر ،باإلستناد إلى مثل هذه
األرقام  :197يوماً :167 ،يوماً و 31شهراً
الموجودة في الكتاب المقدس .إنّ هذه القاعدة
في الواقع ،هي ليست سوى إدّعاء وحسب .

إنّنا وحتى اليوم ،نعتقد بأنّ الشهر يتألّف من
 47يوماً .من جرّ اء اإلفتراض بأنّ "السنة
النبوية" تع ّد  497يوم ،حاول بعض الخبراء
في التّرتيب ال ّزمني إضافة "حلقات مفقودة"
في التسلسل (التقسيم) الزمني بواسطة
الكسوف والحسابات الفَلَكيّة.
فكم هي موثوقة إذن التواريخ الموضوعة من
الناس لألحداث التاريخية التي سبقت العصر
المسيحي؟
ست َْخ َد َمة من قِبل
إنّ األساليب ال ُمتَعدّدة ال ُم ْ
اإلنسان ،تثير الكثير من التساؤالت حول ما
يمكن للواحد أن يالحظ فيما خصّ األمثلة
القليلة التالية بشأن اآلراء ال ُمتضاربة للخبراء
في ترتيب األزمنة وال ُمؤرّ خين فيما يتعلق
ببعض األحداث التاريخية:
 .:هل بُنِ َي هرم الجيزة قبل الطوفان العظيم أم
بعد الطوفان العظيم؟
َ
حدث عصيان (تمرُّد) األسباط العشرة
 .1متى
(بعد موت الملك سليمان) –  602ق.م64: ،.
ق.م .أم  674ق.م.؟
 .4متى سقطت مملكة إسرائيل الشمالية بيد
األشوريين –  041ق.م .أم  937ق.م.؟

 .3هل كان أستياجس هو أحشويروش
المذكور في أستير  :::ووالد داريوس
المادي في دانيال 2:4:؟ هل كان هو
الشخص نفسه الذي أنجب كورش الذي
نبوة أشعياء 32::;33:10؟ أو هل
ت ّمم ّ
كان داريوس المذكور في دانيال ،هو
داريوس هيستاسبس الذي سبق
أحشويروش العظيم؟ .هل حدثت قصة
أستير خالل الفترة الواقعة قبل مرسوم
نبوات
كورش أو بعده ؟ومع ذلك ،فإنّ ّ
الكتاب المقدس هي دقيقة وصادقة
بالنّسبة للمخطّط المعيّن من هللا القادر على
سم الزّ من إلى عصور وهو
ك ّل شيء .يُ ْق َ
ث ُم َعيَّنَة و ُمقَ َّد َرة
ُم َخصَّص لكشف أحدا ٍ
سابقا ً من قِبل هللا .لقد مضى قُدُماً من بدء
الخليقة إلى مجيء المسيا .ونحن الذين في
المسيح ،نَت ََرقّب اآلن رجوعه ،وبزوغ فجر
العصر األبدي .إنّ كلمة هللا تظل صادقة
وثابتة .آمين(.إنّ التقويم العبري الحالي قد
صيغ وأُ ِق َّر سنة  426م).

حماة

المملكة الشمالية
 124ق.م.

سامَريا
شيشِ م
 152ق.م.

مؤاب
أدوم
المملكة الجنوبية
يهـــوذا و بنياميـــن
 1517س.ع.
 2466ق.م.

 1577س.ع.
 2416ق.م.

 1151س.ع*.
 152ق.م.

 1191س.ع.
 124ق.م.

ض َع األساس ثالث ملوك عِظام – شاول ،داودوسليمان –
عند الخروج ،كان إلسرائيل
بعد التَّيَهان في القفر ُو ِ
بداية سنة جديدة  ،من خالل
حَ َكموا أمّة إسرائيل لِما مجموعه 211
لمدّة أربعين سنة،
للهيكل في
إستخدامهم تقويماً (شمسياً)
سنة الرابعة سنة ،ب ُم َعدَّل فترة  41سنة لكل ّ واحدٍمنهم ،
إجتاح شعب إسرائيل ال ّ
ً
ا
يوم
جديداً يعتمد العدد 492
قبل أن تنقسم إلى قسمين .صنع هللا عهداً
(ح ُكم)
كنعان .غلبوا وق ّ
سموا من ُملك ُ
مع الملك داود الّذي كان نسله سيتسلمّ
الناموس
في السنة .لقد أُعط َي
األرض فيما بين
سليمان.
الخامس
في سيناء في اليوم
األسباط .لقد كانت
بشرطٍ مقاليد الحكم في مملكة ثابتة إلى األبد
(1صموئيل7:12-13؛ 2أخبار22:12-13؛  .)28:6-9لقد
بعد
الثالث،
عشر من الشهر
هناك ضيقات ثقيلة
(خروجهم)
هجرهم
سنتين من
استقبل إبنه سليمان البَرَ َكة .لقد أشار العهد ،من ال ّناحية
من شعوب تلك
الفصح.
ليلة
مصر في
ال ّنبويّة  ،إلى يسوع المسيح الذي تحدّر من سبط يهوذا.
األرض.

