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  )17(  المسيحي واإليمانسؤال وجواب عن الكتاب المقدس  45 :عنوان الدرس 

 les_bb_21 :    كود الدرس 

  الين أون دراسة :           الكاتب

 

السامرة اسم عبراني معناه مركز الحارس وقد كانت تلك المدينة عاصمة أسباط بني إسرائيل العشرة لمدة طويلة في 

. ني إسرائيل القدماءوقد أعيد بناء مدينة السامرة في القرن التاسع قبل الميالد على يد الملك عمري بن آخاب، أحد ملوك ب. تاريخھم

الذي يعني اسمه " شامر"وكان قد بناھا أصالً الملك آخاب على تلة كبيرة اشتراھا بوزنتين من الفضة، من صاحب تلك األرض 

  .وتقع السامرة حالياً قرب مدينة نابلس بفلسطين". حارس"أو " مراقب"

يذكر الكتاب المقدس أن مدينة السامرة كانت مدينة عظيمة مبنية على تلك كبير، وأن الملك عمري أسماھا شامر الذي معناه 

كما يذكر الكتاب المقدس أنھا كانت محصنة ببرج عظيم في الجنوب الغربي، وكان حولھا سور ). 16:24ملوك 1(مكان المراقبة 

المدينة قائمة على وكانت ھذه ). 6:1و 4:1عاموس " (جبل السامرة"وبسبب تحصينھا الھائل أطلق عليھا اسم . عرضه خمسة أقدام

ً جداً، حتى أنھا ). 28:1شعياء ا(تلك في وسط واٍد خصب  ويذكر سفر الملوك في الكتاب المقدس أن موقع مدينة السامرة كان حسنا

- 16:28ملوك 1(وكان الحكام عادة يقيمون فيھا، وعند موتھم ُيدفنون فيھا  . بقيت عاصمة للمملكة الشمالية إلى وقت السبي البابلي

  ).50و 37و 22:10و 43

يذكر الكتاب المقدس أن مدينة السامرة لم تكن يھودية في األصل، بل كانت وثنية قبل مجيء بني إسرائيل ، وأصبحت فيما 

وظلت ). 16:32ملوك 1) (أي للوثن(كما يذكر الكتاب المقدس أن الملك آخاب بنى فيھا ھيكالً للبعل . بعد إحدى مدن مملكة إسرائيل

فحارب الوثنية ). 13:6ملوك 2(سائدة في مدينة السامرة إلى أن قام ياھو أحد ملوك بني إسرائيل بثورة على السامرة عبادة الوثن 

  ).8:14وعاموس  6-8:4ھوشع (وقضى عليھا، إال أنھا عادت فتملكت في األرض مرة ثانية 

وال نعتقد أن السامريين ھم سكان السامرة األصليون، إذ أن التاريخ يذكر بأن ھؤالء السامريين ھم بقايا الغزاة األجانب الذين 

قبل الميالد، نقل سكانھا إلى شكيم وأسكن بدالً منھم  724أسكنھم الملك شلمناصر ملك أشور فيھا بعد أن تغلب على المدينة في عام 

  .مقدونيين وسوريين

ونتيجة لتلك . ثر من ثورة وأكثر من حربومن الطبيعي أن المدينة لم تعد عامرة كما كانت عليه، خصوصاً وأنھا واجھت أك

ويذكر التاريخ بأن القائد يوحنا ھيركانوس حاصر مدينة السامرة . الحروب، خربت مدينة السامرة أكثر من مرة وأعيد بناؤھا من جديد

وبعد أن سقطت المدينة في يده بسبب الجوع، أراد أن . قبل الميالد، ودام ذلك الحصار مدة سنة كاملة 120حصاراً طويالً في عام 

يمحو ذكرھا، فھدمھا وسواھا باألرض، ولكنھا عادت وعمرت بالسكان أيام اسكندر جانيوس، أحد الحكام القدماء، وألحقھا اإلمبراطور 

ثم أعاد ھيرودس الكبير ملك فلسطين في أيام الرومان بناءھا وحّصنھا من جديد ودعاھا . الروماني بومبي بمقاطعة سوريا

وقد بنى ھيرودس السامرة ھيكالً . ، اإلسم اليوناني ألغسطس القيصر الروماني"سيباسطيوس"وھو اإلسم المؤنث من ، "سبسطية"

  .رائعا الجمال فوق موقع قصور الملك القدامى، ما زالت آثاره باقية إلى اليوم
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  السامرة في عصور المسيحية األولى؟يحية إلى ھل دخلت المس+ 

مبشرين المسيحيين األوائل، ذھب وبّشر في السامرة فآمن عدد كبير يذكر التاريخ الكنسي أن فيلبس الشماس، أحد ال

ً عن آثار السامرة التي كانت جزءاً منھا، لجدير بالذكر أن سبسطية منفصلة حاليبالمسيح واعتمدوا، ومن بينھم سيمون الساحر، وا ا

ازالوا يسكنون القسم القديم وأود أن أذكر أن ھناك فئة قليلة من السامريين م. فعة السامرة كانت متسعة األرجاءوھذا يدل على أن ر

  .من مدينة السامرة حتى يومنا ھذا

ً وتقديم الذبائح، إذ أن دة عند اليمقدس وال سيما بالنسبة للعباتاب الكوقد ورد ذكر السامرة عدة مرات في ال ھود قديما

السامريين، وھم فئة من اليھود القدماء الذين يؤمنون بالتوراة، أي بأسفار موسى الخمسة، يعتقدون أن العبادة يجب أن تكون على 

ولذا . دسآدم وحواء، بينما اعتقد اليھود أن العبادة يجب أن تكون في أورشليم، أي في القتقدون أن هللا خلق جبل جزريم، حيث يع

  :إلى المسيح يسألونها جاءو

قال . آباؤنا سجدوا في ھذا الجبل، وأنتم تقولون، إن أورشليم الموضع الذي ينبغي أن ُيسجد فيه" 

تعلمون،  أنتم تسجدون لما لستم. وع إنه تأتي ساعة ال في ھذا الجبل وال في أورشليم تسجدون لآلبيس

ولكن تأتي ساعة وھي اآلن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لآلب بالروح . أما نحن فنسجد لما نعلم

هللا روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن دين له، جوالحق، ألن اآلب طالب مثل ھؤالء السا

  . )24-4:20يوحنا ( "يسجدوا

  ).26-4:10يوحنا ( الخاطئة على بئر يعقوب في السامرةيح قابل المرأة سمل المقدس يذكر أن الما أن اإلنجيك

  

 

  


