الرد على شبهة ان صدقيا اخ ليهوياكين
خطأ والصحيح عمه  2اخبار االيام :63
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الشبهة

وقع الغلط في الحديث عن الملك صدقيا الذي عينه نبوخذ نصر بعد أن عزل يهوياكين الذي يذكر سفر األيام أنه
أخ لصدقيا ،فيقول " :وملك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم " (األيام (.) 01/63 )2
والصحيح أن صدقيا عم يهوياكين حيث إن عمر يهوياكين أكبر أبناء أبيه عندما ملك كان حوالي ثمان سنين،
وملك لمدة ثالثة شهور وعشرة أيام فقط ( .انظر األيام (.)9/63 )2
بينما كان عمر صدقيا حينذاك إحدى وعشرين سنة( .انظر أيام ( ، ) 01 - 9/63 )2ولو كان أخا ً ليهوياكين
لكان ينبغي أن يكون أقل من ثمان سنوات ألن يهوياكين أكبر أبناء أبيه.

وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس بهذا الخطأ ،وقالوا  " :دعي أخا ً ليهوياكين أي نسيبه ،أو من أصل
واحد" .

الرد

بالفعل صدقيا هو ابن يوشيا ولكن الكتاب المقدس لم يخطئ عندما قال اخا يهوياكين فهذا تكرر في
الكتاب المقدس .وايضا كذب المشكك عندما دلس وقال قد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس بهذا
الخطأ فقاموس الكتاب المقدس شرح ولم يقل على االطالق انه خطأ بل هذا تدليس من المشكك على
قاموس الكتاب المقدس
واالمر باختصار
اوال لغويا كلمة اخ ماذا تعني
في اليوناني اديلفوس
قاموس سترونج
G80
ἀδελφός
adelphos
'ad-el-fos
From G1 (as a connective particle) and δελφύς delphus (the womb); a brother
(literally or figuratively) near or remote (much like [H1]): - brother.

اخ او قريب
قاموس ثيور
G80
ἀδελφός
adelphos
Thayer Definition:
1) a brother, whether born of the same two parents or only of the same father or
mother
2) having the same national ancestor, belonging to the same people, or countryman
3) any fellow or man
4) a fellow believer, united to another by the bond of affection
5) an associate in employment or office
6) brethren in Christ
6a) his brothers by blood
6b) all men
6c) apostles
6d) Christians, as those who are exalted to the same heavenly place
اخ سواء من نفس االب واالم او من نفس االب فقط او من نفس االم فقط او من نفس الجنسيه او من نفس
 من نفس االيمان او مرتبط باحد. النسب او ينتمي لنفس الناس او من نفس اهل القريه
واخوة المسيح بدمه وكل البشر وتالميذه وكل المسيحيين
ثانيا تاريخيا
63 سفر اخبار االيام الثاني

 0: 63و اخذ شعب االرض يهواحاز بن يوشيا و ملكوه عوضا عن ابيه في اورشليم
 2: 63و كان يواحاز ابن ثالث و عشرين سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اورشليم
 6: 63و عزله ملك مصر في اورشليم و غرم االرض بمئة وزنة من الفضة و بوزنة من الذهب
 4: 63و ملك ملك مصر الياقيم اخاه على يهوذا و اورشليم و غير اسمه الى يهوياقيم و اما يواحاز
اخوه فاخذه نخو و اتى به الى مصر
 5: 63كان يهوياقيم ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشر سنة في اورشليم و عمل
الشر في عيني الرب الهه
 3: 63عليه صعد نبوخذناصر ملك بابل و قيده بسالسل نحاس ليذهب به الى بابل
 7: 63و اتى نبوخذناصر ببعض انية بيت الرب الى بابل و جعلها في هيكله في بابل
 8: 63و بقية امور يهوياقيم و رجاساته التي عمل و ما وجد فيه ها هي مكتوبة في سفر ملوك اسرائيل
و يهوذا و ملك يهوياكين ابنه عوضا عنه
 9: 63كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك و ملك ثالثة اشهر و عشرة ايام في اورشليم و عمل
الشر في عيني الرب
 01: 63و عند رجوع السنة ارسل الملك نبوخذناصر فاتى به الى بابل مع انية بيت الرب الثمينة و ملك
صدقيا اخاه على يهوذا و اورشليم
 00: 63كان صدقيا ابن احدى و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشر سنة في اورشليم

 02: 63و عمل الشر في عيني الرب الهه و لم يتواضع امام ارميا النبي من فم الرب
االصل هو يوشيا ويوشيا انجب يهواحاز (يوحنان) ويهوياقيم وصدقيا وشلوم
سفر اخبار االيام االول 3
 41 :3و ابنه امون و ابنه يوشيا
 41 :3و بنو يوشيا البكر يوحانان (يهواحاز) الثاني يهوياقيم (الذي انجب يهوياكين) الثالث صدقيا الرابع
شلوم
 41 :3و ابنا يهوياقيم يكنيا ابنه و صدقيا ابنه
 41 :3و ابنا يكنيا اسير و شالتيئيل ابنه

فصدقيا وهو اخر ملوك يهوذا وهو ابن يوشا واخو يهوياقيم واسم امه حموطل (وهي نفس ام يهواحاز)
سفر الملوك الثاني 24
 3: 24ثم اضطجع يهوياقيم مع ابائه و ملك يهوياكين ابنه عوضا عنه
 05: 24و سبى يهوياكين الى بابل و ام الملك و نساء الملك و خصيانه و اقوياء االرض سباهم من
اورشليم الى بابل
 03: 24و جميع اصحاب الباس سبعة االف و الصناع و االقيان الف و جميع االبطال اهل الحرب
سباهم ملك بابل الى بابل
 07: 24و ملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه و غير اسمه الى صدقيا

 08: 24كان صدقيا ابن احدى و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشرة سنة في اورشليم و اسم
امه حميطل بنت ارميا من لبنة
ودعى في هذا الجزء من اخبار االيام  63انه اخو يهوياكين رغم انه عمه الن هذا كما قلت معتاد في
الكتاب المقدس لن تعبير أخخوةأ قد استخدم فى الكتاب الـمقدس فى الحاالت التالية:
خ -اخوة حسب الدم:
مثل يعقوب وعيسو ولدا اسحق ورفقة(تكوين ،)23-20:25راحيل وليئة ابنتا البان زوجتا يعقوب(تكوين
 ،)03:29وخوالد يعقوب اإلثناعشر(اخبار اليام الول  ،)2-0:2واندراوس وبطرس (يوحنا،)41:0
ويعقوب ويوحنا إبنا زبدي(لوقا.)01:5

ب -اخوة بحسب وحدة الجنسية
يسمون خخوةأاذا باع منك اخوك العبراني او اختك العبرانية..أ(تثنية
مثل اليهود فهم ّ
االشتراع.)02:05وخيضا القديس بولس فى رسالته الى رومية يقول:ألجل اخوتى خنسبائي حسب الجسد
الذين هم اسرائيليونأ(رو ،)6:9وموسى عندما خرج الى اخوته ورخى رجل مصري يضرب رجالً عبرانيا من
اخوته فقتله موسى
(خروج.)00:2

ج -اخوة بحسب القرابـة
خي من عائلة واحدة كما جاء عن ابرام ولوطأفقال ابرام للوط ال تكن مخاصمة بيني

وبينك لننا نحن رجالن خخوانأ(تكوين )8:06ولم يكن لوط اخ البراهيم بل كان لوط ابن اخيه كما جاء
أتارح ولد ابرام وناحوم وهاران وهاران ولد لوطأ(تكوين،)27:00أكان ابرام ابن خمسة وسبعين لما خرج من
حاران فأخذ ابرام ساراي امرخته ولوط ابن خخيهأ(تكوين .)5:02وكذلك جاء عن يعقوب وخاله البان أقال
البان ليعقوب إذا كنت خخى خفتخدمنىأ(تكوين.)05:29

د -خخوة بالـمحبة
كالـمحبة الروحية التى تجمع الـمؤمنين معا كما يقول المرنم:أهوذا ما خحسن وما خجمل ان يسكن االخوة
معاً(مزمور،)0:062او كما جاء على لسان السيد الـمسيح لـمريم الـمجدلية بعد قيامته:أاذهبي واخبري
اخوتى وقولى لهمأ
(يوحنا.)07:21
فإستخدام تعبير أخخوة الربأ خو أخخوة يسوعأ سيكون مطابقا للحالة الثالثة.
ان كلمة أخخاأ فى االرامية وكلمة أخخأ فى العبرية ،Achimاو كلمة adelphosباليونانية معناها الشقيق
ونصف الشقيق وخبناء العم والخال والنسباء بالمعنى الواسع النهم غالبا ما يعيشون فى العائلة الكبيرة
تحت سقف واحد،فال توجد كلمة مرادفة اومساوية إلبن العم او الخال مثل اللغة االنجيليزية
العمات فالجميع ُيدعون بلفظة
،cousinوحتى هذه الكلمة ال تميز بين ابناء العم والخال والخاالت و ّ
.Cousin
وذكر كثي ار في العهد القديم والجديد علي العم وابن اخيه او ابن اخته انهم اخوه مثل
ابراهيم ولوط

سفر التكوين 27 :00
ِِ
طا.
ان ُلو ً
َوهذه َم َوالِ ُ
انَ .و َوَل َد َه َار ُ
ور َو َه َار َ
ام َوَن ُ
اح َ
يد َت َار َحَ :وَل َد َت َار ُح خَْبَر َ
فلوط ابن اخ ابراهيم
سفر التكوين 5 :02
َخ ِ
َّ ِ
طا اب َن خ ِ
يهَ ،وُك َّل م ْق َتَنَي ِات ِهما َّال ِتي ا ْق َتَنَيا َو ُّ
امَتَل َكا ِفي
َفأ َ
امَخر ََت ُهَ ،وُلو ً ْ
الن ُف َ
وس التي ْ
اي ْ
َخ َذ خَْبَر ُ
َ
ُ
ام َس َار َ
انَ .فأ ََت ْوا ِإَلى خَْر ِ
انَ .و َخَر ُجوا لَِي ْذ َهُبوا ِإَلى خَْر ِ
ان.
ض َكْن َع َ
ض َكْن َع َ
َح َار َ
ولكن في تكوين 06
سفر التكوين 8 :06
َفَقال خَبر ِ
َخ َو ِ
ان.
اص َم ٌة َبْيِني َوَبْيَن َكَ ،وَبْي َن ُر َع ِاتي َوُر َع ِات َك ،ل ََّنَنا َن ْح ُن خ َ
ام لُلوط« :الَ َت ُك ْن ُم َخ َ
َ َْ ُ
وهو نفس االسلوب فابراهيم عمه ولكن قال الكتاب انه اخوه
وايضا
سفر التكوين 04 :04
ِ
ِ
ِ
ان َبْي ِت ِهَ ،ثالَ َث ِمَئة َوَث َم ِانَي َة َع َشَرَ ،وَت ِب َع ُه ْم
ام ،خ َّ
َن خ َ
ينِ ،وْل َد َ
اه ُس ِب َي َجَّر غْل َماَن ُه اْل ُم َت َمِّرن َ
َخ ُ
َفَل َّما َسم َع خَْبَر ُ
ان.
ِإَلى َد َ

سفر التكوين 03 :04
ِ
ِ
اء خَْي ًضا َو َّ
الش ْع َب.
اس َتْر َج َع ُلوطاً خ َ
َخ ُ
اس َتْر َج َع ُك َّل ال َْمالَ كَ ،و ْ
َو ْ
َمالَ َك ُهَ ،والّن َس َ
اه خَْي ًضا َوخ ْ

وايضا يعقوب والبان
سفر التكوين 29 :24
وَك ِ
الر ُج ِل َخ ِار ًجا ِإَلى اْل َعْي ِن.
ان ِإَلى َّ
انَ ،فَرَك َ
ض الََب ُ
اس ُم ُه الََب ُ
َ َ
ان ل ِرْفَق َة خَ ٌخ ْ
فالبان خال يعقوب
سفر التكوين 01 :29
ِِ
ِ
وب َتَقَّد َم َوَد ْحَر َج اْل َح َجَر َع ْن
ان َخالِ ِه ،خ َّ
ان َخالهَ ،و َغَن َم الََب َ
يل ِبْن َت الََب َ
َف َك َ
َن َي ْعُق َ
ان َل َّما خَْب َصَر َي ْعُق ُ
وب َراح َ
ان َخالِ ِه.
َفمِ اْل ِبْئ ِر َو َسَقى َغَن َم الََب َ
ولكن نجد يعقوب يقول
سفر التكوين 02 :29
ِ
اها.
يهاَ ،وخََّن ُه ْاب ُن ِرْفَقةََ ،فَرَك َض ْت َوخ ْ
َوخ ْ
َخَبَر ْت خََب َ
يل خََّن ُه خَ ُخو خَِب َ
َخَبَر َي ْعُق ُ
وب َراح َ

والبان يقول
سفر التكوين 05 :29
ان لِيعُقوب« :خَل ََّن َك خ ِ
ُجَرُت َك».
َخي َت ْخ ِد ُمِني َمجَّاًنا؟ خ ْ
َخ ِبْرِني َما خ ْ
ال الََب ُ َ ْ َ
ُث َّم َق َ

ومثال اخر من العهد القديم وهو بنات العازر
سفر خخبار اليام الول 22 :26
س ِإ ْخ َوُت ُه َّن.
اتَ ،فأ َ
ات خَلِ َع َازُار َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه َبُنو َن َب ْل َبَن ٌ
َو َم َ
َخ َذ ُه َّن َبُنو َقْي َ

وفي العهد الجديد ايضا
إنجيل متى 47 :5
هك َذا؟
َواِ ْن َسَّل ْم ُت ْم َعَلى ِإ ْخ َوِت ُك ْم َفَق ْطَ ،فأ َّ
س اْل َع َّش ُارو َن خَْي ًضا َي ْف َعُلو َن َ
َي َف ْضل َت ْصَن ُعو َن؟ خََلْي َ

إنجيل متى 41 :25

هؤالَ ِء الَص ِ
ِ
اغ ِرَ ،ف ِبي
قول َل ُه ْم :اْل َح َّ
َح ِد ِإ ْخ َوِتي ُ
وه ِبأ َ
ول َل ُك ْم ِ :ب َما خََّن ُك ْم َف َعْل ُت ُم ُ
يب اْل َمل ُك َوَي ُ
َفُي ِج ُ
َ
ق خَ ُق ُ
َف َعْل ُت ْم.

إنجيل متى 01 :28
ِ
َن َي ْذ َهُبوا ِإَلى اْل َجلِ ِ
اك َيَر ْوَنِني».
ال َل ُه َما َي ُسو ُع« :الَ َت َخا َفا .ا ْذ َهَبا ُقوالَ ِإل ْخ َوِتي خ ْ
يلَ ،و ُهَن َ
َفَق َ

إنجيل يوحنا 07 :21
َقال َلها يسو ُع« :الَ َتْل ِم ِس ِيني لَِّني َلم خَصع ْد بعُد ِإَلى خَِبي .و ِ
لك ِن ا ْذ َه ِبي ِإَلى ِإ ْخ َوِتي َوُقولِي َل ُه ْمِ:إِّني
ْ ْ َ َْ
َ
َ َ َُ
يك ْم َواِل ِهي َواِل ِه ُك ْم».
َص َعُد ِإَلى خَِبي َوخَِب ُ
خْ

عدد مهم
رسالة بولس الرسول الولى إلى خهل كورنثوس 5 :9
ُخت َزوج ًة َكب ِ
َّ
الر ِّب َو َص َفا؟
الر ُس ِل َواِ ْخ َوِة َّ
اقي ُّ
س َلَنا ُسْل َ
ول ِبأ ْ
طٌ
ان خ ْ
َْ َ
خََل َعلَنا َلْي َ
َن َن ُج َ
فاخ ليس بالشرط هو اخ بالجسد من االب واالم ولكن يطلق كثي ار على العم اخ كما رائينا بادلة.

وفي حالة يهوياكين وعمه صدقيا هم بالفعل اعمارهم ليس فيها فرق كبير فالفرق بين يهوياكين وصدقيا
هو  6سنين فيهوياكين كان عمره  08سنة
سفر الملوك الثاني
 8: 24كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اورشليم و اسم امه
نحوشتا بنت الناثان من اورشليم
وصدقيا  20سنة
سفر الملوك الثاني
 08: 24كان صدقيا ابن احدى و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشرة سنة في اورشليم و اسم
امه حميطل بنت ارميا من لبنة
فلهذا هم مثل اخوة لعدم وجود فرق بينهم في العمر.
فاعتقد بهذا اتضح ان استخدام تعبير اخوه ليس بخطأ حسب اسلوب الكتاب المقدس ومن فرق االعمار

والمجد هلل دائما

