كيف تقول االناجيل لفظ رؤساء
الكهنة رغم ان هناك رئيس كهنة
واحد؟
Holy_bible_1

الشبهة

نجد في االناجيل يتكرر تعبير رؤساء الكهنة وهذا خطأ الن رئيس الكهنة هو واحد من أبناء
هارون

الرد

الحقيقة هذا ليس خطأ ولكن هو عدم معرفة جيدة من المشككين ال بالعهد القديم وال بالتقليد
اليهودي .فاألمر باختصار شديد كان بالفعل هناك رئيس الكهنة الذي يسمى الكاهن األعظم وهو
الراس ولكن يكون معه مساعدين له يتولوا مناصب مختلفة يسموا أيضا رؤساء كهنة وهذا ما
سأشرحه بأدلة من الكتاب المقدس

أوال العهد القديم
بالطبع يخبرنا العهد القديم في البداية ان هناك كهنة وهم هارون وبنيه
سفر الخروج 28
 1: 28و قرب اليك هرون اخاك و بنيه معه من بين بني اسرائيل ليكهن لي هرون ناداب و
ابيهو العازار و ايثامار بني هرون
 2: 28و اصنع ثيابا مقدسة لهرون اخيك للمجد و البهاء
فهارون وبنيه كهنة ولكن مالبس هارون مالبس مجد وصفها بالتفصيل من عدد  3الي  39ولكن
يوضح ان مالبس بنيه الكهنة ابسط بقليل منه
 40: 28و لبني هرون تصنع اقمصة و تصنع لهم مناطق و تصنع لهم قالنس للمجد و البهاء
ولكن كان يسمى كاهن

وكاهن اعظم
سفر الالويين 10 :21
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب،
َع َ
« َواْل َكاهن األ ْ
ظم َبْي َن ِإ ْخ َوِته الذي ص َّب َعَلى َ ْأرسه د ْهن اْل َم ْس َحةَ ،وملَئ ْت َيده لَيْلَب َ
س الثَي َ
ق ِثَي َابه،
الَ َي ْك ِشف َ ْأر َسهَ ،والَ َيش ُّ

سفر الملوك الثاني 4 :23
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس اْلَب ِ
َن ي ْخ ِرجوا ِم ْن َهْي َك ِل
اب أ ْ
يمَ ،وَك َهَن َة اْلفْرَقة الثانَيةَ ،وحَّر َ
َمَر اْل َملك حْلقَّيا اْل َكاه َن اْل َعظ َ
َوأ َ
ِ
لس ِاري ِة ولِك ِل أَجَن ِاد َّ ِ
ِ
ِ
اآلني ِة اْلمصن ِ ِ
يم ِفي
َّ
الس َماءَ ،وأ ْ
ْ
يع َ َ ْ َ
الر ِب َجم َ
وعة لْلَب ْع ِل َولِ َّ َ َ
َحَرَق َها َخ ِار َج أور َشل َ
ِ
ِ ِ
ِ
يل.
حقول َق ْدرو َنَ ،و َح َم َل َرَم َاد َها إَلى َبْيت إ َ
والكاهن العظيم
سفر زكريا 11 :6
وشع ب ِن يهوصادق اْل َك ِ
ِ
ِ
يجاًنا َو َض ْع َها َعَلى َ ْأر ِ
اه ِن اْل َع ِظيمِ.
ث َّم خ ْذ ف َّض ًة َوَذ َهًبا َو ْ
اع َم ْل ت َ
س َيه َ َ ْ َ َ َ َ

وأيضا كان يطلق عليه الكاهن الرئيس او الرأس
سفر أخبار األيام األول 5 :27

الثالِ ِث بَنايا بن يهوياداع اْل َك ِ
ش َّ
َرِئيس اْل َجْي ِ
الثالث ِل َّ
الرسَ ،وِفي ِفْرَق ِت ِه أَْرَب َع ٌة
اهن َّ ْأ
لش ْه ِر َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َو ِع ْشرو َن أَْل ًفا.

سفر عز ار 5 :7
ب ِن أَِبيشوع ب ِن ِفيَنحاس ب ِن أَلِع َازار ب ِن هارو َن اْل َك ِ
الر ِ
س.
اه ِن َّ ْأ
َ َ ْ َ
َ َ ْ
َْ
َ

وكان رئيس الكهنة يستمر مدى حياته ولكن تغير هذا االمر في أيام سليمان عندما عزل ابيثار
الذي انحاز الى انقالب ادونيا وعين مكانه صادوق الكاهن ليصبح رئيس كهنة
سفر الملوك األول 2
 26: 2و قال الملك البياثار الكاهن اذهب الى عناثوث الى حقولك النك مستوجب الموت و لست
اقتلك في هذا اليوم النك حملت تابوت سيدي الرب امام داود ابي و النك تذللت بكل ما تذلل به
ابي
 27: 2و طرد سليمان ابياثار عن ان يكون كاهنا للرب التمام كالم الرب الذي تكلم به على بيت
عالي في شيلوه

 35: 2و جعل الملك بناياهو بن يهوياداع مكانه على الجيش و جعل الملك صادوق الكاهن
مكان ابياثار

ولكن نجد في العهد القديم تعبير رؤساء الكهنة ويسموا رؤساء بيت هللا
سفر أخبار األيام الثاني 8 :35
اء بي ِت ِ
ِِ
ِ
لشع ِب واْل َكهَن ِة والالَّ ِوي ِ ِ
ِ
هللا.
َ
يل رَؤ َس َ ْ
َورَؤ َساؤه َقدَّموا َتَبُّر ًعا ل َّ ْ َ َ َ
ِين حْلقَيا َو َزَك ِرَّيا َوَي ْحيئ َ
ط ْوا اْل َك َهَن َة لِْل ِف ْص ِح أَْل َفْي ِن َو ِس َّت ِمَئةٍَ ،و ِم َن اْلَبَق ِر َثالَ َث ِمَئ ٍة.
َع َ
أْ
ورؤساء الكهنة
سفر أخبار األيام الثاني 14 :36
ِ
الشع ِب أَ ْك َثروا اْل ِخياَن َة حسب ك ِل رجاس ِ
ِ
ِ
ات األ َممَِ ،وَنجَّسوا َبْي َت
َح َّتى ِإ َّن َجم َ
يع رَؤ َساء اْل َك َهَنة َو َّ ْ
َ
ََ َ
ََ َ
َّ ِ َّ ِ
ِ
ِ
يم.
الرب الذي َقَّد َسه في أور َشل َ

سفر عز ار 24 :8
وأَ ْفرْزت ِم ْن رَؤس ِ
اء اْل َك َهَن ِة ا ْثَني َع َشَرَ :شَرْبَيا َو َح َشْبَياَ ،و َم َع ْْه َما ِم ْن ِإ ْخ َوِت ِه َما َع َشَرٌة.
َ َ
َ
ْ

سفر عز ار 29 :8

ِ
اء ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل ِفي
وها َح َّتى َت ِزن َ
اح َفظ َ
ام رَؤ َساء اْل َك َهَنة َوالالَّ ِوي َ
اس َهروا َو ْ
ِين َورَؤ َس َ
َف ْ
آباء إ ْسَرائ َ
َم َ
وها أ َ
ِ
الر ِب».
يمِ ،في َم َخ ِاد ِع َبْي ِت َّ
أور َشل َ

سفر عز ار 5 :10
ِ
ِ ِ
َن َي ْع َملوا َح َس َب ه َذا األ َْم ِر،
يل أ ْ
اس َت ْحَل َ
اء اْل َك َهَنة َوالالَّ ِوي َ
ام َع ْزَار َو ْ
ِين َوك َّل إ ْسَرائ َ
ف رَؤ َس َ
َفَق َ
َف َحَلفوا.

من هم رؤساء الكهنة او
هم أوال رؤساء األربعة والعشرون فرقة
سفر اخبار األيام األول 24
ِِ ِ ق ِ
ِ
ِ
ن
ن
امار.
َ 1وهذه فَر َبني َهارو َ َ :بنو َهارو َ َ :ن َاداب َوأَبيهو ،أَل َع َازار َواِي َث َ
ِ
ِ
ِ ِ
ن
امار.
َ 2و َم َ
ات َن َاداب َوأَبيهو َقْب َل أَبيه َما َوَل ْم َيك ْن َله َما َبنو َ َ ،ف َك َه َن أَل َع َازار َواِي َث َ
ق ِ ِ ِ
ِ
َخ ِ ِ ِ ِ
ام َارَ ،ح َس َب َوَكاَل ِت ِه ْم ِفي ِخ ْد َم ِت ِه ْم.
يمال َك م ْن َبني إي َث َ
َ 3وَق َس َمه ْم َداود َو َصادو م ْن َبني أَل َع َازَارَ ،وأ َ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
وسا لَِبْي ِت
ام َارَ ،فاْنَق َسموا لَبني أَل َع َازَار رؤ ً
َ 4ووج َد لَبني أَل َع َازَار رؤوس ِر َجال أَ ْك َثَر م ْن َبني إي َث َ
ِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
آب ِائ ِه ْم َث َم ِانَيةٌ.
ام َار لَبْيت َ
َ
آبائه ْم س َّت َة َع َشَرَ ،ولَبني إي َث َ
س ورَؤساء بي ِت ِ
هللا َكانوا ِم ْن َبِني أَلِ َع َازَار
َ 5واْنَق َسموا ِباْلقْر َع ِة ،هؤالَ ِء َم َع هؤالَ ِء ،أل َّ
اء اْلق ْد ِ َ َ َ َ ْ
َن رَؤ َس َ

ِ ِ ِ
ام َار.
َوم ْن َبني إي َث َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ق
يم ِال َك
ام اْل َمِل ِك َو ُّ
يل اْل َكاتب م َن الالَّ ِوي َ
َ 6وَك َتَبه ْم َش َم ْعَيا ْبن َن َثْنئ َ
َم َ
الرَؤ َساء َو َصادو َ اْل َكاهن َوأَخ َ
ِين أ َ
وس اآلب ِ
اء لِْل َكهَن ِة والالَّ ِويِينَ .فأ ِخ َذ بيت أ ٍ ِ ِ
ِ ِ ِ
ام َار.
َ
َْ
ْب ِن أَِبَيا َث َار َورؤ ِ َ
َ َ
َب َواح ٍد ألَل َع َازَارَ ،وأخ َذ َواحٌد إلي َث َ
َ 7ف َخر َج ِت اْلقْر َعة األوَلى لِيهوي ِاريبَّ .
الث ِانَية لَِي ْد ِعَيا.
َ
َ َ َ
َّ ِ ِ
الر ِب َعة لِ َسع ِ
يم.
يمَّ .ا
ور َ
 8الثال َثة ل َح ِار َ
امسة لِمْل ِكَّياِ ِ ِ َّ .
ِ
ين.
الساد َسة ل َمَّيام َ
 9اْل َخ َ َ
الث ِ
السا ِبعة لِهُّقوصَّ .
امَنة ألَِبَّيا.
َ
َ َّ 10
اسعة لِيشو َع .اْلع ِ
ِ َّ 11
اشَرة لِ َشكْنَيا.
الت َ َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
يم.
 12اْل َحادَي َة َع َشَرَة ألَ ْلَياش َ
يب .الثانَي َة َع َشَرَة لَياق َ
ِ
َّ 13
آب.
الثالِ َث َة َع َشَرَة لِح َّفةََّ .ا
الر ِب َع َة َع َشَرَة لَي َشْب َ
الس ِادس َة ع َشرَة ِإل ِ
ِ
ِ
يم َير.
 14اْل َخام َس َة َع َشَرَة لَبْل َجةََ َ َ َّ .
ِ ِ
َّ ِ
السا ِب َع َة َع َشَرَة لِ ِح ِ
يص.
َّ 15
يز َير .الثامَن َة َع َشَرَة ل َه ْفص َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ َّ 16
يل.
التاس َع َة َع َشَرَة ل َفَق ْحَيا .اْلع ْشرو َن لَي َح ْزقيئ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ول.
 17اْل َحادَية َواْلع ْشرو َن لَياك َ
ين .الثانية َواْلع ْشرو َن ل َجام َ
َّ 18
الر ِب َعة َواْل ِع ْشرو َن لِ َم َع ْزَيا.
الثالِ َثة َواْل ِع ْشرو َن لِ َدالََياَّ .ا
هؤالء األربعة والعشرون كل راس له هو رئيس من األربعة والعشرين رئيس كهنة وهؤالء رؤساء
كهنة
أيضا كان هناك مع رئيس الكهنة األعظم هناك معاونين له وهم رؤساء كهنة

فمثال نجد الكاهن األول له مساعد يسمى أيضا الكاهن الثاني
سفر الملوك الثاني 25
 18: 25و اخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الرئيس و صفنيا الكاهن الثاني و حارسي الباب
الثالثة

سفر إرميا 24 :52
اهن األ ََّول ،وص َفْنيا اْل َك ِ
ِ
َخ َذ رِئيس ُّ ِ
اب َّ
اه َن َّ
الث ِاني َو َح ِارِسي اْلَب ِ
الثالَ َث َة.
الشَرط َسَرَايا اْل َك َ
َ َ َ َ
َوأ َ َ
وأيضا يوجد وكيل الكاهن الرأس وهو من رؤساء الكهنة
سفر أخبار األيام الثاني 11 :24
ِ ِِ ِ
َن اْل ِف َّض َة َق ْد
ِينِ ،عْن َد َما َيَر ْو َن أ َّ
ان ي ْؤَتى ِب ُّ
الصْندو ِق ِإَلى َوَكاَلة اْل َملك ِبَيد الالَّ ِوي َ
َو ِحيَن َما َك َ
َكثر ْتَ ،كان يأ ِْتي َك ِاتب اْلملِ ِك وو ِكيل اْل َك ِ
الصْندوق ،ث َّم يح ِمالَ ِن ِه ويرد ِ
الر ِ
س َوي ْف ِر َغ ِ
َّان ِه
اه ِن َّ ْأ
ان ُّ
َ
َْ
ََ
َ َ
َ ََ
َ
ِ
هك َذا َكانوا َي ْف َعلو َن َي ْو ًما َفَي ْو ًماَ ،ح َّتى َج َمعوا ِف َّض ًة ِب َك ْثَرٍة.
ِإَلى َم َك ِانهَ .
وأيضا يوجد كاهن يسمى رئيس بيت هللا وهو المسؤول فقط عن احتياجات الهيكل
سفر أخبار األيام األول 11 :9
يس بي ِت ِ
ِ
ِ
هللا،
ق ْب ِن َمَراي َ
َو َع َزْرَيا ْبن ِحْلقَّيا ْب ِن َمشالَّ َم ْب ِن َصادو َ
وب َرِئ ِ َ ْ
وث ْب ِن أَخيط َ

سفر أخبار األيام الثاني 13 :31
وزاباد واِيلِ ِ
ِ
ِ ِ
يئيل َوَي ْس َم ْخَيا َو َم َحث َوَبَناَيا وَكالَ َء
َوَيحيئيل َو َع َزْزَيا َوَن َحث َو َع َسائيل َوَي ِريموث َوي َ َ َ
َخ ِ
يس بي ِت ِ
ِِ
َت ْح َت ي ِد كوَنْنيا و ِشم ِعي أ ِ
يهَ ،ح َس َب َت ْعِي ِ
هللا.
ين َح َزِقَّيا اْل َملك َو َع َزْرَيا َرِئ ِ َ ْ
َ
َ َ ْ
ويوجد أيضا الرئيس قائد جند الهيكل
سفر أعمال الرسل 1 :4
وبيَنما هما ي َخ ِ
ان َّ
اطَب ِ
الصُّدوِقُّيو َن،
الش ْع َب ،أَ ْقَب َل َعَلْي ِه َما اْل َك َهَنة َوَق ِائد جْن ِد اْل َهْي َك ِل َو َّ
َ َْ َ َ

سفر أعمال الرسل 24 :5
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ،ارَتابوا ِم ْن ِج َه ِت ِه ْمَ :ما
َفَل َّما َسم َع اْل َكاهن َوَقائد جْند اْل َهْي َكل َورَؤ َساء اْل َك َهَنة هذه األَ ْق َو َ
َن َي ِص َير ه َذا؟
َع َسى أ ْ
هذا باإلضافة الى أعضاء المجمع الكبير مجمع السنهدريم الذي كان بعض أعضاؤه من الكهنة
باإلضافة الي المعلمين الكبار الكتبة ومعلمي الشريعة
وأيضا الكهنة رؤساء المجامع المختلفة (سيناجوج)
كل هؤالء يسموا رؤساء كهنة كما قال العهد القديم
سفر عز ار 29 :8

ِ
اء ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل ِفي
وها َح َّتى َت ِزن َ
اح َفظ َ
ام رَؤ َساء اْل َك َهَنة َوالالَّ ِوي َ
اس َهروا َو ْ
ِين َورَؤ َس َ
َف ْ
آباء إ ْسَرائ َ
َم َ
وها أ َ
ِ
الر ِب».
يمِ ،في َم َخ ِاد ِع َبْي ِت َّ
أور َشل َ
ومن رؤساء الكهنة كان ينتخب منهم البعض لمهمة محددة
سفر عز ار 24 :8
وأَ ْفرْزت ِم ْن رَؤس ِ
اء اْل َك َهَن ِة ا ْثَني َع َشَرَ :شَرْبَيا َو َح َشْبَياَ ،و َم َع ْْه َما ِم ْن ِإ ْخ َوِت ِه َما َع َشَرٌة.
َ َ
َ
ْ

في العهد الجديد
هو يطابق الذي في العهد القديم ولكن حدث امر اخر وهو ان وظيفة رئيس الكهنة أصبحت مؤقته
والة في يد الحاكم بداية من هيرودس وخلفاؤه حتى ان هيرودس عين خمسة رؤساء كهنة كان
من جملتهم سيمون الذي أعطاه ابنته ثمن وظيفته ،ولذلك نق أر في العهد الجديد عن عدة رؤساء
كهنة في وقت واحد كحنان وقيافا
انجيل لوقا 3
 2: 3في ايام رئيس الكهنة حنان و قيافا كانت كلمة هللا على يوحنا بن زكريا في البرية
الن حنان كان رئيس كهنة ولما عزل هو لم يترك وظيفته واستمر رئيس كهنة وهو كان حمى قيافا
الذي أصبح أيضا رئيس كهنة

ولهذا عندما يتكلم العهد الجديد عن رؤساء الكهنة هذا دقيق جدا وهو يتكلم عن الكهنة الرؤساء
في مجمع السنهدريم مع الكتبة
انجيل متى 2
مت  4: 2فجمع كل رؤساء الكهنة و كتبة الشعب و سالهم اين يولد المسيح
وهذا المجمع يسمى أعضاؤه رؤساء الكهنة والمجمع كله
انجيل مرقس 14
 55: 14و كان رؤساء الكهنة و المجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا
ويسموا أيضا رؤساء الكهنة والشيوخ الن المجمع هو االثنين
انجيل متى 27
مت  41: 27و كذلك رؤساء الكهنة ايضا و هم يستهزئون مع الكتبة و الشيوخ قالوا
ولم تقل االناجيل فقط تعبير رؤساء الكهنة بل أيضا اعمال الرسل والرسائل
سفر أعمال الرسل 6 :4
ِ
يع َّال ِذين َكانوا ِم ْن ع ِشيرِة رَؤس ِ
وحَّنا َو ِ
ان َرِئ ِ
اء
اإل ْس َكْن َد ِرَ ،و َج ِم ِ
َ
َم َع َحَّن َ
يس اْل َك َهَنة َوَقَيا َفا َوي َ
َ َ
َ
اْل َك َهَن ِة.

سفر أعمال الرسل 23 :4

َخَبَراه ْم ِبك ِل ما َقاَله َلهما رَؤ َساء اْل َك َهَن ِة َو ُّ
الشيوخ.
َوَل َّما أ ْطلَِقا أ ََتَيا ِإَلى رَفَق ِائ ِه َما َوأ ْ
َ
َ

سفر أعمال الرسل 24 :5
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ،ارَتابوا ِم ْن ِج َه ِت ِه ْمَ :ما
َفَل َّما َسم َع اْل َكاهن َوَقائد جْند اْل َهْي َكل َورَؤ َساء اْل َك َهَنة هذه األَ ْق َو َ
َن َي ِص َير ه َذا؟
َع َسى أ ْ

سفر أعمال الرسل 30 :22
وِفي اْل َغ ِد ِإ ْذ َكان ي ِريد أَن يعَلم اْلي ِقين :لِما َذا ي ْش َت ِكي اْليهود عَلي ِه؟ حَّله ِمن ِ ِ
َن
َمَر أ ْ
َ
َ
َْ َ
َ
ْ َْ َ َ َ َ َ
َ
الرَباطَ ،وأ َ
ِ
ِ
امه َل َدْي ِه ْم.
َي ْحضَر رَؤ َساء اْل َك َهَنة َوك ُّل َم ْج َمع ِه ْمَ .فأ ْ
َح َضَر بول َ
س َوأَ َق َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 27 :7
ِ
َّ ِ
اض ِطرار ك َّل يو ٍم ِم ْثل رَؤس ِ
ط َايا َن ْف ِس ِه ث َّم
َن يَق ِد َم َذَب ِائ َح أ ََّوالً َع ْن َخ َ
اء اْل َك َهَنة أ ْ
س َله ْ َ ٌ
َْ
الذي َلْي َ
َ
الشع ِب ،أل ََّنه َفعل ه َذا مَّرًة و ِ
اح َد ًةِ ،إ ْذ َقَّد َم َن ْف َسه.
َع ْن َخ َ
ط َايا َّ ْ
َ َ
ََ

للتوضيح أيضا هذا االمر يشبه ما هو في الكنائس التقليدية

فيوجد االرثوذكسية رئيس الكهنة وهو االسقف األعظم وهو البابا ومعه الرؤساء الكهنة وهم
األساقفة في االبروشيات ومن األساقفة يوجد وكيل البابا وسكرتير المجمع المقدس واساقفه يطلق
على كل منهم أسقف عام وأيضا فرغم يوجد رئيس كهنة واحد وهو البابا ولكن كلهم يطلق عليهم
رؤساء الكهنة وأيضا يسمى الكثير منهم في اجتماعهم المجمع المقدس
أيضا في الكاثوليكية يوجد رئيس الكهنة وهو البابا وأيضا يوجد رؤساء الكهنة وهم الكارديناالت
برتبهم وتخصصاتهم المختلفة.
فتعبير رؤساء الكهنة هذا صحيح
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

