هل وجود شكل مفتاح الحياة المصري على
االختام اليهودية يكذب تاريخ الحضارة اليهودية
التي تكلم عنها الكتاب المقدس

Holy_bible_1

تم اكتشاف الكثير من االختام تحمل أسماء الملوك اليهود الذين ذكرهم الكتاب المقدس .وهذه ادلة
خطيرة تؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس عن ملوك اليهود تاريخيا .ولكن الغريب ان المشككين
الرافضين للكتاب المقس وليس ورائهم شيء اال التشكيك في كل كلمة ومعلومة ذكرها حتى لو
خالفوا أي عقل ومنطق فقط ليقولوا شبهات عنه تريح ضميرهم لماذا ال يؤمنون به ،قلبوا الموضوع
بطريقة تدليسيه وقالوا الن بعض هذه االختام كان عليها شكل مفتاح الحياة المصري يوضح ان لم
تكن هناك حضارة يهودية بل هي والية صغيرة تابعة لمصر وما قاله الكتاب المقدس عن تاريخ
ملوك اليهودية هو خطأ
فهنا أركز على شكل الذي يشبه مفتاح الحياة ولماذا هو مرسوم على بعض الختوم اليهودية

ولكن اكرر كمية االثار المكتشفة لملوك اليهودية والتي تملال المتاحف وصورها تمأل الكتب تؤكد
كل ما قاله العهد القديم عن تاريخ إسرائيل وكل معلومة تاريخية ذكرها.
وبمعونة الرب قريبا سأبدأ سلسلة تقدم هذا االمر

اعود الى موضوع أختام ملوك إسرائيل وعظمائها
إيزابيل زوجة اخاب التي كانت من صيدا بنت ملك صيدا وعابدة للبعل
سفر الملوك األول 31 :16
يزَاب َل ْابَن َة أَ ْثَب َع َل َملِ ِك
ام ْب ِن َنَبا َ
وك ُه ِفي َخ َ
طَ ،ح َّتى َّات َخ َذ ِإ َ
يدا ُسُل ُ
َمًار َزِه ً
َوَكأََّن ُه َك َ
ان أ ْ
ط َايا َيُرْب َع َ
ِ
امَأَر ًةَ ،و َعَب َد اْلَب ْع َل َو َس َج َد َل ُه.
الص ُ
يدوِنِي َ
ين ْ
ويوسيفوس يقول ان والدها الملك أيضا كان كاهن للبعل
اكتشف أحد اختامها في ستينيات القرن العشرين

هو تقريبا بوصة ومن صخر االوبول

وهو ملك لشخصية ملكية هامة
وبه صور مفتاح الحياة وسفنكس والشمس وثعبان الكبرى وزهرة اللوتس

ووجهه هو المرأة وعليها تاج الملك
والدراسة وجدت عليه كتابة "تابع اليزابل"

قالوا إن اسم ايزابل يختلف قليال في حروفه عن أسلوب الكتابة في الكتاب المقدس فهو غير
مكتمل ولهذا ال يوجد حرف اليف العبري ولكن وضحت عالمة ان الختم كان به حرف اليف والميد
ولكنه متآكل فهو يطابق الكتاب المقدس

ختم احاز

واكتشاف أثر الختم على احجار
أيضا لرجاله مكتوب عليه الحاز ملك اليهودية

بل وجد جزء من بصة صباع عليه محفوظة
أيضا وجد على بعض منها ما يشبه شكل مفتاح الحياة

حزقيا ملك يهوذا هو مؤيد جدا باآلثار فيوجد العديد من الختوم التي تحمل اسمه

واثار ختمه على مئات االوعية الفخارية التي واضح انه امر بإنتاج االف منها ألنه كان يستعد
للحرب في أي وقت ويستعد ان المدينة تحاصر في أي وقت بسبب اشور

بل أيضا ختوم لرجاله

دومالس خادم حزقيا وتوبجوالم وامرياهو  2أي 15 :31
 15: 31وتحت يده عدن ومنيامين ويشوع وشمعيا و امريا و شكنيا في مدن الكهنة بامانة
ليعطوا الخوتهم حسب الفرق الكبير كالصغير
واكتشاف ختم اخر له حيثا وأعلن عنه في شهر نوفمبر 2015

http://www.wnd.com/2015/12/archaeologists-uncover-kinghezekiah-seal/?cat_orig=faith

فلماذا كل هذه االثار التي تؤكد التاريخ اليهودي وصدق ما قاله الكتاب المقدس عن ملوك إسرائيل
ولكن أيضا تحمل اشكال تتشابه مع االشكال الفرعونية؟ وبخاصة مفتاح الحياة
باختصار شديد الحضارة اليهودية كانت على اتصال بالحضارة الفرعونية وليس كوالية صغيرة أو
حرب فقط او تجارة بل زواج ومصاهرة
فالملك سليمان تزوج بنت فرعون
سفر الملوك األول 1 :3
ِ ِ
َن أَ ْك َم َل
ان ِفْر َع ْو َن َملِ َك ِم ْصَرَ ،وأ َ
َخ َذ ِبْن َت ِفْر َع ْو َن َوأ ََتى ِب َها ِإَلى َمديَنة َد ُاوَد ِإَلى أ ْ
َو َص َ
اهَر ُسَلْي َم ُ
ور أ ِ
ِ
يم َح َواَلْي َها.
اء َبْي ِت ِه َوَبْي ِت َّ
الر ِب َو ُس ِ ُ
بَن َ
ُور َشل َ
فوجود رسومات فرعونية ورموز في اليهودية هذا ليس امر غريب فالمملكتين على عالقة وثيقة
لفترة طويلة وتبادل ثقافة وتكلمت سابقا عن موضوع أمثال سلميان التي اقتبسها الحكماء
المصريين.
فوجود رسومات مصرية على األشياء الرسمية اليهودية هذا ليس بغريب بل ليس متوقع فقط ولكن
يشهد على ما قاله الكتاب المقدس من عالقة المملكتين
بل قبل هذا سبط يهوذا كان بعض منهم تزوج بمصريات مثل مرد من احفاد كالب من سبط يهوذا
تزوج بثية بنت فرعون
سفر أخبار األيام األول 18 :4

ِِ
َوامَأرَُت ُه اْلَي ُه ِ
هؤالَ ِء َبُنو
وحَ .و ُ
ورَ ،و َحا ِبَر أََبا ُس ُ
يل أََبا َازُن َ
ودَّي ُة َوَل َد ْت َي ِارَد أََبا َجُد َ
وك َوَ ،وَيُقوثيئ َ
ْ
َخ َذ َها َمَرُد.
ِب ْثَي َة ِبْن ِت ِفْر َع ْو َن َّال ِتي أ َ
بل قبل هذا شعب إسرائيل عاش في مصر  210سنة واختلطوا بهم وكان مفتاح الحياة في مصر
بل هم خرجوا ومعهم حلي من المصريين كان به الكثير على شكل مفتاح الحياة فما اإلشكالية في
هذا؟
ويوسف تزوج من بنت رئيس الكهنة
سفر التكوين 45 :41
وطي َفارع َك ِ
طاه أَسَنات ِبْنت ُف ِ
ِ
ِ
اه ِن أُو َن
ََ
َع َ ُ ْ َ َ
ف « َص ْفَن َ
وس َ
يح»َ ،وأ ْ
ات َف ْعن َ
َوَد َعا فْر َع ْو ُن ْ
اس َم ُي ُ
ف َعَلى أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
وس ُ
َز ْو َجةًَ .ف َخَر َج ُي ُ
لهذا في الحقيقة وجود شكل يشبه مفتاح الحياة في االثار المصرية يؤكد ما قاله الكتاب المقدس
من تاريخ وليس العكس.
ولكن ما قصة مفتاح الحياة وهل هو رمز وثني فقط ام شيء اخر؟
مفتاح الحياة حتى االن ال يعرف جيدا تاريخه وهو يرسم على شكل حرف تي فوقه حلقة وأحيانا
يرسم قائمتين

وأيضا شكل قائمة عريضة

مفتاح الحياة الذي هو يعتقد البعض رمز مصري فقط  Ankhوثني ولكن هذا غير حقيقي

مصدر مفتاح الحياة كرمز مصري ال يزال غامض وال يعرف أحد مصدره وال يوجد نظرية واحدة
مثبته تثبت أصله
ولكن هو موجود قبل دخول اليهود مصر وأيضا خروجهم من مصر ولهذا فاليهود قد يكونوا يعرفوه
من فترة البقاء في مصر
ولوحة فرعونية بها مفتاح الحياة من نفس الفترة اثناء إقامة شعب إسرائيل في ارض مصر

The ankh, during the reign of Hatshepsut (1508–1458 BC), from the
Royal Ontario Museum
ولكن ما هو المهم والذي ال يعرفه الكثيرين ان مفتاح وجد في حضارات أخرى قديمة معزولة عن
الحضارة المصرية القديمة مثل جزيرة كريت من قبل  1400ق م

F. Schachermeyer. (1964) "Die Minoische Kultur des alten Kreta" pp.
161, 163–164
وأيضا اليونان القديمة وعلى عمالت ومخطوطات قديمة جدا من اليونان
;The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press
AsiaMinorCoins.com
فهذا بدأ يشير الى ان هو قبل الحضارة المصرية وانتشر في حضارات قديمة وليس رمز مصري
خاص وليس رمز وثني مصري اصال
وأيضا يوجد في الحضارة السومارية شكل شهير يشبهه

بل ما هو أصعب من هذا انه وجد في حضارة االزتك في وسط أمريكا التي هي معزولة تماما عن
الحضارة المصرية من نفس التاريخ وأقدم أيضا شكل مفتاح الحياة

Pyramid aligned with an Egyptian-style ankh cross temple,
Calixtlahuaca, Mexico.

ولكن حضارة االزتك هذه تكشف لنا شيء خطير جدا وهو ان مفتاح الحياة يرمز عندهم لشجرة
الحياة االصلية (جنة عدن)

أي ان هذا الرمز القديم هو ليس فقط مفتاح الحياة بل هو يرمز لشجرة الحياة التي كانت في جنة
عدن ومن هنا اتى اسم مفتاح الحياة ألنه مرسوم أصال لشكل شجرة الحياة في جنة عدن
إذا مصدر مفتاح الحياة المصري هو من قبل مصرايم فهو من الرموز القديمة لشجرة الحياة
ولهذا فليس غريب ان يعرفها المصريين واليهود واالزتك والسومريين وغيرها من الحضرات

دراسة للدكتور الكساندر رومان Dr Alexander Roman

الذي وضح ان الرمز عند اليهود استخدم من وقت رش دم خروف الفصح حيث يوضع على العتبة
العليا والقائمتين ومن هنا أصبح يرسم مرة بقائمتين او قائمة واحدة كبيرة ثم أصبح األطفال اليهود
يرسموه بشكل حرف تي  Tوتسمى تاو  Tauوفوقه الحلقة على شكل الحية النحاسية التي صنعها
موسى في البرية والتي رفعها على هذا الشكل فهي أصبحت رمز للنجاة بنفس شكل مفتاح الحياة

فهي أيضا رمز يهودي يعود للفصح والحية النحاسية والحياة والنجاة
فاعتقد بهذا تأكدنا ان وجود شكل يشبه مفتاح الحياة او شجرة الحياة على االختام اليهودية ليس
يؤكد فقط صدق ما قاله الكتاب المقدس تاريخيا بل أيضا يؤكد ان الحضارات القديمة تكلمت عن
شجرة الحياة ويؤكد عالقة الحضارة اليهودية بالمصرية كما قال الكتاب المقدس ويؤكد أيضا الرموز
اليهودية للمسيح مثل دم خروف الفصح والحية النحاسية على عود الصليب وشجرة الحياة كل هذا
يرمز لصليب المسيح.
وهذا أيضا يرد على من يدعي ان الصليب مأخوذ من مفتاح الحياة بل مفتاح الحياة مأخوذ من
شجرة الحياة االقدم منه التي كانت ترمز لصليب المسيح

والمجد هلل دائما

