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السؤال

في اعمال الرسل  14 :19الكالم عن يهودي رئيس كهنة في أفسس .فهل هناك رئيس كهنة
خارج اورشليم؟

الرد

الرد باختصار شديد في البداية هو ليس رئيس كهنة لهيكل اورشليم ولكن هو مجموعة تمارس
طقوس معينة فرئيسهم هو رئيس كهنتهم
مع مالحظة رغم أنى ال اعتقد انه من فئة الكهنة أصال ولكن حتى لو كان ال يوجد إشكالية الن
الكتاب المقدس تكلم عن انه ال يوجد رئيس كهنة واحد بل يوجد رؤساء كهنة لكل مجمع يهودي
في اليهودية والجليل بل أيضا في الشتات
وشرحت شيء مشابه في ملف
هل هناك تناقض في قصة اقامة ابنة يايرس ؟ متي  9و مرقس  5و لوقا 8
بل أيضا يوجد رؤساء كهنة كثيرين في زمن الرب يسوع المسيح وهؤالء غير رئيس الكهنة الكبير
إنجيل متى 4 :2
َفجمع ُك َّل رَؤس ِ
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اء اْل َك َهَن ِة َوَك َتَب ِة َّ
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الش ْعبَ ،و َسأََل ُه ْم« :أَْي َن ُيوَلُد اْل َمس ُ
َََ ُ َ
إنجيل متى 21 :16
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ير ِم َن ُّ
وخ
يم َوَي َتأََّل َم َك ِث اا
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م ْن ذل َك اْل َوْقت ْاب َت َدأَ َي ُسو ُع ُي ْظ ِهُر ل َتالَميذه أََّن ُه َيْنَبغي أ ْ َ َ
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َوُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَ ،وُي ْقَت َلَ ،وفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق َ
إنجيل متى 15 :21
اء اْل َك َهَن ِة َواْل َك َتَب ِة اْل َع َج ِائ َب َّال ِتي َصَن َعَ ،واأل َْوالََد َي ْصَر ُخو َن ِفي اْل َهْي َك ِل َوَيُقوُلو َن:
َفَل َّما َأرَى ُرَؤ َس ُ
الب ِن َد ُاوَد!»َ ،غ ِضُبوا
ُوصَّنا ْ
«أ َ

إنجيل متى 23 :21
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اء اْل َك َهَن ِة َو ُشُيو ُخ َّ
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َي ُسْل َ
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الش ْعب َو ُه َو ُي َعل ُمَ ،قائل َ
اء إَلى اْل َهْي َكل َتَقَّد َم إَلْيه ُرَؤ َس ُ
َ
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إنجيل متى 45 :21
ِ
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َم َثاَل ُهَ ،عَرُفوا أََّنهُ َت َكَّل َم َعَلْي ِه ْم.
اء اْل َك َهَنة َواْل َف ِريسُّيو َن أ ْ
َوَل َّما َسم َع ُرَؤ َس ُ
بل كل مجمع في اليهودية والجليل والشتات له رئيس مجمع أيضا يسمى رئيس كهنة وهؤالء
يسموا معا رؤساء الكهنة
فمثال في دمشق
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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 َي ْح ُضَر
َمَر أ ْ
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الرَباطَ ،وأ َ
ِ
ِ
ام ُه َل َدْي ِه ْم.
اء اْل َك َهَنة َوُك ُّل َم ْج َمع ِه ْمَ .فأ ْ
َح َضَر ُبوُل َ
ُرَؤ َس ُ
س َوأَ َق َ
وهكذا وشرحت في الملف السابق رؤساء المجامع الذين أيضا يلقبوا برؤساء كهنة
رئيس مجمع وظيفته اختيار القراء والمعلمين في المجمع وترتيب المتكلمين للعامه ويراقب كل
االشياء في المجمع بلياقة وبترتيب
وايضا يقسم ما يسمي بالشما

وكفر نحوم مدينه كبيره وحسب ما شرح دكتور اليت فوت اليهودي ان كفر نحوم بها أكثر من
مجمع وأكثر من رئيس.
وحتى المجمع الواحد مثل الكنيسة حاليا قد يكون له ارشي سيناجوج بمعني رئيس مجمع او أكثر
من ارشي سيناجوج مثل الكنائس التي يكون فيها أكثر من كاهن ولكن هم أكثر تخصص بمعني
ان رئيسين يكون تخصصهم
The minister of the synagogue
وهو الذي يشرح ويعلم
والثاني
The messenger of the congregation
وهو الذي يشرف على المجمع ومسؤول عن فتحه وقفله وتوزيع القراءات
فلهذا فقط رئيس كهنة واحد وهو رئيس الكهنة فعال في اورشليم ولكن معه وخاضعين له يوجد
رؤساء كهنة كثيرين
ولكن اكرر ان غالبا هنا ليس أحد رؤساء الكهنة لمجمع يهودي في أفسس بل غالبا فرقة تمارس
اعمال معينة كما تصفها االعداد فهو النه رئيسهم فيلقب برئيس كهنة
وبخاصة ان العدد ذكر اسمه
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ينُ« :ن ْقس ُم َعَلْي َك ِبَي ُسو َع الذي َي ْك ِرُز ِبه ُبوُل ُ
ِ
ِ
ين لِس َك َاواَ ،ر ُجل َي ُه ِ
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ين َف َعُلوا ه َذا.
يس َك َهَنةٍَّ ،الذ َ
َ 14وَك َ
ان َسْب َع ُة َبن َ َ
فكلمة سكاو هي يونانية وال يوجد في السجالت اليهودية للكهنة أي رئيس اسمه سكاو له سبع
بنين
وهذا أكده كثير من المفسرين انه ليس من نسل الكهنوت
فال يوجد من طقوس الكهنوت اليهودي التعزيم أي اخراج أرواح شريرُ بالشعوذُ
لهذا كما يقول ابونا تادرس يعقوب
كلمة سكاوا يونانية ،وال ُيعرف رئيس كهنة بهذا االسم .وإن كان رئيس كهنة ،فلماذا يعيش في
أفسس؟ لذا يرى البعض أنه أقام نفسه أو أقامه بعض اليهود رئيس كهنة.
وأيضا يقول نفس االمر مكارثر انه ال يوجد في السجالت اليهودية لهذا غالبا ادعى هذا اللقب
لنفسه كذبا
Sceva, a Jewish chief priest. Since there is no record of a Jewish high
priest by that name, he probably assumed that title falsely to impress
people.
وليضا نفس االمر قاله هنري

But probably it was a vain, rambling, rakish humour that led them to turn
mountebanks, and wander all the world over to cure mad folks.
وقال نفس االمر ادم كالرك وجيل وغيرهم الكثير
فهو ليس رئيس الكهنة األعلى وليس أحد رؤساء الكهنة اليهود وال حتى رئيس مجمع ولكن فقط
شخص ادعى هذا ومن وهو كاهن للسحر والن له سبع انباء يعزموا فلهذا لقب رئيس لهم كرئيس
كهنة ولكن كهنة سحر
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

