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بالميمة السيمة، فيعود تاريخيـ إلى ما إف وصؼ تاريخ الشعب الييودى ليس 
يقرب مف أربعة آالؼ سنة، فالشعب الذى ظير في فترة ما قبؿ األساطير، عاش عبر 
العصور وتكيفوا تبعًا ألنظمة مختمفة عف بعضيا، فكانت معظميا مستقمة ، ثـ 
 خضعوا لإلمبراطوريات الوثنية الذيف تعامموا معيـ بقدر ما فعؿ السكاف اآلخريف مع
دياناتيـ المختمفة، ولقد عانوا مف المنفي ولكنيـ عادوا أيضًا، قبؿ وأثناء العصور 
الوسطى واعتمادا عمى اإلطار السياسي واالقتصادي والنسيج االجتماعي ليذه الفترة ، 
تـ التسامح مع الييود في بعض األحياف مف قبؿ الحكاـ المسيحييف والمسمميف ولكف 

 .(ٔ)خرىمقيدة ومضطيدة في أوقات أ

والييود ال يشكموف جنسًا أو عرقًا واحدًا مميزًا، أو ربما كاف ليـ أصؿ واحد، انحدروا 
ليو ينسبوف، فالكياف الييودي كياف ديني بحت، والييودية ديف اعتنقو أناس مف  منو وا 
شعوب مختمفة وعروؽ متباينة، مف أجناس البشر المتباينة والفروؽ المختمفة وال 

. والييودي ميما كانت أصولو العرقية لو (ٕ)بط الديني فقط وىو الييوديةيجمعيا إال الرا
سموكيو خاصة تميزه عف سائر البشر، وذلؾ نتيجة اعتناقو الديف الييودي، وتشربو 

 . (ٖ)مباديء ىذا الديف، وتقيده بتعاليىمو وتوجيياتو

ض وفي خالؿ ىذه الفترة الطويمة مرت الديانة الييودية بمراحؿ ضعؼ في بع
األحياف ومراحؿ قوة في بعض األحياف األخري، وتطورت كثيرا وتأثرت بمف حوليا 

                                                           

(1) Shmuel Ahituv ,The Jewish People an Illustrated History , The 

Continuum International Publishing Group Inc, New York, 2006 . 

Forword 

 .264، صـ2004/ 1داس األوائً، عىسٌا، ط سجا ػثذ اٌحٍّذ ػشاتً، عفش اٌراسٌخ اٌٍهىدي، (2)

ذ هللا اٌشاًِ، اٌشخصٍح اٌٍهىدٌح اإلعشائٍٍٍح واٌشوح اٌؼذوأٍح، ػاٌُ اٌّؼشفح، اٌىىٌد، ثسشاد ػ (3)

 .21، 8، صـ1896
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مف الشعوب واألمـ التي سكنت بجوارىا، فكاف مف أىـ األشياء التي تأثرت بيا الديانة 
 الييودية ىي وظيفة "الكينوت". 

التوراة، وىـ فالديانة الييودية ديانة كينوتية؛ إذ إف الكينة ىـ الذيف يقوموف بتفسير 
، ويوجيوف الشعب (ٔ)الوسطاء بيف الييود وبيف إلييـ "ييوه"، وىـ الذيف يتقنوف الشريعة

، ولذلؾ أصبح لدييـ الكثير مف رجاؿ الديف (ٕ)الييودي في ممارسة شعائره الدينية
والعديد مف الوظائؼ الدينية، كما كاف ليـ العديد مف دور ومراكز العبادة، تطورت 

 .(ٖ) كثيرةوأخذت أشكاال

وىذا ما جعؿ لمعبادة العديد مف األشكاؿ، فتارة كانت مركزية حوؿ "الييكؿ" وتارة 
أخرى تخمت عف مركزيتيا مع إقامة "الكنيس"، ومع كؿ شكؿ مف أشكاؿ العبادة كاف 
ىناؾ العديد مف رجاؿ الديف الذيف يشغموف العديد مف الوظائؼ الدينية التي يخدموف 

سواء في الييكؿ أو الكنيس، وكذلؾ ظيرت العديد مف الييئات  بيا الشعب والشريعة
التشريعية لدى الييود في خالؿ ىذه الفترة التي عادة ما كانت ىي التي تحكـ جميور 

 الييود في تمؾ الفترة وفي تمؾ البالد.

خيـ العبرانيوف في البوادي حمة ما قبؿ الييكؿ، حيث مر تبدأ العبادة القربانية ب
واحات أو في المناطؽ التي كانت تغطييا بعض النباتات، وعاشت كؿ عمي تخوـ ال

عشيرة مكتفية بذاتيا ولذاتيا، وكاف روتيف الحياة اليومي ينظمو شخص فرد مسيطر 
وىو الحاكـ األكبر سنًا أو شيخ العشيرة. ويديف العبرانيوف بالكثير ألسالفيـ الذيف 

                                                           

 (.28اٌخشوج ) (1)

 (.11-10: 10اٌالوٌٍٓ ) (2)

 .515، صـ4، ج1888ِحّذ تٍىًِ ِهشاْ، تٕىا إعشائًٍ، االعىٕذسٌح ،  (3)
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واجو تناقضا حادا مقابؿ التراث نشأوا في الصحراء. ومع أف دينيـ التوحيدي قد 
الصحراوي الذي يؤمف بتعدد اآللية والذي ظؿ لفترات طويمة مف الزمف في الديف 

 .(ٔ)االسرائيمي

وتبدأ ىذه المرحمة بفترة حكـ اآلباء، ويرى الباحثوف أف ديانة اآلباء كانت ديانة بسيطة 
لطقوس، وىذا ما لـ يسمح يغمب عمييا الطابع البدوي الصحراوي، فكانت العبادة قميمة ا

. كما أنيا لـ تكف تشتمؿ عمي بناء عقائدي (ٕ)بنشأة بيوت أو ىياكؿ مستقرة لمعبادة
متكامؿ، كما أنيا خمت مف العقائد المنظمة والشرائع المنظمة لمحياة في ذلؾ الوقت 
الذي اعتمدت فيو حياتيـ عمي بعض العادات والتقاليد القبمية، وبعض التشريعات 

ة، باإلضافة إلى أنيا جعمت العالقة بيف اإللو المعبود والشعب الذي يعبده عالقة البدوي
 .(ٖ)عصبية قبمية األساس عف طريؽ العيد المقطوع والمتكرر مع شخصيات تمؾ الفترة

ؽ.ـ، بتعظيـ الحجارة ٕٓٓٓولقد تميز سكاف الصحراء الساميوف، في نحو 
ظر إلى الرجمات )أكواـ الحجارة( باحتراـ والنصب، وكاف ذلؾ معتقدًا عالميًا. وكاف ين

خاص. وقد سموا الصخرة الشبيية بالنصب "المذبح" المقدس الذي غالبًا ما تكرر عمي 
ألسنة العبرانييف األوائؿ. وقد أدت الحجارة والنصب أىدافًا محددة بحيث خدمت 

ات تقيـ في المراسـ الدينية واألضحيات. وكاف مف المعتقد أف اآللية المحمييف واإللي
 .(ٗ)تمؾ األماكف

                                                           

 .83،صـ2010، 2، طـ5ِىعىػح ذاسٌخ األدٌاْ، داس ػالء اٌذٌٓ، عىسٌا، جـفشاط اٌغىاح،  (1)

(2) Stern  Menahem, " Outlines of the History of the Israelite Priesthood",  

Encyclopaedia Judaica Second Edition, Keter Publishing House LTD., 

Jerusalem, Thomson Gale, USA, Vol.16, 2007, P.521. 

 .185-184َ، صـ1889، 1ِحّذ خٍٍفح حغٓ، ذاسٌخ اٌذٌأح اٌٍهىدٌح، اٌماهشج، ط (3)

 .84فشاط اٌغىاح ، ِىعىػح ذاسٌخ األدٌاْ........ِشجغ عاتك،صـ (4)
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وكاف رئيس األسرة أو الطائفة ىو الكاىف الذي يقوـ بالخدمات الطقوسية في المذابح 
. فكاف اآلباء األوائؿ حيف يريدوف تقديـ شعائر العبادة هلل، ال يقصدوف (ٔ)المفتوحة

نما يقيـ الواحد منيـ مذبحًا في  المكاف الذي مكانًا معينًا يقدموف فيو شعائر عبادتيـ، وا 
يتراءى لو اهلل أو يخاطبو فيو، فقد ظير اهلل إلبراىيـ في شكيـ فبني لو ابراىيـ ىناؾ 

، كما ظير اهلل إلسحاؽ في (ٕ)مذبحًا كما بني مذبحًا آخر في الجبؿ شرقي بيت إيؿ
، ثـ تراءى اهلل ليعقوب في الحمـ وىو في حاراف وكاف قد (ٖ)بئر سبع فبني ىناؾ مذبحاً 

. ثـ (ٗ)تحت رأسو، فمما استيقظ أخذ الحجر واقامو عمودًا عمي شكؿ مذبح وضع حجراً 
أمره اهلل بعد ذلؾ بأف يقيـ مذبحًا في بيت إيؿ، فبني ىناؾ مذبحا كما نصب عمودًا 

، ولـ يكف المذبح الذي (٘)مف حجر وصب عميو الزيت والسكيبة في نفس المكاف
و تَّاًل مف الرماؿ يضعونو بطريقة يقيمونو ليذا الغرض يتعدى كومة مف الحجارة أ

 .(ٙ)بدائية ويقدموف عميو ذبائحيـ

ولئف كاف الكينة: ىـ الذيف يتولوف تقديـ الذبائح، فمقد كاف األفراد جميعًا في 
، ثـ صار رؤساء البيوت (ٚ)يقدموف الذبائح -قبؿ النظاـ الموسوي -بني إسرائيؿ

                                                           

(1) Stern  Menahem , " Outlines of the History of the Israelite ,  …. OP.CIT., 

P.521. 

 (.8-6: 12)ذه  (2)

 (.25-23: 26)ذه  (3)

 (.22-10: 29)ذه  (4)

 (.15-8، 5-1: 35)ذه  (5)

 .163، صـ1805صوً شٕىدج، اٌّجرّغ اٌٍهىدي، اٌماهشج،  (6)

 (.4:4)ذه  (5)
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، ومف ثـ لـ يصؿ الكاىف في (ٔ)لكينوتوالقبائؿ االسرائيمية ىـ الذيف يتولوف أعماؿ ا
 ىذه المرحمة إلي مكاف الصدارة االجتماعية ولـ يصبح محور النفوذ السياسي.

لمعالـ ولمحياة في العالـ، تسيطر عمييا الغيبية، فضرورة توفر  نظر العبرانيوف
عالقات مقبولة مع اهلل، جعمت لوجود الكينة وخدمتيـ أولوية قصوى. فكاف وجود 

ة أمرًا جوىريًا لحفظ عالقة مستمرة إلسرائيؿ مع اهلل، فكاف اإلسرائيمي يرتبط باهلل الكين
بعيد قومي فريد، وكاف ىذا العيد يستمـز وجود الكينوت ألىمية خدمتو الشفاعية، 
وكممثميف لمشعب أماـ اهلل، فعمؿ الكينة وسطاء بيف اهلل والشعب لحفظ عالقة 

 .  (ٕ)العيد

عامًا ٖٓٗوأبنائو إلى مصر، ظموا يعبدوف آلية المصرييف ومع ىجرة يعقوب 
. وتعد (ٖ)حتى ظير موسي وأخرجيـ مف مصر وأعطاىـ شريعة اهلل في صحراء سيناء

ىذه الفترة مف أىـ مراحؿ التطور الديني، فيي الفترة التي أعطت لمييودية قواعدىا 
العباده. وقد استندت وأصوليا األساسية عمى مستوى العقيدة والتشريع، وعمي مستوي 

ىذه القواعد واألصوؿ إلى الوحي اإلليي كمصدر أساسي لمعقيدة والشريعة واتضحت 
 .(ٗ)معالـ الديانة وانتظمت في بناء ديني أخالقي

فقد أعطي اإللو "ييوه" لموسى الوصايا اإلليية الحاكمة والمنظمة لمعالقة بيف اإللو 
َمْذَبًحا ِمْف ُتَراٍب في الوصايا األمر)) ، وجاء(٘)والشعب، وعالقتيـ ببعضيـ البعض

                                                           

(. وأظش: تطشط ػثذ اٌٍّه وآخشوْ، لاِىط اٌىراب اٌّمذط، داس اٌثمافح، 9: 12، 20: 9)ذه  (1)

 .581، صـ 10،1885اٌماهشج ، ط

 .403، صـ.6،ج1883ح، ٌثٕاْ،ٍِٕظ ػثذ إٌىس وآخشوْ، دائشج اٌّؼاسف اٌىراتٍح، داس اٌثماف (2)

 .164صوً شٕىدج، اٌّجرّغ اٌٍهىدي ........، ِشجغ عاتك،صـ (3)

 .201ِحّذ خٍٍفح حغٓ، ذاسٌخ اٌذٌأح اٌٍهىدٌح............، ِشجغ عاتك،صـ (4)

 (.15 -1: 20)خش  (5)
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َتْصَنُع ِلي َوَتْذَبُح َعَمْيِو ُمْحَرَقاِتَؾ َوَذَباِئَح َساَلَمِتَؾ، َغَنَمَؾ َوَبَقَرَؾ. ِفي ُكؿِّ اأَلَماِكِف الَِّتي 
ْف َصَنْعَت ِلي َمْذَبًحا  ِمْف ِحَجاَرٍة َفاَل تَْبِنِو ِفيَيا َأْصَنُع الْسِمي ِذْكًرا آِتي ِإَلْيَؾ َوُأَباِرُكَؾ. َواِ 

ِمْنَيا َمْنُحوَتًة. ِإَذا َرَفْعَت َعَمْيَيا ِإْزِميَمَؾ ُتَدنُِّسَيا. َواَل َتْصَعْد ِبَدَرٍج ِإَلى َمْذَبِحي َكْياَل 
 . (ٔ)((َتْنَكِشَؼ َعْوَرُتَؾ َعَمْيِو.

ف كاف اهلل قد حذر مف نحت  وىكذا استمرت المذابح عمي صورتيا األولي، وا 
حجارتيا أو إقامة درج ليا لكي ال تشبو مذابح الوثنييف، ثـ أمر اهلل بإقامة مذابح في 
صورة أخرى لتوضع في خيمة االجتماع التي كانت أوؿ دار لمعبادة يعرفيا الييود منذ 

( عمي مجموعة أحكاـ ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ. ويشتمؿ سفر الخروج )االصحاحات (ٕ)نشاتيـ
 .(ٖ)قيا في الحياة اإلسرائيمية إلى تراث تشريعي ثابتقانونية متنوعة تحولت بعد تطبي

בהوقد أمر "ييوه" بصنع ) األشياء المقدَّسة  وىو مف أكثر ،(ٗ)( "تيفاه": تابوت العيدתֵּ
في الييودية، فكاف أعضاء جماعة إسرائيؿ يتصوروف أف روح "ييوه" تحؿ فيو، وكاف 

طويمة كرمز واضح عمى وجود ييوه وسط  الكينة يحممونو في المعارؾ عمى أعمدة
 الجنود. 

)وىو اسـ ورد في التممود لخزانة أسفار ،(٘)وقد جاء وصؼ التابوت في سفر الخروج
، ولـ يكف (ٙ)التوراة، ويطمؽ اآلف عمى المنصة التى يقؼ عمييا الحزَّاف أثناء الصالة(

                                                           

 (.26-24: 20)خش  (1)

 .164صوً شٕىدج، اٌّجرّغ اٌٍهىدي ،.........ِشجغ عاتك، صـ (2)

 .201ذاسٌخ اٌذٌأح اٌٍهىدٌح..........، ِشجغ عاتك ،صـِحّذ خٍٍفح حغٓ،  (3)

 .1962 עמ׳ ،1895، ירושלים، זמננו-ערבי לשפה העברית בת -מילון עברי ، דוד  ׂשגיף  (4)

 (.22-10: 25)خش  (5)

ן (6) בֶּ ן -אֶּ ם  ׁשֹוׁשָּ הָּ ֹּ ، ַאְברָּ ע דָּ חָּ ּלֹון הֶּ מִּ ְריַּת، הַּ פֶּר ּבע״מ-הֹוצַָּאת קִּ יִּם، סֵּ לַּ ְך ، 1888، יְרֹוׁשָּ רֶּ ּכֶּ

י יעִּ  . 1810، ׳עמ، ְרבִּ
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يحتوي عمى المف، يمس التابوت باعتباره محرمًا. وكاف التابوت  ُيسَمح ألحد بأف
ُيسمَّى أحيانًا )تابوت الشيادة(،  ولوحي الشريعة أو العيد ومف ثـ فإنو وعصا ىاروف،

وكاف الواجب عمي بعض أعضاء مف سبط الالوييف حممو. وكاف ىذا التابوت ُيَعدُّ 
قداسة عند اإلسرائيمييف القدامى، وحينما يكؼُّ اإلسرائيمييف عف  أكثر األشياء الشعائرية

التابوت يوضع في قدس األقداس، داخؿ خيمة االجتماع، حيث ال يراه  رحاؿ، كافالت
في يوـ الغفراف. ولكنيـ كانوا يخرجونو أثناء معاركيـ الحربية، فيو  إال الكاىف األعظـ

و الجنود أثناء المعارؾ يضمف لحاممو  . (ٔ)النصر، وىو الذي ُيوجِّ

ןوقد أمر اهلل موسي بإقامة ) ְׁשּכָּ ، )اسـ يطمؽ عمي (ٕ)"مشكاف": خيمة االجتماع( מִּ
، (ٖ)خيمة االجتماع التي أقاميا بنو إسرائيؿ في الصحراء عند خروجيـ مف مصر(

قامة سائر الطقوس  ليجتمع فييا الييود بربيـ لعبادتو وتقديـ القرابيف والذبائح إليو، وا 
فصؿ بمحتوياتيا الدينية التي أوصاىـ بيا، وقد جاء وصؼ الخيمة بدقة وورد بياف م

والمواد التي ينبغي استخداميا في صناعتيا واألجزاء التي يتكوف منيا باعتبار أنيا 
ينبغي أف تكوف مالئمة لمصحراء، وينبغي أف تكوف قابمة لمتركيب والفؾ لنقميا مف 

  .(ٗ)موقع آلخر بحسب إقامتيـ

ذي يحتوي عمي ومف ذلؾ الوصؼ نجد أنيا كانت تنقسـ إلي ثالثة أقساـ )المسكف ال
 قدس األقداس والخيمة والغطاء(. 

                                                           

(1) Lods, Adolph, Israel From Its Beginning to The Middle of Eighth 

Century, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1962, P.424-426. 

ם ...........ערבי  -מילון עברי ، ׂשגיף דוד  (2)  . 1084 עמ׳، ׁשָּ

ן (3) ן ׁשֹוׁשָּ בֶּ חָּם، אֶּ ם، ַאְברָּ ֹּ.... ׁשָּ ע דָּ חָּ ּלֹון הֶּ מִּ ְך ، חַּ רֶּ יּכֶּ יׁשִּ  .1090עמ׳ ،  ְׁשלִּ

 (.30-25)خش االصحاحاخ  (4)
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، كما (ٔ)باعتبار أف اهلل يجتمع فييا بشعبو "خيمة االجتماع"وقد سميت ىذه الخيمة 
سميت "المسكف"، "مسكف خيمة االجتماع" ، "مسكف ييوه"، "مسكف بيت اإللو" باعتبار 

ألنو كاف بداخميا ، وكذلؾ سميت "مسكف الشيادة" (ٕ)أف اهلل يسكف فييا بيف شعبو
 . (ٖ)ألواح الشريعة التي كانت تسمي ألواح العيد أو ألواح الشيادة

وقد تـ تخصيص إيراد لإلنفاؽ منو عمي خيمة االجتماع يأتي مف جزية مفروضة عمي 
 .(ٗ)كؿ ييودي تجاوز العشريف مف عمره مقدارىا نصؼ شاقؿ

ן)و ֹּהֵּ في المعبد، ومف يقرب القرابيف، وىو)مقيـ الشعائر الدينية  "كاىف"( "كوىيف": ּכ
وُيعتَبر حامؿ ىذا المقب سميؿ الكينة ومف نسؿ  .(٘)ومف يعمـ الشعب معرفة الوصايا(

ـْ َواأَلْجَنِبيُّ  ىاروف أخي موسى الكاىف األعظـ ))َوُتَوكُِّؿ َىاُروَف َوَبِنيِو َفَيْحُرُسوَف َكَيُنوَتُي
 . (ٙ)الَِّذي َيْقَتِرُب ُيْقَتُؿ((

الكينة: ىـ الموظفوف الرئيسيوف في الخدمات اإلليية، وميمتيـ الخاصة ىي اقامة ف
االحتفاالت الطقسية التى يقيموىا بشكؿ رئيسي في الييكؿ. وبشكؿ عاـ تكوف وظيفة 
الكينة بالحؽ الوراثي، وتشكؿ طبقة متميزة ومنفصمة عف بقية الناس. وقد عثر عمي 

العارؼ( وعمى اساس ىذا المصطمح حاوؿ  -الرائي –الكاىف األثيوبي بمعني )الكاىف 
العديد مف العمماء شرح طبيعة الكينوت االسرائيمي. ويتـ تصوير مشاركة الكينة في 
العبادة عمى أساس أنيا خدمة لإللو، وىذا يفيـ مف معني المعبد والذي يعتبر حرفيًا 

                                                           

 (.10-5: 33)خش   (1)

 (.33: 6أخثاس 1(، )4: 15(، )الو 8-9: 25)خش  (2)

 (.21: 39)خش  (3)

 .151(. ووزٌه صوً شٕىدج، اٌّجرّغ اٌٍهىدي ...... ِشجغ عاتك،صـ16-11: 30)خش  (4)

ן (5) ן ׁשֹוׁשָּ בֶּ חָּם، אֶּ ם، ַאְברָּ ֹּ.... ׁשָּ ע דָּ חָּ ּלֹון הֶּ מִּ נִּי، חַּ ְך ׁשֵּ רֶּ  .518עמ׳،  ּכֶּ

 (.10: 3ػذد )  (6)
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ىذا المكاف يوجد "بيت اإللو"، أي السكف الخاص لممعبود الممؾ، أي "مسكنو". وفي 
الخدـ الذيف يحضروف لو ويفي باحتياجاتيـ. فالعبادة كميا مصممة أساسًا لتوفير 

ـْ َفُتْدَعْوَف َكَيَنَة الرَّبِّ ُتَسمَّْوَف )) "خداـ اهلل"بػ . ويسمي الكينة(ٔ)احتياجات اإللو َأمَّا َأْنُت
ـَ ِإلِيَنا   .(ٕ)((ُخدَّا

، ويقفوف أماـ اهلل (ٖ)الخدمة المقدسة( –في المعبد )خدمة  وتسمي وظائؼ الكينة
 . (٘)، وىـ يتقربوف منو ليخدموا لو ويتقربوف إلى مائدتو لخدمتو(ٗ)ليخدموه

 جسدي، تشويو أو عيب أي فيو يكوف أال بشرط كاىنا ىاروف ذرية مف كؿ ذكر وكاف
 أف عيب أي فيو لمف جائزا يكف ولـ عظيما كاىنا يكوف أف فقط يمكنو البكر وكاف
ـْ  ساللة مف كاف ولو أليو حتى خبز ليقرب يتقدـ ىاروف ))َوَكمَّـَ الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل َكمِّ

ـْ ِلُيَقرَِّب ُخْبَز ِإلِيوِ  ـْ ِفيِو َعْيٌب َفاَل َيَتَقدَّ  َىاُروف َقاِئاًل ِإَذا َكاَف َرُجٌؿ ِمْف َنْسِمَؾ ِفي َأْجَياِلِي
ـْ اَل َرُجٌؿ َأْعَمى َواَل َأْعَرُج َواَل َأْفَطُس َواَل َزَواِئِديٌّ واََل أَلفَّ ُكؿَّ َرُجؿ  ِفيِو َعْيٌب اَل َيَتَقدَّ

ـُ واََل َمْف ِفي َعْيِنِو َبَياٌض واََل َأْجَرُب  َرُجٌؿ ِفيِو َكْسُر ِرْجؿ َأْو َكْسُر َيٍد واََل َأْحَدُب َواَل َأْكَش
ـْ َواَل َأْكَمُؼ واََل َمْرُضوُض الْ  ُخَصى ُكؿُّ َرُجؿ ِفيِو َعْيٌب ِمْف َنْسِؿ َىاُروَف اْلَكاِىِف اَل َيتََقدَّ

ـْ ِلُيَقرَِّب ُخْبَز ِإلِيِو(( ِلُيَقرَِّب َوَقاِئَد الرَّبِّ ِفيِو َعْيٌب اَل َيَتَقدَّ
(ٙ) . 

                                                           

(1) Haran Menahem , "PRIESTS AND PRIESTHOOD ",  Encyclopaedia 

Judaica ……, OP.CIT., Vol.16, P.513. 

 (.15: 2؛  13، 8: 1، ٌىئًٍ 22-12: 33، اسٍِا 6: 61)اشؼٍا  (2)

 (.30: 28، 43: 29خشوج  (3)

 (.5، 5: 19؛ 20: 15؛ 9: 10)ذثٍٕح  (4)

 (. 16، 15: 44؛ 18: 43؛ 46: 40)حضلٍاي  (5)

 (.24-16: 21اٌالوٌٍٓ ) (6)
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 مف غيره عمى تفرض تكف لـ قوانيف حياتو ومعيشتو في الكاىف عمى تفرض وكانت
 ميتا يندب أف لوظيفتو تقمده بعد لمكاىف يسمح يكف الشعب. ولـ عواـ مف أو الالوييف

 يحمؽ أف لو جائزا يكف ولـ إليو األقربيف األنسباء مف إذا كاف إال بمسو يتنجس أف أو
 إلى التقرب كانت وظيفتو أف وبما مطمقة بامرأة يتزوج أو أف لحيتو يجز أف أو شعره

 مظاىره وفي داخمو في طاىرا يبقى أف منو كاف مطموبا الشعب عف اهلل بالنيابة
ـْ  ْس َأَحٌد ِمْنُك ـْ اَل َيتََنجَّ ـْ اْلَكَيَنَة َبِني َىاُروَف َوُقْؿ َلُي الخارجية.)) َوَقاَؿ الرَّبُّ ِلُموَسى َكمِّ

ِو َوَأِبيِو َواْبِنِو  َواْبَنِتِو َوَأِخيِو َوُأْخِتِو اْلَعْذَراِء ِلَمْيٍت ِفي َقْوِمِو ِإالَّ أَلْقِرَباِئِو اأَلْقَرِب ِإَلْيِو ُأمِّ
ْس ِبَأْىِمِو ِلَتْدِنيِسِو الَ  ُس َكَزْوٍج اَل َيتََنجَّ ـْ َتِصْر ِلَرُجؿ أَلْجِمَيا َيتََنجَّ  اْلَقِريَبِة ِإَلْيِو الَِّتي َل

ـْ واََل َيجْ  ـْ َواَل َيْحِمُقوا َعَواِرَض ِلَحاُى َرُحوا ِجَراَحًة ِفي َيْجَعُموا َقْرَعًة ِفي ُرُؤوِسِي
..... ِإْمَرَأًة َزاِنَيًة َأْو ُمَدنََّسًة اَل َيْأُخُذوا واََل َيْأُخُذوا اْمَرَأًة ُمَطمََّقًة ِمْف  ـْ َأْجَساِدِى

ْف ىؤاَُلِء اَل َزْوِجَيا....ىَذا َيْأُخُذ اْمَرَأًة َعْذَراَء َأمَّا اأَلْرَمَمُة َواْلُمَطمََّقُة َواْلُمَدنََّسُة َوالزَّاِنَيُة َفمِ 
 . (ٔ)َيْأُخُذ َبْؿ َيتَِّخُذ َعْذَراَء ِمْف َقْوِمِو اْمَرَأًة((

وكاف موسى أوؿ كاىف وقد قاـ بيذا الدور عند إتماـ العيد، وقد ظمت ىذه الصفة 
مالزمة لو حتى بعد أف عيف أبناء الوي لخدمة "ييوه" ألف آباءىـ رفضوا عبادة العجؿ 

ِفي َباِب اْلَمَحمَِّة َوَقاؿَ َمْف ِلمرَّبِّ َفِإَليَّ َفاْجَتَمَع ِإَلْيِو َجِميُع َبِني الذىبي ))َوَقَؼ ُموَسى 
 . (ٕ)اَلِوي((

ثـ بعد ذلؾ نجد موسى يتنازؿ عف الكينوتية ألخيو ىاروف وأوالده ))َوىَذا َما َتْصَنُعُو 
ـْ َكَينُ  ـْ ِلَيْكَيُنوا ِلي..... َفَيُكوُف َلُي ـْ ِلَتْقِديِسِي وٌت َفِريَضًة َأَبِديًَّة َوَتْمأُل َيَد َىاُروَف َوَأْيِدَي َلُي

                                                           

 ,Haran Menahem ,  ……, OP.CIT., Vol.16(. ووزٌه )15-1: 21اٌالوٌٍٓ ) (1)

P.513-515.) 

 (.26: 32)خش  (2)
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َبِنيِو....َوالثَِّياُب اْلُمَقدََّسُة الَِّتي ِلَياُروَف َتُكوُف ِلَبِنيِو َبْعَدُه ِلُيْمَسُحوا ِفيَيا َوِلُتْمأَل ِفيَيا 
ـْ ِلَكْي َيْكَينُ  ........ َوَىاُروُف َوَبُنوُه ُأَقدُِّسُي ـْ ، وىاروف ىو الذي يرسـ (ٔ)وا ِلي((َأْيِديِي

. وقد أصدر اهلل أمره إلي موسي النبي بأف يمسح ىاروف أخاه رئيسا (ٕ)الكينة بأمر اهلل
 .(ٗ)، ثـ خمفو فيو ولده(ٖ)لمكينة، وأف ينحصر الكينوت في ذريتو دوف سواىـ

ىاروف وقد تدخؿ ىاروف وبنوه في كؿ الطقوس ألنيـ "الكينة" ، ولكف يبدو أف أسرة 
الوي ، فقد كاف أعضاؤىا  كانت تشغؿ في بداية األمر، مركزًا متميِّزًا داخؿ قبيمة

المسؤوليف الفعمييف عف األضاحي واإلشراؼ عمى الطيارة. وفي معظـ األحياف، كاف 
يتـ اختيار كبير الكينة مف بينيـ، وبيذا أصبح الكينوت عالمة مميزة لمديانة 

الطقوس بدونيـ. وأعظـ ميمة أعطاىا ليـ موسى ىي الموسوية فال يتـ أي طقس مف 
الحفاظ عمي كتاب التوراة ))َأَمَر ُموَسى الالَِّويِّيَف َحاِمِمي َتاُبوِت َعْيِد الرَّبِّ َقاِئاًل ُخُذوا 
ـْ ِلَيُكوَف ُىَناَؾ َشاِىدً  ا ِكَتاَب التَّْوَراِة ىَذا َوَضُعوُه ِبَجاِنِب َتاُبوِت َعْيِد الرَّبِّ ِإلِيُك

)) ـْ َعَمْيُك
(٘). 

וִּיالوي "ليفي" ) (: ىو االبف الثالث ليعقوب وليئو، ويعني اسـ "الوي" ))اآلَف ىِذِه לֵּ
، وبنو الوي (ٙ)اْلَمرََّة َيْقَتِرُف ِبي َرُجِمي ألَنِّي َوَلْدُت َلُو َثاَلَثَة َبِنيَف ِلذِلَؾ ُدِعَي اْسُمُو اَلِوَي((

                                                           

 (.28)خش  (1)

-225فؤاد حغٍٕٓ ػًٍ ، إعشائًٍ ػثش اٌراسٌخ: فً اٌثذء، داس إٌهضح اٌؼشتٍح، اٌماهشج، صـ (2)

229. 

 (.44: 28زٌه وو 41، 1: 29)خش  (3)

 (.6: 10(، )ذثٍٕح 29: 20، 32: 3)ػذ  (4)

 (.26-25: 31اٌرثٍٕح ) (5)

 (.34: 28)اٌرىىٌٓ  (6)
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ـْ ِجْرُشوُف َوَقَياُت َوَمَراِري((ىـ ))َوىِذِه َأْسَماُء َبِني  اَلِوي ِبَحَسِب َمَواِليِدِى
، ومنيـ (ٔ)

 . (ٕ)يتألؼ "سبط الوي"

وكانت قبيمة "الوي" أصغر القبائؿ وفقًا لتعداد الالوييف في البرية، والتى غطت بشكؿ 
. وقد تـ اختيار قبيمة "الوي" (ٖ)استثنائي جميع الذكور مف عمر شير واحد إلى أعمى

"المسكف" خيمة االجتماع، وحمؿ السفينة "تابوت  خالؿ التجواؿ في البرية لخدمة
العيد"، وحفظ الشعائر وحراسة كؿ أمتعة الخيمة. وكاف االشراؼ عمييـ مف 

 . (ٗ)اختصاص قبيمة ىاروف وبنيو

وقد تـ اجراء احصاء لتعداد الالوييف بشكؿ منفصؿ عف التعداد العاـ لبنى إسرائيؿ في 
 .(٘)وقد تـ ذكر انو تـ اختيارىـ لخدمة الرب البرية،

ذبائح   ولـ يجز ليـ أف يقدموا الكينةوكاف الالويوف متوسطيف بيف الشعب و 
يروا األشياء المقدسة إال مغطاة ، إال أنيـ كانوا أقرب إلى التابوت أو يحرقوا بخوًرا أو 

مف الشعب وكاف مف واجباتيـ أف يحمموا خيمة االجتماع إذا رحموا وينصبوىا إذا حموا 
في مكاف لإلقامة فيو مدة مف الزمف. وكانت الخدمة المفروضة عمى الالوي تبدأ وىو 

ـْ  .(ٚ)والعشريف. أو في سف الخامسة (ٙ)في سف الثالثيف ))َوَكمَّـَ الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: َقدِّ
ـَ َىاُروَف اْلَكاِىِف َوْلَيْخِدُموُه. َفَيْحَفُظوَف َشَعاِئَرُه َوَشَعاِئَر ُكؿِّ  ـْ ُقدَّا ِسْبَط اَلِوي َوَأْوِقْفُي

                                                           

 (.16: 6)اٌخشوج  (1)

 .450עמ׳ ، ּכרְך ד، 1869، ירוׁשלים، הֹוצאת מֹוסד ּביאליק ،אנציקלֹופדיה מקראית (2)

 (62: 26؛  38: 3اٌؼذد ) (3)

 (.40-5: 3؛ 53-49: 1اٌؼذد ) (4)

(5) Abramsky Samuel, "LEVI", Encyclopedia………. OP.CIT.,, Vol 12, 

P.682-683. 

 (.25،  24: 23) 1( ، أخثاس 3: 4اٌؼذد ) (6)

 (.24: 9اٌؼذد ) (5)

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/22_K/K_111.html
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ـَ َخْيَمِة االْجِتَماِع  َوَيْخِدُموَف ِخْدَمَة اْلَمْسَكفِ  َفَيْحُرُسوَف ُكؿَّ َأْمِتَعِة َخْيَمِة  اْلَجَماَعِة ُقدَّا
َفُتْعِطي الالَِّويِّيَف ِلَياُروَف  االْجِتَماِع َوِحَراَسِة َبِني ِإْسَراِئيَؿ َوَيْخِدُموَف ِخْدَمَة اْلَمْسَكِف.

ـْ َمْوُىوُبوَف َلُو ِىَبًة ِمْف ِعْنِد َبِني ِإْسَراِئيَؿ. َوُتَوكُِّؿ َىاُروفَ  َوَبِنيِو َفَيْحُرُسوَف  َوِلَبِنيِو ِإنَُّي
ـْ َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب ُيْقَتُؿ(( َكَيُنوَتُي
. وكذلؾ لقد حددت خدمات لبني قيات (ٔ)

. وكاف (ٗ)، وكذلؾ بني مراري(ٖ)، وكذلؾ الجرشونيف(ٕ)الالوييف في خيمة االجتماع
الواجبات الدينية  لمكينة واجبات محددة في خدمة خيمة االجتماع والييكؿ، وأما باقي

 .(٘)فكاف يختص بيا الالويوف

الوظائؼ الكينوتية كانت غالبًا وراثية، ولموصوؿ إلي الكينوت كاف الواحد 
منيـ يمر بتدريبات وتقاليد يعرؼ مف خالليا الطقوس واألسرار الدينية. ولـ تكف 

 .(ٙ) القرابيف مقبولة إال إذا قدمت عمي يد أحد الكينة

واف كانت معنية بالدرجة األولي بالعبادة، فيي لـ تقتصر ووظائؼ الكينة 
 –التنبؤ والعرافة  –)المياـ الطقوسية  عمى ذلؾ، وبشكؿ عاـ يمكف وضعيا في أنواع:

فكانت الوظيفة األساسية لمكينوت القضاء وتعميـ الناس(،  –االفتاء في أمور الديف 
ت عمى المذبح الموجود في والتى كانت تعني بتقديـ التضحيا المهام الطقوسيةىي 

                                                           

 (.10-5: 3اٌؼذد ) (1)

 (.16-1: 4)ػذد  (2)

 (.29-21: 4)ػذد  (3)

 (.33-28: 4)ػذد  (4)

 (.2اٌؼذد )االصحاح  (5)

 .203-202، صـ 1888اٌماهشج، ِىرثح إٌهضح اٌّصشٌح، أحّذ شٍثً ، اٌٍهىدٌح ، (6)
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حـر الييكؿ. وقد تـ وصؼ أنشطة الكينة في االحتفاالت بالتفصيؿ في بداية سفر 
 . (ٔ)وىذه الوظيفة كاف الكاىف العادى ىو الذي يؤدييا الالوييف،

وكاف يسمي الكاىف "رجؿ اهلل": وىي المياـ التى تيتـ بحؿ ألغاز  :التنبؤ أو العرافة
الماضى أو المستقبؿ، واتخاذ القرارات في حاالت غير مؤكده مف خالؿ الكشؼ عف 

ـَ َأِلَعاَزاَر . وكاف الكاىف األكبر يستشير )األوريـ والتوميـ( ))(ٕ)االرادة اإلليية َفَيِقَؼ َأَما
ـَ الرَّبِّ  اْلَكاِىِف َفَيْسَأُؿ َلوُ  ، ومف أجؿ الحصوؿ عمى رد، يجب (ٖ)((ِبَقَضاِء اأُلوِريـِ َأَما

عمى الكاىف األكبر الدخوؿ مع األوريـ والتوميـ إلى قدس األقداس. وكانت تتـ 
استشارة األوريـ والتوميـ في الحاالت الضرورية لتقرير بيف اثنيف مف االحتماالت 

ال(. والمذاف يقعاف عمى الصدرة المرفقة  –ـ المتناقضة والتى يكوف الجواب فييا )نع
ـَ ِلَتُكوَف َعَمى َقْمِب َىاُروفَ باألفود )) ي ـَ َوالتُّمِّ . وكاف (ٗ)((َوَتْجَعُؿ ِفي ُصْدَرِة اْلَقَضاِء اأُلوِري

 . (٘)استخداـ األوريـ والتوميـ شائعًا في الكينوت اإلسرائيمي القديـ

יםواألوريـ والتوميـ ) ים וְ  אּורִּ מִּ ( معناىما "أنوار وكماالت" ويوجد ىذاف תֺּ
االسماف مًعا عادة، وىما أدوات عبادة كاف يستوحى بواسطتيا الكاىف األعظـ في 

 . (ٙ)ىيكؿ سميماف اإللياـ اإلليي عف كؿ سؤاؿ

وعف طريؽ "األوريـ" يستشير الكاىف "ييوه"، نيابة عف الحاكـ. ويكوف ذلؾ 
و أي شخص يخدـ حاجة المجتمع. فكانوا أحد الوسائؿ لمممؾ فقط، المحكمة العميا، أ

                                                           

(1) Haran Menahem ,  ……, OP.CIT., Vol.16, P.516. 

(2) Ibid, P.518. 

 (.21: 25اٌؼذد ) (3)

 (.9: 9، الوٌٓ  30: 29اٌخشوج ) (4)

 (. 65: 5( ،  ٔحٍّا )63: 2ػضسا ) (5)

ם ...........ערבי  -מילון עברי ، ׂשגיף דוד  (6)  .35 עמ׳، ׁשָּ
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الثالثة المشروعة لمحصوؿ عمى الوحي اإلليى في العصور المبكرة إلسرائيؿ )األوريـ 
 . (ٔ)األنبياء( –األحالـ  –

ولـ تكف ميمة الكاىف تقتصر عمي إقامة الشعائر الدينية بؿ كانت تتعدي إلي 
لتوراة ويقوـ باإلفتاء في أمور الديف ))َوِلمتَّْمِييِز ، فقد كاف الكاىف يعمـ امهمة تعميمية

ِتي َبْيَف اْلُمَقدَِّس َواْلُمَحمَِّؿ َوَبْيَف النَِّجِس َوالطَّاِىِر. َوِلَتْعِميـِ َبِني ِإْسَراِئيَؿ َجِميَع اْلَفَراِئِض الَّ 
ـُ الرَّبُّ ِبَيا ِبَيِد ُموَسى(( َكمََّمُي
أنيا مف وظائؼ الكينة  وقد أكد الكتاب المقدس عمى، (ٕ)

وتتـ عف طريؽ احتفاالت خاصة ومعينة. حيث يحث سفر التثنية الناس عمى اتباع 
َوَتْعَمَؿ َحَسَب ُكؿِّ َما ُيَعمُِّمَؾ اْلَكَيَنُة الالَِّويُّوَف. التعميمات المتعمقة بيذه األمور بعناية ))

ـْ َتْحِرُصوَف َأْف َتْعَمُموا فقًا لقانوف حزقياؿ أيضًا، فيجب عمى الكينة ، وو (ٖ)((َكَما َأَمْرُتُي
. وىذا الجانب (ٗ)توجيو الناس فى مسائؿ المقدس والمحمؿ وأحكاـ النجاسة والطيارة

( ، )العدد ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٔٔموصوؼ بشكؿ خاص في )الالوييف االصحاحات 
، عمى الرغـ مف أف ىذا كاف وظيفة القضاء(. كذلؾ شارؾ الكينة أيضًا في ٜٔ

ورؤساء القبائؿ بشكؿ عاـ، وفى البمدات التى كاف فييا معابد، كاف الكينة  الشيوخ
 ، كما عمؿ الكينة في تعميـ وتدريس التوراة لمناس،(٘)يتشاركوف القضاء مع الشيوخ

قامة العبادات في المعبد  . (ٙ)وكتابة نصوص العيد القديـ وتقديـ القرابيف وا 

                                                           

 ,"Greenberg Mosh, "Urim and Thummim( . ووزٌه )6: 29صّى 1) (1)

Encyclopaedia Judaica ……, OP.CIT., Vol.20, P.422..) 

 (.11-10: 10اٌالوٌٍٓ ) (2)

 (.5: 21؛ 9: 24اٌرثٍٕح ) (3)

 (.23: 44حضلٍاي ) (4)

 (..Haran Menahem ,  ……, OP.CIT., Vol.16, P.519-520(. ووزٌه )13-9: 15اٌرثٍٕح ) (5)

 .15، صـ  1899اٌٍهىدٌح، ِىرثح عؼٍذ سأفد، اٌماهشج، ِحّذ تحش ػثذ اٌّجٍذ، (6)
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سة مف ثمانية ثياب، ولكف ىاروف وتتكوف "مالبس الكينة" أو المالبس المقد
فقط ىو مف ارتدي كؿ الثمانية بنفسو. ومف بيف ىؤالء يرتدي الكينة العاديف أربعة 
مالبس داخمية، ولكف تمؾ التى كانت لياروف أكثر زخرفة. ويشار إلى أربعة أغطية 
مف الكتاف البسيط كاف يشترؾ فييا ىاروف وكذلؾ الكينة العادييف والتى كانت تمبس 
عند إجراء أعماؿ مقدسة استثنائية. وتكوف األربع قطع الداخمية مصنوعة مف الكتاف 

 الناعـ، أي الكتاف ذا الجودة العالية. 

ويكوف االستثناء الوحيد في ىذه المجموعة حزاـ ىاروف المصنوع مف "الكميـ" وىو 
 –منطقة  –. )والمالبس الدخمية ىي قميص مخـر (ٔ)خميط مف الكتاف والصوؼ

פֹודالسرواؿ. والمالبس الخارجية ىي االفػود " –القمنسوة  " وىو رداء أو جبة كاف אֵּ
. وىو أحد الثياب الثمانية لمكاىف األعظـ، وكاف ُيصنع مف (ٕ)يمبسيا الكاىف األكبر

 –الجبة  –الصدرة  - (ٖ)نصفيف: لمصدر ولمظير، والمذيف يربطاف عمي األكتاؼ
ذه المالبس، والمواد التي يتـ صنعيا منيا بدقة العمامة(، وقد تـ ذكر مـ تتكوف ى

 . (ٗ)وكيفية صنعيا

                                                           
(1) Haran Menahem, " PRIESTLY VESTMENTS ", Encyclopaedia Judaica 

……, OP.CIT., Vol.16, P. 511-512. 

ם ...........ערבי  -מילון עברי ، ׂשגיף דוד  (2)  .104 עמ׳، ׁשָּ

ן( . ووزٌه )31: 29اٌخشوج ) (3) ן ׁשֹוׁשָּ בֶּ חָּם، אֶּ ֹּ...، ַאְברָּ ע דָּ חָּ ּלֹון הֶּ מִּ ם ...חַּ אׁשֹון ، ׁשָּ ְך רִּ רֵּ עמ׳ ، ּכֵּ

،89).. 

 (.19-15: 24ووزٌه حضلٍاي ) (.30-28، 15: 29(. ووزٌه )خش 30-1: 38؛  43-2: 29)خش  (4)
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وفي الكتاب المقدس، يتـ تمثيؿ مالئكة السماء كحاشية، كالمالبس الكتاف 
، وبسبب قدرتيـ االستثنائية، فقد جري العرؼ أف مف يدخؿ الحـر الداخمي (ٔ)البسيطة

 .(ٕ)مالبس فقط)قدس األقداس(، أو يصعد المذبح يكوف مرتديًا ىذه ال

 –الكينة  –وكاف الكينة اإلسرائيميوف عمي  ثالث درجات )رؤساء الكينة 
الوييف(، فكاف رئيس الكينة )الكاىف األعظـ( وىو يذكر في األسفار الخمسة لممقرا 

: ٕٔ(. وكذلؾ )الوي ٙ: ٕٓ(. ثـ في )يشوع ٕٛ، ٕ٘: ٖ٘مرة واحدة في )العدد 
سرائيمييف، ذلؾ أف رب إسرائيؿ إنما كاف يعمف . وىو أعظـ األشراؼ بيف اإل(ٖ)(ٓٔ

ىو  –إذا خال مف العيوب الجسمانية  –إرادتو لشعبو إسرائيؿ عف طريقو، وكاف البكر 
الذي يتولى ىذا المنصب، وكاف رئيس الكينة يعيف في حفؿ كبير، ويقوـ بتقدمة 

رة"، وكاف يضع في الذبيحة يوميًا، وكاف يمبس المالبس الفاخرة، والسيما في "يوـ الكفا
ىذا اليوـ صدرة مرصعة بالجواىر، وقد نقشت عمي الجواىر أسماء أسباط بني 
اسرائيؿ االثني عشر، وذلؾ يرمز إلى أف رئيس الكينة يحمؿ مسئولية كؿ الشعب، 

 . (ٗ)وىذه الزينة ىي تذكار لمشعب أماـ اهلل

سبعة، تذبح وكانت االحتفاالت عند تنصيب الكاىف األكبر، تطوؿ لمدة أياـ 
فييا الذبائح، ويدىف الكاىف األكبر بدىف المسحة، ويرتدي مالبسة الرسمية، التي 

                                                           

 (5-6: 12؛ 5: 10( ، )دأٍاي 2: 10؛  11، 3-2: 8)حضلٍاي  (1)

(2) Haran Menahem, " PRIESTLY VESTMENTS ", …, OP.CIT., Vol.16, 

P. 513. 

(3) Ibid, P. 516. 

 (.24-16: 21اٌالوٌٍٓ ) (4)
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يرتدييا دائمًا، إال في يوـ الكفارة، حيث يمبس ثيابا بسيطة مف كتاف أبيض ال نقوش 
 .(ٔ)عمييا

وكانت وظائؼ الكينوت الرئيسية: رعاية المعبد، واستشارة الرب الذي يسكف فيو 
، ىذا فضاًل عف أنيـ كانوا يخدموف في (ٕ)المعرفة التي يقبضوف عمي زماميابوسائؿ 

االحتفاالت والتطيير، ويعتنوف باآلنية المقدسة والنار المقدسة، والمنارة الذىبية 
واألثاث المقدس، وكانوا يطمقوف الصوت في األبواؽ المقدسة، ويحمموف تابوت العيد، 

الماؿ لالفتداء، وينظروف في شأف البرص، ويقضوف في دعاوى الغيرة، ويقدروف 
لى غير ذلؾ الكثير مف الوظائؼ المذكورة في أسفار (ٖ)يفسروف الناموس لمشعب ، وا 
 .(ٗ)الالوييف والتثنية والعدد

اَل َيُكوُف ِلْمَكَيَنِة الالَِّويِّيَف ُكؿِّ ِسْبِط اَلِوي كذلؾ كاف لمكينة والالوييف حقوؽ ))
ِقْسـٌ َواَل َنِصيٌب َمَع ِإْسَراِئيَؿ َيْأُكُموَف َوَقاِئَد الرَّبِّ َوَنِصيَبُو. َفاَل َيُكوُف َلُو َنِصيٌب ِفي َوَسِط 

ْلَكَيَنِة ِمَف الشَّْعِب ِمَف الَِّذيَف ِإْخَوِتِو الرَّبُّ ُىَو َنِصيُبُو َكَما َقاَؿ َلُو. َوىَذا َيُكوُف َحؽُّ ا
 َيْذَبُحوَف الذََّباِئَح َبَقًرا َكاَنْت َأْو َغَنًما ُيْعُطوَف اْلَكاِىَف السَّاِعَد َواْلَفكَّْيِف َواْلِكْرَش. َوُتْعِطيوِ 

َؿ َجَزاِز َغَنِمَؾ. أَلفَّ الرَّبَّ ِإليَ  َؿ ِحْنَطِتَؾ َوَخْمِرَؾ َوَزْيِتَؾ َوَأوَّ َؾ َقِد اْخَتاَرُه ِمْف َجِميِع َأوَّ
َذا َجاَء اَلِويٌّ ِمْف َأَحِد  . َواِ  ـَ ِباْسـِ الرَّبِّ ُىَو َوَبُنوُه ُكؿَّ األَيَّاـِ َأْسَباِطَؾ ِلَكْي َيِقَؼ َوَيْخِد

اْلَمَكاِف الَِّذي  َأْبَواِبَؾ ِمْف َجِميِع ِإْسَراِئيَؿ َحْيُث ُىَو ُمَتَغرٌِّب َوَجاَء ِبُكؿِّ َرْغَبِة َنْفِسِو ِإَلى

                                                           

 (.10: 21( ووزٌه )الوٌٍٓ 33-22: 30، 35: 28)خش  (1)

 .515،صـ4ج ،1888، االعىٕذسٌح، ِحّذ تٍىًِ ِهشاْ، تٕى اعشائًٍ (2)

 (.5: 19؛  40: 16، ػذد 30: 29)خش  (3)

-1: 26؛  13-8: 15؛ 11-9: 33( ووزٌه اٌرثٍٕح )13، 10،  8، 9، 5، 6، 5، 1اٌالوٌٍٓ ) (4)

 (.31،  18، 15، 11، 6، 5، 3( ووزٌه اٌؼذد )11
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ـَ ِباْسـِ الرَّبِّ ِإلِيَؾ ِمْثَؿ َجِميِع ِإْخَوِتِو الالَِّويِّيَف اْلَواِقِفيَف ُىَناَؾ َأَماـَ  . َوَخَد  َيْخَتاُرُه الرَّبُّ
. َيْأُكُموَف َأْقَساًما ُمَتَساِوَيًة َعَدا َما َيِبيُعُو َعْف آَباِئوِ   .(ٔ)((الرَّبِّ

مف قبيمة الوي مياـ وواجبات محددة تتصؿ بنقؿ  ةوقد ُأوكمت إلى كؿ عائم
وجمع أجزاء خيمة االجتماع إلى البّرية، وتعميـ أفراد الشعب الشريعة. واختصت عائمة 
ىاروف ونسمو بالخدمة داخؿ الخباء نفسو، أما الالويوف، فقد كانوا متوسطيف بيف 

أو يشاىدوا األشياء  ليـ أف يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً  الشعب والكينة ولـ يجز
 . (ٕ)المقدَّسة إال مغطاة

وفي مقابؿ خدمتيـ كانوا يحصموف عمي العشور، ولـ يكف لالوييف أراضي 
ـْ َيُكْف ِلاَلِوي ِقْسـٌ َواَل َنِصيٌب َمَع ِإْخَوِتِو الرَّبُّ ُىَو خاصة بيـ وىذا يفسر )) أَلْجِؿ ذِلَؾ َل
 . (ٖ)((ؾَ َنِصيُبُو َكَما َكمََّمُو الرَّبُّ ِإليُ 

وبعد تسمؿ القبائؿ العبرانية إلي أرض كنعاف واستيطانيـ إياىا بحسب ما تذكره التوراة، 
نوف بتوزيع القبائؿ لالنتشار في األرض. كما قاـ بتقسيميا بينيـ دوف  قاـ يشوع بف

نما خصص لمكينة أبناء  الالوييف الذيف لـ ينالوا أي نصيب منيا بما فييـ الكينة وا 
، ويرتبط تاريخ (ٗ)عشرة مدينة في أنصبة أسباط ييوذا وشمعوف وبنياميف ىاروف ثالث

الكينوت اإلسرائيمي بفتح كنعاف واالستيطاف فييا مع تاريخ المعابد. فقد شيدت المعابد 
في جميع أنحاء مناطؽ االستيطاف، والعديد مف العائالت مف قبيمة "الوي" كانت 

 بمثابة كينة فييا. 

                                                           

 (.9-1: 19)ذثٍٕح  (1)

 .156(، وأظش وزٌه: صوً شٕىدج،اٌّجرّغ اٌٍهىدي.....ِشجغ عاتك،صـ51-50: 1اٌؼذد ) (2)

 (.5: 19، ٌشىع 22: 19؛ 8: 10)اٌرثٍٕح  (3)

 (.19-13: 21)ٌشىع  (4)
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، وعندما استقر التابوت في (ٔ)" ىى المسؤولة عف تابوت العيدوكانت عائمة "ىاروف
"شيموة" كانت قبيمة ىاروف ىى المختصة بالكينوت في ىذا المعبد. وكاف آخر موقع 

َواْجَتَمَع ُكؿُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئيَؿ ِفي ِشيُموَه َوَنَصُبوا ُىَناَؾ َخْيَمَة لمخيمة في "شيموة" ))
 . (ٕ)((ْخِضَعِت اأَلْرُض ُقدَّاَمُيـْ االْجِتَماِع َوأُ 

وقبؿ فترة الممكية كاف معبد "شيموة" مرتفعًا فوؽ معظـ المعابد التى كانت موجودة 
وأصبح بمثابة المركز القومى الديني لمقبائؿ اإلسرائيمية. وكاف "عالى" رئيس الكينة في 

ة "صموئيؿ" "شيموة" قد وصؿ إلى وضع كواحد مف قضاة إسرائيؿ. وقد تطورت صور 
 .(ٖ)أيضًا داخؿ جدراف معبد "شيموة"

فبعد أف انتيت فترة المعبد المتنقؿ بدأت ممارسة العبادة في المعابد 
والمستقرات المقدسة، فكانت المعابد يقوـ عمييا حراسيا بتنظيـ التشخيص الشعائري 

يفسروف وىو بالدرجة األولي يتعمؽ بالكينة والالوييف. فيـ الذيف يقدموف األضاحي و 
إرادة "ييوه" عف طريؽ القرعة واإليفود. والي جانب الكينة والالوييف يوجد المتنبئوف أو 
المتبصروف )الراءوف( "الرائي" ولكنو ال يعرؼ الكثير عف ميمتيـ. ألف الرائيف لـ 

ولقد . (ٗ)يكونوا مرتبطيف بالمعابد مثؿ األنبياء، ولكف وظيفة النبي كانت أكثر أىمية
הالمقرا( عمي األنبياء عدة أسماء منيا: )ُأطمؽ )في  ( روئيو = الرائي ، انطالقا רֹואֵּ

مف رؤيتو ألحداث المستقبؿ ))وىو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر بما سيكوف ، 
                                                           

 (.29-25: 20اٌمضاج )  (1)

 ,… ," Haran Menahem, " PRIESTLY VESTMENTS(. ووزٌه )1: 19ٌشىع ) (2)

OP.CIT., Vol.16, P. 521.) 

(3) Haran Menahem, " PRIESTLY VESTMENTS ", …, OP.CIT., Vol.16, 

P. 521. 

، 1895، 1ٍِشعٍا إٌٍاد، ذاسٌخ اٌّؼرمذاخ واألفىاس اٌذٌٍٕح، داس دِشك، عىسٌا، جـ، طـ (4)

 .225صـ
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حسب عالمات معروفة تمقَّي داللتيا وتأويالتيا مف السابقيف، فيو حكيـ وساحر 
، (ٕ)( "حوزيو" المرادؼ لكممة الرائيהֹוזֶּח. وكذلؾ )(ٔ)وعراؼ وكاىف أكثر مف "نبي"((

. كذلؾ استخدمت المقرا لفظ "رجؿ اهلل" (ٖ)"Navi( "نابيנָּבִּיאثـ استخدـ االسـ )
יׁש) ים-אִּ ֹלחִּ ( )إيش إلوىيـ(، ))وىو رجؿ اختاره اإللو وحباه وخصو بالمعرفة، فيقـو אֵּ

رة إلي كؿ مف الرائي بتبميغ رسالتو، وىو داؿ غير محدد الداللة. ويستخدـ المفظ لإلشا
، وقد عبر كتاب المقرا بيذه المفظة عف إعجابيـ بالمناقب البارزة لمنبي وىنا (ٗ)والنبي((

 .(٘)المفظ يبرز العالقة الشخصية الفريدة بيف النبوة وبيف اإللوىية

وكانت الكيانة، باعتبارىا السمطة الدينية، متداخمة تماما مع السمطة الدنيوية 
ي عصر القضاة. فقد وصؿ الكينوت إلي أوج مجده في أياـ "شاؤؿ" كما ىو الحاؿ ف

الممؾ األوؿ لممممكة الموحدة. فقد أكسبت شخصية صموئيؿ وظيفة الكاىف عموًا 
وأىمية. لقد كاف صموئيؿ الكاىف يمسؾ بزماـ األمور الدينية كميا بنفسو؛ تقديـ 

صعاد المحرقات وذبائح السالمة وسؤاؿ الرب نف سو عما يراد االستفسار عنو القرابيف وا 
ومسح الممؾ وتوجيو الممؾ، وحتى عزلو. إال أف ىذا الوضع تأثر بعد مجيء داود 
وسميماف لمحكـ. فأصبح رئيس الدولة ىو الكاىف األعظـ ولكنو نظرًا النشغالو كاف 
يعيف مندوبيف عنو لممارسة ىذه الميمة، فقد أدرؾ داود وسميماف مدي القوة المركزية 

ية وسمطة الكاىف األكبر، فاتبعا السياسة التي يتبعيا المموؾ واألباطرة دائمًا في الدين
مثؿ ىذه األحواؿ، وذلؾ بأف بسطا "حمايتيما" عمي الديف، وألحقا الكاىف األكبر 

                                                           

ן (1) ן ׁשֹוׁשָּ בֶּ חָּם، אֶּ ֹּ...، ַאְברָּ ע דָּ חָּ ּלֹון הֶּ מִּ ם ...חַּ ְך ، ׁשָּ רֵּ ׁשיּכֵּ  .2490،עמ׳ ،  ֲחמִּ

 (.28:28أخثاس  1(، ووزٌه )12: 5ػاِىط ) (2)
 .21ِحّذ تحش ػثذ اٌّجٍذ ، اٌٍهىدٌح ، ِشجغ عاتك ، صـ (3)

ן (4) בֶּ ן אֶּ חָּם ،ׁשֹוׁשָּ ּלֹון ،ַאְברָּ מִּ ֹּ  חַּ ע דָּ חָּ ם  ....הֶּ ְך ،ׁשָּ אׁשֹון ּכֶּרֶּ  .92 עמ׳ ،רִּ

יִּם، העברית האוניברסיטה הֹוצַָּאת،  ביׂשראל הקדומה הנבואה ،בנײמין، אובנהײמר (5) לַּ  יְרּוׁשָּ

 .4-5 עמَ، 
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ببالطيما، وجاىدا ليجعال الييئة الدينية إدارة مف إدارات الدولة. وكاف مف أثر ىذه 
 . (ٔ)قاتيـ المختمفة مسمؾ موظفي الدولةالسياسة أف سمؾ الكينة بطب

وكاف الممؾ يقوـ أحيانًا بوظيفة كبير الكينة بصفتو المبعوث الشخصي لإللو في 
الكينوت. لذلؾ نجد شاؤؿ وداود يقدماف القرابيف متبعيف الطقوس الكينوتية التي كانت 

)اإلفود( ، فقد ارتدي داود الثوب الكينوتي الخاص (ٕ)مف اختصاص كبير الكينة
 .(ٗ). كما نجد كال مف داود وسميماف يبارؾ الشعب(ٖ)بالطقوس

ׁש-ּבֵּיתو"الييكؿ" كممة يقابميا في العبرية ) ְקדָּ מִּ ( "بيت ىمقداش" أي "بيت הַּ
יכָּל، أو )(٘)المقدس" ويطمؽ ىذا المفظ عمي ىيكؿ "ييوه" الذى في أورشميـ  ( "ىيخاؿ"חֵּ

الكبير أو العظيـ ىو الطريقة التي كاف ُيشار بيا وىي تعني "البيت الكبير"، والبيت 
إلى مسكف اإللو، ومف أىـ أسماء الييكؿ "بيت ييوه"، ألنو أساسًا مسكف لإللو وليس 

 . (ٙ)مكانًا لمعبادة

ويذكر "موسكاتي": أف القبائؿ العبرية كانت متجمعة حوؿ ىيكؿ مركزي في "شيموه" 
ـ يكف ليا أىمية كبيرة قبؿ أف ينقؿ تابوت )وكانت شيموه في منطقة قبيمة إفرايـ. ول

العيد إلي ىيكميا، وليذا ال نعرؼ األسباب التي دعت إلي اختيارىا لتكوف مركزًا دينيًا 
لمقبائؿ العبرية. وقد بقي تابوت العيد فييا إلي أف وقع في يد الفمستييف الذيف ىدموا 

                                                           

 . 142عثرٍٕى ِىعىاذً، اٌحضاساخ اٌغاٍِح اٌمذٌّح،................ِشجغ عاتك ،صـ (1)

 .(13-12: 16ٍِىن 2، 4: 13؛ 33: 12ٍِىن 1، 8: 13صّىئًٍ 1) (2)

 (.14: 6صّىئًٍ 2) (3)

إعشائًٍ ػثش  فؤاد حغٍٕٓ، ووزٌه : (.61-54، 21-14: 9ٍِىن  2) ،(19: 6صّىئًٍ 2) (4)

 .152................ ِشجغ عاتك، صـ اٌراسٌخ

ן (5) בֶּ ן אֶּ חָּם ،ׁשֹוׁשָּ ּלֹון ،ַאְברָּ מִּ ֹּ  חַּ ע דָּ חָּ ם  ....הֶּ ְך ،ׁשָּ אׁשֹון ּכֶּרֶּ  .162 עמ׳ ،רִּ

 َ.1888ِىعىػح اٌٍهىد واٌٍهىدٌح واٌصهٍىٍٔح، داس اٌششوق، اٌماهشج،  ػثذ اٌىهاب اٌّغٍشي، (6)

 .158، صـ4،جـ
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ىيكؿ شيموه يمثؿ نوعا ؽ.ـ(. وكاف ٓ٘ٓٔعمي األرجح المدينة والييكؿ معا )حوالي 
مف المركزية الدينية، بدت فيو سمطة الكاىف األعظـ كبيرة، بينما لـ تكف ىناؾ سمطة 

 . (ٔ)سياسية، سوى ما مثمو القضاة كزعماء محمييف

ؽ.ـ(، وبعد استيالء الفمستييف عميو أحضره داود  ٓ٘ٓٔوبعد تدمير شيموه )
َتركُّز السمطة في يد المموؾ  إلى جبؿ صييوف في القدس حيث بنى خيمة لو. ومع

تركزت العبادة القربانية نفسيا في مكاف واحد ىو الييكؿ في القدس. التي أصبحت 
مركزًا دينيًا لمقبائؿ اإلسرائيمية، ومف ثـ لعبادة إسرائيؿ القربانية. وتاريخ بناء الييكؿ ىو 

ة القربانية المركزية العباد أيضًا تاريخ َتحوُّؿ عبادة إسرائيؿ )البدوية المتجولة( إلى
     .(ٕ))المستقرة(

عممية  داود أرضًا ليبني فييا ىيكاًل مركزيًا، ولكنو لـ يشرع ىو نفسو في فقد اشترى
 ٖٜ٘ - ٜٓٙالبناء، فوقعت الميمة عمى عاتؽ ابنو سميماف الذي أنجزىا في الفترة )
األوؿ". وحسب ؽ.ـ(. ولذلؾ فإف ىذا الييكؿ ُيسمَّى "ىيكؿ سميماف" أو "الييكؿ 

التصور الييودي، قاـ سميماف ببناء الييكؿ فوؽ جبؿ موريا "جبؿ الييكؿ" ، أو "جبؿ 
 . (ٖ)البيت" )بيت اإللو(

 وقد ُبني الييكؿ لغرضيف ىاميف:

سرائيؿ في  األول: وحدة األسباط، أي بني إسرائيؿ وخاصة بيف ييوذا في الجنوب وا 
 الشماؿ.

                                                           

 .259، 141-140.................ِشجغ عاتك، صـعثرٍٕى ِىعىاذً،  (1)
(2) Haran Menahem, " PRIESTLY VESTMENTS ", …, OP.CIT., Vol.16, P. 522. 

، 4،جـ ..........ِشجغ عاتكِىعىػح اٌٍهىد واٌٍهىدٌح واٌصهٍىٍٔح،  ػثذ اٌىهاب اٌّغٍشي، (3)

 .158صـ
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قتيا باهلل، لذلؾ فالكاىف األعظـ كاف يعينو الممؾ أنو رمز لمممكية في عال الثاني:
 فيصير في الحاؿ عضوًا في حكومتو.

كما كاف الييكؿ مقرا دائما لخزائف الممؾ والدولة وجميع مقتنياتيا الذىبية والفضية 
سميماف، فالمصدراف  . ومف الصعب الوصوؿ إلى وصؼ دقيؽ لييكؿ(ٔ)الثمينة

، وىما مختمفاف في عديد مف التفاصيؿ (ٕ)قرااألساسياف لمثؿ ىذا الوصؼ في الم
 الميمة. 

ومع بناء سميماف الييكؿ )ىيكؿ أورشميـ( اتسعت صالحيات الالوييف، فأصبحوا 
 -ينقسموف مف حيث اختصاصيـ الي أربعة أقساـ:

 القسـ األوؿ: القضاة والكتبة بعد أف أنيط بيـ القضاء وتفسير الشريعة.

 في خدمة الييكؿ. القسـ الثاني: مساعدو الكينة

 القسـ الثالث: الموسيقيوف الذيف يقوموف بالترتيؿ والترنيـ في الييكؿ.

 .(ٖ)القسـ الرابع: البوابوف المنوطوف بالحراسة

 

 

                                                           

عفاس وورة ِا تٍٓ اٌؼهذٌٓ، األب ِرً اٌّغىٍٓ، ذاسٌخ إعشائًٍ ِٓ والغ ٔصىص اٌرىساج واأل (1)

 .89َ، ، صـ1885دٌش اٌمذٌظ أٔثا ِماس، وادي إٌطشوْ، 

 (.4؛2(، وأخثاس األٌاَ اٌثأً )9؛6أظش: عفشا اٌٍّىن األوي ) (2)

 .159صـِشجغ عاتك،............، اٌّجرّغ اٌٍهىديصوً شٕىدج (3)
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وقد كاف كؿ قسـ مف األقساـ الثالثة األخيرة ينقسـ إلي أربع وعشريف فرقة ليتناوبوا 
، (ٔ)الالوييف تبدأ في سف الثالثيفالخدمة في الييكؿ. وكانت الخدمة المفروضة عمي 

، ثـ حيف استقر الييود في أرض كنعاف ولـ تعد (ٕ)ثـ انخفضت الي خمسة وعشريف
، ىذا (ٖ)ثمة حاجة إلى نقؿ خيمة االجتماع، أصبحت الخدمة تبدأ في سف العشريف

ف كانت السف الالئقة لبداية الخدمة بوصفيا سف النضج واالكتماؿ ظمت الثالثيف.  وا 
. وكاف الالويوف يرتدوف (ٗ)عف سف نياية الخدمة لالويوف فكانت دائمًا الخمسيفأما 

. وقد ذكرت التوراة أف اهلل حيف (٘)أثناء أداء الخدمة الدينية مالبس خاصة مف الكتاف
أمر بتقسيـ األرض لـ يجعؿ نصيبًا لسبط الوي، ألف طبيعة خدمتيـ الدينية كانت 

. وقد أضيؼ إلي نصيبيـ التالي: )العشور (ٙ)توجب انتشارىـ بيف كؿ األسباط
 –وكذلؾ القرابيف والذبائح التي تقدـ إلى اهلل في الييكؿ  –المفروضة عمي الييود 

 .(ٚ)وكذلؾ نصيب في الغنائـ واألسالب الناتجة عف الحروب (

بيد أنو عمي الرغـ مف أف الالوييف أصبحوا قضاة الشعب وفقياءه ومعمميو وأصبحت 
لطوائؼ المشتغمة بالعموـ الدينية، وبيذا المعنى، يمكف الحديث عف منيـ أغمب ا

قبيمة/طبقة وأنيـ في مرحمة مف المراحؿ أصبحوا الطبقة الحاكمة  الالوييف باعتبار أنيـ

                                                           

 (.30: 4)ػذد  (1)

 (.24: 9)ػذد  (2)

 (.15: 31 2)أخثاس  (3)

 .158صـِشجغ عاتك، ......... ٌٍهىدي، اٌّجرّغ اصوً شٕىدج (4)

 (.12: 5 2)أخثاس  (5)

 (.3-1: 21( ووزٌه )ٌشىع 9-1: 35)ػذد  (6)

 (.28-25: 31؛ 6-1: 5؛ 24-21: 19)ػذد  (5)
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أداتيا التنفيذية وجيازىا اإلداري، فمنيػـ الشػرطة والقضػاة  بمعنى الكممة، وكذلؾ
 .(ٔ)والكتبة

)األوؿ والثاني( عف وضع الالوييف العالى في زمف داوود  ويشير سفرا أخبار األياـ
. فكاف الالوييف مف بيف أولئؾ الذيف جاءوا لنقؿ الممكية (ٕ)الممؾ حتى في إدارة الحكـ

 . (ٖ)إلى داوود في حبروف، واستمر والئيـ لمموؾ ساللة داوود حتى تدمير الييكؿ

ييوذا، ألف المموؾ قد وبعد تقسيـ المممكة ىاجر الالوييف مف إسرائيؿ إلى 
نما مف عامة الشعب، وكذلؾ فإنيـ انحرفوا عف  عينوا كينة ليسوا مف نسؿ ىاروف وا 

. ولذلؾ فقد (ٗ)إلى ييوذا العبادة وعبدوا األوثاف، ولذلؾ لـ يستجيب ليـ الالوييف ونزحوا
 أخذ الالوييف دورًا رائدًا كمشرفيف في عمؿ بيت الرب، وكمنشديف وميسيقييف وبوابيف
وأوصياء عمي العتبة، كما عمؿ الالوييف كمتخصصيف وعرافيف وقضاة ومتدربيف في 
خدمة المعبد، ومشرفيف عمى الغرؼ والمحاكـ، ومراقبوف لخزانة المعبد، ومسؤوليف عف 

. وكذلؾ كاف ليـ وضع خاص في عيد "ييوشافاط"، فعمموا كناشروف (٘)الخدمة الممكية
 .(ٙ)القدس لمتوراة وكقضاة في مدف ييوذا وفي

                                                           

(1) Abramsky Samuel, "LEVI", Encyclopedia………. OP.CIT.,, Vol 12, P. 

683. 

 (.25-23أخثاس االصحاحاخ  1) (2)

 .(15-5: 24؛ 18-19، 8-2: 23أخثاس 2) (3)

 (.12-8: 13؛ 15-13: 11أخثاس 2( ، )33: 13؛ 31: 12ٍِىن 1) (4)

 (.29، 4: 23؛ 25-26، 22: 8أخثاس 1(، )33-14: 8أخثاس 1(، )4: 23أخثاس 1) (5)

 .Abramsky Samuel, ……. OP.CIT.,, Vol 12, P) (. ووزٌه11، 9: 18أخثاس 2) (6)

683..) 
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ويمكف المالحظة أف العائالت التى قامت بانتظاـ بالكينوت في المعابد اإلسرائيمية 
. فالساللة الكينوتية التى خدمت في معبد "داف" نشأت (ٔ)كانت مرتبطة بقبيمة "الوي"

وسط شباب الالوييف، وكذلؾ فػ"صادوؽ" الذي أسس ساللة كينة القدس، كاف يحمؿ 
 وييف. تابوت العيد مع الال

أبناء الوي  –كذلؾ يشير إلييـ حزقياؿ عمى غرار أسموب سفر التثنية بأسماء )الكينة 
. فبعد تأسيس النظاـ الممكى، ونمو االحتفاالت في الحياة (ٕ)أو "الكينة الالوييف"(

العامة، تـ تعييف أشخاص خاصيف لمعمؿ في الكينوت، ولمعمؿ في المعابد الممكية. 
أنيـ مف المسؤوليف في النظاـ الممكي، ولـ يكف مف الضروري  وكاف ينظر إلييـ عمى

 .  (ٖ)أف تكوف أصوليـ القبيمة تابعة لقبيمة "الوي"

، كما أف "صادوؽ" والذى (ٗ)ويشيد الكتاب المقدس عمى أف أبناء داوود كانوا كينة
 استمر نسمو في إنشاء وخدمة معبد القدس كميا ال تنتمي إلى قبيمة الوي. وكذلؾ كاف

، (٘)مف حاشية الممؾ سميماف الذيف خدموا ككاىنًا "زابود بف ناثاف" وصاحب الممؾ
 .(ٙ)بينما عيف يربعاـ أيضًا كينة مف بيف جميع الناس

 

                                                           

 .(12، 8: 22؛ 20-1: 21؛  3: 14)صّىئًٍ األوي  (1)

 (15: 44؛ 18: 43؛ 46: 40)حضلٍاي  (2)

(3) Haran Menahem, …, OP.CIT., Vol.16, P. 523. 

 (.19: 9صّى  2) (4)

 (.5: 4ٍِى  1) (5)
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وقد حدث تغير ممحوظ في المنازؿ الكينوتية الميمة في بداية فترة الممكية. فقد فقدت 
خدمت بعد ذلؾ في كينوت  أسرة "عالى" أىميتيا وحؿ مكانيا عائمة "صادوؽ" والتى

المعبد المركزي في القدس. وىي عائمة مف عائالت "عالى" نشأت مف األنحاء المنتشرة 
بمده وىـ جميعًا ينحدروف مف نسؿ  ٖٔفي مدف "ييوذا وبنياميف"، وكانوا يعيشوف في 

 .(ٔ)ىاروف

فكاف عدد الكينة في أوؿ األمر قميال، بيد أف عددىـ ما فتىء يتزايد حتى 
إلي تقسيميـ إلي أربعة  –بمعاونة رئيس الكينة صادوؽ  -طر الممؾ داوود اض

وعشريف فرقة، منيا ست عشرة مف أسرة العازار، ثماف مف عائمة ايثامار. وكانت كؿ 
فرقة تمارس وظائفيا بالتتابع كؿ يوـ سبت، وكما كانت كؿ فرقة تمارس الواجبات 

  .(ٕ)الدينية مرتيف كؿ عاـ عمي األقؿ

جاء في التوراة أنو حيف قسـ اهلل األرض عمي األسباط االثني عشر لـ يحدد وقد 
نصيبا لسبط الوي بما فييـ الكينة وانما خصص لمكينة أبناء ىاروف ثالث عشرة 

 ، وقد أضيؼ إلي ذلؾ: (ٖ)مدينة في أنصبة أسباط ييوذا وشمعوف وبنياميف

لكينة أبناء ىاروف فداء كما اضيؼ إلي نصيب ا )عشر األعشار المقررة لالوييف ،
ولمكينة جزء مف  - (ٙ)ولمكينة باكورات المحصوالت -(٘)النذور – (ٗ)األبكار والرفائع

                                                           

(1) Haran Menahem, …, OP.CIT., Vol.16, P. 523. 

 (.6-1: 24 1)أخثاس  (2)

 (.19-13: 21)ٌشىع  (3)

 (.20-9؛ 32-25: 19)ػذد  (4)

 (.33-1: 25)الوٌٍٓ  (5)

 (.11-1: 26( ، )ذثٍٕح 15، 14: 2)الوٌٍٓ ( ، 18: 23)خشوج  (6)
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ولمكينة خبز الوجوه ولحـ التقدمات المقدسة أثناء خدمتيـ في  - (ٔ)غنيمة الحرب
 (. (ٕ)الييكؿ

ولقد اتخذت المؤسسات الدينية في عصر المممكة وعصر االنقساـ موقفًا 
معاديًا مف النبوة. فالنبوة الحقة مف أىـ غاياتيا اإلصالح ، وىو ما كاف يتعارض مع 
أىداؼ المؤسسة الكينوتية وطوائؼ المتنبئيف واألنبياء الكذبة واألنبياء الشعبييف 
والعرافيف ، الذيف سعوا لمكسب المادي وبخاصة في أياـ الفساد الديني والسياسي 

اخًا مالئمًا لعمميـ. وألف النبوة الحقة كانت بمثابة واالجتماعي ، والتي كانت من
الضمير الحي لمشعب ، بتصدي األنبياء لمفساد السياسي واالجتماعي الذي يمارسو 
المموؾ ومستشاروىـ مف الكينة وأنبياء البالط ، فقد تعرضت النبوة أيضا في نفس 

ية ممثمة في العصر تقريبًا إلى حالة عداء واضطياد مف جانب المؤسسة السياس
المموؾ . وليس أدؿ عمي ذلؾ مما حدث لمنبي "إيميا" مف اضطياد عمي يد الممؾ 
"آحاب بف عمري" وزوجتو "إيزابؿ". وكاف النفاؽ الذي يتبعو أنبياء البالط إلدخاؿ 
السرور عمي قموب الحكاـ والتنبؤ ليـ بما يحبوف، كاف سببًا مباشرًا في تعميؽ حالة 

السياسية وبيف األنبياء الحقيقييف الذيف اتبعوا أسموب توبيخ العداء بيف المؤسسة 
 .(ٖ)المموؾ والتصدي النحرافاتيـ وظمميـ

وبمجيئنا إلي القرف الثامف قبؿ الميالد، نكوف قد دخمنا ما يسمى بعصر النبوة 
الكالسيكية، والذي يمتد مف القرف الثامف وحتى القرف الرابع قبؿ الميالد. وفي ىذا 
العصر تحولت النبوة إلى مؤسسة دينية مستقمة عف المؤسسة الكينوتية ، كما أصبح 

                                                           

 (.28-25: 31)ػذد  (1)

 (.5-3: 19( ، )ذثٍٕح 39-1: 5( ، )الوٌٍٓ 28-24: 6( ، )الوٌٍٓ 18-9: 19)ػذد  (2)

 .144-128ِحّذ خٍٍفح حغٓ ، ذاسٌخ اٌذٌأح اٌٍهىدٌح ،..........................ِشجغ عاتك ، صـ (3)
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لتمييز بيف "النبي" وغيره مف الوظائؼ المشابية مف الممكف في ذلؾ العصر الفصؿ وا
 .(ٔ)األخرى كالحالميف والرائيف والعرافيف والمتنبئيف وغيرىـ

وتمخص دور أنبياء بني إسرائيؿ في عدة وظائؼ، منيا: اإلعالف لإلنساف أف ىناؾ 
إليًا واحدًا يكشؼ ليـ عف نفسو، وعرض البدائؿ بيف ما يمكف اختياره وبيف نتائج ذلؾ 

الختيار؛ أي مبدأ الخير والشر والثواب والعقاب ، وكذلؾ االعتراض واالحتجاج ا
عندما يسمؾ الناس طرؽ الشر. واألنبياء وىـ يمارسوف ذلؾ الدور لـ يتخموا عف الناس 

ضمائر الناس. كذلؾ كاف مف وظائؼ األنبياء االىتماـ بتأسيس  -أي األنبياء –ألنيـ 
يقة. وعالوة عمي ذلؾ ، كاف األنبياء يؤدوف دورىـ مجتمع يحكمو الحب والعدؿ والحق

 . (ٕ)كمصميف ومبتيميف إلي الرب مف أجؿ الشعب

))َوَحَدَث َلمَّا َفَرَغ ِمْف َأْكِؿ ُعْشِب اأَلْرِض َأنِّي ُقْمُت َأيَُّيا السَّيُِّد الرَّبُّ اْصَفْح َكْيَؼ َيُقوـُ 
َذا السَّ  يُِّد الرَّبُّ َقْد َدَعا ِلْمُمَحاَكَمِة ِبالنَّاِر َفَأَكَمِت اْلَغْمَر َيْعُقوُب َفِإنَُّو َصِغيٌر........َواِ 

ـَ َوَأَكَمِت اْلَحْقَؿ. َفُقْمُت َأيَُّيا السَّيُِّد الرَّبُّ ُكؼَّ َكْيَؼ َيُقوـُ َيْعُقوُب َفِإنَُّو َصِغيٌر(( اْلَعِظي
(ٖ). 

ـ يقتصر دور األنبياء وربما يمكف وصؼ الوظائؼ السابقة بالوظائؼ الدينية والتي ل
عمي أدائيا وحدىا ، بؿ ىناؾ عدد مف الوظائؼ األخرى سياسية واجتماعية وأخالقية 
: فقد كاف الدور البارز لألنبياء في بني إسرائيؿ ىو مشاركتيـ في إصالح األوضاع 
بداء الرأي والمشورة في األحداث السياسية الجسيمة كالسبي اآلشوري  السياسية وا 

                                                           

 .196صـ ،1855َوإٌشش ٌٍىٍٕغح األعمفٍح، اٌماهشج،  أدٌاْ اٌؼاٌُ، داس اٌرأٌٍف حثٍة عؼٍذ ، (1)

دساعح ِماسٔح، سعاٌح  -واسَ ِحّىد ػضٌض ، إٌّىرج اٌفٍىٍىسي ٌٍثطً فً أعفاس اٌؼهذ اٌمذٌُ (2)

جاِؼح اٌضلاصٌك،  –دورىساٖ غٍش ِٕشىسج، اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌحضاساخ اٌششق األدٔى اٌمذٌُ 
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غيرىا . وقد تجمت الوظيفة السياسية عند أنبياء بني إسرائيؿ في ثالثة والبابمي و 
 أشكاؿ:

 أوال: النقد السياسي ، كما فعؿ إيميا ومف بعده إرميا.

 ثانيا: تدويف التاريخ اإلسرائيمي ، كما فعؿ األنبياء األوائؿ )صموئيؿ وجاد وناثاف(.

 وف سواء الكبار أو الصغار.ثالثا: تفسير التاريخ، وىو ما فعمو األنبياء المتأخر 

ومف الوظائؼ االجتماعية واالقتصادية التي أداىا أنبياء بني إسرائيؿ : تحميؿ 
براز الفساد  األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي كاف يعيش فييا بنو إسرائيؿ ، وا 
والمطالبة باإلصالح االجتماعي وتحقيؽ العدالة االجتماعية والتكافؿ االقتصادي بيف 

شعيا أ فراد المجتمع اإلسرائيمي وذلؾ كما فعؿ كؿ مف إيميا وىوشع وعاموس وا 
 .(ٔ)وغيرىـ

وقد قاد الممؾ يوشيا حفيد منسَّا إصالحًا دينيًا كبيرًا، حيث فوض الكاىف األكبر عاـ 
ؽ.ـ أف يقوـ بعدة إصالحات بالييكؿ. وكاف مف أىميا العثور عمي "كتاب ٕٔٙ

مبنيًا عمي العزيمة لمتخمص مف كؿ الممارسات الدينية . وبدأ اإلصالح (ٕ)الشريعة"
. وكذلؾ لـ يتوقؼ الممؾ عند حدود أورشميـ (ٖ)التي تدينيا ىذه التشريعات والوصايا

وضواحييا، بؿ تمدد حتى غطي كؿ ييوذا وصاًل الي بيت إيؿ مدمرًا ومسويًا باألرض 
تميز االصالح بأف جاء  المذابح والنصب وسواري المرتفعات واألماكف المقدسة. كذلؾ

الممؾ بكؿ الكينة في معابد ييوه إلى داخؿ أورشميـ، وجعؿ تقديـ القرابيف مركزيًا في 
                                                           

 .152-158............. ِشجغ عاتك ، صـ ذاسٌخ اٌذٌأح اٌٍهىدٌح حغٓ ،ِحّذ خٍٍفح  (1)

 ( أو ٔاِىط اٌرثٍٕح.Dاٌىثٍمح اٌّؼشوفح ٌٍثاحثٍٓ تاعُ ) (2)
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أورشميـ وحدىا. وتقرر أف القرابيف الصالحة ىي القرابيف التي تقدـ في أورشميـ فقط. 
ـ وبذلؾ يتـ إلغاء الكيانة الريفية والقروية وتحتـ عمي الشعب أف يذىب الي اورشمي

 .(ٔ)ألنيا مركز العبادة

وبعد انقساـ المممكة بعد موت سميماف إلى مممكتيف، شمالية )اسرائيؿ( وكاف 
المركز الديني ليا في بيت إيؿ، وجنوبية )ييوذا( وكاف المركز الديني ليا ىو ىيكؿ 
أورشميـ، فقدت العبادة المركزية وحدتيا، وعندما قاـ البابميوف واآلشوريوف بسبي 

ف الشمالية والجنوبية وتدمير الييكؿ ونيب ممتمكاتو، بدأت الديانة الييودية في المممكتي
الدخوؿ تحت حكـ اإلمبراطوريات الكبرى )البابمية والفارسية واليونانية والرومانية( التي 

تحتفظ لنفسيا بسمطة القرار في الشؤوف العسكرية والخارجية وتترؾ لمشعوب  كانت
الؿ الذاتي إلدارة شئونيا الدينية والداخمية، بدأت وظيفة شيئًا مف االستق المحكومة
األعظـ تكتسب أىمية متزايدة، وخصوصًا أف الُفرس كانوا يفضموف التعاوف مع  الكاىف
كينوتية مأمونة الجانب عمى التعاوف مع أرستقراطية عسكرية أو مع أعضاء  طبقة

خذت شكاًل جديدًا ىو المالكة. فإف مؤسسة الكيانة استمرت بعد أف أ أسرة داود
 .(ٕ)الحاخاـ محؿ الكاىف الحاخامية حيث يحؿ

ويمكف القوؿ بأف، تمتعت الديانة الييودية بالكثير مف رجاؿ الديف في فترات كثيرة مف 
مراحميا، ففكرة الكينوت لـ تكف مف اختراع الييودية بؿ تقميد لما كاف في العبادات 

فالديانة الييودية ديانة كينوتية؛ إذ إف ينيا، الوثنية، متأثريف بالشعوب التى عاشوا ب
الكينة ىـ الذيف يقوموف بتعميـ وتفسير التوراة، واالفتاء في أمور الديف، وىـ الوسطاء 
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لييـ ييوه، وىـ الذيف يتقنوف الشريعة، ويوجيوف الشعب الييودي في  بيف الييود وا 
وراثية، وقد حصرت في نسؿ ممارسة شعائره الدينية، وكانت وظيفة الكياف عندىـ 

ىاروف )عميو السالـ(، وىـ الالويوف. والكينة ىـ المسئولوف عما في الديانة الييودية 
مف عقائد وثنية نقموىا عف الشعوب التي عاشوا بينيا، ولقد لعب الكينة دورًا كبيرًا في 

كاف مع مصالحيـ. كذلؾ  توجيو نصوص العيد القديـ وشرائعو إلي الوجية التى تتفؽ
لألنبياء دورًا ىاما في المجتمع الييودي سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا، فكاف كمما ابتعد 
"بنى إسرائيؿ" عف عبادة اإللو الواحد "ييوه" عادوا بيـ  إلى الطريؽ القويـ، ولذلؾ نجد 

 أف ىناؾ الكثير مف األنبياء الموجوديف داخؿ الديانة الييودية.

 

 


