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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  »دی ـيـسع«  امين الدين داکتر:تتبع ونگارش 

   يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

 ٢٠١١ اگست ٢۵

  

  
  

  

  نبـــــــــوت ن وز  
٢  

   :زنبورعسل  ووحى   بـــرآن 

ثم كلى من كل الثمرات  . عرشون يوتٱ ومن الشجر ومما يو اوحى ربك الى  النحل ان اتخذى من الجبال ب« 

   » تفكرونية  لقوم يه شفا ء للناس ، ان فى ذلك اليخرج من بطونھا شراب مختلف الوانه فيفــاسلكى سبل  ربك ذلال 

ان  ي كن  ودر م ان  كو ھساران انتخابيت  را در ميت  بــــــه زنبور عسل  كــــه خانه  ھاكرد پروردگارو وحى «

ھر ۀ شكوف) از( كه   بدو  فرمود وحى) سپس(. شود یم توسط  انسان ساخته   كه ) صندوق ھاى عسل(ختان و در

) ديى با رنگ ھاى  گوناگون در مى آدنيشان آشاماز شكم  ھـا. مايپى  پروردگارت  را  ھموار بھھاوه،  بخور ورايم(

ۀ سور(»  شنديى است براى كسانى كه مى اندان نشانه  يھمانا  در ا. است نھاده  شده) ءدر آن  براى مردم  شفا(كه 

ن   يوحى الھى قرار گرفته است  واقعٱ زندگى وثمرات ا ز كه مورد لطف ويد وعزين مخلوق  مفيا) ۶٩  - ۶٨: نحل 

  .ب خاصى برخوردار استي از عجاخلوقم

ن  بار از يبراى اول رسد  و یدرجه   بلوغ مه نكه  بيبعد از ا د  ويا مى آين مخلوق در صندوق  به دني ا

نكه راه يكند  فاصله ھاى دورى به  پرواز مى پردازد   وبدون ا ی  روشن  پرواز میايش  به دنيك  خويصندوق تار

ى ئست از غذا انين  مخلوق ايگر ايب ديكى از عجاي. گردد یش  باز مي صندوق خوه  گم شود   دوباره بویش ياز پ

  انسان  در صندوق  ھا ۀديره كرده  وغرض  فايه  را ذخيرساند  وبق یكه بدنش  ضرورت  دارد  آنرا به مصرف م

شود در  یب نمد  شده از شكم  زنبور عسل  داراى چنان  حكمت است  كه فاسد  وخراين غذاى توليا. يزدر یم
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رنى ،  يلطافت ،  ش. ردين مورد استفاده  قرار  نمى گيك زمان  معير  بعد از يوانات  مانند شيگر  حيكه  غذاى ديحال

ء   پروردگار با عظمت ما  آنرا  شفابــــرخوردار است كهای ت دوائى  آن  از چنان قدرت خارق العاده يوخصوص

 من بدون  »   قال إنما أنا  رسول ربك«: د  كه يا مى فرماي»  شفا ء للناسهيف« : د يمردم معرفى داشته ومى فرما

  .پروردگار  تو   ھستم ۀ شك فر ستاد

  

   :ابن حــزم  ونبوت زنـان 

  :ده اند ي منقسم گردبخش  بر سه ء نبوت  زن ،  علماألۀابن حزم در ملل  ونحل  گفته است در مس 

اتى است  كه در يح  بر نبوت  زنان آيل  صري دل :سد ينو یپس م وس»  ا توقفيموافق ، مخالف ، ممتنع «

ش  مى رسد  ي  در داستان  مادر موسى ، به مجردى كه وحى برا.ده استيم  ومادر  موسى  نازل  كردي  مرۀقص

را بر ء  ايم وانبيم ، خداوند پس از آنكه مريا  مى  اندازد ودر داستان  مريدست به اقدم مى زند  وطفل  را در  در

  : ديشمرده  مى فرما

 - ١٨۶ صفحات ٣الفصل فى الملل و اال ھواء والنحل ، جلد ( »  نييھم من النبين أنعم هللا  علياولئك الذ  «

  ) روت ية ، بي دار الكتب العلم ،١٨٧

 گرفته شده است كه معنى  اطالع  دادن  »  ءانبا«نبوت  از :  سد  ينو ی م»   نبوت«ف ي ابن حزم در تعر

ى  خبر  داده باشد  و او  را ام  كه ھر شخصى  را كه خداوند  قبل از وقوع  حادثه  يريجه  مى گيدارد ،  لذا نت  را 

د  ين  مقام نمى  توانيشما در ا.   گفته  مى  شودنبى  موضوعى  مطلع  ساخته  باشد ، در اصطالح  مذھبى  ۀدربــار

عت نھاده  شده  است ،  طورى كه به  ي كه در سرشت  انسان  به و د ، الھامى است ید  كه وحين گونه  تصور كنيا

  .ز نمى   تواند  داشته  باشديوحى شده است ، ومعنى  وھم  وگمان  را ن زنبورعسل

نجومى  تصور  كرد  كه خود  انسان ھا  آن ھا  را   بات  علمى وين  وحى را   نمى توان  مانند  تجريھمچن

مه معانى  ، وحى  به ن ھيبل  جدا  از ا.  ا  را ھم ندارديرؤ معنى  خواب و  داده  اند وداي  گرانيآموخته  اند  وبه د

ن است  كه خداوند   امورى  را به شخصى  اطالع  دھد  كه در گذشته  از آن  خبر  نداشته  باشد  ي، امعنى  نبوت

د  يرد  كه فرشته  مى آيورت  مى گا  قدرت  الھى  طورى  صيا  تصور  نمى كند  ويوشخص  آن را  خواب  ورؤ

  . م  با خود شخص  صحبت  مى كنديا خداوند  به طور مستقيوبه شخص ابالغ  مى كند  

ن اين  معنى  وجود دارد ، بير  با ايزى مغاي، چ  كه منكر نبى شدن زن ھستندی پس اگر  نزد  افراد

جو كنند   و ى  را جستئم  جا ھاي، پس  در قـــــرآن كرم يان  نمودي  نبوت  ھمان  است  كه ما بی، واگر  معننديفرما

چنانچه   . مطلع  كرد» وحى حق  «شتگان  خود را فرستاده  وآن ھا را  از ه خداوند  به سوى   زن  ھا   فرك

وأمرأته «  .ه السالم   ساره ، تولد آن حضرت  را بشارت  دادنديفرشتگان  از جانب  خداوند  به مادر  اسحق عل

ت  فرشتگان از جانب خداوند  متعال  ين  آيدر ا»  عقوبيومن  ورا ء  اسحاق    مه فضحكت  فبشرنا ھا  بإ سحاققائ

  : ه   السالم  را  بشارت  دادند وپس از تعجب  حضرت  ساره  ، فرمود يعقوب عليه  السالم  وبعد  يتولد  اسحاق عل

ن  طور مورد خطاب  يساره   نبى نباشد  وا چطور ممكن است  كه حضرت  »   ن من امر هللايأتعجب«

   .رديخداوند  قرار گ

، مادر  م يل  را به سوى  حضرت  مري  خود جبرئۀن  مشاھد ه  مى شود  كه خداوند  فرشتيھمچن  

  :ده  فرمود يل  او را  مخاطب  گردانيه السالم  فرستاد  وجبرئيسى  عليع
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وقتى حضرت     ست؟يست چيقى  نين وحى حقي  پس اگر ا»  اي زكوقال إنما أنا  رسول ربك أل ھب لك غالمٱ «   

ك يد  از بار گاه الھى يم  آمد  ورزق عطا شده  از جانب  پروردگار را دي  حضرت  مرۀه خانبه السالم   يا عليزكر

ه ه  السالم مشاھدين  طور  در مورد  مادر  حضرت موسى  عليھم. م  خواستيلت  را براى مريفرزند صاحب  فض

ا يمناك  شد، موسى  را  در درير دھد  واگر بر او بيشود  كه خداوند  بر او وحى  نازل فرمود  كه به طفلش  ش یم

ه فاذا ينا الى ام موسى ان ارضعيو او ح «  . د يم  گردانيش  باز  خواھيسو او را  به   ،ن  نشوي، نترس  وغمگدفگنيب

 )٧: ه يسوره قصص آ(»   نيك وجاعلوه  من المرسليتحزنى انا  رادوه الم  وال تخافى وال يه  فى  اليه فالقيخفت عل

ن  يك انسان  با عقل  وشعور  مى تواند  در آن تعمق كند  كه اگر ايست ؟  ين نبوت  نيد كه ايچه كسى  مى تواند  بگو

دا يل  پيا به دليا  مى بود يرؤ دن  خواب وي  به نبوت  نمى داشت  ومحض  به خاطر  دیكار  مادر  موسى  ربط

توان گفت   یپس م.  مى شدین كار  او كامال  مجنونانه   ومقھورانه  تلقي، اسوسه  در دل  او مى بـــــــــودشدن  و

 الھى بود كه   حضرت  یبر وحا  توسط  مادرش  ھمان طور  بنا يكــه افگنده  شدن  حضرت  موسى  در در

ل  يك دلين  يعالوه  بر ا  .، فرزندش اطالع حاصل كردل يبح  كردن  اسماعم   در خواب   بعد  از وحى   از ذيابراھ

م   نام اورا  در كنار  ي   مرۀن است  كه خداوند در  سوريھا السالم   ايم  عليگر در اثبات  نبوت  حضرت مريد

  :د يا  ذكر  نموده است  وبعد  از آن مى فرمايگر انبيد

  پس مستثنى  قرار دادن  »  ة آدم  وممن حملنا  مع نـــــــوحين من ذري من النبھم ين أنعم  هللا  علياولئك  الذ« 

، م  وام موسىي  نبوت  حضرت  ساره ، مرألۀحاالدر مس  .ستيحى  ني مباركه  كار صحتين  آيم  در ايحضرت مر

  :د يفرماه وسلم مـــــى يرا  محمد صلى هللا عليد ؛  زيز  شامل  كنيه  را نيعنى أسيزن فرعون   

ارى  از ي بس» ه  بنت  مزاحم امرأة فرعون يم  بنت  عمران  وأسيكمل من النسا ء إال مرير ولم يكمل من الرجال كث«

كه اگرچه   ث  ثابت  مى شودين حديم  كامل  بودند از ايه  ومريمردھا  كامل  بوده اند ، ولى  در زنھا  فقط  أس

فرق    .اندده ي  كمال  رسۀجن دو  به درين  آن  ھا فقط ايكن  در بيند  لبعضى  از زن ھا  به نص  قرآن  نبى  ھست

 كامل  »   تلك الرسل  فضلنا  بعضھم  على  بعض« : ح مى دھد ين طور  توضيم  ايجات را  قرآن  كرن دريان  ايم

ز  چند تن   رسول يرد ھا  نا  با  او ھمتا  نباشد ، پس در ميند كه در  نوع خود كسى   از او  با التر  يبه كسى مى گو

ه وسلم  يشك  حضر ت محمد  صلى هللا علده  است  كه بدون  يامبران  عطا  نگرديگر  پيھستند كه  ھمسرى آنھا  به د

. اد  شده  است يل  كمال  آن ھا ي از فضا)ثيقرآن وحد(ن افراد  ھستند كه در نصوص ي  جز ء  ال هللايم  خيوابراھ

ان  يث بين  حدي در اصلی هللا عليه وسلم  كمال  وجود دارد كه حضرت  محمد ۀجن دريز  اينن  طور در زن  ھا يھم

   .نمودند

  .ت  كه معنى اطالع دادن را  دارد     گرفته شده اس» انبا«  از»   نبوت«م  كه يف  نبى  گفتيكه  قبٱل  در تعري  طور

  خبر داده   باشد  و یاد  قبل از وقوع  حادثه   را خداونیم  كـه ھر  شخصيريگ یه  مين اساس  نتجي بـــد

  .شود  ی نبى گفته می  مطلع  ساخته باشد ،  در اصطالح  مذھبیاو  را درباره  موضوع

  

  : ر ونبوت زنان يابن اث

  :سد ينو یم »   ٧٠ صفحه ٢ة ، جلد ية والنھاي البدا«  شير  در كتاب خويابن اث 

ا ممن كان قبلھا  و وجد بعد ھا النھا ان يفوظ العموم فتكون افضل نسا ء  الدنن  محيواصطفاك على نسا ء العالم «  

زعم ية على قول بنبو تھا  سارة ام اسحاق ونبوة ام موسى محتجا بكالم  المال ئكة  والوحى الى ام موسى كما يكانت نب

ا ، قبل  ين   زنان دنيرتن  اساس بري بر ا»تو را بر زنان جھان بر ترى  دادم «  جمله  »   ... ره ي  وغذلك ابن حزم
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م ، ساره  ي  مرۀگران  در باريامبر  باشد كه برخى چون  ابن حزم  وديرا  اگر  پيز. از خود وپس از آن  مى باشد

  »... ومادر  موسى  گفته وبه سخن  گفتن  فرشتگان و وحى بر آنھا استالل  كرده اند 

   

  :امام قرطبى ونبوت زنان   

ه   نبى يم  وآسيسد كه مرينو یم ) ٨۴ - ٨٣  صفحه ۴جلد : الجامع فى احكام القرآن (ش ير خوي در تفسامام قرطبى  

 ءث  اقتضايقرآن واحاد«: سد ينو یم قه خطاب نموده  يه را  صديامبر وآسيم  را  پيبوده اند وخود  امام قرطبى مر

دن  صحابه  يل  را مانند ديم جبرئيدن مريند ديم  را  وآنانى  كه  او را نبى نمى دانند مى گويمى كند  نبوت  مر

  ».  بر آنندءه كلبى بود ، ولى قول  اول روشن  تر است واكثر علمايل  را در  مثال دحيامبر  جبرئيپ

  

  :ابن حجر ونبوت زنان   

  :  سد يون یم  »   ۵١۵ صفحه ۶ فتح البارى  جلد «  ابن حجر در  

  :د كه يآ بر مى » م بنت عمرانية إمرة فرعون  ومريكمل من النسا ء  إال آسيلم  «  ث  متبركه ي  ازحصر  حد

  » .ء  ھستند اين  فرد نوع انسانى  انبيرا كاملتريامبر  بودند زيه پيم وآسيمر« 

  

  :ابو الحسن اشعرى ونبوت  زنان   

حوا ، ساره ،  : افتند يشش زن  به مقام  نبوت دست  « : است ازابو الحسن اشعرى نقل شده كه فرموده  

    ) ۵١۵ صفحه ۶ فتح البارى جلد (  »  م يه ،  مريمادر موسى ، ھاجر ، آس

  

  ھودي كتاب مقد س  

  ومقام  نبوت زن در آن

  : نبوت 

از جمله . ر ګرفته است   وبحث قرا استفاده مورد  با تعبيرھای متفاوت و گوناگونیاصطالح نبوت در اديان  الھی  

  . يھودیتنادر دي

  

   نبی و نبوتاصطالح 

  يونانىۀاز کلم  اً   اساس Prophet   انگليسى ۀمکل :رديده است گچنين تعريف  » دايرة المعارف الياده«در  

Prophetes  يا کسى که از » کند مى کسى که اعالم«يا » گويد کسى که سخن مى « وبه معنای است،  گرفته شده

  ) ١٢/١۶: دايرة المعارف الياده(»  گويد کسى که از آينده سخن مى«گويد يا  پيش سخن مى

توبيخ کردن و در عبرى  يد و اعالم وأئاست، به معنى ت Nabu عبرى در اکدى نبو » Naba    «نباۀ ريش

 ) ٢(. داند را در اعالم کردن و دعوت کردن مى اى خاصى دارد که ارزش اجتماعى پيامبرى ھم معنى جذبه

. ، معانى مختلفى دربرداشتبنى اسرائيل و عنوان نبى در) ٣. (آمده است عھد قديم  نبى بيش از سيصد بار درۀکلم

  ) ۴. (باشد بيشتر منظور از آن، خبر دادن از احکام الھى و امور دينى و به تخصيص اخبار از امور آينده مى

ھاى پيش از اسارت  در دوره. باشد مى navi  اصطالح براى پيامبر به کار رفته است،  تورات  کلى که دراصطالح 

 مذکور، عنوان عموميت داشت، در اين جا اصطالح) افرائيم(شمالى  اسرائيل مخصوصا در Navi بابلى، لقب نوى
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  .شد گفته مى شکل و حالت پيامبرانه بود و تنھا لقبى بود که به پيامبران قانونى و مشروع کلى براى ھر

تصوير مرجحى بود اين لقب، اصالتا در متونى که  »  hozen«   بينندهاصطالح ، اورشليم و باالخص در يھودا در

   .شود گيرد، ظاھر مى ت مىأاز جنوب نش

 آمده است که ١٨ تدر کتاب اول پادشاھان باب ھفدھم آي. کردند ق گاھى از نبى با عنوان مرد خدا ياد مىدر عھد عتي

   .اى مرد خدا : گويد مى ايليا زنى خطاب به

باشد  مى    Ishha Elohim  »  مرد خدا«عنوان و لقبى که از ھمه بھتر تصديق شده : گويد در ھمين زمينه مى الياده

در تاريخ سفر  الياس اليشعۀ قديم مربوط به حوزۀ پيامبران لى وجود دارد، مخصوصا در حکاياتکه در منابع شما

اند قدرت الھى را در اختيار  توانسته تصور خود، مى شده که به اين لقب احتماال در اصل به مردمى اطالق مى. تثنيه

بود و نھايتا به  اما اين واژه بسيار گسترده .به کار برند) ىئمعجزه آسا(اى  طرق خارق العاده خود داشته و آن را در

  ) ١١: ١ ، اول سموئيل١٣/۵: داوران(. » شد خاصى با خدا دارد، اطالق مىۀ ھر کسى که رابط

  

  :انتخاب نبى

خويش را به  صورتى که خداوند اراده و خواست  به.  در کتاب مقدس، حقيقت نبوت امرى بديھى و روشن است

زمانى .  او استۀو انتخاب از جانب خدا و بر حسب مشيت و اراد) ۵. (نمايد ابالغ مى انھاپيامبران به انسۀ وسيل

شوند  زمانى نيز از طرف نبى ديگرى به نبوت مسح مى) ۶. (شدند برگزيده مى ارميا افراد پيش از انعقاد نطفه نظير

  )٧. (از طرف ايليا الشيع نظير

  

  درجات انبيا

از ھمه بزرگتر بود به صورتى که  موسى عليه السالم در يک درجه نبودند، بلکهدر کتاب مقدس ھمه پيامبران 

در . گفت ديگر پيامبران که خدا از طريق خواب و رؤيا با آنھا سخن مى و) ٧(زد  خداوند مستقيما با او حرف مى

کرده  ، اوحکمى مىکرده است مى شده که او را وادار به سخن گفتن ى در وجود نبى وارد مىئموارد نيز نيرو بعضى

داده است و تمامى آن در حال بيدارى و تصرف حواس  الھى انجام مى  يا تدبيرى گفته است يا سخنان سودمندى مى

امثال و جامعه و سرود سرودھا را نوشتند و به ھمين شيوه  سليمان و مزامير داوود به ھمين نحو. شده است مى انجام

که  بلعام نوشته شدند و نظير روح القدس گويند به واسطه ه شدند و نيز مىو ديگر کتب نوشت ايوب و دانيال کتاب

  )١٠. (گويد سخن مى روح القدس و او به واسطه) ٩. (خداوند کالمش را در دھان او قرار داد

 که نبوتش ضميمه کتب بئرى  يک کتاب نبوده، مانندۀبعضى از انبيا صاحب کتابند ولى بعضى نبوتشان به انداز

  ) ١١. (دش اشعيا

پذيرفتند و سخنى  اى مى ھديه. جستند مى بعضى از انبيا تنھا به قرائت کتاب و خبر دادن از گذشته و آينده اکتفا

از روحى تند و سرکشى . مخصوصا در انذار مردم سخت کوشا و پر توان بودند اما برخى در ھدايت و. گفتند مى

سخت مورد تمسخر قرار  گذارد و بعضى ھم وندگان اثر مىگفتند که چون تازيانه بر پيکر و اعصاب شن مى سخن

   ) ١٢. (گرفتند مى

 

  اطاعت از انبيا
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فرمايد به ايشان خواھد  گرداند و ھر آنچه امر آمده است که خداوند نبى را از ميان مردم مبعوث مى کتاب مقدس در 

 نبى نيز ھر حکمى را دريافت کرد )١٣. (کند مجازات مى گفت و ھر کسى که سخنان او را نشنود، خداوند او را

خداوند بر آنھا  ھر زمان که مردم سخنان نبى را نشنوند،) ١۴. (کند خداوند او را حفظ مى مکلف به ابالغ است و

 انبياى ۀدستوراتى را که من با روح خود به وسيل دلھاى خود را مثل سنگ، سخت کردند و نخواستند«گيرد  خشم مى

  ) ١۵. (»  کردم به ھمين دليل بود که خشم عظيم خود را از آسمان بر ايشان نازل. بشنوند دمگذشته به ايشان داده بو

 

   پيامبران زن

و » پدر«اند انبياى مرد اسرائيل  خوانده شده»  نبيه«در عھد عتيق پيامبرى اختصاص به مردان نداشته، بلکه زنان نيز

  .اند خوانده شده»  اسرائيل مادر«پيامبران زن نيز 

 ردخت ھارون خواھر موسى و) مريم(»  ميريام«)  ١۶  (اسحاق  ابراھيم و مادرۀزوج»  ساره«نان عبارتند از  آ

لفيدت بود که در زير نخ دبوره  او ھمسر) ١٧. (بيه ناميده شده استکه رھبر و مادر اسرائيل و ن»  دبورة«  ، عمران

زوجه شلوم، آبشالوم خياط دربارى که »  حلده«. نبى مادر سموئيل»  حنه«. ی را پيش می برد ئامور قضابر مردم 

  .بود ساکن محله دوم اورشليم

ل، يولقب   نبى در بنى اسرائ.  ته استافيم تذكر يش از سه صد بار در عھد قدي نبى بۀھود كلميدر كتاب  مقدس  

   )٨٣٧قاموس كتاب مقدس ، ص  (شتر منظور از آن ، خبر دادن از احكام الھى يب. معانى مختلفى  در برداشت

    ) ١۶ و ١۵ /١٢: اد ه يرة المعارف الي دا(.نده  مى باشد يص اخبار  از امور  آينى وبه تخصيوامور د

   معرفى »ه ينب«ث  يحه ز بيامبرى اختصاص  به مردان  نداشته ، بلكــــه  زنان نيت  پق مقــــام ومنزليدر عھد عت  

مادر «ث يحه ل  بيامبران  زن  اسرائيافتند  وپي  شھرت  مى »پدر«نام  ه ل   بياى مرد  اسرائيانب.  شده اند 

  .دنديگرد ی مسمى م»لياسرائ

  

     تعداد پيامبران زن اسرائيل 

  به ھا وطبق روايت کتب يھودان  تعداد  آنافته يم   كه به مقام  نبوت دست يخور ینام زنانى بر مه در كتاب مقدس ب

  : زنان  عبارتند از رسند ، اين  ھفت  نفر می

  

     :)ھمسر ابراھيم(ساره  -١

   .خواند فرا میكرد، او نيز زنان را به خداوند يكتا  گفته اند ساره مانند ابراھيم كه مردان را به توحيد دعوت می  

  

  )ميريام خواھر موسی(مريم  -٢

را به آنان  ،سر می بردنده  در حاليکه قومش در حال خوشحالی بگذراند  وقتی كه موسی بنی اسرائيل را از رود نيل

  .ستايش يھوه فرا خواند

  

   :  دبــــــوره   -٣

اين . شده است  كه مادر اسرائيل ناميدهبه معنی زنبور عسل) لييکی از مشھور ترين قضات زن در اسرائ(بوره د 

قابل تذکر  .دی را پيش می برئامور قضاو زن در زير درخت دبوره می نشست و برای قوم بنی اسرائيل قضاوت
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ی مصروف  شوند  وقضاوت  شان  برای مردم قابل  ئ امور قضا به اجازه داشتند که  بنی اسرائيل زناناست که در

  .قبول ھم  بود 

ت  و  وحى ي  ھداۀ به واسط»  دبوره« .پادشاه كنعان  را  بندگى  مى كردند » نيا بي«ان يليزمان آن اسر ائدر دبوره 

ه خداوند  به او  امر فرمـــــــودكه  ی  را كه شخصى  ممتاز بود  نزد خود  خواست  وھمان طور»   باراق«الھى 

 »   ترايس«ـــرود  وبا ده  ھزار  نفر  كه ھمراه او بودند بر ب»  تابور«بــــــود  وى را امر كــــــرد تا به كــوه 

  ) ٣٧٩ ، صفحه ۴ه ي ، آ۴، سفر  داوران ، باب  -قيعھد عت -كتاب مقدس(.   حمله كند»  نيا بي«س  قواى يرئ

     

  :حنا   -۴ 

مورد اجابت قرار اوالد نمود و دعای او  زنی نازا بود و از خداوند تقاضای) مادر سموئيل يا ھمون شموئل(حنا 

 يكی از زيباترين  به  که بعد ھا اين دعا   خواند ، طوریشكرانهعنوان ه ی را بئدعاگرفت او به ھنگام زائيدن 

    . مبدل  شدسرودھای مذھبی بنی اسرائيل 

  

   :يا ابی جايل ) دوھمسر داو(اوی گائيل  -۵

  . به دنيا آوردطفل د دو ورای داوو ب د بودو كه در جنگ ھمراه داو ھوشياری  بود او زنی زيبا و

 

  )  شائومزن (حلده   -۶

كاھنان قرار می  مورد مشورت پادشاه و) اورشليم(مشھور بود كه در زمان يوشا پادشاه اسرائيل  اين زن پيامبری

 .گرفت

 

   :يا ستراه" ايشتار"به زبان آكدی يعنی ) ملكه خشاريارشا(استر -٧

قبر اين ملكه يھودی در   كهاسته جالب اين ت دستگاه شاه بسيار نفوذ داشت ونك دردختر ابيجايل است كه  اين پيامبر

  .شھر ھمدان قرار دارد

 ادامه دارد

  


