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ُمقدمة 
إن كـــلمة ” σταυρός [ســـاتـــوروس]“ ”الـــصليب“ هـــي واحـــدة مـــن أكـــثر الـــكلمات شهـــرةً فـــي أرجـــاء املـــعمورة، يُـــمِكن أن يـــتم تـــتبع 
شهـــرتـــها هـــذه إلـــى حـــدٍث غـــيَّر وجـــه الـــتاريـــخ البشـــري بـــأســـره، أال وهـــو مـــوت يـــسوع املـــسيح الـــذي قـــلب مـــوازيـــن الـــُقوى وغـــير مـــالمـــح 


العالم. حقيقة األمر هي أنَّ هذه الكلمة تختزل مضمون اإليمان املسيحي بُكلِّيته.

أصل الكلمة ومعناها القاموسي 
ـبة تُــثَبَّت بــقوة فــي األرض بــشكل شــاقــولــي. ويــوجــد عــدة اســتخدامــات لهــذه  إن املــعنى األصــلي لهــذه الــكلمة يــشير إلــى خشــبة ُمــدبّـَ
األخــشاب الــشاقــولــية وقــد جــرى وضــعها بــطرق ُمــختلفة تــتناســب مــع الــغايــة املُــرادة مــنها. كــان مــن الــشائــع أن يــتم وضــعها بــترتــيب 
َل ســياجــاً أو حــاجــزاً دفــاعــياً يُــوَضــع عــادةً فــي مــحيط املســتوطــنات أو التجــمعات الــسكانــية بهــدف  أفــقي الــواحــدة تــلو األُخــرى لــتَُشكِّ
حــمايــتها. أمــا اإلســتخدام الــشائــع اآلخــر فــكان مــن خــالل وضــعها بــشكل عــمودّي مــنفرد بــغرض اســتخدامــها كــأداة تــعذيــب، حــيث 
يُــَعلَّق املجــرمــون مــن ذوي الجــرائــم الــكبيرة لــتكون الــوســيلة الــتي يــتم مــن خــاللــها تــنفيذ ُحــكم اإلعــدام الــعلني عــليهم - أمــا إن كــان 
الـُجناة قـد ُقـتلوا فـإنـه تـعليق ُجـثَِثهم عـلى هـذه األخـشاب كـان يـتم بهـدف الـتعيير واإلهـانـة الـعلنية. كـما ويـوجـد بـعض اإلسـتخدامـات 
األقـل شـيوعـاً لهـذه الـكلمة حـيث تُـشير إلـى األخـشاب الـتي يـتم وضـعها فـي األرض كـأسـافـني لـكي يـتم اإلعـتماد عـليها كـأسـاسـات 


لإلنشاءات.
مــن املــمكن أن يــتم تــتبع ظــهور الــصلبان املــنفردة بــوصــفها أداة لــلتعذيــب والــقتل إلــى بــعض املــمارســات الــقديــمة الــتي كــان يــتم فــيها 


 2تعليق وعرض جثث أو رؤوس اللصوص و قطاع الطرق واملتمردين والخونة واألعداء وسواهم. 1

أشكال الصلبان 
إضــافــًة إلــى الــشكل األقــدم لــلصليب الــذي كــان يتخــذ شــكالً بــسيطاً كخشــبة شــاقــولــية تــَدكُّ فــي األرض، يــوجــد أربــعة أشــكال بــارزة 


وهي:
١- الــــشكل الــــشائــــع الــــذي يُــــالحــــظ فــــي الــــرســــومــــات والــــتصاويــــر والــــذي يُــــعرف بــــإســــم الــــصليب الــــالتــــيني (†)، وفــــيه تــــكون الخشــــبة 
الــشاقــولــية ُمــمتدة إلــى فــوق الــعارضــة األُفــقية. إن الســرد اإلنــجيلي يــذكــر أنــه تــمَّ تــعليق لــوحــة فــوق رأس يــسوع ُكــِتبَت فــيها تُــهمته، 


 3وبالتالي فإنه يُمكن اإلستنتاج بأنَّ هذا هو شكل الصليب الذي ُعلَِّق عليه يسوع.

٢- الــصليب بــشكل حــرف (T) الــذي تــوضــع الــعارضــة األفــقية فــي نــهايــة الخشــبة الــشاقــولــية. يُــعرف أيــضاً بــإســم صــليب الــقديــس 

أنطونيوس.


٣- الصليب اليوناني الذي يأخذ شكل (+) والذي يتساوى فيه طول العارضة األفقية مع طول الخشبة الشاقولية.

٤- الصليب بشكل حرف (X) الذي يُعرف بإسم صليب القديس أندراوس.

الصلب بني األمم غير الرومانية 
يــذكــر هــيروُدوتُــس فــي تــسجيالتــه أن الــفُرس كــانــوا قــد مــارســوا أشــكاالً ُمــختلفًة مــن الــصلب كــنوع مــن أنــواع اإلعــدام ، وقــد أبــلغ فــي 
4تـسجيالتـه أنَّ داريـوس كـان قـد وضـع ثـالثـة آالف رجـل مـن شـرفـاء بـابـل عـلى خـوازيـق. كـما ويـوجـد بـعض املـصادر الـتاريـخية الـتي 

 (Scythians) يثيِّني ال تـتمتع بـذات املـصداقـية الـتاريـخية، والـتي تتحـدث عـن مـمارسـة الـصلب بـني شـعوب الـهند واآلشـوريّـني والـسكِّ

. (Thracians) والتراقينّي (Taurians) 5والتورينّي

6يــذكــر ديــودوروس ســيكولــوس أن شــعوب الــكلت (Celts) كــانــت تــقوم بــصلب املجــرمــني كــأضــاحــي وتــقدمــات لــآللــهة. كــذلــك يُسجــل 

7تــــاســــيتوس (Tacitus) أن الــــشعوب األملــــانــــية والــــبريــــطانــــية كــــانــــت قــــد مــــارســــت الــــصلب. ســــالــــوســــت ويــــولــــيوس قــــيصر يــــذكــــران أن 



9الـــنومـــيديّـــني كـــانـــوا قـــد اســـتخدمـــوا نـــوعـــاً مـــن أنـــواع الـــصلب. تـــذكـــر بـــعض املـــراجـــع أن الـــقرطـــاجـــينّي كـــذلـــك كـــانـــوا قـــد اســـتخدمـــوا  8


10الصلب. ولربما استقى الرومان ممارستهم للصلب من القرطاجينّي.

فــي الــعالــم الــناطــق بــالــيونــانــية، كــان يــتم فــي بــعض األحــيان ربــط املجــرمــني املُــدانــني عــلى لــوح مســطح لــيتم الــتشهير بــهم عــلنا، أو 
تـعذيـبهم أو إعـدامـهم. يـتشابـه هـذا الـنوع مـن الـعقوبـة مـع الـصلب حـيث كـان يـتم فـي الـكثير مـن األحـيان تـسمير الـضحايـا عـلى هـذه 
األلــواح الخشــبية بــاســتخدام املــسامــير. يــذكــر ديــودوروس ســيكولــوس أن ديــوتــيسيوس األول مــن ســيراكــيوز، كــان قــد أســر وصــلب 


 11عدداً من املرتزقة اليونانينّي الذين استأجرهم القرطاجيّون.

12أمــا اإلســكندر األكــبر فــقد قــام هــو اآلخــر بــاســتخدام عــقوبــة الــصلب حــيث يُــذكــر أنّـَـه قــد َصــلب ألــفي نــاجٍ مــن حــصار صــور. وبــعد 

وفـاة اإلسـكندر شهـدت الـيونـان عـدة عـمليات صـلب جـماعـي يُـذكـر مـنها تـلك الـتي وقـعت فـي الـعام ٣١٤ ق.م حـيث قـامـت زوجـة أحـد 
املـسؤولـني عـن مـملكة اإلسـكندر بـقمع تـمرد فـي مـديـنة تُـعرف بـإسـم سـايـكيون (Sicyon) وتـقع بـالـقرب مـن مـديـنة كـورنـثوس، وصـلبت 


 أن تلك املدينة انتقاماً على قتل زوجها. 13ثالثني فرداً من ُسكَّ

عــلى إثــر ســيطرة ديــميتريــوس بــولــيورســيتس عــلى مــديــنة أوركــومــينوس الــواقــعة فــي اقــليم أركــاديــا الــيونــانــي (Orchomenus) فــي 
14الـعام ٣٠٣ ق.م، قـام بـصلب قـائـد املـديـنة مـع ثـمانـية مـن رجـالـه. وفـي ظـل ُحـكم أنـطوخـيوس الـرابـع، كـانـت مـملكة يـهوذا قـد شهـدت 

15عــملية صــلب عــدة رجــال مــمن تــمسكوا بــوفــائــهم للشــريــعة. فــي الــفترة الــتي ســبقت تســلط الــرومــان، وكــذلــك فــي الــفترة الــتي تُــعرف 

بـالهـلنستية فـي الشـرق الـذي كـان نـاطـقاً بـالـلغة الـيونـانـية، فـإن مـمارسـة الـصلب كـانـت تـتم فـي سـياق الحـرب أو كـعقوبـة عـلى أعـمال 
الــخيانــة الــُعظمى. أمــا بــعد وصــول الــُحكم الــرومــانــي، فــقد تــمَّ اســتخدام الــصلب كــنوع مــن أنــواع الــعقوبــة الــتي يــتم تــنفيذهــا بــحق 
الـعبيد واملجـرمـني الـذي يـرتـكبون أعـماالً عـنيفًة. ويـذكـر املـؤرخ بـلوتـارخ أنّـَه كـان مـن الـواجـب عـلى ”ُكـلِّ ُمجـرم مـحكوم عـليه بـاإلعـدام أن 


 16يقوم بحمل صليبه على ظهره“.

فــي الــفترة املــمتدة بــني الــحكم الهــلنيستي وحــكم الــحشمونــينّي، كــانــت تــتم مــمارســة الــصلب فــي بــعض األحــيان. كــان رئــيس كــهنة 
الــــصّدوقــــينّي ألــــكسندر يــــانــــيوس (تــــولــــى املــــنصب بــــني ١٠٣-٧٦ ق.م) قــــد صــــلب ٨٠٠ مــــن الــــفريــــسينّي وأمــــر بــــأن يــــتم قــــتل زوجــــاتــــهم 
17وأبـــناءهـــم أمـــامـــهم فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــانـــوا فـــيه ُمـــعّلقني عـــلى الـــصلبان بـــانـــتظار املـــوت. بحســـب الشـــريـــعة الـــيهوديـــة، كـــانـــت ُجـــثث 

املَُجـدِّفـني والـزنـاة تُـعلَّق عـلى خشـبة بهـدف إظـهار أنـهم مـلعونـني مـن اهلل (سـفر الـتثنية ٢١: ٢٢-٢٣). فـي مـنطقة فلسـطني فـي الـفترة 
مـا قـبل املـسيحية، كـان قـد جـرى ربـط هـذه اآليـات بـأولـئك الـذيـن تـلقوا عـقوبـة املـوت عـلى الـصليب، حـيث نجـد فـي كـتابـات قـمران ربـطاً 
لب، ويظهــر مــن الــكتابــات أنــها كــانــت الــعقوبــة الــرئــيسية الــتي يــتم تــنفذيــها بــحق بــعض الجــرائــم  بــني ســفر الــتثنية ٢١: ٢٣ وبــني الــصَّ


 18الخطيرة.

الصلب تحت الُحكم الروماني 
ـه أكــثر أنــواع الــعقوبــات تــطرّفــاً. أمــا يــوســيفوس الــذي َشِهــَد عــملية صــلب عــدد  19يــصف سيســرو (شيشــرون - Cicero) الــصلب بــأنّـَ

20مـن سـكان أورشـليم تـحت الـحصار الـذي طـبَّقه تـيطس، فـيطلق عـلى عـقوبـة الـصلب لـقب ”أكـثر أشـكال املـوت بـؤسـاً“. كـانـت الـغايـة 

مـن الـصلب أن يـتم زيـادة شـدة الـعقوبـة الـتي يـتم تـنفيذهـا بـحق املُجـرمـني، وكـانـت الـعقوبـات املُشـدَّدة الـشائـعة هـي إمـا بـقطع الـرأس 
أو بـالحـرق أو بـالـصلب - كـان يـتم اإلسـتعاضـة عـن قـطع الـرأس بـأن يـتم تـقديـم الـضحايـا كـطعامٍ لـلوحـوش، إال أن هـذه الـعملية كـانـت 
لب أسهـل الـوسـائـل تـنفيذاً بـحيث يُـمكن  صـعبة الـتنفيذ إذ أنـها تـتطلب امـتالك حـيوانـات مـتوحـشة ووجـود حـلبة قـتال. لـذلـك كـان الـصَّ
أن يــؤدي الــغايــة فــي تــنفيذ الــحكم بــطريــقة عــلنية وعــلى مــرأى مــن الجــماهــير. يــذكــر فــيلو أنــه فــي زمــن كــالــيغوال (٣٧-٤١ ق.م) وفــي 

 ج اإلسكندرية كنوع من أنواع الترفيه عن الناس. 21فترة ُحكم الوالي فالكوس، تَعرَّض عدد من اليهود للتعذيب والصلب في ُمَدرَّ

يـمكن الـقول أن عـقوبـة الـصلب كـانـت مـعروفـة بـني الـفرس وبـني الـيونـانـينّي - نـوعـاً مـا - بـوصـفها الـعقوبـة الـتي يـتم تـنفيذهـا فـي حـالـة 
ارتـكاب جـرائـم جـسيمة ضـد الـدولـة. كـما نجـد أن الـقرطـاجـينّي كـانـوا قـد صـلبوا بـعض الـقادة الـعسكريّـني الـذيـن قـد ُهـزمـوا فـي املـعارك 
أو فشـلوا فـي تـنفيذ املـهام املـوكـلة إلـيهم. كـما كـان الـبعض مـن املـواطـنني الـرومـان قـد تـلقوا عـقوبـة الـصلب نـتيجًة لـلخيانـة الـُعظمة ضـد 
اإلمـــبراطـــوريـــة أو نـــتيجًة لـــلفرار مـــن الخـــدمـــة اإللـــزامـــية فـــي أوقـــات الحـــروب. عـــلى ســـبيل املـــثال، فـــي الـــفترة الـــتي ســـبقت الحـــرب مـــع 
الـيهود (عـام ٦٦م) قـام الـحاكـم الـرومـانـي جـيسيوس فـلوروس (Gessius Florus) بجـلد وصـلب عـدد مـن الـيهود الـذيـن كـانـوا ضـمن 
22ســـالح الـــفرســـان الـــرومـــانـــي فـــي أورشـــليم. إال أنَّ املـــواطـــنني الـــرومـــانـــينّي عـــمومـــاً، وأبـــناء الـــطبقة الـــعليا كـــانـــوا فـــي مـــأمـــن مـــن أن 

https://my.bible.com/bible/101/DEU.21.22-23
https://my.bible.com/bible/101/DEU.21.23


يــتعرضــوا لــلصلب، وذلــك بــصرف الــنظر عــن جــرائــمهم. عــمومــا، كــان املــوت عــلى الــصليب مــن نــصيب غــير الــرومــان وأفــراد الــطبقات 

الدنيا وبشكل خاّص العبيد.

فـي الـعام ٦٣ ق.م، تـمَّ تهـديـد رابـيريـوس وهـو املـواطـن الـرومـانـي الـذي يـنتمي إلـى طـبقة الـنبالء بـعقوبـة الـصلب. ونـقرأ دفـاع سيسـرو 
عـنه الـذي أشـار فـيه إلـى أنَّ مجـرد ذكـر ”الـصلب“ والـجاّلد (الـذي سـيربـط يـدي املُجـرم ويُـغطي رأسـه ويـصلبه) هـي أمـور غـير مـقبولـة 


 23بالنسبة ألي مواطن روماني.

كـان مـاكـيوس بـالوتـوس (Maccius Plautus) - املـتوفـى فـي الـعام ١٨٤ ق.م - قـد قـدَّم الـكثير مـن الـدالئـل عـلى مـمارسـة الـرومـان 
لـــلصلب، وقـــد تحـــدث عـــن ”الـــصلب املُـــروع“ الـــذي تـــعرض لـــه الـــعبيد، وأظهـــر روح الـــدعـــابـــة الـــسوداء الـــتي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي ثـــقافـــته 
24املُــعاصــرة. ابــتداءاً مــن أيــام بــالوتــوس، تــمَّ اســتخدام كــلمة ”الــصليب“ كــنوع مــن أنــواع الــتهكم واإلهــانــة الشــديــدة الــلهجة. ويــشير 

اعـــتراف شـــيليدوروس املسجـــل فـــي مســـرحـــية بـــالوتـــوس الـــتي تحـــمل عـــنوان (Miles Gloriosus) إلـــى أنَّ الـــعبيد كـــانـــوا قـــد تـــلقوا 
عـــــقوبـــــة الـــــصلب قـــــبل تـــــلك الـــــحقبة، فـــــنقرأ: ”أعـــــلم أن الـــــصليب ســـــيكون قـــــبري: [هـــــناك] حـــــيث يـــــوجـــــد أبـــــي، وجـــــدي، وجـــــدي األكـــــبر 


 25وأسالفي“.

يسجــل تــيطس لــيڤي أن الــعام ٢١٧ ق.م كــان قــد شهــد مــؤامــرة قــام بــها خــمس وعشــرون عــبداً كــانــوا قــد ُعــّلقوا عــلى الــصليب. أمــا 
26الــعام ١٩٦ ق.م فــقد شهــد صــلب قــادة الــتمرد الــذي قــام بــه الــعبيد فــي إيــتروريــا (Etruria). كــان الــقرن الــثانــي قــبل املــيالد قــد 

شهــد اســتخدامــاً واســع الــنطاق لــلصلب بــوصــفه وســيلة لــردع الــتمرّد بــني جــماهــير الــعبيد الــذي عــاشــوا فــي رومــا أو كــانــوا يــعملون 
ضــمن واليــات كــبيرة فــي مــناطــق أُخــرى مــن إيــطالــيا. وفــقاً ملــا يــرد فــي تــسجيالت أوروســيوس (Orsius)، فــإن حــرب الــعبيد األولــى 
27الـتي وقـعت فـي صـقلية (١٣٩-١٣٢ ق.م) كـانـت قـد َشِهـَدت صـلب ٤٥٠ عـبداً. أمـا أبّـيان (Appian) فـقد دون تـسجيالت تُـفيد أنّـَه 

بــعد الهــزيــمة الــنهائــية لســبارتــاكــوس ومــوتــه فــي الــعام ٧١ ق.م، تــمَّ صــلب مــا يــزيــد عــن ٦٠٠٠ عــبد عــلى طــول الــطريــق الــواصــل بــني 

 28كابوا وروما.

يجـدر بـالـذِّكـر أنَّ الحـمايـة الـتي تـمتَّع بـها الـعبيد - حـتى فـي ظـل الـظروف اإلعـتياديـة - كـانـت ضـئيلًة لـلغايـة. حـيث نـقرأ فـي الـكتابـات 
الـشعريـة الـتي تُـعرف بـإسـم سـاتـيريـس (Satires) عـن إحـدى الـسيدات الـرومـانـيات الـتي أرادت أن تـقوم بـصلب عـبد مـن عـبيدهـا، 
وحـني واجهـت إعـتراضـاً مـن زوجـها الـذي كـان يـسألـها عـن السـبب الـذي يـقف وراء ذلـك، أجـابـت قـائـلًة: ”إن هـذه هـي مـشيئتي وهـذا 
29هـو أمـري. إن ُكـنَت تـبحث عـن سـبٍَب، السـبب هـو أنـني - بـبساطـة - أُريـد ذلـك“. كـان مجـلس الـشيوخ الـرومـانـي فـي زمـن نـيرون قـد 


 30أقرَّ ِبِعرٍف يوِجُب قتل العبيد (عادةً من خالل الصلب) في حال تعرض سيدهم للقتل.

لِب أحــد أشــد أشــكال اإلعــدام قــسوة،  ومــع ذلــك فــإنــنا ال  كــان سيســرو واحــداً مــن املــؤرخــني الــرومــان الــذيــن أردكــوا حــقيقة كــون الــصَّ
لب بــوصــفه أحــد  نــقرأ احــتجاجــاً عــلى تــلك املــمارســة الــبربــريــة، فــيما عــدا عــدة أصــوات خــافــتة. كــان ُمــعظم هــؤالء قــد تــعامــلوا مــع الــصَّ
أشـكال اإلعـدام املُـتكررة اإلسـتخدام والـضروريـة لـردع الـطبقات الـدنـيا مـن ارتـكاب جـرائـم خـطيرة. عـلى الـرغـم مـن انـتشار اسـتخدام 
هـــذه الـــعقوبـــة فـــي الـــعصر الـــرومـــانـــي، إال أن الـــُكتَّاب الـــنخبويّـــني كـــانـــوا قـــد آثـــروا الـــتقليل مـــن الحـــديـــث عـــنها، فنجـــد أن كـــورنـــيليوس 
تـاسـيتوس اتخـذ مـوقـفاً ُمـخالـفاً لـيوسـيفوس حـيث لـم يـتجه إلـى تـأريـخ عـمليات الـصلب الـعديـدة الـتي وقـعت فـي مـملكة اسـرائـيل فـي 


 31تلك الفترة.

أساطير العثور على صليب يسوع املسيح 
يـوجـد عـدد مـن املـؤرخـني األوائـل مـن أمـثال سـقراط (Socrates)، ثـيودوريـت (Theodoret)، سـوزومـينوس (Sozomenus) مـمن 
ذكــروا الــتقليد املــرتــبط بــاكــتشاف صــليب يــسوع، ولــكن تجــدر اإلشــارة إلــى أن يــوســابــيوس الــقيصري الــذي يحــمل الــوزن األكــبر مــن 


خالل تدوينه لسيرة قسطنطني الكبير كان قد أغفل عن ذكر هذا التقليد.
تـقول الـروايـة أن والـدة قسـطنطني الـكبير (هـيالنـة) كـانـت قـد عـثرت فـي عـامـها الـتاسـع والسـبعني عـلى صـليب يـسوع وذلـك مـن خـالل 
حـملة تـنقيب كـانـت قـد أمـرت بـإطـالقـها فـي املـوقـع الـتقليدي ملـكان دفـن يـسوع. ويُـعتقد أن حـادثـة الـشفاء الـتي جـرت المـرأة مشـلولـة 
كـانـت اإلثـبات الـذي تـمَّ اسـتخدامـه لـلتثبت مـن حـقيقة الـصليب الـذي تـمَّ الـعثور عـليه. كـما تـمَّ الـعثور عـلى صـليبي الـلِّصني املـصلوبـني 
مــع يــسوع. لــقد كــان الــصليب فــي حــالــة ســليمة حــني تــمَّ الــعثور عــليه، وكــان يــتضمن املــسامــير والــكتابــة الــتي تــمَّ تــعليقها فــوق رأس 



يـــسوع. كـــان عـــدد املـــسامـــير الـــتي تـــمَّ اســـتخدامـــها مـــوضـــع تـــكهنات وخـــالف، إذ نجـــد فـــي الـــتصاويـــر املُـــبكرة لـــلصلب قـــدمـــيّ يـــسوع 
مـــنفصلتني حـــيث يـــتم تـــعليق ُكـــلٍّ مـــنهما بـــمسمار مـــنفصل فـــي حـــني أنـــنا نجـــد فـــي الـــتصاويـــر الـــالحـــقة أنـــه يـــتم تـــقديـــم الـــقدمـــني عـــلى 
أسـاس أنـهما مـتصلتان ومـثبَّتتان مـن خـالل ِمـسمار واحـد. يُـفهم مـن روايـة هـيالنـة أن عـدد املـسامـير هـو أربـعة وقـد تـمَّ تـوزيـعها وفـق 
الـنحو الـتالـي: تـم رمـي أحـد هـذه املـسامـير بهـدف تهـدئـة عـاصـفة هـوجـاء، وتـم دّق الـثانـي فـي تـاج لـومـباردي الحـديـدي، أمـا الـثالـث 


والرابع فقد تمَّ وضعهما كآثار في كل من ميالنو وترير.
قــامــت هــيالنــة بــوضــع الجــزء الــرئــيسي مــن الــصليب فــي كــنيسة أُقــيمت فــي املــوضــع الــذي تــمَّ الــعثور فــيه عــلى الــصليب. أمــا الجــزء 
املُـتَبقي فـقد تـمَّ إرسـالـه إلـى بـيزنـطة وإسـتخدامـه فـي رأس تـمثال قسـطنطني، وتـم وضـع جـزء آخـر مـنه فـي كـنيسة جـديـدة ُشـيَِّدت فـي 
رومـا وحـملت اسـم كـنيسة الـصليب املُـقدَّس. كـما تـمَّ بـيع الـقطع الـصغيرة املُـتبقية بـعد تـرصـيعها بـالـذهـب واملـجوهـرات. ونـتيجًة لـرغـبة 
الــعديــد مــن املــؤمــنني األثــريــاء بــالــحصول عــلى مــثل هــذه اآلثــار الــثمينة، فــقد تــمَّ ابــتداع ُمعجــزة ”إكــثار الــصليب“ حــيث لــم تــتناقــص 


القطع املتبقية من الصليب. وبهذه الطريقة نجد قطع من الصليب في العديد من الكنائس الرومانية حول العالم.
يـتم اإلحـتفال بـتذكـار عـثور هـيالنـة عـلى الـصليب فـي احـتفال يـقع فـي الـثالـث مـن أيـار (مـايـو) يُـعرف بـإسـم احـتفال اكـتشاف الـصليب 
املـقدس، ويـتم اإلحـتفال بـه فـي الـكنيسة الـغربـية مـنذ عهـد غـريـغوريـوس الـكبير فـي الـقرن الـسادس. كـما يـوجـد احـتفال آخـر لـلصليب 
املــقدس ويُــحتفل بــه فــي الــرابــع عشــر مــن شهــر أيــلول (ســبتمبر)، ويــسمى عــيد إكــرام (أو الــسجود) لــلصليب املــقدس. مــن املُــمكن أن 
بـــدايـــة هـــذا اإلحـــتفال تـــرجـــع إلـــى مـــنتصف الـــقرن الـــرابـــع فـــي الـــكنائـــس الجـــديـــدة الـــتي بُـــنيت فـــي كـــل مـــن مـــوضـــع الـــصليب والـــقبر 


املُقدس، ومن تلك الكنائس انتقل هذا اإلحتفال إلى روما وظهرت دالئل اإلحتفال به في القرن السابع.
تـــــم الـــــقبول بهـــــذه الـــــروايـــــة عـــــلى أســـــاس أنـــــها ســـــليمة، إال أنَّ اكـــــتشاف ونشـــــر املخـــــطوطـــــة الســـــريـــــانـــــية لـــــتعالـــــيم تـــــاديـــــوس الـــــرهـــــاوي 
(Doctrine of Addai) كـــانـــت قـــد كـــشف زيـــف هـــذه الـــروايـــة وأســـطوريـــتها، إذ أنـــها لـــم تـــكن إال نـــسخة مـــطابـــقة مـــن األســـطورة 
الـــرهـــاويـــة الـــتي تـــروي قـــصة الـــعثور عـــلى الـــصليب فـــي ظـــل ظـــروف مـــطابـــقة، وذلـــك فـــي عهـــد طـــيباريـــوس عـــلى يـــد بـــروتـــونـــيس زوجـــة 


كلوديوس الذي أصبح امبراطوراً فيما بعد، والتي يُعتقد أنها اهتدت إلى املسيحية بعد استماعها إلى وعظ بطرس الرسول.

إستخدامات الرمز 
١- خـــارج الـــكتاب املـــقدس: يظهـــر رمـــز الـــصليب بـــأشـــكال وتـــصمامـــيم ُمـــختلفة كـــنوع مـــن أنـــواع الـــزخـــرفـــة وكـــرمـــز ديـــني فـــي ُمـــختلف 
مــناطــق الــعالــم الــقديــم فــي الــعصور مــا قــبل املــسيحية. ربــما يــرجــع األمــر إلــى بــساطــة تــصميم هــذا الــرمــز وتــنوع أشــكالــه وســهولــة 
وضـعه عـلى الـنقوش والـزخـارف. أنـتجت الـحضارات الـتي انتشـرت فـي الـهند وسـوريـا وبـالد فـارس وأوروبـا ومـصر ُمـختلف الـعيّنات 
الـتي التـزال بـاقـية والـتي تـعود إلـى فـترات سـبقت بـدايـات الـعصر املـسيحي. كـان صـليب تـاو (الـصليب بـشكل حـرف T) شـائـعاً فـي 
ـه بــات يُــعرف بــإســم الــصليب املــصري. يُــرمــز إلــى هــذا الــصليب فــي الــثقافــة املــصريــة الــقديــمة  الــفكر الــرمــزي املــصري إلــى درجــة أنّـَ
عــلى أســاس أنّـَـه رمــز األلــوهــة والــحياة الــحياة األبــديــة. إضــافــة إلــى ذلــك، وجــد املســتكشفون اإلســبان أن الــصليب كــان رمــزاً مــعروفــاً 


بني حضارتي اإلنكا واإلزتك، وربما يُشير إلى العناصر األربعة أو الفصول األربعة أو النقاط األربعة للبوصلة.
أضــفى مــوت املــسيح عــلى الــصليب أهــمية جــديــدة إلــى هــذا الــرمــز، إذ أصــبح الــرمــز الــرئــيسي لــإليــمان املــسيحي وقــد تــطور ضــمن 
مجـموعـة مـتنوعـة مـن األشـكال ضـمن الـفن الـتصويـري املـسيحي. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن حـريـة اسـتخدام رمـز الـصليب كـإشـارة إلـى 
اإليـمان املـسيحي لـم تـترسـخ حـتى وقـت قسـطنطني. مـن املـرجـح أن قـرار قسـطنطني بـرفـع الحـظر عـن اسـتخدام رمـز الـصليب نـاجـماً 
عـن الـرؤيـا الـتي ادَّعـى أنّـَه رآهـا فـي الـعام ٣١٧ والـتي ادَّعـى فـيها أنّـَه قـد رأى صـليباً ملتهـباً فـي الـسماء مـع الـكلمات الـتالـية: ”بهـذه 


[العالمة] تنتصر“، ناهيك عن رواية اكتشاف أُمِّه للصليب الحقيقي.
يـنقل لـنا تـرتـليانـوس مـدى اسـتخدام إشـارة الـصليب بنـي املـؤمـنني فـي أواخـر الـقرن الـثانـي، فـكتب الـتالـي: ”مـع كـل انـطالقـة أو حـركـة، 
ــُرج، … عــند  مــع كــل دخــول أو خــروج، حــني نــرتــدي مــالبــسنا وأحــذيــتنا، حــني نســتحم، حــني نجــلس حــول املــائــدة، حــني نُــضيء السُّ
32الـــقيام بـــأي عـــمل مـــن األعـــمال الـــيومـــية اإلعـــتياديـــة، نـــرســـم اإلشـــارة [أي إشـــارة الـــصليب] عـــلى جـــباهـــنا“. يـــشير هـــذا الـــتواتـــر فـــي 

اســتخدام املــؤمــنني لــعالمــة الــصليب فــي حــياتــهم الــيومــية إلــى أنــها كــانــت تُســتَخدم بــطريــقة احــتفالــية فــي الــعبادة الجــماعــية بــتواتــر 

كبير.



ل األعـباء. كـان يـسوع  ٢- داخـل الـكتاب املُـقدَّس: إن املُـعانـاة واأللـم املـرتـبطان بـالـصليب جـعال مـن الـصليب رمـزاً لـأللـم والـضيق وتحـمُّ
قـد اسـتخدم الـصليب كـنوع مـن اإلسـتعارة فـي كـالمـه مـع أولـئك الـذيـن سـيكونـون تـالمـيذه ُمـعلِماً إيـاهـم بـوجـوب إنـكار أنـفسهم وحـمل 
33ِصـلبانـهم واتّـِباعـه. فـي الـوقـت الـذي نجـد مجـموعـة واسـعة مـن الـتفاسـير املـرتـبطة بهـذا الـتعليم الـقائـل بـوجـود حـمل الـصليب، يـبدو 

أن أســـاس هـــذه اإلســـتعارة يـــرجـــع إلـــى الـــِعرف الـــرومـــانـــي الـــذي يـــتطلب مـــن اإلنـــسان املُـــدان أن يـــقوم بحـــمل ُجـــزٍء مـــن صـــليبه الـــذي 
َســيَُعلَّق عــليه إلــى مــكان اإلعــدام. ولــكن قــبل وقــوع حــادثــة صــلب املــسيح، لــن يــكون مــن املــمكن أن نــكون عــلى درايــة بمســتوى إدراك 
املُسـتمعني لهـذه اإلسـتعارة. ولـكن يُـمكن الـقول أنَّ الـتالمـيذ أدركـوا إلـى درجـة مـعينة بـأنَّ تـوقـع املـعانـاة هـو أمـر يـنطبق عـلى املـسيح 
وتـالمـيذه كـما انـطبق عـلى األنـبياء فـي أوقـات سـالـفة (عـلى سـبيل املـثال، مـرقـس ٨: ٣١؛ ٩: ١٣). إنـها صـورة رمـزيـة تـشير إلـى عـدم 


التمسك بالذات، وإلى أسلوب حياة يؤدي في نهاية املطاف إلى عدم التمسك بالحياة ذاتها.
يــرمــز الــصليب فــي الــكتابــات الــبولــسية إلــى الــكرازة بــالــفداء (كــورنــثوس األولــى ١: ١٨ ومــا يــليها؛ كــولــوســي ١: ٢٠، ٢: ١٤)، ويُــعبِّر 
كـذلـك عـن ِربـاط الـوِحـدة بـني الـيهود واإلمـم (أفـسس ٢: ١٦)، وبـني املـؤمـن واملـسيح حـيث يـشير كـذلـك إلـى الـتقديـس (غـالطـية ٥: ٢٤). 
إن الــصليب بــشكل فــعلي هــو مــركــز ونــطاق الــتبشير الــذي قــدمــه الــرســل وهــو حــياة الــكنيسة فــي العهــد الجــديــد، وهــو يُــمثل ُخــالصــة 


أحداث حياة املسيح.

صلب يسوع املسيح 
نــقرأ فــي الســرديــات اإلنــجيلية األربــعة أن يــسوع املــسيح كــان قــد أنــبأ عــن مــوتــه بــشكل ُمســبق. ونجــد أن مــتى كــان قــد حــدَّد طــريــقة 
املــوت عــلى أنــها الــصلب (مــتى ٢٠: ١٩، ٢٦: ٢) وأشــار كــذلــك إلــى أنَّ الــبعض مــن أتــباع يــسوع ســوف يُــالقــون ذات املــصير (مــتى 


.(٢٣: ٣٤
يـتم سـرد أحـداث صـلب يـسوع املـسيح فـي مـتى ٢٧؛ مـرقـس ١٥؛ لـوقـا ٢٣؛ ويـوحـنا ١٩. كـما تـتم اإلشـارة إلـى صـليب يـسوه املـسيح 
فـي مـواضـع ُمـختلفة مـن الـكتاب املـقدس مـثل (أعـمال الـرسـل ٢: ٣٦، ٤: ١٠؛ كـورنـثوس األولـى ٢: ٨؛ غـالطـية ٣: ١؛ الـرؤيـا ١١: ٨). 
ـَر لحـمل صـليب يـسوه. وقـد وقـعت عـملية الـصلب  تـنقل لـنا السـرديـات اإلزائـية (مـتى، مـرقـس ولـوقـا) أن سـمعان الـقيروانـي كـان قـد ُسخِّ
َر مــن يــديــه (لــوقــا ٢٤: ٣٩؛ يــوحــنا ٢٠: ٢٥) ومــن قــدمــيه (لــوقــا ٢٤: ٣٩). وقــد ُصــلَِب إلــى جــانــبيه  فــي الجــلجثة. كــان يــسوع قــد ُســمِّ
لـصان، وقـد حـمل صـليبه الفـته تـقول ”مـلك الـيهود“، وهـي الـتُّهمة الـتي كـان قـد أُعـِدَم بسـببها. كـان يـسوع قـد رفـض أن يـرتـشف مـن 
الـنبيذ املـمزوج مـع بـعض األعـشاب لـلتحفيف مـن آالمـه. وبـعد أن سخـر مـنه الـكثير مـن املـارّة، اقـتبس الـكلمات اإلفـتتاحـية لـلمزمـور 
الـثانـي والعشـرون لـيصرخ: ”إلـهي إلـهي ملـاذا تـرتـكتني؟“ وتـوفـي حـوالـي الـساعـة الـثالـثة عـصراً- حـيث كـانـت وفـاتـه سـريـعة كـنتيجةً 
لـلتعذيـب الـذي كـان قـد سـبق وتـلقاه. بـعد أن طـلب اإلذن مـن بـيالطـس الـبنطي، قـام يـوسـف الـذي مـن الـرّامـة بـإنـزال جسـد يـسوع مـن 


على الصليب وتكفينه ودفنه في قبر جديد.

الرؤية الالهوتية املسيحية للصليب 
كـان بـولـس الـرسـول قـد نـظر إلـى الـصليب عـلى أنّـَه انـعكاس يُظهـر طـاعـة يـسوع (فـيليبي ٢: ٨) ومـحبته (غـالطـية ٢: ٢٠). وقـال بـأنَّ 
الـــصليب يُظهـــر قـــدرة اهلل وحـــكمته (كـــورنـــثوس األولـــى ١: ٢٤؛ كـــورنـــثوس الـــثانـــية ١٣: ٤). نـــاهـــيك عـــن أن الـــصليب هـــو خـــالص مـــن 
الخــطيئة (كــولــوســي ٢: ١٤) وخــالص مــن ”لــعنة الــنامــوس“ (غــالطــية ٣: ١٣)؛ كــما أنَّ الــصليب يُــحّقق املــصالــحة والســالم (كــولــوســي 
١: ٢٠؛ أفــسس ٢: ١٦). إن اتــباع يــسوع يــعني أن يــصلب املــرء اإلنــسان الــقديــم الــخاطئ (رومــية ٦: ٦؛ غــالطــية ٢: ٢٠، ٦: ١٤). 
وإن أولــئك الــذيــن مــاتــوا مــع املــسيح، قــد مــاتــوا عــن الشــريــعة الــتي لــم تــعد تــمتلك ســلطانــاً عــليهم لــلموت (غــالطــية ٢: ١٩). فــهم قــد 
أنـكروا الخـطيئة وتـركـوا وراءهـم الـعالـم الشـريـر (غـالطـية ٦: ١٤). كـان بـولـس قـد عـانـى مـن اإلضـطهاد ألنـه كـان قـد آمـن وكـرز بـصليب 


يسوع املسيح )غالطية ٦: (١٢.
كـان ُكـتاب األنـاجـيل اإلزائـية قـد أشـاروا بـطريـقة مـجازيـة - وحـرفـية فـي بـالنسـبة لـلبعض - إلـى تـكلفة اتّـباه يـسوع املـسيح والـصيرورة 
مــن تــالمــيذه، فــأشــاروا إلــى أنَّ أولــئك الــذيــن ســيمسون مــن تــالمــيذ يــسوع يــجب أن يحــمل ُكــلٌّ مــنهم صــليبه ويــتبعه (مــرقــس ٨: ٣٤؛ 
مـــتى ١٠: ٣٨، ١٦: ٢٤؛ لـــوقـــا ٩: ٢٣؛ ١٤: ٢٧). إن تـــعبير ”حـــمل املـــرء لـــصليبه“ هـــو مـــن الـــتعابـــير الـــقاســـية الـــتي تـــمَّ اســـتخدامـــها 

https://my.bible.com/bible/101/MRK.8.31
https://my.bible.com/bible/101/MRK.9.13
https://my.bible.com/bible/101/1CO.1.18
https://my.bible.com/bible/101/COL.1.20
https://my.bible.com/bible/101/COL.2.14
https://my.bible.com/bible/101/EPH.2.16
https://my.bible.com/bible/101/GAL.5.24
https://my.bible.com/bible/101/MAT.20.19
https://my.bible.com/bible/101/MAT.26.2
https://my.bible.com/bible/101/MAT.23.34
https://my.bible.com/bible/101/MAT.23.34
https://my.bible.com/bible/101/MAT.27
https://my.bible.com/bible/101/MRK.15
https://my.bible.com/bible/101/LUK.23
https://my.bible.com/bible/101/JHN.19
https://my.bible.com/bible/101/ACT.2.36
https://my.bible.com/bible/101/ACT.4.10
https://my.bible.com/bible/101/1CO.2.8
https://my.bible.com/bible/101/GAL.3.1
https://my.bible.com/bible/101/REV.11.8
https://my.bible.com/bible/101/LUK.24.39
https://my.bible.com/bible/101/JHN.20.25
https://my.bible.com/bible/101/LUK.24.39
https://my.bible.com/bible/101/PSA.22
https://my.bible.com/bible/101/PSA.22
https://my.bible.com/bible/101/PHP.2.8
https://my.bible.com/bible/101/GAL.2.20
https://my.bible.com/bible/101/1CO.1.24
https://my.bible.com/bible/101/2CO.13.4
https://my.bible.com/bible/101/COL.2.14
https://my.bible.com/bible/101/GAL.3.13
https://my.bible.com/bible/101/COL.1.20
https://my.bible.com/bible/101/COL.1.20
https://my.bible.com/bible/101/EPH.2.16
https://my.bible.com/bible/101/ROM.6.6
https://my.bible.com/bible/101/GAL.2.20
https://my.bible.com/bible/101/GAL.6.14
https://my.bible.com/bible/101/GAL.6.14
https://my.bible.com/bible/101/GAL.6.12
https://my.bible.com/bible/101/MRK.8.34
https://my.bible.com/bible/101/MAT.10.38
https://my.bible.com/bible/101/MAT.16.24
https://my.bible.com/bible/101/LUK.9.23
https://my.bible.com/bible/101/LUK.14.27


لـــإلشـــارة الـــتلمذة املـــسيحية والـــتي تـــتضمن رفـــض الـــشهوات األرضـــية، وقـــبول األلـــم، وحـــتى تـــنازل املـــرء عـــن حـــياتـــه مـــن أجـــل إيـــمانـــه 

بيسوع. باختصار شديد، إن التلمذة املسيحية تعني أن يحمل املرء صليبه طوال أيام حياته.

الخالصة 
إن الـصليب هـو أداة تـعذيـب قـاسـية لـلغايـة يـتم مـن خـاللـها تـطبيق ُحـكم املـوت الـعلني املُهـني عـلى املـحكوم الـذي يـقضي نَـْحبَُه بـطريـقة 
ُم مــن خــاللــها  مــؤملــة وبــطيئة. وهــو الــنهايــة الــتي كــان ربــنا وُمخــلصنا يــسوع املــسيح قــد أنــبأ عــنها عــلى أنــها الــطريــقة الــتي ســوف يُــتَمِّ


النبؤات التي ابتدأت ترسم صورة ُمخطط الخالص، ابتداءاً من حدث السقوط الذي يسجله لنا سفر التكوين.
لـقد اخـتار الـرب يـسوع املـسيح أن يـقبل أشـد أنـواع اإلهـانـة والـذل عـلى أيـدي البشـر الُخـطاة، واقـتبل الـتعييرات واإلهـانـات والـسياط 
واملــسامــير لــيموت فــي نــهايــة املــطاف ويحــمل الــعقوبــة عــنا بجســد بشــريــته، ويــقوم فــي الــيوم الــثالــث مــن بــني األمــوات، لــيمنحنا حــياةً 
أبـــديـــة إن آمـــنّا بـــاســـمه. ولـــربـــما تـــكون كـــلمات بـــولـــس الـــرســـول الـــتي كـــتبها فـــي رســـالـــته األولـــى إلـــى أهـــل كـــورنـــثوس أفـــضل كـــلمات 


نستذكرها في يومنا الراهن وفي كّل لحظة نتعرض إلهانة من أجل صليب املسيح.

ُل َعــاِئــقاً ِعــنْدَ  ا يَُشكِّ َــِسيحِ َمــْصُلوبــاً، ِممَّ ُر ِبــامْل ”٢٢ إِذْ إِنَّ اْلــيَُهوَد يَــطُْلبُوَن آيَــاٍت، َواْلــيُونَــاِنيِّنَي يَــبَْحثُوَن َعــِن اْلــِحْكَمِة. ٢٣ َولِكنَّنَا نَــْحُن نُبَشِّ
َــِسيحَ ُهــَو ُقــْدرَةُ اهللِ َوِحــْكَمُة اهللِ. ٢٥  ذَلِــكَ  يــَن، َســَواٌء ِمــَن اْلــيَُهوِد أَِو اْلــيُونَــاِنيِّنَي، فَــِإنَّ امْل َــْدُعوِّ َوأَمَّا ِعــنَْد امْل اْليَُهوِد َوَجَهاَلًة ِعنَْد األَُممِ؛ ٢٤ 


ألَنَّ «َجَهاَلَة» اهللِ أَْحَكُم ِمَن اْلبََشِر، َو«َضْعَف» اهللِ أَْقَوى ِمَن اْلبََشِر“.

)كورنثوس األولى ١: ٢٢-(٢٥

1 راجع سفر يهوديت ١٤: ١، ١٤ ”وقالت لهم يهوديت: ’اسمعوا لي، يا أخوتي. ُخذوا هذا الرأس وعلِّقوه على ُشرفة أسواركم.
‘ … وعند طلوع الفجر، علَّقوا رأس أَليفانا على األسوار، وأََخذَ ُكلُّ رجٍل ِسالحه وَخرجوا زَُمراً إلى ُمنحدراِت الَجبَل.“ (الترجمة 

الكاثوليكية، الطبعة الثالثة ١٩٩٤)
2 في الحملة التي توجهت إلى كل من مصر وسوريا وفلسطني والتي قادها آشور بانيبال (وهو حفيد سنحاريب وابن آَسرْحدُّون 

امللوك الثاني ١٩: ٣٦-٣٧؛ يُعتَقد أنَّه هو املذكور تحت اسم أُْسنَفَُّر في سفر عزرا ٤: ١٠) يُذكر في نصوص الشرق األدنى 
القديم أن سكان املُدن التي قاومت أو حنثت بالعهود السالفة قد ُعلِّقوا على أخشاب تم وضعها حول سور املدينة بعد أن ُسلَِخت 

جلودهم. (نصوص الشرق األدنى القديم ص ٢٩٤-٢٩٦).
3 انظر متى ٢٧: ٣٧؛ مرقس ١٥: ٢٦؛ لوقا ٢٣: ٣٨؛ يوحنا ١٩: ١٩.

4 تاريخ هيرودوتس، الكتاب الثالث، ص ٢٧٥، ٢٩١. لقراءة النسخة اإلنجليزية من تاريخ هيرودوتُس انظر الرابط التالي: 
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?

.doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=3:chapter=159:section=2

5 ترد هذه األنباء في كتابات كل من: ديودوروس سيكولوس (Diodorus Siculus)؛ 


https://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/diodorus_siculus/2a*.html

لوسيان (Juppiter trageodeis, Lucian)؛


www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0437:section=16

(Euripides, Iphigenia in Tauris) يوريبيديس

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0112:card=1390

6 تاريخ ديودوروس، ك ٥ ف ٣٢ ع ٦.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/5B*.html

https://my.bible.com/bible/101/2KI.19.36-37
https://my.bible.com/bible/101/EZR.4.10
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/diodorus_siculus/2a*.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0437:section=16
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0112:card=1390
https://my.bible.com/bible/101/1CO.1.22-25
https://my.bible.com/bible/101/MAT.27.37
https://my.bible.com/bible/101/MRK.15.26
https://my.bible.com/bible/101/LUK.23.38
https://my.bible.com/bible/101/JHN.19.19
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=3:chapter=159:section=2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=3:chapter=159:section=2
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/5B*.html



7 األعمال الكاملة لكورنيليوس تاسيتوس ك ١ ف ٦١ ع٤؛ ك٤ ف٧٢ ع٢؛ ك١٤ ف٣٣ ع٢.
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?


doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=1:chapter=61
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?


doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=4:chapter=72
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?

doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=14:chapter=33
8 النوميدينّي (Numidians) وهم سكان مملكة نوميديا القديمة التي كانت تمتد عبر أراضي الجزائر الحالية وجزء من تونس.


9 سالتوس، إيوغارثا ف ١٤ ع ١٥.
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?

doc=Perseus:text:2008.01.0002:text=Cat.:chapter=14

10 تاريخ بوليبيوس ك ١ ف ١١ ع ٥،  ف ٢٤ ع ٦، ف ٧٩ ع ٤-٥؛


https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/1*.html

تاريخ ديودوروس ك ٢٥ ف ٥ ع ٢، ف ١٠ ع ٢؛ ك ٢٦ ف ٢٣ ع١؛


https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/25*.html

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/26*.html


تاريخ تيطس ليڤي ك٢٢ ف١٣ ع٩، ك٣٨ ف٤٨ ع١٣.

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0152:book=22:chapter=13

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.02.0178:book=38:chapter=48:section=13


11 تاريخ ديودوروس ك١٤ ف٥٣ ع٤.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/14D*.html

12 تاريخ كورتيوس روفوس ك٤ ف٤ ع١٧.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Curtius/4*.html

13 تاريخ ديودوروس ك١٩ ف ٦٧ ع٢.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/19D*.html

14 تاريخ ديودوروس ك٢٠ ف١٠٣ ع٦.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/20E*.html

15 اآلثار اليهودية ليوسيفوس ف١٢ ع٢٥٦.

https://lexundria.com/j_aj/12.256/wst

16 بلوتارخ، موراليا، ٥٤٤ أ/ب.

https://www.loebclassics.com/view/plutarch-delays_divine_vengeance/1959/
pb_LCL405.215.xml


17 اآلثار اليهودية ليوسيفوس ف١٣ ع٣٨٠-٣٨٣؛


https://lexundria.com/go?q=J.+AJ+13.380&v=wst

ُحروب اليهود ف١ ع٩٧-٩٨.

https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+1.97-98&v=wst
.(11QTemple 64:6–13) و (4Q pNahum) 18 مخطوطات قمران


19 إن ڤيريم - In Verrem، سيسرو ك٢ ف٥ ع١٦٨.

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.
+2.5.168&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018

https://lexundria.com/j_aj/12.256/wst
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/1*.html
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/25*.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0152:book=22:chapter=13
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0178:book=38:chapter=48:section=13
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0178:book=38:chapter=48:section=13
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=1:chapter=61
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=1:chapter=61
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=4:chapter=72
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=4:chapter=72
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=14:chapter=33
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=14:chapter=33
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.+2.5.168&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.+2.5.168&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018
https://www.loebclassics.com/view/plutarch-delays_divine_vengeance/1959/pb_LCL405.215.xml
https://www.loebclassics.com/view/plutarch-delays_divine_vengeance/1959/pb_LCL405.215.xml
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/14D*.html
https://lexundria.com/go?q=J.+AJ+13.380&v=wst
https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+1.97-98&v=wst
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Curtius/4*.html
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/19D*.html
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/20E*.html
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0002:text=Cat.:chapter=14
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0002:text=Cat.:chapter=14



20 حروب اليهود ليوسيفوس ف٧ ع٢٠٣.

https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+7.203&v=wst
21 فيلو (Philo) من كتاب ضّد فالكوس ٧٢: ٨٤-٨٥. يرد هذا السرد في النسخة اإللكترونية تحت الفصل التاسع IX والعدد 


٧٢، ويُكمن الوصول إليه من خالل الرابط التالي:
penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Philo/in_Flaccum*.html


22 حروب اليهود ليوسيفوس ٢: ٣٠٨.

https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+2.308&v=wst

23 سيسرو، الدفاع عن رابيروس ف١٦؛

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Rab.+Perd.

+16&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0019


إن ڤيريم - In Verrem، سيسرو ك٢ ف٥ ع١٦٥.
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.

+2.5.165&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ :24 يُمكن الوصول إلى كتابات بالوتوس من خالل الرابط التالي

.searchresults?q=Plautus

25 يُمكن قراءة مسرحية (Miles Gloriosus) من خالل الرابط التالي:

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
.doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0103%3Aact%3Dintro%3Ascene%3Dargument


26 تيطس ليڤي ك٢٢ ف٣٣ ع٢؛ ك٣٣ ف٣٦ ع٣.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.

+22+33&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.
+33+36&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152


27 أوروسيوس ك٥ ف٩ ع٤.

attalus.org/translate/orosius5A.html

28 الحرب األهلية، أبيان (Appiac) ك١ ع١٢٠.

penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/appian/civil_wars/1*.html

29 ساتيري Satire VI الكتاب السادس ع ٢٢٣، النسخة الالتينية:


،www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2007.01.0093:book=2:poem=6

النسخة اإلنجليزية:

https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/
JuvenalSatires6.php#anchor_Toc282858860


30 كورنيليوس تاسيتوس (Cornelius Taacitus - The Annals) ك١٣ ع٣٢.

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=13:chapter=32
31 يتحدث تاسيتوس عن أحداث تلك البقعة الجغرافية في تاريخه في الكتاب الخامس ٨-١٣ دون أن يقوم باإلشارة إلى عمليات 


الصلب التي كانت شائعة إلى درجة كبيرة في تلك املرحلة.
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Tac.+Hist.+5&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0080
 Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, Eds., Latin Christianity: Its 32

 Founder, Tertullian, The Ante-Nicene Fathers. (Buffalo, NY: Christian Literature Company,
1885), 3, 94-95.

https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+7.203&v=wst
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0103%3Aact%3Dintro%3Ascene%3Dargument
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0103%3Aact%3Dintro%3Ascene%3Dargument
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Philo/in_Flaccum*.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.+22+33&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.+22+33&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.+33+36&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Liv.+33+36&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0152
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2007.01.0093:book=2:poem=6
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/JuvenalSatires6.php#anchor_Toc282858860
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/JuvenalSatires6.php#anchor_Toc282858860
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Tac.+Hist.+5&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0080
http://attalus.org/translate/orosius5A.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=13:chapter=32
https://lexundria.com/go?q=J.+BJ+2.308&v=wst
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/appian/civil_wars/1*.html
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Rab.+Perd.+16&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0019
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Rab.+Perd.+16&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0019
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.+2.5.165&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Ver.+2.5.165&fromdoc=Perseus:text:1999.02.0018
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Plautus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Plautus


33 يظهر هذا القول في سياقات ُمختلفة في األناجيل اإلزائية: مرقس ٨: ٣٤، ١٠: ٣٨؛ متى ١٦: ٢٤؛ لوقا ٩: ٢٣، ١٤: ٢٧.

https://my.bible.com/bible/101/MRK.8.34
https://my.bible.com/bible/101/MRK.10.38
https://my.bible.com/bible/101/MAT.16.24
https://my.bible.com/bible/101/LUK.9.23
https://my.bible.com/bible/101/LUK.14.27
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لم يتم تكرار املراجع التي تمَّ وضعها في الهوامش والتي أُرِفَقت بروابط إلكترونية تسمح 
 بالوصول إلى ما هو متوفر منها عبر أثير الشبكة العنكبوتية.




دراسة ُمختصرة تبحث من خالل عدد من املراجع املوسوعيه عن تاريخ الصلب واستخداماته بني األمم وعبر العصور املُختلفة.

كـان الـبحث قـد جـرى مـن خـالل مـراجـعة ومـقارنـة املـوسـوعـات الـخاصـة بـالـكتاب املـقدس ونـقل املـعلومـات املُـحقَّقة مـنها، بـاإلضـافـة إلـى 
املـعلومـات الـتي قـد تـكون ذات صـلة بـبعض الـتساؤالت الـتي قـد تـطرأ عـلى أذهـان الـبعض. تـم  الـتحقق مـن املـعلومـات الـتاريـخية مـن 


خالل املراجع األصلية التي تم ارفاق روابط إلكترونية ملا هو متوفر منها عبر أثير الشبكة العنكبوتية.

أُصلي أن يحمل هذا العمل البحثي البسيط ما فيه املنفعة لخيركم.

يُـمكنكم قـراءة املـزيـد مـن الـدراسـات والـُكتب املُـترجـمة الـتي يـتم نشـرهـا مـجانـاً مـن خـالل زيـارة ُمـدوَّنـة سـبب الـرجـاء بـاسـتخدام الـرابـط 

 ReasonOfHope.com :التالي


اذكروني في صالتكم.


جاك.
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