
 

 
 
 
 

 

 

 العراق القديم يف اللتاب املقدس

 إعداد

 م.م / بهان فاخر يوسف

 مركز دراسات البصرة واخلليج العربي - جامعة البصرةمدرس مشاعد 

 قشم الدراسات التارخيية  

 

 م4/0101 /01تاريخ االستالم :

 م6/0101/ 9تاريخ القبول : 





  
     

  

 م.0202( أبريل 47العدد ) 961

 

 العراق القديم يف اللتاب املقدس

 

 ملخص

ا عمى مدار العديد ا مرموقً رثً إؿ كالعراؽ بمد الحضارات وميد لمعديد منيا فقد ش
ا بالديانة مف العصور وتعاقب عميو العديد مف الديانات كالديانة الييودية والمسيحية ومنتييً 

 األنبياءوالعديد مف  إبراىيـنبياء كالنبي أرضو شيدت والدة العديد مف األوعمى  سماميةاإل
لنشر دعوتو ومف بيف تمؾ  ضر وفاتو وبعضيـ سار في بقاع األ إلىخريف بعضيـ بقي اآل

الديانات فقد سبؽ ذكرىا الديانة المسيحية ليا نصيب كبير في تاريخ العراؽ القديـ وقد 
وردت العديد مف الحضارات والقصص العراقية القديمة في الكتاب المقدس ىذه القصص 

جيؿ نعديد مف الدراسات كانت تتناوؿ اإلكانت حوادث تاريخية ميمو البد مف معرفتيا ال
وجد مف  كمصدر مف مصادر الدراسة لكف في ىذا البحث سيتـ االعتماد الكمي عمى ما

 .ة تاريخية ذات صمة بتاريخ العراؽماد
خرى لربما يكوف أختماؼ الكتاب المقدس بيف طائفة و : تكمف المشكمة في االمشكمة

  .اختماؼ في سرد القصص التاريخية
بمد ومعرفة لحضاراتو مف الكتاب المقدس رؤية الجانب المضيء في ىذا ال :ىدافاأل

 ثرية فيو تعرضت لإلىماؿ ف العديد مف المواقع األأا و خصوصً 
خرى فيي الدراسة مع التعزيز بالمصادر األ في اإلنجيؿ: االعتماد الكمي عمى  المنيج

دراسة لمعرفة ىذه الشواىد مف خماؿ ىذا الكتاب المقدس فقد ورد العراؽ القديـ 
يصاؿ الصورة وتوضيح إىمية والبد مف ألما كانت لو مف  ماويةفي الكتب الس

  .ىمية لمعالـتمؾ األ
نسانية جمعاء خماؿ عصور ثرىا في اإلآالتاريخية والدينية و المكانة العممية و  : النتائج

  .متماحقة منذ بداية البشرية حتى مجيء سيدنا عيسى
 .بطالياأ، ىميتياأ، ؽ القديـ: القصص التاريخية لتاريخ العرا الكممات االفتتاحية
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Ancient Iraq in the Bible 

Summary: 

Iraq is a country of civilizations and the cradle of many of them. It 

has formed a prominent legacy throughout many ages, and many 

religions, such as Judaism and Christianity, and ending with the Islamic 

religion, have punished it. Among those religions, Christianity has 

already been mentioned, which has a great share in the ancient history of 

Iraq, and many ancient Iraqi civilizations and stories have appeared in the 

Bible. These stories were important historical incidents that must be 

known. Many studies were dealing with For the Bible as a source of the 

study, but in this research we will rely entirely on the historical material 

related to the history of Iraq 

The problem: The problem is that the Bible differs from one sect to 

another, perhaps a difference in the narration of historical 

stories. 

Objectives: Seeing the bright side in this country and knowing its 

civilizations from the Bible, especially since many 

archaeological sites in it have been neglected. 

The curriculum: Total reliance on the Bible in the study with 

reinforcement with other sources, it is a study to know 

these evidences through this Bible. The old Iraq mentioned 

in the heavenly books because of its importance and the 

image must be conveyed and clarify that importance to the 

world 

Results: The scientific, historical, and religious standing and its impact 

on all humanity during successive ages from the beginning 

of humanity until the advent of our master Jesus. 

Introductory words: historical stories of ancient Iraq’s history, 

relevance, and heroes  

 



  
     

  

 م.0202( أبريل 47العدد ) 979

 

 العراق القديم يف اللتاب املقدس

 

 مقدمة :

سباب الوحيدة لذلؾ عراؽ والصراع الدائر فيو نعزو األعندما نتحدث عف ال
ال وىو أعظـ مف الجانب االقتصادي أقتصادي لكف في الحقيقة ىناؾ شيء صراع ا

الصراع الديني المتمثؿ بكوف العراؽ المكاف المقدس لعديد مف الطوائؼ الدينية 
و شأنو شأف العديد أرضىذا البمد ومكانة  لمف يريد معرفة إسماميةوالديانات الغير 

الكتاب المقدس فالعراؽ  رجوع إلىالبد مف ال مف البمداف العربية كمصر وفمسطيف
 .ما العيد الجديدأذا الكتاب سواء في العيد القديـ كثر البمداف ورد ذكرىا في ىأ

و كثر مما ىأيومنا ىذا والطمع الديني فيو  إلىلربما لعنة الحضارة مازالت 
طمع اقتصادي فقراءة التاريخ عند الييودية يجعؿ الباحث تختمؼ الرؤية لديو وصؿ 

العراؽ واوؿ  أرضمف  آدـعتقاد بالتراب الذي خمؽ منو سيدنا ف اإلألى إمر األ
 .خيو ىابيؿ مف العراؽأصمت في التاريخ عندما قتؿ قابيؿ جريمة ح

ثر مما يحكمو رجاؿ اكخفيت الكثير مف الحقائؽ لعالـ يحكمو ساسة الديف 
ا في مسيره وغير منصؼ جعؿ أضحى العالـ غريبً ، و رجاؿ االقتصادأالسياسة 

اجيات في بمداف محددة دوف ما بيف ثنايا العصور المو ، شعوب ضحايا لتراب بمدىا
ف أخرى ويراىا العالـ مف جانب واحد جانب التاريخ يعيد نفسو لكف الحقيقة أبمداف 

قواـ متعصبة في أوراء ذلؾ الصراع دائرتو تكمف في جياؿ األني بيف زرع الفكر الدي
دينتيا كالديانة الييودية وشعوب مضطيدة في بمدانيا كالعراؽ وفمسطيف فالديانة 

سترداد بأي حقيـ والبد مف اإلنيا مف أو  رضصحاب األأنيـ أبنائيا أيروف الييودية 
يبقى مصير مجيوال رض الواقع و أما جرى وما يجري عمى  الثمف واضح في، ثمف

لطائفة الييودية بناء اأال نراه نحف  ىـ يروف ما، بيف خفايا طيات عيوف رجاؿ الديف
نبيائيـ ونحف نرى مجرد صراعات أرضيـ وموروث أنيا أوالمسيحية يروف 
بناءىـ ونحف نتصور أفكار بيف لنفط ىـ يغرسوف ىذه األجؿ اأاقتصادية فقط مف 
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لسياسييف يحكميـ رجاؿ ف األسياسية لكف في الحقيقة ف سبب القتؿ والدمار رجاؿ اأ
سدؿ الستار عنيـ وبقوا خمؼ الكواليس يديروف العالـ حتى مسميات أالديف لكف 

ياـ الوثنية أقدـ العصور حتى أزلية منذ أنما ىي ا  دارة لـ تكف جديدة و اإل عدة ىذه
يصوروف لمناس ال ينطقوف بو  ىـ يفعموف ما، كانت تدار مف قبؿ المعابد والكينة

تطرفيف والمتعصبيف لدينيـ يرونو أجمع طمع اقتصادي ومالي لكف في الحقيقة الم
تاريخي مف الكتاب فكاف البد مف دراسة الجانب ال، ستردادىاإحقية أبدية البد مف أ

الجانب  :وؿمبحثيف األ إلىىمية ىذا البمد البحث مقسـ أالمقدس ومعرفة 
فة ومف ىذا المنطمؽ يتـ معر  جانب السياسيوالمبحث الثاني :ال، االجتماعي

 .طماع الخارجية تجاه العراؽاأل

  الجانب االجتماعي -ولالمبحث األ 

لقد ورد العراؽ في العديد النصوص الواردة في الكتاب المقدس مع ذكر 
  .نبياءبعض األ األنبياءحداث والمدف و األالعديد مف 

نة عدف واضح وصريح االختماؼ في مكاف ج وجنة عدن: دمآالنبي  -ٔ
ا فيو جنة عدف : ذاكرً  اورد نصً أ آدـلكف الكتاب المقدس بعد خطيئة سيدنا 

، خطيئة آدم وحواء قبل بداية الزالزل والتوابع وتدنيس اإلنسان المتمثل في)
إنو  حًقا.. كان ىناك مكان جميل عمى كوكب األرض ليس لو نظير آخر.

سماء أثـ جاء فيو بعض  .( 1)ويقع في مكان ُيطَمق عميو "َعْدن" الجنة..
، جنةوكان نير يخرج من عدن ليسقي ال"نير في جنة عدف حيث أورد : )األ

واسم النير  اسم الواحد فيشون.. ومن ىناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس.
عمى  )( 2)الفرات والنير الرابع واسم النير الثالث حداقل.. الثاني جيحون..
نيار لكف ىناؾ اختماؼ في الرؤية حوؿ مكاف سماء بعض األأالرغـ مف وجود 

https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/052-Death-of-Jesus-VS-Human-Sin.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/052-Death-of-Jesus-VS-Human-Sin.html
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الييا مكانيا في  مشارنيار الف األأ إلىشارت بعض الروايات أفقد تمؾ الجنة 
فقد  (ف اثناف منيما ورد بأسميا الصريح وىما )دجمة والفراتأا و العراؽ خصوصً 
بمعنى السيـ رمز لسرعة ( سـ حداقؿ مأخوذة مف كممة )دجرااوردت دجمة ب

ويمر نير دجمة عمى الكثير مف جيرانو اما معنى الحداقؿ تأتي بمعنى السريع 
ولقد . وبغداد، وسمارا، وأشور( ب خرائب نينوىالمدف اليامة مثؿ الموصؿ )بقر 

فيشوف خراف فيما )ما اآلأ( ٖ)رأى دانياؿ واحدة مف رؤاه عند نير دجمة ىذا 
نيا أجود ىذيف النيريف بعضيـ مف يذكر فقد اختمؼ المصادر عف و  (وجيحوف

ذكر قائما )أف يكوف المقصود بنير ( لكف )سييؿ قاشاعبارة عف نير النيؿ 
 فيقوؿ، وأف المقصود بأرض كوش ىي أرض الحبشة، ير النيؿجيحوف ىو ن

فمف الميـ أف نماحظ أف النير ، ال نستطيع تشخيص النيريف فيشوف وجيحوف "
إف  . عمى حد تعبير التوراة Kush األخير كاف يحيط بجميع األرض كوش

الذيف أسَّسوا  Kassites كممة كوش ىذه ُيقصد بيا في الغالب بماد الكاشييف
وليس ، واتخذوا مف بابؿ عاصمة ليـ أوؿ األمر، العراؽ سمالة بابؿ الثالثةفي 

 النوبة" التي يرد ذكرىا بيذا االسـ أيًضا في الكتابات المسماريةبماد "
Cuneiform  تتناسب مع ماورد في  لكف ىذه االحتماليات ال ("الييروغميفيةو

وآخروف يقولوف أنيما ( ٗ)ولؾ بسبب بعد نير النيؿ عف نيري دجمة  اإلنجيؿ
قترح البعض أف ا  و خر ذكر فيو آوظير لنا رأي  .نير آراس أو نير اليندوس

حيث كاف ىذا النير يصؿ قديًما في ، اسـ نير "كوخا" في جنوب غرب إيراف
لماني ما ورد عف العالـ األمر بنتيى األا  و  بي مع نيري دجمو والفراتالخميج العر 
وىو قريب ( سماء مف ضمنيا )فيشانوفقد تمكف مف معرفة بعض األ)دلتش( 

ضافة باإل( لى )جيحوفإا وىو قريب جدً  (خر )جيجانوواآل ()فيشوف إلىجدا 
ا ريبيف جدً لى قرب التشابو في المسميات ىناؾ تقارب في المسافات فقد كانا قإ

https://st-takla.org/encyclopedia/culture/languages/hieroglyphics-egyptian.html
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نيا عدف كانت تقع أثرية ضافة لما ورد في الوثائؽ اآلإوالفرات بمف نيري دجمة 
( ٘)العراؽ  أرضجنوب غرب بابؿ مما يدؿ ىنا عمى انيا كانت جنة عدف في 

 إف المتنيح نيافة األسقف ايسيذورس وقد ذكر برسوـ ميخائيؿ قائما :)
سمَّموا بما حواه تقرير " ديمتشؾ " العمماء زيادة عمى شيادة اآلثار المذكورة  "

أستاذ المغة اآلشورية في كمية " لبسؾ " تحت عنواف " أيف موقع الفردوس " 
ـ أثبت فيو أف البقعة التي فييا عدف كانت ذلؾ القسـ الشمالي ٔٛٛٔنشره عاـ 

ألنو يحيط ( يسقييا األخير )الفرات، مف مدينة بابؿ الكائف بيف دجمة والفرات
وُيرجح ، ثـ يتفرع منيا في بحار ويصب في دجمة، السور بالمعصـبيا إحاطة 

أف أحد ىذه الفروع وىو الترعة المعروفة " باألكونياس " كانت فيشوف التي 
وجيحوف ، وقصب في الخميج العجمي أبينا إبراىيـ تسقي " أور" مسقط رأس

وىو الذي يسميو العرب شط النيؿ فرع آخر لمفرات يبتدئ مف بابؿ ويحيط 
وكانت تتاخـ بابؿ وُتدعى ، بأرض كوش التي ىي أرض الدولة العيمامية

لمكاف الفردوس  موسى وال شؾ أف ىذا الوصؼ الجغرافي يطابؽ وصؼ، كاشي
وعميو أجمع ، ووصؼ النير الذي كاف يسقيو ويتفرع منو إلى أربعة رؤوس

 ( ٙ)( أغمب العمماء

صوؿ أمف  قدس بعضيـمورد ذكرىـ في الكتاب ال األنبياءالعديد مف 
خر ليو في حادثة السبي واآلإء مسبيا عراقية وبعضيـ تزوج بالعراؽ وبعضيـ جا

 .نبياءئؾ األلو أعراقيات ومف بيف  تزوج نساء

 :نوح  -ٕ

في  عاش قوـ نوحصوؿ عراقية أورد في الكتاب المقدس وكاف مف   
 وىو الأانو كبر حدث في زمأووردت ( ٚ)منطقة جنوب العراؽ قريبًا مف الكوفة

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_036.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_036.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_293.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_293.html
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في سفر  ورد ذلؾ قائماً أمر النبي نوح ببناء السفينة فقد أف اهلل أورد أالطوفاف وقد 
َوَتْطِميِو ِمْن ، ُفْمًكا ِمْن َخَشِب ُجْفٍر. َتْجَعُل اْلُفْمَك َمَساِكنَ  ِلَنْفِسكَ  أْصَنعْ التكويف )

ف الطوفاف حدث أ لىإغمب المصادر التاريخية تشير أ( ٛ)( َداِخل َوِمْن َخاِرٍج ِباْلَقارِ 
بالعراؽ فقد عثر عمى العديد مف مصادر التاريخ القديـ تذكر حادثة مشابية لحادثة 

ثار ردت تمؾ في المصادر المسمارية لآلالطوفاف التي حصمت لسيدنا نوح فقد و 
نيا الحادثة حصمت أع لى ممحمة كمكامش تجمإمرية والنقوش البابمية باإلضافة السو 

ما بالنسبة لمصادر أ( ٜ)غضب االلية أرئيس ليا كاف بب الف السأفي العراؽ و 
العراؽ نيا حصمت بأجمعت تمؾ المصادر عمى أسمامي فقد ذكرت التاريخ اإل

.... ذىبت في األرض )شارت تمؾ المصادر بالقوؿ أوبالتحديد في الموصؿ فقد 
تسير بيم حتى انتيت إلى الجودي وىو جبل بالحضيض من أرض الموصل 

بعد ستة أشير لتمام السبع فقيل بعد السبعة األشير بعدا لمقوم فاستقرت 
ا تمؾ السفينة ثرً أخيرة ونة األكتشفوا في اآلإثار فقد ما عمماء اآلأ( ٓٔ)( الظالمين...

نيا كانت ألكف لربما ( ٔٔ)نيا سفينة سيدنا نوح أيعتقد  في جباؿ االرارات في تركيا
 .جباؿ ارارات في تركيا إلىتـ نقميا و أواحد وبسبب العوامؿ الجغرافية  أرض

 (برامإسم )االذي عرف بالكتاب المقدس ب  إبراىيمالنبي  -ٖ

ىاراف ) (ىاراف، ناحور، براـإكؿ مف ) ف تارح ولد لوأيذكر الكتاب المقدس 
َوَوَلَد  .َأْبرَاَم َوَناُحوَر َوَىارَانَ  تَاَرحُ  َوَلدَ  :تَاَرحَ  َوىِذِه َمَواِليدُ كما ورد ) (كاف والد لوط
صؿ اختمؼ صؿ عراقي األنو عراقي األأغمب المصادر تذكر أ( 12)( .َىارَاُن ُلوًطا

نو ولد بالسواد أرض السواد ومنيـ مف ذكر أكاف والدتو منيـ مف قاؿ بابؿ مف في م
في اور الكمدانييف قرب  وعاش بناحية الكوثى لكنو ولد زمف الممؾ نمرود

ا ونتيجة لسماعو تنبأ مف يحكـ بابؿ الذي كاف جبارً  خماؿ والدتو كاف( ٖٔ)الناصرية



 

 

  

 976 
 

 م.م/ بهان فاخر يوسف

ف ىناؾ صبي يولد ويعيب عميو حكمو فقد قاـ بقتؿ كؿ طفؿ أحد المنجميف يخبره أ
براىيـ لـ تكف تظير عمييا إـ أعدا  نو وقد حبس كؿ امرأة حامؿ ماصغير بشؽ بط

اب باه ووضعو في سردأممامح الحمؿ فمما ولد وضعتو في نير يابس ثـ جاء 
براىيـ وكأنو مولود في إصبح أبأرضاعو وقد كبر سريعا فقد مو تأتي لتقوـ أ وكانت

 ( 14) فترة سابقة

َوَماَت َىارَاُن ) (فقد توفي ىاراف قبؿ أبيو في أرض ميماده ) أور الكمدانيف
براـ مف ساري وتزوج أ( 15)( .َأِبيِو ِفي َأْرِض ِمياَلِدِه ِفي ُأوِر اْلَكْمَداِنيِّينَ  تَاَرحَ  َقْبلَ 

سارة بنت خاراف بف ناحور ابف سـ اب سماميةبالمصادر التاريخية اإل والتي تعرؼ
براـ وزوجتو ساري وحفيد لوط قاصديف إوبعد ذلؾ خرج تارح معو ( ٙٔ)براىيـ إعـ 
َوُلوًطا ْبَن ، َأْبرَاَم اْبَنوُ  تَاَرحُ  َوَأَخذَ ) قاموا فيياأحاراف و  إلىكنعاف حتى وصموا  أرض

َفَخَرُجوا َمًعا ِمْن ُأوِر اْلَكْمَداِنيِّيَن ، َوَسارَاَي َكنََّتُو اْمرََأَة َأْبرَاَم اْبِنوِ ، اْبَن اْبِنوِ ، رَانَ َىا
 ( 17)( .َفَأَتْوا ِإَلى َحارَاَن َوَأَقاُموا ُىَناكَ  .ِلَيْذَىُبوا ِإَلى َأْرِض َكْنَعانَ 

ِفي  تَاَرحُ  َوَماتَ  .َتْيِن َوَخْمَس ِسِنينَ ِمئَ  تَاَرحَ  َوَكاَنْت َأيَّامُ ومات تارح ىناؾ )
 ( 18)( .َحارَانَ 

لكف مف بيف  جرت العديد مف االحداث في حياتو مف بيف تمؾ االحداث
ف شاخ بعدـ أبراىيـ وكيمو بعد إبنو النبي اسحاؽ فقد اوصى النبي حداث زواج ااأل

َبْل ِإَلى مدانييف )جداد اور الكأرض أف يتزوج مف أمف بنات الكنعانيف و زواج ابنو 
َلى َعِشيَرِتي َتْذَىُب َوتَْأُخُذ َزْوَجًة الْبِني فقد تزوج مف )رفقا ؛ ( ٜٔ) (ِإْسَحاقَ  َأْرِضي َواِ 

)َوَكاَن ورده الكتاب المقدس أ وىذا ما( 22) مف بماد وادي الرافديف (بنت بتوئيؿ
ُأْخَت ، ِرْفَقَة بنت َبُتوِئيَل اأَلرَاِميِّ ، َزْوَجةً  ِإْسَحاُق اْبَن َأْرَبِعيَن َسَنًة َلمَّا اتََّخَذ ِلَنْفِسوِ 
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( وولدت لو ولدان وىما كل من )يعقوب وعيسو( 21)( اَلَباَن اأَلرَاِميِّ ِمْن َفدَّاِن َأرَام
  .وقد ورد ذكرىم في الكتاب المقدس عدة مرات

َسِمْعُت َأَباَك ُيَكمُِّم ِعيُسَو  ِإنِّي َقدْ » اْبِنَيا َقاِئمًة: َيْعُقوبَ  َوَأمَّا ِرْفَقُة َفَكممتْ )
  (22)(َأَخاكَ 

ف أيتزوج فقد ورد في الكتاب المقدس سحاؽ الذي رجع لمعراؽ لإو ابنوتماه 
وقد جاء  قاربوأسحاؽ مف إو النبي ابنوصى وكيمو أف يتزوج أبراىيـ قد إالنبي 

 سميا صريح في الكتاب المقدس ا

فقد ( ٖٕ)كؿ مف يوسؼ وبنياميف نجبت لو ولديف زوجات النبي يعقوبأو 
 جاء فيو. بنائيما منيا ماأشارات عديدة في العيد القديـ عف إوردت 

ِإَلى اَلَباَن ْبِن َبُتوِئيَل ، )َفَصَرَف ِإْسَحاُق َيْعُقوَب َفَذَىَب ِإَلى َفدَّاِن َأرَامَ 
 ( 24)( ُأمِّ َيْعُقوَب َوِعيُسو ِرْفَقةَ  َأِخي، اأَلرَاِميِّ 

و تزوج بعراقية ايضا فقد تزوج النبي يعقوب تدعى راحيؿ وكاف قد ابنمف ثـ 
معييـ في الكتاب وقد ورد ج( ٕ٘)ف تزوج بأختيا ليئة وىف بنات خالو أسبؽ و 

، أنا معؾ اآلف عشريف سنة نو بقي عشريف سنة في العراؽأالمقدس فقد ذكر 
  ٖٔ:ٖٛتكويف  وكباش غنمؾ لـ آكؿ "، نعاجؾ وعنازؾ لـ تسقط

)سكن يعقوب عقوب العراؽ كما ورد في الكتاب المقدس العيد القديـ سكف ي
  (26)( مع خالو البان في سيل فدان آرام شمال بالد ما بين النيرين

لعراؽ )أوالد يعقوب االثني عشر والد النبي يعقوب قد ولدوا في اأف أحتى 
 .( ٕٚ)( ولدوا جميعيـ في العراؽ( سرائيؿإسباط أ)
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 :النبي يونس -ٗ

-٘ٛٚالمعروؼ في الكتاب المقدس بأسـ يوناف ) لنبي يونسا
النيضة الروحية األولى وعبادة اهلل كانت في  سكف العراؽ ومات فيو( ٕٛ)ؽ.ـ( ٘ٗٚ

 إلىفتحولت مف الوثنية ، مدينة نينوى شماؿ العراؽ عمى يد النبي يوناف المرسؿ ليا
  (ٜٕ)عبادة اهلل

تقع في مدينة ، شوريةورية اآلمدينة نينوى العظيمة عاصمة األمبراط
 .( ٖٓ) اليـو إلىالموصؿ شماؿ العراؽ والزالت آثارىا باقية 

 إلىونادوا بصوـ عظيـ ولبسوا مسوحا مف كبيرىـ ، فآمف أىؿ نينوى باهلل )
 .( ٖٔ) (صغيرىـ

 املبحث الثاني :اجلانب الشياسي 

 الشيب البابلي 

ا لماضطياد حتى بمغ نيـ تعرضو أييود ذكروا مع بزوغ فجر التاريخ ف الأ
شورييف فقد أخذوا نساءىـ سبايا عراض وبالنسبة لمبابمييف واآلعندىـ ىتؾ األ

سفار فقد ورد العديد مف المعمومات تـ ذكر في العديد مف األ ورجاليـ عبيد ىذا ما
ا ميـ لدراسة صبح مصدرً أارة العراقية في الكتاب المقدس و التاريخية عف الحض

زمف حداث ففي وضح لنا سمسمة ميمو مف األأقديـ في ىذا البمد فقد لتاريخ الا
تولى بعده  ؽ.ـٕٕٚطاحة بالسامرة في حدود سرجوف األكدى الذي استطاع اإل

ورشميـ وسيطر عمييا أقسط أالمموؾ كسنحاريب ففي عيد سنحارب العديد مف 
يا وحصونيا ومف بني مف سبي بعض شخص ودمر مدان ٕٓٓ- ٓٗٔوسبى 

نبياء الييود أحد أ( ٕٖ)ؽ.ـ ( ٕ٘ٙ-ٓ٘ٙالنبي ناحـو األلقوشي ) سرائيؿإء بني نبياأ
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سفار في الكتاب المقدس في العيد القديـ اختمؼ في مكاف حد األأوىو صاحب 
شور حيث سكف آ إلىولد في القوش بفمسطيف وسبي  نوأوالدتو منيـ مف يقوؿ 

شور عمى بعد آف في قوش نو ولد وتنبأ ومات ودفأشور لكف الييود يؤكدوف آقوش 
 ( ٖٖ)ا مف نينوى عاصمة اآلشورييفميميف شماؿ الموصؿ قريبً 

وأموف المصرية سنة ن تذكر المصادر بأف ىذا النبي قد تنبأ بخراب كؿ مف
 ( ٖٗ)ؽٕٔٙيضا بخراب نينوى وفعما خربت سنةأؽ.ـ وتنبأ ٖٖٙ

نؾ كتب ناحوـ في الكتاب المقدس قائما : )ويكوف كؿ مف يراؾ ييرب م
 ( ٖ٘)( ِمف أيَف أطمُب لؾ معّزيف ؟، مْف يرثي ليا، ويقوؿ َخِربْت نينوى

نت ليـ يد في السبي واسرحدوف آشورية الذي ومف بيف مموؾ الدولة اآل
شورية فقد بدءت مبراطورية اآلثارا كبيرا عمى اإلآشور بانيباؿ الذي بعد وفاتو ترؾ آو 

ستماليـ إديوف واستعاد الما شورآؽ.ـ سقطت ٙٓٙنحماؿ وفي عاـ واإلبالضعؼ 
نبوبوالسار الذي  وتحالفوا بقيادة ممكيـ سياجزريس مع الكمدانييف الذيف ثاروا بقيادة

نقاضيا قامت أسقطيا وعمى أشور و آشورييف الذي حاصر عاصمة حكـ بابؿ مف اآل
الدولة الكمدانية بقيادة نبوخذنصر دقت طبوؿ الحرب مف جديد فقد جرت معركة بيف 

ؽ.ـ والتي عرفت بمعركة كركميش اكتسح فييا ٗٓٙونبوخذ نصر سنة  الييود
حد أف أا حتى ا قويً دة البابمية كاف حاكمً نبوخذ النصر المنطقة واصبحت تحت السيا

َعْن َجْيِش ِفْرَعْوَن َنُخو َمِمِك ِمْصَر الَِّذي َكاَن َعَمى ، َعْن ِمْصرَ )( ٖٙ)نبياء الييود أ
ُر َمِمُك َباِبَل ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ، َكِميَش َكرْ  َنْيِر اْلُفرَاِت ِفي الَِّذي َضَرَبُو َنُبوَخْذرَاصَّ

 ( 37) )ِلَيُيوَياِقيَم ْبِن ُيوِشيَّا َمِمِك َيُيوذا

َوَخْيُمَيا َأْسَرُع شور والكمدانية بذئاب المساء آفقد وصؼ الييود مممكة 
َوُفْرَساُنَيا َيْأُتوَن ِمْن ، َوُفْرَساُنَيا َيْنَتِشُرونَ  .َساءِ َوَأَحدُّ ِمْن ِذَئاِب اْلمَ ، النُُّمورِ  ِمنَ 
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بابمي كما ورد في حصؿ السبي ال( ٜٖ) (.َوَيِطيُروَن َكالنَّْسِر اْلُمْسِرِع ِإَلى اأَلْكلِ ، َبِعيدٍ 
ياـ سنحاريب الممؾ أ فأالمصادر التاريخية تروي ف، ربع مراتأالكتاب المقدس 
جؿ السيطرة عمى كؿ أع عسكري بيف اشور ومصر مف شب نزااالشوري بعد اف 

مف بماد الشاـ وفمسطيف فقد ساند الييود المممكة الشمالية الجانب المصري مما ثار 
ؽ.ـ فحطـ ىيكميا وسبي الكثير مف ٚٙٙغضب سنحاريب وقرر اخضاعيا عاـ 

اية ما الجزء الجنوبي فقد بقي عصيا لمدة مف الزمف لكف في نيأ، شورآ إلىبنائيا أ
سقاط مممكة ييودا وفرض عمييـ دفع الجزية يذكر ا  لسيطرة عميو و المطاؼ تـ ا
دي في سوريا بعدما نج ٓ٘ٛشوري ومقتؿ نو تـ خسارة الجيش اآلأ الكتاب المقدس

شور وقياـ الدولة آدراجو وبعد سقوط مممكة إشوري عاد الجيش اآلألو و شتموا اإل
يف سنة ثرىا تمكف البابميأف عمى كؿ مف البابمييف والمصريي البابمية تصارع

متد حكـ البابمييف عبر إورشميـ بالكامؿ فقد أخضاع ا  ؽ.ـ مف ىـز المصرييف و ٚٓٙ
ا لو عمى يد ستسماـ وصار عبدً جبر ييوياقيـ ممؾ ييوذا عمى اإلأوسط و الشرؽ األ

ُر َمِمُك َباِبلَ )( ٓٗ)نبوخذ نصر َعْبًدا  َيُيوَياِقيمُ  َلوُ َفَكاَن ، ِفي َأيَّاِمِو َصِعَد َنُبوَخْذَناصَّ
نبياء أعتبرىـ الكتاب المقدس إسر العديد مف الشباب الذيف أوقد ( 41)( َثاَلَث ِسِنينَ 

ياـ السبي أبابؿ  إلىومف ضمف الذيف جاؤا ( ٕٗ)كدانياؿ وسقطت مممكة ييوذا 
ا في أورشميـ التي وأصبحت كممة بابؿ ىي العمي( ٖٗ)ؽ.ـ ( ٕٚ٘-ٖٜ٘حزقياؿ )
وأصبحت البماد كميا مستعمرة بابمية تدفع  (سالـ –شورييف )أورو يا اآلكاف يسيم

الضرائب لبابؿ وبعد ثماث سنوات تمرد ييوياقيـ ممؾ ييوذا ضد الحكـ البابمي 
ُر َمِمُك )( ٗٗ)مصر لمساندة والدعـ إلىوممتجأ مرة اخرى  ِفي َأيَّاِمِو َصِعَد َنُبوَخْذَناصَّ

  (ٙٗ)( .ُثمَّ َعاَد َفَتَمرََّد َعَمْيوِ  َعْبًدا َثاَلَث ِسِنينَ  اِقيمُ َيُيويَ  َفَكاَن َلوُ  َباِبلَ 

شميـ وسيطر عمى المنطقة ر و ألرساؿ جيشو مف جديد إعاد نبوخذ نصر أ
َوُأمَّ .ِإَلى َباِبلَ  َيُيوَياِكينَ  َوَسَبى) بأسرىا وأسر ييوياكيف ابف ييوياقيـ مع عائمتو
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( ٚٗ)(.َسَباُىْم ِمْن ُأوُرَشِميَم ِإَلى َباِبلَ ، ْصَياَنُو َوَأْقِوَياَء اأَلْرضِ اْلَمِمِك َوِنَساَء اْلَمِمِك َوخِ 

َذا َسمَّتَا ِتيٍن غمب سكاف المنطقة مبقي سكانيا فقراء فقط )أو  َأرَاِني الرَّبُّ َواِ 
ُر َمِمُك َباِبَل  َيُكْنَيا َمْوُضوَعتَاِن َأَماَم َىْيَكِل الرَّبِّ َبْعَد َما َسَبى َنُبوَخْذرَاصَّ

اِريَن َواْلَحدَّاِديَن ِمْن ُأوُرَشِميمَ  َيُيوَياِقيمَ  ْبنَ  َوَأَتى ، َمِمَك َيُيوَذا َوُرَؤَساَء َيُيوَذا َوالنَّجَّ
الذي لـ يتوخى الحذر ولـ  تماىا قياـ نبوخذنصر بتعيف صدقيا( 48)( .ِبِيْم ِإَلى َباِبلَ 

)ِفي السََّنِة ( ٜٗ)خر بالتمرد الماضي بعد تسع سنوات قاـ ىو اآل يستفد مف دروس
ُر َمِمُك َباِبَل َوُكلُّ ، َمِمِك َيُيوَذا ِفي الشَّْيِر اْلَعاِشرِ  ِلِصْدِقيَّا التَّاِسَعةِ  َأَتى َنُبوَخْذرَاصَّ

وموآب آدـو  كؿ مف إلىنضماـ وقرر اإل( 52)( .َجْيِشِو ِإَلى ُأوُرَشِميَم َوَحاَصُروَىا
، َوَأْرِسْمَيا ِإَلى َمِمِك َأُدومَ )( ٔ٘)ؼ لمتمرد ضد نبوخذنصروعموف وفينيقية وتشكيؿ تحال

َلى َمِمِك ُموآبَ  َلى َمِمِك َبِني َعمُّونَ ، َواِ  َلى َمِمِك ُصورَ ، َواِ  َلى َمِمِك َصْيُدونَ ، َواِ  ِبَيِد ، َواِ 
ستمر حتى مجيء ا  و ( 52)( .َمِمِك َيُيوَذا ِصْدِقيَّا ِإَلى، الرُُّسِل اْلَقاِدِميَن ِإَلى ُأوُرَشِميمَ 

 ( ٖ٘)الغزو الفارسي 

ساسي الذي وثؽ فترة السبي البابمي ففي يعتبر الكتاب المقدس المصدر األ
سفري أخبار األياـ الثاني ومموؾ الثاني تناوؿ جزء كبير مف الفترة الزمنية السابقة 
لسقوط كؿ مف المممكة الشمالية ومممكة ييوذا. كما سمطا بشكؿ كبير عمى الدمار 

ذي حصؿ في أورشميـ بواسطة نبوخذنصَّر وبداية السبي البابمي. كاف إرميا واحد ال
وتمت كتابة سفري دانياؿ ، مف األنبياء في الفترة السابقة عمى سقوط أورشميـ والسبي

وحزقياؿ أثناء وجود الييود في السبي يتناوؿ عزرا عودة الييود حسب وعد اهلل قبؿ 
شعياء. كما يغطي سفر نحميا عودة ذلؾ بسبعيف عامًا مف خماؿ األن بياء إرميا وا 

عادة بناء أورشميـ بعد نياية السبي   .الييود وا 
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 –عب إسرائيؿ بعد عودتيـ إلى األرضكاف لمسبي البابمي تأثير ىاـ عمى ش
لـ يفسدوا مرة أخرى بعبادة األوثاف واآللية الكاذبة التي كانت تعبدىا الشعوب 

الييود بعد عودتيـ إلى إسرائيؿ. ونرى ىذا  المحيطة بيـ. وحدثت نيضة بيف
ماـ أمبراطورية البابمية وفي سفر أرميا سقطت اإل مسجمًا في سفري عزرا ونحميا

 ؽ.ـ.ٜٖ٘جيوش فارس عاـ 

، إف فترة السبعيف عامًا مف السبي البابمي جزء ىاـ مف تاريخ إسرائيؿ
ؿ الكثير مف أحداث مث، ويجب أف يمـ بو المسيحييف أيضًا. فيذا الحدث التاريخي

والنفوذ شورية والبابمية خماؿ تمؾ الفترة أظير لنا قوة وعظمة الدولة اآل، العيد القديـ
 .والمدى الواسع الذي تـ السيطرة

 : اخلامتة

ىمية التاريخية لمعراؽ ي البحث يشير جمالة واضحة عمى األكؿ ما ورد ف 
س العراؽ فحسب بؿ ىناؾ خرى ليديانة الييودية وبعض الديانات األبالنسبة لم

ف أصوؿ العديد منيا ظير أالعديد مف البمداف العربية التي اعتبرت معقؿ ومنشأ و 
ىمية االقتصادية لكف في واقع الحاؿ األالحقائؽ خفيت وراء مسميات األىمية 

مناطؽ تحت فكار والدمار الذي ساد ويسود وسيسود في تمؾ الالدينية وراء تمؾ األ
ثار وما ضحو عف قدسية ومكانة تمؾ اآلعطاء صورة واإد مف مصير مجيوؿ وال ب

والبد  يقاؼ عمى جانب احتداـ الدياناتاإل إلى باإلضافةخمفتو في نفوس البشرية 
لتاريخية ألبناء البمد رث التاريخي والبد مف التوعية الثقافية وامف المحافظة عمى اإل

مواؿ في الجانب ما يدره مف أنقمة فجانب النعمة ل وفالحضارة إما أف تكوف نعمة أ
  .و بمداف تحتؿ بسبب وتضطيد كالعراؽأالسياحي كمصر 
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 ٚٔ-ٕ:ٗتكويف ( 1)

 ٗٔ-ٕ:ٓٔتكويف( 2)

  ٜٜٜٔ، ٕٔلموسوعة الكتابية، انيار الكتاب المقدس، يوسؼ رياض، ا( 3)
 http://www. nahwalhadaf. com 

نات التوراتية، ص أسهيل قاشا، ( 4)  ٔٙٔثر الكتابات البابمية في المدوَّ
 ٖٛ-ٖٚتتكمـ، ص االحجارجوف إلدر، . د( 5)

 ٕٜٔ، صٔحقائؽ كتابية، ج( 6)
 . ٙٛ-ٔٛ، صٔرشيد البداروي، قصص االنبياء ج. د( 7) 

 ٗٔ: ٙسفر التكويف ( 8)

 ٓٗ-ٜٔص، فاضؿ عبد الواحد عمي، الطوفاف في المراجع المسمارية. د( 9)

 . ٓٗ، صٔ؛ ابف الجوزي، المنتظـ، جٙٔٔ، صٔالطبري، تاريخ الطبري، ج( 01)

 (11) Noah and the Great Flood، Houston, by Robert D. Mock MD, Texas, 

Spring, 1991،   

  http://www. biblesearchers. com/ancients/noah/noah3. shtml 

(12 )
 17: 99سفز التكوين 

والشريعة  إبراىيـ؛ جماؿ البدري، النبي ٚٔابو االنبياء، ص إبراىيـعباس محمود العقاد، ( 13)
 . ٜٔالسياسية، ص

(14 )
علي العكيذي، نساء االنبياء دراست تاريخيت في الجانب . ؛ د911ابن كثيز، قصص االنبياء، 

 911 -911اث البيوث النبويت صاالجتماعي لسيذ

(15 )
 11: 99سفز التكوين 

(16 )
نبياء دراست تاريخيت في الجانب االجتماعي لسيذاث البيوث النبويت، نساء األعلي العكيذي، . د

 911ص

(17 )
 19: 99سفز التكوين 

(18 )
 11: 99سفز التكوين 

http://www.nahwalhadaf.com/makala/12080/%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.biblesearchers.com/ancients/noah/noah3.shtml
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 ( ٕٗ: ٗ)سفر التكويف ( 19)

 . ٓٛٔابف كثير، قصص االنبياء، ص( 20)

 ٕٓ: ٕ٘سفر التكويف ( 21)
  6: 27سفر التكوين ( 22)
 ٗٙ -ٓٙ، صالمؤمنيفمحمد عمي قطب، زوجات االنبياء واميات ( 23)

 ٘: ٕٛسفر التكويف ( 24)
؛ منصور عبد الحكيـ، زوجات االنبياء والرسؿ،  ٜٔٔ، صٔالطبري، تاريخ الطبري، ج( 25)

 . ٛ٘ص

 ٕٗ:ٕٖتكويف  سفر( 26)

 ٖٔتكويف سفر ( 27)
 ٖ٘بيومي ميراف، بنو اسرائيؿ النبوة واالنبياء، ص. د( 28)

 ٖفسفر يونا( 29)

   ٖ٘بيومي ميراف، بنو اسرائيؿ النبوة واالنبياء، ص. د( 30)

 ٖ:٘يوناف ( 31)

 ٖ٘ص، بيومي ميراف، بنو اسرائيؿ النبوة واالنبياء. د( 32)

العراؽ البمد اصماف،  ؛ صباحٜٕ-ٕٛيوسؼ باباف، القوش في التاريخ، ، ص المطراف( 33)
 ٔ٘-ٙٔ، صٜٕٔٓ، ٙ، ٕٛ، ٕٗٚٙاألكثر ذكرا في التوراة، الحوار المتمدف، ع

 ٜٕ-ٕٛ، صٜٜٚٔالمطراف يوسؼ باباف، القوش في التاريخ، ( 34)

 ٚ: ٖسفر ناحـو ( 35)

فاضؿ الربيعي، حقيقة السبي البابمي الحممات االشورية عمى الجزيرة العربية واليمف، ( 36)
 145-131ص

 ٕ: ٙٗسفر أرميا  (37)
 ٛ: ٔسفر حبقوؽ ( 39)
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(40 )

 11-61محمذ، نبوخذ نصز الثاني، ص إبزاهيمحياة 
(41 )

 9: 11سفز الملوك الثاني 
الخدمة موسوعة الكتاب المقدس،  ؛ٖ٘سرائيؿ النبوة واالنبياء، صإبنو بيومي ميراف، . د( 42)

 ٘ٓٗنجيؿ، صالعربية لمكرازة باإل

 ٖ٘، صٜٜٜٔبنو اسرائيؿ النبوة واالنبياء،  بيومي ميراف،. د( 43)
(44 )

 11-61محمذ، نبوخذ نصز الثاني، ص إبزاهيمحياة 

 1: 24سفر الملوك الثاني ( 46)

 ٘ٔ :24سفر الملوك الثاني ( 47)
 1: 24سفر إرميا ( 48)
(49 )

 11-61محمذ، نبوخذ نصز الثاني، ص إبزاهيمحياة 
 1: 39سفر إرميا ( 50)
(51 )

 11-61صمحمذ، نبوخذ نصز الثاني،  إبزاهيمحياة 
 3: 27سفر إرميا ( 52)

(53 )
  11-61صي، محمذ، نبوخذ نصز الثان إبزاهيمحياة 

 

 قائمة املصادر

 الكتاب المقدس )العيد القديـ، العيد الجديد(  -ٔ
 ٜٜٜٔط، دار المعرفة الجامعية، . نبياء، دسرائيؿ النبوة واألإبنو بيومي ميراف، . د -ٕ
ط، المكتب المصري لتوزيع . ، دٜٔوالشريعة السياسية، ص إبراىيـجماؿ البدري، النبي  -ٖ

 ٜٜٜٔالمطبوعات، مصر، 
 في المنتظـجماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي،  :زي ابف الجو  -ٗ

 العممية، الكتب دار ،ٔط واخروف، عطا القادر عبد :محمد تحقيؽ والمموؾ، األمـ تاريخ
 ٕٜٜٔ بيروت،

 .  ٜ٘ٚٔ، دار االسقفيو، القاىرة، ٗعزت زكي، ط. جوف إلدر، االحجار تتكمـ، ترجمة :د. د -٘
  9111ط، العزاق، . محمذ، نبوخذ نصز الثاني، د إبزاهيمحياة  -ٙ

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=12&chapter=24&q=%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%85
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=12&chapter=24&q=%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86+
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=30&chapter=24&q=%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%85
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=30&chapter=39&q=%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=30&chapter=27&q=%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A7
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؛قـو شعيب ٜٜٙٔ، مطابع المجمد العربي، مصر، ٔرشيد البداروي، قصص االنبياء، ط. د -ٚ
براىيـ مستقرىـ وأصوليـ  net. islamweb. www ،5-3-2003، "ونوح ولوط وا 

نات التوراتية، طسييؿ قاشا،  -ٛ منشر والتوزيع ، بيساف لٔأثر الكتابات البابمية في المدوَّ
 . ٜٜٛٔواالعماـ، بيروت، 

، ٕٗٚٙالعراؽ البمد األكثر ذكرا في التوراة، الحوار المتمدف، عصماف، أصباح  -ٜ
(ٕٛ/ٙ/ٕٜٓٔ ) 

 . ىػ ٚٓٗٔ. ، دار الكتب العممية، بيروت ٔمحمد بف جرير الطبري، ط :الطبري  -ٓٔ
  ٕٕٔٓط، ىنداوي، مصر، . ابو االنبياء، د إبراىيـعباس محمود العقاد،  -ٔٔ
علي العكيذي، نساء االنبياء دراست تاريخيت في الجانب االجتماعي لسيذاث البيوث النبويت، . د -ٕٔ

 ٕٔٔٓ، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، ٔط
، ٔفاضؿ الربيعي، حقيقة السبي البابمي الحممات االشورية عمى الجزيرة العربية واليمف، ط -ٖٔ

 ٕٔٔٓلبناف، 
 ت . ط، مكتبة الميتديف، د. طوفاف في المراجع المسمارية، دفاضؿ عبد الواحد عمي، ال. د -ٗٔ
، قصص االنبياء، تحقيؽ :مصطفى عبد كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبو :ابف كثير -٘ٔ

  ٜٛٙٔ، مطبعة دار التأليؼ، القاىرة، ٔالواحد، ط
 ت . ط، المكتبة الوقفية، د. منصور عبد الحكيـ، زوجات االنبياء والرسؿ، د -ٙٔ
، دار الثقافية لمنشر، القاىرة، ٔقطب، زوجات االنبياء واميات المؤمنيف، ط محمد عمي -ٚٔ

ٕٓٓٗ 
موسوعة الكتاب  ٕٗٓٓ، دار االخوة لمطباعة والنشر، ٗمؤلؼ مجيوؿ، حقائؽ كتابية، ط -ٛٔ

 ، باالنجيؿ المقدس، الخدمة العربية لمكرازة
https://www. kalimatalhayat. com/outlines/299-bible-encyclopedia/ 

4339-alef-sp-1308474936. html 

  1979ط، بغداد، . المطران يوسف بابان، القوش في التاريخ، د -ٜٔ
 ، ٜٜ٘ٔ، ٕٔنيار الكتاب المقدس، أيوسؼ رياض، الموسوعة الكتابية،  -ٕٓ
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