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Ι ΓΩΓΗ 

 

 Γδα έΝ βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪνΝ υ σΝ έθαδΝ ΫθαΝ λυ βηαΝ κΝ κπκέκΝ υξθΪΝ ηκυΝ

υπΫίαζζαθ,Νσ κδΝηΪγαδθαθΝ κΝγΫηαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝηκυέΝΚα ’ΝαλξΪμΝ δσ δΝ

άγ ζαΝθαΝα ξκζβγυΝη Ν βθΝΠαζαδΪ δαγάεβΝεαδΝ Ϋπ δ αΝ δσ δΝ έθαδΝ ΫθαΝγΫηα,Νη Ν κΝ

κπκέκΝ – πμΝ αλξαδκζσΰκμΝ – ΫξπΝεα απδα έΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαέΝΚαδΝ κδΝ τκΝαυ ΫμΝ

παλΪη λκδΝ θΝ έθαδΝ υξαέ μμΝ κΝ ζζβθδεσμΝ πκζδ δ ησμΝ δμΝ πθ υηα δεΫμΝ απκ ε υΫμΝ

κυΝ φΫλ δΝ τκΝ λΪ δ μΝ παλαεα αγάε μ,Ν αφ’Ν θσμΝ βθΝ εζα δεάΝ αλξαδσ β α,Ν αφ’Ν

ΫλκυΝ βθΝΟλγκ κιέαέΝΌηπμΝ βΝ ηκθάλβμΝ πδεΫθ λπ βΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ Ν αυ κτμΝ κυμΝ

κη έμΝ ζ δ κυλΰ έΝ αλθβ δεΪΝ Ν ΪζζαΝ ΰθπ δεΪΝ π έαέΝ υ υξυμΝ βθΝ ζζΪ αΝ βΝ

πδ βηκθδεάΝ θα ξσζβ βΝη Ν βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝΫξ δΝυπκ ε ζδ γ έΝαπσΝαυ άθΝ βμΝ

ΚαδθάμΝεαδΝυπκζ έπ αδΝεα ΪΝπκζτΝ βμΝαθ έ κδξβμΝπλκσ κυ,ΝβΝκπκέαΝ υΝεαδΝαδυθ μΝ

Ϋξ δΝ πδ ζ γ έΝ βΝ τ βέΝΚα ΪΝ κθΝ έ δκΝ λσπκΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ βηαθ δεσ α κυΝ

υζδεκτΝεαδΝπθ υηα δεκτΝπκζδ δ ηκτΝ αΝπΪ λδαΝ ΪφβΝεα ΪΝ βθΝαλξαδσ β αΝεαδΝ κυμΝ

ηΫ κυμΝξλσθκυμΝαπκλλσφβ Ν ξ σθΝ ιΝκζκεζάλκυΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ

αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ θΝ πκζζκέμΝ θΝ πΫ λ ο Ν βθΝ πΫε α άΝ κυΝ εαδΝ βΝ

η ζΫ βΝΪζζπθΝπκζδ δ ηυθ,ΝκδΝκπκέκδΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝίλέ εκθ αθΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝ

ζζβθδεκτΝ εσ ηκυΝ εαδΝ πβλ Ϊ γβεαθΝ πκδεδζκ λσππμΝ απσΝ αυ σθέΝ ΜέαΝ παλσηκδαΝ

π λέπ π βΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ λαίέαμ,Ν βΝ η ζΫ βΝ βμΝ κπκέαμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ

Ι ζΪηΝπαλκυ δΪα δΝ ιαδλ δεσΝ θ δαφΫλκθΝζσΰπΝ βμΝεα Ϊ ηβ βμΝ σ κΝ βμΝξυλαμΝσ κΝ

εαδΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απΫε β αθΝ κηκδκΰΫθ δαΝ εαδΝ εκδθάΝ υθ έ β βΝ

κυ δα δεΪΝη Ν βθΝ πδίκζάΝ κυΝΙ ζΪηέ 

 ΟδΝη ΰΪζ μΝαπκ Ϊ δμΝεαδΝευλέπμΝβΝ ε αηΫθβΝΫλβηκμΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝ

απ Ϋζ Ν αθα αζ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ ΰδαΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ παφυθΝ η Ν κθΝ υπσζκδπκΝ

η αθα κζδεσΝξυλκ,ΝσηπμΝφαέθ αδΝσ δΝαυ ΫμΝ θΝΫζ δοαθ,ΝαφκτΝη ΪΝ κΝγίίίΝπέΥέΝ

κυμΝ αθαπ υ κηΫθκυμΝ πκζδ δ ηκτμΝ κυΝ θσ κυΝ βμΝ αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυΝ

παλα βλκτθ αδΝπκζδ δ δεΪΝ Ϊθ δαΝαπσΝ κΝ υλκπαζαδ δθδαεσΝξυλκέΝΜ Ν βθΝπΪλκ κΝ

πθΝ αδυθπθΝ κδΝ παφΫμΝ πθΝ θκ έπθΝ ξπλυθΝ η Ν κθΝ υλτ λκΝ ξυλκΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ

Μ κΰ έκυΝ αυιάγβεαθΝ ευλέπμΝ ζσΰπΝ κυΝ ηπκλέκυΝ ζδίΪθκυΝ εαδΝ ητλκυ,Ν αΝ κπκέαΝ

υ κεδηκτ αθΝ δμΝ ξυλ μΝ κυΝ θσ κυέΝΠαλΪζζβζαΝ εαδΝ κΝ ίκλλΪμΝ υλδ εση θκμΝ βθΝ

π λδφΫλ δαΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ πκζδ δ ηυθΝ βμΝΜ κπκ αηέαμΝ εαδΝ βμΝ δΰτπ κυΝ άζγ Ν Ν

παφάΝ η Ν αυ κτμ,Ν αθΝ εαδΝ κΝ ΪΰκθκΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ λάηκυΝ εαδΝ κδΝ αθ έ κδξ μΝ
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εζδηα κζκΰδεΫμΝ υθγάε μΝ θΝ πΫ λ οαθΝ βΝ ΰλάΰκλβΝ βηδκυλΰέαΝ η ΰΪζπθΝ

πδ υΰηΪ πθ,ΝσππμΝ υθΫίβΝ κΝθσ κέ 

 Ό αθΝ η ΪΝ βθΝ εα Ϊε β βΝ βμΝ θα κζάμΝ απσΝ κΝ Μ ΰΪζκΝ ζΫιαθ λκΝ κδΝ

ζζβθ μΝ ίλΫγβεαθΝ ΰ έ κθ μΝ πθΝ λΪίπθ,Ν βΝ εα Ϊ α βΝ Ϊζζαι Ν εαδΝ βΝ ηπΫ π βΝ

ιΫθπθΝ πκζδ δ δευθΝ κδξ έπθΝ Ϋζαί Ν η ΰαζτ λβΝ υγβ βΝ απ’Ν σ, δΝ κΝ παλ ζγσθ,Ν βΝ

κπκέαΝκφ δζσ αθΝ β υθαηδεσ β αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ λσπκυΝαπάμΝεαδΝβΝ

κπκέαΝ υθ ξέ γβε ΝεαδΝη ΪΝ βθΝεα Ϊε β βΝπ λδκξυθΝ βμΝ υλκαλαίδεάμΝ λάηκυΝεαδΝ

βμΝ αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ΡπηαέπθέΝ ΛαηπλΪΝ έΰηα αΝ πκζδ δ ηκτΝ

αυ άμΝ βμΝ πκξάμΝαπκ ζκτθΝκδΝπσζ δμΝ βμΝ ζζβθδ δεάμΝ εαπσζ πμΝ βθΝΙκλ αθέαΝ

εαδΝ κδΝ πλπ τκυ μΝ αλαίδευθΝ ελα υθΝ ΠΫ λαΝ εαδΝ ΠαζητλαέΝ ΌηπμΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ

ηαελδθσμΝθσ κμΝ Ϋξγβε Ν ζζβθκλλπηαρεΫμΝ πδλλκΫμΝ βθΝ Ϋξθβ,ΝαφκτΝκδΝ παφΫμΝά αθΝ

πκζτΝπυεθΫμΝζσΰπΝ βμΝ βηα έαμΝ πθΝαλπηΪ πθΝ κυΝθσ κυΝΰδαΝ κθΝ ζζβθδ δεσΝεαδΝ

ζζβθκλλπηαρεσΝεσ ηκ,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝαυ ΪΝά αθΝ έ κμΝπκζυ ζ έαμΝεαδΝβΝαπσε β άΝ

κυμΝαπσ διβΝπζκτ κυέ 

 πκηΫθπμΝ βΝ θα ξσζβ βΝ η Ν σζκΝ αυ σΝ κΝ δ κλδεσΝ υπσίαγλκΝ π λθΪ δΝ ηΫ αΝ

απσΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝεαδΝ κυΝκζκηυθ αέΝΌηπμΝαυ σΝ κΝγΫηαΝ

έθαδΝ πλπ έ πμΝ γ κζκΰδεσΝ – κυζΪξδ κθΝ σππμΝ Ϋξ δΝ φγΪ δΝ βΝ δ κλέαΝ ηΫ πΝ βμΝ

ίδίζδεάμΝ αφάΰβ βμΝ – εαδΝ Ϋπ δ αΝ δ κλδεσ˙Ν αυ σΝ κφ έζ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ πΪθ κ Ν υπ’Ν σοδθΝ

εΪγ Ν λ υθβ άμΝ άΝ αθαΰθυ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα απδΪθ αδΝ η’Ν αυ σΝ κΝ αθ δε έη θκ,Ν εαδΝ

ηΪζδ αΝ δμΝ πση θ μΝ ζέ μΝγαΝεα α δξγ έΝΧ ζπέαπΝη Ν λσπκΝ αφάΝεαδΝπ δ δεσΨΝ

σ δΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ ΰλΪφ δΝ « υΰε εαζυηηΫθβΝ δ κλέα»Ν αθαφ λση θκμΝ βθΝ

δ κλέαΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝΘ κτΝη Ν κθΝΪθγλππκ,ΝξπλέμΝθαΝ κθΝ θ δαφΫλ δΝβΝδ κλδεάΝ

αελέί δαέΝ β κτη θκΝΰδαΝ κΝ υΰΰλαφΫαΝ έθαδΝ θαΝ κιΪ δΝ κΝη ΰαζ έκΝ κυΝαζβγδθκτΝ

Θ κτΝεαδΝθαΝ δα βζυ δΝσ δΝβΝπέ βΝ ’Ν υ σθΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝαθγλυπκυΝκ βΰ έΝ βΝ

π βλέα,Ν θυΝ βΝ απκ α έαΝ απ’Ν υ σθΝ βθΝ αζζκ λέπ β,Ν βΝ υ υξέαΝ εαδΝ βθΝ

εα α λκφάέΝ Όζ’Ν αυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ θυπΪλξκυθΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ

αίΪΝ εαδΝ κυΝ κζκηυθ αμΝ βΝ πέ βΝ κυΝ ίλαέκυΝ ία δζδΪΝ κΝ Θ σΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ

Ϋεαθ Ν σ κΝ κφσ,Νυ ΝβΝαζζσπδ βΝαυ άΝΰυθαέεαΝ κιΪα δΝ κΝη ΰαζ έκΝΣκυέΝΌ αθ,Ν

σηπμ,Ναλΰσ λαΝπλκμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝαπάμΝ κυΝκΝκζκηυθΝγαΝαλξέ δΝθαΝαπκηαελτθ αδΝ

απσΝ υ σθ,ΝβΝηΫξλδΝ σ Ν δλβθδεάΝία δζ έαΝ κυΝγαΝαλξέ δΝθαΝαηφδ ίβ έ αδΝεαδΝθαΝ

εζκθέα αδΝ βΝ θσ β αΝ κυΝ ελΪ κυμ,Ν κΝ κπκέκΝ γαΝ δα πα γ έΝ η ΪΝ κΝ γΪθα κΝ κυΝ

κζκηυθ αέ 

 ιΝαδ έαμ,Ν ζκδπσθ,Ν αυ υθΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝαθέξθ υ βΝ κυΝ δ κλδεκτΝ

πυλάθαΝ βμΝ αφάΰβ βμΝ απαδ έ αδΝ η ΰΪζβΝ πλκ κξάέΝ Μ Ν βθΝ παλκτ αΝ Ϋλ υθαΝ
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πδξ δλάγβε Ν θαΝ πλκ δκλδ γ έΝ ευλέπμΝ βΝ εα αΰπΰάΝ βμΝ ία έζδ αμΝ απσΝ βΝ ξυλαΝ

αίΪ,Ν βζα άΝ πκτΝ ίλδ εσ αθΝ αυ άΝ βΝ ξυλα,Ν αζζΪ εαδΝ βΝ αυ σ β ΪΝ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ

αζζκδυγβε Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ παθαπλαΰηΪ υ βμΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ εα ΪΝ βθΝ

αλξαδσ β αΝεαδΝ κΝΜ αέπθαέΝΦαέθ αδΝσ δΝη ΪΝ βθΝεα αΰλαφάΝ κυΝπ λδ α δεκτΝκδΝ

ΰ θδεκζκΰέ μΝ βηδκτλΰβ αθΝ ε θΪΝ εαδΝ απκλέ μ,Ν αΝ κπκέαΝ η αΰ θΫ λκδΝ υΰΰλαφ έμΝ

αθΫζαίαθΝθαΝεαζτοκυθΝαεσηαΝεαδΝη Ν πδ λΪ υ βΝ βμΝφαθ α έαμΝ κυμέΝΠΪθ πμΝσζ’Ν

αυ ΪΝ αΝε έη θαΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝ κυμΝΧπαλΪΝ βθΝ ε λκπάΝ βμΝαλξδεάμΝ

ίδίζδεάμΝ δ κλέαμΨ,Ν π δ άΝ ΫξκυθΝ πμΝ εκπσΝ θαΝ π λΪ κυθΝ εΪπκδκΝ ηάθυηαέΝ ΧμΝ εΝ

κτ κυΝ βΝ Ϋλ υθαΝ θΝ α δαφσλβ Ν ΰδαΝ βθΝ δκυ αρεάΝ ζκΰκ ξθδεάΝ παλαΰπΰά,Ν

γλβ ε υ δεάΝ άΝ σξδ,Ν ΰδαΝ κΝ γθδεσΝ ΫπκμΝ βμΝ δγδκπέαμΝ Kebra Nagast Χ« σιαΝ

α δζΫπθ»Ψ,Ν κΝ κπκέκΝ δ ε δε έΝ βθΝ «πα λσ β α»Ν βμΝ ία έζδ αμΝ εαδΝ παλαζζΪ δΝ

βθΝδ κλέαΝ βμΝΰδαΝπκζδ δεκτμΝ εκπκτμ,ΝΰδαΝ κΝΚκλΪθδ,Ν κ δ λσΝίδίζέκΝ κυΝΙ ζΪη,Ν κΝ

κπκέκΝ πέ βμΝ πλκπαΰαθ έα αδΝ βΝ πέ βΝ κθΝ αζβγδθσΝΘ σ,Ν κτ Ν εαθΝ ΰδαΝ δΪφκλκυμΝ

ξλδ δαθδεκτμΝ γλτζκυμέΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ σζ μΝ αυ ΫμΝ κδΝ θαζζαε δεΫμΝ ε κξΫμΝ

απκηαελτθκυθΝαπσΝ βΝίδίζδεάΝαφάΰβ βΝεαδΝ υ εκ έακυθΝ βθΝδ κλδεάΝαζάγ δα,Ν έθαδ,Ν

σηπμ,Ν ιΝ έ κυΝ βηαθ δεΫμ,Ν δσ δΝ η Ν κΝ πλκίαζζση θκΝ ηάθυηαΝ αθαπ τ κυθΝ

πκζτπζ υλαΝ βθΝ αυ σ β αΝ βμΝπλπ αΰπθδ λέαμέ 

 Νπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝΫλ υθαμΝ ΝίδίζδκΰλαφδεσΝ πέπ κΝ θΝά αθΝ τεκζβέΝ

ΓδαΝ κΝ αλε ΪΝ ι δ δε υηΫθκΝ γΫηα,Ν ιΫθκΝ πλκμΝ βΝ υθάγβΝ πδ βηκθδεάΝ «λκυ έθα»Ν

βθΝ ζζΪ α,Ν σππμΝ ζΫξγβε Ν εαδΝ βθΝ αλξά,Ν βΝ τλ βΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ ά αθΝ ΫθαμΝ

πλαΰηα δεσμΝΪγζκμέΝ θΝεαδΝ δαπδ υγβε Νσ δΝ κΝ ιπ λδεσΝΫξ δΝΰέθ δΝΫθαμΝεαγσζκυΝ

υεα αφλσθβ κμΝαλδγησμΝ ξ δευθΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝάΝπαλ ηφ λυθΝ βηκ δ τ πθ,Ν

απσΝ αυ ΫμΝ πκζτΝ ζέΰ μΝ θ κπέ γβεαθΝ βθΝ ζζΪ αέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝ εΪπκδκδΝ απσΝ κυμΝ

υλ γΫθ μΝ έ ζκυμΝαΰκλΪ γβεαθΝηΫ πΝ δα δε τκυΝάΝ Ϋφγα αθΝπλκμΝ αθ δ ησΝηΫ πΝ

κυΝ γθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθυθ,ΝαζζΪΝεαδΝπΪζδΝ υ υξυμΝ ε αηΫθαΝαπκ πΪ ηα αΝ

ιαλ υθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝΫθαΝεαδΝησθκθΝ έ ζκέΝ 

 ΓδαΝ βθΝ αυ σ β αΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝπκζτ δηαΝυπάλιαθΝ αΝ ΰξ δλέ δαΝ

Three Mirrors For Two Biblical Ladies (Fabrizio A. PennacchiettiΨΝεαδΝDemonizing 

the Queen of Sheba (Jacob LassnerΨ,Ν θυΝ κΝ Ν α έζδ αΝ κυΝ αίΪ,Ν Άΰΰ ζκμΝ εαδΝ

αέηκθαμ (Rolf BeyerΨ,Ν αθΝ εαδΝ λ έ αδΝ πδ βηκθδεκτΝ ίΪγκυμ,Ν κυζΪξδ κθΝ

υΰε θ λυθ δΝσζ μΝ δμΝαφβΰά δμΝΰδαΝ βΝία έζδ αέΝ αΝδ κλδεΪΝ αΝπλΪΰηα αΝά αθΝ

εΪππμΝ υεκζσ λαμΝΰδαΝΰ θδεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΫΰδθ Ν υλ έαΝξλά βΝζβηηΪ πθΝαπσΝ βθΝ

ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ ΪθθδεαΝεαδΝαπσΝ βθΝΠαΰεσ ηδαΝΙ κλέαΝ βμΝ

ε κ δεάμΝ γβθυθέΝΓδαΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝεαγκλδ δεάμΝ βηα έαμΝά αθΝβΝξλά βΝ πθΝ
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ΫλΰπθΝ κυΝη ΰΪζκυΝαδγδκπδκζσΰκυΝ dward Ullendorff (Ethiopia and the Bible εαδ The 

EthiopiansΨΝΰδαΝ κΝαδγδκπδεσΝεκηηΪ δΝ βμΝη ζΫ βμΝΧαθΝεαδΝκδΝΛΫ δκμ,ΝΠαπαγαθα έκυΝ

εαδΝΠα κτλα-παθκτΝη Ν αΝ δεΪΝ κυμΝαπκ αφάθδααθΝ δΪφκλαΝ βη έαΨΝεαδΝαυ υθΝ πθΝ

Νigel Groom (Frankincense and myrrhΨ,ΝΡέΝΚέΝHitti (History of the ArabsΨΝεαδΝRobert 

G. Hoyland ( Ν λαίέαΝεαδΝκδΝΆλαί μΨΝΰδαΝ αΝαλαίδεΪΝ θ δαφΫλκθ α,ΝσππμΝ πέ βμΝεαδΝ

κυΝJan RetsöΝΧThe Arabs in AntiquityΨ,ΝβΝξλά βΝ κυΝκπκέκυΝυπάλι Νία δεσ α βέ 

θυΝ ηΫξλδΝ υλαΝ ΰδαΝ αΝ πλκαθαφ λγΫθ αΝ π έαΝ Ϋΰδθ Ν ξλά βΝ ι θσΰζπ βΝ

ίδίζδκΰλαφέαμ,Ν κθΝ γ κζκΰδεσΝ κηΫαΝ εα ίζάγβΝ πλκ πΪγ δαΝ εΝ ηΫλκυμΝ ηκυΝ

βγ ζβηΫθαΝ θαΝ θ κπδ γ έΝ ζζβθδεάΝ ίδίζδκΰλαφέα,Ν βΝ κπκέαΝ εαδΝ γαΝ δαγΫ δΝ

πδ βηκθδεσΝυπσίαγλκΝεαδΝγαΝ δαελέθ αδΝΰδαΝ βθΝκλγκ κιέαΝ βμέΝΓδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθΝκδΝ κΰηα δεΫμΝ πθΝΜα κτεαΝεαδΝΣλ ηπΫζα,ΝβΝαθΪζυ βΝίδίζδευθΝ

ξπλέπθΝ βλέξγβε Ν ευλέπμΝ Ν κυζ δΫμΝ πθΝ α δζ δΪ βΝ εαδΝ Σλ ηπΫζαΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ

φδζκζκΰδεάΝ δ κλέαΝ κυΝ παζαδκ δαγβεδεκτΝ ε δηΫθκυΝ ΫΰδθαθΝ αθαφκλΫμΝ κυμΝ

Οζυηπέκυ,ΝΚαζαθ αΪεβΝεαδΝΦκτθ αέΝΓδαΝΪζζαΝ δ λΪΝε έη θα,Νά κδΝKebra Nagast εαδΝ

ΚκλΪθδ,Νξλβ δηκπκδάγβεαθΝαθαφκλδεΪΝη Ν κΝπλυ κΝπζβλκφκλέ μΝαπσΝ κΝΦκτΰδαΝΧΟΝ

Χλδ δαθδ ησμΝ εαδΝ κΝ Ικυ αρ ησμΝ θΝ δγδκπέα,ΝΝκυίέαΝ εαδΝΜ λσβΨ,Ν αθΝ εαδΝ η Ν εΪπκδαΝ

πδφτζαιβ,Νΰδ’Ναυ σΝ« ζΫΰξγβεαθ» ηΫ πΝ πθΝΛΫ δκμΝ– Παπαγαθα έκυΝ–  Πα κτλα-

παθκτ,Ν εαδΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν κΝ τ λκΝ κδξ έαΝ πλκ λξση θαΝ απσΝ πλκαθαφ λγΫθ αΝ

ΫλΰαΝ ΧPennacchietti, Lassner, BeyerΨ,Ν αΝ κπκέαΝ υηπζβλυγβεαθΝ η Ν θ δαφΫλκυ μΝ

πζβλκφκλέ μΝ απσΝ βθΝ ζΫθβΝ Κκθ τζβ-Μπα κτεκυΝ Χ δ αΰπΰάΝ βΝ Λκΰκ χθέαΝ πθΝ

λΪίπθ εαδΝ λαίδεσμΝ πκζδ δ ησμ,Ν απ’Ν σπκυ πλκΫλξ αδΝ εαδΝ βΝ ζζβθδεάΝ η αΰλαφάΝ

αλαίδευθΝκθκηΪ πθΨΝεαδΝαπσΝ κΝJoachim Gnilka (Χλδ δαθδ ησμΝεαδΝΙ ζΪη). 

θ ιαλ ά πμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ λΰα έαμΝ κΝ ίδίζδκΰλαφδεσΝ κηΫαΝ βΝ παλκτ αΝ

η ζΫ βΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ υζζκΰδεάμΝ πλκ πΪγ δαμέΝ ΠλκμΝ κτ κΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ

υξαλδ ά πΝ κυμΝ τκΝ πδίζΫπκθ ΫμΝ ηκυΝ εαγβΰβ ΫμΝ εέΝ εέΝ γαθΪ δκ ΝέΝ

Παπαγαθα έκυΝεαδΝπ άλδκ πσ βΝΰδαΝ βθΝυπκηκθάΝ κυμ,Ν δμΝπκζτ δη μΝ υηίκυζΫμΝ

κυμΝ εαδΝ βθΝ βγδεάΝ υηπαλΪ α άΝ κυμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ υλαΝ ΰλΪφπΝ αυ ΫμΝ δμΝ

ΰλαηηΫμΝ θΝπκζζκέμΝκφ έζ αδΝ Ναυ κτμέΝ πέ βμΝ υξαλδ έ μΝγαΝάγ ζαΝθαΝαπ υγτθπΝ

πλκμΝ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εέΝ εέΝ Υλά κ ΚαλαΰδΪθθβ,Ν αθδάζ αξΪΝ εαδΝ Κπθ αθ έθκ 

Ϊλλα,Ν δσ δΝ πλκγτηπμΝ απΪθ β αθΝ Ν εΪγ Ν απκλέαΝ ηκυΝ εαδΝ η Ν υθΫ λαηαθΝ η Ν δμΝ

υηίκυζΫμΝ κυμέΝΣκυμΝ υξαλδ υΝπκζτ. 

 

Λδία δΪ,Ν υ ΫλαΝγΝ π ηίλέκυΝβίΰβ 

ΓέΝ έΝ ΰδαηαλθδυ βμΝΝ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝΠΡΩΣΟ 

Ξ Σ ΗΝΣΩΝΝΓΡ ΠΣΩΝΝΠΗΓΩΝ 

 

ΓδαΝ κθΝ λ υθβ άΝ βΝ ιΫ α βΝ εαδΝ ιαελέίπ βΝ ΰ ΰκθσ πθΝ κυΝ απυ α κυΝ

παλ ζγσθ κμΝ έθαδΝ ηδαΝ εκπδα δεάΝ δα δεα έαΝ η Ν αηφέίκζαΝ απκ ζΫ ηα αέΝ Ν

παθδσ β αΝάΝεαδΝβΝΫζζ δοβΝαθ δε δη θδευθΝ εηβλέπθΝΧαλξαδκζκΰδευθΝ υλβηΪ πθ,Ν

ΰλαπ υθΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ εα ΪΝ πλκ έηβ δθΝ τΰξλκθπθΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΨΝ

πδ έθ αδΝαπσΝ βΝ τΰξυ β,Ν βθΝκπκέαΝπλκεαζ έΝβΝ δΪ κ βΝ θσμΝΰ ΰκθσ κμΝαπσΝ κυμΝ

η αΰ θ Ϋλκυμ,Ν σ αθΝ δ κλέαΝ εαδΝ γλτζκμΝ ΫξκυθΝ αθαηδξγ έΝ πδεέθ υθαέΝ θΝ εαδΝ βΝ

δ κλέαΝ ηΫ πΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ η γσ πθΝ βμΝ δα φαζέα δΝ βθΝ εα ΪΝ κΝ υθα σθΝ

πδ σ λβΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ εαδΝ βθΝ πζβλκφσλβ βΝ πθΝ π λξκηΫθπθΝ

ΰ θ υθΝ η Ν βθΝ πέεζβ βΝ πβΰυθ,Ν κΝ γλτζκμΝ υ εκ έα δΝ αυ άθΝ βθΝ πζβλκφσλβ βέΝ

Κα αζυ δεσΝ λσζκΝ δα λαηα έα δΝ κππ άπκ Ν βΝ ξλκθδεάΝ απσ α β,Ν δ δεΪΝ ΪθΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δμΝ αλξΫΰκθ μΝ εκδθπθέ μ,Ν σ αθΝ θΝ έξ Ν δα κγ έΝ βΝ ΰλαφάΝ εαδΝ σ αθΝ βΝ

πλκφκλδεσ β αΝά αθΝκΝηκθα δεσμΝ λσπκμΝ δα άλβ βμΝ βμΝδ κλδεάμΝηθάηβμέΝΌηπμΝβΝ

πλκφκλδεάΝη Ϊ κ βΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝαπσΝΰ θδΪΝ Νΰ θδΪΝηπκλκτ ΝθαΝαζζκδυ δΝ κθΝ

δ κλδεσΝπυλάθαΝ κυμ,Ν δ δεΪΝσ αθΝαυ ΪΝ αΝΰ ΰκθσ αΝ έξ Νπ λδίΪζ δΝκΝαπζσμΝζασμΝη Ν

ΫθαΝ ηαθ ταΝ φαθ α έαμΝ άΝ αέΰζβμΝ ζσΰπΝ κυΝ θ ξση θκυΝ ιπ δεκτ,Ν υπ λεσ ηδκυΝ άΝ

υπ λΪθγλππκυΝ ξαλαε άλαΝ κυμέΝ ΫίαδαΝ ΰδαΝ κθΝ αφβΰβ άΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ αελκα άλδκΝ

υπάλξ ΝβΝαεζσθβ βΝί ίαδσ β αΝσ δΝ αΝ θΝζσΰπΝΰ ΰκθσ αΝ έξαθΝ υηί έΝαελδίυμΝσππμΝ

π λδΰλΪφκθ αθέΝ 

 ΜέαΝ Ϋ κδαΝπ λέπ π βΝ έθαδΝεαδΝβΝδ κλέαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝ

αίΪΝ κΝ ία δζδΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ κζκηυθ α,Ν βΝ κπκέαΝ αθαφΫλ αδΝ πλπ έ πμΝ βΝ

έίζκ1,Ν αζζΪΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ ε έη θαΝ γλβ ε δυθΝ δαφσλπθΝ ζαυθΝ ΧζέΝ ξέΝ απσελυφβΝ

« δαγάεβΝ κζκηυθ κμ»,Ν αδγδκπδεάΝ « σιαΝ α δζΫπθ»,Ν ΚκλΪθδκΨ,Ν εαδΝ βθΝ κπκέαΝ

υθαθ υθ αδΝσζαΝ αΝαθπ ΫλπΝξαλαε βλδ δεΪμΝ κΝπ λδ α δεσΝ δα λαηα έα αδΝεα ΪΝ

κΝ ί΄Ν ηδ σΝ κυΝ ΰίκυΝ αδέΝ πέΥέ,Ν αζζΪΝ – κυζΪξδ κθΝ βθΝ υπΪλξκυ αΝ ηκλφάΝ κυΝ – 

εα αΰλΪφβε Ν Ϋ λδμΝ αδυθ μΝ αλΰσ λαΝεαδΝ θΝ υπκ βλέα αδΝ παλευμΝ απσΝυζδεΪΝ

εα Ϊζκδπα,Ν σππμΝ γαΝ ε γ έΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαέΝ θαΝ π λδ α δεσΝ η Ν δ κλδεΫμΝ

εα αίκζΫμΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ ζαρεάΝ φαθ α έαΝ Ϋζαί Ν η ΰαζτ λ μΝ δα Ϊ δμΝ εαδΝ

δαθγέ γβε Ν η Ν ΰζαφυλΫμ,Ν αζζΪΝ αθαελδί έμΝ ζ π κηΫλ δ μ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ

εαγέ α αδΝ τ εκζβΝβΝ«απκελυπ κΰλΪφβ ά»Ν κυΝεαδΝβΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝδ κλδεκτΝ
                                                 
1 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰ-ΰγ,Ν ΄ΝΠαλέΝλμΝΰ-12. 
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πυλάθαΝ κυέΝ Νπαλκτ αΝη ζΫ βΝ υ ζπδ έΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ δαελέθ δΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ

απσΝ αΝφαθ α δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝαφβΰά πμΝεαδΝθαΝεα κλγυ δΝθαΝ δαελδίυ δΝ σ κΝ

βθΝ αυ σ β αΝ κυΝ πλκ υπκυΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ εα αΰπΰάΝ βμΝ γλυζδεάμΝ ία έζδ αμ,Ν βΝ

κπκέαΝ σ κΝΫξ δΝαπα ξκζά δΝ βΝζαρεάΝπ λδΫλΰ δαΝεαδΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαέ 

 ΫίαδαΝ ΫθαΝ πδπλσ γ κΝ πλσίζβηαΝ παλκυ δΪα αδΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ

αφάΰβ βμΝ βμΝία δζ έαμΝ κυΝκζκηυθ α,Ν δσ δΝη λέ αΝ λ υθβ υθΝαλθ έ αδΝαεσηαΝεαδΝ

βθΝ δ κλδεάΝ τπαλιβΝ κυΝ λέ κυΝ εα ΪΝ δλΪΝ ία δζδΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ ιΝ αδ έαμΝ

αθαεκζκυγδυθΝ κυΝ ίδίζδεκτΝ ε δηΫθκυΝ εαδΝ αθυπαλιέαμΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ εηβλέπ βμΝ

πθΝπ λδΰλαφκηΫθπθΝ πδ υΰηΪ πθΝ κυ2έΝ εσηα,Νσηπμ,ΝεδΝαθΝαπκ δξγ έΝβΝκλγσ β αΝ

αυ άμΝ βμΝ θ Ϊ πμ,Ν βθΝ πλαηα δεσ β αΝ ζέΰαΝ αζζΪακυθΝ βθΝ πλαΰηΪ υ βΝ κυΝ

γΫηα κμ,Ν παλ’Ν σ, δΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ ξγ έΝ ππμ,Ν φ’Ν σ κθΝ κζκηυθΝ θΝ υπάλι ,Ν εα ΪΝ

υθΫπ δαΝ θΝυπάλι Νκτ ΝβΝία έζδ α,ΝβΝκπκέαΝ κθΝ υθΪθ β έΝΌηπμΝκΝ υθ Ϊε βμΝ

κυΝ ίδίζδεκτΝ ε δηΫθκυΝ πλκφαθυμΝ ΰδαΝ εΪπκδκΝ ζσΰκΝ υθΫΰλαο Ν αυ άθΝ βθΝ δ κλέαέΝ

ΠαλαηΫθ δΝ ΫθαΝ γΫηα,Ν ΪθΝ βθΝ πδθσβ Ν ιΝ κζκεζάλκυΝ άΝ ΪθΝ « αθ έ γβε »Ν εΪπκδκΝ

ΪζζκΝη αΰ θΫ λκΝπ λδ α δεσΝ βμΝ Ι κλέαμ,Ν κΝ κπκέκΝαθαξλκθδ δεΪΝ κπκγΫ β Ν

κΝΰίκΝαδέΝπέΥέ,ΝαζζΪΝβΝ εκπδησ β αΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝυπΪλξ δΝεαδΝΫξ δΝ βΝ βηα έαΝ

βμέΝΜΫ αΝαπσΝαυ άθΝ βθΝαφάΰβ βΝπαλΪΰ αδΝ πλκπαΰΪθ α,ΝαφκτΝ εκπσμΝ θΝ έθαδΝ

απζυμΝκΝ κθδ ησμΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ κυΝκζκηυθ α,ΝαζζΪΝ υΰξλσθπμΝβΝπλκίκζάΝ

κυΝ Ι λαάζΝ πμΝ π λδφ λ δαεάμΝ τθαηβμΝ βΝ υλκπαζαδ έθβΝ εαδΝ κππ άπκ Ν κυΝ

η ΰαζ έκυΝ κυΝ θσμΝΘ κτέΝΝ 

 Γδ’Ν αυ σθΝ κ ζσΰκΝ βΝ παλκτ αΝ η ζΫ βΝ γαΝ εδθβγ έΝ Ν τκΝ Ϊικθ μμΝ αλξδεΪΝ γαΝ

ι Ϊ δΝ αΝε έη θα,Ν αΝκπκέαΝπλαΰηα τκθ αδΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝ υθαθ ά πμΝ πθΝ τκΝ

ηηΫθπθ,Νυ ΝθαΝ δαφαθκτθΝκδΝδ Ϋ μ,ΝκδΝκπκέ μΝπλκίΪζζκθ αδΝηΫ αΝαπσΝαυ ΪΝεαδΝ

κδΝ κπκέ μΝ θ ξκηΫθπμΝ παλΪΰκυθΝ δ κλέα,Ν αφκτΝ κΝ κθδ ησμΝ κυΝ κζκηυθ αΝ

βηδκυλΰ έΝ ΫθαΝ τπκΝ πδ κτΝ ία δζδΪ,Ν κθΝ κπκέκΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ κδΝ

πδ τκθ μΝ κθΝ ΫθαΝΘ σ,Ν έ Ναυ κέΝ έθαδΝ υΰ θ έμΝ έ ΝαθάεκυθΝ κθΝαπζσΝ ζασέΝΟΝ

κζκηυθΝΫΰδθ ΝπαλΪ δΰηαΝ κφέαμΝΧεα σπδθΝγ έαμΝ ηπθ τ πμΨΝαεσηαΝεαδΝη ΪΝαπσΝ

                                                 
2 Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βΝ «ξκζάΝ βμΝ Κκπ ΰξΪΰβμ»Ν εαδΝ κυμΝ «ηδθδηαζδ Ϋμ»Ν λ υθβ ΫμΝ βΝ γ υλβ βΝ βμΝ
δ κλέαμΝ κυΝαλξαέκυΝΙ λαάζέΝ επλσ ππκδ εαδ Ϋλΰα κυμ: Philip R. Daves, In Search of Ancient Israel, 
Continuum International Publishing Group ΧΰλληΨ˙ΝKeith Whitelam, The Invention of Ancient Israel, 
RoutledgeΝ ΧΰλλθΨΝ ˙ΝNiels Peter Lemche, The Israelites in History and Tradition, Westminster John 
Knox Press ΧΰλλκΨ˙ΝThomas L. Thompson, The Mythic Past: Biblical Archaeology And The Myth Of 
Israel, Basic Book (1999). Νη λέ αΝαυ άΝαθ δ έγ αδΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝπμΝ
α φαζκτμΝπβΰάμΝΰδαΝ αΝπ λδΰλαφση θαΝΰ ΰκθσ αΝαπσΝ υθ βλβ δεκτμΝ λ υθβ ΫμΝΧάΝ«ηαιδηαζδ Ϋμ»Ψ,ΝκδΝ
κπκέκδΝδ ξυλέακθ αδΝσ δΝβΝ υΰΰλαφάΝ κυΝε δηΫθκυΝΫΰδθ ΝαπσΝ υΰξλσθκυμΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝ ίλαέκυμΝΧπέξέΝ
Kenneth Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, Grand Rapids and Cambridge: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 2003). 
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ξέζδαΝ ξλσθδα,Ν εα ΪΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ π άλκμΝ Υλδ κτ,Ν βμΝ αλεπηΫθβμΝ κφέαμέΝ

πέ βμμΝβΝπλαΰηΪ υ βΝ βμΝδ κλέαμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαδγδκπδεάΝ ε κξάΝ βηδκτλΰβ Ν

ΫθαΝθΫκΝελα δεσΝπλσ υπκ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝβΝ δγδκπέαΝά αθΝκΝθΫκμΝπ λδκτ δκμΝ

ζασμΝ εαδΝ βΝ εα αΰπΰάΝ βμΝ ία δζδεάμΝ υθα έαμΝ βμΝ αθαΰσ αθΝ κΝ αυ ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ δ λάέΝ  Ν πση θκΝ Ϊ δκΝ βΝ η ζΫ βΝ γαΝ λ υθά δΝ σζκΝ κΝ

δ κλδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ ίδίζδεάμ,Ν ευλέπμ,Ν αφάΰβ βμΝ ΰδαΝ θαΝ αθδξθ τ δΝ δ κλδεΪΝ

κδξ έα,Ν αΝ κπκέαΝ θ ξκηΫθπμΝ γαΝ πδ λΫοκυθΝ θαΝ αθαΰθπλδ γκτθΝ εΪπκδαΝ

πλαΰηα δεΪΝΰ ΰκθσ αΝ βμΝ δ κλέαμΝ κυΝ υλτ λκυΝη αθα κζδεκτΝξυλκυέΝ κΝ ΫζκμΝ

γαΝΰέθ δΝ τθγ βΝσζπθΝαυ υθΝ πθΝ κδξ έπθ,Νυ ΝθαΝπ λδΰλαφκτθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ

εαζτ λαΝ αΝπκλέ ηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝθαΝ δαφαθ έ,Ν ΪθΝπλκετπ κυθΝ κδξ έα ΰτλπΝ

απσΝ βθΝεα αΰπΰάΝεαδΝ βθΝ αυ σ β αΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪέ 

 

1έΝΠαζαδΪΝ δαγάεβ     

1έ1έΝΗΝίδίζδεάΝηαλ υλέα               

 Ν δ κλέαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ πθΝ τκΝ ηηΫθπθΝπ λδΰλΪφ αδΝ Ν τκΝίδίζέαΝ

βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ,Ν κΝ Γ΄Ν α δζ δυθΝ εαδΝ κΝ ΄ΝΠαλαζ δπκηΫθπθέΝ πσΝ αυ ΪΝ κΝ

αλξαδσ λκΝ έθαδΝ πλυ κ,Ν κΝ κπκέκΝ υθ ΰλΪφβΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ αίυζυθδαμΝ

δξηαζπ έαμΝΧηκθ-ηγκΝπέΥέΨ3,Ν θυΝ κΝ τ λκΝξλκθκζκΰ έ αδΝπ λέΝ αΝ ΫζβΝ κυΝηκυΝαδέΝ

πέΥέΝεαδΝκυ δα δεΪΝαπκ ζ έΝ πδ κηάΝ πθΝπλκΰ θ ΫλπθΝίδίζέπθΝ πθΝ α δζ δυθ4˙Ν

ηΪζδ αΝ – εαδΝ κυζΪξδ κθΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν κΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ γΫηαΝ – βΝ αφάΰβ βΝ

παθαζαηίΪθ αδΝ πέΝ ζΫι δέΝΓδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝβΝπαλκτ αΝΫλ υθαΝγαΝ βλδξγ έΝ κΝ

ε έη θκΝ κυΝΓ΄Ν α δζ δυθέΝ 

ΣκΝίδίζέκΝαυ σΝκυ δα δεΪΝαλξέα δΝη Ν βθΝ πδζκΰάΝ κυΝκζκηυθ αΝπμΝία δζδΪΝ

απσ κΝδ λα έκΝεαδΝ κΝζασ,Νσ αθΝκΝπα ΫλαμΝ κυΝ αυ  ά αθΝ κδηκγΪθα κμ5έΝΜ ΪΝ κΝ

γΪθα κΝ κυΝ αυ  εαδΝ βΝ λΫπ βΝ κυΝκζκηυθ αΝ κΝγλσθκ6 βΝαφάΰβ βΝαεκζκυγ έΝ

ΫθαΝελ Ϋθ κΝπλκκλδ ηΫθκΝθαΝ κθέ δΝεαδΝθαΝυπκΰλαηηέ δΝ βθΝ υζκΰέαΝ κυΝΘ κτΝ κΝ

θΫκΝία δζδΪ,Νσ κΝαυ σμΝγαΝπαλΫη δθ Νπδ σμΝ δμΝ θ κζΫμΝΣκυέΝ δ,Νζκδπσθ,Νη αιτΝ

ΪζζπθΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ βΝ κφέαΝ εαδΝ αΝ πζκτ βΝ κυΝ κζκηυθ α7,Ν κΝ η ΰαζ έκΝ κυΝ

                                                 
3  έΝΚαζαθ αΪεβμ,Ν δ αΰπΰάΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβ ΧΘ αζκθέεβμΝ ε σ δμΝΠέΝΠκυλθαλΪ,ΝβίΰίΨ,Ν έΝ
ζγζ˙Ν ΝέΝ ΠέΝ α δζ δΪ β,Ν Ν ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν σηκμΝ Σ΄μΝ Γ΄- ΄Ν α δζ δυθ Χ γάθαδμΝ ζφσ βμΝ
Θ κζσΰπθΝ«ΟΝπ άλ»,Νΰλλΰ2Ψ,Ν έΝΰβ 
4  έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζζλ,Νζηθ 
5 Γ΄Ν α έΝΰμΝγβ-40 
6 Γ΄Ν α έΝβμΝΰ-35  
7 Γ΄Ν α έΝβμΝγηα-3: 28 
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ελΪ κυμΝ κυ8,Ν κδΝ πλκ κδηα έ μΝ εαδΝ βΝ αθΫΰ λ βΝ κυΝ Νακτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ

αθαε σλπθ9,Ν αΝ ΰεαέθδαΝ κυΝΝακτ,ΝκδΝπλκ υξΫμΝεαδΝγυ έ μΝκζκηυθ αΝεαδΝζακτΝεαδΝ

βΝαπΪθ β βΝ κυΝΘ κτ10,ΝκδΝ ξΫ δμΝ κυΝκζκηυθ αΝη Ν κΝία δζδΪΝ βμΝΣτλκυΝΥδλΪηΝ

εαδΝκΝδ λαβζδ δεσμΝ σζκμ,ΝκΝκπκέκμΝθαυπβΰάγβε Νη Ν βΝίκάγ δαΝ κυΝ ζ υ αέκυ11 εαδΝ

βΝ πέ ε οβΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪ12έΝ Ν σιαΝ κυΝκζκηυθ αΝΫξ δΝπζΫκθΝφγΪ δΝ

κΝαπσΰ δσΝ βμΝεαδΝπμΝεα αεζ έ αΝ βμΝ έγ αδΝβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝία δζδεκτΝπζκτ κυΝ

εαδΝ πθΝκδεκ κηδευθΝΫλΰπθ13.  

ΌηπμΝ βθΝ Ϊθκ κΝ αεκζκυγ έΝ βΝ π υ βμΝ σ κΝ πδ σμΝ εδΝ αθΝ υπάλι Ν κΝ κζκηυθΝ

κθΝ θαΝΘ σ,Νσ κΝεδΝαθΝ υζκΰάγβε ΝαπσΝ υ σθ,Νυπάλι ΝπαλΪζζβζαΝεαδΝφδζκΰτθβμ˙Ν

φυ δεΪΝ αυ σΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ απσΝ ησθκΝ κυΝ θΝ βηαέθ δΝ εΪ δ,Ν αφκτΝ εαδΝ κΝ αυ ,Ν κΝ

πλσ υπκΝε ξλδ ηΫθκυΝία δζΫπμ,Ν έξ Νθυηφ υγ έΝπκζζΫμΝαζζσφυζ μΝΰυθαέε μέΝΣκΝεαεσΝ

η Ν κΝκζκηυθ αΝ έθαδΝσ δΝ ιΝαδ έαμΝ κυΝφδζκΰυθδ ηκτΝ κυΝ βηδκτλΰβ ΝξαλΫηδΝαπσΝ

αζζάγλβ ε μΝ ΰυθαέε μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΪηίζυθαθΝ βθΝ πέ βΝ κυΝ κθΝ αζβγδθσΝ Θ σ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ κΝ ία δζδΪμΝ θαΝ φγΪ δΝ κΝ βη έκΝ θαΝ πδ λΫο δΝ βΝ ζα λ έαΝ γθδευθΝ

Χ δ πζκζα λδευθΨΝ γ υθ,Ν βΝ κπκέαΝ πΫ υλ Ν γ ρεάΝ κλΰάΝ θαθ έκθΝ κυ14 η Ν βΝ ηκλφάΝ

παθα Ϊ πθ15έΝ ΟΝ γΪθα κμΝ κυΝ κζκηυθ α γαΝ πδφΫλ δΝ βΝ δαέλ βΝ κυΝ ελΪ κυμΝ

κΝ σλ δκΝ α έζ δκΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ κΝΝσ δκΝ α έζ δκΝ κυΝΙκτ αέ 

 Μ αιτΝαυ υθΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ εαδΝ κΝ αιέ δΝ βμΝ ία έζδ αμΝ

κυΝ αίΪΝ εαδΝ βΝ υθΪθ β άΝ βμΝ η Ν κΝ κζκηυθ α,Ν αΝ κπκέαΝ Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμΝ

π λδΰλΪφκθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ παλαεδθβηΫθβΝ απσΝ βΝ φάηβΝ κυΝ ία δζδΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ

ία έζδ αΝ πδ εΫφγβε Ν η Ν η ΰΪζβΝ υθκ έαΝ εαδΝ εαλαίΪθδ,Ν κΝ κπκέκΝ η Ϋφ λ Ν

αλυηα α,Ν ξλυ σΝ εαδΝ πκζτ δηκυμΝ ζέγκυμ,Ν αΝ Ι λκ σζυηα,Ν σπκυΝ ΰ ηΪ βΝ απκλέ μΝ

υθκηέζβ Νη Ν κΝ κφσΝία δζδΪΝεαδΝΫζαί Ναπαθ ά δμΝ Νσ αΝαβ κτ 16έΝΚα ’Ναυ σθΝ

κθΝ λσπκΝ βΝ ία έζδ αΝ ΰθυλδ Ν βΝ σιαΝ κυΝ κζκηυθ κμΝ εαδΝ κΝ γαυηα ησμΝ βμΝ

θδ ξτγβε ,Νσ αθΝ πδ εΫφγβε Ν αΝκδεκ κηάηα ΪΝ κυ,Νΰθυλδ Ν βΝξζδ άΝ βμΝαυζάμΝ κυΝ

η Ν ζ κυλΰδεΫμΝπκηπΫμΝεαδΝη ΝπζάγκμΝ υηπκ έπθΝαπσΝΫθαΝπλκ ΰηΫθκΝ  λσπκυμΝ

εαδΝ Ϋθ υ βΝ υπβλ δεσΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ Ϋξγβε Ν πζκυ δκπΪλκξαΝ βΝ φδζκι θέαΝ κυ17, 

                                                 
8 Γ΄Ν α έΝζμΝΰ-5: 4 
9 Γ΄Ν α έΝημΝΰη-7: 49 
10 Γ΄Ν α έΝκμΝΰ-9: 9 
11 Γ΄Ν α έΝλμΝΰί-28 
12 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰ-13 
13 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰζ-29 
14 Γ΄Ν α έΝΰΰμΝΰ-13 
15 Γ΄Ν α έΝΰΰμΝΰζ-40 
16 Γ΄Ν α έΝΰίμΝβ-3 
17 Γ΄Ν α έΝΰίμΝζ-5 
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υ Ν θΝ έ α Ν υγαλ υμΝ θαΝ κΝ κηκζκΰά δ18,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ απβτγυθ Ν υξΫμΝ

πλκμΝ κθΝέ δκΝεαδΝ κΝζασΝ κυΝεαδΝ κικζκΰέαΝπλκμΝ κθΝαζβγδθσΝΘ σ19έΝΟδΝηαεαλδ ηκέΝ

εαδΝ κδΝ υξΫμΝ βμΝ πλκμΝ κΝκζκηυθ αΝ υθκ τγβεαθΝεαδΝ η Ν θ υππ δαεΪΝ υλαΝαπσΝ

βθΝ πζ υλΪΝ βμΝ Χ                                                     

 φ           θ         »20Ψ,Ν αΝ κπκέαΝ αθ απΫ π Ν κΝ κζκηυθ,Ν ξπλέμΝ θαΝ

απκεζ έκθ αδΝεΪπκδ μΝ υηίκυζΫμ,ΝπλδθΝβΝία έζδ αΝ πδ λΫο δΝ βθΝπα λέ αΝ βμ21. 

 υ σ,Νζκδπσθ,Ν κΝπ λδ α δεσ,Ν κΝκπκέκΝκΝίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝαφβΰ έ αδΝη Ν

αλε άΝ ΰζαφυλσ β α,Ν Ϋιαο Ν βΝ φαθ α έαΝ πθΝ η αΰ θ ΫλπθΝ εαδΝ πλκεΪζ Ν υΝ

εαδΝ αδυθ μΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ δκλδ γ έΝ βΝ αυ σ β αΝ βμΝ αθυθυηβμΝ

ία έζδ αμέΝΠλκεα αίκζδεΪΝησθκθ,ΝΰδαΝθαΝ εηβλδπγ έΝεαζτ λαΝ βΝ υθΫξ δα,ΝγαΝ

ζ ξγ έΝ υΝ σ δΝ έ πμΝ θαΝ ηβθΝ θ δΫφ λ Ν κΝ υΰΰλαφΫαΝ κΝ πλσ ππκΝ αυ άμ,Ν αζζΪΝ

αβ κτη θκΝ ά αθΝ βΝ αφάΰβ βΝ ηδΪμΝ δ κλέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ έξ Ν κΝ αθ έγ κΝ

απκ Ϋζ ηα,Ν βζα άΝ θαΝ ιαλγ έΝ βΝ σιαΝ κυΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ σξδΝ κΝ πζκτ κμΝ βμΝ

ία έζδ αμέ  

 

1έβέΝΗΝΫθθκδαΝ βμΝΙ κλέαμΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝεαδΝβΝ τθ αιβΝ πθΝδ κλδευθΝ

ίδίζέπθΝ βμ 
θΝεαδΝβΝη λέ αΝ πθΝηδθδηαζδ υθΝ λ υθβ υθΝ άη λαΝαλθ έ αδΝαεσηαΝεαδΝ βθΝ

δ κλδεάΝτπαλιβΝ κυΝκζκηυθ α,ΝβΝδ κλδεσ β αΝ πθΝίδίζδευθΝαφβΰά πθΝΰ θδευμΝ

ΰέθ αδΝ απκ ε άέΝ ΌηπμΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβ ηκθ έ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

Ι κλέαμΝαπσΝ κΝγ κφυ δ κΝ υΰΰλαφΫαΝ θΝΰέθ αδΝη Ν βθΝ πδ βηκθδεάΝΫθθκδαΝ κυΝ

σλκυΝ– βζα άΝ βθΝαθ δε δη θδεάΝ ιδ σλβ βΝΰ ΰκθσ πθ,ΝβΝκπκέαΝ εηβλδυθ αδΝη Ν

βΝ ξλά βΝ πβΰυθΝ – αζζΪΝ η Ν παδ αΰπΰδεσΝ εκπσέΝ ΟΝ ίδίζδεσμ,Ν ζκδπσθ,Ν υΰΰλαφΫαμΝ

εκπ τ δΝη ΝΫθαλιβΝ βΝ δΰηάΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝθαΝαφβΰβγ έΝΙ κλέα,ΝβΝκπκέαΝφγΪθ δΝ

πμΝ αΝ ξα αέΝ υ άΝβΝ Ι κλέαΝ θΝαπκ εκπ έΝ βθΝεα αΰλαφάΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝ βμΝ

αθγλυπδθβμΝ εκδθπθέαμΝ κυΝ παλ ζγσθ κμ,Ν αζζΪΝ βθΝ π λδΰλαφάΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ

Θ κτΝη Ν κθΝΪθγλππκ,ΝβΝπκλ έαΝ κυΝκπκέκυΝεαγκ βΰ έ αδΝαπσΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝΘ κτΝ

ηΫ αΝ βθΝ Ι κλέα,Ν κδΝ κπκέ μΝ θ Ϊ κθ αδΝ Ν ΫθαΝ ΰ θδεσ λκΝ ξΫ δκΝ ΰδαΝ βθΝ

αθγλππσ β αΝ εαδΝ πλκ αθα κζέακυθΝ βθΝ Ι κλέαΝ πλκμΝ ΫθαΝ ζδεσΝ εκπσέΝ Μ Ν βθΝ

ΫθαλιβΝ βμΝίδίζδεάμΝ ιδ σλβ βμΝυπΪλξ δΝ κΝ            »,ΝΪλαΝυπκθκ έ αδΝΫθαΝ ΫζκμΝ

                                                 
18 Γ΄Ν α έΝΰίμΝθ-7 
19 Γ΄Ν α έΝΰίμΝκ-9 
20 Γ΄Ν α έΝΝΰίμΝΰί 
21 Γ΄Ν α έΝΝΰίμΝΰγ 
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εαδ,Ν σ, δΝη κζαί έ,Ναπκ ζ έΝ Ι κλέαΝ τηφπθαΝη Ν βΝίδίζδεάΝαθ έζβοβ,Νπλσε δ αδ,Ν

βζα ά,ΝΰδαΝ βΝ δαζ ε δεάΝ πθΝπλπ κίκυζδυθΝ κυΝΘ κτΝεαδΝ πθ γ δευθΝάΝαλθβ δευθΝ

απαθ ά πθΝ κυΝαθγλυπκυΝ βΝγ ρεάΝεζά β22.  

Ϊ δΝ αυ άμΝ βμΝ αθ δζάο πμΝ βΝ Ι κλέαΝ πλαΰηα υθ αδΝ πμΝ δαγάεβΝ εαδΝ

παΰΰ ζέα,ΝπμΝ υηφπθέαΝεαδΝυπσ ξ βΝη αιτΝΘ κτΝεαδΝαθγλυππθέΝ Νπλκκπ δεάΝ κυΝ

ηΫζζκθ κμΝ εαγκλέα δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ αθγλυπδθβμΝ δ κλέαμΝ εαδΝ αυ σΝ έθαδΝ κΝ

ελδ άλδκ,Νη Ν κΝκπκέκΝκΝίδίζδεσμΝ«δ κλδεσμ»Ν πδζΫΰ δΝ αΝπλκμΝαφάΰβ δθΝΰ ΰκθσ α,Ν αΝ

κπκέαΝ εα αΰλΪφ δΝ Ν πδηΫλκυμΝ δ κλέ μέΝ ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ δ κλδυθΝ

θ Ϊ κθ αδΝ βθΝ Ι κλέαΝ βμΝ Θ έαμΝ Οδεκθκηέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ δμΝ

π βλδυ δμΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝ Θ κτέΝ υ άΝ βΝ Θ έαΝ ΟδεκθκηέαΝ πμΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝ Θ κτΝ

βθΝε έ βΝεαδΝ βθΝδ κλέαΝ πθΝαθγλυππθΝ ξ έα αδΝ ζδεΪΝη Ν κΝπλσ ππκΝεαδΝ κΝ

ΫλΰκΝ κυΝΜ έαΝΥλδ κτ,Ν κθΝκπκέκΝβΝ δ κλέαΝ κυΝαθγλυπκυΝαπκε ΪΝθσβηαΝεαδΝ

εκπσέΝ Πλυ κμΝ κΝ Ι λαάζΝ αθΫπ υι Ν ηδαΝ φδζκ κφέαΝ βμΝ δ κλέαμΝ πμΝ πλκφβ δεάΝ

ληβθ υ δεάΝ βμΝαπκεΪζυοβμΝ κυΝΘ κτΝ βθΝ δ κλέαμΝπέ βΝεαδΝαπδ έα,Νελέ βΝεαδΝ

π βλέαΝ πλκ δκλέακυθΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ αθγλυπκυΝ ηΫ αΝ βΝ λκάΝ θσμΝ

λ αζδ δεκτΝεαδΝαθ παθΪζβπ κυΝξλσθκυ,Ν κθΝκπκέκΝπλκ Ϊ κθ αδΝαφ’Ν θσμΝβΝαΰΪπβΝ

κυΝΘ κτ,Ναφ’Ν ΫλκυΝβΝ ζ τγ λβΝαθ απσελδ βΝ κυΝαθγλυπκυΝ Ναυ άθ23. 

Ό αθΝξΪθ αδΝβΝαθπ ΫλπΝπλκκπ δεά,ΝΫθαΝίδίζδεσΝΰ ΰκθσμΝαπκηκθυθ αδΝαπσΝ

βΝ υθΪφ δαΝ βμΝΙ κλέαμΝ βμΝΘ έαμΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝαθ δε δη θκπκδ έ αδ,ΝαεσηαΝεαδΝ

κδΝπζΫκθΝυοβζΫμΝβγδεΫμΝάΝγ κζκΰδεΫμΝ δ α εαζέ μΝπατκυθΝθαΝ έθαδΝ ΰέαΝΓλαφάΝεαδΝ

εα αθ κτθΝ υ ί έμΝ δ κλέ μέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυΝ κδΝ δ κλδεΫμΝ αφβΰά δμΝ βΝ έίζκΝ θΝ

ΫξκυθΝ εκπσΝ βΝ ζ π κη λ δαεάΝ π λδΰλαφάΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ κυΝ παλ ζγσθ κμΝ βμΝ

αθγλυπδθβμΝ εκδθπθέαμΝ κτ Ν βθΝ αθ δε δη θδεάΝ εα αΰλαφάΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ

λα δπ δεάμΝ δ κλέαμΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΟδΝ υθ Ϊε μΝ κυΝ ίδίζδεκτΝ ε δηΫθκυΝ

π ι λΰΪακθ αδΝ κΝυζδεσΝ βμΝπλκφκλδεάμΝπαλα σ πμΝ κυΝζακτΝ κΝαθαφ λση θκΝ Ν

ΰ ΰκθσ αΝ βμΝ δ κλέαμΝ κυμΝ σξδΝ πμΝ δ κλδεκέ,Ν αζζΪΝ πμΝ γ κζσΰκδμΝ εκπσμΝ έθαδΝ βΝ

δα τππ βΝαδπθέπθΝγ κζκΰδευθΝαζβγ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝ δα βλκτθΝ βθΝ πδεαδλσ β ΪΝ

κυμΝ σ κΝ υπΪλξκυθΝ Ϊθγλππκδ24έΝ πκηΫθπμΝ βΝ αζάγ δαΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ εαδΝ βΝ

γ κπθ υ έαΝ βμΝ δαπδ υθκθ αδΝ βθΝ ληβθ έαΝ βμΝΙ κλέαμΝεαδΝ βΝγ υλβ άΝ βμΝπμΝ

                                                 
22 ΜέΝΚπθ αθ έθκυ,ΝΠαζαδΪΝ δαγάεβμΝαπκελυπ κΰλαφυθ αμΝ βθΝπαθαθγλυπδθβΝεζβλκθκηδΪ Χ γάθαμΝ
λησμ,βίίκΨ,Ν έ 53-54 

23 ΜέΝΚπθ αθ έθκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝηζ-ηθ˙Ν έΝΓδαΰεΪακΰζκυ,Ν«Φδζκ κφέαΝ βμΝΙ κλέαμΝεαδΝΘ κζκΰέαΝ βμΝ
Ι κλέαμ»Ν κΝ πέΝ γαθα κπκτζκυ-ΚυπλέκυΝ εέαέ,Ν Ν Ολγκ κιέαΝ πμΝ Πκζδ δ δεσΝ πέ υΰηαΝ εαδΝ αΝ
Πλκίζάηα αΝ κυΝ τΰχλκθκυΝ θγλυπκυμΝ Ολγκ κιέαΝ εαδΝ [Μ α-]Ν π λδεσ β α ΧΠΪ λαμΝ ε κ βΝ
ζζβθδεκτΝ θκδε κτΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝβίίκΨ,Ν έΝΰη-κί,Ν υΝ έΝγί-31, 34 

24 ΜέΝΚπθ αθ έθκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝββ,Νβζ,Νηι,Νθθ-67  
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ξυλκυ,Ν σπκυΝ ε βζυθ αδΝ βΝ απκεΪζυοβΝ κυΝ Θ κτμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ πλκφβ δεάΝ

γ υλβ βΝ εαδΝ ε έηβ βΝ βμΝ Ι κλέαμέΝ Γδ’Ν αυ σθΝ κΝ ζσΰκΝ βΝ γ κπθ υ έαΝ αφκλΪΝ δμΝ

αδυθδ μΝγ έ μΝαζάγ δ μΝεαδΝσξδΝ δμΝΰ θδεσ λ μΝεκδθπθδεΫμ,Νεκ ηδεΫμΝάΝ πδ βηκθδεΫμΝ

αθ δζάο δμΝεΪγ Ν πκξάμ25.    

θΝ εαδΝ παλα κ δαεΪΝ βΝ υΰΰλαφάΝ βμΝΠ θ α τξκυΝ Χ αΝ πΫθ Ν πλυ αΝ ίδίζέαΝ

βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ,Ν ά κδΝ «ΓΫθ δμ»,Ν « ικ κμ»,Ν «Λ υ δεσθ»,Ν « λδγηκέ»,Ν

« υ λκθσηδκθ»ΨΝ απκ έ αδΝ κΝ Μπυ ά,Ν φαέθ αδΝ σ δΝ αΝ ίδίζέαΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ

δαγάεβμΝ υπΫ β αθΝ δα κξδεΫμΝ π ι λΰα έ μέΝ ΣαΝ αλξαδσ λαΝ απκ πΪ ηα ΪΝ κυμΝ

αθάεκυθΝ βθΝ πλκηπ αρεάΝ εαδ,Ν ευλέπμ,Ν βΝ ηπ αρεάΝ πκξά26,Ν εζβλκ κ άγβεαθΝ

πλκφκλδεΪΝ απσΝ ΰ θδΪΝ Ν ΰ θδΪΝ εαδΝ Ν αυ ΪΝ θ πηα υγβεαθΝ κδΝ παθΪλξαδ μΝ

παλα σ δμΝΰδαΝ βθΝπλκρ κλέαΝ κυΝεσ ηκυΝεαδΝκδΝπλυ μΝ δβΰά δμΝΰδαΝ βθΝδ κλέαΝ

κυΝΙ λαάζέ πσΝ κΝΰίκΝαδέΝπέΥέΝεαδΝη ΪΝκΝπλκφκλδεσμΝζσΰκμΝπαΰδυθ αδΝ πδ άηπμΝ

Νΰλαπ ΪΝε έη θα,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝαλξέα δΝθαΝ δαηκλφυθ αδΝ υ βηα δεΪΝεαδΝβΝ

πλυ βΝ γλβ ε υ δεάΝ ΰλαηηα έαΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμέΝ Ν υζζκΰάΝ πκζτ δηπθΝ

πλκφκλδευθΝπαλα σ πθΝΫΰδθ Νεα ΪΝ λυηα α,Ν αΝκπκέαΝεαδΝαπκ ζκτθΝ βθΝ ζδεάΝ

ΰλαπ άΝ δα τππ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ Χπλκαδξηαζπ δαευθΨΝ παλα σ πθ27μΝ αυ ΫμΝ

απαλ έακθ αθΝ απσΝ αφβΰβηα δεσΝ εαδΝ θκηδεσΝ υζδεσ,Ν ΫζαίαθΝ αγ λάΝ ηκλφάΝ εαδΝ

υΰελσ β αθΝ αλξδεΪΝ ηδελΫμΝ αθ ιΪλ β μΝ φδζκζκΰδεΫμΝ θσ β μΝ κυμΝ εσζπκυμΝ βμΝ

πλκφκλδεάμΝ παλα σ πμέΝ Ύ λαΝ απσΝ βΝ δαησλφπ βΝ αυ υθΝ πθΝ ηδελυθΝ

φδζκζκΰδευθΝ θκ ά πθΝ πλκΫευοαθΝ ε θάΝ υηπζΫΰηα αΝ παλα σ πθ28 εαδΝ ΫζκμΝ

                                                 
25 ΜέΝΚπθ αθ έθκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβη,Νηί 
26 ΝαλξαέαΝ δκυ αρεάΝεαδΝξλδ δαθδεάΝπαλΪ κ βΝγ πλκτ αθΝ κΝΜπυ άΝπμΝαπκεζ δ δεσΝ υΰΰλαφΫαΝ
βμΝΠ θ α τξκυέΝυ βηα δεάΝελδ δεάΝ Ναυ άθΝ βΝγ υλβ βΝΪλξδ ΝθαΝαθαπ τ αδΝη ΪΝ κΝΰθκΝαδέΝ
αλξδεΪΝ κυμΝ εσζπκυμΝ βμΝ υ δεάμΝ δαηαλ τλβ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ Ν η λδεΫμΝ π λδπ υ δμΝ Ϋφγα Ν θαΝ
αλθ έ αδΝ βΝγ κπθ υ έαΝ πθΝίδίζέπθΝ βμΝ[αλξέΝΙ λέΝΦκτθ αμ, ληβθ έαΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ1,ΝΓΫθ δμ 
Χ γάθαδμΝ πκ κζδεάΝ δαεκθέα,Ν βίίζΨ,Ν έΝ γζλ]έΝ Φυ δεΪΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ πα λσ β αμΝ βμΝ Π θ α τξκυΝ
έθαδΝΪ ξ κΝη Ν βΝ κηΫθβΝγ κπθ υ έαΝ βμ,ΝσηπμΝκδΝαελσ β μΝ βμΝθ π λδεάμΝελδ δεάμΝέ πμΝυγβ Ν
η λέ αΝ κλγκ σιπθΝ γ κζσΰπθΝ θα απκλλέο δΝ Ϊλ βθΝ ίΪ δη μΝ φδζκζκΰδεΫμΝ άΝ δ κλδεΫμΝ θ Ϊ δμΝ εαδΝ
ηΪζδ αΝ ξπλέμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ [πέξέΝ ΝέΝ ΠέΝ α δζ δΪ βμ,Ν Ν ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν σηκμΝ ΄μΝ ΓΫθ δμ 
Χ γάθαδμΝ ζφσ βμΝ Θ κζσΰπθΝ «ΟΝ π άλ»,Ν βίίζ9Ψ,Ν έΝ κ]έΝ ΧμΝ σ κΝ κδΝ η Ϋπ δ αΝ – φδζκζκΰδεΫμΝ – 
παλα σ δμΝ θΝ απκεζ έκυθΝ βθΝ τθ αιβΝ θσμΝ αλξδεκτΝ ε δηΫθκυΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ κΝ Μπυ άΝ άΝ απσΝ
υθ λΰΪ μΝ κυ,Ν αφκτΝ βΝ φυ δκΰθπηέαΝ κυΝ πσα δΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ πλκςπκγΫ δΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ
βθΝ ικ κέΝ ζέΝ ξέΝαλξέΝΙ λέΝΦκτθ αμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγζλ-350. 

27 θΪζκΰαΝ η Ν βΝ ξκζάΝ εΫο πμΝ εαδΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ γ πλέ μΝ αΝ λυηα αΝ αυ ΪΝ κθκηΪακθ αδΝ εαδΝ
«πβΰΫμ»ΝΧ έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβιλΨέ 
28 Πλσε δ αδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ βΝ ΰδαξίδ δεάΝ ΧJΨΝ παλΪ κ βΝ ΧαπσΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτη θκΝ «ΓδαξίΫ»Ν πμΝ
βζπ δεσΝ κυΝ γ έκυΝ κθσηα κμΨΝ έ πμΝ πέΝ κζκηυθ κμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ζπξδηδεάΝ ΧEΨΝ ζέΰκΝ η αΰ θΫ λβΝ
Χαθ δ κέξπμΝ« ζπξέη»ΨΝ κΝίσλ δκΝία έζ δκΝ κυΝΙ λαάζ,ΝκδΝκπκέ μΝ υΰξπθ τγβεαθΝπδγαθυμΝη ΪΝ βθΝ
π υ βΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝιββΝπέΥέΝ Ν πκηΫθβΝξλκθδευμΝ υ λκθκηδεάΝΧDΨΝπαλΪ κ βΝΧ ΫζβΝικυΝαδέΝπέΥέΨΝ
πβλΫα Ν κΝίδίζδεσΝε έη θκΝευλέπμΝη Νπλκ γάεβΝθκηδεκτΝυζδεκτΝεαδΝη Ν κΝπθ τηαΝ βμ,Νσ δ,Ν βζα ά,Ν
κΝπ λδκτ δκμΝζασμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝη έθ δΝπλκ βζπηΫθκμΝ κΝΘ σΝεαδΝ βΝζα λ έαΝΣκυέΝ Ν δ λα δεάΝΧP) 
έθαδΝ βΝ ζ υ αέαΝ παλΪ κ βΝ απκ δ κηΫθβΝ Ν δ λ έμΝ Χ ιΝ κυΝ εαδΝ κΝ σθκηΪΝ βμΨΝ εα ΪΝ βΝ αίυζυθδκΝ
δξηαζπ έα,Ν αΝ ίδυηα αΝ βμΝ κπκέαμΝ πλκ Ϋφ λαθΝ βΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ ξ δεάμΝ δβΰά πμΝ
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αεσηαΝ ε θΫ λαΝ– πμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υθ θυ πμΝσζπθΝ πθΝ λπηΪ πθΝ– απσΝ αΝ

κπκέαΝ ζδεΪΝ απ ζΫ γβΝ βΝ Π θ Ϊ υξκμ29έΝ Ν κλδ δεάΝ δαησλφπ βΝ φαέθ αδΝ σ δΝ

Ϋΰδθ Ν π λέΝ αΝ ηΫ αΝ κυΝ ηκυΝ αδέΝ πέΥέΝ απσΝ κθΝ δ λΫαΝ λα,Ν κΝ κπκέκμΝ αθΫΰθπ Ν εαδΝ

ιάΰβ Ν κΝ ΝσηκΝ Ν υθΪγλκδ βΝ κυΝ ζακτΝ αΝ Ι λκ σζυηα30,Ν αφκτΝ ιΫ π Ν άΝ

αθαπαλάΰαΰ Ν αΝδ λΪΝίδίζέαΝαπσΝ δαφκλ δεΫμΝπβΰΫμ31.  

ΓδαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ πθΝ υπκζκέππθΝ εα ικξάθΝ δ κλδευθΝ ίδίζέπθΝ κυΝ

πλκαδξηαζπ δαεκτΝΙ λαάζΝΧ«Ιβ κτμΝ κυΝΝαυά»,Ν«Κλδ Ϋμ»,Ν« ΄- ΄Ν α δζ δυθ»,Ν« ΄-

΄Ν Παλαζ δπκηΫθπθ»ΨΝ βΝ δα δεα έαΝ δαφκλκπκδάγβε Ν εα ΪΝ π λέπ π δθέΝ θυΝ κΝ

πυλάθαμΝ κυΝίδίζέκυΝ κυΝΙβ κτΝ κυΝΝαυάΝφαέθ αδΝθαΝΫξ δΝΰλαφ έΝ υΰξλσθπμΝη Ν αΝ

ιδ κλκτη θαΝΰ ΰκθσ α32,Ν κΝίδίζέκΝ πθΝΚλδ υθΝαθαπ τξγβε Ν α δαεΪΝαλξδεΪΝη Ν

βΝ ηκλφάΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ πλκφκλδεάμΝ παλΪ κ βμΝ κΝ ΰβκΝ εαδΝ ΰΰκΝ αδέΝ πέΥέΝ πμΝ βΝ

ΰλαπ άΝ δαλεκτθ κμΝ κυΝΰίκυΝαδέΝπέΥέ,Νσ αθΝεΪπκδκμΝαθυθυηκμΝ υΰΰλαφΫαμΝ υθΫζ ι Ν

εαδΝ εα Ϋΰλαο Ν δμΝ δ κλδεΫμΝ δβΰά δμΝ εαδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ αλξαέκυΝ πκδβ δεκτΝ εαδΝ

π ακΰλαφδεκτΝ υζδεκτ33έΝ πέΝ ηκθαλξέαμΝ Χ ΫζβΝ ΰΰκυ-αλξΫμΝ θκυΝ αδέΝ πέΥέΨΝ κΝ ίδίζδεσμΝ

υΰΰλαφΫαμΝ ηπκλκτ Ν θαΝ αθα λΫι δΝ Ν αλξ δαεάμΝ άΝ ξλκθκΰλαφδεάμΝ φτ πμΝ

αιδσπδ μΝ ΰλαπ ΫμΝ πβΰΫμΝ τΰξλκθ μΝ πθΝ ιδ κλκυηΫθπθΝ ΰ ΰκθσ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

ηΪζδ αΝ παλα έγ θ αδΝ έ Ν αυ κτ δ μΝ έξπμΝ δ δαέ λβΝ π ι λΰα έα,Ν σππμΝ πλκετπ δΝ

απσΝ παλα βλκτη θ μΝ αθ δθκηέ μΝ Χ ΄- ΄Ν α δζ δυθΨ,Ν έ Ν π λδζβπ δεΪΝ ΧΓ΄- ΄Ν

α δζ δυθΨ34έΝ ΠΪθ πμΝ αυ ΪΝ αΝ ίδίζέαΝ ηΪζζκθΝ ΫξκυθΝ υπκ έΝ π ι λΰα έαΝ απσΝ ΫθαΝ

υ λκθκηδ άΝ υθ Ϊε β,Ν κΝΫλΰκΝ κυΝκπκέκυΝ θ Ϊ αδΝ ΝηέαΝηαελΪΝπ λέκ κΝαπσΝ

κθΝικΝαδέΝπέΥέΝεαδΝ βΝη αλλτγηδ βΝ κυΝία δζδΪΝ κυΝ Ικτ αΝ Ιπ έαΝ ΧθβΰΝπέΥέΨΝηΫξλδΝ

εαδΝ βΝη αδξηαζπ δαεάΝπ λέκ κΝεαδΝκΝκπκέκμΝαιδκζκΰ έΝ βθΝδ κλέαΝ κυΝΙ λαάζΝυπσΝ

βθΝ κπ δεάΝ πθΝ αλξυθΝ κυΝ υ λκθκηέκυ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ απκεαζκτθ αδΝ

                                                                                                                                            
ΧπΪθ πμΝπμΝπλκμΝ βΝξλκθδεάΝαεκζκυγέαΝυπΪλξκυθΝ θ Ϊ δμμΝ θέκ ΝκΝ ζπξδηδ άμΝπλκ Ϊ αδΝ κυΝ
Γδαξίδ άΝ εαδΝ κΝ Ι λα δεσμΝ Κυ δεαμΝ κυΝ υ λκθκηδ άΨέΝ ξ δεάΝ αθΪζυ βΝ έ έ ΝέΝ ΠέΝ Οζυηπέκυ,Ν
δ αΰπΰάΝ κΝΠλσίζβηαΝυθγΫ πμΝ βμΝΠ θ α τχκυ,Ν γάθα,Ν βίίβ,Ν έΝ βζ-λβ,Ν σπκυΝπαλκυ δΪα αδΝ

αλε ΪΝαθαζυ δεΪΝβΝ λαέπ βΝ βμΝγ πλέαμΝπ λέΝπβΰυθ,ΝεαδΝαλξέΝΙ λέΝΦκτθ αμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγζζ-γζλ,ΝαθΝ
εαδΝ αΝπκλέ ηα αΝ ηφαθέακθ αδΝεΪππμΝαπσζυ αέΝΓ θδεσ λαΝΰδαΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝφδζκζκΰδεάμΝ τθγ βμΝ
βμΝ Π θ α τξκυΝ εαδΝ τθκοβΝ σζπθΝ πθΝ δα υππγ δ υθΝ απσο πθΝ έ έΝ ΝέΝ ΠέΝ Οζυηπέκυ,Ν σέΝ πέ,Ν  έΝ
Καζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβθι-βκγΝεαδΝαλξέΝΙ λέΝΦκτθ αμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγγι-350. 
29  έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰίΰ,Νβιλ-280 
30 Ν ηέΝκμΝΰ-8 
31 ΝέΝΠέΝΟζυηπέκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζγ,Ν έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβιΰέΝΓδαΝ βΝφδζκζκΰδεάΝδ κλέαΝ πθΝίδίζέπθΝ
βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ πλίέΝ ΪίίαμΝ ΰκυλέ βμ, Ι κλέαΝ βμΝ γλβ ε έαμΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν ζζβθδεΪΝ
ΓλΪηηα α,Ν γάθα,Νΰλλη,Ν έΝγκ-γλέΝΧμΝ σ κΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝδ κλέαΝ βμΝ υΰΰλαφάμΝ βμΝΠ θ α τξκυΝ
πλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έΝσ δΝ σζ μΝκδΝαθπ ΫλπΝπαλα βλ έμΝαπκ ζκτθΝαεσηαΝαπζΫμΝγ πλέ μΝεαδΝ σ δΝ εα ΪΝ
ΰ θδεάΝπαλα κξάΝ κΝγΫηαΝ έθαδΝαεσηαΝαθκδξ σΝ βθΝΫλ υθαέΝΝ 
32  έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγιλ 
33 σέΝπέ,Ν έΝγλγ 
34 σέΝπέ,Ν έ 416-417, 434 
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« υ λκθκηδ δεάΝ Ι κλέα»35έΝ ΠαλσηκδαΝ δα δεα έαΝ αεκζκυγάγβε Ν εαδΝ ΰδαΝ βΝ

υΰΰλαφάΝ πθΝ ΄- ΄Ν Παλαζ δπκηΫθπθμΝ εαδΝ υΝ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ πβΰΫμΝ

δ κλδεκτΝεαδΝπλκφβ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυ,Ν δμΝκπκέ μΝεαδΝεα κθκηΪα δ,ΝαζζΪΝαιδκζκΰ έΝ

κΝυζδεσΝ κυΝπλκ ε δεΪ,Ν κΝκπκέκΝπαλαγΫ δΝΰδαΝθαΝ ιυπβλ ά δΝ κυμΝγ κζκΰδεκτμΝ

εκπκτμΝ κυ36. 

 

1έγέΝ θΪζυ β 

Γδ’Ν αυ κτμΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αΝ παζαδκ δαγβεδεΪΝ ΰ ΰκθσ αΝ βμΝ ία δζ έαμΝ κυΝ

κζκηυθ αΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθ δη ππδ γκτθΝπμΝ υΰΰλαφάΝ δ κλέαμέΝΣαΝπΪθ αΝ Ν

αυ ΪΝφδζ λΪλκθ αδΝηΫ αΝαπσΝ κΝπλέ ηαΝ βμΝγ ρεάμΝπαλκυ έαμέΝ βΝκΝ κδηκγΪθα κμΝ

αυ  πλκ λΫπ δΝ κΝ κζκηυθ αΝ θαΝ παλαη έθ δΝ πδ σμΝ κΝ Θ σ37 εαδΝ κΝ Θ σμΝ

εα α Ϋξ αδΝθαΝαθ αη έο δΝη Ν κφέα,Ν σια,Νπζκτ κΝεαδΝηαελκβηΫλ υ βΝ κθΝ απ δθσΝ

κζκηυθ α,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ αυ σμΝ γαΝ πκλ υγ έΝ θΝ κ υΝΚυλέκυΝ εαδΝ σ δΝ γαΝ

δαφυζΪι δΝ δμΝ θ κζΫμΝ κυ38έΝ ΝυπαεκάΝ κΝεαδΝβΝπαλαηκθάΝυπσΝ κΝγΫζβηαΝ κυΝΘ κτΝ

παθαζαηίΪθ αδΝ εαδΝ αλΰσ λαΝπμΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ παλαηκθάΝ κυΝΚυλέκυΝ κΝ

πζ υλσΝ σξδΝ ησθκθΝ κυΝ ία δζδΪ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυΝ ζακτ,Ν αφκτΝ θ ξση θβΝ παλαεκάΝ εαδΝ

απδ έαΝ γαΝ πλκεαζΫ δΝ βΝ γ ρεάΝ κλΰά,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ εα α λΫο δΝ κθΝ Ι λαάζΝ εαδΝ γαΝ

αφαθέ δΝ βΝξυλα39. 

ΝυπαεκάΝ κΝγΫζβηαΝ κυΝΘ κτΝΰδαΝ κθΝ υ ίάΝγ πλ έ αδΝαυ κθσβ βέΝΟΝέ δκμΝ

κΝ πλκφβ ΪθαιΝ αυ  η Ν κΝ ηΫΰαΝ ετλκμΝ κυΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ σ δΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υΰελδγ έΝη Ν κΝαπσζυ κΝεαδΝαδυθδκΝετλκμΝ κυΝαυθ κμΝΘ κτ,Νΰδ’Ναυ σΝ υηίκυζ τ δΝ κΝ

κζκηυθ αΝθαΝ θ λΰ έΝ τηφπθαΝη Ν κΝγ έκΝθσηκ,Ν δσ δΝησθκθΝεα ’Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ

γαΝ ια φαζέ δΝ βΝία δζ έαΝ κυΝ αγ λά,Ναθ ιαλ ά πμΝ ΪθΝκΝΘ σμΝ κΝυπ ξΫγβ˙ΝβΝ

επζάλπ βΝ βμΝγ έαμΝυπκ ξΫ πμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝαθγλυπδθβΝ δαΰπΰά40έΝ υ σΝκΝ

Θ σμΝ θΝ δ Ϊα δΝθαΝ κΝυπ θγυηέ δΝ κΝκζκηυθ α,ΝαφκτΝγαΝ ε πΪ δΝη Ν βΝξΪλβΝ

ΣκυΝ κθΝπδ σΝεαδΝ απ δθσΝ κτζκ,Νΰδ’Ναυ σΝεαδΝκΝκζκηυθΝαθ απκελδθση θκμΝ κ γ έκΝ

εΪζ ηαΝκηκζκΰ έΝ βθΝαθ πΪλε δΪΝ κυΝεαδΝαβ έΝαπσΝ κΝΘ σΝθαΝ κθΝΰ ηέ δΝη Ν κφέα,Ν

                                                 
35  έΝ Καζαθ αΪεβμ,Ν σέΝ πέ,Ν γικ˙Ν αλξέΝ Ι λέΝ Φκτθ αμ,Ν σέΝ πέ,Ν έΝ γζιέΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ ΰ ΰκθσ αΝ βμΝ
υ λκθκηδ δεάμΝ η αλλτγηδ βμΝ απσΝ κΝ ία δζδΪΝ κυΝ Ικτ αΝ Ιπ έαΝ ΧθβΰΝ πέΥέΨΝ βθΝ ζζβθδεάΝ

ίδίζδκΰλαφέαΝέ έΝέΝ ΰκυλέ βμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰλι-βββ,Ν θυΝΰδαΝ βΝ ξΫ βΝ κυΝίδίζέκυΝ κυΝ υ λκθκηέκυΝ
εαδΝ βμΝη αλλτγηδ βμ,Νέ έΝΝέΝΠέΝΟζυηπέκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγγ-35.   
36  έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζηθ-ζηιέΝ ΝαθαφκλΪΝαυ άΝΰέθ αδ,Ν π δ άΝαπσΝ κΝαθπ ΫλπΝ τθκζκΝ κΝΓ΄Ν
α δζ δυθΝεαδΝ κΝ ΄ΝΠαλαζ δπκηΫθπθΝαπκ ζκτθΝπβΰΫμΝΰδαΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪέΝ 

37 Γ΄Ν α έΝβμΝγ 
38 Γ΄Ν α έΝγμΝΰΰ-14 
39 Γ΄Ν α έΝθμΝΰβ-ΰγ˙ΝλμΝζ-9 
40 ΝέΝΠέΝ α δζ δΪ β,Ν ΝΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν σηκμΝΣ΄μΝΓ΄- ΄Ν α δζ δυθ,Ν έΝζβ-ζγΝΧπλίέΝΓ΄Ν α έΝβμΝγΨ 
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υ Ν θαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ α εά δΝ αΝ ία δζδεΪΝ εαγάεκθ ΪΝ κυέΝ ΠλΪΰηα δΝ κΝ άγκμΝ κυΝ

κζκηυθ αΝζΪηπ δΝ δΪΝ βμΝ απ δθκφλκ τθβμΝ κυ,ΝαφκτΝαδυθ μΝπλδθΝ υηηκλφυθ αδΝ

η Ν δμΝ υαΰΰ ζδεΫμΝ πλκ λκπΫμΝ                                               

                                                θ             »41
 εαδΝ       

                                                           »42έΝ ΧμΝ απΪθ β βΝ

βθΝ πλκ υξάΝ κυΝ κτΝ παλαξπλάγβε Ν κφέαΝ εαδΝ φλσθβ βΝ σ βΝ σ βΝ κυ Ϋπκ Ν

δΫγ ΝΪζζκμΝβΰ ησθαμΝπλδθΝάΝη ΪΝαπ’Ναυ σθ,ΝαζζΪΝεαδΝπζκτ κμΝεαδΝ σια,Ν αΝκπκέαΝ

θΝ έξ Ναβ ά δ,Νυ Ν αΝαβ άηα αΝαυ ΪΝθαΝυπ λί έΝσζκυμΝ κυμΝπλκΰ θ ΫλκυμΝεαδΝ

η αΰ θ ΫλκυμΝ ία δζ έμ43έΝ ΟΝ Θ σμΝ παλα Ϋε αδΝ αφ δ υμΝ εαδΝ ΰ θθαδσ πλαΝ εαδΝ

ηουξυθ δΝ κΝία δζδΪ,ΝαζζΪΝ θΝ δ Ϊα δΝ θαΝ κθΝπλκ δ κπκδά δΝσ δΝβΝ σιαΝ κυΝγαΝ

ίά δ,Ν ΪθΝ σ κΝκΝ έ δκμΝσ κΝεαδΝκΝζασμΝΣκθΝ ΰεα αζ έοκυθμΝβΝ υζκΰέαΝΣκυΝΫθαθ δΝ

κυΝ ία δζδεκτΝ κέεκυΝ γαΝ υθ ξδ γ έ,Ν φ’Ν σ κθΝ κδΝ απσΰκθκδΝ κυΝ κζκηυθ αΝ

δαφυζΪικυθΝ δμ γ έ μΝ θ κζΫμ,ΝαφκτΝησθκθΝβΝπέ δμΝηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ

ησθδηβΝεαδΝ αγ λάΝ βθΝ υζκΰέαΝ κυΝΘ κτ44. 

Ό κΝβΝεαλ δΪΝ κυΝκζκηυθ αΝίλδ εσ αθΝεκθ ΪΝ κΝΘ σ,Ν υ σμΝ κθΝ εΫπαα Ν

η Ν βΝξΪλβΝΣκυέΝΚα ΪΝ βΝία δζ έαΝ κυΝ θΝ δ ιάξγβ αθΝπκζ ηδεΫμΝ υΰελκτ δμΝεαδΝβΝ

φάηβΝΰδαΝ βΝ κφέαΝ κυΝ έξ Νυπ λί έΝ αΝσλδαΝ κυΝία δζ έκυΝ κυΝεαδΝ έξ Ν ιαπζπγ έΝ Ν

σζκθΝ κθΝ εσ ηκέΝ ΌηπμΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ θΝ εΪθ δΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ βθΝ θ τππ βΝ

αυ άμΝ βμΝφάηβμΝ κυμΝ υΰξλσθκυμΝ δ ξυλκτμΝβΰ ησθ μΝ βμΝ θα κζάμ,ΝκδΝ κπκέκδΝ γαΝ

δα βλκτ αθΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ45,Ν αζζΪΝ ΰδαΝ βθΝ π λδΫλΰ δαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ βμΝ

ξυλαμΝ αίΪ,Ν βΝ κπκέαΝ αιέ ο Ν πμΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ ΰδαΝ θαΝ αθααβ ά δΝ ζτ δμΝ Ν

αδθέΰηα αΝ εαδΝ απκλέ μ46έΝ θΝ εαδΝ αΝ κζκηυθ δαΝ ξπλέαΝ ηθβηκθ τ αδΝ δαλευμΝ βΝ

υπΫλη λβΝ κφέαΝ εαδΝ βΝ τθ βΝ κυΝ ία δζδΪ,Ν αυ ά ηφαθέα αδΝ Ν π λέπ π βΝ

πλαε δεκτΝ πλκίζάηα κμΝ ησζδμΝ ηέαΝ φκλΪ,Ν βθΝ δ κλέαΝ ΰδαΝ βΝ δαηΪξβΝ πθΝ τκΝ

ΰυθαδευθΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰπΰάΝ κυΝ παδ δκτ47,Ν θυΝ ΰδαΝ κθΝ αθ έε υπκΝ κΝ ιπ λδεσΝ

ΰέθ αδΝησθκθΝζσΰκμΝη Ν βθΝ πέ ε οβΝ βμΝία έζδ αμΝΧεα ΪΝ αΝΪζζαΝβΝ κφέαΝηπκλ έΝ

θαΝ δαφαθ έΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πκζδ δεάΝ δαευίΫλθβ βΝ εαδΝ βθΝ πκζδ έαΝ πλκμΝ κΝΘ σΨέΝ

εκπσμ,Ν ζκδπσθ,Ν κυΝ γ σπθ υ κυΝ υΰΰλαφΫαΝ έθαδΝ θαΝ εα αφαθ έΝ βΝ κζκησθ δαΝ

                                                 
41 Μα γέΝθμΝγγ 
42 ΙπέΝΰθμΝβγ 
43 ΝέΝΠέΝ α δζ δΪ β,ΝσέΝπέ,Ν έΝθβ-63 (πλίέΝΓ΄Ν α έΝγμΝΰΰ-14)  
44 σέΝπέ,Ν έΝκι,ΝΰβηΝΧπλίέΝΓ΄Ν α έΝθμΝΰβ-ΰγΝεαδΝλμΝζ-λΝαθ δ κέξπμΨ 
45 ΜέαΝΫηη βΝαθαφκλΪΝΰέθ αδΝησθκθΝΰδαΝ κΝΥδλΪηΝ βμΝΣτλκυΝΧΝέΝΠέΝ α δζ δΪ β,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰβιΨ 
46 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰ-2 
47 Γ΄Ν α έΝγμΝΰθ-28 
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κφέαΝ εαδΝ αυ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ κυΝ Ι λαβζέ βΝ ηκθΪλξβΝ αΝ

λπ άηα αΝ βμΝ ία έζδ αμ48έΝ ΣκΝ η ΰαζ έκΝ κυΝ κζκηυθ αΝ υηπζβλυθ αδΝ απσΝ αΝ

η ΰαζκπλ πάΝ ΫλΰαΝ εαδΝ κθΝ πζκτ κΝ βμΝ ία δζ έαμΝ κυ,Ν αΝ κπκέαΝ απκ ζκτθΝ

αθ δε έη θκΝγαυηα ηκτΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝία δζέ βμ49έΝΌηπμΝκυ δα δεΪΝπέ πΝαπ’Νσζ’Ν

αυ ΪΝ υπκελτπ αδΝ βΝ ΰ θθαδκ πλέαΝ κυΝ Θ κτΝ πλκμΝ κΝ κτζκΝ Σκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ

δαζαθγΪθ δΝ βμΝ πλκ κξάμΝ βμΝ ία δζέ βμ,Ν αφκτΝ αυ άΝ ηφα δεΪΝ κιΪα δΝ κΝ σθκηαΝ

κυΝΘ κτΝ κυΝΤοέ κυ50,ΝαθΝεαδΝβΝέ δαΝ– ζκΰδεΪΝ– δα βλ έΝ δαφκλ δεάΝγλβ ε υ δεάΝ

πέ βέ 

         Ναυ σΝ κΝ βη έκΝελέθ αδΝ εσπδηκΝθαΝζ ξγ έΝ κΝ ιάμμΝαθΝεαδΝ υξθΪΝ τΰξλκθκδΝ

υΰΰλαφ έμΝυπκθκκτθΝσ δΝβΝία έζδ αΝπλαΰηα κπκέβ Ν κΝ αιέ δΝαπσΝγλβ ε υ δεΫμΝ

αθααβ ά δμ51,ΝεΪ δΝ ξ δεσΝ θΝ υθΪΰ αδΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝε έη θκέΝ ΫίαδαΝβΝαφάΰβ βΝ

Ϋξ δΝ πλκπαΰαθ δ δεσΝ υπΫλΝ κυΝ κζκηυθ α,Ν κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κυΝ θσμΝ Θ κτΝ

ξαλαε άλα,ΝσηπμΝαυ σΝ υηίαέθ δΝαθ παέ γβ αΝεαδΝαίέα αμΝ δ ιΪΰ αδΝΫθαΝ αιέ δΝΰδαΝ

θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ φάηβΝ ΰδαΝ βΝ κφέαΝ θσμΝ ία δζδΪ,Ν βΝ φάηβΝ αυ άΝ αεκζκτγπμΝ

πδί ίαδυθ αδ,Ν βΝ δεσθαΝ υηπζβλυθ αδΝ η Ν βθΝ αθαφκλΪΝ αΝ ΫλΰαΝ υζδεκτΝ

πκζδ δ ηκτ,Νυ Ν θαΝ υηία έα δΝ βΝ δαθσβ βΝη Ν αΝ υζδεΪΝ πδ τΰηα α,Ν εαδΝ ζδευμΝ

ιυηθ έ αδΝ κΝ κυ δα δεσμΝ βηδκυλΰσμΝ σζκυΝ αυ κτΝ κυΝ η ΰαζ έκυ,Ν κΝ πλαΰηα δεσμΝ

Θ σμέΝΦαέθ αδΝσ δΝκΝίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝα δαφκλ έ,ΝαθΝβΝία έζδ αΝπλκ ξυλβ Ν

βθΝπέ βΝΣκυμΝπλκφαθυμΝβΝκηκζκΰέαΝ βμΝ σιβμΝεαδΝ βμΝη ΰαζκ τθβμΝΣκυΝαπσΝ αΝ

ξ έζβΝηδΪμΝ– πλκ άζπμΝ– Ϊπδ βμΝά αθΝυπ λαλε άέΝ ιΝΪζζκυΝεαδΝκΝέ δκμΝκΝκζκηυθΝ

εα ΪΝ αΝ ΰεαέθδαΝ κυΝΝακτΝ θΝι ξθΪΝθαΝαβ ά δΝαπσΝ κΝΘ σΝθαΝη λδηθά δΝαεσηαΝ

εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ ιΫθκυμ,Ν κδΝ κπκέκδ,Ν αθΝ εαδΝ αζζσγλβ εκδ,Ν θ ξκηΫθπμΝ γαΝ ΫζγκυθΝ αΝ

Ι λκ σζυηαΝΰδαΝθαΝπλκ υξβγκτθΝ κΝΝασ52. 

Ναθέξθ υ βΝ κυΝδ κλδεκτΝυπκίΪγλκυΝ κυΝ αιδ δκτΝεαδΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ έθαδΝ

ιΝ υπαλξάμΝ πκζτΝ τ εκζβΝ πδξ έλβ βέΝ θ τππ βΝ πλκεαζ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ

υΰΰλαφΫαμΝ θΝΫελδθ Ν εσπδηκΝκτ ΝθαΝαθαφΫλ δΝ κΝσθκηαΝ βμΝία δζέ βμΝκτ ΝθαΝ

πλκ δκλέ δΝΰ πΰλαφδεΪΝ βΝξυλαΝ βμ,Νπαλ’Νσ, δΝπζβλκφκλ έΝσ δΝαυ άΝ έξ ΝΫζγ δΝαπσΝ

κΝαίΪμΝ έ Νγ πλκτ Ναυ κθσβ βΝ βθΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝξυλαμΝαπσΝ κθΝαθαΰθυ β,Ν

κυζΪξδ κθΝ κΝ τΰξλκθσΝ κυ,Ν έ Ν Ϋελδθ Ν π λδ σΝ εαδΝ α δΪφκλκΝ θαΝ α ξκζβγ έΝ η Ν

                                                 
48 Γ΄Ν α έΝΰίμΝγ 
49 Γ΄Ν α έΝΰίμΝζ-8 
50 Γ΄Ν α έΝΰίμΝλ 
51 ΝέΝΠέΝ α δζ δΪ β,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰγβ 
52 Γ΄Ν α έΝκμΝζΰ-42 
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Ϋ κδ μΝ«ζ π κηΫλ δ μ»έΝ εσηαΝεαδΝαυ άΝβΝπαλα άλβ βΝΫξ δΝ βθΝαιέαΝ βμέΝξ δεΪΝγαΝ

παθΫζγκυη Ναλΰσ λαέ 

Μκθα δεσ,Ν έ πμ,Ν αγ λσΝ βη έκΝ έθαδΝ κΝ ξλσθκμΝ βμΝ υθΪθ β βμ,Ν βΝ κπκέαΝ

υθΫίβ,Νφυ δεΪ,ΝπλδθΝαπσΝ κΝγΪθα κΝ κυΝκζκηυθ αΝΧπ λέπκυΝ κΝλγβΝπέΥέΨΝεαδΝαφκτΝ

έξαθΝ κζκεζβλπγ έΝ κδΝ κδεκ κηδεΫμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυΝ αΝ Ι λκ σζυηα,Ν βζα άΝ βΝ

κδεκ σηβ βΝ κυΝ ΝακτΝ εαδΝ πθΝ αθαε σλπθέΝ ΣκΝ έ δκΝ κΝ ε έη θκΝ πζβλκφκλ έΝ σ δΝ βΝ

εα α ε υάΝ κυΝΝακτΝΪλξδ Νεα ΪΝ κΝ τ λκΝηάθαΝ κυΝ Ϊλ κυΝΫ κυμΝ βμΝία δζ έαμΝ

κυΝκζκηυθ αΝεαδΝκζκεζβλυγβε Ν κθΝσΰ κκΝηάθαΝ κυΝ θ εΪ κυΝΫ κυμ53έΝ ηΫ πμΝ

η ΪΝκδΝ λΰα έ μΝ π ε ΪγβεαθΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝαθαε σλκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ δάλεβ αθΝ

ΰγΝΫ β54,Νυ ΝσζαΝ αΝΫλΰαΝθαΝξλ δα γκτθΝ έεκ δΝΫ β55έΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ αΝπΪθ αΝ

έξαθΝ υθ ζ γ έΝπμΝ κΝβηκΝ βμΝία δζ έαμΝ κυΝκζκηυθ α,Ν βζα άΝπ λέπκυΝη ΪΝ κ 

λζηΝπέΥέ,ΝαθΝπμΝΫ κμΝ θγλσθβ βμΝ κυΝία δζδΪΝΰέθ αδΝ ε σΝ κΝλιίΝπέΥέ56. 

Νδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝΫπ αδΝαυ άμΝ κυΝΥδλΪηΝ βμΝΣτλκυ,ΝξπλέμΝκδΝ τκΝθαΝ

υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ κυμ,Ν αθΝ εαδΝ Ν αυ άθΝ βμΝ ία έζδ αμΝ παλ ηίΪζζκθ αδΝ τκΝ

παλΪΰλαφκδ57,Ν κδΝ κπκέ μΝ π λδΰλΪφκυθ βΝ θαυ δεά- ηπκλδεάΝ πδξ έλβ βΝ βΝ ξυλαΝ

κυφέλΝ θσμΝ δ λαβζδ δεκτΝ σζκυ,ΝκΝκπκέκμΝθαυπβΰάγβε ΝαπσΝ κΝΥδλΪηέΝΠΪθ πμΝβΝ

τθ βΝ αυ άΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ υξαέαέΝ εσηαΝ εαδΝ αθΝ κδΝ ξΫ δμΝ κζκηυθ κμ-

ΥδλΪηΝ θΝ αφκλκτ αθΝ βΝ ία έζδ α,Ν φαέθ αδΝ σ δΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ

κπκγΫ β Ν δα κξδεΪΝ δμΝ τκΝ αφβΰά δμΝ έ Ν ζσΰπΝ ΰ πΰλαφδεκτΝ υ ξ δ ηκτΝ έ Ν

ΰδαΝ θαΝ εδαΰλαφά δΝ βθΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ κφκτΝ ία δζδΪέΝΌηπμΝ υθ δεσΝ

βη έκΝαθΪη αΝ δμΝ τκΝ δ κλέ μΝηπκλ έΝ θαΝγ πλβγ έΝβΝ πδξ έλβ βΝ κΝκυφέλ,ΝβΝ

κπκέαΝαφ’Ν θσμ δ ιάξγβΝη Ν βΝ υθ λκηάΝ κυΝΥδλΪη,Ναφ’Ν ΫλκυΝπαλ ηίΪζζ αδΝ βθΝ

αφάΰβ βΝ πλδθΝ βθΝ αθαξυλβ βΝ βμΝ ία έζδ αμΝ ΰδαΝ βθΝ πα λέ αΝ βμ58έΝ Γδ’Ν αυ σθΝ κΝ

ζσΰκΝγαΝαεκζκυγά δΝ υλαΝ τθ κηβΝαθαφκλΪΝ αΝπ λέΝκυφέλέ 

Ν ξυλαΝ κυφέλΝ αυ έα αδΝ αθαθ έλλβ αΝ η Ν κΝ ίδίζδεσΝ Ουφ έλ59,Ν απ’Ν σπκυΝ

Ϋζαί Ν κΝσθκηαΝεαδΝκΝκπκέκμΝά αθΝυδσμΝ κυΝ Ι ε Ϊθ,ΝαπκΰσθκυΝ κυΝβη,ΝεαδΝη αιτΝ

                                                 
53 Γ΄Ν α έΝθμΝΰ˙ΝθμΝΰ  
54 Γ΄Ν α έΝιμΝγκ 
55 Γ΄Ν α έΝκμΝΰ 
56 Γ θδευμΝ θΝ υπΪλξ δΝ απσζυ βΝ υηφπθέαΝ δμΝ βη λκηβθέ μΝ αθσ κυΝ κΝ γλσθκΝ εαδΝ γαθΪ κυΝ κυΝ
κζκηυθ αέΝ υΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ απσΝ κΝ ΚέΝ Μ ΰαζκηηΪ βμ,Ν « ίλαέκδ»,Ν επαδ υ δεάΝ ζζβθδεάΝ
ΰευεζκπαέ δα,ΝΠαΰεσ ηδαΝΙ κλέαΝ ΄,ΝΧ γάθαμΝ ε κ δεάΝ γβθυθ,ΝΰλλβΨ,Ν έΝβηκ-βιζ,Ν υΝ έΝβθβέ 

57 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰΰ-12 
58 Γδ’Ναυ άθΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝίζέΝΝN. Groom, Frankincense and myrrh (London: Longman, 1981), . 48 
59 σέΝπέΝ πέ βμΝκΝGroom κΝέ δκΝΫλΰκΝ κυΝ έΝζκ-ηΰΝα ξκζ έ αδΝη Ν δΪφκλ μΝΰ πΰλαφδεΫμΝ αυ έ δμΝ
βμΝ ξυλαμΝ απσΝ αΝ θΪΝ βμΝ ΜαζΪεεαμΝ βΝ Μαζαδ έαΝ πμΝ αΝ αθα κζδεΪΝ αφλδεαθδεΪΝ παλΪζδαΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυ,Ν βθΝ κπκέαΝ Χ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ έλ βΝ υ δεάΝ
αε άΨΝηΪζζκθΝγ πλ έΝσ δΝίλέ ε αδΝβΝξυλαΝΧ θαζζαε δεΪΝπλκ έθ δΝ βθΝαπΫθαθ δΝαφλδεαθδεάΝαε άΝ βμΝ
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πθΝα ζφυθΝ κυΝκπκέκυΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝκΝαίΪ,ΝκΝ υ δζΪΝεαδΝκΝ ΙπίΪί60έΝ θΝεαδΝ

δμΝ ΰ θ αζκΰέ μΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ γαΝ ΰέθ δΝ αθαζυ δεάΝ αθαφκλΪΝ κΝ πση θκΝ

ε φΪζαδκ, υΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ ζ ξγ έΝ σ δΝ σζαΝ αυ ΪΝ αΝ κθσηα αΝ παλαπΫηπκυθΝ Ν

κππθτηδαΝ βθΝ λαίέαμΝ αίΪΝ υπάλι Ν φυζάΝ αΝ ίσλ δαΝ βμΝ ξ λ κθά κυΝ εαδΝ αΝ

θσ δα,Ν βΝ βη λδθάΝΤ ηΫθβ,ΝεαδΝγαΝαπκ ζΫ δΝαθ δε έη θκΝδ δαέ λβμΝη ζΫ βμΝ βΝ

υθΫξ δα˙ΝκΝ υ δζΪΝαθαφΫλ αδΝεαδΝ  ΪζζκΝίδίζδεσΝξπλέκ61 πμΝβΝξυλαΝ ε έθβ,Ν βθΝ

κπκέαΝ π λδίΪζζ δΝ κΝ πκ αησμΝΚδ υθ,Ν κΝ κπκέκμΝ επβΰΪα δΝ απσΝ βθΝ Ϋη,Ν η Ν πζκτ δαΝ

εκδ Ϊ ηα αΝξλυ κτ,ΝπαλαΰπΰάΝ«Ϊθγλαεκμ»ΝΧπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝί ΫζζδκθΨΝεαδΝ ισλυιβΝ

πλΪ δθκυΝζέγκυΝκθυξέ βΝεαδΝβΝκπκέαΝΰ θδευμΝ αυ έα αδΝη  βθΝ λαίέα62˙ΝεαδΝκΝΙπίΪίΝ

αθαφΫλ αδΝ πμΝ ΪζζκΝ ξπλέκΝ πμΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ία δζ έμΝ κυΝ υη,Ν αΝ ίσλ δαΝ βμΝ

λαίέαμΝ εαδΝ αΝ θσ δαΝ βμΝ Παζαδ έθβμ63έΝ θΝ πΪ βΝ π λδπ υ δΝ Ν αυ άθΝ βΝ

ΰ θ αζκΰέαΝφαέθ αδΝσ δΝ υπΪλξ δΝηέαΝ ΰ πΰλαφδεάΝεα αΰλαφάΝξπλυθΝαπσΝ βθΝπζΫκθΝ

η ηαελυ ηΫθβΝ βθΝ ΰΰτ λβΝπλκμΝ βθΝΠαζαδ έθβ64. 

ιΝΪζζκυΝ βΝ υ δεάΝ λαίέαΝΫξκυθΝ θ κπδ γ έΝπ λέπκυΝξέζδ μΝ κπκγ έ μΝη Ν

έξθβΝ ικλυε δεάμΝ λα βλδσ β αμ,ΝβΝκπκέαΝξλβ δηκπκδ έΝη γσ κυΝ δαφκλ δεΫμΝαπσΝ

αυ ΫμΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ πκξάμέΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ δα βησ λ μΝαυ Ϋμ γΫ δμ,Ν κΝΜαξθ Ναζ-

Ν ξαξΪηπΝ Χ«ζέεθκΝ κυΝξλυ κτ»ΨΝεκθ ΪΝ βΝ βη λδθάΝΜ έθα,ΝβΝλα δκξλκθκζσΰβ βΝ

κυΝυπκζ δηηα δεκτΝιυζΪθγλαεαΝ βΝ επλέαΝυπκ δεθτ δΝσ δΝβΝ ισλυιβΝεαδΝβΝ άιβΝ

ξλυ κτΝ εαδΝ αλΰτλκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αθΝ π λέπκυΝ κΝ ληίΝ πέΥέΝ εαδΝ παθαζάφγβεαθΝ

βθΝπ λέκ κΝζγί-κγίέΝΟδΝπαζαδσ λ μΝπλκ πΪγ δ μΝΫΰδθαθΝ σ Νέ πμΝπμΝαθ απσελδ βΝ

βΝ αά β βΝ απσΝ εα αθαζπ ΫμΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυ,Ν σππμΝ κΝ Ι λαάζ65έΝ ΣκΝ

Ουφ έλΝ ά αθΝ αθαηφέίκζαΝ ξλυ κφσλκ66 εαδΝ αυ σΝ πδ κπκδ έ αδΝ απσΝ θ πέΰλαφκΝ

σ λαεκΝ κυΝκκυΝαδέΝπέΥέ,Ν κΝκπκέκΝίλΫγβε Ν κΝΣ ζΝΚααδζΫξΝεκθ ΪΝ βΝΓδΪφαΝεαδΝ

κΝκπκέκΝαθαΰδΰθυ ε αδΝ«ξλυ ΪφδΝαπσΝ κΝΟυφ έλΝ βΝΜπ -ΥκλσθΝΧ αδγπλυθΨΝγίΝ

έεζκυμ»67έΝ θΝεαδΝ εκπσμΝαυ υθΝ θΝ έθαδΝθαΝΰέθ δΝεΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝυπσ διβΝ

ΰδαΝ βθΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝ ξυλαμ,Ν εαγέ α αδΝ πα δφαθΫμΝ σ δΝ κ Ουφ έλΝ ίλδ εσ αθΝ
                                                                                                                                            
λυγλαέαμΨέΝΟΝΝέΝΠέΝ α δζ δΪ βμΝ κΝσέΝπέ,Ν έΝΰβκΝαθαφΫλ αδΝ πδΰλαηηα δεΪΝ βθΝέ δαΝΰ πΰλαφδεάΝ

Ϋε α β,ΝαζζΪΝ κΝ ΫζκμΝ πδζΫΰ δΝ βθΝΤ ηΫθβέ 
60 ΟδΝαπσΰκθκδΝ κυΝΙ ε ΪθΝ έ κθ αδΝ κΝΓΫθέΝΰίμΝβθ-29 
61 ΓΫθέΝβμΝΰΰ-12 
62 αλξέΝΙ λέΝΦκτθ αμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγκΰ˙ΝN. Groom,ΝσέΝπέ,Ν έΝζκέ 
63 ΓΫθέΝγθ,ΝγγέΝΣβΝ υ ξΫ δ βΝ κυΝΙπίΪίΝη Ν κΝ υηΝυπκ βλέα δΝεαδΝκΝGroom κΝσέΝπέ,Ν έΝζζ-45. 
64 J. Retsö,ΝThe Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the Umayyads (London-New 
York: Routledge-Curzon, 2003), . 220. πέ βμΝR. G. Hoyland, Ν λαίέαΝεαδΝκδΝΆλαί μ,Νη Ϊφλα βΝ
ζΫθβΝ λέκυΝΧ γάθαμΝ ε σ δμΝΟ υ Ϋαμ,ΝβίίλΨ,Ν έΝΰζλέ 

65 R. G. Hoyland,ΝσέΝπέΝ πσΝαυ σΝ κΝξπλέκΝπλκΫλξ αδΝεαδΝβΝη αΰλαφάΝεαδΝβΝ ιάΰβ βΝ κυΝκθσηα κμΝ
βμΝξυλαμέ 

66 Γ΄Ν α έΝλμΝβκ˙ΝΰίμΝΰΰ 
67 N. Groom,ΝσέΝπέ,Ν έΝζκ˙ΝΝέΝΠέΝ α δζ δΪ β,ΝσέΝπέΝ 
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εΪπκυΝ βΝ υ δεάΝ λαίέαΝεαδΝ έ πμΝαυ σΝη Ν βΝ δλΪΝ κυΝ υθ Ϋ δΝ βΝία έζδ αΝ κυΝ

αίΪΝη Ν βΝξ λ σθβ κέ 

ΠΪθ πμΝβΝ τθ βΝ βμΝία έζδ αμΝη Ν βθΝ λαίέαΝ θΝ έθαδΝκτ Ν υξαέαΝκτ Ν

αυγαέλ β,ΝαζζΪΝία έα αδΝ Ν κδξ έαΝ κυΝέ δκυΝ κυΝε δηΫθκυέΝΓδαΝ βθΝέ δαΝζΫΰ αδΝ

σ δΝ Ϋφγα Ν αΝ Ι λκ σζυηαΝ η Ν εαηάζ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ η Ϋφ λαθΝ αλυηα α,Ν ξλυ σΝ εαδΝ

πκζτ δηκυμΝ ζέγκυμ68έΝ έθαδΝ ΫθαΝ γΫηα,Ν αθΝ βΝ αφάΰβ βΝ απκ ζ έΝ αθαξλκθδ ησ,Ν αζζΪΝ

αυ σΝ γαΝ ι α γ έΝ αθαζυ δεσ α αΝ κΝ τ λκΝ ε φΪζαδκΝ ηααέΝ η Ν δμΝ δ κλδεΫμΝ

αθα λκηΫμέΝΓ θδευμ,Ν σηπμ,Ν αυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ πλκ δ δΪακυθΝ δμΝ αλαίδεΫμΝφυζΫμ,Ν κδΝ

κπκέ μΝ δ ιάΰαθΝ κΝ δαη αεκηδ δεσΝ ηπσλδκΝη Ν κΝη κΰ δαεσΝεσ ηκέΝ ΝεαηάζαΝπμΝ

ηΫ κΝ η αφκλΪμΝ απκ ζ έΝ άηαΝ εα α γΫθΝ κυΝ αλαίδεκτΝ εσ ηκυ,Ν σππμΝ εαδΝ αΝ

αλυηα αΝ υπάλιαθΝ κΝ εα ’Ν ικξάθΝ ιαΰυΰδηκΝ πλκρσθΝ βμΝ θκ δκαλαίδεάμΝ Τ ηΫθβμέΝ

ΫίαδαΝ βθΝ ζ υ αέαΝπ λέπ π βΝΰέθ αδΝ υΰε ελδηΫθαΝζσΰκμΝΰδαΝητλκΝεαδΝζδίΪθδ,Ν

δσ δΝπαλα ε υάΝΧεαδΝξλά βΨΝαλπηΪ πθΝΰδθσ αθΝαπ’ΝσζκθΝ κθΝαλξαέκΝεσ ηκ,ΝαζζΪΝΰδ’Ν

αυ ΪΝ αΝ πδηΫλκυμΝπλκίζάηα αΝγαΝαεκζκυγά δΝαλΰσ λαΝ ε θΫ λβΝαθαφκλΪέ 

ΫίαδαΝσζ μΝαυ ΫμΝκδΝπαλα ά δμΝ θΝΰέθκθ αδΝ ε ΫμΝξπλέμΝ θ κδα ηκτμΝεαδΝ

ξπλέμΝθαΝ βηδκυλΰκτθΝπλκίζάηα αέΝ Ν ίλαρεάΝζΫιβΝbesamin,ΝβΝκπκέαΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

η αφλΪα αδΝ «β τ ηα α»,Ν θΝ βηαέθ δΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝ κΝητλκΝεαδΝ κΝζδίΪθδ,Ν δσ δΝ

Ϋξ δΝπκζζΫμΝΫθθκδ μ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝπ λδζαηίΪθ δΝ κΝ«εαλδε τηα α»69έΝ ΫίαδαΝ κΝ

ηπσλδκΝ αυ υθΝ πθΝ αλπηΪ πθΝ φαέθ αδΝ σ δΝ Ϊγβε Ν δεαθσΝ θαΝ απκφΫλ δΝ λΪ δαΝ

εΫλ βΝ βΝία έζδ αΝ Νξλυ σΝεαδΝπκζτ δηκυμΝζέγκυμ,Νυ ΝεαδΝαυ άΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝ

θαΝπλκ φΫλ δΝπζκτ δαΝ υλαΝ κΝκζκηυθ α70έΝΌηπμ,Νπέ πΝαπσΝ βθΝαφάΰβ β,ΝηάππμΝ

βΝ έ δαΝπμΝ ηπσλδ αΝη ΫίβΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ ΰδαΝ θαΝηδζά δΝ ΰδαΝ υθαζζαΰΫμΝ η Ν κΝ

κζκηυθ ανΝ τ εκζαΝαπαθ Ϊ αδΝαυ σΝ κΝ λυ βηα,Ν δσ δΝεα ’ΝαλξΪμΝπλκςπκγΫ δΝ βθΝ

ΫθαλιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝ πθΝαλπηΪ πθΝη αιτΝΤ ηΫθβμΝεαδΝΜ κΰ έκυΝά βΝαπσΝ κΝΰίκΝ

αδέΝ πέΥέ,Ν θυΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ εα βΰκλβηα δεΪ,Ν σππμΝ γαΝ

εα α δξγ δΝεαδΝ Ν ξ δεάΝ θσ β αΝ κυΝ υ ΫλκυΝε φαζαέκυέΝΧμΝ σ κ,ΝαεσηαΝεαδΝαθΝ

βΝαπΪθ β βΝά αθΝγ δεάΝ κΝαθπ ΫλπΝ λυ βηα,ΝκΝπδγαθσ λκμΝζσΰκμΝθαΝ πδ ε φγ έΝ
                                                 
68 Γ΄ α . 10: 2 
69 N. Groom, κ. π., . 52 
70 ΓθυηβΝ βμΝπαλκτ βμΝη ζΫ βμΝ έθαδΝσ δΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝαθΪζυ άμΝ κυΝκΝGroom ηΪζζκθΝ φΪζζ δ,Ν
δσ δΝία δαση θκμΝ βΝ πλ ΪΝΧαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκθΨΝζδίΪθκυΝ πθΝ λΪίπθΝ – θΝπλκ δκλέακθ αδΝ
πκζδ δευμΝ άΝ ΰ πΰλαφδευμ,Ν αζζΪΝ έ πμΝ αφκλκτθΝ Ν Άλαί μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα κδεκτ αθΝ κΝ ίκλλΪ,Ν Ν
υθκλδαεΫμΝ η Ν βθΝ π λ δεάΝ αυ κελα κλέαΝ π λδκξΫμΝ – πλκμΝ κθΝΠΫλ βΝ ία δζδΪΝ αλ έκΝ ΄Ν Χηβΰ-486 
πέΥέΨΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ λσ κ κΝ ΧΓ΄,Ν λι,Ν ηΨΝ πλκ παγ έΝ θαΝ εΪθ δΝ ΫθαΝ παλαζζβζδ ησΝ ΧγαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εζαηίΪθ δΝ κυμΝ θΝζσΰπΝΆλαί μΝπμΝεα κδεκτθ μΝ κΝθσ κΨΝεαδΝθαΝαπκλλέο δΝ βΝθσ δαΝεα αΰπΰάΝ βμΝ
ία έζδ αμ,Ν π δ άΝ κΝθσ κΝ θΝυπΪλξκυθΝεκδ Ϊ ηα αΝξλυ κτΝεαδΝπκζτ δηπθΝζέγπθ,Νγ πλ έ,Ν βζα ά,Ν
σ δΝκΝξλυ σμΝεαδΝκδΝζέγκδΝ βΝ δΪγ βΝ βμΝία έζδ αμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝυπΫ αφκμΝ βμΝ
ξυλαμΝ βμέΝΝ 
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ΫθαμΝιΫθκμΝηκθΪλξβμΝ κΝκζκηυθ α,ΝγαΝά αθΝΰδαΝθαΝ ια φαζέ δΝα φαζάΝ δΫζ υ βΝ

ηΫ αΝ απσΝ βΝ ξυλαΝ κυΝ άΝ πλκ α έαΝ απσΝ θ ξση θ μΝ π ε α δεΫμΝ ίζΫο δμΝ κυ,Ν

πδγαθσθΝ η Ν βθΝ εα αίκζάΝ εΪπκδαμΝ πλ ΪμΝ άΝ φσλκυέΝ ΌηπμΝ απ δζάΝ θαθ έκθΝ βμΝ

ηαελδθάμΝ Τ ηΫθβμ,Ν β κπκέαΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ αεσηαΝ εαδΝ σ κΝ πλυδηαΝ γαΝ δ ιάΰ Ν κΝ

ηπσλδκΝ πθΝ αλπηΪ πθ,Ν θΝ ηπκλκτ Ν πσ Ν θαΝ πλκΫλξ αδΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ

κζκηυθ α71. 

ΚΪπκδαΝζκΰδεάΝ ιάΰβ βΝΰδαΝ βθΝαδ έαΝ βμΝγλυζδεάμΝ πέ ε οβμΝγαΝά αθΝηΪζζκθΝ

βΝ πδ έπιβΝπλσ ία βμΝ αΝφκδθδεδεΪΝζδηΪθδαΝηΫ πΝΙ λαάζ,Νκπσ ΝκδΝ ηπκλ υση θκδΝ

ζακέΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ δα βλκτθΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝκζκηυθ αέΝΌηπμΝ υΰε ελδηΫθβΝ

αθαφκλΪΝΰδαΝ ξΫ δμΝ λΪίπθΝη Ν βθΝΣτλκΝεαδΝ βΝΦκδθέεβΝυπΪλξ δΝΰδαΝ κυμΝίκλ έκυμΝ

Άλαί μμΝκΝΙ α εδάζ,Νπλκφά βμΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝ ικλέαμ,Ν Νπλκφβ έαΝ κυΝΰδαΝ

δμΝφκδθδεδεΫμΝπσζ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝξΪλβεαθΝη Ν βθΝεα α λκφάΝ κυΝΙ λαάζ72 ηθβηκθ τ δΝ

ΫθαΝ ε θάΝ εα ΪζκΰκΝ η Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝ κυμΝ η Ν ζακτμΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ

Μ κΰ έκυΝ εαδΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμ73έΝ Μ αιτΝ αυ υθ,Ν αζζΪΝ πΪθ κ Ν κΝ έ δκΝ

ξπλέκ74,Ν υθαλδγηκτθ αδΝ βΝ λαίέαΝ Χΰ θδευμΨ,Ν κδΝ Ϊλξκθ μΝ Κβ ΪλΝ εαδΝ κδΝ ΫηπκλκδΝ

αίΪΝεαδΝΡ ΰηΪ,ΝαπσΝ κυμΝκπκέκυμΝκδΝΚβ ΪλΝεαδΝΡ ΰηΪΝαθαφΫλκθ αδΝκππ άπκ Ν αΝ

ίσλ δαΝ βμΝξ λ κθά κυ,ΝΪλαΝεαδΝκδΝαίΪ,ΝαφκτΝ κΝίκλλΪΝυπάλξ ΝφυζάΝη Ναυ σΝ κΝ

σθκηα75έΝ θ υππ δαεσΝ έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ κδΝ αίΪΝ εαδΝ Ρ ΰηΪΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν

ηπσλδκΝ          »,Νπκζτ δηπθΝζέγπθΝεαδΝξλυ κτ76,Ν βζα άΝ αΝαθ δε έη θα,Ν αΝ

κπκέαΝ υλδ Ν βΝ ία έζδ αΝ κΝ κζκηυθ αέΝ ΪθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ απζάΝ τηπ π β,Ν

έΰκυλαΝαυ άΝ έθαδΝ«π λέ λΰβ»,Ν ΪθΝ βη δπγ έΝσ δΝ σ κΝ κΝίδίζέκΝ κυΝ Ι α εδάζΝσ κΝ

εαδΝ αυ σΝ κυΝ Γ΄Ν α δζ δυθΝ υθ Ϊξγβ αθΝ βθΝ έ δαΝ π λέκ κ,Ν βζα άΝ εα ΪΝ βΝ

ίαίυζυθδκΝαδξηαζπ έα77. 

ΚΪπκδκΝ απκφα δ δεσΝ υηπΫλα ηαΝ απσΝ αΝ παλαπΪθπΝ τ εκζαΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πλκετο δέΝ Νδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝ π ζΫΰβΝαπσΝ κΝίδίζδεσΝ υθ Ϊε βΝΰδαΝ

εΪπκδκθΝ πκζτΝ υΰε ελδηΫθκΝ γλβ ε υ δεσΝ ζσΰκ,Ν η Ν ξλβ δηκπκέβ βΝ δ κλδευθΝ

κδξ έπθέΝ ΠλκφαθυμΝ κΝ έ δκμΝ δα βλκτ Ν εΪπκδαΝ δεσθαΝ κΝ θκυΝ κυΝ εαδΝ αυ άθΝ

εα Ϋΰλαο ,Ν αζζΪΝ η Ν λσπκΝ «αυ κθσβ κ»,Ν αφκτΝ ηΪζζκθΝ κυΝ ά αθΝ π λδ σΝ θαΝ

                                                 
71 N. Groom, σ. π., . 53 
72 Ι α. 27: 1-9 
73 Ι αέΝβιμΝΰί-24 
74 Ι αέΝβιμΝβΰ-22 
75 ΣαΝκθσηα αΝαυ ΪΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝΰ θ αζκΰέ μΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝεαδΝγαΝ ξκζδα γκτθΝ ε θυμΝ
Νκδε έαΝ θσ β αΝ κυΝ υ ΫλκυΝε φαζαέκυέ 

76 Ι αέΝβιμΝββΝ 
77 ΓδαΝσζβΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝέ έΝN. Groom, σ. π., . 42-43, 53-54. 
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αελδίκζκΰά δέΝΠδγαθσ α αΝΰδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκ βΝαφάΰβ άΝ κυΝπμΝπλκμΝ αΝ δ κλδεΪΝ

κδξ έαΝ θΝ παλκυ δΪα αδΝ κΝ τΰξλκθκΝ λ υθβ άΝ η Ν απσζυ βΝ δατΰ δαΝ εαδΝ

εα βΰκλβηα δεσ β α,Νυ Νκπκδα άπκ Νυπσ διβΝΰδαΝΰ πΰλαφδεσΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝ

δ κλέαμΝ θαΝ παλκυ δΪα δΝ δ ΪλδγηαΝ γ δεΪΝ εαδΝ αλθβ δεΪΝ πδξ δλάηα αέΝ ΜΪζδ αΝ βΝ

Ϋζζ δοβΝ υΰε ελδηΫθπθΝ αθαφκλυθΝ φαέθ αδΝ σ δΝ πλκεαζκτ Ν θ τππ βΝ αεσηαΝ εαδΝ

κυμΝ η αΰ θ ΫλκυμΝ ά βΝ εα ΪΝ βθΝ αλξαδσ β α,Ν κδΝ κπκέκδΝ θΝ έ α αθΝ θαΝ

ηπζκυ έ κυθΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αΝ η Ν πζάγκμΝ παλαηυγδαευθΝ κδξ έπθ,Ν αΝ

κπκέαΝ αθαπσφ υε αΝ βθΝ απκηΪελυθαθΝ απσΝ κθΝ πλαΰηα δεσΝ πυλάθαΝ βμέΝ θυπδκθΝ

αυ κτΝ κυΝ α δ ισ κυΝ γαΝ ι α γκτθΝ υγτμΝ αηΫ πμΝ σζ μΝ αυ ΫμΝ κδΝ η αΰ θΫ λ μΝ

παλα σ δμΝ εαδΝ κΝ τ λκΝ ε φΪζαδκΝ γαΝ ι α γκτθΝ ε θυμΝ σζαΝ αΝ δ κλδεΪΝ

κδξ έα,Ν αΝκπκέαΝαθαφτκθ αδΝαπσΝ κΝε έη θκέ 

 

βέΝΚαδθάΝ δαγάεβ 

βέ1έΝ υαΰΰΫζδα 

 θαφκλΪΝ βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ ΰέθ αδΝ εΝ θΫκυΝ απσΝ κΝ Υλδ σΝ αΝ

υαΰΰΫζδα,Ν αθΝ εαδΝ Ν δαφκλ δεσΝπζαέ δκμΝ σππμΝ κΝεα ΪΝΜΪλεκθ78,Ν Ϋ δΝ εαδΝ αΝ

εα ΪΝ Μα γαέκθ79 εαδΝ εα ΪΝ ΛκυεΪθ80 Γλαηηα έμΝ εαδΝ Φαλδ αέκδΝ αβ κτθΝ ΫθαΝ

         » απσΝ κΝΥλδ σ,Ν βζέΝΫθαΝ επζβε δεσΝγατηαΝαπσΝ κθΝκυλαθσ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ

ηαλ υλ έΝ βθΝαπκ κζάΝΣκυέΝΣκΝαέ βηαΝαυ σΝαπ υγτθ αδΝη Νπ λδπαδε δεάΝ δΪγ βΝ

εαδΝηΪζδ αΝ κΝεα ΪΝΛκυεΪθΝπλκβΰ έ αδΝκΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΥλδ κτΝηαεαλδ ησμΝσζπθΝ

σ κδΝΪεκυ αθΝεαδΝπέ οαθΝ κΝγ έκΝεάλυΰηα81. θυπδκθΝ βμΝαπκ υξέαμΝ βμΝ         

      » θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ Ιβ κτΝΥλδ κτΝ βθΝ λξκηΫθβΝ α δζ έαΝ

πθΝΟυλαθυθ,Ν κΝησθκΝ         »,Ν κΝκπκέκΝ βμΝαλησα δ,Ν έθαδΝβΝηΫζζκυ αΝελέ βέΝ

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ βθΝπ λδΰλΪο δΝαπβλΪ,ΝκΝΥλδ σμΝ πδεαζ έ αδΝ τκΝπλσ ππκΝαπσΝ βθΝ

ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν αΝ κπκέαΝ ξ έακθ αθΝ Ϊη αΝ η Ν κθΝ γθδεσΝ εσ ηκ,Ν κθΝ πλκφά βΝ

ΙπθΪ,ΝκΝκπκέκμΝεάλυι Ν κυμΝεα κέεκυμΝ βμΝΝδθ υάΝεαδΝ κυμΝπλκΫ λ ο Ν Νη Ϊθκδα,Ν

εαδΝ βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪέ 

 ΠλδθΝ ξκζδα γ έΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ υαΰΰ ζδευθΝπ λδεκπυθ,ΝγαΝΰέθ δΝπλυ αΝ

τθ κηκμΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ πθΝ πβΰυθΝ πθΝ υαΰΰ ζέπθέΝ ΟδΝ κηκδσ β μΝ – σ κΝ

ΰζπ δεΫμΝσ κΝεαδΝπ λδ ξκηΫθκυΝ– αθΪη αΝ αΝεα ΪΝΜα γαέκθ,Νεα ΪΝΜΪλεκθΝεαδΝ
                                                 
78 ΜλεέΝκμΝΰΰ-12 
79 Μ γέΝΰβμΝγκ-42 
80 ΛεέΝΰΰμΝβλ-32 
81 ΛεέΝΰΰμΝβκ 
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εα ΪΝ ΛκυεΪθΝ θΝ γ πλάγβεαθΝ υξαέ μ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ υαΰΰΫζδαΝ

κθκηΪ γβεαθΝ «υθκπ δεΪ»έΝ Φυ δεΪΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ κηκδσ β μΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ

δαφκλΫμ,Ν αφκτΝΜα γαέκμΝ εαδΝ ΛκυεΪμΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ αφ’Ν θσμΝ εκδθσΝ η αιτΝ κυμΝ

υζδεσΝυζδεσ,Ν κΝκπκέκΝ θΝυπΪλξ δΝ κΝεα ΪΝΜΪλεκθ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ δαφκλ δεσέΝ βθΝ

πλκ πΪγ δαΝθαΝ ληβθ υγκτθΝαυ ΫμΝκδΝ« υηπ υ δμ»,Νεα ΪΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝ

δα υπυγβεαθΝ δΪφκλ μΝγ πλέ μ-υπκγΫ δμ,ΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝ άη λαΝβΝ πδελα Ϋ λβΝ

γΫζ δΝ βθΝ τπαλιβΝ θσμΝ ξαηΫθκυΝ ε δηΫθκυ,Ν κυΝ « υαΰΰ ζέκυΝ πθΝ ΛκΰέπθΝ κυΝ

Υλδ κτ»Ν άΝΠβΰάμΝQ θαΝ απκ Ϋζ Ν ηααέΝ η Ν κΝ εα ΪΝΜΪλεκθΝ Χ υΰΰλαφΫθΝ πδγαθσθΝ

η αιτΝθζΝεαδΝιίΨΝ βθΝπβΰάΝ πθΝ τκΝΪζζπθΝ υαΰΰ ζδ υθΝΧαηφσ λαΝ υΰΰλαφΫθ αΝ

η ΪΝ κΝιίΨ82έΝΣκΝ δαφκλ δεσΝυζδεσΝη αιτΝ πθΝΜα γαέκυΝεαδΝΛκυεΪΝ ληβθ τ αδΝ

η Ν βΝξλβ δηκπκέβ βΝ δαφκλ δευθΝπβΰυθ83. 

 ΌζβΝ αυ άΝ βΝ πλκίζβηα δεάΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθδξθ υγ έΝ εαδΝ δμΝ υπσΝ υαά β δθΝ

π λδεκπΫμμΝφαέθ αδΝσ δΝκΝΛκυεΪμΝξλβ δηκπκδ έΝ βθΝέ δαΝπβΰάΝη Ν κΝΜα γαέκ,ΝσηπμΝ– 

έ πμΝ η Ν δεάΝ κυΝ πλπ κίκυζέαΝ – αθ δ λΫφ δΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ υζδεκτΝ δμΝ

παλαΰλΪφκυμΝ ΰΰμΝ γΰ-γβ,Ν αφκτΝ η ΪΝ βθΝ αθααά β βΝ απκ έι πθΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ

Γλαηηα ΫπθΝ εαδΝ πθΝ Φαλδ αέπθ84 ηδζΪ δΝ ΰδαΝ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ ΙπθΪ85,Ν π λθΪΝ

αεκζκτγπμΝ Ν αυ άθΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪ86 εαδΝ παθΫλξ αδΝ κθΝ ΙπθΪ87 

Χαθ δγΫ πμΝ κΝ Μα γαέκμΝ πλυ αΝ αθαφΫλ αδΝ υΰε θ λπ δεΪΝ κθΝ ΙπθΪ88 εαδ,Ν σ αθΝ

ζ δυθ δ,Ν σ Ν υθ ξέα δΝ η Ν βΝ ία έζδ α89ΨέΝ  κΝΜα γαέκΝ θΝ υπΪλξ δ αθ έ κδξβΝ

παλΪΰλαφκμΝ η Ν αυ άθΝ κυΝ ΛεέΝ ΰΰμΝ γί,Ν σπκυΝ ζΫΰ αδΝ σ δ,Ν σππμΝ κΝ ΙπθΪμΝ απ Ϋζ Ν

         » ΰδαΝ κυμΝ Νδθ υέ μ,Ν Ϋ δΝ εαδΝ κΝ υδσμΝ κυΝ αθγλυπκυΝ γ’Ν απκ ζΫ δΝ

         » ΰδαΝ κυμΝ υΰξλσθκυμΝΣκυ,ΝεαδΝβΝκπκέαΝ έ Ναθαπ τ δΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ

ΰΰμΝβλΝ έ Νζ δ κυλΰ έΝη αία δεΪΝαπσΝ βθΝΰΰμΝβλΝ κΝξπλέκΝΰΰμΝγΰ-γβ˙Ναθ δγΫ πμΝ κΝ

Μ γέΝΰβμΝζίΝκΝ υαΰΰ ζδ άμΝπαλαζζβζέα δΝ κθΝΙπθΪΝ                             » 

                                                 
82 Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βΝ γ πλέα-υπσγ βΝ «π λέΝ πθΝ τκΝΠβΰυθ»έΝ ζέΝ ξέΝ έΝ θ πθσπκυζκμ,Ν «ΟδΝ πβΰΫμΝ
υζζκΰάμΝυζδεκτΝ πθΝίδίζέπθΝ βμΝΚαδθάμΝ δαγάεβμ»,Ν κΝ έΝ θ πθσπκυζκμ-έΝ πσ βμ,ΝΠέ βΝεαδΝ
έπηαΝ βμΝΟλγκ κιέαμμΝ δαχλκθδεΫμΝυθδ υ μΝ βμΝΧλδ δαθδεάμΝΘ κζκΰέαμΝ βθΝΟλγκ κιέα ΧΠΪ λαμΝ
ε κ βΝ ζζβθδεκτΝ θκδε κτΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝβίίκΨ,Νβίίκ,Ν έΝΰη-ΰηζ,Ν υΝ έΝβΰ,Νΰζζ-147. 

83 Πλσε δ αδΝΰδαΝ βΝγ πλέα-υπσγ βΝ«π λέΝ πθΝΣ ΪλπθΝΠβΰυθ»,ΝβΝκπκέαΝκυ δα δεΪΝ δ υλτθ δΝ βθΝ
πλκβΰκτη θβέΝ ζέΝ ξέΝσέΝπέ,Ν έΝΰζι-148 
84 ΛεέΝΰΰμΝβλ 
85 ΛεέΝΰΰμΝγί 
86 ΛεέΝΰΰμΝγΰ 
87 ΛεέΝΰΰμΝγβ 
88 Μ γέΝΰβμΝγλ-41 
89 Μ γέΝΰβμΝζβ 
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η Ν κθΝ λδάη λκΝ γαθσθ αΝ υδσΝ κυΝ αθγλυπκυΝ                            » εαδΝ έ πμΝ

απζυμΝ ηπζκτ δ ΝεαδΝαθΫπ υι Νη Ν δαφκλ δεσΝ λσπκΝ κΝξπλέκυΝ κυΝεα ΪΝΛκυεΪθ90. 

  κΝΜΪλεκΝεΪπκδκμΝ παλαζζβζδ ησμΝπμΝ πλκμΝ κΝΛεέΝ ΰΰμΝ βλΝ έ πμΝηπκλ έΝ θαΝ

ΰέθ δΝ η Ν βθΝ π λδεκπάΝΜλεέΝ κμΝ ΰΰ-ΰβ,Ν βΝ κπκέαΝ αθαφΫλγβε Ν βθΝ αλξάΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ

έ πμΝ πβλΫα Ν σ κΝ κΝ ΛκυεΪΝ σ κΝ εαδΝ κΝ Μα γαέκΝ ΧηΪζδ αΝ κΝ Μ γέΝ ΰθμΝ ΰ,Ν ζΝ

απβξ έ αδΝ αυ άΝ βΝ πδλλκά,Ν αζζΪΝ κΝ Μα γαέκμΝ αζζΪα δΝ βΝ ΰζπ δεάΝ δα τππ βΝ

θ ξκηΫθπμΝυπσΝ βθΝ πέ λα βΝΪζζβμΝπβΰάμΨέΝ Ν ξΫ βΝη αιτΝ πθΝπβΰΫμ,Ν δμΝκπκέ μΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ κΝΜΪλεκμ,Ν εαδΝ ε έθπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ απσΝ κυμΝΛκυεΪΝ

εαδΝΜα γαέκ,Ν θΝ έθαδΝ ι εΪγαλβ,Ν πΪθ πμΝ έθαδΝ εκδθάΝ βΝ δαπέ π βΝ σ δΝ εαδΝ κυμΝ

λ δμΝ υαΰΰ ζδ ΫμΝκΝΥλδ σμΝαλθ έ αδΝθαΝπαλκυ δΪ δΝ         »,Νυ ΝθαΝπδ Ϋο δΝ

Ν υ σθΝ κΝαελκα άλδσΝΣκυ91. 

Ν αθΪζυ βΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ ξ δευθΝ π λδεκπυθΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ

υπκελτπ δΝ ιαδλ δεσΝ θ δαφΫλκθ,Ν σηπμΝ ίλέ ε αδΝ πΫλαθΝ πθΝ πλκγΫ πθΝ βμΝ

παλκτ βμΝη ζΫ βμ,Ν δσ δΝκδΝπ λδεκπΫμΝαθαφΫλκθ αδΝεαδΝ ΝΪ ξ αΝη Ν κΝαθ δε έη θσΝ

ηαμΝγΫηα αέΝ Ναυ ΫμΝκΝΥλδ σμΝ πδεαζ έ αδΝ δμΝπ λδπ υ δμΝαζζκγλά επθ,ΝκδΝκπκέκδΝ

θΝ Ϋη δθαθΝ α υΰεέθβ κδΝ κΝ γ έκΝ εΪζ ηαΝ εαδΝ πέ οαθέΝ υ κέΝ εα ΪΝ βθΝ ξΪ βΝ

ελέ βΝγαΝυπΪλικυθΝελδ ΫμΝ πθΝ υΰξλσθπθΝ κυΝΙβ κτ,ΝκδΝκπκέκδΝγαΝ ζ ΰξγκτθΝΰδαΝ βθΝ

απδ έαΝ κυμέΝΟΝΙπθΪμΝπμΝπλκφά βμΝυπάλι Νγ κφσλκμΝεαδΝφαέθ αδΝσ δΝαυ σΝΰδαΝ κυμΝ

Νδθ υέ μΝ ά αθΝ αλε σ,Ν αφκτΝ η θσβ αθΝ κΝ εάλυΰηΪΝ κυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ξλ δα γ έΝ βΝ

πδ Ϋζ βΝεΪπκδκυΝγατηα κμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυέΝΠαλκηκέπμΝβΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝ

υπκίζάγβε Ν ΝηαελδθσΝ αιέ δΝΰδαΝθαΝΰθπλέ δΝ κθΝαζβγδθσΝΘ σΝεαδΝΰδαΝθ’Ναεκτ δΝ βΝ

κφέαΝ κυΝκζκηυθ α,Ν σηπμΝκδΝ τΰξλκθκδΝεαδΝ κδΝ κηκ γθ έμΝ κυΝΥλδ κτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

θΝγαΝξλ δα γ έΝθαΝ αιδ Ϋοκυθ,Ναπδ κτθΝΫθαθ έΝΣκυ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝβΝ θ Ϊλεπ βΝ

βμΝγ έαμΝκφέαμ92. 

 Ν απδ έαΝ βμΝ                         » γέΰ αδΝ ά βΝ απσΝ κθΝ Ιβ κτΝ Ν

πλκβΰκτη θκΝ βη έκΝ πθΝεα ΪΝΜα γαέκθ93 εαδΝεα ΪΝΛκυεΪθ94έΝ Ναυγ θ έαΝ κυΝΙβ κτΝ

γ πλ έ αδΝ αυ κθσβ β,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ βΝ πδαά β βΝ απκ έι πθΝ δ κ υθαη έΝ η Ν Ϊλθβ βΝ

αθαΰθυλδ βμΝαυ άμΝ βμΝαυγ θ έαμ,Ν πκηΫθπμΝαπκλλέπ αδέΝ Ναυ άθΝ βΝη λέ αΝ βμΝ

                                                 
90 Nolland, J. (1998). Vol. 35B: Word Biblical Commentary : Luke 9:21-18:34 (electronic ed.), Logos 
Library System, Word Biblical Commentary, Dallas: Word, Incorporated, . 3 
91 σέΝπέ,Ν έΝγ-4. 
92 υ άΝβΝπαλΪΰλαφκμΝαπσΝΠέΝΝέΝΣλ ηπΫζαμΝΧ ληέΨ,Ν ΝΚαδθάΝ δαγάεβ Χ γάθαδμΝ ζφσ βμΝΘ κζσΰπθΝ
«ΟΝπ άλ»,Νΰλλη38Ψ,Ν ζέΝηζΝεαδΝβκκΝΧαθΪζυ βΝ αΝΜ γέΝΰβμΝζΰ-ζβΝεαδΝΛεέΝΰΰμΝγΰ-γβΝαθ δ κέξπμΨέ 
93 Μ γέΝΰΰμΝΰθ-19. 
94 ΛεέΝιμΝγΰ-35. 
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               » κΝ Ιβ κτμΝ απ υγτθ δΝ βΝ ηΫζζκυ αΝ Χεα α δεα δεάΨΝ ελέ β,Ν παλ’Ν

σ, δΝ κΝ εάλυΰηΪΝΣκυΝ έθαδΝ εάλυΰηαΝ η αθκέαμ95έΝ Ν ξα κζκΰδεάΝ ελέ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αθ δπαλαίζβγ έΝ η Ν Ϊζζ μΝ π λδεκπΫμ96,Ν σπκυΝ πλκζΫΰ αδΝ βΝ εα α λκφάΝ πθΝ πσζ πθΝ

βμΝΓαζδζαέαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΰθυλδ αθΝ βΝ λΪ βΝ κυΝΥλδ κτ,Ν αζζΪΝ θΝ πέ οαθ,Ν εαδΝ

σπκυΝ αυ ΫμΝ αθ δπαλαίΪζζκθ αδΝ η Ν δμΝ δ πζκζα λδεΫμΝ ΣτλκΝ εαδΝ δ υθα,Ν κδΝ κπκέ μΝ

πδγαθσ α αΝ γαΝ πέ υαθ,Ν ΪθΝ έξαθΝ ΰθπλέ δΝ παλσηκδαΝ λΪ β,Ν κπσ Ν γαΝ κυμΝ

πδφυζα σ αθΝ πδ δεΫ λβΝελέ βΝεα ΪΝ αΝΫ ξα α97έΝ Νία έζδ αΝ κυΝαίΪΝεα ΪΝ κΝ

ηαελδθσΝΧ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ πκξάΝ κυΝΥλδ κτΨΝπαλ ζγσθΝαθ απκελέγβε Ν Νσ, δΝ έξ Ν

θαΝπλκ φΫλ δΝ σ ΝκΝΘ σμ,ΝσηπμΝ υλαΝβΝπλκ φκλΪΝΣκυΝ έθαδΝεα ΪΝπκζτΝαθυ λβΝεαδΝ

α τΰελδ βΝπλκμΝσ αΝ υθΫίβ αθΝεα ΪΝ βθΝ πκξάΝ κυΝπαζαδκτΝΝσηκυ,ΝαφκτΝ υλαΝκΝ

ΤδσμΝεαδΝΛσΰκμΝ κυΝΘ κτΝ              »98,ΝαζζΪΝεαδΝπΪζδΝκδΝΪθγλππκδΝαπέ β αθέΝ

πέΝ βΝ ίΪ δΝ κτ κυΝ βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ εα ΪΝ βθΝ ξΪ βΝ ελέ βΝ γαΝ έθαδΝ ηέαΝ

η αιτΝ πθΝ εα βΰσλπθΝ βμΝ η λέ κμΝ ε έθβμΝ κυΝ ζακτ,Ν βΝ κπκέαΝ υλαΝ           

          »99. 

 υ ΫμΝκδΝ υαΰΰ ζδεΫμΝπ λδεκπΫμΝ θΝπλκ γΫ κυθΝεαδΝπκζζΪΝ δμΝΰθυ δμΝηαμΝ

ΰδαΝ κΝ πλσ ππκΝ βμΝ ία έζδ αμ,Ν αθ εαδΝ φαέθ αδΝ σ δΝ αθ αθαεζκτθΝ εΪπκδαΝ

π παΰδπηΫθβΝ αθ έζβοβΝ ΰτλπΝ απ’Ν αυ άθΝ εα ΪΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ Υλδ κτ,Ν κΝ κπκέκμΝ

ξλβ δηκπκδ έΝπαλα δΰηα δεΪΝ κΝσθκηΪΝ βμέΝ’Ναυ ΪΝ αΝξλσθδαΝβΝία έζδ αΝηΪζζκθΝ

έξ Ν εα α έΝ τηίκζκΝ υ Ϋί δαμ,Ν αφκτΝ δάθυ Ν ΫθαΝ εκπδα δεσΝ αιέ δ      

                » πμΝ αΝΙ λκ σζυηαΝΰδαΝθαΝΰθπλέ δΝ βΝ κφέαΝ κυΝΘ κτ,ΝαθΝεαδΝβΝ

έ δαΝά αθΝαζζσγλβ εβέΝΠδγαθσ α αΝεΪπκδαΝΪζζβΝπζβλκφκλέαΝπ λέΝ κυΝπλκ υπκυΝάΝ

βμΝεα αΰπΰάμΝ βμΝ δαπζ εσ αθΝη Ν κΝγλτζκέΝ πμΝΰδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝκΝΥλδ σμΝ θΝ      

πδεαζ έ αδΝεαηηέαΝπζβλκφκλέαΝπ λέΝ κυΝπλκ υπκυΝ βμ,ΝαζζΪΝξλβ δηκπκδ έΝ κΝΰ θδεσΝ

έ ζκΝ«ία έζδ αΝΝσ κυ»έΝ 

 Ν ία έζδ αΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ εα αΰσ αθΝ απσΝ εΪπκδαΝ ξυλαΝ θκ έπμΝ βμΝ

Παζαδ έθβμ,ΝσηπμΝ υΝβΝξλά βΝ κυΝΰ πΰλαφδεκτΝκλέακθ αΝΰέθ αδΝαπσΝ κΝΥλδ σΝη Ν

εκπδησ β α, πλκε δηΫθκυΝθαΝεα α δξγκτθΝ αΝπΫλα αΝ βμΝκδεκυηΫθβμΝεαδΝβΝηαελδθάΝ

απσ α β,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ ζ δ κτλΰβ Ν αθα αζ δεΪΝ βΝ γΫζβ βΝ βμΝ ία έζδ αμΝ θαΝ

ΰθπλέ δΝ βΝ κφέαΝ κυΝΘ κτέΝ Γδ’Ν αυ σΝ θ ξκηΫθπμΝ εαδΝ βΝ Ϋεφλα βΝ              

                                                 
95 ΠλίέΝΜ γέΝζμΝΰι˙ΝΜλεέΝΰμΝΰηέ 
96 Μ γ. 11: 20-βζ˙ΝΛε. 10: 13-15.  
97 Nolland, J., σ. π., 6 
98 Ιπ. 1: 14 
99 Nolland, J., σ. π. 
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    » έ πμΝ έθαδΝ υπ λίκζδεά100,Ν θυΝ απαθ ΪΝ εαδΝ αζζκτΝ βΝ έίζκ101έΝ Οππ άπκ Ν

εΪπκδ μΝπζβλκφκλέ μΝΰτλπΝαπσΝ κΝπλσ ππσΝ βμΝγ πλκτθ αδΝπ λδ ΫμΝαπσΝ κΝΥλδ σ,Ν

κΝ κπκέκμΝ θ δαφΫλ αδΝ θαΝ κθέ δΝ βθΝ «πθ υηα δεά»Ν πζ υλΪΝ βμΝ δ κλέαμέΝ

ΠαλΪζζβζα,Ν σηπμ,Ν κΝ ηΫ κμΝ Ικυ αέκμΝ αελκα άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έξ Ν ξβηα δ ηΫθβΝ

θ τππ βΝΰτλπΝαπσΝαυ άθ,Νυ ΝβΝσπκδαΝ αυ κπκέβ βΝθαΝγ πλ έ αδΝαυ κθσβ βΝεαδΝ

θαΝ ΰέθ αδΝ εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθέΝ ιΝ ΪζζκυΝ κΝΥλδ σμΝ έΰκυλαΝ θΝ ά αθΝ κΝ ηκθα δεσμΝ

Ικυ αέκμ,ΝκΝκπκέκμΝα ξκζάγβε Νη Ναυ άθΝ βθΝδ κλέαέΝΣκυθαθ έκθΝβΝίδίζδεάΝαφάΰβ βΝ

έ ΝζσΰπΝ βμΝαθπθυηέαμΝ βμΝία έζδ αμΝ έ ΝζσΰπΝ κυΝξαλαε άλαΝεαδΝ κυΝπζκτ κυΝ

βμΝφαέθ αδΝσ δΝ ιάο Ν βΝφαθ α έαΝπκζζυθ,ΝκδΝκπκέκδΝα ξκζάγβεαθΝη Ναυ άθΝη ΪΝ

κΝΥλδ σέΝΠ λέΝαυ υθΝ πθΝπαλα σ πθΝγαΝΰέθ δΝζσΰκμΝ κΝ πση θκΝε φΪζαδκέ 

 

βέβέΝΠλΪι δμΝ πθΝ πκ σζπθ 

  δμΝ ΠλΪι δμΝ πθΝ πκ σζπθΝ υηίαέθ δΝ εΪ δΝ αλε ΪΝ δ δαέ λκμΝ αθΝ εαδΝ

πκυγ θΪΝ θΝ υπΪλξ δΝ αθαφκλΪΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪ,Ν Ν εΪπκδκΝ

βη έκΝ ΰέθ αδΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝεΪπκδαΝΚαθ Ϊεβ,Ν βΝκπκέαΝ έθαδΝία έζδ αΝ πθΝ δγδσππθέΝ

Πλσε δ αδΝΰδαΝ κΝξπλέκ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝκΝαπσ κζκμΝΦέζδππκμΝ υθαθ ΪΝεαγ’Ν

κ σθΝαπσΝ βΝΓΪααΝπλκμΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝΫθαΝ δγέκπαΝ υθκτξκ,Ν                      

                   Χ βμΝ Καθ ΪεβμΨ»102 εαδΝ κΝ κπκέκμΝ Ϋξ αδΝ θαΝ κυΝ ληβθ τ δΝ κΝ

ΦέζδππκμΝ ΫθαΝ απσ πα ηαΝ κυΝ πλκφά βΝ α α,Ν κΝ θσβηαΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ έ δκμΝ θΝ

αθ δζαηίΪθ αδ103έΝ Νδ κλέαΝαυ άΝ έθαδΝΪ ξ βΝη Ν βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪ,ΝσηπμΝηέαΝ

δλΪΝ παλ ληβθ δυθΝ εαδΝ υηπ υ πθΝ κ άΰβ Ν κυμΝ δγέκπ μή ίβ υθκτμ104 θαΝ

αθαΰθπλέ κυθΝπμΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝ βθΝΚαθ ΪεβΝ – παλ’ΝσζκΝπκυΝαθΪη αΝ δμΝ

τκΝδ κλέ μΝη κζαί έΝπ λέπκυΝηέαΝξδζδ έαΝ– εαδΝ κΝαίΪΝ βΝξυλαΝ κυμέΝ υ σΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝΫ π ΝηέαΝΪζζβΝ δΪ α βΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμ,ΝβΝκπκέαΝ εφλΪ γβε Ν

κΝ γθδεσ-γλβ ε υ δεσΝίδίζέκΝ πθΝ δγδσππθΝKebra Nagast Χ« σιαΝ πθΝ α δζΫπθ»Ψ,Ν

εαδΝβΝκπκέαΝγαΝαθαζυγ έΝπαλαεΪ πέ 

 ΠλκμΝ κ παλσθΝ γαΝ ζ ξγκτθΝ ζέΰαΝ πλΪΰηα αΝ ΰδαΝ θαΝ ληβθ υγ έΝ αυ άΝ βΝ

«παλ ιάΰβ β»έΝ ΠδγαθσθΝ σζαΝ θαΝ κφ έζκθ αδΝ Ν παλ ληβθ έαΝ βμΝ εφλΪ πμΝ       

                        » ξ δεΪΝη Ν βθΝδ δσ β αΝ κυΝ υθκτξκυ,ΝκΝκπκέκμΝη ΝίΪ βΝ

                                                 
100 ΣκυζΪξδ κθΝαυ σΝπδ τ δΝκΝNolland κΝσέΝπέ 
101 ΦαζηέΝβμΝκ˙ΝβΰμΝβκ˙ΝηκμΝΰζ 
102 ΠλΪιέΝκμΝβι 
103 ΌζκΝ κΝπ λδ α δεσΝπ λδΰλΪφ αδΝ κΝΠλΪιέΝκμΝβθ-40 
104 Ν ατ δ βΝ πθΝ τκΝαυ υθΝκθκηΪ πθΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝπλαΰηΪ υ βμΝ κΝ τ λκΝε φΪζαδκέ 
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κΝ ζζβθδεσΝε έη θκΝά αθΝκδεκθκηδεσμΝ δαξ δλδ άμ-γβ αυλκφτζαεαμΝ βμΝΚαθ ΪεβμέΝ

ΌηπμΝ βΝ «ΰΪαα»,Ν κΝ απκγβε υηΫθκμΝ γβ αυλσμ,Ν υθ ξτγβΝ η Ν βθΝ παλΪζδαΝ πσζβΝ βμΝ

Παζαδ έθβμΝΓΪαα,ΝβΝκπκέαΝ ιΝΪζζκυΝηθβηκθ τ αδΝ βθΝαλξάΝ κυΝίδίζδεκτΝξπλέκυΝ

πμΝαφ βλέαΝ βμΝ δα λκηάμΝ κυΝΦδζέππκυ,Ν η Ναπκ Ϋζ ηαΝ κΝ θσβηαΝ θαΝαζζΪι δΝ Ν

« δγέκπαμΝ υθκτξκμΝ αιδπηα κτξκμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ πθΝ δγδσππθΝ Καθ Ϊεβμ,Ν κΝ

κπκέκμΝ ικυ έαα ήευί λθκτ Ν σζβΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ ΓΪααμ»έΝ θΝ εαδΝ αυ άΝ βΝ

αθ δεα Ϊ α βΝ έ πμΝ Ϋΰδθ Ν αεκτ δα105,Ν ηΪζζκθΝ θΝ Ϋΰδθ Ν υξαέαμΝ κΝ γγκΝ ε φΪζαδκΝ

βμΝKebra Nagast κΝκζκηυθΝφΫλ αδΝθαΝ πλέα δΝ βΝΓΪααΝ βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝ

εαδΝ ίΪ δΝ βμΝ φαζηΫθβμΝ απκ σ πμΝ κυΝ ξπλέκυΝ πθΝ ΠλΪι πθΝ αθαπαλΪΰ αδΝ κΝ

π λδ α δεσΝ κυΝ υθκτξκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ πζΫκθΝ γ πλ έ αδΝ ευί λθά βμΝ βμΝ ΓΪααμέΝ Ν ΫΝ

ατ δ βΝ πθΝπλκ υππθΝΰέθ αδΝθπλέ λαΝΧβΰκΝε φΪζαδκΨ,Νσ αθΝβΝ«ία έζδ αΝΝσ κυ»Ν

πθΝ υαΰΰ ζέπθΝαθαηφέίκζαΝγ πλ έ αδΝία έζδ αΝ βμΝ δγδκπέαμΝπμΝΫθαΝίάηαΝΰδαΝ κθΝ

εξλδ δαθδ ησΝ κυΝαδγδκπδεκτΝπαλ ζγσθ κμ106. 

 θΝ εαδΝ θΝ γ πλ έ αδΝ απέγαθκΝ κΝ δγέκπαμΝ υθκτξκμΝ θαΝ εα αΰσ αθΝ απσΝ βΝ

Νκυίέα,Ν κΝξυλκΝ κυΝ βη λδθκτΝκυ Ϊθ107,ΝσπκυΝηθβηκθ τκθ αδΝία έζδ μΝη Ν κΝ

σθκηαΝ «Καθ Ϊεβ»,Ν κδΝ δγέκπ μή ίβ υθκέΝ θΝ έ α αθΝ θαΝ πλκξπλά κυθΝ βθΝ

αυ κπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ κδε δκπκέβ βΝ πθΝ πλκ υππθ108έΝ Ι κλέ μΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ

δαγάεβμΝ ξ δεΫμΝη Ν βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝγαΝά αθΝΰθπ ΫμΝ βθΝ δγδκπέαΝά β 

εα ΪΝ βθΝ πλκξλδ δαθδεάΝ πκξάΝ απσΝ Νκ δκΪλαί μΝ η αθΪ μ,Ν φ’Ν σ κθΝ αυ κέΝ

γ πλκτ αθΝ αυ κτμΝ απκΰσθκυμΝ βμ,Ν εαδΝ γαΝ πλκ αλησ γβεαθΝ εα αζζάζπμΝ αΝ

αδγδκπδεΪΝ κηΫθα,Νυ ΝθαΝπλκ υ κυθΝετλκμΝεαδΝαέΰζβΝ κΝΫγθκμέΝΌ αθΝαεσηβΝ

αλΰσ λαΝ δα σγβε Ν βΝξυλαΝκΝΥλδ δαθδ ησμΝΧη ΪΝ κθΝζκΝαδέΨ,Ναυ σμΝ« π εΪγβ »Ν

δμΝ πμΝ σ Ν πσακυ μΝ δκυ αδκ βηβ δεΫμΝ παλα σ δμέΝ ΠλκφαθυμΝ ΰδ’Ν αυ σθΝ κΝ

ζσΰκΝβΝγ πλκυηΫθβΝΰ θΪλξδμΝ κυΝαδγδκπδεκτΝΫγθκυμΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝ π ίΪζζ κΝ

θαΝ αυ δ γ έΝ η Ν βθΝ Καθ Ϊεβ,Ν ία έζδ αΝ πθΝ δγδσππθ,Ν π δ άΝ αυ άΝ έθαδΝ βΝ

ηκθα δεάΝαθαφκλΪΝ βθΝ δγδκπέαΝ βθΝΚαδθάΝ δαγάεβ109. 

 

                                                 
105 ΟΝ E. Ullendorff κΝ Ethiopia and the Bible (London: Oxford University Press,Ν ΰλθκΨ,Ν έΝ ΰγζΝ
υπκ βλέα δΝ σ δΝ κΝ υθ υα ησμΝ πθΝ τκΝ ία δζδ υθΝ Ν ΫθαΝ πλσ ππκΝ κφ έζ αδΝ βθ αθΪη διβΝ πθΝ
δ κλδυθΝ βμΝαίΪ-Καθ ΪεβμΝεαδΝ κυΝκζκηυθ α- ζ ιΪθ λκυέΝ Ν υλδαεάΝεαδΝβΝαδγδκπδεάΝπαλΪ κ βΝ
βμΝηυγδ κλέαμΝ κυΝΜ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυΝπ λδΰλΪφκυθΝ υθΪθ β βΝη αιτΝ κυΝ ζ ιΪθ λκυΝεαδΝ βμΝ
Καθ Ϊεβμ,ΝβΝκπκέαΝ ΝεΪπκδαΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝγυηέα δΝ ε έθβΝη αιτΝκζκηυθ κμΝεαδΝαίΪέΝ 
106 Γδ’Ναυ άθΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝέ έΝσέΝπέ,Ν έΝΰί 
107 ΓδαΝ βθΝ κθκηα κζκΰδεάΝ τΰξυ βΝ αυ υθΝ πθΝ ΰ πΰλαφδευθΝ πλκ δκλδ ηυθΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ
εα α κπδ δεάΝαθΪζυ βΝ Νκδε έαΝ θσ β αΝ κυΝ υ ΫλκυΝε φαζαέκυέ 
108 E. Ullendorff, σ. π., έΝλ˙ΝSiegbert Uhlig,Ν«Greek literature on Ethioria»,ΝEncyclopaedia Aethiopica, 
volume 2 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005), . 884-886, υ . 885 
109 σέΝπέ,Νΰί-11  
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γέΝΜ αΰ θΫ λ μΝδκυ αρεΫμΝπαλα σ δμ 
γέ1έΝΟΝΙυ βπκμ 
 ΟΝ δ κλδεσμΝ ΦζΪίδκμΝ Ιυ βπκμΝ Χγιήγκ-η ΪΝ κΝ ΰίίΨΝ έθαδΝ ηδαΝ ΰ θδΪΝ

η αΰ θΫ λκμΝ κυΝΥλδ κτΝ εαδ,Ν παλ’Ν σ, δΝ αθάε δΝ κυμΝ εσζπκυμΝ πθ Φαλδ αέπθ,Ν

αθάε Ν βΝφδζκλλπηαρεάΝπαλΪ αιβ,ΝβΝκπκέαΝ πβλ α ηΫθβΝαπσΝ κΝ ζζβθκλλπηαρεσΝ

πθ τηαΝεαδΝπκζδ δ ησΝπέ υ Νσ δΝκδΝΙκυ αέκδΝ θΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπκζ ηά κυθΝ

θαθ έκθΝ πθΝΡπηαέπθέΝΠαλΪΝ ατ αΝπλκ ξυλβ Ν βΝη ΰΪζβΝ παθΪ α βΝ κυΝθθΝεαδΝ

απ ΪζβΝαπσΝ κΝΜ ΰΪζκΝυθΫ λδκΝ βΝΓαζδζαέαΝΰδαΝθαΝκλΰαθυ δΝ ε έΝ κθΝαΰυθα,Ν

αζζΪΝ κΝ πση θκΝ Ϋ κμΝ υθ ζάφγβΝ αΝ Ιπ Ϊπα αέΝ φΫγβε Ν ζ τγ λκμ,Ν σ αθΝ

πλκηΪθ υ Ν βθΝΪθκ κΝ κΝγλσθκΝ κυΝ λα βΰκτΝ πα δαθκτ,Ν αΝ λα τηα αΝ κυΝ

κπκέκυΝ κθΝ έξαθΝαδξηαζπ έ δ,ΝεαδΝη ΪΝ βθΝ παζάγ υ άΝ κυΝπλκ εκζζάγβε Ν κθΝ

ετεζκΝ κυΝ ΧηΪζδ αΝ πλκ Ϋζαί Ν εαδΝ κΝ σθκηαΝ «ΦζΪίδκμ»,Ν κΝ κπκέκΝ αθάε Ν βθΝ

κδεκΰΫθ δαΝ κυΝ πα δαθκτΨέΝ Μ ΪΝ βΝ λπηαρεάΝ Ϊζπ βΝ πθΝ Ι λκ κζτηπθΝ κΝ ιίΝ

Ϋαβ Ν βΝΡυηβ,ΝσπκυΝ δηάγβε ΝαπσΝ κυμΝΰδκτμΝεαδΝ δα σξκυμΝ κυΝ πα δαθκτΝΧθλ-

ιλΨΝΣέ κΝΧιλ-κΰΨΝεαδΝ κηδ δαθσΝΧκΰ-λθΨέΝ ε έΝα ξκζάγβε Νη Ν βΝ υΰΰλαφάΝδ κλδευθΝ

Ϋλΰπθ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝβΝ «Ικυ αρεάΝ λξαδκζκΰέα»Ν έθαδΝαυ σ,Ν κΝκπκέκΝ ξ έα αδΝη Ν

βθΝπαλκτ αΝη ζΫ βέ 

 ΣκΝ θΝζσΰπΝΫλΰκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝβίΝίδίζέα,Νπλαΰηα τ αδΝ βθΝδ κλέαΝ πθΝ

ίλαέπθΝ απσΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ πμΝ κΝ ιΫ πα ηαΝ κυΝ Ικυ αρεκτΝ ΠκζΫηκυΝ κΝ θθΝ εαδΝ

πλσγ άΝ κυΝ έθαδΝθαΝεα α έι δΝσ δΝβΝπκλ έαΝ κυΝΙκυ αρ ηκτΝεΪ πΝαπσΝ κΝθσηκΝ κυΝ

Θ κτΝ κ άΰβ Ν βθΝ υ αδηκθέαΝ κυΝ ζακτ110έΝ  αΝ πλυ αΝ Ϋθ εαΝ ίδίζέαΝ κΝ Ιυ βπκμΝ

δβΰ έ αδΝ βθΝαλξαέαΝ ίλαρεάΝ δ κλέαΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪ κ βΝ βμΝ έίζκυ,ΝαζζΪΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ ζ τγ λαΝ βΝ φαθ α έαΝ κυ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δαεκ ηά δΝ κΝ ε έη θσΝ

κυ,Ν θυΝ κΝ υπσζκδπκΝ ηΫλκμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ αθ ζ έΝ πζβλκφκλέ μΝ απσΝ δΪφκλ μΝ

δ κλδεΫμΝπβΰΫμ111έΝΧμΝ εΝ κτ κυΝηκδλαέαΝκΝΙυ βπκμΝ παθαζαηίΪθ δΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝ

υθαθ ά πμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪΝ η Ν κΝ κζκηυθ α112,Ν βΝ κπκέαΝ Ν ΰ θδεΫμΝ

ΰλαηηΫμΝ υηπέπ δΝη Ν βΝίδίζδεάΝαφάΰβ βέΝ Νεαδθκ κηέα,Νσηπμ,Ναυ κτΝ κυΝε δηΫθκυΝ

έθαδΝ δπζάμΝ κΝ Ιυ βπκμΝ αφ’Ν θσμΝ αζζΪα δΝ βΝ ξυλαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ εαδΝ αθ έΝ ΰδαΝ κΝ

                                                 
110 ΌζαΝ αΝ ίδκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ «Ιυ βπκμ»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝ ΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-
Μπλδ Ϊθδεα,Ν σηκμΝγΰΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νΰλλθ2Ψ,Ν έΝκλ,Ν υΝ έΝκλ 
111 A. Lesky, Ι κλέαΝ βμΝ αλχαέαμΝ ζζβθδεάμΝ ζκΰκ χθέαμ ΧΘ αζκθέεβμΝ ε κ δεσμΝ κέεκμΝ α ζφυθΝ
Κυλδαεέ β,Νΰλλί5Ψ,Ν έΝΰΰίγ 
112 Ικυ αρεάΝ λξαδκζκΰέα,Ν κ,Ν θ,Ν η-θΝ Χ γάθαμΝ ΚΪε κμ,Ν « λξαέαΝ ζζβθδεάΝ Γλαηηα έαΝ ζζζΝ ‘‘ΟδΝ
ζζβθ μ’’»,ΝΙυ βπκμ,ΝΆπαθ αΝλ,ΝΙκυ αρεάμΝ λξαδκζκΰέαμΝ δίζέαΝ ΄,Ν ΄,ΝΰλλιΨέΝ 
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αίΪΝ βθΝαθαφΫλ δΝπμΝ«ία έζδ αΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ βμΝ δγδκπέαμ»,Ναφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ

εα κθκηΪα δΝ«Νδεατζβ»Ν ΝξπλέκΝπλδθΝαπσΝ βΝ υθΪθ β β113. 

 έθαδΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝαθ δεα Ϊ α βΝ βμΝξυλαμΝπ λδπζΫε δΝ βθΝεα Ϊ α βέΝ Ν

πβΰάΝ κυΝ Ιπ άπκυΝ θΝ Ϋξ δΝ θ κπδ γ έ114,Ν σηπμΝ κΝ Ικυ αέκμΝ δ κλδεσμΝ έ πμΝ

παθ ληβθ τ δΝ κθΝ λσ κ κέΝ  κθΝ αδΰυπ δαεσΝ ζσΰκΝ βμΝ «Ι κλέβμ»Ν κυΝ κΝ ζζβθαμΝ

δ κλδεσμ,Νσ αθΝαθαφΫλ αδΝ κυμΝ δα σξκυμΝ κυΝε έ βΝ βμΝΜΫηφδ κμΝΦαλαυΝΜέθδ,Ν

παλα έ δΝ σ δΝ η αιτΝ αυ υθΝ ία έζ υ Ν ηέαΝ ΰυθαέεα,Ν δΰυπ έα,Ν η Ν κΝ ίαίυζπθδαεσΝ

σθκηαΝ«Νέ πελδμ»115έΝΟΝΙυ βπκμΝ παθαζαηίΪθ δΝ κθΝ λσ κ κΝΰδαΝθαΝ ιβΰά δΝσ δΝκδΝ

δΪ κξκδΝ κυΝ ΜέθδΝ απζυμΝ πλκ ζΪηίαθαθΝ βθΝ κθκηα έαΝ «Φαλαυ»,Ν ξπλέμΝ θαΝ

δαελέθκθ αδΝη Ν κΝπλκ ππδεσΝσθκηΪΝ κυμ,Νυ πκυΝαθάζγ Ν κΝγλσθκΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ

ΰυθαέεα,Ν βθΝ κπκέα,Ν σηπμ,Ν κθκηΪα δΝ «Νδεατζβ»116 εαδΝ δμΝ ία δζδεΫμΝ δ δσ β μΝ βμΝ

κπκέαμΝ πλκ γΫ δΝ εαδΝ κΝ γλσθκΝ βμΝ δγδκπέαμέΝΘαΝηπκλκτ Ν θαΝ υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ κΝ

Ιυ βπκμΝ παλαφλΪα δΝ ζ τγ λαΝ εαδΝ εα ΪΝ ίκτζβ δθΝ κθΝ λσ κ κ,Ν κΝ κπκέκμΝ κΝ έ δκΝ

ξπλέκΝ υθαλδγη έΝεαδΝ δγέκπ μΝπμΝ δα σξκυμΝ κυΝΜέθδ117έΝΧμΝ σ κΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝ

πλπ κίκυζέαΝθαΝ αυ κπκδά δΝ βΝΝέ πελδΝάΝΝδεατζβΝη Ν βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪ118. 

 Ν υηκζκΰέαΝ κυΝ κθσηα κμ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝ απαθ Ϊ αδΝ Ν εαθΫθαθΝ ΪζζκΝ

υΰΰλαφΫα,Νηπκλ έΝθαΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κΝ ίλαρεσΝάΝαλαηαρεσΝΩNQWL Ν[Νδεατζβ]Ν

εαδΝΩNQWLYS [Νδεαυζέμ]έΝ υ σΝη Ν βΝ δλΪΝ κυΝ έθαδΝβΝαπσ κ βΝ αΝ ίλαρεΪΝάΝ αΝ

αλαηαρεΪΝ βμΝπλκ πθυηέαμΝ«Οθκευζβ»ΝεαδΝ«Οθκεπζέμ»Ν βμΝΰυθαδε έαμΝ αδηκθδεάμΝ

ηκλφάμΝ ηπκυ α,Ν βθΝ κπκέαΝ αθαφΫλκυθΝ υθάγπμΝ κδΝ αλξαέκδΝ ζζβθ μΝ επηδεκέ119. 

ΌππμΝπλκ έ δΝεαδΝβΝπλκ πθυηέα,Νβ ηπκυ αΝ έξ Ν κΝΫθαΝπσ δΝ βμΝαπσΝεκπλδΪΝσθκυΝ

Χ κΝ ΫΝΪζζκΝαπσΝξαζεσΨ,Ν ιΝκυΝεαδΝ«κθκ ε ζέμ»ΝάΝ«κθκεπζέμ»έΝ εΝπλυ βμΝσο πμΝβΝ

υ ξΫ δ βΝ κυΝκζκηυθ αΝη ΝΫθαΝγβζυεσΝ αέηκθαΝφαέθ αδΝΪ ξ β,ΝσηπμΝεαζτ λβΝ

η ζΫ βΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝ φυ δκΰθπηέαμΝ κυΝ ία δζδΪΝ η Ν βθ πΪλκ κΝ πθΝ αδυθπθΝ

                                                 
113 8, 6, 2 
114 Ιυ βπκμ,ΝΆπαθ αΝλ,ΝΙκυ αρεάμΝ λξαδκζκΰέαμΝ δίζέαΝ ΄,Ν ΄,ΝσέΝπέ,Ν βηέΝζι,Ν έΝγιλ-380 
115 Ι κλέβ,Νβ,Νΰίί,Νΰ-2 
116 θαζζαε δεάΝ κθκηα έαΝ «Νέεαυζδμ»έΝ ΣκΝ τθγ κΝ σθκηαΝ ξβηα έα αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ «θέεβ»Ν εαδΝ
«αυζά»ΝάΝ«αυ  ζδμ»ΝΧοεα α εάθπ βΨΝαθ δ κέξπμ,Ν βζα άΝ«ξυλκμΝθέεβμ»έΝ  ληβθ έα πλκΫλξ αδ απσ 
κ F. A. Pennacchietti, Three Mirrors For Two Biblical Ladies: Susanna and the Queen of Sheba in the 

Eyes of Jews, Christians and Muslims (New Jersey: Gorgias Press, 2006), . 88, βη. 3. 
117 ΠΪθ πμΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝβΝ« δγδκπέα»Ν θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ αυ δ γ έΝη Ν βθΝ ίβ υθέα,ΝαζζΪΝ
ηΪζζκθΝ η Ν βΝ Νκυίέα,Ν βΝ κπκέαΝ εαδΝ σηκλβΝ η Ν βθΝ έΰυπ κΝ έθαδΝ εαδΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
ζκτ Ν υπσΝ αδΰυπ δαεάΝ εα κξά˙Ν κυθαθ έκθΝ βΝ ίβ υθέαΝ ίλέ ε αδΝ αλε ΪΝ ηαελδΪΝ εαδΝ ε σμΝ

αδΰυπ δαεκτΝ ζΫΰξκυέΝΟΝUllendorff κΝσέΝπέ,Ν έΝΰγηΝ υηφπθ έ,ΝξπλέμΝθαΝ πδξ δλβηα κζκΰ έμΝφαέθ αδΝ
σ δΝβΝ θΝζσΰπΝπαλα άλβ βΝ έθαδΝπαλαπΪθπΝαπσΝπλκφαθάμέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ   
118 ΠδγαθσθΝ κΝξ δλσΰλαφκΝ κυΝ λκ σ κυΝθαΝ έξ Νά βΝαζζκδπγ έ,Νσ αθΝ κΝ υηίκυζ τγβε ΝκΝΙυ βπκμέΝ
έΝF. A. Pennacchietti,Νσέπέ,Ν έΝκκ 

119 ΟΝ λδ κφΪθβμΝηΪζδ αΝεΪθ δΝαθαφκλΪΝΰδ’Ναυ άθΝ κυμΝ« α λΪξκυμ»έΝξ δεΪΝη Ν κΝφπθβ θ δ ησΝ
βμΝ βηβ δεάμΝλέααμΝέ έΝF. A. Pennacchietti,Νσέπέ,Ν έΝκκ,Ν βηέΝθ 
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απκεαζτπ δΝσ δΝαυ σμΝ βΝζαρεάΝφαθ α έαΝ έξ Ν υθ γ έΝη Νυπ λεσ ηδ μΝ υθΪη δμΝ

αελδίυμΝζσΰπΝ βμΝ κφέαμΝ κυέΝ θαΝΪζζκΝΫλΰκ,ΝβΝ ιΫ α βΝ κυΝκπκέκυΝγαΝΰέθ δΝ υγτμΝ

αηΫ πμ,ΝγαΝφπ έ δΝ βθΝπκλ έαΝαυ άμΝ βμΝαζζαΰάμ120. 

 

γέβέΝΗΝ δαγάεβΝκζκηυθ κμ 
 ΣκΝ ε έη θκΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ πλκρσθΝ θσμΝ ηΪζζκθΝ δΰυπ έκυΝ Υλδ δαθκτ,Ν κΝ

κπκέκμΝ κΝ υθΫΰλαο Νη αιτΝΰκυΝεαδΝζκυΝαδέΝεαδΝκΝκπκέκμΝΪθ ζβ Ν κΝυζδεσΝ κυΝαπσΝ

δκυ αρεΫμΝ παλα σ δμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ξ σθΝ ηδΪμΝ ΰευεζκπαέ δαμΝ

αδηκθκζκΰέαμ121έΝ  Ν αυ σΝ βΝ ία έζδ αΝ κθκηΪα αδΝ «Οθκ ε ζέμ»Ν εαδΝ εα ΪΝ βθΝ

κδεκ σηβ βΝ κυΝΝακτΝ κυΝκζκηυθ αΝεα α ε υΪα δΝεαθθΪίδθαΝ ξκδθδΪέΝΟδΝ παφΫμΝ

βμΝη Ν κΝ κφσΝία δζδΪΝαθαπαλΪΰκθ αδΝ πέ βμΝ Ναυ σΝ κΝε έη θκΝεαδΝηΪζδ α,Νσ αθΝ

κΝκζκηυθΝ βΝλυ β Ν«πκδσμΝΪΰΰ ζκμΝ έξ Ν βΝ τθαηβΝθαΝ βθ αθαξαδ έ δ»,Ν ε έθβΝ κυΝ

απΪθ β Ν σ δΝ ά αθΝ κΝ δεσμΝ κυΝ φτζαεαμ-Ϊΰΰ ζκμ122έΝ φκληάΝ ΰδαΝ σζβΝ βΝ ξ δεάΝ

παλαφδζκζκΰέαΝεαδΝαζζκέπ βΝ κυΝξαλαε άλαΝ βμΝία έζδ αμΝΫ π αθΝ αΝκδεκ κηδεΪΝ

ΫλΰαΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ κυΝΝακτ,Ν αΝκπκέαΝ ε ζΫ γβεαθΝ θΝπζάλ δΝ δππά,ΝαφκτΝ θ 

αεκτ γβε Ν άξκμΝ φυλδκτ,Ν αιέθαμΝ άΝ ΪζζκυΝ η αζζδεκτΝ λΰαζ έκυ,Ν αθΝ εαδΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθΝκΰεσζδγκδΝαπσΝζα κη έα123. 

 ιΝ αδ έαμΝ αυ άμΝ βμΝ αθ δφΪ πμ,Ν βΝ ζαρεάΝ φαθ α έαΝ κΝ κζκηυθΝ εαδΝ βΝ

εα α ε υάΝ κυΝΝακτΝ υθ ΫγβεαθΝ η Ν βΝ υθ λΰα έαΝ αδησθπθέΝΜΪζδ αΝ σγβε Ν βΝ

ιάΰβ βΝσ δΝκΝαλξΪΰΰ ζκμΝΜδξαάζΝπαλΫ π Νεα ’Ν θ κζάθΝ κυΝΘ κτΝ κΝκζκηυθ αΝ

αε υζέ δΝη Ν φλαΰδ σζδγκ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ κυΝ πΫ λ π ΝθαΝ ζΫΰξ δΝσ κυμΝ αέηκθ μΝ κυΝ

ά αθΝαπαλαέ β κδΝεα ΪΝ βθΝκδεκ σηβ βΝ κυΝΝακτΝ τηφπθαΝη Ν δμΝγ ρεΫμΝ θ κζΫμέΝ Ν

αυ σΝ κΝ πζαέ δκΝ βΝ κπκγΫ β βΝ έπζαΝ κΝ κζκηυθ αΝ ηδΪμΝ ΰυθαδε έαμΝ ηκλφάμΝ η Ν

πσ δαΝσθκυΝ θΝφαθ Ϊα δΝπαλΪ κιβ124. ΧμΝ σ κΝηπκλ έΝθαΝπαλα βλβγ έΝεαδΝηέαΝΪζζβΝ

αθ έφα βμΝ κΝ έ δκΝ πλσ ππκ,Ν θυΝ απσΝ κΝ Υλδ σΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ τηίκζκΝ

υ ί έαμ,Ν υλαΝπλκ ζαηίΪθ δΝ αλθβ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪέΝΜέαΝ ληβθ έαΝαυ κτΝ κυΝ
                                                 
120 Γδ’Ν αυ άθ βθ παλΪΰλαφκ: F. A. Pennacchietti,Ν «δegendsΝ ofΝ theΝQueenΝ ofΝ Sheba»Ν κ Queen of 
Sheba. Treasures from Ancient Yemen edited by St John Simpson (The British Museum Press), 2002, 

. 31-50, υ . 35 
121 R. Beyer, Ν α έζδ αΝ κυΝαίΪ,ΝΆΰΰ ζκμΝεαδΝ αέηκθαμμΝκΝητγκμΝηδΪμΝΰυθαέεαμΝ βθΝ δ κλέα,Ν βΝ
γλβ ε έαΝ εαδΝ κθΝ πκζδ δ ησ,Ν η Ϊφλα βΝ ΙπΪθθαΝΛ ηπΫ β-Μκυααεέ βΝ Χ γάθαμΝ ε σ δμΝΚκθδ Ϊλβ,Ν
βίίγΨ,Ν έΝ ζλέΝΟΝPennaccietti, σέΝ πέΝ δαφκλκπκδ έ αδμΝ υπκ βλέα δΝ βθΝ δκυ αδκ-ξλδ δαθδεάΝ αυ σ β αΝ
κυΝε δηΫθκυ,Ν κΝκπκέκΝξλκθκζκΰ έΝη αιτΝΰκυΝεαδΝγκυΝαδέ 

122  Νφυζαε ΪΝ βμΝ λπηαδκελα έαμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ βΝΟθκ ε ζέμΝ απ δεκθέα αδΝπμΝ τπ δαΝ ΰυθαδε έαΝ
αδηκθδεάΝηκλφά,Ν βθΝκπκέαΝ δαπ λθΪΝ κΝ σλυΝ θσμΝκζκηυθ κμΝη Ν λα δπ δεάΝπ λδίκζάέΝ έ ξέΝF. 

A. Pennacchietti,ΝσέΝπέ,Ν έΝγηέ  
123 τηφπθαΝη Ν κΝ ιέ,Ν βί,Ν βηΝβΝ θ κζάΝ αυ άΝ αφκλκτ ΝησθκθΝ βθΝ εα α ε υάΝ κυΝ γυ δα βλέκυ,Ν
αζζΪΝαπσΝ κΝκζκηυθ αΝΰ θδε τγβε ΝΰδαΝσζκθΝ κΝΝασέ 
124 Γδ’Ναυ άθΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκβΰκυηΫθβΝίζέΝ κΝF. A. Pennacchietti,ΝσέΝπέ,Ν έΝγγ-35. 
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φαδθκηΫθκυΝέ πμΝηπκλ έΝθαΝ θ κπδ γ έΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΙκυ αρ ηκτΝΫθαθ δΝ πθΝ γθυθΝ

η ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝαπσΝ βθΝ ικλέαΝεαδΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ«πλκίζάηα κμ»Ν πθΝ

η δε υθΝΰΪηπθέΝ 

τηφπθαΝη Ναυ σΝ κΝ ε π δεσΝπμΝαδ έαΝ βμΝ αίυζπθέκυΝ δξηαζπ έαμ,ΝαζζΪΝ

εαδΝ κυΝ ΰ θδεσ λκυΝ ι π ηκτΝ βμΝ Ι λκυ αζάηΝη ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝ πθΝ ικλέ πθΝ

ΧηγθΝ πέΥέΨΝ γ πλάγβεαθ απσΝ κυμΝ πκζδ δεκγλβ ε υ δεκτμΝ αΰκτμΝ κυΝ Ικυ αρ ηκτΝ

Ν ηέαΝεαδΝ λαΝεα ΪΝ κΝί΄Νηδ σΝ κυΝζκυΝαδέΝπέΥέ κδΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝαζζκ γθ έμ,Ν

δσ δΝ έ  η Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ εαδΝ πκζδ δεΫμΝ παφΫμΝ έ Ν ηΫ πΝ πθΝ η δε υθΝ ΰΪηπθΝ βΝ

πέ βΝπλκμΝ κθΝαζβγδθσΝΘ σΝθκγ τγβε ΝΰδαΝεΪπκδκυμΝάΝ ΰεα αζ έφγβε ΝαπσΝεΪπκδκυμΝ

Ϊζζκυμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ εα α λκφάΝ κυΝ ΝακτΝ εαδΝ βμΝ Ι λκυ αζάηΝ εαδΝ βθΝ

ικλέαΝ κυΝζακτΝ κυΝΘ κτΝ βΝ αίυζυθαέΝΧμΝγ λαπ έα,Νζκδπσθ,Ν κΝπλσίζβηα πθΝ

αζζκ γθυθΝΝ ηέαμΝεαδΝ λαμΝπλκΫελδθαθΝ βθΝπκζδ δεάΝ κυΝαπκηκθπ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ

απκεζ δ δεσ β αμΝ κυΝΙκυ αρ ηκτΝ θΝ ξΫ δΝη Ν κΝΘ σέΝ ΫίαδαΝαυ άΝβΝ πδζκΰάΝ θΝ

Ϋΰδθ ΝεαγκζδεΪΝαπκ ε άμΝ κΝίδίζέκΝ βμΝΡκυγ,ΝσξδΝ υξαέα,Ναφβΰ έ αδΝ βθΝδ κλέαΝηδΪμΝ

αζζκ γθκτμΝΧΡκυγΨ,Ν βθΝκπκέαΝπαθ λ τγβε  ΫθαμΝ ίλαέκμΝΧ κσαΨ,ΝκδΝκπκέκδΝυπάλιαθΝ

ΰδαΰδΪΝ εαδΝ παππκτμΝ αθ δ κέξπμΝ κυΝ πλκφβ Ϊθαε κμΝ αυ 125έΝ πέ βμΝ – εαδΝ

θ ξκηΫθπμΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ έ δαμΝπαλα σ πμΝ – κΝΥλδ σμΝ θγυη έ αδΝπμΝ υ ίάΝ

βθΝαζζκ γθάΝία έζδ αΝ κυΝαίΪέ ΠΪθ πμΝη ΪΝ κΝιίΝηέΥέ,Ν βζα άΝ βθΝεα α λκφάΝ

κυΝΝακτΝεαδΝ βμΝΙ λκυ αζάηΝαπσΝ κυμΝΡπηαέκυμ,Ν βμΝαπαΰσλ υ βμΝεα κέεβ βμΝ πθΝ

Ικυ αέπθΝ Ν αυ άθΝ εαδΝ βθΝ πμΝ εΝ κτ κυΝ θΫαΝ δα πκλΪΝ κυΝ Ικυ αρ ηκτΝ αΝ ΫγθβΝ

φαέθ αδΝσ δΝ γαΝπαΰδυγβε ΝκΝαπκηκθπ δ ησμΝ πθΝ Ικυ αέπθ,ΝκδΝ κπκέκδΝ υλδ εση θκδΝ

Ν αζζσφυζκΝ εαδΝ αζζσγλβ εκΝ π λδίΪζζκθΝ γαΝ γ υλβ αθΝ βθΝ π λΫφ δα πμΝ κθΝ

θ δΰηΫθκΝ λσπκΝ δα άλβ βμΝ βμΝ γθδεάμΝεαδΝγλβ ε υ δεάμΝ αυ σ β ΪμΝ κυμέ      

Φυ δεΪΝ θθκ έ αδΝ σ δΝ βΝ ίδίζδεάΝ παλΪ κ βΝ βμΝ δ κλέαμΝ κυΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ

βμΝ ία έζδ αμΝ έθαδΝ α τηία βΝ η  β « αδηκθδεά» ε κξά,Ν αζζΪΝ ηΫ πΝ αυ άμΝ

εα α δεθτ αδΝβΝ τθαηβΝ πθΝγλτζπθέΝ θΝεαδΝαυ κέΝΪλΰβ αθΝθαΝεα αΰλαφκτθ,ΝσππμΝ

ηαλ υλ έΝ βΝ « δαγάεβΝ κζκηυθ κμ»,Ν φαέθ αδΝ σ δΝ έξ Ν αλξέ δΝ απσΝ θπλέμΝ ηέαΝ

δα δεα έαΝ «η Ϊζζαιβμ»Ν κυΝ πλκ υπκυΝ βμΝ ία έζδ αμΝ η Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ

                                                 
125 . ΰκυλέ βμ, σ. π., . 294-γίβ˙ΝPaolo Sacchi, Storia del Secondo Tempio: Israele tra VI secolo 
a.C. e I secolo d.C. (Torino: SocietáΝϋditriceΝInternazionale,Νΰλλζ), . 115-125. Οππ άπκ Ναυ ΫμΝκδΝ
απσπ δλ μΝαδ δκζσΰβ βμΝ βθΝ σ κΝη ΰΪζβΝ δαφκλκπκέβ βΝ κυΝξαλαε άλαΝ βμΝία έζδ αμΝγαΝπλΫπ δΝ
θαΝ θθκβγκτθΝ ηΪζζκθΝ πμΝ πδγαθκζσΰβ βέΝΜέαΝ ΪζζβΝ πδγαθάΝ ληβθ έαΝ Ϋξ δΝ ξΫ βΝ η Ν βΝ δαφκλ δεάΝ
πλαΰηΪ υ βΝ πθΝ ξ δευθΝ παλα σ πθΝ η αιτΝ Ικυ αέπθΝ εαδΝ δγδσππθ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ βΝ
ία έζδ αΝ Ϋξ δΝ πλκ ζβφγ έΝ η Ν απκεζ δ δευμΝ γ δεσΝ λσπκΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ θΝ αφάθ αδΝ βΝ
παλαηδελάΝυπσθκδαΝΰδαΝεΪ δΝαλθβ δεσΝ κΝξαλαε άλαΝ βμέΝ θΝ κδατ βΝπ λδπ υ δΝβΝαλθβ δεάΝ λκφάΝ
κυΝΙκυ αρ ηκτΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝκφ έζ αδΝ Ναπσπ δλαΝσ κΝ κΝ υθα σθΝη ΰαζτ λβμΝ δαφκλκπκέβ βμΝ
απσΝ κΝαδγδκπδεσΝπ λδίΪζζκθέ    
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αδηκθδευθΝεαδΝΪζζπθΝφαθ α δευθΝ κδξ έπθέΝ κΝηΫζζκθΝβΝ ιΫζδιβΝαυ άΝγαΝζΪί δΝ

η ΰαζτ λ μΝ δα Ϊ δμ,Νσ αθΝ βΝία έζδ αΝπλκ σγβεαθΝεαδΝθΫαΝξαλαε βλδ δεΪέ 

λΰσ λαΝγαΝ ι α γκτθΝη λδεΫμΝπαλσηκδ μΝπ λδπ υ δμέ 

 

3.3. Targūm ShenīΝ κΝίδίζέκΝ βμΝ γάλ 

 ΣαΝ αλαηαρεΪΝ ά αθΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ πλυ μΝ αθα κζδεΫμΝ ΰζυ μ,Ν αΝ κπκέαΝ

η αφλΪ γβε Ν βΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ απσΝ κΝ πλπ σ υπκΝ ίλαρεσΝ ε έη θκέΝ ΌηπμΝ βΝ

δ δκηκλφέαΝ Ν αυ άθΝ βΝ η αφλα δεάΝ πλκ πΪγ δαΝ Ϋΰε δ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαΝά αθΝκυ δα δεΪΝπαλαφλΪ δμΝ πθΝπαζαδκ δαγβεδευθΝίδίζέπθ,Ν βζα άΝ

αθ π υΰηΫθ μΝη αφλΪ δμΝεα ’ΝΫθθκδαθΝεαδΝσξδΝεα ΪΝΰλΪηηα,ΝκδΝκπκέ μΝκθκηΪ γβεαθΝ

«Σαλΰεκυη έη»ΝαπσΝ βθΝ ίλαρεάΝζΫιβΝ targum ΧοΝ ληβθ έαΨ126έΝ Ι δαέ λαΝ βηαθ δεσΝ

ΰδαΝ βθ Ϋλ υθαΝ έθαδΝ κΝ τ λκΝ targum (targūm shenīΨΝ κΝ ίδίζέκΝ βμΝ γάλ,Ν κΝ

κπκέκΝυπ λίαέθ δΝ αΝ θΪΝσλδαΝηδΪμΝη αΰζυ δ βμΝεαδΝη α λΫπ αδΝ Ναθ ιΪλ β βΝ

θκυίΫζαέΝΣκΝπ λδ ξση θσΝ κυΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝεαδ,Ν παλΪΝ βθΝκηκδσ β ΪΝ κυΝη Ν βθΝ

εκλαθδεάΝ ε κξάΝ βμΝδ κλέαμΝ βμΝία έζδ αμ,ΝβΝ ξΫ βΝη αιτΝΚκλαθέκυΝεαδΝTargum 

Sheni κΝ ίδίζέκΝ βμΝ γάλΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ιαελδίπγ έ,Ν δσ δΝ βΝ ξλκθκζσΰβ βΝ κυΝ

αλαηαρεκτΝ ΫλΰκυΝ έθαδΝ αίΫίαδβμΝ έ πμΝ υθ ΰλΪφβΝ εα ΪΝ κθΝ γκΝ αδέ,Ν αζζΪΝ θΝ

απκεζ έ αδΝκτ ΝκΝικμΝκτ ΝεαθΝκΝΰΰκμ127. 

 φκληάΝ ΰδαΝ βθΝ αθαπλαΰηΪ υ βΝ βμΝ δ κλέαμΝ κυΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ βμΝ

ία έζδ αμΝπαλΫξ αδΝαπσΝηέαΝη ΰΪζβΝΰδκλ άΝ βθΝαυζάΝ κυΝΠΫλ βΝία δζδΪ128,Ν βθΝ

κπκέαΝπαλ υλέ εκθ αδΝκδΝία δζδΪ μΝ θα κζάμΝεαδΝ τ βμΝεαδΝβΝκπκέαΝ υΰελέθ αδΝη Ν

βθΝ αθ έ κδξβΝ κυΝ κζκηυθ αμΝ αυ σμΝ εΪπκδαθΝ βηΫλα,Ν πμΝ ετλδκμΝ πθΝ αυπθ,Ν

υΰεΫθ λπ Ν αέηκθ μ,Ν πθ τηα αΝ εαδΝ σθ αΝ κυΝ κυλαθκτΝ εαδΝ βμΝ ΰβμ,Ν αΝ κπκέαΝ

ξσλ υαθΝ θυπδκθΝ κυΝ ΰδαΝ θαΝ απκ έικυθΝ βθΝ αιέαΝ κυμ,Ν αζζΪΝ απσΝ βΝ τθαιβΝ

απκυ έαα Ν κΝ αζαπ δθσμ129,Ν κΝ ία δζδεσΝ πκυζέέΝ Ό αθΝ Ϋφγα Ν αλΰκπκλβηΫθκμ,Ν

                                                 
126  έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰκβ 
127 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝζΰ 
128 θΝεαδΝκδΝΟ΄Νεα κθκηΪακυθΝ κθΝ λ αιΫλιβ,Νπδ τ αδΝπζΫκθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κθΝΞΫλιβΝ ΄ΝΧζκθ-
ζθζΝπέΥέΨέΝ έΝ ξέΝ έΝΚαζαθ αΪεβμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝηΰζ,ΝηββέΝ 
129 Ν αθΪγ βΝ πλπ αΰπθδ δεκτΝ λσζκυΝ Ν ΫθαΝ πκυζέΝ Ϋξ δΝ δπζάΝ ιάΰβ βμΝ αφ’Ν θσμΝ υπκ βζυθ δΝ βθΝ
ικυ έαΝ κυΝκζκηυθ αΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝφτ βμΝεαδΝπλκ έ δΝ ιπ δεσΝξαλαε άλαΝ βθΝαφάΰβ β,Ναφ’Ν
ΫλκυΝηπκλ έΝθαΝκφ έζ αδΝ Νπαλ ληβθ έαέΝ κΝF. A. Pennacchietti, Three Mirrors For Two Biblical 

Ladies: Susanna and the Queen of Sheba in the Eyes of Jews, Christians and Muslims,Ν έΝ ΰίΰ-103 
αθ δπαλαίΪζζ αδΝβΝαφάΰβ βΝαπσΝ βΝ δαγάεβΝκζκηυθ κμ,ΝίΪ δΝ βμΝκπκέαμΝεα α δΰΪα δΝΫθαΝΪθ ηκΝ
εαδΝ αδξηαζπ έα δΝ κθΝ υπαέ δκΝ αέηκθα,Ν κΝ κπκέκμΝ κθκηΪα αδΝ ζζβθδ έΝ φέππαμΝ ΧπαλαζζαΰΫμΝ αυ κτΝ
φδππαμ,Ν φδππκμΝ φάπ αμΨέΝ θΝ υθ ξ έαΝυπκ βλέα αδΝσ δΝ κΝσθκηαΝαυ σΝηπκλ έΝθαΝ υΰξΫ αδΝη Ν κΝ

Ϋ πκοΝ Χΰ θέΝ Ϋ πκπκμΨ,Ν βζα άΝ αζαπ δθσμ,Ν ηθάη δαΝ κυΝ κπκέκυΝ ΰέθ αδΝ θπλέ λαΝ αεσηαΝ εαδΝ βθΝ
απσελυφβΝ Χ υλδαεάΨΝ πκεΪζυοβΝ αλκτξΝ Χπ λέΝιί-ΰβίΨ,ΝσπκυΝΫξ δΝαθαζΪί δΝ κΝλσζκΝ κυΝία δζδεκτΝ
αΰΰ ζδκφσλκυέΝ πέ βμΝΰδαΝ βθΝαιέαΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ έ κυμΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΧσέΝπέ,Ν έΝκζΨΝ βθΝεπηπ έαΝ
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δεαδκζκΰάγβε Ν σ δΝ αθαεΪζυο Ν ΫθαΝ πζκτ δκΝ ία έζ δκ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδΰλΪφ αδΝ Ν

π λέπκυΝκυ κπδεΪΝξλυηα αΝεαδΝσπκυΝευί λθκτ ΝηέαΝΰυθαέεα,Νπδ άΝ κυΝγ κτΝ ζέκυ,Ν

βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪέΝΟΝ αζαπ δθσμΝπλκγυηκπκδάγβε ΝθαΝ βΝφΫλ δΝαζυ κ ηΫθβΝ

θυπδκθΝ κυΝ ία δζδΪ,Ν αζζΪΝ αυ σμΝ πλκ έηβ Ν θαΝ βμΝ απκ έζ δΝ πδ κζά,Ν η Ν βθΝ

κπκέαΝ βθΝ εαζκτ Ν θαΝ κθΝ πδ ε φγ έΝ ΰδαΝ θαΝ ΰθπλέ δΝ κθΝ έ δκΝ εαδΝ βΝ κφέαΝ κυ,Ν

δαφκλ δεΪΝγαΝ δΫ αα Ν αΝπ δθΪΝ κυΝκυλαθκτ,Ν αΝΪζζαΝπθ τηα αΝεαδΝ κυμΝ αέηκθ μΝ

θαΝυπκ ΪικυθΝ βΝξυλαΝ βμέΝ Νία έζδ αΝυπΫευο  βθΝαπ δζά,ΝπαλΪΝ βθΝπλκγυηέαΝ

πθΝ υηίκτζπθΝ βμΝθαΝαθ δ αξγκτθΝ βθΝ πδίκυζάΝ κυΝκζκηυθ α,ΝεαδΝη ΫίβΝσθ πμΝ

αΝΙ λκ σζυηα,ΝσπκυΝκΝκζκηυθΝ βθΝυπκ Ϋξγβε Ν βθΝαέγκυ αΝ κυΝγλσθκυ,ΝβΝκπκέαΝ

δΫγ Ν Ϊπ κΝαπσΝΰυαζέέΝ ιΝαδ έαμΝαυ κτΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝβΝία έζδ αΝπέ ο Νσ δΝκΝ

ία δζδεσμΝ γλσθκμΝ ά αθΝ κπκγ βηΫθκμΝ πΪθπΝ κΝ θ λσ,Ν υθ πυμΝ αθα άεπ Ν κΝ

φσλ ηΪΝ βμΝ ΰδαΝ θαΝ ηβΝ ίλαξ έΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ ία έ δΝ πλκμΝ κΝ ία δζδΪΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ

υπκ δγΫη θκΝθ λσέΝΌηπμΝεα ’Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝΰυηθυγβεαθΝ αΝπσ δαΝ βμ,Ν αΝκπκέαΝ

ά αθΝ ΰ ηΪ αΝ λέξ μΝ πμΝ πΪθπ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ κζκηυθΝ βμΝ απκελέγβε Ν δε δεΪμΝ « Ν

κηκλφδΪΝ κυΝ έθαδΝ ΰυθαδε έα,Ν αζζΪΝ κδΝ λέξ μΝ κυΝ αθ λδεΫμέΝ ΟδΝ λέξ μΝ απκ ζκτθΝ

κηκλφδΪΝ ΰδαΝ ΫθαΝ Ϊθ λα,Ν σηπμΝ θ λκπάΝ ΰδαΝ ηέαΝ ΰυθαέεα»έΝ Σσ Ν βΝ ία έζδ αΝ

πλκ πκδάγβε Ν σ δΝ θΝ Ϊεκυ Ν εαδΝ αεκζκτγπμΝ Ϊλξδ  θαΝ γΫ δΝ κΝ κζκηυθ αΝ δμΝ

απκλέ μΝεαδΝ αΝαδθέΰηα ΪΝ βμ130. 

 Μ Ναυ ΪΝ αΝεαγσζκυΝεκζαε υ δεΪΝζσΰδαΝκΝκζκηυθΝ ζ δυθ δΝ κΝξαδλ δ ησΝ

κυΝ πλκμΝ βΝ ία έζδ αέΝ ΜΫ αΝ απσΝ αυ άθΝ βθΝ αφάΰβ βΝ παλκυ δΪα αδΝ ηέαΝ

αθ δ λκφάΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ βΝία έζδ αμΝπλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝΰυθαέεα,ΝβΝκπκέαΝ

ευί λθΪΝ κυμΝΪθ λ μΝεαδΝηΪζδ αΝα δαφκλ έΝΰδαΝ δμΝ υηίκυζΫμΝ κυμ,Νσ αθΝαυ άΝΫξ δΝ

δαφκλ δεάΝΰθυηβέΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝβΝ λδξκφυ α υηίκζέα δΝ βθΝαθ δ λκφάΝ

βμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ εαδΝ πλκ δ κπκδ έΝ κΝ κζκηυθ αΝ ΰδαΝ βθΝ τπαλιβΝ θ ξκηΫθκυΝ

εδθ τθκυΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝία έζδ αμ,ΝαθΝαυ άΝπαλαη έθ δΝαθ ιΪλ β β131έΝΜ Ν βΝ δλΪΝ

βμΝβΝία έζδ αΝυπκίΪζζ δΝ κΝκζκηυθ αΝηέαΝ δλΪΝ λπ ά πθΝΰδαΝθαΝ δαπδ υ δΝ

κΝπκδσθΝ κυμΝ ΪθΝαπκ δξγ έΝαπζυμΝ «ΪζζκμΝ Ϋθαμ»,ΝσππμΝσζκδ,Ν γαΝ κΝη αξ δλδ γ έ,Ν

σππμΝ κυμΝ υπβεσκυμΝ βμέΝΟΝ κζκηυθΝ απαθ ΪΝ αΝ λπ άηα ΪΝ βμ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ

υηπαθ δεσΝ θ δαφΫλκθ,Ν θυΝ Ϋξ δΝ εα ΪΝ θκυΝ σ δΝ κΝ τηπαθΝ έθαδΝ ΫθαΝ δ λαλξδεΪΝ

κηβηΫθκΝ βηδκτλΰβηα,Ν κΝ κπκέκΝ κΝ έ δκμΝ αθ δζαηίΪθ αδ αφυμΝ εαζτ λαΝ απ’Ν
                                                                                                                                            
κυΝ λδ κφΪθβΝ «Όλθδγ μ»,Ν σπκυΝ κΝ αζαπ δθσμΝφλκυλκτ Ν δμΝ πτζ μΝ βμΝΝ φ ζκεκεευΰέαμ,Ν βμΝ
πσζβμΝ πθΝπκυζδυθΝ κυμΝκυλαθκτμέΝΝ 
130 R. Beyer,Ν σέΝ πέ,Ν έΝ ζγ˙ΝE. Ullendorff,Ν σέΝ πέ,Ν έΝ ΰγκ-ΰγλΝ ΧβΝ θ κ ζζβθδεάΝ απσ κ βΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝ κΝίδίζέκΝ κυΝBeyer). 
131 J. Lassner, Demonizing the Queen of Sheba (London: The University of Chicago Press, 1993), . 
16-17 
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κπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝεαδΝΰδ’Ναυ σΝγ πλ έΝ αυ σθ πμΝαθ δπλσ ππσΝ κυέΝ θΝπλσε δ αδΝ

θαΝ αθ ξγ έΝ εαηηέαΝ η γκ υηΫθβΝ η αξ έλδ βΝ απσΝ ηέαΝ ΰυθαέεα,Ν βΝ κπκέαΝ

υηπ λδφΫλ αδΝπμΝΪθ λαμ,Ν εαδΝ κΝ ΫζκμΝ βθΝ απκ κηυθ δΝ η Ναπαθ ά δμΝ ΰ ηΪ μΝ

αυ κπ πκέγβ β132. 

Ν αθ δ λκφάΝ βμΝ υηπαθ δεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ έ πμΝ ιβΰ έΝ βΝ

αδηκθκπκέβ βΝ βμΝ ία έζδ αμ,Ν αθΝ εαδΝ έθαδΝ αζάγ δαΝ σ δΝ πκυγ θΪΝ αυ άΝ θΝ

υΰεα αζΫΰ αδΝ η αιτΝ πθΝ αδησθπθέΝ Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ Ϋηη αΝ βζυθ αδΝ ά βμΝ βΝ

αθα λκπάΝ θσμΝδ κλλκπβηΫθκυΝ τηπαθ κμΝησθκΝ αδηκθδεάΝπλΪιβΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝ

εαδΝ θαΝ απ δεκθδ γ έΝ η Ν αθ έ κδξ μΝ π λδΰλαφΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ γαΝ πλκεαζκτ αθΝ

υθ δληδεΪΝ βθΝ ατ δ βΝ βμΝία έζδ αμΝη Ν αδηκθδεσΝπζΪ ηαέΝΚα ’ΝαλξΪμΝ κΝέ δκΝ κΝ

ε έη θκΝ δαπθΫ αδΝαπσΝΫθαΝ ιπεκ ηδεσΝξαλαε άλα,ΝαφκτΝκΝέ δκμΝκΝκζκηυθΝφΫλ αδΝ

πμΝ ικυ δα άμΝ κυΝ απδεκτΝ εαδΝ κυΝ πθ υηα δεκτΝ ία δζ έκυ,Ν αεσηαΝ εαδΝ πθΝ

εαεσίκυζπθΝ πθ υηΪ πθέΝ π δ αΝ βΝ ία έζδ αΝ π λδΰλΪφ αδΝ η Ν λδξπ ΪΝ πσ δα,Ν αΝ

κπκέαΝ απκ ζκτθΝ αδηκθδεσΝ ξαλαε βλδ δεσ,Ν αφκτΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ κθκζα λ έα,Ν

βζα άΝ παθΪλξαδ μΝ κια έ μΝ κφ δζση θ μΝ βθΝ πλαε δεάΝ βμΝ απκζα λ έαμΝ ΰ θδευμΝ

εαδΝ ξ δαση θ μΝη Ν δ δ αδηκθέ μΝπ λέΝσθκυΝΧΰαρ ΪλκυΨΝ δ δευμέΝ Ν αδηκθδεάΝαυ άΝ

αθ έζβοβΝ υθαθ Ϊ αδΝ Νη ΰΪζκΝαλδγησΝαλξαέπθΝζαυθΝη Ν βθΝτπαλιβΝ αδησθπθΝ έ Ν

κθκησλφπθΝ έ Νκθκ ε ζυθΝάΝκθκε φΪζπθ133έΝ βΝ αΝπλκβΰκτη θαΝε φΪζαδαΝΫΰδθ Ν

ζσΰκμΝ ΰδαΝ κΝ γβζυεσΝ αέηκθαΝ ηπκυ αΝ εαδΝ αΝ πλκ πθτηδΪΝ βμΝ «Οθκ ε ζέμ»Ν εαδΝ

«Οθκεπζέμ»έΝΠσ Νι εέθβ Ναυ άΝβΝη ΪζζαιβΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ βμΝία έζδ αμΝ

κυΝαίΪΝ βΝζαρεάΝφαθ α έα,Ν θΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ γ έΝ ξλκθδευμΝη Ναελέί δαέΝ

έΰκυλα,Νσηπμ,Ν θΝ αηΪ β Ν ε έέΝ υγτμΝαηΫ πμΝγαΝ ι α γκτθΝη λδεκέΝ αγηκέΝ

απσΝαυ άθΝ βθΝπκλ έαέ 

 

γέ4έΝΣαζηκυ δεΫμΝπαλα σ δμ 
ΣκΝ Σαζηκτ Ν έθαδΝ πλπ έ πμΝ εαδΝ ευλέπμΝ βΝ εα αΰλαφάΝ βμΝ δκυ αρεάμΝ

πλκφκλδεάμΝπαλΪ κ βμ,Ναπ’Ν βθΝκπκέαΝπλκΫευο ΝηέαΝθκηκζκΰδεάΝ υζζκΰάΝε δηΫθπθΝ

πέΝ δαφσλπθΝ γ ηΪ πθΝ Χΰ πλΰέα,Ν αλξδ ε κθδεά,Ν α λκζκΰέα,Ν α λκθκηέα,Ν

κθ δλκηαθ έα,Ν βγδεά,Ν ητγκδ,Ν ζακΰλαφέα,Ν ΰ πΰλαφέα,Ν δ κλέα,Ν γλτζκδ,Ν ηαΰ έα,Ν

ηαγβηα δεΪ,Ν δα λδεά,Ν η αφυ δεά,Ν φυ δεΫμΝ πδ άη μ,Ν παλκδηέ μ,Ν γ κζκΰέα,Ν

γ κ κφέαΨ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ π λδΫξ δΝ υζδεσΝ ξ δεσΝ ξ σθΝ η Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ
                                                 
132 σέΝπέ,Ν έΝΰι 
133 ΠέΝΝέΝΠαπΪμ,Ν «Οθκζα λ έα»,ΝΠατζκυΝ λαθ Ϊεβ,Ν «Μ ΰΪζβΝ ζζβθδεάΝ ΰευεζκπαέ δα»,Ν σηκμΝ Ι ΄Ν
Χ γάθαδμΝ ε κ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ«ΟΝΦκέθδι»Ν έΠέ έ,ΝΫε κ δμΝ υ Ϋλα,ΝξέΝξέΨ,Ν έΝλίη-λίθ,Ν υΝ έΝλίη-
906  
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αβ βηΪ πθ,Ν αθΝ εαδΝ δαφκλ δευθΝ η αιτΝ κυμ,Ν αΝ κπκέαΝ έξαθΝ δ λ υθβγ έΝ βθΝ

αλξαδσ β αέΝΌ αθΝ κΝιίΝκΝΙκυ αρ ησμΝΫξ Ν κΝεΫθ λκΝαθαφκλΪμΝ κυ,Ν βζα άΝ κΝΝασΝ

εαδΝ βθΝ Ναυ σΝζα λ έαΝ ιΝαδ έαμΝ βμΝεα α λκφάμΝ κυΝαπσΝ κυμΝΡπηαέκυμ,ΝπΫλα Ν

βΝ φΪ βΝ κυΝ λαίδθδ ηκτέΝ Μ ΰΪζκδΝ λαίέθκδΝ Χ δ Ϊ εαζκδΝ κυΝ ΝσηκυΨΝ έ λυ αθΝ

αεα βηέ μΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ εαδΝ βΝ αίυζπθέα,Ν σπκυΝ απσΝ κθΝ γκΝ πμΝ κθΝ θκΝ αδέΝ

δαηκλφυγβεαθΝ αΝ τκΝ Σαζηκτ Ν Χ κΝ παζαδ δθδαεσΝ Σαζηκτ Ν θΝ εα Ϋξ δΝ η ΰΪζβΝ

Ϋε α β,Ν δσ δΝ θΝ υπάλι Ν ζδεάΝ πδηΫζ δαΝ Ϋε κ βμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ αΝ πκλέ ηα αΝ

πθΝ λ υθυθΝ κυΝθαΝ έθαδΝ ζζδπάΨ,Ν αΝκπκέαΝπ λδΫξκυθΝ δμΝ ληβθ έ μ,Ν δμΝ υαβ ά δμΝ

εαδΝ δμΝ ελέ δμΝ πθΝ αηκδλα ηΝ Χ ξκζδα ΫμΝ πθΝ ληβθ υ ΫμΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπάλιαθΝ

ληβθ υ ΫμΝ βμΝ Μδ θΪΝ Χ« υ Ϋλπ β»Ν άΝ « παθΪζβοβ»Ν κυΝ ΝσηκυμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

π λδ ε δεάΝ πδ κηάΝ κυΝ θκηδεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ πλκφκλδεάμΝ παλα σ πμΝ

αθ ιαλ ά πμΝ κυΝίδίζδεκτΝε δηΫθκυΨ134. 

Παλα σιπμΝ κΝ Σαζηκτ Ν πλκ π λθΪΝ βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪ,Ν αθΝ εαδΝ ίλέγ δΝ

απσΝπκζζΫμΝεαδΝγλυζδεΫμΝαφβΰά δμΝΰδαΝ κΝκζκηυθ αέΝ Νηκθα δεάΝαθαφκλΪΝΰέθ αδΝ

κΝίαίυζπθδαεσΝαθαφκλδεΪΝη Ν κΝξλσθκΝίδπ άμΝ κυΝΙυίέΝ πδεαζκτη θκμΝ κΝξπλέκΝ

ΰ,Ν ΰηΝ απσΝ κΝ ίδίζέκΝ κυΝ ΙυίΝ κΝ λαίέΝΝΪγαθΝ υηπ λαέθ δΝ σ δΝ κΝ ΙυίΝ Ϋαβ Ν εα ΪΝ βθΝ

πκξάΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪ135,ΝαζζΪΝκΝλαίέΝΙπθΪγαθΝαθ δ έθ δΝσ δΝ«αίΪ»Νά αθΝ

ία έζ δκΝ εαδΝ σξδΝ κΝ σθκηαΝ εΪπκδαμΝ ΰυθαέεαμέΝ Ν δαφκλΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ ληβθ υγ έΝ

αθαζσΰπμΝ η Ν κΝ φπθβ θ δ ησΝ βμΝ πέηαξβμΝ ζΫι πμμΝ malkath βηαέθ δΝ ία έζδ α,Ν

αζζΪΝη Ν βθΝαθ δεα Ϊ α βΝ θσμΝεαδΝησθκΝφπθβΫθ κυΝ Νmalkuth βΝζΫιβΝ ληβθ τ αδΝ

«ία έζ δκ»136. 

πσΝ κΝ έ δκΝ ξπλέκΝπλκίΪζζ δΝεαδΝΪζζβΝηέαΝ ε κξάμΝ κΝ targum κυΝίδίζέκυΝ

κυΝ Ιυί,Ναθ έΝΰδαΝ«σληβ αθΝαίαέκδΝζβ ΫμΝεαδΝ αΝΪλπαιαθ»,Ν κΝαλαηαρεσΝε έη θκΝ

παλκυ δΪα δΝ βΝ φλΪ βΝ «ιαφθδεΪΝ κυμΝ πδ Ϋγβε Ν βΝ Λέζδγ,Ν βΝ ία έζδ αΝ κυΝ

ηαλαΰ δκτ,ΝεαδΝ κυμΝ δ εσλπδ »έΝΌηπμΝβΝΛέζδγΝά αθΝΫθαμΝγβζυεσμΝ αέηκθαμΝ βμΝ

ίλαρεάμΝ ζαρεάμΝ παλΪ κ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθάγπμΝ απ δεκθδασ αθΝ λδξπ ά,Ν εαδΝ έξ Ν

πλκρ κλέαΝαδυθπθ,ΝαφκτΝ σ κΝ κΝσθκηαΝσ κΝεαδΝ κΝπλσ ππκΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κθΝ

αθ έ κδξκΝ ίαίυζπθκα υλδαεσΝ αέηκθαΝ Λέζδ Ν άΝ ΛέζκυέΝ Ν ΫΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ πμΝ

ία έζδ αμΝ κυΝ ηαλαΰ δκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ κφ έζ αδΝ Ν τΰξυ βμΝ αθ έΝ ΰδαΝ «αίΪ»Ν κΝ

                                                 
134 ΟδΝ πζβλκφκλέ μΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ Haim Zalman Dimitovsky εαδΝ Lou Hackett Silberman, 
«Ικυ αρ ησμ»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝβλΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νΰλλθ2Ψ,Ν έΝ
442-ζζκ,Ν υΝ έΝζζγ-446. 
135 Ν υαά β βΝ αφκλΪΝ κΝ ίλαρεσΝ ε έη θκ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδΫξ δΝ βΝ ζΫιβΝ «αίαέκδ»έΝ θ δγΫ πμΝ κΝ
ε έη θκΝ πθΝΟ΄ΝΫξ δΝ«κδΝαδξηαζπ τκθ μ»έ 
136 R. Beyer, σ. π., έΝζί˙ΝE. Ullendorff, σ. π., . 135  
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η αφλα άμΝηπκλ έΝ θαΝ δΪία Ν βθΝ ίλαρεάΝζΫιβΝ « Ϊίκ»,Ν ΫθαΝπκζτ δηκΝζέγκ,Ν κθΝ

κπκέκΝΫφ λαθΝκδΝαθυ α κδΝ ίλαέκδΝδ λ έμΝπμΝφυζαε σ137. 

ΝπλκφκλδεάΝπαλΪ κ β,Ν βζα άΝκδΝΪΰλαφκδΝθσηκδΝάΝ αΝΫγδηαΝεαδΝκδΝ ληβθ έ μΝ

κυμ,Ν Ϋ ε Ν ξ σθΝ δ σευλαΝ έπζαΝ βθΝ «ΣκλΪ»,Ν κΝ «Νσηκ»,Ν βζα άΝ βΝ

« δ α εαζέα»,ΝβΝκπκέαΝ πδί ίαδυθ δΝ αΝΰ ΰκθσ α,Ν αΝκπκέαΝαθαΰθπλέακθ αδΝαπσΝ βθΝ

εκδθσ β αΝπμΝβΝπλΪιβΝ κυΝΘ κτ,ΝεαδΝβΝκπκέαΝ βΝΰλαπ άΝηκλφάΝ βμΝγ πλάγβε Νσ δΝ

έθαδΝπαλκτ αΝ βθΝΠ θ Ϊ υξκέΝΣαΝ έ β βμΝπλκφκλδεάμΝΣκλΪΝ δαδλκτθ αδΝ τηφπθαΝ

η Ν κΝπ λδ ξση θσΝ κυμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βΝφδζκζκΰδεάΝηκλφάΝ κυμέΝ βθΝ ζ υ αέαΝ

δαέλ βΝ δαελέθκθ αδΝ βΝ «Μδ θΪ»,Ν ηδαΝ π λδ ε δεάΝ πδ κηάΝ κυΝ θκηδεκτΝ

π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ πλκφκλδεάμΝ παλΪ κ βμΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκ,Ν εαδΝ

βΝ «Μδ λΪμ»Ν ΧMidrash,Ν «Ϋεγ β»ΝάΝ «Ϋλ υθα»˙Ν κΝπζάγκμΝ πθΝίδίζέπθΝκθκηΪα αδΝ

Μδ λα έη-MidrashimΨμΝ κΝ σλκμΝ αυ σμΝ βηαέθ δΝ βθΝ ιβΰβ δεάΝ ηΫγκ κ,Ν ίΪ δΝ κυΝ

κπκέκυΝβΝπλκφκλδεάΝπαλΪ κ βΝ ληβθ τ δΝεαδΝ π ι λΰΪα αδΝ αΝίδίζδεΪΝε έη θα,Ν θυΝ

παλΪζζβζαΝ αθαφΫλ αδΝ Ν λΪ δ μΝ υζζκΰΫμΝ υζδεκτΝ υπσΝ ηκλφάθΝ ξκζέπθΝ βΝ

έίζκ138.  

Πλκρσθ κμΝ κυΝ ξλσθκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ ηδ λα δεΫμΝ υζζκΰΫμΝ η Ν ξσζδαΝ Ν

ίδίζέαΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμέΝΜέαΝ απσΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ βΝMidrash Mishle,Ν βΝ υζζκΰάΝ

ξκζέπθΝ κΝίδίζέκΝ πθΝΠαλκδηδυθέΝ υ άΝβΝ υζζκΰάΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝΰδαΝ

κΝ αθ δεΫδη θκΝ λ τθβμ,Ν δσ δΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ παλΪ κ βΝ κΝ κζκηυθΝ γ πλάγβε Ν

βηδκυλΰσμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ίδίζέκυ,Ν κΝ κπκέκΝ εα α Ϊ αδΝ κΝ κφδκζκΰδεσΝ

έ κμέΝ π’Ν αυ κτΝ κυΝ γΫηα κμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζ ξγ έΝ κΝ ιάμμΝ αεσηαΝ εαδΝ βθΝ αεηάΝ βμΝ

σιβμΝ κυΝ κζκηυθ κμΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝ αθα έξγβε Ν πκ ΫΝ Ν λα δπ δεάΝ

αυ κελα κλέα˙ΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝία δζδΪΝ βΝ δπζπηα έαΝεαδΝ βΝξ δλαΰυΰβ βΝφέζπθΝ

εαδΝ ξγλυθΝαεσηαΝεαδΝη Ν πδΰαηέ μΝά αθΝπκυΝπλκεΪζ Ν βΝφάηβΝ κυΝκζκηυθ αΝΰδαΝ

βΝ κφέαΝ κυέΝ υ σμΝ κΝ γαυηα ησμΝ εαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πλκμΝ κΝ κζκηυθ αΝ

βηδκτλΰβ αθΝ κυμΝ η αΰ θ ΫλκυμΝ εαδΝ ηέαΝ απκλέα,Ν βΝ κπκέαΝ κφ έζ αδΝ αΝ ε θΪΝ

βμΝ ίδίζδεάμΝ αφάΰβ βμΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪ,Ν βζα άΝ πκδΪΝ

λπ άηα αΝΫγ Ναυ άΝ κΝία δζδΪΝεαδΝπυμΝαυ σμΝ βθΝδεαθκπκέβ έΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ

κυμΝ θαΝυπ λίκτθΝαυ σΝ κΝα δΫικ κΝεαδΝ θαΝ υ κυθΝ ιάΰβ βΝ βθΝ θΝζσΰπΝαπκλέα,Ν

Ϋπζα αθΝφαθ α δεΫμΝδ κλέ μ139. 

                                                 
137 R. Beyer, σ. π., έΝζι˙ΝE. Ullendorff, σ. π., . 135-136 
138 Haim Zalman Dimitovsky εαδ Lou Hackett Silberman, σ. π. 
139 J. Lassner, σ. π., . 10-11 
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 Ν αυ σΝ κΝ πζαέ δκΝ βΝ Midrash Mishle « φ υλέ ε δ»Ν αυγαδλΫ πμΝ Ϋ λαΝ

αδθέΰηα α- κεδηα έ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ΪιβΝπλαΰηΪ πθΝεαδΝ δμΝ δ κλλκπέ μΝ βΝφτ βΝ

εαδΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝ αυ σ β αμΝ πθΝ δ υθ,Ν αΝκπκέαΝβΝία έζδ αΝυπΫίαζ Ν κΝ

κζκηυθ αΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ αυ σμΝ ίλάε Ν δμΝ απαθ ά δμ,Ν κπσ Ν βΝ ία έζδ αΝ

αθαΰεΪ γβε ΝθαΝπαλα ξγ έΝ βθΝυπ λκξάΝ κυΝκζκηυθ αΝεαδΝθαΝπλκ ευθά δΝ κΝΘ σΝ

κυ140έΝ ΣαΝ έ δα αδθέΰηα αΝ παθαπλαΰηα τ αδΝ ηέαΝ η αΰ θΫ λβΝ υζζκΰά,Ν βΝ

Midrash ha-Hefez,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ γΫ δΝ πδπζΫκθΝ ΪζζαΝ εαπΫθ ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ

ηάθυηαΝ βμΝδ κλέαμ,Ναθ έΝθαΝεαγέ α αδΝ αφΫ λκΝεαδΝ θ κθσ λκ,ΝθαΝ υ εκ έα αδΝ

π λδ σ λκέΝ πμΝβΝ υζζκΰάΝαυ άΝθαΝαπ δξ έΝπαζαδσ λβΝπλκφκλδεάΝπαλΪ κ βΝ βμΝ

Τ ηΫθβμ,ΝβΝκπκέαΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝεα αΰλΪφβε Νεα ΪΝ κΝπλυ κΝηδ σΝ κυΝΰηκυΝαδέΝεαδΝ

φυ δεΪΝ ξλβ δηκπκέβ Ν αλξαδσ λκΝ υζδεσΝ δαφκλ δεάμΝ πλκ ζ τ πμΝ εαδΝ

παλα σ πμ,Ν σ κΝ ΰλαπ άμΝ σ κΝ εαδΝ πλκφκλδεάμέΝ ΠΪθ πμΝ ε έη θα,Ν σππμΝ κ 

πλκε έη θκ,Ν υθ Ϋζ αθΝ βθΝ απκηΪελυθ βΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ απσΝ κΝ

ίδίζδεσΝ εαδΝ δ κλδεσΝ υπσίαγλσΝ βμΝ εαδΝ βΝ η αησλφπ άΝ βμΝ Ν φκζεζκλδεάΝ

αφάΰβ β141.            

 

γέηέΝΣκΝ ζφΪίβ κΝ δλαχέ βΝ(Μπ θΝ έλα) 
 θαφκλδεΪΝη Ν βΝΛέζδγ,Ν ησζδμΝ ζΫξγβΝσ δΝ αυ ά ά αθΝ αδηκθδεάΝεαδΝ λδξπ άΝ

ηκλφά,Ν βΝ κπκέαΝ Ν αλαηαρεάΝ παλΪφλα βΝ κυΝ ΙυίΝ αθ δεα Ϋ β Ν κΝ αίΪΝ εαδΝ

ξ έ γβε Νη Νπκζτ δηκυμΝζέγκυμέΝΤπΪλξ δΝηδαΝ υζζκΰάΝπαλκδηδυθΝ κυΝΰΰκυΝαδέ,Ν κΝ

ζφΪίβ κΝ  δλαξέ βΝ απσΝ κθΝ φ λση θκΝ πμΝ υΰΰλαφΫαΝ Ιβ κτΝ ηπ θΝ  έλα,Ν

θ α ση θκΝ βΝλαίδθδεάΝφδζκζκΰέα,Ν κΝκπκέκΝπλαΰηα τ αδΝ ε θυμΝ κΝητγκΝ βμΝ

ΛέζδγέΝ τηφπθαΝ η Ν αυ σ,Ν κΝ πλυ κμΝ ΪθγλππκμΝ πζΪ γβΝ ηδ σμΝ αλ θδεσμ,Ν ηδ σμΝ

γβζυεσμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβθΝ υπΪλξ δΝ αγ λσ β αΝ Ν αυ σΝ κΝ σθ,Ν δσ δΝ κδΝ τκΝ

φτ δμΝαθ δηΪξκθ αθΝΰδαΝ βθΝυπ λκξάέ ΟΝΘ σμΝΫζυ Νπλκ πλδθΪΝ κΝπλσίζβηα,Νσ αθΝ

δ ξυλδ Ν βθΝ θδαέαΝ ληαφλσ δ βΝκθ σ β αέΝ πσΝ κΝξπλδ ησΝαυ σΝπλκάζγαθΝκΝ ΪηΝ

εαδΝ βΝ τα,Ν κδΝ κπκέκδΝ εαδΝ πΪζδΝ θΝ εα σλγπ αθΝ θαΝ υθυπΪλικυθΝ αληκθδεΪ,Ν π δ άΝ

ιαεκζκυγκτ αθΝ θαΝ αζζβζκαηφδ ίβ κτθ αδέΝ Σ ζδεΪΝ βΝ ΛέζδγΝ απκηαελτθγβε Ν

απκφα δ ηΫθβΝ θαΝ αά δΝ αθ ιΪλ β β,Ν αζζΪΝ κΝ ΪηΝ βθΝ άγ ζ Ν πέ πΝ εαδΝ Ϊλξδ Ν θαΝ

εζαέ δ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ Θ σμΝ Ϋ δζ Ν λ δμΝ αΰΰΫζκυμΝ θαΝ βΝ η απ έ κυθΝ αεσηαΝ εαδΝ η Ν

απ δζΫμ,Ν σηπμΝ βΝΛέζδγΝ σξδΝ ησθκθΝ παλΫη δθ Ν αη αεέθβ βΝ βθΝ απσφα άΝ βμ,Ν αζζΪΝ

υθ Ϋγβε ΝεαδΝη Ν κθΝ π φσλκ,Ν κθΝπ π πεσ αΝΪΰΰ ζκέΝΠλκμΝαπκαβηέπ δθΝ κυΝ ΪηΝ
                                                 
140 σ. π., . 11-13 
141 σ. π., . 13-14 
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κΝΘ σμΝΫπζα Ν βθΝ ταΝαπσΝ κΝπζ υλσΝ κυ,Νυ Ν κΝηΫζζκθΝθαΝαπκφ υξγκτθΝθΫ μΝ

δαηΪξ μΝ ΰδαΝ βθΝ υπ λκξάέΝ Σσ Ν βΝ ΛέζδγΝ αάζ ο Ν εαδΝ ηααέΝ η Ν κθΝ π φσλκΝ

εα Ϋ λπ αθΝ βΝ υθκηπ έαΝ κυΝπλκπα κλδεκτΝαηαλ άηα κμΝΰδαΝθαΝι ΰ ζΪ κυθΝ κθΝ

ΪηΝεαδΝ βθΝ ταΝεαδΝθαΝ κυμΝκ βΰά κυθΝ ε σμΝΠαλα έ κυ142. 

  Ν ΪζζκΝ βη έκΝ κΝ ίδίζέκΝ εα απδΪθ αδΝ η Ν βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪέΝ

θαφκλδεΪΝη Ναυ άθΝ πδί ίαδυθ αδΝππμΝσζκΝ κΝεκληέΝ βμΝά αθΝ λδξπ σ,Νΰδ’Ναυ σΝκΝ

κζκηυθΝ θΝ αλε έ αδΝ απζυμΝ Ν ΫθαΝ πλκ ίζβ δεσΝ ξσζδκΝ ΰδαΝ βθΝ λδξκφυ α,Ν αζζΪΝ

αβ Ϊ δΝαπσΝ κΝηΪΰκΝ βμΝαυζάμΝθαΝπαλα ε υΪ δΝηέαΝαζκδφά,ΝβΝκπκέαΝγαΝαπαζζΪι δΝ βΝ

ία έζδ αΝ απσΝ δμΝ λέξ μέΝ ΣκΝ εέθβ λκΝ αυ άμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ θΝ έθαδΝ βΝ αΰαγάΝ

φδζαθγλππέα,ΝαζζΪΝ λπ δεσ,Ν δσ δΝκΝκζκηυθΝάγ ζ ΝθαΝπζαΰδΪ δΝη Ν βΝία έζδ αΝ

εαδΝ αΝ εα Ϊφ λ έΝ πσΝ αυ άθΝ βθΝ Ϋθπ βΝ ΰ θθάγβε Ν κΝ Ναίκυξκ κθσ πλ,Ν κΝ κπκέκμΝ

εα Ϋ λ ο Ν κΝ ΝασΝ εαδΝ κ άΰβ Ν κυμΝ Ικυ αέκυμΝ βθΝ αδξηαζπ έαέΝ πκηΫθπμΝ βΝ

ία έζδ αΝ γ πλ έ αδΝ πλκηά πλΝ αυ κτΝ κυΝ ία δζδΪ,Ν κΝ κπκέκμ,Ν απ’Ν σπκυΝ π λθκτ ,Ν

εκλπκτ Ν βθΝ εα α λκφάΝ πμΝ ΪζζκμΝ αέηκθαμέΝ υ σΝ έθαδΝ βηαθ δεσ,Ν δσ δΝ βΝ

ία έζδ αΝ υΰε θ λυθ δΝ κΝ πλσ ππσΝ βμΝ αδηκθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪμΝ θΝ έθαδΝ

ησθκθΝκδΝ λέξ μΝ– έ δκθΝ πθΝ αδησθπθ,ΝπμΝ ζΫξγβΝπζ έ μΝφκλΫμΝαθπ ΫλπΝ– αζζΪΝεαδΝ

βΝΰΫθθβ βΝ θσμΝ« αέηκθα», κΝκπκέκμΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπλκΫζγ δΝησθκθΝαπσΝΫθαΝΪζζκέΝ

Σ ζδεΪΝβΝηαΰδεάΝαζκδφά,ΝαθΝεαδΝαφαέλ Ν δμΝ λέξ μ,Ν θΝεα σλγπ ΝθαΝαπκίΪζ δΝ κΝ

αδηκθδεσΝξαλαε άλαΝ βμΝία έζδ αμ143. 

 Ν λδξκφυέαΝαπκ ζ έΝ αθαπσ πα κΝ ηάηαΝ αυ άμΝ βμΝ δ κλέαμ,Ν δσ δ,Ν ησθκθΝ

σ αθΝ βΝ ία έζδ αΝ εαγαλέ γβε ,Ν κΝ κζκηυθΝ βΝ η αξ δλέ γβε ,Ν σππμΝ αυ σμΝ άγ ζ έΝ

θΝεαδΝβΝεαγαλσ β αΝαυ άΝ θΫξ δΝεαδΝΫθαΝεαδΝδ λα δεσ-γλβ ε υ δεσΝξαλαε άλα,ΝσππμΝ

πλκετπ δΝ απσΝ κΝ ζ ιδζσΰδκΝ κυΝ ε δηΫθκυ,Ν πλπ έ πμΝ βζυθ δΝ βΝ φυ δεάΝ

απκεα Ϊ α βΝ πθΝλσζπθΝ πθΝ τκΝφτζπθ144έΝΟ Θ σμΝΫπζα Νη Ν κφέαΝ κΝ τηπαθΝεαδΝ

κΝ ικυ δΪα δ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ κΝ εζ ε σμΝ ΣκυΝ κζκηυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ ικυ δΪ δΝ βΝ

ία έζδ αμΝη Νγ έαΝ εαγκ άΰβ βΝ πδ υΰξΪθ δΝ θαΝ βθΝεαγυπκ Ϊι δ,Ν σππμΝεαγυπΫ αι Ν

εαδΝ ικυ δΪα δΝσζαΝ αΝ αδηκθδεΪΝπζΪ ηα α,Ν αΝκπκέαΝηπκλκτθΝθαΝαπ δζά κυθΝάΝθαΝ

αθα λΫοκυθΝ βΝφυ δεάΝ ΪιβΝπλαΰηΪ πθέΝ πμΝυπσΝαυ σΝ κΝπλέ ηαΝβΝία έζδ αΝ κυΝ

αίΪΝαπσΝ βΝηδ λα δεάΝεαδΝτ λβΝηυ δεδ δεάΝδκυ αρεάΝΰλαηηα έαΝ ιδ υγβε Νη Ν

βΝΛέζδγμΝ σππμΝ βΝΛέζδγΝ απαλθ έ αδΝ βΝ ηβ λσ β α,Ν αφκτΝ απ δζ έΝ δμΝ ΰΰτκυμΝ εαδΝ αΝ

θ κΰΫθθβ α,Ν Ϋ δΝ εαδΝ βΝ πδγυηέαΝ βμΝ ία δζέ βμΝ θαΝ ξ δλαΰπΰ έΝ κυμΝ Ϊθ λ μΝ εαδΝ θαΝ

                                                 
142 R. Beyer, σ. π., . 43, 57-58 
143 σ. π., 43-45 
144 J. Lassner, σ. π., . 20 
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κδε δκπκδβγ έΝ κΝλσζκΝ κυμ,Νυπκ δεθτ δΝΫθαΝΰ θδεσ λκΝ ξΫ δκΝΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ

βμΝ ηβ λσ β αμ145έΝ ΫίαδαΝ ζδεΪΝ βΝ ία έζδ αΝ Ϋΰδθ Ν ηβ ΫλαΝ εαδΝ απΫε β Ν ΰδσ,Ν κΝ

Ναίκυξκ κθσ κλα,Ν σηπμΝ αυ σ υθΫίβΝ εα ΪΝ παλαξυλβ δθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

δα βλβγ έΝ κΝ εαεσΝ εαδΝ βΝ δα λκφά,Ν αΝ κπκέαΝ πλΫ ί υ Ν κΝ Ναίκυξκ κθσ πλΝ βΝ

υζζκΰδεάΝδκυ αρεάΝηθάηβ146. 

ΫίαδαΝ ΝεαθΫθαΝ βη έκΝ βμΝ έίζκυΝ θΝ δαφαέθ αδΝσ δΝΰυθαέε μΝάγ ζαθΝθαΝ

υπκεα α ά κυθΝ κυμΝ Ϊθ λ μΝ κΝ εκδθπθδεσΝ status quo εαδΝ θαΝ κδεκδκπκδβγκτθΝ κΝ

λσζκΝ κυμ147έΝΟδΝηβΝΙ λαβζέ δ μΝέ πμΝπ λδΰλΪφκθ αδΝπμΝ αδηκθδεΪΝπζΪ ηα α,ΝαζζΪΝ

ΰδαΝθαΝΰέθκυθΝαθ δζβπ ΫμΝαυ ΫμΝκδΝπ λδΰλαφΫμ,ΝγαΝπλΫπ δΝπλυ αΝθαΝΰέθ δΝεα αθκβ άΝβΝ

δαφκλ δεσ β αΝ πθΝ πλκ υππθ,Ν σππμΝ αυ άΝ αθ δπλκ ππ τ αδ απσΝ κΝ πκζδ δ δεσΝ

π λδίΪζζκθΝ κυμΝ εαδΝ απσΝ δμΝ αιέ μΝ κυέΝ Ν ξΫ βΝ κυμΝη Ν κΝηβΝ δ λαβζδ δεσΝ εσ ηκΝ

έθαδΝαυ ά,ΝβΝκπκέαΝ δμΝεαγδ ΪΝ πδεέθ υθ μΝεαδΝσξδΝβΝ πδγυηέαΝ κυμΝΰδαΝ ικυ έα148.        

 ΚαδΝ ηέαΝ παλα άλβ βΝ αεσηαμΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ Ν δκυ αρεσΝ π λδίΪζζκθΝ

δ Ϊΰ αδΝ κΝ λπ δεσΝ κδξ έκΝ βΝ ξΫ βΝκζκηυθ κμ-ία έζδ αμ149,ΝαθΝεαδΝαυ σΝ θΝ

ζ δ κυλΰ έΝ αυ κ ζυμ,Ν αζζΪΝ πλκφαθυμΝ γΫζ δΝ θαΝ δεαδκζκΰά δΝ κΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ

Ναίκυξκ κθσ κλα,Ν κΝ κπκέκμΝ πμΝ ΰδσμΝ αέηκθα,Ν βμΝ ία έζδ αμ,Ν γαΝ ά αθΝ εαδΝ αυ σμΝ

αέηκθαμέΝΓδ’Ναυ σΝβΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝεα α λκφάΝ κυΝΝακτ,ΝβΝδ λκ υζέαΝ βμΝεα κδεέαμΝ

κυΝ Θ κτΝ κυΝ Τοέ κυ,Ν βΝ ί ίάζπ βΝ κυΝ δ λκτΝ σλκυμΝ δυθΝ ησθκθΝ απσΝ εΪπκδκΝ

ιπεκ ηδεσΝ πζΪ ηαΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ΰέθκυθ,Ν σξδΝ απσΝ ΪθγλππκέΝ Φυ δεΪΝ πμΝ βθΝ

πκξάΝ υΰΰλαφάμΝαυ άμΝ βμΝ υζζκΰάμΝβΝδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ έξ Ν δα κγ έΝεαδΝ Ν

ΪζζκυμΝ πκζδ δ ηκτμΝ ΧΆλαί μ,Ν δγέκπ μ,Ν αθα κζδεάΝ εαδΝ υ δεάΝ ξλδ δαθκ τθβΨ,Ν κδΝ

κπκέκδΝ βθΝ έξαθΝ δαθγέ δΝ η Ν θΫαΝ κδξ έα,Ν βθΝ έξαθΝ πλκ αλησ δΝ αΝ δεΪΝ κυμΝ

κηΫθαΝ εαδΝ βθΝ υπΫ αιαθΝ κΝ δεσΝ κυμΝ πκζδ δ δεσΝ ηκθ Ϋζκ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

πλκίΪζζκυθΝ εΪπκδκΝ ηάθυηαέΝ ΜΪζδ αΝ Ν ΫθαΝ απσΝ αυ κτμΝ κυμΝ πκζδ δ ηκτμ,Ν

υΰε ελδηΫθαΝ κθΝ αδγδκπδεσ,Ν κΝ λπ δεσΝ κδξ έκΝ έθαδΝ ία δεσΝ υ α δεσΝ βμΝ

δ κλέαμ,Ν λκφκ κ έΝ βθΝ ιΫζδιάΝ βμΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ αυ σΝ πλκβΰ έ αδΝ βμΝ δκυ αρεάμΝ

παλαζζαΰάμέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝαεκζκτγπμΝ γαΝ ε γ έΝ βΝ αδγδκπδεάΝ ε κξάΝ βμΝ δ κλέαμΝ

εαδΝ ξ δεΫμΝπαλαζζαΰΫμΝ βμέ 

 

 

                                                 
145 σ. π., . 21 
146 σ. π., . 22 
147 σ. π., . 24 
148 σ. π., . 27 
149 E. Ullendorff, σ. π., . 139 
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4έΝΟΝαδγδκπδεσμΝπαλΪΰκθ αμ 
4.1. Kebra Nagast ( σιαΝ α δζΫπθ) 
  βΝ υθΫξ δαΝγαΝ ι α γ έΝΧ Ν ξΫ βΝεαδΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβέβΨΝβΝαδγδκπδεάΝ

παλαζζαΰάΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κΝηθβη δυ μΝ ΫλΰκΝKebra Nagast Χ σιαΝ

α δζΫπθΨ,Νε θ λδεσμΝπυλάθαμΝ κυΝκπκέκυΝ έθαδΝβΝ υθΪθ β βΝ κυΝκζκηυθ αΝη Ν βΝ

ία έζδ αΝ κυΝαίΪ,ΝβΝκπκέαΝκθκηΪα αδΝΜαεΫ α150,ΝβΝΰΫθθβ βΝ θσμΝυδκτΝαπσΝαυ άθΝ

βΝ ξΫ β,Ν κΝ κπκέκμ,Ν σ αθΝ θβζδεδυγβε ,Ν αιέ ο Ν αΝ Ι λκ σζυηαΝ ΰδαΝ θαΝ ΰθπλέ δΝ

κθΝπα ΫλαΝ κυ,ΝεαδΝκΝκπκέΝκμΝΧυδσμΨΝη Ϋφ λ ΝελυφΪΝ βθΝΚδίπ σΝ βμΝ δαγάεβμΝ βθΝ

πα λέ αΝ κυέΝ ΝKebra Nagast απκ ζ έΝ εκλυφαέκΝ ΫλΰκΝ βμΝ η αδπθδεάμΝ αδγδκπδεάμΝ

ζκΰκ ξθέαμΝεαδΝηΪζδ αΝΫξ δΝΰλαφ έΝ βΝΰζυ αΝΰε α,Ν βζα άΝ αΝαλξαέαΝαδγδκπδεΪέ 

Ν ζδεάΝ κυΝ τθ αιβΝξλκθκζκΰ έ αδΝεα ΪΝ κΝΰζκΝαδέ,ΝσηπμΝ έθαδΝ ξ σθΝίΫίαδκΝσ δΝ

ία έ γβε Ν Ν πλκβΰκτη θαΝ λυηα α,Ν θ ξκηΫθπμΝ ηέαΝ αδγδκπδεάΝ απκεΪζυοβΝ κυΝ

θκυ151 εαδΝ ΫθαΝ υλδαεσΝ πλπ σ υπκΝ κυΝ κκυΝ αδέΝ Ν ευλέαλξβΝ δ κζκΰέαΝ κυ δα δεΪΝ

υθ ξέα δΝηέαΝπαλΪ κ β,ΝβΝκπκέαΝαθΪΰ αδΝ κθΝγκΝαδέΝεαδΝ υΰεα αζΫΰ δΝ βθΝ δγδκπέαΝ

η αιτΝ πθΝ ΪλπθΝ ία δζ έπθΝ κυΝ σ Ν ΰθπ κτΝ εσ ηκυ,Ν θυΝ κθΝ θκΝ αδέΝ

πλκξπλΪ δΝ π λδ σ λκ,Ν δσ δΝ κπκγ έΝ βθΝ δγδκπέαΝ έπζαΝ βθΝ

Κπθ αθ δθκτπκζβ,Ν η Ν βθΝ κπκέκΝ ηκδλΪα αδΝ βθΝ κδεκυηΫθβ152έΝ Ν πέ λα βΝ βμΝ

λπηαρεάμΝ πκζδ δεάμΝ δ κζκΰέαμΝ κΝ αυ κελα κλδεσΝ αδγδκπδεσΝ τ βηαΝ έθαδΝ σ κΝ

η ΰΪζβ,Ν υ Ν βΝ ξλδ δαθδεάΝ δγδκπέαΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ κλΰαθυθ αδΝ η Ν

αζζβζ ιΪλ β βΝπκζδ δεάμΝεαδΝ εεζβ δα δεάμΝ ικυ έαμΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσΝ δ ε δε έΝ

η λέ δκΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝευλδαλξέα153. 

 ξ δεΪΝη Ν βΝΰζυ αΝΰλαφάμΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝηέαΝκζσεζβλβΝφδζκζκΰέαμΝη ΪΝ

κΝ ζ υ αέκΝ ε φΪζαδκΝ κυΝ ίδίζέκυΝ πλκ έγ αδΝ υηπζβλπηα δεσΝ ε έη θκΝ απσΝ κθΝ

φ λση θκΝ πμΝ ΰλαφΫαΝ Ι αΪε,Ν κΝ κπκέκμΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ η αφλα άμΝ κυΝ ίδίζέκυΝ

                                                 
150 εσηαΝεαδΝκΝUllendorff κΝσέΝπέ,Ν έΝΰζβΝα υθα έΝθαΝ υ δΝεΪπκδαΝ ιάΰβ βΝΰδαΝ βθΝπλκΫζ υ βΝ κυΝ
κθσηα κμΝεαδΝπ λδκλέα αδΝ βθΝπαλα άλβ βΝσ δΝέ πμΝ ξ έα αδΝη Ν κθΝΧ ζΫιαθ λκΝ κΨΝ«Μαε σθα»Ν
άΝηπκλ έΝ θαΝ απκεαζτπ δΝεΪπκδαΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝΜαεΫ αμΝη Ν βθΝΚαθ ΪεβΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝζαρεάμΝ
φαθ α έαμέΝ 
151 ΟΝΜβ λκπκζέ βμΝ ιυηβμΝΜ γσ δκμΝΦκτΰδαμΝ κΝΟΝΧλδ δαθδ ησμΝεαδΝκΝ Ικυ αρ ησμΝ θΝ δγδκπέα,Ν
ΝκυίέαΝεαδΝΜ λσβ,Ν σηκμΝΙΝΧ γάθαμΝΰλιλΨ,Ν έΝΰγί,ΝΰγγΝ[ κθΝ παθαζαηίΪθ δΝβΝκφέαΝΠα κτλα-παθκτΝ
κΝ Χλδ δαθδ ησμΝ εαδΝ Παΰεκ ηδσ β αΝ κΝ πλυδηκΝ υαΪθ δκμΝ απσΝ βΝ γ πλέαΝ βθΝ πλΪιβ,Ν Χ γάθαμΝ
γθδεσΝ λυηαΝ λ υθυθ,Ν Ιθ δ κτ κΝ υααθ δθυθΝ πκυ υθ,ΝΜκθκΰλαφέ μΝ ΰί,Ν βίίκΨ,Ν έΝ γβί]Ν γ πλ έΝ

απσ διβΝ κτ κυΝ βθΝΧυπκ δγΫη θβΨΝ υθΪθ β βΝ κυΝΡπηαέκυΝαυ κελΪ κλαΝΙκυ έθκυΝ ΄ΝΧηΰκ-ηβιΨΝη Ν
κθΝ δγέκπαΝία δζδΪΝ ζζ ίαΪθΝΧάΝΚΪζ ηπΨΝ αΝΙ λκ σζυηαΝΰδαΝ βΝη αιτΝ κυμΝ δαθκηάΝκζσεζβλβμΝ
βμΝΰβμ,ΝβΝκπκέαΝηθβηκθ τ αδΝ αΝε φΪζαδαΝβίΝεαδΝΰΰιΝ κυΝΫλΰκυ,ΝσηπμΝεΪζδ αΝαυ σΝγαΝηπκλκτ Ν
θαΝΰλΪφβε Ναλΰσ λαΝεαδΝθαΝαπβξ έΝαπζυμΝΫθαΝπλκΰ θΫ λκΝΰ ΰκθσμέΝΝΝΝ 
152 ζέΝπλκβΰκυηΫθβΝ βηέ 
153 έΝΠα κτλα-παθκτ,ΝσέΝπέ,Νγΰλ-γβί˙Ν έΝΓέΝΛΫ δκμ,Ν υαΪθ δκΝεαδΝ λυγλΪΝΘΪζα αέΝχΫ δμΝη Ν βΝ
Νκυίέα,Ν δγδκπέαΝ εαδΝ Νσ δαΝ λαίέαΝ πμΝ βθΝ λαίδεάΝ εα Ϊε β β Χ γάθαμΝ Ι κλδεΫμΝ ε σ δμΝ  έΝ έΝ
α δζσπκυζκμ,ΝΙ κλδεΫμΝΜκθκΰλαφέ μΝη,ΝΰλκκΨ,Ν έΝβιγ-274   
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αΝΰε αΝαπσΝ α αλαίδεΪ,Ν θυΝ βθΝαλαίδεάΝυπκ έγ αδΝσ δΝ έξ Νη αφλα γ έΝαπσΝ κΝ

πλπ σ υπκΝ ε έη θκ,Ν κΝ κπκέκΝ έξ Ν υΰΰλαφ έΝ αΝ εκπ δεΪΝ βμΝ δΰτπ κυ154έΝ Ϊ δΝ

αυ άμΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝπλκ Ϊγβε Νσ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝά αθΝΚσπ βμΝδ λΫαμΝ– ξπλέμΝθαΝ

έθαδΝΰθπ σμΝκΝ σπκμΝ δαηκθάμΝ κυΝ– κΝκπκέκμΝξλβ δηκπκέβ ΝυζδεσΝαπκ ε σΝαπσΝ

βθΝ εκπ δεάΝ εεζβ έα155έΝ ΠΪθ πμΝ αυ ΫμΝ δμΝ γΫ δμΝ αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ αθ δελκτ δΝ κΝ

Μβ λκπκζέ βμΝ ιυηβμΝΜ γσ δκμΝΦκτΰδαμΝη ΝηδΪΝ δλΪΝ πδξ δλβηΪ πθμΝ θΝπλυ κδμΝ

δμΝαλξΫμΝ κυΝθκυΝαδέΝκδΝΚσπ μΝ θΝ έξαθΝαθαπ τι δΝ σ κΝ ε αηΫθβΝ υΰΰλαφδεάΝ

λα βλδσ β α,Ν υ Ν θαΝ αφά κυθΝ κΝ αδΰυπ δαεσΝ π έκΝ εαδΝ θ’Ν α ξκζβγκτθΝ η Ν βθΝ

γθδεάΝ εαδΝ δ κλδεάΝ δ κλέαΝ βμΝ δγδκπέαμέΝ εκζκτγπμΝ βΝ υθ ξάμΝ ηθ έαΝ βμΝ

Κπθ αθ δθκυπσζ πμ,Ν αΝφδζδεΪΝαδ γάηα αΝεαδΝβΝ υηπΪγ δαΝπλκμΝ κθΝαυ κελΪ κλαΝ

Ικυ έθκΝγαΝά αθΝα δαθσβ αΝΰδαΝΫθαΝΚσπ β,Ν π δ άΝκΝΙκυ έθκμΝά αθΝηδ β σμΝ κυμΝ

Κσπ μέΝ π δ αΝ δαί ίαδυθ αδΝ σ δΝ κδΝ ία δζ έμΝ ΡυηβμΝ εαδΝ δγδκπέαμΝ Ικυ έθκμΝ εαδΝ

ζζ ίαΪθ-ΚΪζ ηπΝ αθ δ κέξπμΝ έθαδΝ κλγσ κικδέΝ ΣΫζκμΝ βΝ τθ βΝ η Ν κθΝ κέεκΝ

αυ μΝ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ αδ γΪθ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ κζάΝ θαΝ θδ ξτ δΝ κΝ γ ησΝ βμΝ

ία δζ έαμΝ εαδΝ θαΝ κθΝ εα α ά δΝ απλσ ίζβ κΝ εΝ πθΝ Ϋθ κθ,Ν δσ δΝ βΝ ία δζ έαΝ     

                 θ                                ΐ ,ΝσππμΝεΪθ δΝεαδΝΰδαΝ κΝΡπηαέκΝ

αυ κελΪ κλαέΝΚσπ βμΝ θΝγαΝ ε π σ αθΝεΪ δΝπαλσηκδκ,ΝζσΰπΝ βμΝαθ δπαζσ β κμΝη Ν

βθΝκλγσ κιβΝΚπθ αθ δθκτπκζβ,ΝαζζΪΝκτ ΝεαδΝ δγέκπαμΝ βμΝ πκξάμ,ΝαφκτΝΰβΰ θάΝ

φδζκζκΰδεΪΝΫλΰαΝΰδαΝ κθΝθκΝαδέΝσξδΝησθκΝ θΝυπΪλξκυθ,ΝαζζΪΝεαδΝσζβΝβΝυφδ αηΫθβΝ

φδζκζκΰέαΝηΫξλδΝ κθΝικΝαδέΝαθάε δΝ Ν ζζβθ μ156. 

 πδπλκ γΫ πμ,ΝπΪθ κ Ν τηφπθαΝη Ν κΝΦκτΰδα,ΝβΝ ξΫ βΝ κυΝΫλΰκυΝη Ν κΝθασΝ

βμΝ ΰέαμΝκφέαμΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβ157,ΝβΝ δαέλ βΝ βμΝκδεκυηΫθβμΝη αιτΝ πθΝ

τκΝπλκαθαφ λκηΫθπθΝία δζΫπθΝεαδΝβΝ υηπΪγ δαΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝπλκμΝ κθΝΙκυ έθκΝ

θΝπ έγκυθΝΰδαΝ βθΝεκπ δεάΝεα αΰπΰάέΝ Νδ κλέα-πζβλκφκλέαΝ κΝ υηπζβλπηα δεσΝ

απσ πα ηαΝ η ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ηΪζζκθΝ έθαδΝ η αΰ θΫ λκΝ πδθσβηαΝ πθΝ

Κκπ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απσΝ κθΝ ικΝ αδέΝ έξαθΝ δεσΝ κυμΝ abuna βθΝ δγδκπέα. ιΝ ΪζζκυΝ

θ τππ βΝπλκεαζ έΝεαδΝ βΝαπκυ έαΝ θ δξαζεδ κθέπθΝγ κζσΰπθ,ΝσππμΝκδΝ πα λδΪλξ μΝ

ζ ιαθ λ έαμΝΣδησγ κμΝ έζκυλκμΝΧζηι-460, 476-ζιιΨΝεαδΝΠΫ λκμΝΜκΰΰσμΝΧζκβ-490), 

                                                 
154 ΧΜβ λΨΝΜέΝΦκτΰδαμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰζΰ 
155 The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis 
Budge (London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 19322), . xvi 
156 ΧΜβ λΨΝΜέΝΦκτΰδαμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰγγ-134, 138-139 
157 Kebra Nagast, Κ φΪζαδκ 19 (Budge, . 16) 
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κπσ Ν κΝ ΦκτΰδαμΝ εα αζάΰ δΝ σ δΝ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ έ Ν ά αθΝ ζζβθαμΝ βμΝ

δγδκπέαμΝ έ Ν δγέκπαμΝΟλγσ κικμ158. 

 ΧμΝ σ κΝ απσΝ βθΝ δ κλδεάΝ Ϋλ υθαΝ υθΪΰ αδΝ σ δΝ τ λαΝ απσΝ κθΝ αλξδεσΝ

εξλδ δαθδ ησΝ βμΝ δγδκπέαμΝεα ΪΝ κθΝζκΝαδέΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΦλκυη θ έκυ,Ν κθΝκπκέκΝ

κΝ γαθΪ δκμΝ ζ ιαθ λ έαμ,Ν υπΫληαξκμΝ πθΝ κΰηΪ πθΝ βμΝ ΄Ν θΝ ΝδεαέαΝ

Οδεκυη θδεάμΝ υθσ κυΝ ΧγβηΨ,Ν ξ δλκ σθδ Ν πέ εκπκΝ ικτη,Ν κΝ ία δζδεσμΝ κέεκμΝ βμΝ

ξυλαμΝπαζδθ λσηβ Ν βθ δ πζακζα λ έαΝπμΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝθκυΝαδέΝΌηπμΝη ΪΝ βθΝ

΄ΝΟδεκυη θδεάΝτθκ κΝ βΝΥαζεβ σθαΝΧζηΰΨΝβΝπ λδκξάΝφαέθ αδΝσ δΝαπκεσπβε ΝαπσΝ

βθΝ Ολγκ κιέαμΝ Υλδ δαθκέΝ η αθΪ μΝ απσΝ βΝ υλέαΝ εα υγτθγβεαθΝ πλκμΝ βθΝ

λαίέαΝεαδΝ βθΝ έΰυπ κΝεαδΝαπσΝ ε έΝπλκμΝ βθΝ δγδκπέα,Νκπσ ,ΝαπσΝ αΝ ΫζβΝπζΫκθΝ

κυΝ ηκυΝ αδέ,Ν βΝ ξυλαΝ « παθ εξλδ δαθέ γβε »Ν ΰδαΝ θαΝ κ βΰβγ έΝ κΝ ηκθκφυ δ δ ησ,Ν

αθ έπαζβΝπέ βΝ αΝξαζεβ σθ δαΝ σΰηα α159,ΝαθΝεαδΝβΝ πέ βηβΝ πδελΪ β άΝ κυΝ θΝ

ηπκλ έΝθαΝ δαπδ πγ έΝξλκθδευμΝη Ναπσζυ βΝί ίαδσ β α160. 

 ΠαλΪΝ βΝ κΰηα δεάΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ Κπθ αθ δθκυπσζ πμΝ εαδΝ ικτηΝ βΝ

τηπλαιβΝ πθΝ τκΝ ία δζΫπθΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαέθ αδΝ α αέλδα βΝ άΝ ελδ άλδκ,Ν κΝ

κπκέκΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ Να φαζάΝγλβ ε υ δεΪΝ υηπ λΪ ηα αέΝΟδΝ ξΫ δμΝη αιτΝ

πθΝ τκΝ ξπλυθΝ ά αθΝ αλε ΪΝ πυεθΫμΝ η Ν βθΝ Κπθ αθ δθκτπκζβΝ θαΝ θ δαφΫλ αδΝ

θ σθπμΝ ΰδαΝ βΝ υθα σ β αΝ παλΫηία βμΝ βθΝ εκηίδεάΝ π λδκξάΝ βμΝ λυγλΪμΝ

ΘαζΪ βμέΝ ΣαΝ θ δαφΫλκθ αΝ θΝ ά αθΝ ησθκθΝ ηπκλδεΪ,Ν αζζΪΝ εαδΝ

πκζδ δεκ λα δπ δεΪ,Ν δσ δΝ εα ΪΝ κθΝ θκΝ αδέΝ κΝ αθ αΰπθδ ησμΝ η Ν βθΝ Π λ έαΝ έξ Ν

η αφ λγ έΝ βθΝαλαίδεάΝξ λ σθβ κ,Νκπσ ΝβΝ κΰηα δεάΝ δαφκλΪΝη Ν βθΝ δγδκπέαΝγαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ παλαίζ φγ έ161έΝ ΠΪθ πμ,Ν αθΝ εαδΝ κΝ υααθ δθσμΝ αυ κελΪ κλαμΝ

αδ γαθσ αθΝ υπκξλ πηΫθκμΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ πδελΪ δΪμΝ κυΝ θαΝ δα φαζέ δΝ βΝ

κΰηα δεάΝ εαγαλσ β α,Ν κΝ ιπ λδεσΝ αΝ πλΪΰηα αΝά αθΝ π λδ σ λκΝ ξαζαλΪΝεαδΝ

δ δεΪΝ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ η Ν βθΝ γθδεάΝΠ λ έαΝ γ πλκτ Ν αυ σθΝ

πλκ Ϊ βΝ ΰ θδευμΝ σζπθΝ πθΝ Υλδ δαθυθέΝ δ δεΪΝ βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ Νκ έκυΝ

                                                 
158 σέΝπέ,Ν έΝΰζβ-143 
159 θυΝ βΝΥαζεβ σθαΝ βΝ τθκ κμΝ απ φΪθγβΝ σ δΝ βΝ γ έαΝ εαδΝ βΝ αθγλυπδθβΝ φτ βΝ υθυπΪλξκυθΝ κΝ
πλσ ππκΝ κυΝ Υλδ κτΝ «α υΰξτ πμΝ εαδΝ α δαδλΫ πμ,Ν α λΫππμΝ εαδΝ αξπλέ πμ»,Ν κδΝ Μκθκφυ έ μΝ
ιαεκζκυγκτ αθΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝσ δΝβΝαθγλυπδθβΝφτ βΝ κυΝΥλδ κτ απκλλκφάγβε ΝαπσΝ βΝγ έαέΝ ζέΝ
ξέΝ ΝέΝ έΝ Μα κτεαμ,Ν κΰηα δεάΝ εαδΝ υηίκζδεάΝ Θ κζκΰέαΝ μΝ Έεγ βΝ βμΝ κλγσ κιβμΝ πέ βμΝ Ν

αθ δπαλΪγ βΝ η Ν βΝ υ δεάΝ χλδ δαθκ τθβ [Θ αζκθέεβμΝ ε σ δμΝ ΠέΝ ΠκυλθαλΪ,Ν βίίλΝ ΧπΫηπ βΝ
αθα τππ βΨ],Ν έΝβηζ-βθι˙ΝΠέΝΝέΝΣλ ηπΫζαμ,Ν κΰηα δεάΝ βμΝΟλγκ σικυΝΚαγκζδεάμΝ εεζβ έαμ,Ν σηκμΝ
΄ΝΧ γάθαδμΝ ζφσ βμΝΘ κζσΰπθΝ«ΟΝπ άλ»,Νβίίγ3Ψ,Ν έΝΰίί-104.    

160 έΝ ΝέΝΠαπαγαθα έκυ,ΝΟδΝ «ΝσηκδΝ πθΝΟηβλδ υθ»έΝ Ι λαπκ κζδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ δ κλδεά-θκηδεάΝ
υηίκζά,ΝΧ γάθα-Κκηκ βθάμΝ ε σ δμΝΪεεκυζαμ,ΝΰλλζΨ,Ν . 21-ββ˙Ν έΝΓέΝΛΫ δκμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβθλ-270 

161 έΝΓέΝΛΫ δκμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβιΰ-272 
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λαίέαμΝκδΝ δαφκλΫμΝΟλγκ σιπθΝεαδΝΜκθκφυ δ υθΝ έξαθΝαηίζυγ έΝεαδΝεα ’Ν ικξάθΝ

αδλ δεκέΝ γ πλκτθ κΝκδΝΝ κλδαθκέ162.   

 Οππ άπκ Ν βΝ Kebra Nagast έθαδΝ ΫθαΝ ζκΰκ ξθδεσΝ βηδκτλΰβηα,Ν σπκυΝ

δ κλέαΝεαδΝγ κζκΰέαΝ δαπζΫεκθ αδέΝ Ν ιαη θάΝαυ κτΝ κυΝυζδεκτΝ θΝά αθΝηέαΝεαδΝ

ηκθα δεά,Ν αθ δγΫ πμΝ υπΪλξκυθΝ αθαφκλΫμΝ βθΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν Ν ξαζ αδρεΫμΝ

παλαφλΪ δμΝ βμ,Ν Ν υλδαεΪΝΫλΰα,Ν Νεκπ δεΪΝαΰδκζσΰδα,Ν ΝπβΰΫμΝεαδΝ ξσζδαΝ κυΝ

ΚκλαθέκυΝ εαδΝ Ν απσελυφα,Ν σππμΝ αΝ « έκμΝ ΪηΝ εαδΝ ταμ»,Ν « δίζέκθΝ πθΝ

Μυ δευθΝ κυΝ θυξ»Ν εαδΝ « θΪζβοδμΝ α κυ»έΝ Ν αλξδεάΝ ηκλφάΝ κυΝ ΫλΰκυΝ έθαδΝ

Ϊΰθπ β,ΝσηπμΝ βθΝ ζδεάΝηκλφάΝ κυΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝάΝΧ ζδεσμΨΝ υθ Ϊε βμΝ εκπσΝ

έξ Ν θαΝ κιΪ δΝ βθΝ δγδκπέαΝ η Ν βθΝ αφάΰβ βΝ βμΝ η αφκλΪμΝ βμΝ Κδίπ κτΝ βμΝ

δαγάεβμΝ απσΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ βθΝ δγδκπέαΝ εαδΝ η Ν βθΝ εα Ϊ διβΝ βμΝ υγ έαμΝ

δα κξάμΝ κυΝία δζδεκτΝκέεκυΝαπσΝ κΝκζκηυθ αΝυδσΝ αυ ,Ν πκηΫθπμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ

Πα λδΪλξ μέΝ ζζΪΝεαδΝκΝΥλδ σμΝά αθΝ σ κΝαπσΰκθκμΝ κυΝ αυ  εαδΝ κυΝκζκηυθ αΝ

σ κΝυδσμΝΘ κτ,ΝΪλαΝεαδΝκΝ εΪ κ Ν δγέκοΝία δζ τμΝπμΝ υΰΰ θάμΝ κυΝΥλδ κτΝά αθΝ

υδσμΝ κυΝ Θ κτ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ ΰδαΝ κυμΝ υπβεσκυμΝ κυΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ γ σμΝ εαδΝ

ία δζδΪμ163έΝ Γδ’Ν αυ σθΝ κΝ ζσΰκΝ βθΝKebra Nagast πδ δεθτ αδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ θαΝ

εηβλδπγ έΝβΝ κζκηπθδεάΝεα αΰπΰάΝ κυΝαδγδκπδεκτΝία δζδεκτΝκέεκυέ 

 ΌηπμΝ κΝ γΫηαΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ υθα δεσ,Ν έθαδΝ υθκζδεΪΝ γθδεσμΝ βΝ Kebra 

Nagast πλκπαΰαθ έα δΝ βθΝδ ΫαΝσ δΝβΝ δγδκπέαΝά αθΝβΝ εζ ε άΝ κυ Θ κτ,Νπλκε δηΫθκυΝ

θαΝεα α έΝ κΝθΫκΝεα κδεβ άλδκΝ βμΝπθ υηα δεάμΝεαδΝ πκυλΪθδαμΝδυθ,ΝαφκτΝκΝηΫξλδΝ

σ Ν π λδκτ δκμΝ ζασμ,Ν κδΝ ίλαέκδ,Ν απ έξγβ αθΝ αθΪιδκδΝ αυ άμΝ βμΝ δηάμέΝ υ άΝ βΝ

δυθΝαλξδεΪΝ έξ Ν ΪυζβΝ ηκλφά,Ν ίλδ εσ αθΝ κθΝκυλαθσΝεαδΝ Ν αυ άθΝεα κδεκτ Ν κ 

Θ σμέΝΟΝΜπυ άμΝεα ’Ν θ κζάθΝΣκυΝεα ε τα ΝΫθαΝαθ έΰλαφκΝαπσΝιτζκΝεαδΝξλυ σ,Ν

σπκυΝ κπκγΫ β Ν δμΝ πζΪε μΝ κυΝ Νσηκυ,Ν βΝ ΪηθαΝ κυΝ ηΪθθαΝ εαδΝ βΝ λΪί κΝ κυΝ

αλυθέΝ Ό αθΝ κΝ κζκηυθΝ κδεκ σηβ Ν κΝ Νασ,Ν κπκγΫ β Ν βΝ δυθΝ αΝ ΆΰδαΝ πθΝ

ΰέπθΝ εαδΝ απσΝ αυ άθΝ κΝ Θ σΝ απ εΪζυπ Ν κΝ γΫζβηΪΝ Σκυ,Ν κ ΪεδμΝ πδ ε π σ αθΝ κΝ

Νασ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ εα α έΝ κΝ κλα σΝ τηίκζκΝ κυΝ Θ κτΝ εαδΝ κΝ υζδεσΝ

αθ έΰλαφκΝ βμΝΪυζβμΝεαδΝ πκυλΪθδαμΝδυθ164. 

                                                 
162 έΝΝέΝΠαπαγαθα έκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγγέΝΟΝΝ κλδαθδ ησμΝά αθΝηέαΝΪζζβΝη ΰΪζβΝαέλ βΝ κυΝηκυΝαδέ,ΝκΝ
κπκέκμΝ εα α δεΪ γβε Ν βθΝ φ κΝ απσΝ βθΝ Γ΄Ν Οδεκυη θδεάΝ τθκ κΝ ΧζγΰΨέΝ Τπκ άλδα Ν σ δ βΝ
ΠαλγΫθκμΝ ΜαλέαΝ ΰΫθθβ Ν η Ν γαυηα σΝ λσπκΝ κθΝ ΪθγλππκΝ Υλδ σΝ Χ ιΝ κυΝ εαδΝ κδΝ Ν κλδαθκέΝ
απκεαζκτθΝ βθΝΠαθαΰέαΝ«Υλδ κ σεκ»Ψ,Ν κθΝκπκέκΝεα άζγ Νη ΪΝ βΝΰΫθθβ άΝΣκυΝκΝΛσΰκμΝ κυΝΘ κτέΝ
Λ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ κΝΝκ κλδαθδ ησΝέ έΝ κΝΝέΝ έΝΜα κτεαμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβζλ-βηγ˙ΝΠέΝΝέΝΣλ ηπΫζαμ,ΝσέΝ
πέ,Ν έΝΰίί-104. 
163 The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis 
ψudge,Ν . xl-xli 
164 σέΝπέ,Ν έΝxli-xlii 
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 Όηπμ,Ν αθ έΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ ΰ θδεσζκΰ μΝ αθαφκλΫμ,Ν γαΝ παλκυ δα γ έΝ εα ΪΝ κΝ

υθα σθΝ υθ κησ λαΝ κΝ ε θ λδεσμΝ πυλάθαμΝ κυΝ ΫλΰκυέΝ Κα ΪΝ βθΝ κδεκ σηβ βΝ κυΝ

ΝακτΝεαδΝ κυΝ αθαε σλκυΝ κυΝ κΝκζκηυθΝπλκηβγ τγβε Νπκζτ δηαΝαθ δε έη θαΝαπσΝ

πκζζκτμΝιΫθκυμΝ ηπσλκυμ,ΝκδΝκπκέκδ,Νσ αθΝ πΫ λ φαθΝ δμΝπα λέ μΝ κυμ,Ν δβΰκτθ αθΝ

βΝ κφέαΝ κυΝκζκηυθ αΝεαδΝ αΝη ΰαζ πάίκζαΝ ΫλΰαΝ κυέΝ θαμΝαπσΝαυ κτμΝά αθΝκΝ

ΣαηλέθΝυπσΝ δμΝυπβλ έ μΝ βμΝ«ία έζδ αμΝΝσ κυ»,Ν βζα άΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝ

κθσηα δΝΜαεΫ α,Ν βθΝκπκέαΝαφβΰάγβε Ν δμΝ ηπ δλέ μΝ κυΝαπσΝ βθΝ παφάΝ κυΝη Ν κΝ

κζκηυθ αέΝ Σσ Ν αυ άΝ απ φΪ δ Ν θαΝ η αί έΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ ΰδαΝ θαΝ γΫ δΝ κΝ

ία δζδΪΝηέαΝ δλΪΝαπσΝ λπ άηα α,Ν αΝκπκέαΝ βμΝπλκεαζκτ αθΝαπκλέ μ165. 

 Ό αθΝβΝΜαεΫ αΝ Ϋφγα Ν αΝ Ι λκ σζυηα,Ν φδζκι θάγβε Ν απσΝ κΝκζκηυθ αΝ

εαδΝΫ δΝ έξ Ν βθΝ υεαδλέαΝθαΝ κθΝ υθαθα λαφ έΝεαδΝθαΝ κθΝΰθπλέ δΝαπσΝεκθ Ϊ,Νη Ν

απκ Ϋζ ηαΝ σξδΝ ησθκθΝ θαΝ θ υππ δα γ έΝ απσΝ βθΝ κηκλφδΪ,Ν βΝ κφέαΝ εαδΝ βθΝ

υΰζπ έαΝ κυ166,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ΰεα αζ έο δΝ βθΝ βζδαεάΝ ζα λ έαΝ αθ έΝ βμΝ πέ πμΝ

κθΝ θαΝΘ σ167έΝΎ λαΝ απσΝ παλαηκθάΝ πκζζυθΝ ηβθυθΝ απ φΪ δ Ν θαΝ πδ λΫο δΝ

βθΝπα λέ αΝ βμΝεαδΝ κΝαθαεκέθπ Ν κΝκζκηυθ α,ΝκΝκπκέκμΝ κΝ ζ υ αέκ ίλΪ υΝ

κλΰΪθπ Νΰδκλ άΝπλκμΝ δηάθΝ βμ,ΝαζζΪΝ έξ Ν εκπσΝθαΝ βθΝαπκπζαθά δμΝ δΫ αι ΝθαΝ

ηαΰ δλΫοκυθΝπδεΪθ δεαΝ αΝφαΰβ ΪΝεαδΝη ΪΝ βΝΰδκλ άΝηκδλΪ γβε Ν βΝέ δκΝ πηΪ δκΝη Ν

βΝΜαεΫ αέΝ π δ άΝαυ άΝφκίσ αθ,ΝηάππμΝ βθΝ εη αζζ υγ έΝκΝκζκηυθ,Ν κυΝαά β Ν

θαΝκλεδ γ έ σ δΝ θΝγαΝ βθΝπ δλΪι δΝεαδΝαυ σμΝ Ϋξγβε 168,ΝσηπμΝεδΝαυ σμΝ βθΝσλεδ Ν

θαΝ ηβΝ π δλΪι δΝ έπκ αΝ απσΝ αΝ υπΪλξκθ ΪΝ κυέΝ Ό αθΝ ιΪπζπ αθ,Ν κΝ κζκηυθΝ

κπκγΫ β Ν εκθ ΪΝ βμΝ ηέαΝ εαθΪ αΝ θ λσΝ εαδΝ πλκ πκδάγβε Ν σ δΝ έξ Ν απκεκδηβγ έέΝ

ΆΰλυπθβΝ ιΝαδ έαμΝ κυΝαζηυλκτΝφαΰβ κτΝβΝΜαεΫ αΝ ζδεΪΝ θΫ π ΝεαδΝ βευγβε ΝθαΝ

πδ έΝ θ λσΝ απσΝ βθΝ εαθΪ α,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ κζκηυθ,Ν κΝ κπκέκμΝ αελδίυμΝ αυ σΝ

π λέη θ ,ΝθαΝ βθΝεα βΰκλά δΝσ δΝπαλαίέα Ν κθΝσλεκΝ βμΝεαδΝθαΝγ πλά δΝσ δΝΝεαδΝκΝ

έ δκμΝ θΝ η τ αδΝπζΫκθΝαπσΝ κΝ δεσΝ κυ,Νκπσ ΝεαδΝαυ άΝ κυΝ σγβε 169. 

 φκτΝ βΝ ΜαεΫ αΝ πΫ λ ο Ν βθΝ πα λέ αΝ βμ,Ν ΰΫθθβ Ν ΫθαΝ ΰδσΝ απσΝ βΝ

υθ τλ άΝ βμΝη Ν κΝκζκηυθ α,Ν κΝΜ θδ ζΫεΝ άΝΜ θυ ζΫε170έΝΌ αθΝαυ σμΝ Ϋφγα Ν

βθΝ φβί έα,Ναά β ΝθαΝΰθπλέ δΝ κθΝπα ΫλαΝ κυΝεαδ,ΝπαλΪΝ βθΝαλξδεάΝΪλθβ βΝ βμΝ

                                                 
165 Κ φΪζαδαΝββ-24 (Budge,Ν έΝΰι-23) 
166 Κ φΪζαδαΝβη-27 (Budge,Ν έΝβγ-28) 
167 Κ φΪζαδκΝβκΝΧBudge,Ν έΝβκ-31) 
168 Κ φΪζαδκΝβλΝΧBudge,Ν έΝγΰ-33) 
169 Κ φΪζαδκΝγίΝΧBudge,Ν έΝγγ-36) 
170  βθΝαδγδκπδεάΝζκΰκ ξθέαΝαυ σμΝ υξθΪΝκθκηαασ αθΝWalda-Tabbib, Ebna Hakim, Bayna-Lehkem άΝ
Ibn al-Hakim,Ν βζα άΝ «ΰδσμΝ κυΝ κφκτ»Ν Χκζκηυθ κμΨέΝ ζ. The Queen of Sheba and her only son 
Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis Budge, . xliii 
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ηβ ΫλαμΝ κυ,Ν θΝ Ϋζ δΝ αιέ ο ΝηααέΝη Ν κθΝΣαηλέθΝΰδαΝ αΝΙ λκ σζυηα171έΝΚαγ’Νκ σθΝ

βΝΓΪααΝκδΝεΪ κδεκδΝ κθΝ ιΫζαίαθΝΰδαΝ κΝκζκηυθ αΝζσΰπΝ βμΝκηκδσ β ΪμΝ κυ172 εαδΝ

κΝ έ δκΝ π λδ α δεσΝ παθαζάφγβε Ν αΝ Ι λκ σζυηαέΝ Ό αθΝ πα ΫλαμΝ εαδΝ ΰδσμΝ

υθαθ άγβεαθ,Ν κΝ κζκηυθΝ θΝ έξ Ν εαηηέαΝ αηφδίκζέαΝ σ δΝ κΝΜ θυ ζΫεΝ ά αθΝ παδ έΝ

κυ173,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κλΰΪθπ Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ εαζτ λαΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ

δα εΫ α άΝ κυΝ η Ν βθΝ ζπέ αΝ σ δΝ γαΝ κθΝ ελα ά δΝ εκθ ΪΝ κυέΝ ΌηπμΝ κΝ εαδλσμΝ

π λθκτ Ν εαδΝ κΝ Μ θυ ζΫεΝ θκ Ϊζΰβ Ν βΝ ηβ ΫλαΝ εαδΝ βθΝ πα λέ αΝ κυ,Ν θυΝ έξ Ν

παλα βλά δΝ σ δΝ κΝ ΡκίκΪηΝ πλκκλδασ αθΝ ΰδαΝ δΪ κξκμ,Ν υθ πυμΝ θΝ έξ Ν απκζτ πμΝ

εαθΫθαΝ ζσΰκΝ θαΝ η έθ δΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ εαδΝ θαΝ αλε γ έΝ Ν υπκ Ϋ λβΝ γΫ β,Ν ΰδ’Ν

αυ σΝπέ α Ν κΝκζκηυθ αΝθαΝ κδηΪ δΝ βθΝαθαξυλβ άΝ κυ174έΝ υ σμΝ Ϋξγβε ,ΝαζζΪΝ

πλκΰλαηηΪ δ Ν η Ν κΝ Μ θυ ζΫεΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ ίλαρευθΝ γ ηυθΝ βθΝ δγδκπέα,Ν

υ Ν θαΝ κλΰαθπγ έΝ ε έΝ ΫθαΝ αεσηαΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ Μ θυ ζΫεΝ γαΝ

υθκ υσ αθΝαπσΝ κυμΝπλπ κ σεκυμΝΰδκτμΝ πθΝ ίλαέπθΝ υΰ θυθ175έΝ πέ βμΝγαΝΫ δ Ν

κΝ Μ θυ ζΫεΝ πμΝ φυζαε σΝ ΫθαΝ ηδελσΝ ηάηαΝ απσΝ κΝ ελΪ π κΝ βμΝ Κδίπ κτΝ βμΝ

δαγάεβμΝΧαυ άΝ κΝαδγδκπδεσΝε έη θκΝκθκηΪα αδΝ«δυθ»Ψ,ΝσππμΝ έξ ΝπαλαεαζΫ δΝβΝ

ΜαεΫ α,ΝαζζΪΝαυ σΝελέγβε Ναθ παλεΫμΝ δ δεΪΝαπσΝ κυμΝΰδκτμΝ πθΝ ίλαέπθΝ υΰ θυθ,Ν

κδΝκπκέκδΝ υθπησ β αθΝηααέΝη Ν κΝΜ θυ ζΫεΝεαδΝ κθΝΣαηλέθΝθαΝεζΫοκυθΝ βθΝΚδίπ σ,Ν

υ ΝθαΝπΪλκυθ κΝΘ σΝηααέΝ κυμΝ βΝθΫαΝπα λέ α176έΝΌ αθΝΫΰδθ Ναθ δζβπ άΝβΝεζκπά,Ν

βΝ υθκ έαΝ έξ Ν απκηαελυθγ έΝ αλε ΪΝ εαδΝ κΝ λα δπ δεσΝ απσ πα ηα,Ν κΝ κπκέκΝ

Ϊζγβε ΝΰδαΝθαΝ βΝεα α δυι δ,Ν θΝ βθΝπλσφγα 177. 

 Μ ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυΝ Μ θυ ζΫεΝ βΝ ΜαεΫ αΝ παλαδ άγβε Ν απσΝ κΝ γλσθκΝ

υπΫλΝ κυΝ ΰδκτΝ βμ178,Ν κΝ κπκέκμΝ δαησλφπ Ν κΝ ελΪ κμΝ η Ν πλσ υπκΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ

δ άΰαΰ Ν κΝΝσηκ,ΝίΪ δΝ κυΝκπκέκυΝκλΰαθυγβε ΝσζβΝβΝεκδθπθδεάΝαπάΝ βμΝξυλαμ179. 

Ύ λαΝ απσΝ βθΝ θγλσθβ άΝ κυΝ βΝ Kebra Nagast θΝ παλΫξ δΝ εαηηέαΝ πδπζΫκθΝ

πζβλκφκλέαΝΰδαΝ κΝΜ θυ ζΫεΝ– ε σμΝαπσΝεΪπκδ μΝ ε λα έ μΝ θαθ έκθΝ ιπ λδευθΝ

ξγλυθ180 – θυΝ δππΪΝ θ ζυμΝΰδαΝ βΝΜαεΫ αέΝ βΝ υθΫξ δαΝαθαε φαζαδυθκθ αδΝκδΝ

πλκφβ έ μΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αφκλκτθΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ Μ έαΝ

                                                 
171 Κ φΪζαδκΝγβ-33 (Budge,Ν έΝγι-41)  
172 Κ φΪζαδκΝγζΝΧBudge,Ν έΝζΰ-42) 
173 Κ φΪζαδκΝγθΝΧBudge,Ν έΝζθ-49) 
174 Κ φΪζαδκΝγιΝΧBudge,Ν έΝζλ-51) 
175 Κ φΪζαδκΝγκΝΧBudge,Ν έΝη1-54) 
176 Κ φΪζαδαΝζη-52 (Budge,Ν έΝθθ-78) 
177 Κ φΪζαδαΝηβ-60 (Budge,Ν έΝικ-95) 
178 Κ φΪζαδαΝκζ-87 (Budge,Ν έΝΰζζ-150) 
179 Κ φΪζαδαΝκκ-89, 92-93 (Budge,Ν έΝΰηί-ΰηηΝεαδΝ έΝΰθβ-ΰθηΝαθ δ κέξπμΨ 
180 Κ φΪζαδαΝλζΝΧBudge,Ν έΝΰθη-167)  
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Υλδ κτ,Ν θυΝ αφδ λυθ αδΝ εαδΝ η ΰΪζκμΝ ξυλκμΝ βθΝ Παθαΰέα,Ν βΝ κπκέαΝ υηίκζδεΪΝ

αυ έα αδΝη Ν βθΝΚδίπ σΝ βμΝ δαγάεβμέ 

 υ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝ δ κλέαμΝ έθαδΝ πκζτΝ δαφκλ δεΪΝ απ’Ν σζ μΝ δμΝ

πλκβΰκτη θ μΝπαλα σ δμΝεαδΝ κυμΝγλτζκυμΝΰδαΝ βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪμΝυπ λφυ δεΪΝ

κδξ έαΝαπκυ δΪακυθ,ΝαφκτΝ κΝλσζκΝ κυΝ θ δΪη κυΝη αιτΝ πθΝ τκΝ ηηΫθπθΝ θΝ

δα λαηα έα δΝκΝ αζαπ δθσμ,ΝαζζΪ,Νλ αζδ δεσ λα,ΝΫθαμΝΫηπκλκμ˙Ν ε σμΝαπσΝ κθΝ

πζκτ κΝ βμΝ ΰδαΝ πλυ βΝφκλΪΝ κθέα αδΝβΝ ιπ λδεάΝκηκλφδΪΝ βμΝία έζδ αμ181,Ν θυΝ

θΝ έ αδΝ πζΫκθΝ σ βΝ Ϋηφα βΝ βΝ κφέαΝ κυΝ κζκηυθ αΝ σ κΝ Ν αυ άθΝ βμΝ

ΜαεΫ αμ182˙Ν βΝ δα δεα έαΝ πθΝ αδθδΰηΪ πθΝ παλαζ έπ αδ,Ν απσΝ η αφλα δεάΝ

εκπδησ β αμΝβΝφλΪ β183 κυΝ ίλαρεκτΝε δηΫθκυΝ«άζγ ΝΰδαΝθαΝ δαπδ υ δΝβΝέ δαΝ βΝ

κφέαΝ κυΝία δζδΪΝγΫ κθ ΪμΝ κυΝ τ εκζαΝ λπ άηα α»,Ν αΝ ζζβθδεΪΝη αφλΪ γβε Ν

     θ                                » εαδΝ βθΝ Kebra Nagast απκ υπυγβε Ν

«άζγ Ν ΰδαΝ θαΝ κθΝ κεδηΪ δΝ η Ν κφέα»,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ Ϋξ δΝ υηί έΝ ηέαΝ

απκφα δ δεάΝ λκφά,Ν δσ δΝ ΰέθ αδΝ πζΫκθΝ αθαφκλΪΝ βΝ κφέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ εαδΝ

σξδΝ κυΝία δζδΪ184. 

 Σ ζδεΪΝ κΝ ησθκΝ εα ’Ν κυ έαθΝ εκδθσΝ κδξ έκΝ η Ν βΝ ίδίζδεάΝ αφάΰβ βΝ έθαδΝ κΝ

ία ησμΝ βμΝία έζδ αμΝΰδαΝ κθΝαζβγδθσΝΘ σέΝΌηπμΝβΝαδγδκπδεάΝ ε κξάΝπλκξπλΪΝ

ΫθαΝίάηαΝπ λδ σ λκ,Ν δσ δΝ υΝβΝία έζδ αΝα πΪα αδΝ βθΝπέ βΝ ’Ν υ σθέΝ βΝ

κθΝτηθκΝΰδαΝ βΝ κφέα185 βΝία έζδ αΝαπΫ δ Ναθυ λ μΝ δηΫμΝ Ναυ άθΝεαδΝσξδΝ κθΝ

άζδκ,Ν βθΝ πέ βηβΝγλβ ε έαΝαυ άμΝεαδΝ κυΝζακτΝ βμέΝΠΪθ πμΝβΝέ δαΝ έξ Ν λαφ έΝ Ν

πθ υηα δεσ λ μΝαθααβ ά δμ,Ν Ν ηδαΝ γλβ ε έαΝ βμΝ « κφέαμ»,Ν κπσ ΝβΝ η α λκφάΝ

βμΝ πλκμΝ κΝ εα ικξάθΝ πθ υηα δεσΝ σθ,Ν κθΝ θαΝ Θ σ,Ν θΝ ά αθΝ τ εκζβ,Ν αφ’Ν βμΝ

δΰηάμΝ ΣκθΝ ΰθυλδ 186έΝ Ν γλβ ε υ δεάΝ η α λκφάΝ θΝ πΫξ δΝ υ λ τκυ αΝ

βηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ αφάΰβ β,Ν αζζΪΝ πλκ κδηΪα δΝ κΝ Ϋ αφκμΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ βμΝ

δγδκπέαμΝπμΝθΫκυΝπ λδκτ δκυΝζακτέΝ βθΝKebra Nagast βΝπκζδ δεάΝπλκπαΰΪθ αΝ βμΝ

υθα έαμΝεαδΝ βμΝξυλαμΝΰέθ αδΝη Νγλβ ε υ δεκτμΝσλκυμέ 

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ η Ν δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλα σ δμΝ απκ ζ έΝ κΝ λπ δεσΝ

κδξ έκ,Ν ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ πλκΫευο Ν απσΝ παλαθσβ βΝ κυΝ

ίλαρεκτΝ ε δηΫθκυΝ εαδΝ τΰξυ βΝ εα ΪΝ βθΝ πδξ δλκτη θβΝ η Ϊφλα β,Ν υ Ν θαΝ

                                                 
181 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝβίη 
182 σέΝπέ,Ν έ 206-210 
183 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰ 
184 R. Beyer, σ. π., . 213-βΰζ˙ΝE. Ullendorff, σ. π., . 141  
185 Κ φΪζαδκΝβζΝΧBudge,Ν έΝβΰ-23) 
186 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝβΰί-211 



 
 

49 

δεαδκζκΰ έ αδΝ βΝ τθαοβΝ λπ δεάμΝ ξΫ βμέΝ φκληάΝ πλκ Ϋφ λαθΝ υκΝ έξκδμΝ      

       θ                                                            

       »187 εαδΝ                                                         

      θ                     »188έΝ κθΝπλυ κΝ έξκΝπαλα βλ έ αδΝσ δΝ κΝ ίλαρεσΝ

λάηαΝ         θ » ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πέ βμΝ πμΝ βζπ δεσΝ βμΝ υθκυ έαμ189,Ν θυΝ κΝ

τ λκΝ κδΝ πδγυηέ μΝ βμΝ ία έζδ αμΝ θΝ γ πλάγβεαθΝ απκεζ δ δευμΝ

«αεα βηαρεΫμ»190.  

 βθΝκυ έα,Νσηπμ,Ν θΝπλσε δ αδΝΰδαΝηέαΝαηκδίαέπμΝ λπ δεάΝδ κλέα,ΝαζζΪΝΰδαΝ

π λέπ π βΝ απκπζΪθβ βμέΝ θΝ εαδΝ βθΝ αλξάΝ κΝ κζκηυθΝ παλκυ δΪα αδΝ θαΝ

πζ κθ ε έ,Ν αφκτΝαηΫ πμΝ θ υππ δΪα δΝ βΝΜαεΫ αΝη Ν κυμΝ λσπκυμΝ κυ,Ν βΝ κφέαΝ

εαδΝ βθΝ υΰζπ έαΝ κυ,Ν βΝ υθΫξ δαΝ βΝ πκλ έαΝ έθαδΝ αθ δ λσφπμΝ αθΪζκΰβ,Ν δσ δΝ βΝ

ΜαεΫ αΝ πθ υηα δεκπκδ έ αδ,Ν θυΝ κΝ κζκηυθΝ Ϋζε αδΝ απσΝ βθΝ σηκλφβΝ ηφΪθδ άΝ

βμ191 – σξδΝ βΝ κφέαΝ βμΝ– ΰδ’Ναυ σΝεαδΝγΫζ δΝθαΝ υθ υλ γ έΝηααέΝ βμΝ λπ δεΪέΝ θΝεαδΝ

βΝ λπ δεάΝ πδγυηέαΝ θΝ έθαδΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝεα αελδ Ϋα,ΝκΝκζκηυθΝξλβ δηκπκδ έΝΫθαΝ

πκ απσΝ Ϋξθα ηαΝ ΰδαΝ θαΝ ιαπα ά δΝ βΝ ία έζδ α,Ν πλΪΰηαΝ κΝ κπκέκΝ Ν ζδεάΝ

αθΪζυ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλσε δ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ ηδελκουξέα,Ν δσ δΝ Ν αυ άθΝ βΝ « ξΫ β»Ν θΝ

υπάλξ Ναηκδίαδσ β αέΝ ΝΜαεΫ αΝυπΫευο ,Ν π δ άΝαδ γαθσ αθΝ η υηΫθβΝαπσΝ κθΝ

σλεκΝ βμΝ πλκμΝ κΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ σξδΝ απσΝ αθ έ κδξβΝ ΫζιβέΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ

ίδΪ γβε ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ βΝ Kebra Nagast θΝ πδφυζΪ δΝ αλθβ δεάΝ ελδ δεάΝ βΝ

ία έζδ α192 εαδΝπαλκυ δΪα δΝ κΝκζκηυθ αΝθαΝ δηπλ έ αδΝη ΝΫεπ π βΝαπσΝ βΝγ έαΝ

ξΪλδθ,Ν αφκτΝη ΪΝαπσΝ ξλσθδαΝ κΝ ΰδσμΝ κυ,Ν κΝ κπκέκμΝ υθ ζάφγβΝ ε έθκΝ κΝ ίλΪ υ,Ν γαΝ

εζΫο δΝ βθΝ Κδίπ σΝ βμΝ δαγάεβμέΝ ΜΪζδ αΝ βθ έ δαΝ ε έθβΝ θτε αΝ βμΝ λπ δεάμΝ

υθ υλΫ πμΝ έ Ν φδΪζ βΝ σ δΝ κΝ άζδκμΝ απκηαελτθγβε Ν απσΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ

ΰεα α Ϊγβε Ν βθΝ δγδκπέα193. 

 ΟΝ ηπθ υ άμΝ αυ άμΝ βμΝ δ κλέαμΝ εη αζζ τγβε Ν Ϊλδ αΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ

πζβλκφκλέ μΝαπσΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝΰδαΝθαΝαπκεαγβζυ δ α δαεΪΝ βΝηκλφάΝ κυΝ

κζκηυθ αΝεαδΝθαΝαθα έι δΝ κΝουξδεσΝεαδΝπθ υηα δεσΝη ΰαζ έκΝ βμΝία έζδ αμέΝ Ν

φδζβ κθέαΝ κυΝ έθαδΝ παλκδηδυ βμ,Ν αφκτΝ εα ΪΝ κΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκΝ δ βλκτ ΝΝΝΝΝΝΝΝ

                                                 
187 Γ΄Ν α έΝΰίμΝβ 
188 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰγ 
189 ΠλίέΝΓΫθέΝΰθμΝβ 
190 E. Ullendorff,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰγβ-133 
191 Κ φΪζαδκΝβκΝΧBudge, έΝβκ-31) 
192 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝβΰΰ,Νβΰζ-215 
193 σέΝπέ,Ν έΝβΰζ-215 
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ξαλΫηδΝ απσΝ ιίίΝ υατΰκυμΝ εαδΝ γίίΝ παζζαεέ μ194,Ν κδΝ κπκέ μΝ κθΝ Ϋ λ οαθΝ βθΝ

δ πζκζα λέαέΝΌηπμΝβΝKebra Nagast θΝ δαελέθ δΝ δΪγ βΝζαΰθ έαμΝάΝα π έαμ,ΝαζζΪΝ

πλκκπ δεάΝ εθκΰκθέαμ,ΝεαδΝ κθΝ δεαδκζκΰ έΝΰδαΝ τκΝζσΰκυμμΝαφ’Ν θσμΝ δσ δΝγ πλ έΝπμΝ

εκπσΝ βθΝ επζάλπ βΝ βμΝ γ ρεάμΝ ιαΰΰ ζέαμΝ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ

ίλαέπθ195,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ π δ άΝπέ πΝαπσΝαυ άΝφαδθκη θδεάΝφδζβ κθέαΝυπ ελτπ κΝ

κΝ ξΫ δκΝ κυΝκζκηυθ αΝθαΝεζβλκθκηά κυθΝ αΝπαδ δΪΝ κυΝ δμΝξυλ μΝ πθΝηβ ΫλπθΝ

κυμΝεαδΝθαΝεα α λΫοκυθΝ αΝ έ πζα196έΝΠαλ’Νσζ’Ναυ ΪΝβΝ δαξπλδ δεάΝΰλαηηάΝ έθαδΝ

ζ π άμΝ αθΝ εαδΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ ΰδαΝ πκδκτμΝ ζσΰκυμΝ απκζΫ γβε Ν βΝ γ έαΝ ξΪλδμΝ εαδΝ

υπκετπ δΝ κΝ γ έκΝ γΫζβηα,Ν εα ΪΝ ίΪγκμΝ πδελαέθ αδΝ η Ν κΝ Θ σ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εα ΪΝ αΝ

ζ υ αέαΝΰΰΝξλσθδαΝ κυΝίέκυΝ κυΝαθααά β ΝπαλβΰκλέαΝ δμΝΰυθαέε μ,ΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝ

ηέαΝ δΰτπ δαΝπλδΰεέπδ αΝεα σλγπ ΝθαΝ κθΝπαλα τλ δΝ βΝζα λ έαΝ πθΝγ υθΝ βμ197. 

 ΠΫλαθΝ απσΝ βΝ φδζκζκΰδεάΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ βΝ πκζδ δεάΝ πζ υλΪΝ κυΝ γΫηα κμ,Ν βΝ

κπκέαΝ γαΝ δαφπ έ δΝ ΰδαΝ πκδσθΝ ζσΰκΝ υθ ΰλΪφβΝ βΝKebra Nagast εαδΝ πκδΫμΝ ά αθΝ κδΝ

πδ δυι δμΝ πθΝφκλΫπθΝυζκπκέβ βμΝαυ άμΝ βμΝπλκ πΪγ δαμέΝ θΝεαδΝβΝπλαΰηΪ υ βΝ

δ κλδευθΝ κδξ έπθΝγαΝΰέθ δΝ κΝ πση θκΝε φΪζαδκ,Νπλκεα αίκζδεΪΝγαΝζ ξγ έΝσ δΝκΝ

πζβγυ ησμΝ βμΝ δγδκπέαμΝ απ ζ έ κΝ απσΝ κυμΝ ΰβΰ θ έμΝ Κκυ έ μΝ ξαηδ δεάμΝ

εα αΰπΰάμΝεαδΝαπσΝη αθΪ μΝβηέ μΝΧευλέπμΝΝκ δκΪλαί μΝη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝ

αίαέκδΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ Ϋφ λαθΝ βθΝ βζδαεάΝ γλβ ε έαΝ κυμΝ βΝ θΫαΝ πα λέ αέΝ ΟΝ

εξλδ δαθδ ησμΝ βμΝξυλαμΝΪλξδ ΝαπσΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝζκυΝαδέ,ΝαζζΪΝ υθΪθ β ΝπκζζΫμΝ

αθ δ λΪ δμΝ απσΝ κυμΝ γθδεκτμ,Ν πδ κτμΝ βμΝ αίαρεάμΝ ζα λ έαμέΝ Ν ία έζδ αΝ κυΝ

αίΪΝά αθΝ κΝησθκΝπλσ ππκ,Ν κΝκπκέκΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ θυ δΝ αΝ τκΝλ τηα α,ΝαθΝ

εαδΝ θΝ έθαδΝΰθπ σΝπσ ΝαελδίυμΝαθ έξγβΝ Ναυ άθΝ βθΝ« θπ δεάΝηκλφά»198. 

 τηφπθαΝη Νξ δλσΰλαφκΝ βθΝΟιφσλ β199,ΝπλδθΝ βΝία έζδ αΝΜαεΫ αΝ έξαθΝ

πλκβΰβγ έΝ πΫθ Ν ία δζ έμΝ ΰδαΝ ιηΰΝ ξλσθδαέΝ φ’Ν σ κθΝ αυ κέΝ κδΝ πλκεΪ κξκέΝ βμΝ ά αθΝ

υΰξλσθπμΝ εαδΝ πλσΰκθκέΝ βμ,Ν σ Ν βΝ έ δαΝ γαΝ ά αθΝ δγαΰ θάμΝ απσΝ εΪπκδαΝ ξυλαΝ αΝ

υ δεΪΝ βμΝ λυγλΪμΝ ΘαζΪ βμέΝ Ν πέ βΝ βμΝ βθΝ βζδαεάΝ γλβ ε έαΝ ηΪζζκθΝ βθΝ

εα α Ϊ δΝη αιτΝ βμΝαλδ κελα έαμΝ πθΝαίαέπθ,ΝαζζΪΝβΝεα αΰπΰάΝ πθΝπλκΰσθπθΝ

βμΝ θΝ έθαδΝ κηΫθβ,Ν αθΝ εαδΝ εΪπκδκδΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ εα Ϊΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ

                                                 
194 Γ΄Ν α έΝΰΰμΝγέΝζίίΝ ταυΰκδΝεαδΝθίίΝπαζζαεέ μΝ τηφπθαΝη Ν κΝβκκΝε φΪζαδκΝ κυΝKebra Nagast. 
195 ΠλίέΝΓΫθέΝΰημΝη˙ΝΰιμΝΰη˙ΝββμΝΰιΝ 
196 Κ φΪζαδκΝβκΝΧBudge,Ν έΝβκ-31) 
197 Κ φΪζαδα 63-65 (Budge, . 100-105) 
198 R. Beyer, σ. π., . 195-199 
199 A. Dillmann, Catalogus Bibl. Bodl., p. 26 κ The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) 
translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis Budge, . xlii-xliii 
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δγδκπέαΝ άΝ γαΝ ά αθΝ απζυμΝ ΰεα βηΫθκδΝ βθΝ λαίέα200έΝ ΠΪθ πμΝ βΝ ία έζδ αΝ

πλαΰηα δεΪΝ υΰε θ λυθ δΝσζαΝ ε έθαΝ αΝ κδξ έαΝΧγλβ ε υ δεάΝπέ β,Ν γθκ δεάΝεαδΝ

εκδθπθδεάΝεα αΰπΰάΨ,Ν αΝκπκέαΝγαΝίκβγκτ αθΝ κΝζασΝθαΝκηκθκά δΝεαδΝθαΝεΪθ δΝηέαΝ

θΫαΝαλξάΝη Νεαδθκτλδ μΝίΪ δμέΝ 

 Μ Ν βθΝKebra Nagast ικί ζέ γβεαθΝσζαΝ αΝ δ πζκζα λδεΪΝαπκη δθΪλδαΝεαδΝ

απκ σγβε Ν βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ ηέαΝ εέθβ βΝ απκφα δ δεάμΝ βηα έαμμΝ βΝ

παλαέ β άΝ βμΝ υπΫλΝ κυΝ ΰδκτΝ βμΝ εαδΝ βΝ πέ βηβΝ εαγδΫλπ βΝ πζΫκθΝ βμΝ αθ λδεάμΝ

δα κξάμ, βΝ κπκέαΝ πλκεΪζ Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝ παθΪλξαδκυΝ αφλδεαθδεκτΝ γ ηκτΝ βμΝ

ηβ Ϋλαμ-ία έζδ αμ,Ν αφκτΝβΝαίΪΝά αθΝ βΝ ζ υ αέαΝαυ άμΝ βμΝ δλΪμέΝ Ν υθΫξ δαΝ

εαδΝβΝ αγ λσ β αΝΫπλ π Νθ’Ναπκ ζΫ κυθΝ βΝίΪ βΝ βμΝ δα κξάμ,Ν αΝκπκέαΝ θΝ έξαθΝ

εαηηέαΝ ξΫ βΝ η Ν κθΝ αφλδεαθδεσΝ λσπκΝ δα κξάμ201έΝ ΟδΝ ία δζ έμΝ θκηδηκπκδκτθ αθΝ

ηΫ πΝ βμΝ ξΫ βμΝ κυμΝ η Ν ΰυθαδε έαΝ ηΫζβΝ βμΝ κδεκΰ θ έαμ,Ν θυΝ βΝ λσζκμΝ βμΝ

ία δζκηά κλκμ,ΝβΝκπκέαΝηπκλκτ ΝθαΝευί λθά δΝαθ έΝ κυΝαθάζδεκυΝ δα σξκυ,Νά αθΝ

βηαθ δεά,Ν αεσηαΝεδΝ αθΝ κΝ γλσθκΝίλδ εσ αθΝΪθ λαμέΝ πκηΫθπμ, ίΪ δΝ βμΝKebra 

Nagast βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝεα σλγπ ΝθαΝη α λΫο δΝ κΝαφλδεαθδεκτΝ τπκυΝ«δ λσΝ

ία έζ δκ»Ν ΝηδαΝβΰ ηκθέαΝεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ202. 

 ΟΝαδγδκπδεσμΝεα ΪζκΰκμΝ πθΝκζκηπθδ υθΝία δζΫπθΝαπσΝ κΝΰβιίΝπμΝ κΝΰιηηΝ

αλδγη έΝ γλΝ ία δζ έμ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ κδΝ βίΝ ά αθΝ ΰδκέΝ δα ζ Ϊθ πθΝ ία δζΫπθέΝ

πκηΫθπμΝκδΝαπαλξΫμΝ βμΝ υθα έαμΝαθΪΰκθ αδΝ βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝεαδΝβΝαπσΝ

αυ άθΝ ιΝαέηα κμΝεα αΰπΰάΝ πθΝία δζΫπθΝά αθΝΪΰλαφκμ,ΝαζζΪΝαπαλΪία κμΝθσηκμ,Ν

ΰδ’Ναυ σΝβΝθκηδησ β αΝ πθΝκζκηπθδ υθΝ θΝαηφδ ίβ άγβε Νπκ Ϋ,ΝαφκτΝαεσηαΝεαδΝ

κδΝ φ λδ ΫμΝ αλΰΪΝ άΝ ΰλάΰκλαΝ αθ δζαηίΪθκθ αθΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ δα κξάμΝ απσΝ βΝ

ία έζδ αΝ βΝ δαευίΫλθβ άΝ κυμέΝ εσηαΝεαδΝ βΝΰ ηΪ βΝαθα αλαξΫμΝπ λέκ κΝαπσΝ

κΝΰιηηΝπμΝ κΝΰκηηΝβΝαπαέ β βΝ πθΝκζκηπθδ υθΝΰδαΝ κΝγλσθκΝ θΝπαλαίδΪ γβε . 

πσΝ κΝλΰζΝπμΝ κΝΰβθκΝευίΫλθβ ΝβΝ υθα έαΝ πθΝ φ λδ υθΝ αΰεκυΫΝη ΝΫ λαΝ

κυμΝ βθΝ πσζβΝ ΡσαέΝ θΝ εαδΝ κδΝ βΰ ησθ μΝ αυ κέΝ πΫλα αθΝ βθΝ αγαθα έαΝ ΰδαΝ βθΝ

εα α ε υάΝ πθΝζαι υηΫθπθΝ ΝίλΪξκΝ εεζβ δυθ,Νη δκθ ε κτ αθΝΰδαΝ βΝθκηδησ β ΪΝ

κυμ,Νΰδ’Ναυ σΝ πδθσβ αθΝΫθαΝητγκΝΰδαΝ βθΝεα αΰπΰάΝ κυμ,ΝβΝκπκέαΝάγ ζ ΝπμΝΰ θΪλξβΝ

εαδΝ πλκπΪ κλαΝ κΝΜπυ άέΝ ΟΝ πέ βμΝ φ λδ άμΝ Θ σ πλκμΝ ΄Ν Χΰκηη-ΰκθκΨΝ βθΝ

αΰπθδυ βΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ απκ έι δΝ βΝ θκηδησ β ΪΝ κυΝ δ ξυλέ γβε Ν σ δΝ

                                                 
200 The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis 
Budge, . xlii-xliii 
201 R. Beyer, σ. π., . 225-226 
202 σ. π., . 223 
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εα αΰσ αθΝ απσΝ κθΝΆηθπθα,Ν ΫθαΝ απσΝ κυμΝ ΰδκτμΝ κυΝ αυ , πκηΫθπμΝ α ζφσΝ κυΝ

κζκηυθ α203. 

 θΝ κτ κδμΝ βΝ ευλδαλξέαΝ κυΝ ξλδ δαθδεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ βθΝ δγδκπέαΝ θΝ γαΝ

παλΫη θ Ν μΝ α έΝ αγ λά,Ν αφκτΝ απσΝ θπλέμΝ γαΝ ίλδ εσ αθΝ υπσΝ βθΝ πέ βΝ πθΝ

Μκυ κυζηΪθπθ,ΝκδΝκπκέκδΝαπσΝ κθΝικΝαδέΝ έξαθΝ πδελα ά δΝ κΝαίΪΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝ

θκ δκαλαίδεΫμΝπ λδκξΫμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝπλκ παγά κυθΝθαΝπλκπγβγκτθΝπλκμΝ βθΝ

δγδκπέαΝ εαδΝ θαΝ βθΝ ια γ θέ κυθ,Ν αθΝ εαδΝ βΝ ηκυ κυζηαθδεάΝ δ έ υ βΝ α δαεΪΝ

υπ ξυλβ ,Ν π δ άΝ αΝίσλ δαΝ βμΝξυλαμΝ αΝξλδ δαθδεΪΝελΪ βΝ βμΝΝκυίέαμΝΪλΰβ αθΝ

θαΝυπκετοκυθΝ κΝΙ ζΪηέΝΟΝΰηκμΝαδέΝίλάε Ν κυμΝΜκυ κυζηΪθκυμΝ ΝπζάλβΝ πέγ βΝ

ΰδαΝπ λέπκυΝΫθαΝαδυθα,ΝσηπμΝ ζδεΪΝβΝδ ζαηδεάΝκληάΝαθαξαδ έ γβε ,ΝαθΝεαδΝη ΰΪζκΝ

ηΫλκμΝ κυΝπζβγυ ηκτΝπλκ βζυ έ γβε Ν κΝΙ ζΪηέΝ Νία έζδ αΝ κυΝαίΪΝά αθΝπκζτΝ

βηαθ δεάΝ ΰδαΝ κυμΝΜκυ κυζηΪθκυμΝ πμΝ « υ ίάμΝΜπδζεέμ»,Ν σππμΝ γαΝ ε γ έΝ κΝ

πση θκΝε φΪζαδκ,Νΰδ’Ναυ σΝεαδΝκΝξλδ δαθδεσμΝία δζδεσμΝκέεκμΝ βμΝ δγδκπέαμΝΫπλ π Ν

θαΝίλ δΝΫθαΝ λσπκΝθαΝ υθαΰπθδ γ έΝ βΝηκυ κυζηαθδεάΝπλκ ππδεσ β αέΝ Νζτ βΝά αθΝ

βΝ υ βηα δεάΝ εα αΰλαφάΝ βμΝKebra Nagast,Ν βΝ κπκέαΝ Ϊλξδ Ν π λέπκυΝ ε έθβΝ βθΝ

πκξά204.                                                                  

Φυ δεΪΝ γαΝ ά αθΝ α τθα κθΝ θαΝ αφκηκδπγκτθΝ Ν ΫθαΝ ία έζ δκΝ σζαΝ αΝ

αφλδεαθδεΪΝ γθδεΪΝφτζαΝ βμΝ ξυλαμέΝΌηπμΝ ΫθαΝαπσΝ αΝ πζΫκθΝ επζβε δεΪΝε φΪζαδαΝ

βμΝ δΪ κ βμΝ κυΝ γλτζκυΝ βμΝ ία έζδ αμΝ απκ ζ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ αλξαέκδΝ

αφλδεαθδεκέΝ ητγκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ξ έακθ αδΝ η Ν κυμΝ ία δζ έμΝ κυμ,Ν εα ΫζβιαθΝ θαΝ

θπγκτθΝ η Ν αυ σθέΝ Φυ δεΪΝ αυ κέΝ κδΝ παθΪλξαδκδΝ « θκπκδβηΫθκδ»Ν η Ν βΝ ία έζδ αΝ

γλτζκδΝ θΝ π λδζάφγβ αθΝ βθΝ Kebra Nagast,Ν αζζΪΝ δα υγβεαθΝ  κπδεΫμΝ

παλα σ δμΝη Ν δΪφκλ μΝπαλαζζαΰΫμΝ δ έπμΝ βθΝ παλξέαΝΣέΰελ ΝεαδΝ βθΝ λυγλαέαΝ

εαδΝηΪζδ αΝαυ κέΝγαΝ ε γκτθΝ υλα205. 

 

4έβέΝ φλδεαθδεκέ-αδγδκπδεκέΝγλτζκδ 
 ΝKebra Nagast παλκυ δΪα δΝ βθΝ« πέ βηβ»Νδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝ

εαδΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ βμΝ αδγδκπδεάμΝ «ελα δεάμΝ γ κζκΰέαμ»έΝ ΌηπμΝ

πΫλαθΝαυ άμΝυπΪλξ δΝΫθαΝπζάγκμΝζαρευθΝαφβΰά πθ,ΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝ δμΝλέα μΝ κυμΝ

αεσηαΝ ίαγτ λαΝ εαδΝ φγΪθκυθΝ κθΝ αλξΫΰκθκΝ ηυγδεσΝ εσ ηκΝ βμΝ φλδεάμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ

εΪπκδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυμΝ έθαδΝ δαφκλ δεΪΝ απσΝ βθΝ ε κξάΝ βμΝ δ κλέαμ,Ν σππμΝ

                                                 
203 σέΝπέ,Ν έΝβίί,Νββκ-229 
204 σέΝπέ,Ν έΝβίΰ-202 
205 σέΝπέ,Ν έΝβίβ 



 
 

53 

παλκυ δΪα αδΝ βθΝKebra NagastέΝ δμΝπλκφκλδεΫμΝπαλα σ δμΝ κυΝΣέΰελ ΝεαδΝ βμΝ

λυγλαέαμΝΰέθ αδΝζσΰκμΝ έ ΝΰδαΝφέ δΝ έ ΝΰδαΝ λΪεκ,ΝυπΪλξκυθΝπαλαζζαΰΫμΝΰδαΝηΪξβΝ

φδ δυθ,Ν βθΝκπκέαΝ ηπζΫε αδΝεαδΝβΝία έζδ α,ΝεαδΝ κΝσθκηΪΝ βμΝ έθαδΝάΝΜαεΫ αΝάΝ

Etiye Azieb Χ«ία έζδ αΝΝσ κυ»Ν αΝΰε αΨέ 

  κΝγλτζκΝ βμΝ λυγλαέαμΝκΝΆΰεαηπκμΝ εσ π ΝΫθαΝφέ δΝ εαδΝ Ϋΰδθ Νία δζδΪμΝ

βμΝ ξυλαμέΝ Ό αθΝ πλσ δθ Ν ΰδαΝ δΪ κξσΝ κυΝ βθΝ εσλβΝ κυΝ ΜαεΫ α,Ν κΝ ζασμΝ έξ Ν

αθ δλλά δμΝεαδΝ ζδεΪΝαυ άΝ θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝ κθΝ δα ξγ έΝη ΪΝ κΝγΪθα σΝ κυέΝΓδ’Ν

αυ σθΝ κΝζσΰκΝ πδ ε π ση θβΝ κθΝ ΪφκΝ κυΝπαλαεαζκτ Ν κΝθ ελσΝπα ΫλαΝθαΝ έζ δΝ

πέ πΝ κΝφέ δΝΰδαΝθαΝ εκλπέ δΝ λσηκΝεαδΝξΪκμέΝΌθ πμΝαυ σΝ υθΫίβ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκΝ

ζασμΝθαΝ λαφ έΝ βΝΜαεΫ α,ΝβΝκπκέα,ΝΰδαΝθαΝίκβγά δ,Ναά β Ν πλκεα αίκζδεΪΝ κΝ

ία δζδεσΝ αιέπηαέΝ Ό αθΝ απΫ πα Ν βθΝ υπσ ξ β,Ν εσ π Ν κΝ φέ δΝ εαδΝ Ϋφγβε Ν

πδ άηπμΝία έζδ αέΝΠέ πΝαπσΝαυ άθΝ βθΝαφάΰβ βΝαθδξθ τ αδΝπζάγκμΝαφλδεαθδευθΝ

κδξ έπθ,ΝσππμΝβΝζα λ έαΝΰδαΝ κΝφέ δ,Ν κΝ ζ κυλΰδεσΝξΪκμ,ΝβΝαθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ

εζ ΰηΫθκυΝαπσΝ κθΝεζβλκθκηδεσΝία δζδΪΝεαδΝβΝυπΫλία βΝαλξαρευθΝεα α Ϊ πθ,ΝβΝ

κπκέαΝ υηίκζδεΪΝυπκ βζυθ αδΝη Ν βθΝ ισθ π βΝ κυΝφδ δκτ206. 

  κΝ Σέΰελ Ν εα αΰλΪφβε Ν δμΝ αλξΫμΝ κυΝ βίκυΝ αδέ207 ηδαΝ ζαρεάΝ δ κλέα,Ν βΝ

κπκέαΝ βλέξγβε Ν ΝπαηπΪζαδαΝαφβΰβηα δεΪΝ κδξ έαέΝ ΝEtiya Azieb πμΝπλπ σ κεβΝ

εσλβΝ ηΫθβΝ ’ΝΫθαΝ Ϋθ λκΝπλκ φΫλγβε Νγυ έαΝ κΝφέ δ,Ν κΝκπκέκΝ σ Ναπκ ζκτ Ν

αθ δε έη θκΝζα λ έαμΝ πθΝεα κέεπθΝ κυΝΣέΰελ έΝ βΝ εδΪΝ κυΝ Ϋθ λκυΝαυ κτΝεΪγδ αθΝ

π ΪΝ Ϊΰδκδ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ βΝ εκπΫζαΝ δεΫ υ Ν θαΝ βΝ υ κυθ,Ν εαδΝ πλΪΰηα δΝ αυ κέΝ βΝ

ζυπάγβεαθΝ εαδΝ εσ π αθΝ κΝ ΫλαμέΝ υ άΝ βΝ ε κξάΝ Ϋξ δΝ εξλδ δαθδ γ έ,Ν αφκτΝ βΝ

ία έζδ αΝ π λδκλέα αδΝ Ν παγβ δεσΝ λσζκΝ εαδΝ π άλ μΝ ηφαθέακθ αδΝ ΪΰδκδΝ Ϊθ λ μ,Ν

πλκφαθυμΝεΪπκδκδΝηκθαξκέ208.  

Όηπμ,Ν σ αθΝ κΝ φέ δΝ εκ υγβε ,Ν αέηαΝ Ϋπ Ν βΝ φ ΫλθαΝ βμ,Ν βθΝ κπκέαΝ εαδΝ

η αησλφπ Ν Νΰαρ κυλδθάΝκπζά209έΝΌ αθΝ πΫ λ ο Ν κΝ πέ δΝ βμ,ΝκδΝ υηπα λδυ μΝ

βμΝαλξδεΪΝ βθΝΫ δπιαθ,Ν π δ άΝθσηδ αθΝσ δΝ έξ Ν λαπ τ δΝαπσΝ κΝφέ δ,ΝαζζΪ,Νσ αθΝ

αθαεΪζυοαθΝ βθΝ αζάγ δα,Ν βθΝ αθαεάλυιαθΝ αλξβΰσΝ κυμέΝ  βθΝ αθααά β βΝ δΪ πμΝ

Ϊεκυ Ν ΰδαΝ κΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ δμΝ υθΪη δμΝ κυΝ εαδΝ απ φΪ δ Ν θαΝ κθΝ πδ ε φγ έ,Ν

αζζΪΝ η αηφδΫ γβε Ν Ν Ϊθ λα,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ αεσζκυγσμΝ βμέΝ  αΝ Ι λκ σζυηαΝ κΝ

κζκηυθΝυπκ Ϋξγβε Ν κθΝυπκ δγΫη θκΝία δζδΪΝ βμΝ δγδκπέαμ,ΝαζζΪΝεα ΪΝ κΝΰ τηα,Ν
                                                 
206 Γδ’Ναυ ΫμΝ δμΝ τκΝπαλαΰλΪφκυμΝέ έΝσέΝπέ,Ν έΝβγι-βζΰέΝ πσΝαυ ΫμΝ δμΝ ζέ μΝπλκΫλξ αδΝεαδΝ κΝσθκηαΝ
«Άΰεαηπκμ»έ 
207 E. Littmann, The Legend of the Queen of Sheba in the Tradition of Axum (Leyden: 1904)  κ E. 
Ullendorff, σ. π., . 142, βη. 1.  
208 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝβζΰ-242 
209 ΠαλσηκδαΝπαλαζζαΰάΝυπΪλξ δΝεαδΝ κΝγλτζκΝ βμΝ λυγλαέαμέΝ ζ. R. Beyer, σ. π., . 242. 
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κΝ κπκέκΝ παλΫγ ,Ν υπκπ τγβε Ν σ δΝ απΫθαθ έ κυΝ έξ Ν ΰυθαέε μέΝ ΣκΝ ίλΪ υΝ

ηκδλΪ γβε Ν κΝέ δκΝ πηΪ δκΝη Ν βΝία έζδ αΝεαδΝ βθΝυπβλΫ λδΪΝ βμ,Νη Ν εκπσΝθαΝ δμΝ

απκπζαθά δέΝΠλκμΝ κτ κΝελΫηα ΝΫθαΝ λτπδκΝ κξ έκΝη ΝηΫζδΝεαδΝαπσΝεΪ πΝΫίαζ ΝηέαΝ

ΰαίΪγαΝΰδαΝθαΝ Ϊα δΝ ε έέΝΌ αθΝΫπ αθΝΰδαΝτπθκ,ΝκΝκζκηυθΝι ΰΫζα Ν δμΝΰυθαέε μ,Ν

δσ δΝζαΰκεκδησ αθ,Ναυ ΫμΝπαλα τλγβεαθΝαπσΝ βθΝ πδγυηέαΝ κυμΝθαΝφΪθ Ν κΝηΫζδΝεαδΝ

κδκυ κ λσππμΝαπκεαζτφγβεαθέΝΣσ ΝκΝκζκηυθΝεκδηάγβε ΝεαδΝ η Ν δμΝ τκΝ εαδΝ δμΝ

δαεσλ υ έΝ ΣκΝ έ δκΝ ίλΪ υΝ εαδΝ κδΝ τκΝ υθΫζαίαθΝ εαδΝ κΝ κζκηυθΝ αά β Ν θαΝ κυΝ

έζκυθΝ αΝπαδ δΪ,ΝησζδμΝ αΝ ΰ θθά κυθέΝ π ΝηΪζδ αΝπμΝαθαΰθπλδ δεσΝ βηΪ δΝ

ηέαΝλΪί κ,ΝαθΝ κΝπαδ έΝΰ θθδσ αθΝεκλέ δ,ΝεαδΝΫθαΝ αε υζέ δ,ΝαθΝά αθΝαΰσλδ210. 

Ν ία έζδ αΝ εαδΝ βΝ αεσζκυγσμΝ βμΝ πΫ λ οαθΝ βθΝ πα λέ αΝ κυμΝ εαδΝ

ΰΫθθβ αθΝαηφσ λ μΝαΰσλδαέΝΌ αθΝαυ ΪΝη ΰΪζπ αθ,Ν αΝΫ δζαθΝ αΝΙ λκ σζυηαΝΰδαΝ

θαΝΰθπλέ κυθΝ κθΝπα ΫλαΝ κυμέΝ ε έΝκΝκζκηυθΝηβξαθ τγβε ΝΫθαΝ Ϋξθα ηαΝΰδαΝθαΝ

κυμΝ κεδηΪ δμΝεΪγβ ΝΫθαμΝαυζδεσμΝαθ ’Ναυ κτΝ κΝγλσθκέΝΟΝΰδσμΝ βμΝυπβλΫ λδαμΝ

Ϋ π υ ΝθαΝ κθΝπλκ ευθά δ,ΝαζζΪΝκΝΜ θυ ζΫε,ΝκΝΰδσμΝ βμΝία έζδ αμ,Ν θΝ δΫελδθ Ν

εαηηέαΝ φυ δεάΝ κηκδσ β αΝ αθΫη αΝ κθΝ έ δκΝ εαδΝ κΝ «ία δζδΪ»,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ

κζκηυθΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ κθΝ «πλαΰηα δεσ»Ν ΰδσΝ κυ,Ν η Ν κθΝ κπκέκΝ υηία έζ υ έΝ

π δ ά,Νσηπμ,ΝπκζζΫμΝφκλΫμΝ δαφπθκτ αθ,ΝκΝζασμΝ υ αθα ξΫ δ ΝεαδΝαά β ΝαπσΝ κΝ

κζκηυθ αΝ θαΝ κθΝ απκπΫηο δέΝΟΝΜ θυ ζΫεΝ υηφυθβ Ν θαΝφτΰ δ,Ν αζζΪΝ αά β Ν θαΝ

κθΝ υθκ Ϋυ κυθΝκδΝπλπ σ κεκδΝ κυΝζακτέΝΌ αθΝαυ σΝ υηφπθάγβε ,ΝκΝκζκηυθΝγαΝ

Ϋ δ Ν κΝΜ θυ ζΫεΝεαδΝ βθΝΚδίπ σΝ κυΝΜδξαάζ,ΝαζζΪΝαυ σμΝάγ ζ Ν βθΝΚδίπ σΝ βμΝ

Μαλέαμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ Ϊζζαι Ν αΝ εΫπα λΪΝ κυμΝ εαδΝ αθ ξυλβ Ν ηααέΝ η Ν βθΝ

αεκζκυγέαΝ κυέΝΌ αθΝβΝαπΪ βΝΫΰδθ Ναθ δζβπ ά,ΝκΝκζκηυθΝΫ δζ Ναπ αζηΫθκΝεαδΝ

βΝαά β Νπέ π,ΝαζζΪΝκΝΜ θυ ζΫεΝ έξ Νά βΝαπκηαελυθγ έΝεαδΝηπσλ ΝθαΝαλθβγ έ211. 

ΠΪθ πμ,Ν παλΪΝ βθΝ λπ δεάΝ δ κλέαΝ η αιτΝκζκηυθ κμΝ εαδ ία έζδ αμΝ εαδΝ

βθΝαπκ κζάΝ κυΝΜ θυ ζΫεΝ αΝΙ λκ σζυηα,ΝβΝδ κλέαΝ έθαδΝ δαφκλ δεάμΝαθαφκλΪΝ

βΝ κφέαΝ κυΝκζκηυθ αΝεαδΝ βμΝία έζδ αμΝ θΝΰέθ αδ,Ν θυΝβΝαπκπζΪθβ βΝ έθαδΝ

ηΪζζκθΝ πδγυηβ άΝ ΧβΝ πδγυηέαΝ πθΝ ΰυθαδευθΝ θαΝ φΪθ Ν κΝ ηΫζδΨΝ εαδΝ κΝ ελ ηα ηΫθκΝ

κξ έκΝ απ’Ν σπκυΝ Ϊα δΝ κΝ ηΫζδ,Ν πλκαθαΰΰΫζζ δΝ βθΝ λπ δεάΝ πλΪιβ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ

αεκζκυγά δέΝ ΟΝ λσζκμΝ κυΝ η ζδκτΝ φαέθ αδΝ σ δΝ έθαδΝ εκηίδεσμ,Ν δσ δΝ έθαδΝ ηκ έίκΝ

δαφσλπθΝ αλξαρευθΝ πκζδ δ ηυθΝ αγ λΪΝ παθαζαηίαθση θκμΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ

«πζαθ υ άμ»Ν η Ν γτηα αΝ Ϊπδ μΝ υατΰκυμΝ εαδΝ εκλέ δα,Ν αΝ κπκέαΝ γΫζκυθΝ θαΝ
                                                 
210 E. Ullendorff, σ. π., έΝΰζΰ˙ΝR. Beyer, σ. π., έΝβΰθ˙ The Queen of Sheba and her only son Menyelek 
(I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis Budge, . lxvi-lxviii 
211 The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis 
Budge, . lxviii-lxxi, σπκυ π λδΰλΪφ αδ εαδ κ Ϋζκμ βμ δ κλέαμ.  
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παθ λ υγκτθέΝ ΣκΝ ηΫζδΝ ΰδαΝ δμΝ πλυ μΝ απκίαέθ δΝ ηκδλαέκ,Ν αφκτΝ η Ν αυ σΝ γαΝ

ιαπα ά κυθΝ κΝ ταυΰκ,Ν θυΝ αΝ τ λαΝη αφΫλκυθΝ βθΝ πδγυηέαΝ κυμΝΰδαΝηΫζδΝ κθΝ

δ δκε ά βΝ κυ,Ν κθΝκπκέκΝγΫζκυθΝθαΝ Ϋ κυθΝη Ν αΝ ηΪΝ κυΝΰΪηκυ212. 

  εΪπκδαΝ παλαζζαΰάΝ βΝ ία έζδ αΝ γ λαπ τ δΝ δμΝ ΰαρ κυλδθΫμΝ κπζΫμΝ βμ,Ν

αηΫ πμΝησζδμΝπ λθΪΝ κΝιτζδθκΝεα υφζδΝ κυΝκζκηυθ α,ΝξπλέμΝ βθΝπαλαηδελάΝ δεάΝ

κυΝαθΪη διβέΝΠέ πΝαπσΝαυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝυπκελτπ αδΝ π ι λΰα έαΝ π δ κ έπθΝαπσΝ

βΝίδίζδεάΝαφάΰβ βΝΰδαΝ κθΝΠαλΪ δ κέΝΜ Ν βθΝΠ υ βΝ πθΝπλπ κπζΪ πθΝ κΝφέ δΝ

Ϋξ αδΝπλκφβ έαΝαπσΝ κΝΘ σμΝ«αυ σμΝ κυΝ βλά δΝε φαζάθ,ΝεαέΝ τΝ βλά δμΝαυ κυ Ν

π Ϋλθαθ»213έΝ θΝεαδΝ κΝ«αυ σμ»ΝαθαφΫλ αδΝ κΝ« πΫληα»Ν βμΝΰυθαδεσμ,Ν βζα άΝ βμΝ

ταμ,Ν π δ άΝ κπκγ έ αδΝαελδίυμΝη ΪΝ βΝζΫιβΝ«ΰυθά»Νπλκεαζ έΝ κθΝαθαΰθυ βΝ Ν

παλ ληβθ έαΝσ δΝεΪπκδαΝΰυθαέεαΝγαΝ ικθ υ δΝ κΝφέ δέΝΓδαΝ κθΝ δγέκπαΝαθαΰθυ βΝ

αυ άΝβΝΰυθαέεαΝ έθαδΝβΝία έζδ αΝ κυΝαίΪ,ΝβΝκπκέαΝ Ϋξγβε Ν κΝπσ δΝ βμΝ κΝαέηαΝ

κυΝθ ελκτΝφδ δκτέΝ θυΝβΝ λδξκφυ αΝ βμΝία έζδ αμΝ υθ Ϋ αδΝαπσΝ κυμΝΙκυ αέκυμΝη Ν

βΝΛέζδγ,ΝσππμΝ δπυγβε ΝπαλαπΪθπ,ΝεαδΝκδΝΰαρ κυλδθΫμΝκπζΫμΝ ξ έακθ αδΝαπσΝ κυμΝ

Μκυ κυζηΪθκυμΝ η Ν βθΝ πλκρ ζαηδεάΝ ζα λ έαΝ πθΝ αυπθ,Ν βΝ παλαησλφπ βΝ πθΝ

πκ δυθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝεα ΪλαμΝ κυΝΘ κτΝπλκμΝ κΝφέ δΝ έθαδΝ αφυμΝαδγδκπδεάΝεαδΝ

ξλδ δαθδεά ληβθ έαέΝ πέ βμΝ κΝ «γαυηα κυλΰσ»Ν εα υφζδΝ έξ Ν ηδζ υγ έΝ απσΝ ιτζκΝ

πλκ λξση θκΝ απσΝ κΝ Ϋθ λκΝ βμΝ απάμΝ κθΝ ΠαλΪ δ κΝ εαδΝ απσΝ αυ σΝ γαΝ

εα α ε υαασ αθΝ– η ΝεΪπκδκθΝπ λέπζκεκΝ λσπκΝ– κΝ αυλσμΝ κυΝΥλδ κτέΝΣκΝ Ϋθ λκΝ

βμΝαπάμΝ κυΝΠαλα έ κυΝξΪλδα Ν βθΝαγαθα έα, ΰδ’Ναυ σΝγ λαπ τγβε ΝβΝία έζδ αΝ

εαδΝσξδΝ ιΝαδ έαμΝ πθΝ υθΪη πθΝ κυΝκζκηυθ α214. 

ΜΫ αΝ απ’Ν αυ άθΝ βθΝ αφάΰβ βΝ δαελέθ αδΝ βΝ υθαλπα δεάΝ Χξλδ δαθδεάΨΝ

π ι λΰα έαΝπζάγκυμΝ δαφκλ δευθΝη αιτΝ κυμΝγλτζπθ,ΝκδΝκπκέκδΝι εδθκτθΝαπσΝ βθΝ

αλξαέαΝ αφλδεαθδεάΝ ζα λ έαΝ πλκμΝ κΝ φέ δ,Ν δΫλξκθ αδΝ απσΝ δκυ αρεΫμΝ εαδΝ δ ζαηδεΫμΝ

δ κλέ μΝ εαδΝ εα αζάΰκυθΝ βθΝ λκξλκθδ ηΫθβΝ υθΪθ β βΝ βμΝ ία έζδ αμΝ η Ν κΝ

ιτζκΝ κυΝ  αυλκτέΝ Ν δγδκπέαΝ απκ δεθτ αδΝ κΝ ξπθ υ άλδΝ ε έθκ,Ν σπκυΝ

αθαη δΰθτκθ αδΝαφλδεαθδεΪ,Νδκυ αρεΪ,Νδ ζαηδεΪΝεαδΝξλδ δαθδεΪΝ κδξ έαέΝ θΝεαδΝ θΝ

έθαδΝ ΰθπ σΝ πυμΝ θυγβεαθΝ σζ’Ν αυ ΪΝ Ν ηέαΝ εαδΝ ηκθα δεάΝ αφάΰβ β,Ν έθαδΝ

π λδ σ λκΝ απσΝ πλκφαθΫμΝ σ δΝ βΝ φυ δκΰθπηέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪΝ

δ λαηΪ δ Νεα αζυ δεσΝλσζκ215. 

 

                                                 
212 R. Beyer, σ. π., . 216-217 
213 ΓΫθ. 3: 15 
214 R. Beyer, σ. π., . 243-244 
215 σ. π., . 244-245 
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ηέΝΣκΝΙ λσΝΚκλΪθδκΝεαδΝκδΝΜκυ κυζηΪθκδΝ ιβΰβ Ϋμ 
ηέ1έΝΚκλΪθδ 
 ζΫξγβΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγέγΝσ δΝβΝαφάΰβ βΝ βμΝδ κλέαμΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝ

αίΪΝ κΝTargum Sheni κυΝίδίζέκυΝ βμΝ γάλΝπαλκυ δΪα δΝπκζζΫμΝκηκδσ β μΝη Ν

βθΝαθ έ κδξβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝΚκλαθέκυ216μΝ ΝηδαΝη ΰΪζβΝΰδκλ άΝκΝκζκηυθΝεΪζ Ν

Ν τθαιβΝσζκυμΝ κυμΝ αέηκθ μΝεαδΝσζαΝ αΝαυαΝ κυΝκυλαθκτΝεαδΝ βμΝΰβμ,Ν βθΝκπκέαΝ

κΝ αζαπ δθσμΝ Ϋφγα Ν εαγυ λβηΫθαέΝΌππμΝ ιβΰ έΝ κΝ ία δζδΪ,Ν δ πέ π Ν σ δΝ

βΝ ξυλαΝ κυΝ αίΪΝ ία δζ τ δΝ ηέαΝ ΰυθαέεα,Ν βΝ κπκέαΝ η αιτΝ πθΝ πκζυ έηπθΝ

αθ δε δηΫθπθΝ βμΝ εα Ϋξ δΝ ΫθαΝ υπΫλκξκΝ γλσθκ217έΝ ΣκΝ πλσίζβηαΝ Ν αυ άθΝ βΝ ξυλαΝ

έθαδΝ σ δ,Ν αθ έΝ ΰδαΝ κθΝ πλαΰηα δεσΝ Θ σ,Ν ζα λ τ αδΝ κΝ άζδκμ,Ν δσ δΝ κΝ α αθΪμΝ έξ Ν

απκ πΪ δΝ κυμΝεα κέεκυμΝαπσΝ κΝ λσηκΝ βμΝαζβγ έαμ218έΝΣσ ΝκΝκζκηυθΝΫ δζ Νη Ν

κθΝ αζαπ δθσΝ ηέαΝ πδ κζάΝ βΝ ία έζδ α,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ βθΝ εαζκτ Ν θαΝ

υπκ αξγ έΝ κθΝ πλαΰηα δεσΝ Θ σέΝ φκτΝ βΝ ία έζδ αΝ αά β Ν βΝ ΰθυηβΝ πθΝ

υηίκτζπθΝ βμ,Ναπ φΪ δ ΝθαΝ έζ δΝ κΝκζκηυθ αΝπλ ί έαΝη Νπζκτ δαΝ υλαΝεαδΝ

θαΝπ λδηΫθ δΝ βθΝαθ έ λα άΝ κυ219.  

ΌηπμΝ κΝ κζκηυθΝ παλ ιβΰάγβε ,Ν δσ δΝ θΝ έξ Ν Ϋ κδαΝ αθΪΰεβ˙Ν ά αθΝ ά βΝ

πΪηπζκυ κμέΝ ΰθκδαΝ κυΝά αθΝησθκΝβΝπέ βΝ κΝΘ σ,Νΰδ’Ναυ σΝπΪθπΝ βθΝΫιαοάΝ κυΝ

απ έζβ Ν κυμΝ απ αζηΫθκυμΝ σ δΝ γαΝ πδ γ έΝ βΝ ξυλαΝ εαδΝ γαΝ βθΝ δ κπ υ δ220. 

 βΝ υθΫξ δα,Ν σηπμ,Ν λυ β Ν κυμΝ Ϊλξκθ ΫμΝ κυ,Ν αθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κυΝ φΫλκυθΝ Χ θθέΝ

γαυηα κυλΰδεΪΨΝ κΝ γλσθκΝ βμΝ ία έζδ αμέΝ Σ ζδεΪΝ ΫθαμΝ ΰθυ βμΝ πθΝ ΓλαφυθΝ κΝ

Ϋεαθ ΝεαδΝ σ ΝκΝκζκηυθΝαά β ΝθαΝ κθΝη αηκλφυ κυθΝΰδαΝθαΝ δαπδ πγ έ,ΝαθΝβΝ

ία έζδ αΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ κθΝαθαΰθπλέ δμΝγαΝά αθΝηέαΝ κεδηα έαΝΰδαΝθαΝφαθ έ,ΝαθΝ

αυ άΝ έξ Ναλξέ δΝθαΝΫξ δΝαηφδίκζέ μΝΰδαΝ βθΝπέ βΝ βμΝεαδΝθα πλκ αθα κζέα αδΝπλκμΝ

κθΝ πλαΰηα δεσΝ Θ σ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ βθΝ εαγκ βΰκτ 221έΝ Ό αθΝ βΝ ία έζδ αΝ

παλκυ δΪ γβε Ν κΝ κζκηυθ αΝ αθ ΰθυλδ Ν η Ν πδφτζαιβΝ κΝ γλσθκΝ εαδΝ

                                                 
216 κτλαΝβιΝ ζΝΝ ηζΝΧal-naml ά an-naml οΝ κΝηυληάΰεδ,ΝαπσΝ κΝ έξκΝΰκ,ΝκΝκπκέκμΝαθαφΫλ δΝσ δΝ«ΫθαΝ
ηυληάΰεδΝ φυθαι μέέέ»Ψ,Ν ΰθ-44. ΣκΝ Ι λσΝ ΚκλΪθδκΝ εαδΝ η Ϊφλα βΝ πθΝ θθκδυθΝ ΣκυΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
Γζυ α ΧΜ έθα-ακυ δεάΝ λαίέαμΝ υΰελσ βηαΝ κυΝ ία δζδΪΝ Φαξθ Ν ΰδαΝ βθΝ ε τππ βΝ κυΝ Ι λκτΝ
Κκλαθέκυ,Ν ΰλλκΨέΝ πέ βμΝ Ϋΰδθ  αθ δπαλαίκζάΝ η Ν βθΝ αΰΰζσφπθβΝ Ϋε κ βΝ εαδΝ η Ϊφλα βΝ M. M. 
Pickthall, The Meaning of the Glorious Quran (Hyderabad-Deccan: Government Central Press, 1938). 
217 πσΝ αΝ υηφλααση θαΝ υΝ Ϋξκυη Ν ηέαΝ εαγαλΪΝ φαθ α δεά-η αφκλδεά,Ν σξδΝ υζδεά-πλαΰηα δεά,Ν
ε κξάέΝ ΝΟΝ έξκμΝ βγΝ ζΫ δμΝ « λάεαΝ Χ ε έΨΝ ηέαΝ ΰυθαέεαΝ θαΝ κυμΝ ία δζ τ δΝ εαδΝ φκ δα ηΫθβΝη Ν εΪγ Ν
πλΪΰηαΝ εδΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ πκυ αέκΝ γλσθκΝ [ θθέΝ βΝ ικυ έαΝ βμ]»έΝ Ν ΟΝ έξκμΝ γκΝ έθαδΝ πέ βμΝ θ δε δεσμΝ
ικυ έαμΝεαδΝαυγ θ έαμΝ βμΝ ία έζδ αμ,Ν βθΝκπκέαθΝυπσΝηκλφάΝ «γλσθκυ»ΝκΝκζκηυθ αηφδ ίά β έΝ
ζέΝ πέ βμΝ βηέΝΰλκέ 

218 κτλαΝβι,Νβί-26 
219 κτλαΝβι,Νβι-35 
220 κτλαΝβι,Νγθ-37 
221 κτλαΝβι,Νγκ-41 
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δεαδκζκΰάγβε ΝΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ βμΝπέ πμΝπλκμΝ κθΝπλαΰηα δεσΝΘ σΝ ιΝαδ έαμΝ

κυΝ ΫλΰκυΝ πθΝ πκθβλυθΝ υθΪη πθ222έΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ αβ άγβε Ν θαΝ η αί έΝ κΝ

αθΪε κλκ,Ν κΝ Ϊπ κΝ κυΝ κπκέκυΝ ά αθΝ λπηΫθκΝ η Ν ΰυαζέέΝ Ό αθΝ βΝ ία έζδ αΝ

δ άζγ ,Ν βμΝφΪθβε ΝππμΝαθ έΝΰδαΝ Ϊπ κΝυπάλξ ΝζέηθβΝεαδΝαθα άεπ Ν βθΝΪελβΝ κυΝ

φκλΫηα σμΝ βμΝ ΰδαΝ θαΝ ηβΝ ίλαξ έ,Ν αζζΪΝ κΝ κζκηυθΝ βμΝ απ εΪζυο Ν βθΝ

πλαΰηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝΫίΰαζ ΝαπσΝ βθΝπζΪθβΝ βμέΝΣσ ΝεδΝ ε έθβΝπαλα Ϋξγβε Ν βθΝ

υπκ αΰάΝ βμΝ κΝΘ σ223έΝΟΝκζκηυθΝ έθαδΝκΝ εζ ε σμΝ κυΝΘ κτΝεαδΝαθαζαηίΪθ δΝθαΝ

δα βλά δΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ βθΝ πζΪ β,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ κπκγ έ αδΝ ικυ δα άμΝ κυΝ

απδεκτΝεαδΝφυ δεκτΝία δζ έκυ,ΝσππμΝκΝ ΪηΝεα ΪΝ βΝ βηδκυλΰέα224,Ν αζζΪΝεαδΝ πθΝ

εκ δθυθΝ υθΪη πθέΝΜΫ κΝ ια εά πμΝαυ άμΝ βμΝ ικυ έαμΝ έθαδΝ κΝ αε υζέ δ,Ν κΝ

κπκέκΝαφαδλΫγβε ΝαπσΝ κθΝ ΪηΝη Ν κΝπλκπα κλδεσΝαηΪλ βηα225. 

ΜΫ αΝαπ’Ναυ άθΝ βθΝαφάΰβ βΝαπκεαζτπ κθ αδΝκδΝκηκδσ β μ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ

Ϋΰδθ Ν ζσΰκμΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ ε φαζαέκυμΝ βΝ ία έζδ αΝ παλαηΫθ δΝ αθυθυηβΝ εαδΝ έθαδΝ

βζδκζΪ λδ α˙Ν κΝ κζκηυθΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ ευλέαλξκμΝ πέΝ πθΝ αυπθΝ εαδΝ πθΝ

ΧεαευθΨΝπθ υηΪ πθΝΧ αέθδΨ˙Νη Ν κΝ Ϋξθα ηαΝ κυΝ απΫ κυΝαπσΝΰυαζέΝκζκεζβλυθ αδΝβΝ

δ κλέα˙Νπκυγ θΪΝ θΝαθαφΫλ αδΝ λπ δεσΝ π δ σ δκΝη αιτΝ κυΝκζυηκθ κμΝεαδΝ βμΝ

ία έζδ αμέΝΦυ δεΪΝυπΪλξκυθΝεαδΝ δαφκλΫμμΝ κΝΚκλΪθδκΝ θΝηδζΪ δΝεαγσζκυΝΰδαΝ αΝ

πζκτ βΝ βμ,ΝαζζΪΝΰδαΝ κθΝυπΫλκξκΝγλσθκΝ βμ226 εαδΝ θΝ βθΝπαλκυ δΪα δΝη Ν αδηκθδεΪΝ

ξαλαε βλδ δεΪέΝ ΣκΝ Ϋξθα ηαΝ η Ν κΝ ΰυΪζδθκΝ Ϊπ κΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ

εκλαθδεάΝ αφάΰβ βΝ ΰδαΝ θαΝ εα α έι δΝ βΝ ία έζδ αΝ βθΝ πζΪθβ,Ν ηΫ αΝ βθΝ κπκέαΝ

ακτ Ν ηΫξλδΝ σ Ν α πααση θβΝ βθΝ βζδαεάΝ ζα λ έα,Ν αθΝ εαδΝ θΝ εηβλδυθ αδΝ

αθαζυ δεΪΝκΝζσΰκμ,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝΫΰδθ ΝβΝεα α ε υάΝαυ ά227.   

Ν ξΫ βΝ η αιτΝ Targum Sheni βμΝ γάλΝ εαδΝ ΚκλαθέκυΝ έθαδΝ αεσηαΝ

α δ υελέθδ β,Ν αφκτΝ κΝ πλυ κΝ ΫλΰκΝ θΝ Ϋξ δΝ ξλκθκζκΰβγ έΝ η Ν αελέί δαέΝ ΠΪθ πμ,Ν

αεσηαΝεαδΝαθΝ κΝπλυ κΝΫπ αδΝ κυΝ υ Ϋλκυ,Ν θΝυπΪλξ δΝί ίαδσ β α,ΝαθΝβΝ πέ λα βΝ

κφ έζ αδΝ Ν αλαίδεάΝ πδλλκάΝ άΝ Ν εΪπκδαΝ πλυδηβΝ αζηκυ δεάΝ πβΰά,Ν βΝ κπκέαΝ

                                                 
222 κτλαΝβι,Νζβ-43 
223 κτλαΝ βι,Ν ζζέΝ Ν δ κλέαΝ βμΝ υθαθ ά πμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪΝ η Ν κΝ κζκηυθ αΝ Ϋ υξ Ν
η ΰΪζβμΝαπάξβ βμΝ βθΝ ΫξθβΝεαδΝ Νηκυ κυζηαθδεσΝπ λδίΪζζκθΝαθαπαλέ α αδΝ ΝηδεκλΰλαφδεκτμΝ
ευ δε μΝ ξ δλκΰλΪφπθέΝ ΓδαΝ εΪπκδ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ απ δεκθέ δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ Ϊζζ μΝ απσΝ
υ δεκ υλππαρεσΝεαδΝαδγδκπδεσΝξλδ δαθδεσΝπ λδίΪζζκθΝέ έΝF. A. Pennacchietti,ΝσέΝπέ,Ν έΝγΰ-50. 

224 ΓΫθέΝΰμΝβκέΝ ζέΝ πέ βμΝεαδΝJ. Lassner,ΝσέΝπέ,Ν έΝβγη,Ν βηέΝΰθέ 
225 J. Lassner,ΝσέΝπέ,Ν έΝθθ,Νθκ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλα άλβ βέ 
226 ΟΝγλσθκμΝαπκ ζ έΝ τηίκζκΝ ικυ έαμΝεαδΝευλδαλξέαμΝεαδΝβΝεα κξάΝ κυΝαπσΝΪζζκθ,Ν κΝκζκηυθ αΝ
θΝπλκε δηΫθπ,Ν βηαέθ δΝ βθΝαπυζ δαΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ βμΝία δζέ βμέΝ . ξ. J. Lassner, σ. π., . 38.   

227 R. Beyer, σ. π., . 92-93. πέ βμΝ κΝ ά βΝ αθαφ λγΫθΝ βη έκΝ υπκ βλέα αδΝ σ δΝ κΝ ξπλέκΝ η Ν κΝ
Ϊπ κΝ αλξδεΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έξ Ν κπκγ βγ έΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ υθαθ ά πμΝ η Ν κΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ
ίλΫγβε Ν βΝ βη λδθάΝγΫ βΝ κυΝηΪζζκθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝη αΰ θΫ λβμΝ π ι λΰα έαμέ 
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αλΰσ λαΝ ξΪγβε έΝ έθαδΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ ΚκλΪθδκΝ θΝ Ϋη δθ Ν αθ πβλΫα κΝ απσΝ κθΝ

Ικυ αρ ησ,Ν αφκτ,Ν σ αθΝ κδΝ Ικυ αέκδΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ ΰεαγέ αθ αδΝ βθΝ αλαίδεάΝ

ξ λ σθβ κΝεα ΪΝ κυμΝπλυ κυμΝη αξλδ δαθδεκτμΝαδυθ μ,ΝΫφ λαθΝηααέ κυμΝδ κλέ μΝ

εαδΝ γλτζκυμ,Ν αΝκπκέαΝ δ ησλφπ αθΝ βθΝπλκφκλδεάΝπαλΪ κ άΝ κυμέΝ Ν δ κλέαΝ βμΝ

ία έζδ αμΝ γαΝ έξ Ν δα κγ έΝ η αιτΝ πθΝ λΪίπθ,Ν σ αθΝ αυ κέΝ ά αθΝ αεσηαΝ

δ πζκζΪ λ μΝ εαδΝ γαΝ παλ δ Ϋφλυ Ν αλΰσ λαΝ κΝ Ι ζΪη,Ν αφκτΝ πλυ αΝ

πλκ αλησ γβε Ν αΝ κηΫθαΝ κυΝεαδΝφδζ λαλέ γβε ΝηΫ αΝαπσΝ αΝδ υ βΝ βμΝθΫαμΝ

πέ πμ228έΝ θΝ ηΫλ δΝ βΝ τΰξυ βΝ πδ έθ αδΝ απσΝ κΝ φδζκζκΰδεσΝ πλσίζβηαΝ κυΝ

Κκλαθέκυ,Ν βζα άΝ βθΝ α υθαηέαΝ πλκ δκλδ ηκτΝ πθΝ φδζκζκΰδευθΝ φΪ πθΝ κυΝ

ε δηΫθκυ,Ν κΝ κπκέκΝ υθ πΪΰ αδΝ εαδΝ βθΝ α υθαηέαΝ πλκ δκλδ ηκτΝ πθΝ πβΰυθΝ πθΝ

αφβΰά πθ229. 

θΝ εαδΝ κΝΜπΪη γΝ υπάλι ,Ν εα ΪΝ βθΝ δ ζαηδεάΝ παλΪ κ β,Ν αυ άεκκμΝ Ϋε βμΝ

κυΝΚκλαθέκυ,Ν θΝΫ π υ ΝαηΫ πμΝθαΝεα αΰλΪο δΝ βθΝαπκεΪζυοβΝ κυΝΘ κτ,ΝαζζΪΝ

π λδκλέ γβε Ν θαΝ κΝ εβλτι δΝ πλκφκλδεΪΝ η αιτΝ πθΝ υθΝ θΰί-θγβέΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ

υΰεδθκτ Ν κΝ ΜπΪη γΝ βΝ εΫοβΝ θαΝ πλέ δΝ κΝ ζασΝ κυΝ ΫθαΝ δ λσΝ ίδίζέκΝ βθΝ

αλαίδεά,Ν αφκτΝ ηΫξλδΝ σ Ν θΝ υπάλξ Ν εΪ δΝ παλσηκδκ,Ν αθΝ εαδΝ απζυμΝ π έπι Ν θαΝ

εα αΰλΪφκθ αδΝ εα ΪΝ π λέπ π δθΝ αΝ εβλτΰηα ΪΝ κυ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫπαδλθαθΝ δΪφκλ μΝ

ηκλφΫμμΝαπσΝ βΝηκλφάΝ ξα κζκΰδεάμΝαφτπθδ βμΝεαδ γ κζκΰδευθΝπλαΰηα δυθΝηΫξλδΝ

βΝηκλφάΝ κυΝθκηδεκτΝευ δεαέΝ υ ΪΝ αΝαπκ πα ηα δευμΝεα αΰ ΰλαηηΫθαΝζσΰδαΝ κυΝ

έ πμΝ υΰε θ λυγβεαθΝ Νη ΰαζτ λ μΝ θσ β μΝαπσΝ κθΝέ δκΝ κθΝΠλκφά β,ΝκΝκπκέκμΝ

Νεα κπδθσΝ Ϊ δκΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ δμΝ δκλγυ δ230.  

Ν πέ βηβΝ εαδΝ κζκεζβλπ δεάΝ εα αΰλαφάΝ κυΝ δ λκτΝ αυ κτΝ ε δηΫθκυΝ Ϋΰδθ Ν

αλΰσ λαΝεαδΝ κΝη αιτΝ δΪ βηαΝκδΝπδ κέΝ έξαθΝαπκ βγέ δΝ κΝπ λδ ξση θσΝ κυΝ

εαδΝ κΝ έξαθΝ εα αΰλΪο δΝ ηβηα δεΪΝ Ν πΫ λ μ,Ν φκδθδεσφυζζα,Ν κ ΪΝ εαηάζαμΝ άΝ

Ϋληα αέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝ δα βλβγ έΝκΝζσΰκμΝ κυΝΠλκφά β,ΝαφκτΝκδΝαλξδεκέΝπδ κέΝ

Ϊλξδ αθΝθαΝ εζ έπκυθΝ ιΝαδ έαμΝ πθΝ ε λα δυθ,ΝκΝπλυ κμΝξαζέφβμΝ ηπκτΝΜπαελΝ

(632-θγζΨΝ δΫ αι Ν κΝΰλαηηα ΫαΝ κυΝΜπΪη γΝ α θ ΝΙηπθΝΘΪηπδ ΝθαΝπλκξπλά δΝ Ν

υ βηα δεάΝ εα αΰλαφάΝ κυΝ ε δηΫθκυέΝ υ σμΝ ξλβ δηκπκέβ Ν δμΝ πλκφκλδεΫμΝ

ηαλ υλέ μΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ πδαυθ πθΝ «ΦκλΫπθΝ κυΝΚκλαθέκυ»,Ν κδΝ κπκέκδΝ κΝ έξαθΝ

απκ βγέ δ,Ν εαδΝ σζαΝ αΝ απκ πα ηα δευμΝ εα αΰ ΰλαηηΫθαΝ ηάηα αέΝ Ό αθΝ

κζκεζβλυγβε Ν αυ άΝ βΝ πλκ πΪγ δα,Ν παλα σιπμΝ κΝ ε έη θκΝ παλΫη δθ Ν ΫθαΝ δ δπ δεσΝ
                                                 
228 E. Ullendorff, σ. π., έΝΰγθ,Νΰγκ˙ΝόέΝχέΝPennacchietti,Ν«Legends of the Queen of Sheba»,Νσ. π., . 34  
229 J. Lassner, σ. π., . 43-46    
230 J. Gnilka, Χλδ δαθδ ησμΝ εαδΝ Ι ζΪημΝ ηδαΝ θΫαΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν πλσζκΰκμ-η Ϊφλα βΝ π άλδκμΝ έΝ

πσ βμΝΧ γάθαμΝ ε σ δμΝΟυλαθσμ,ΝβίίλΨ,Ν έΝηθ 
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αθ έΰλαφκΝ εαδΝ θΝ δα σγβε Ν βθΝ «κτηηα»,Ν βζέΝ βθΝ εκδθσ β αΝ πθΝ πδ υθέΝ ΟΝ

λέ κμΝξαζέφβμΝΟυγηΪθΝ Χθζζ-θηθΨΝπλκξυλβ Ν Ν υλτ λβΝεα αΰλαφάΝία δαση θκμΝ

κΝε έη θκΝ κυΝ ηπκτΝΜπαελΝεαδΝ δμΝπλκφκλδεΫμΝπαλα σ δμΝΧ«ξαθ έγ»ΨΝεαδ,ΝσπκυΝ

παλκυ δΪακθ αθΝ αθ δφΪ δμ,Ν π ζΫΰ κΝ βΝ παλΪ κ βΝ βΝ δΪζ ε κΝ βμ ΜΫεεαμέΝ

ΠαλΪζζβζαΝ Ϋΰδθ Ν πλκ πΪγ δαΝ θαΝ ιαφαθδ γκτθΝ σζ μΝ κδΝ Ϊζζ μΝ παλα σ δμΝ ξΪλδθΝ

κηκφπθέαμέΝ 

Όηπμ,Ν αεσηαΝ εαδΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ ηπκτΝ Μπαελ,Ν βΝ αλαίδεάΝ ΰλαφάΝ ά αθΝ

Ϋ κδα,Ν υ Ν βΝ αθΪΰθπ βΝ θΝ ά αθΝ υθα άΝ παλΪΝ ησθκΝ ΰδαΝ σ κυμΝ ΰθυλδααθΝ ά βΝ κΝ

ε έη θκέΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ α Ϊφ δαμΝ βμΝ ΰλαφάμΝ βηδκυλΰκτθ αθΝ πκζζΫμΝ υθα σ β μΝ

αθΪΰθπ βμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ κθΝ λκΝ αδέΝ έξαθΝ βηδκυλΰβγ έΝ ξκζΫμΝ αθΪΰθπ βμέΝ Πλυ κμΝ κΝ

Οη ρΪ βμΝ ξαζέφβμΝ ηπθ Ν αζ-ΜαζέεΝ Χθκη-ιίηΨΝ Ϊλξδ Ν ηδαΝ δλΪΝ ί ζ δυ πθΝ κΝ

τ βηαΝΰλαφάμ,ΝαζζΪΝηΫξλδΝ κΝΰίκΝαδέΝκδΝ ληβθ υ ΫμΝ κυΝΚκλαθέκυΝαθαφΫλκθ αδΝ Ν

παλαζζαΰΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αθΝ κΝ πέ βηκΝε έη θκ,Ν πκηΫθπμΝφαέθ αδΝ

σ δΝ αυ σΝ γαΝ εαγδ λυγβε Ν α δαεΪέΝ ΠΪθ πμΝ αεσηαΝ εαδΝ άη λαΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ

υπΪλξκυθΝ βη έαΝ – αθΝ εαδΝ ζΪξδ αΝ – αΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαΰθπ γκτθΝ η  

δαφκλ δεσΝ λσπκ,Ν πκηΫθπμΝ γ πλκτθ αδΝ απκ ε κέΝ π ΪΝ τπκδΝ αθΪΰθπ βμΝ η Ν

ηβ αηδθΫμΝαπκεζέ δμ231.       

θ ιαλ ά πμΝ βμΝ πλκ ζ τ πμΝ βμΝ παλα σ πμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪ,Ν

σππμΝ αυ άΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝ ΚκλΪθδκ,Ν υπβλ έΝ εαδΝ πλκπαΰαθ έα δΝ κΝ Ι ζΪη,Ν

αφκτΝπαλκυ δΪα δΝ βθΝΪπδ βΝ βζδκζΪ λδ αΝ θαΝ παλα Ϋξ αδΝ κΝη ΰαζ έκΝ κυΝΘ κτΝ

Χ ζζΪξΨΝεαδΝθαΝα πΪα αδΝ βθΝπέ βΝ κυ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝηκλφάΝ βμΝθαΝεαγδ λπγ έΝ

πμΝβΝ υ ίάμΝΜκυ κυζηΪθαΝ βΝηκυ κυζηαθδεάΝ υθ έ β βέΝΌ, δΝΫξ δΝ βηα έα,Ν έθαδΝ

βΝκυ έαΝ βμΝ δ κλέαμ,Ν ΰδ’Ναυ σ κΝΚκλΪθδκΝ θΝεα απδΪθ αδΝη Νζ π κηΫλ δ μ,ΝαζζΪΝ

αφδ λυθ δΝη ΰΪζκΝηΫλκμΝ Ν κικζκΰέ μΝεαδΝ δαεβλτι δμΝυπκ αΰάμΝ κΝΘ σέΝΚαδΝαυ άΝ

βΝ υπκ αΰάΝ ΰέθ αδΝ κδεδκγ ζυμ,Ν σ αθΝ βΝ ία έζδ αΝ Ϋξ δΝ πζΫκθΝ π δ γ έΝ ΰδαΝ βθΝ

αθπ λσ β αΝ κυΝ Θ κτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ α υθαηέαΝ βμΝ πλκ ΫλαμΝ

δ πζκζα λδεάμΝπέ βΝ βμέΝ Ϋίαδα,ΝΰδαΝθαΝ υηί έΝαυ σ,Ναπκεαζτπ κθ αδΝεαδΝκδΝεαζΫμΝ
                                                 
231 ΣκΝ εκλαθδεσΝ ε έη θκ,Ν κΝ κπκέκΝ ευεζκφκλ έΝ πζΫκθΝ Ν κζσεζβλκΝ κθΝ δ ζαηδεσΝ εσ ηκ,Ν δα σγβε Ν
ηααδεΪΝ η ΪΝ κΝ ΰλβζΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ πλπ έ πμΝ αθΫ λ ι Ν βΝ παλκτ αΝ η ζΫ β,Ν έθαδΝ ΰθπ σΝ πμΝ κΝ
«ΚκλΪθδΝ κυΝ ία δζδΪΝ ΦκυΪθ »έΝ ΓδαΝ δμΝ τκΝ αυ ΫμΝ παλαΰλΪφκυμΝ ίζέΝ ξέΝ έΝ Κκθ τζβ-Μπα κτεκυ,Ν
λαίδεσμΝ πκζδ δ ησμ Χ γάθαμΝ ζζβθδεΪΝ ΓλΪηηα α,Ν βίίκΨ,Ν έΝ ΰκι-ΰλίΝ εαδΝ βμΝ δ έαμΝ δ αΰπΰάΝ βΝ

Λκΰκ χθέαΝ πθΝ λΪίπθ,Ν Χ γάθαμΝ ζζβθδεΪΝ ΓλΪηηα α,Ν βίίΰ2Ψ,Ν έΝ λθ-99,Ν απ’Ν σπκυΝ πλκΫζγ Ν εαδΝ βΝ
η αΰλαφάΝ πθΝαλαίδευθΝκθκηΪ πθέΝΠαλ’Νσζ’Ναυ ΪΝκΝGnilka κΝσέΝπέ,Ν έΝηιΝπαλκυ δΪα δΝ αΝΰ ΰκθσ αΝ
εΪππμΝ δαφκλ δεΪμΝ θΝαθαφΫλ δΝ βθΝαλξδεάΝπλκ πΪγ δαΝ κυΝ ηπκτΝΜπαελ,Ν κΝλσζκΝ κυΝκπκέκυΝ βΝ
δα δεα έαΝ εα αΰλαφάμΝ ξ σθΝ υπκ δηΪ,Ν ξ έα δΝ κΝ α θ Ν ΙηπθΝ ΘΪηπδ Ν Χ«α θ Ν ηπέΝ ΣΪηπδ »Ν κΝ
ε έη θσΝ κυΨΝ η Ν βθΝ πλκ πΪγ δαΝ κυΝΟυγηΪθΝ Χ«ΟγηΪθ»Ν κΝ ε έη θσΝ κυΨΝ εαδΝ δα υα δΝ σ δΝ βΝ αΝ
(613-θικΨ,Ν ζ υ αέαΝΰυθαέεαΝ κυΝΜπΪη γΝεαδΝεσλβΝ κυΝ ηπκτΝΜπαελ,ΝφΫλ αδΝσ δΝ έξ Ν δαφυζΪι δΝ
πκζτ δηκΝυζδεσΝαπσ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝΠλκφά βέ 
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πλκγΫ δμΝ βμΝία έζδ αμέΝ πμΝΰδ’Ναυ σΝκΝκζκηυθΝαπκλλέπ δΝ αΝ υλαΝ βμ,Ν δσ δΝ

αθαηΫθ δΝαπσΝαυ άθΝη ΰαζτ λκΝ υλκ,Ν βθΝεαγαλσ β αΝ βμΝεαλ δΪμΝ βμ,ΝβΝκπκέαΝγαΝ

κ βΰά δΝ βθΝαπκ κξάΝ κυΝΘ κτ232. 

 

ηέβέΝ ιβΰβ ΫμΝ κυΝΚκλαθέκυ 

 Μκυ κυζηΪθκδΝ ξκζδα ΫμΝεαδΝ υΰΰλαφ έμΝαθΫζαίαθΝθαΝ δαζ υεΪθκυθΝεαδΝθαΝ

υηπζβλυ κυθΝ βθΝ δ κλέαέΝΠλυ κμΝ α ξκζάγβε Ν η Ν βθΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κΝ

η ΰΪζκμΝδ κλδεσμΝIbn Ish q (704-ιθιΨΝεαδΝηΪζζκθΝαυ σμΝεα κθκηΪα δΝ βΝία έζδ αΝ

βθΝαλαίδεάΝπαλΪ κ βΝπμΝ «Μπδζεέμ»έΝ θΝεαδΝαπσΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ ξ σθΝ έπκ αΝ θΝ

δα υα αδ,ΝΫθαΝαδυθαΝαλΰσ λαΝκΝ ιΝέ κυΝ πκυ αέκμΝδ κλδεσμΝAl-TabarīΝΧκγλ-923) 

ηθβηκθ τ δΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ κθΝ πλκΰ θΫ λσΝ κυΝ κΝ ΫλΰκΝ «Tarikh al-rusul wa al-

muluk ΧΙ κλέαΝ πθΝΠλκφβ υθΝεαδΝ πθΝ α δζΫπθΨ»μΝαπσΝαυ σΝ υθΪΰ αδΝσ δΝκΝ Ibn 

Ish q αΝ ία δεΪΝ Ϋη δθ Ν πδ σμΝ βθΝ εκλαθδεάΝ αφάΰβ β,Ν αζζΪΝ πλκ Ϋγ Ν

κπκΰλαφδεΫμΝ ζ π κηΫλ δ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ η αγΫ κυθΝ ξλκθδευμΝ βΝ υθΪθ β βΝ η αιτΝ

κζκηυθ κμΝεαδΝΜπδζεέμΝπ λέπκυΝεα ΪΝ κΝβκ-γκΝαδέ233.  

 Ν ξλκθδεάΝ η Ϊγ βΝ ηΪζζκθΝ θΝ Ϋΰδθ Ν υξαέαΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ βλέα αδΝ Ν

πλαΰηα δεΪΝΰ ΰκθσ αμΝ έ πμΝΜπδζεέμΝσθ πμΝθαΝυπάλι ΝεαδΝηπκλ έΝθαΝΫαβ Νπ λέπκυΝ

ε έθβΝ βθΝ πκξάέΝ κΝ«Υλκθδεσ»,Ν κΝκπκέκΝ υθΫΰλαο Νεα ΪΝ κθΝλκΝαδέΝκΝIbn W dīh 

al-Ya‘qūbī,ΝεΪπκδαΝΜπδζεέμΝία έζ ο ΝζέΰκΝπλδθΝ βθΝ πκξάΝ κυΝY sir Yuhan’im,Ν κυΝ

Υδηυαλέ βΝία δζδΪΝ βθΝΤ ηΫθβΝ κυΝγκυΝαδέΝΚΪπκδαΝ ιάΰβ βΝΰδαΝ κθΝ λκξλκθδ ησΝ

βμΝ ία δζ έαμΝ κυΝ κζκηυθ αΝ εα ΪΝ βΝ η αξλδ δαθδεάΝ πκξάΝ έθαδΝ π λέπζκεβΝ εαδΝ

αίΫίαδβΝ εαδΝ ία έα αδΝ Ν αθαφκλΫμΝ θ κ ΫλπθΝ η ζ β υθΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ δ κλδεκτΝ

Nashw n ibn Sa‘īd Al-Himy ri Χ+ΰΰΰιΨ,Ν κΝ κπκέκμΝ γ πλ έΝ αυ σθΝ πμΝ απσΰκθκΝ βμΝ

ΜπδζεέμΝεαδΝΰλΪφ δΝσ δΝαυ άΝ αιέ ο ΝαπσΝ βΝΜαλέηπΝ βμΝΤ ηΫθβμΝΰδαΝθαΝ υθαθ ά δΝ

κΝ κζκηυθ αΝ βθΝ Παζητλα,Ν πλπ τκυ α ίκλ δκαλαίδεκτΝ ία δζ έκυ234έΝ  βθΝ

αφάΰβ βΝ αυ άΝ κΝ κζκηυθΝ αυ κπκδάγβε Ν η Ν κΝ Υα λΪθΝ Οθ ρθΪ Ν άΝ  π έηδκΝ

Ο αέθαγκ,Νία δζδΪΝ βμΝΠαζητλαμΝ Χβηκ-267/8)235,ΝκΝκπκέκμΝΫ δπι Ν κυμΝΠΫλ μΝαπσΝ

δμΝ αθα κζδεΫμΝ λπηαρεΫμΝ παλξέ μΝ εαδΝ κθκηΪ γβε Ν αθ δία δζδΪμΝ βμΝ θα κζάμέΝ

Φαέθ αδΝσ δΝΰδαΝ αΝεα κλγυηα ΪΝ κυΝγ πλάγβε ΝαπσΝ βΝζαρεάΝφαθ α έαΝ κφσμΝεαδΝ

                                                 
232 F. A. Pennacchietti, σ. πέ˙ΝR. Beyer, σ. π., . 100 
233 A. de Maigret, Arabia Felix. An exploration of the archaeological history of Yemen translated by 
Rebecca Thompson (London: Stacey International, 2002), . 30-33 
234 Pirenne, Jέ,Ν ‘ψilqīsΝ andΝ Salomon’,Ν ϊΧosiersΝ deΝ l’ΨΝ χΧrchéologieΨΝ γγΝ Χεarch-April), p. 6-10 κ 
Alessandro de Maigret, σ. π., . 31 
235 A. de Maigret, σ. π., . 31 
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δ ξυλσμΝ ηκθΪλξβμ,Ν σππμΝ κΝ κζκηυθ,Ν κπσ Ν βΝ η αιτΝ κυμΝ τΰξυ βΝ Ϋΰδθ Ν ξ σθΝ

αίέα α236. 

 ΠΪθ πμΝ βΝΜπδζεέμΝ υθ Ϋ αδΝ εαδΝ απσΝ ΪζζκΝ υΰΰλαφΫαΝ η Ν βθΝΠαζητλαμΝ κΝ

ίδκΰλΪφκμΝ κυΝΜπΪη γΝΥκυ θΝηπ θΝΜκξΪη θ Νηπ θΝαζ-Υα ΪθΝαφβΰ έ αδΝσ δΝ πέΝ

κυΝ ξαζέφβΝ αζέθ Ν ΄Ν Χιίη-ιΰηΨΝ ίλΫγβε Ν βθΝ πσζβΝ η ΰΪζβΝ αλεκφΪΰκμΝ η Ν

πδ τηίδαΝ πδΰλαφάΝ αφδ λπηΫθβΝ βΝ ΜπδζεέμέΝ Ό αθΝ ΪθκδιαθΝ κΝ εΪζυηηαΝ βμΝ

αλεκφΪΰκυ,Ν κΝπ υηαΝηΪζζκθΝ θΝ έξ Νζδυ δ,Νΰδ’Ναυ σΝκΝξαζέφβμΝ δΫ αι ΝθαΝ βγ έΝ

πΪθπΝ απσΝ κθΝ ΪφκΝ ηαληΪλδθκΝ ηθβη έκέΝ θ δγΫ πμΝ ΫθαμΝ δκυ αρεσμ-εαίίαζδ δεσμΝ

γλτζκμΝ γ πλ έΝ σ δΝ βΝ ία έζδ αΝ ΪφβΝ πλΪΰηα δΝ βθΝ Παζητλα,Ν αζζΪΝ πμΝ

εα αλαηΫθκμΝ αέηκθαμ,Νΰδ’Ναυ σΝεαδΝβΝπσζβΝγ πλ έ αδΝΫε κ ΝβΝ εκ δθάΝπα λέ αΝ πθΝ

αδησθπθέΝ ΚαδΝ αυ άΝ βΝ π λέπ π βΝ αφκλΪΝ Ν τΰξυ βΝ εαδΝ ατ δ βΝ πλκ υππθέΝ Ν

πλαΰηα δεάΝ ία έζδ αΝ ηΪζζκθΝ έθαδΝ βΝ βθκίέαΝ Χβθιήκ-βιβΨ,Ν βΝ ταυΰκμΝ εαδΝ υπδεΪΝ

δΪ κξκμΝ κυΝ Ο αδθΪγκυΝ Χ πδ άηπμΝ πδ λσπ υ Ν κΝ ΰδσΝ βμΝ αξηπαζζΪ Ν άΝ

γβθσ πλκΨ,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ πΪγβ Ν αθ πδ υξυμ237 θαΝ υπκεα α ά δΝ βΝ λπηαρεάΝ

ικυ έαΝ βθΝ θα κζά238. 

 ΧμΝ σ κΝβΝ υ ξΫ δ βΝη Ν βθΝΠαζητλαΝ θΝΫΰδθ Ν θ ζυμΝαθ ληΪ δ αμΝαπσΝ δμΝ

πβΰΫμΝκΝΝκζκηυθΝφΫλ αδΝπμΝκΝε έ βμΝ βμΝπσζ πμ 239,ΝσπκυΝυπκ έγ αδΝσ δΝ ΪφβΝβΝ

ία έζδ αΝ κυΝ αίΪ,Ν θυΝ βΝ βθκίέαΝ εαεκβγυμΝ έξ Ν ξλ πγ έΝ απσΝ βθΝ αλαίδεάΝ

παλΪ κ βΝ κΝ πλκ πθτηδκΝ az-Zabb ’,Ν « λδξπ άΝ ΰυθαέεα»έΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ

εαθΫθαμΝπαλσηκδκμΝξαλαε βλδ ησμΝ θΝ έθαδΝΰθπ σμΝ αΝαλαηαρεΪΝάΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

ΰδαΝ βΝ βθκίέαΝ εαδΝ κΝ σθκηΪΝ βμΝ βθΝ κπδεάΝ δΪζ ε κΝ ά αθΝBat-Zabbay,Ν βζα άΝ

εσλβΝ κυΝ αίίαέκυέΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ πλκρσθ κμΝ κυΝ ξλσθκυΝ βΝ πλκφκλδεάΝ παλΪ κ βΝ

λκπκπκέβ ΝΫθαΝσθκηα,Ν κΝκπκέκΝπζΫκθΝ θΝ άηαδθ ΝεΪ δ,ΝεαδΝ κΝ υθΫ Νη Ν βΝλέααΝ

,Ν βΝ κπκέαΝ βζυθ δΝ βθΝ λδξκφυ αΝ αΝ αλαηαρεΪΝ εαδΝ αΝ αλαίδεΪέΝ πμΝ εα ’Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ βΝ θΝ ζσΰπΝφυ δεάΝ παλαησλφπ βΝ θαΝ η αφΫλγβε Ν βΝ ία έζδ αΝ

κυΝ αίΪ240έΝ ΞΫθβΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ πλκΫζ υ βΝ κυΝ κθσηα κμΝ «Μπδζεέμ»,Ν κΝ

κπκέκΝηπκλ έΝθαΝ υηκζκΰ έ αδΝαπσΝ κΝ ίλαρεσΝΧαζζΪΝηβΝ βηδ δεσΨΝpil(i)gesh εαδΝ κΝ

                                                 
236 σέΝπέ 
237 Νδεάγβε ΝαπσΝ κθΝαυ κελΪ κλαΝ υλβζδαθσΝΧβιί-βιηΨΝεαδΝη φΫλγβΝ βθΝΙ αζέαέ 
238 R. Beyer,ΝσέΝπέ, έΝΰΰη-116 
239 Γ΄Ν α έΝ ΰίμΝ ββαΝ ΧΙ γ ληΪγΨ˙Ν ΄Ν ΠαλέΝ κμΝ ζΝ ΧΘκ ησλΨ˙Ν Ιυ βπκμ,Ν Ικυ αρεάΝ λξαδκζκΰέα,Ν κ,Ν θμΰΝ
ΧΘα ΪηκλαήΠαζητλαΨ 
240 F. A. Pennacchietti, Three Mirrors For Two Biblical Ladies: Susanna and the Queen of Sheba in the 
Eyes of Jews, Christians and Muslims, . 86-87 
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ζζβθδεσΝ παζζαεέμ,Ν ξπλέμΝ βθΝ υπκ δηβ δεάΝ ΫθθκδαΝ κυΝ σλκυΝ « λπηΫθβ»,Ν κΝ κπκέκμΝ

κφ έζ αδΝ θ ξκηΫθπμΝ δμΝ λπ δεΫμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝκζκηυθ α241. 

 ΠΫλαθΝ κτ κυΝ Νκλδ ηΫθαΝαλαίδεΪΝε έη θαΝβΝία έζδ αΝ ηφαθέα αδΝη Ν αΝ

κθσηα αΝBalmaqa, Jalmaqa, Jalammaqa, Illumqu, Alqama εέαέΝΤπΪλξκυθΝηΪζδ αΝεαδΝ

Άλαί μΝ ζσΰδκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ γ πλκτθΝ κΝ Balmaqa εαθκθδεσΝ σθκηαΝ εαδΝ κΝ ΜπδζεέμΝ

παλπθτηδκέΝ Ν πλκΫζ υ βΝ κυΝ Balmaqa έθαδΝ αφάμΝ εαδΝ ξ έα αδΝ η Ν βΝ

βηαθ δεσ λβΝγ σ β αΝ κυΝαίΪΝ ζηαεΪξΝΧAlmaqaΨΝη Ν βΝ πακηΫθβΝ Ν πδΰλαφΫμΝ

ηκλφάΝLMQHέΝ Ν αλαίδεάΝ παλΪ κ βΝ ατ δ Ν αυ άΝ βΝ γ σ β αΝ η Ν βΝ ΜπδζεέμΝ εαδΝ

ηΪζδ αΝκΝΰθπ σ λκμΝθασμΝ κΝΜαλέηπΝκθκηΪα αδΝ άη λαΝMahram Bilqīs ΧθασμΝ

βμΝ ΜπδζεέμΨ,Ν παλ’Ν σ, δΝ κΝ σθκηαΝ ηφαθέα αδΝ πκζτΝ αλΰσ λαΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ

εα α ε υάέΝ ΝαθΪηθβ βΝ κυΝ δ πζκζα λδεκτΝπαλ ζγσθ κμΝ πθΝ λΪίπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

πλκεαζκτ Νί ζυΰηέαΝ κυμΝθ κφυ δ κυμΝΜκυ κυζηΪθκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝαδ γΪθκθ αθΝ

υπκξλ πηΫθκδΝθαΝι λδαυ κυθΝεΪγ ΝέξθκμΝ βμΝπαζδΪμΝζα λ έαμέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝφαέθ αδΝ

σ δΝ βΝ ετλδαΝ γ σ β αΝ κυΝ αίΪΝ ζηαεΪξΝ υθ Ϋγβε Ν κθκηα δεΪΝ η Ν βΝΜπδζεέμ,Ν βΝ

κπκέαΝη λΪπβΝ Ν υ ίάΝΜκυ κυζηΪθαΝία έζδ α242. 

Φαέθ αδΝσ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ κυΝΰΰκυΝαδέΝat-Ta‘labīΝαθαε φαζαδυθ δΝσζ μΝ δμΝ

παλα σ δμΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ«Ι κλέ μΝ πθΝΠλκφβ υθ»μΝ π δ άΝ αΝεαεΪΝπθ τηα αΝΧ αέθδΨΝ

υπκοδΪακθ αθΝσ δΝκΝκζκηυθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝθυηφ υγ έΝ βΝία έζδ α,ΝβΝκπκέαΝ υλαΝ

κθκηΪα αδΝ«Μπδζεέμ»,Νπλκ πΪγβ αθΝθαΝ κθΝαπκ λΫοκυθ,Νΰδ’Ναυ σΝ βΝ δΫίαζαθΝ κΝ

ία δζδΪΝ ππμΝ αθ έΝ ΰδαΝ πσ δαΝ Ϋξ δΝ ΰαρ κυλδθΫμΝ κπζΫμΝ εαδΝ λδξπ κτμΝ ηβλκτμ,Ν π δ άΝ

άγ θΝβΝηβ ΫλαΝ βμΝά αθΝ αέθδέΝ ΫίαδαΝβΝ θΫλΰ δαΝαυ άΝ θΝ έξ Ν εκπσΝ βθΝπλκ α έαΝ

κυΝκζκηυθ α,ΝαζζΪΝ αυ υθ, δσ δΝκΝία δζδΪμΝεα έξ Νηυ δεάΝ φλαΰέ α,Ν βθΝκπκέαΝ

φκίάγβεαθΝ σ δΝ γαΝ παλαξπλκτ Ν βΝ Μπδζεέμ,Ν κπσ Ν αυ άΝ γαΝ άζ ΰξ Ν μΝ α έΝ αΝ

αέθδ243έΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ κΝ κζκηυθΝ πβλ Ϊ γβε Ν απσΝ δμΝ φάη μΝ εαδΝ πλκ πΪγβ Ν θαΝ

αθαεαζτο δΝ βθΝαζάγ δαΝη Ν ΫθαΝ Ϋξθα ηαμΝ δΫ αι Ν αΝ αέθδΝ θαΝ εα α ε υΪ κυθΝ ΫθαΝ

ΰυΪζδθκΝ Ϊπ κΝσηκδκΝη Νζέηθβ,Ν κΝκπκέκΝβΝΜπδζεέμΝγαΝαθαΰεαασ αθΝθαΝαθα βευ δΝ
                                                 
241 E. Ullendorff, σ. πέ˙ΝR. Beyer, σ. π., . 111 
242 R. Beyer,Ν σέΝ πέ,Ν έΝ ΰΰΰ-ΰΰβέΝΜέαΝ ΪζζβΝ υηκζκΰέαΝ ία έα αδΝ αΝ αδηκθδεΪΝ ξαλαε δλδ δεΪΝ βμΝ
ία έζδ αμ,ΝαζζΪΝ άη λαΝγ πλ έ αδΝπμΝ πέΝ κΝπζ έ κθΝαίΪ δηβΝ[Οθκεκζέμ]ΝΩNQWLYS [Νδεαυζέμ]ΝρΝ
*BQWLYS > *BQLYS > *BLQYS [Μπδζεέμ]έΝ ζέΝ ξέΝF. A. Pennacchietti,ΝσέΝπέ 
243 Ό αθΝ κδΝ αέηκθ μΝ υπ Ϊΰβ αθΝ βθΝ ικυ έαΝ κυΝ κζκηυθ κμ,Ν υηφπθάγβε Ν θαΝ ζ υγ λπγκτθΝ
αυ κέΝη ΪΝ κΝγΪθα κΝ κυΝία δζδΪέΝΌηπμ,ΝαθΝκΝκζκηυθΝπαθ λ υσ αθΝ βΝΜπδζεέμΝεαδΝΫεαθ Νπαδ έΝηααέΝ
βμ,Ναυ άΝπμΝ αέθδΝεα ΪΝ κΝάηδ υΝάι λ Ν αΝηυ δεΪΝ πθΝ αδησθπθΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ αΝ δαίέίαα Ν κΝπαδ έΝ
βμ,Ν η Ν υθΫπ δαΝ βΝ απ ζ υγΫλπ βΝ θαΝ ηβΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ πκ ΫέΝ Όηπμ,Ν αθΝ κΝ πδίά κλαμ-κζκηυθΝ
παθ λ υσ αθΝ βΝΜπδζεέμΝη Ν αΝξαλαε βλδ δεΪΝσθκυΝΧκπζΫμ,Ν λδξκφυέαΨ,Ν κΝπαδ έΝ κυμΝγαΝά αθΝεα ΪΝ
ζκΰδεάΝ υθΫπ δαΝ βηέκθκμΝ ΧηκυζΪλδΨ,Ν ΪλαΝ έλκ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ εζ έο δΝ βΝ υθα έαΝ κυΝ
κζκηυθ αΝεαδΝθαΝαπκ τξ δΝ κΝ ξΫ δκΝ κυΝΘ κτΝεαδΝβΝαπκ κζάΝ κυΝκζκηυθ αΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ
υηπαθ δεάμΝ Ϊι πμ,ΝσππμΝγαΝ ε γ έΝ Ν πση θκΝ βη έκΝ βμΝαθαζτ πμέΝ . ξ. J. Lassner, σ. π., . 

82-83.    
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κΝφσλ ηΪΝ βμΝΰδαΝ θαΝηβΝίλαξ έ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝφαθκτθΝ αΝπσ δαΝ βμέΝΌθ πμΝβΝ

Μπδζεέμ,Νσ αθΝ δ άζγ ,Νπέ ο Νσ δΝγαΝπ λπα κτ Ν Νθ λσΝεαδΝ άεπ Ν βθΝΪελβΝ κυΝ

φκλΫηα σμΝ βμέΝΣσ ΝκΝκζκηυθΝ δΫελδθ Νσ δΝ αΝπσ δαΝ βμΝά αθΝυπΫλκξα,ΝαθΝεαδΝκδΝ

ΰΪηπ μΝ βμΝά αθΝ λδξπ Ϋμ244έΝ Νία έζδ αΝ κυΝΪλ ΝεαδΝγαΝάγ ζ ΝθαΝ βΝθυηφ υγ έ,Ν

αζζΪΝ βΝ λυξπφυ αΝ βμΝ κυΝ πλκεαζκτ Ν απκ λκφά,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ δΫ αι Ν αΝ αέθδΝ θαΝ

κδηΪ κυθΝαπκ λδξπ δεάΝαζκδφάέΝΓδαΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝδ κλέαμΝκδΝπβΰΫμΝ δξΪακθ αδμΝ

κΝ ΰΪηκμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ ηηΫθπθΝ θΝ γ πλ έ αδΝ κηΫθκμΝ εαδΝ έ πμΝ ζδεΪΝ βΝ

ΜπδζεέμΝπαθ λ τγβε ΝεΪπκδκθΝαλξβΰσΝ βμΝφυζάμΝΥαηθ Ϊθ245. 

  βΝ τθγ βΝ αυ άμΝ βμΝ αφβΰά πμΝ υπκ βζυθ αδΝ σ δΝ ά αθΝ ΰθπ ΪΝ αΝ

αδηκθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ ία έζδ αμ,Ν σππμΝ βΝ λδξκφυ αΝ εαδΝ κδΝ ΰαρ κυλδθΫμΝ

κπζΫμέΝ Μκζκθσ δΝ κΝ ΫζκμΝ κδΝ κπζΫμΝ απ έξγβ αθΝ εαεκάγβΝ ξσζδαΝ πθΝ αέθδ,Ν

φαέθ αδΝ σ δΝ βΝ λδξπφυ αΝ θΝ απβ ξσζβ Νκτ Ν κΝκζκηυθ αΝκτ Ν κΝ υΰΰλαφΫαέΝ

θυπδκθΝ αυ άμΝ βμΝ υθπηκ έαμΝ πλκμΝ αηατλπ δθΝ βμΝ δεσθαμΝ βμΝ ία δζέ βμΝ κΝ

κζκηυθΝ φΫλγβε Ν ιυπθσ λαΝ απσΝ αΝ αέθδ,Ν αφκτΝ η Ν κΝ Ϋξθα ηαΝ κυΝ ΰυΪζδθκυΝ

απΫ κυΝ απκεαζτφγβε Ν βΝ αζάγ δαΝ ΰδαΝ βΝ ία έζδ α246έΝ ΠαλΪΝ βΝ ξλά βΝ

ηκυ κυζηαθδευθΝπβΰυθ,ΝβΝδκυ αρεάΝ πέ λα βΝ θΝαπκυ δΪα δΝεαδΝσξδΝησθκθΝ ιΝαδ έαμΝ

αζηκυ δευθΝ πδλλκυθΝ κΝ πλυδηκΝ Ι ζΪηέΝ Ν εαεάΝ φάηβ,Ν βΝ κπκέαΝ υθκ τ δΝ βΝ

ία έζδ α,Ν ξ σθΝ υπκθκ έ αδΝ κΝ Σαζηκτ ,Ν βΝ απσ κηβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ δ κλέαμΝ

ηΪζζκθΝπλκςπκγΫ δΝπλκΰ θΫ λβΝαθΪπ υιβΝ ΝΪζζκΝζκΰκ ξθδεσΝπ λδίΪζζκθ,Ν θυΝ

δΪφκλαΝΰζπ δεΪ Ϊθ δαΝπαλαπΫηπκυθΝπμΝπλσ υπκΝ ΝιΫθβΝπβΰά247.  

 θΝ εαδΝ βΝ πέ βηβΝ δεσθαΝ βμΝΜπδζεέμΝ ΰδαΝ κΝ Ι ζΪηΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ πδ άμΝ

Μκυ κυζηΪθαμ,Νφαέθ αδΝσ δΝυπΪλξ δΝεαδΝ εΪπκδαΝΪζζβΝπαλΪζζβζβΝπλκμΝαυ άθ,Ν βμΝ

έεαδβμΝ υλαθθκε σθκυέΝΠΪζδΝκΝat-Ta‘labīΝ δα υα δΝ βθΝδ κλέαμΝσ αθΝκΝπα ΫλαμΝ βμΝ

πΫγαθ ,ΝθσηδηβΝ δΪ κξκμΝ κυΝγλσθκυΝά αθΝβΝΜπδζεέμέΝΌηπμΝη λέ αΝ κυΝζακτΝ βμΝ θΝ

βθΝ άγ ζ Ν εαδΝ ιΫζ ι Ν ΪζζκΝ ία δζδΪ,Ν κΝ κπκέκμ,Ν σ αθΝ π ίζάγβ,Ν Ϊλξδ Ν θαΝ φΫλ αδΝ

αυ αλξδεΪΝ κυμΝυπβεσκυμΝ κυ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝαυ κέΝθ’ΝαζζΪικυθΝ δΪγ βέΝΣσ  βΝ

Μπδζεέμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ κθΝπζβ δΪ δ,Νπλκ πκδάγβε Ν βθΝ λπ υηΫθβ,Ν κθΝΫπ δ Ν

θαΝπαθ λ υγκτθΝεαδΝ βθΝπλυ βΝθτε αΝ κυΝΰΪηκυΝ κθΝ εσ π ΝΰδαΝθαΝη έθ δΝηκθα δεάΝ

δ ε δεά λδαΝ κυΝγλσθκυ,Ναυ άΝ βΝφκλΪΝη Ν υθκζδεάΝζαρεάΝαπκ κξάέΝ θ ξκηΫθπμΝπμΝ

πλσ υπκΝ θαΝ ζ δ κτλΰβ Ν βΝ ίδίζδεάΝ δ κλέαΝ βμΝ Ικυ άγ,Ν βΝ κπκέαΝ απκε φΪζδ Ν κθΝ
                                                 
244 όέΝ χέΝ Pennacchietti,Ν «Legends of the Queen of Sheba»,Ν σ. π., έΝ γη˙ΝR. Beyer, σ. π., έΝ λγ˙ΝE. 
Ullendorff, σ. π., . 137 
245 The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the Ethiopic by sir E. A. Wallis 
Budge, . lxvi˙Νϋ. Ullendorff, σ. π. 
246 R. Beyer, σ. π., . 93-94 
247 E. Ullendorff, σ. π. 
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« τλδκ»Ν τλαθθκΝΟζκφΫλθβ248,Ν σππμΝπ λδΰλΪφ αδΝ κΝ κηυθυηκΝίδίζέκ249έΝ  βθΝ

αθ λκελα κτη θβΝ εκδθπθέαΝ κυΝ Ι ζΪηΝ βΝ δεσθαΝ βμΝ φδζκπσζ ηβμΝ εαδΝ α έ αε βμΝ

ΰυθαέεαμΝ φαθ Ϊα δΝ πμΝ παλαφπθέα,Ν αζζΪΝ υΝ ηΪζζκθΝ δα βλ έ αδΝ ηέαΝ δεσθαΝ

«αλξαρεάμ»Ν ΰυθαέεαμ,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ α αδΝ πθΝ αθ λυθΝ βμέΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ βΝ θΫαΝ

γλβ ε έαΝ θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝ ιαζ έο δΝ θ ζυμΝ αΝέξθβΝ βμΝπλκρ ζαηδεάμΝ πκξάμ,Νσ αθΝ

ΝπκζζΫμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝάΝφυζΫμΝευί λθκτ αθΝΰυθαέε μ250. 

 ΠΫλαθΝσζπθΝαυ υθΝβΝαφάΰβ βΝ κυΝat-Ta‘labīΝπλκ φΫλ αδΝεαδΝΰδαΝ πδπζΫκθΝ

αθΪζυ βμΝ κΝ πα ΫλαμΝ βμΝ ΜπδζεέμΝ ά αθΝ σ κΝ υπ λάφαθκμ,Ν υ Ν αλθάγβε Ν θαΝ

παθ λ υγ έΝ ΰυθαέεαΝ απσΝ κΝ ζασΝ κυΝ εαδΝ πλκ έηβ Ν ΫθαΝ αέθδ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ

λβγ έΝ βθΝ υζκΰέαΝ εαδΝ βΝ ξΪλβΝ κυΝ Θ κτ˙Ν βΝ υπ λβφΪθ δα εαδΝ βΝ «εα Ϊλα»Ν κυΝ

πα λσμΝ εζβλκ κ άγβεαθΝ εαδΝ βΝΜπδζεέμ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ αθάε δΝ κτ Ν κΝ ΰΫθκμΝ πθΝ

αθγλυππθΝ κτ Ν πθΝ αέθδέΝ Κα ’Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πλκεαζ έ αδΝ αθπηαζέαΝ βΝ

υηπαθ δεάΝ δ κλλκπέαΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ βΝ έ δαΝ αλθ έ αδΝ βθΝ παλα κ δαεάΝ γΫ βΝ βμΝ

ΰυθαδεσμΝ Ν ηδαΝ αθ λκελα κτη θβΝ εκδθπθέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ υπκ κτζπ βΝ πθΝ αέθδΝ

βθΝ ικυ έαΝ κυΝ κζκηυθ κμ251έΝ Ν δα κξάΝ κυΝ ία δζδΪΝ πα ΫλαΝ βμΝ παλκυ δΪα δΝ

πλκίζάηα α,Ν δσ δΝ θΝ απκ Ϋξκθ αδΝ σζκδΝ ΧκδΝ Ϊθ λ μΨΝ ηέαΝ ΰυθαέεαΝ ΰδαΝ κΝ γλσθκέΝΧμΝ

σ κΝβΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝία δζκε κθέαΝΰέθ αδΝ ζδεΪΝαπκ ε ά,Ν π δ άΝκΝθΫκμΝία δζδΪμΝ

παλ ίέα Ν αΝσλδαΝεαδΝ δμΝαΰα ΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝυπβεσκυμΝ κυΝ– πκηΫθπμΝεαδΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝ δλάθβΝ– κπσ Ν υλαΝβΝΜπδζεέμΝπμΝ δ ε δεά λδαΝ κυΝγλσθκυΝαπκζαηίΪθ δΝ

βμΝζαρεάμΝυπκ βλέι πμ,Ν δσ δΝαεσηαΝεαδΝβΝία δζ έαΝ βμΝγαΝά αθΝπλκ δησ λβΝαπσΝ

κΝπκζδ δεσΝξΪκμΝεαδΝ βθΝαθαλξέαέΝ Νηδ άΝαθγλυπδθβΝεαδΝηδ άΝ αδηκθδεάΝφτ βΝ βμΝ

ά αθΝΫθαΝ πδεέθ υθκΝ κέξβηαΝΰδαΝ δμΝ τξ μΝ κυΝζακτ,ΝκΝκπκέκμΝ βθΝυπ άλδι ,ΝαζζΪΝ

ΰδαΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ δ κλέαμΝ γαΝ υπάλξ Ν πΪθ κ Ν κΝ κζκηυθΝ πμΝ υπ λα πδ άμΝ εαδΝ

φτζαεαμΝ βμΝ Ϊι πμΝεαδΝ βμΝδ κλλκπέαμ252. 

 δ,Ν ζκδπσθ,Ν βΝΜπδζεέμΝ Ϋΰδθ Ν υηία δεΪΝ απκ ε άΝ απσΝ κυμΝ υηπα λδυ μΝ

βμ,Νυ Ν βΝ ξυλαΝ θαΝ απκε ά δΝ δαευίΫλθβ βΝ εαδΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ αθαλξέαέΝ  κθΝ

αθ έπκ αΝ υπΪλξ δΝ κΝ κζκηυθ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋξ δΝ πδζ ΰ έΝ απσΝ κΝΘ σ,Ν η Ν απκ κζάΝ θαΝ

δα βλά δΝ βΝ υηπαθ δεάΝ δ κλλκπέαέΝ θΝ εαδΝ βΝ ΜπδζεέμΝ έθαδΝ ηέαΝ ηβΝ φυ δεάΝ

                                                 
248 ΣκΝίδίζέκΝ βμΝΙκυ άγΝπαλκυ δΪα δΝηέαΝ δλΪΝαπσΝαθαελέί δ μΝεαδΝαθαξλκθδ ηκτμΝΧίζέΝ ξέΝ ατλκμΝ
Καζαθ αΪεβμ,Ν σέΝ πέ,Ν έΝ ηίθ-ηίκΨέΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ κΝ εΪ κξκμΝ π λ δεκτΝ κθσηα κμΝ ΟζκφΫλθβμΝ
παλκυ δΪα αδΝπμΝ τλδκμΝΧβ,ΝζΨ,Ν λα βΰσμΝ κυΝΰθπ κτΝ αίυζπθέκυΝία δζδΪΝΝαίκυξκ κθσ κλα,Ν
αθΝεαδΝ κΝε έη θκΝΧΰ,ΝΰΨΝ κθΝπαλκυ δΪα δΝία δζδΪΝ πθΝ υλέπθέΝΝΝΝΝ 
249 Ικυ άγΝΰγ,Νκ 
250 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰίγ-105 
251 J. Lassner, σ. π., . 73 
252 σ. π., . 73-76 
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π λέπ π βΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ δπζάμΝ εα αΰπΰάμΝ βμ,Ν έΰκυλαΝ βΝ ικυ έαΝ βμΝ ελέθ αδΝ

πλκ δησ λβΝαπσΝαυ άθΝ κυΝπλκεα σξκυΝ βμέΝ θΝ κτ κδμΝ– εαδΝπαλΪΝ αΝπλκ λάηα ΪΝ

βμΝ – βΝ έ δαΝ απκ λΫφ αδΝ κΝ ΰΪηκΝ εαδΝ βθΝ υπκ αΰά-υπαεκάΝ κθΝ Ϊθ λαμΝ αυ άΝ βΝ

«απδ έα»Ν βμ,Ν βζα άΝ βΝ απκ υξέαΝ βμΝ θαΝ υπκ αΰ έΝ κΝ γΫζβηαΝ κυΝ Θ κτ,Ν γαΝ βμΝ

πδίΪζ δΝθαΝυπκετο δΝ ΝηέαΝθΫαΝπλαΰηα δεσ β α,ΝαφκτΝ κΝ Ϋζκμ,ΝαθΝεαδΝη ΪΝαπσΝ

γ θαλάΝ αθ έ α β,Ν γαΝ εαηφ έ θυπδκθΝ βμΝ πθ υηα δεάμΝ αθπ λσ β αμΝ κυΝ

κζκηυθ α,Ν βζα άΝ κΝγΫζβηαΝ κυΝΘ κτΝεαδΝ βθΝ ικυ έαΝ θσμΝΪθ λα253. 

  Ν εΪπκδκΝ βη έκΝ βμΝ αφβΰά πμΝ κυΝ at-Ta‘labīΝ βΝ Μπδζεέμ,Ν ΰδαΝ θαΝ

δαπδ υ δΝ βΝ κφέαΝ κυΝ κζκηυθ α,Ν η αιτΝ πθΝ ΪζζπθΝ η αηφδΫα δΝ αΰσλδαΝ εαδΝ

εκλέ δαΝ βθΝυπβλ έαΝ βμΝεαδΝαβ ΪΝαπσΝ κΝία δζδΪΝθαΝ δαπδ υ δΝ κΝ π σΝφτζκ,Ν

κΝ κπκέκΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν ξ δεάΝ υεκζέαΝ απσΝ κΝ κζκηυθ αέΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ

ΜπδζεέμΝ υπ ζσΰδα Ν βθΝ απκ υξέαΝ κυΝ ία δζδΪ,Ν υ Ν θαΝ απκ έι δΝ βΝ δεάΝ βμΝ

πδ υξέαΝ θαθ έκθΝ βμΝφυ δεάμΝ Ϊι πμΝπλαΰηΪ πθ,Ν αΝκπκέαΝεα ’Ναυ άθΝ υΰξΫκθ αδΝ

υεσζπμΝη αιτΝ κυμ,Ν πκηΫθπμΝβΝ έ δαΝ θκηδηκπκδ έ αδΝ θαΝευί λθΪΝ κυμΝΪθ λ μέΝΧμΝ

σ κΝ κΝ ΰξ έλβηΪΝ βμΝ ζδεΪΝαπΫ υξ ,Νη Ν βΝ υθ λκηάΝηΪζδ αΝ βμΝφτ πμ,ΝαφκτΝκΝ

κζκηυθΝ πΫ υξ Ν κθΝ θ κπδ ησΝ κυΝφτζκυΝ πθΝυπβλ υθΝία δαση θκμΝ βΝφυ δεάΝ

υηπ λδφκλΪΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝηδΪμΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν κυΝεαγαλδ ηκτΝ πθΝ

ξ δλυθΝεαδΝ κυΝπλκ υπκυ254έΝ θΝεαδΝβΝΜπδζεέμΝ θΝ εσπ υ ΝθαΝυπκ αΰ έΝ ΝεαθΫθαθΝ

Ϊθ λα,Ν υλα,Νη Ν βθΝ πδ υξέαΝ κυΝκζκηυθ α,ΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ κΝεΪθ δ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝ

εαδΝθαΝπλκξπλά δΝ βθΝαπκ λέξπ βΝ πθΝπκ υθΝ βμ,Ν βθΝ ζ υ αέαΝΫθ διβΝπΪθπΝ βμΝ

ΰδαΝ βθΝαθ δ λκφάΝ πθΝλσζπθΝεαδΝ βθΝαθ έ α βΝ αΝ ξΫ δαΝ κυΝΘ κτέΝΎ λαΝεαδΝ

απσΝαυ σΝγαΝά αθΝπζΫκθΝηέαΝαπζάΝΰυθαέεαΝ ΝΫθαΝαθ λκελα κτη θκΝεσ ηκ,ΝβΝκπκέαΝ

πδπλκ γΫ πμ γαΝΫπλ π ΝθαΝπαθ λ υγ έ255έΝΜ Ν κΝΰΪηκΝγαΝκζκεζβλπθσ αθΝβΝυπκ αΰάΝ

βμ,Ν αζζΪΝ βΝ έ δαΝ γ πλκτ Ν υπκ δηβ δεσΝ θαΝ θυηφ υγ έΝ εΪπκδκθΝ απσΝ κυμΝ υπβεσκυμΝ

βμέΝ θ δγΫ πμΝΰΪηκμΝη Ν κΝκζκηυθ αΝέ πμΝ βΝίκβγκτ ΝθαΝ δα βλά δΝεΪπκδ μΝαπσΝ

δμΝ υθΪη δμΝ βμ,ΝσηπμΝβΝαπσλλδοβΝ βμΝπλσ α βμΝαπσΝ κΝία δζδΪ,Ν κΝη ΰΪζκΝ λα άΝ

η Ν κΝη ΰΪζκΝξαλΫηδ,Ν άηαδθ ΝΰδαΝ βΝΜπδζεέμΝεΪ δΝπαλαπΪθπΝαπσΝά α256.    

 

 

 

 

                                                 
253 σ. π., . 77-78 
254 σ. π., . 80 
255 σ. π., . 83-84 
256 σ. π., . 85-86 
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θέΝΧλδ δαθδεκέΝγλτζκδ 
θέ1έΝΗΝχβθκπσ αλβΝία έζδ α 

 Ν παλαησλφπ βΝ πθΝ ία δζδευθΝ πκ δυθΝ θΝ Ϊφβ Ν αθ πβλΫα βΝ εαδΝ βΝ

φαθ α έαΝ πθΝ Υλδ δαθυθ,Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ παλκυ δΪα αδΝ η Ν

πσ δαΝ ΰαρ Ϊλκυ,Ν εα έεαμΝ άΝ ξάθαμέΝ  Ν ηέαΝ εκπ δεάΝ δ κλέαΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ εα δεέ δαΝ

πσ δαΝ εαδΝ βΝ έα άΝ κυμΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κθΝ ετεζκΝ δ κλδυθΝ κυΝ ιτζκυΝ κυΝ ΣδηέκυΝ

 αυλκτ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ ε γ έΝ κΝ πση θκΝυπκε φΪζαδκέΝΚα ΪΝ βθΝκδεκ σηβ βΝ κυΝ

ΝακτΝ πθΝΙ λκ κζτηπθΝξλβ δηκπκδάγβε ΝκΝεκλησμΝαπσΝ κΝ Ϋθ λκΝ κυΝΠαλα έ κυ,Ν

κΝ κπκέκμ,Ν η Ν ΫθαΝ ξ τπβηΪΝ κυΝ κυμΝ ζέγδθκυμΝ σΰεκυμ,Ν κυμΝ λαΰυθδα Ν κΝ

απαλαέ β κΝ ηΫΰ γκμέΝ Ό αθΝ κΝ κζκηυθΝ εα ΪΝ βθΝ πέ ε οβΝ βμΝ ία έζδ αμΝ

πζβλκφκλάγβε Νσ δΝαυ άΝ έξ Ναθ έΝΰδαΝαθγλυπδθκΝΫθαΝπσ δΝεα έεαμ,Νπζβηητλδ Ν κΝ

πλκατζδκΝ κυΝΝακτ,Ν κπκγΫ β Ν κΝγλσθκΝ κυΝ ΝΫθαΝ ΰθσΝ βη έκΝεαδΝεΪζ Ν βΝ

ία έζδ αΝ θαΝ πλκ Ϋζγ δέΝ Σσ Ν αυ άΝ αθαΰεα δεΪΝ αθα άεπ Ν κΝ φσλ ηΪΝ βμΝ εαδΝ

π λπΪ β Ν ιυπσζβ βΝ κΝ θ λσ,Ν σπκυΝ πΫπζ Ν κΝ γαυηα κυλΰσμΝ εκλησμέΝΣκΝ ΪΰΰδΰηΪΝ

κυΝ πλκεΪζ Ν αηΫ πμΝ βθΝ έα βΝ κυΝ πκ δκτΝ εαδΝ βθΝ αθ δεα Ϊ α άΝ κυΝ η Ν

αθγλυπδθκ257. 

 Ν ε κξάΝ η Ν αΝ ξβθκπσ αλαΝ θΝ έθαδΝ ΰθπ σθΝ πυμΝ ι εέθβ 258,Ν φαέθ αδ,Ν

σηπμ,Νσ δΝά αθΝαπσΝθπλέμΝ δα κηΫθβΝ βθΝ θα κζδεάΝΡπηαρεάΝ υ κελα κλέαΝεαδΝ

σ δΝαπσΝ ε έΝπΫλα Ν βΝ τ βΝεα ΪΝ κΝηΫ κΝΜ αέπθαΝ Χλβί-1270)259έΝΚαδΝαυ άΝβΝ

ε κξάΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κΝ ιτζκΝ κυΝ ΣδηέκυΝ  αυλκτμΝ εα ΪΝ βθΝ πέ ε οάΝ βμΝ αΝ

Ι λκ σζυηαΝβΝία έζδ αΝΫπλ π ΝθαΝ δα ξέ δΝηέαΝΰΫφυλαΝ κθΝπκ αησΝΚέθ λκθέΝΠλδθΝ

κΝεΪθ δ,Νίέπ ΝΫθαΝσλαηαΝεαδΝη ΝίΪ βΝαυ σΝαθ ΰθυλδ Ν ΝηέαΝαπσΝ δμΝ αθέ μΝ κΝ

ιτζκΝ κυΝ αυλκτ,Ν κθΝ κπκέκΝ γαΝ εαλφπθσ αθΝ αλΰσ λαΝ κΝ π άλαμΝ κυΝ εσ ηκυέΝ

πσΝ υ Ϋί δαΝπλκ έηβ ΝθαΝ δα ξέ δΝ κΝθ λσΝεαδΝ σ Ν αΝπσ δαΝ βμΝΰδα λ τγβεαθέΝ

 βθΝ ε κξάΝ βμΝ υ δεάμΝ ξλδ δαθκ τθβμΝ βΝ ία έζδ αΝ κθκηΪα αδΝReine Pédauque 

ΧαπσΝ κΝ δ αζδεσΝ piede d’Ν occaΨ,Ν βζα άΝ Υβθκπσ αλβΝ α έζδ αέΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ

ηκλφάΝ βμΝ βΝ τ βΝθαΝ πβλ Ϊ γβε ΝεαδΝθαΝ θδ ξτγβε Ν πδπζΫκθΝεαδΝαπσΝ δΪφκλαΝ

ία δζδεΪΝ εΪθ αζαΝ δμΝ φλαΰεδεΫμΝ υθα έ μΝ πθΝ Καλκζδ υθΝ Χ751-λκιΨΝ εαδΝ πθΝ

                                                 
257 F. A. Pennacchietti, σ. π., . 36 
258 Κα Ϊ κ F. A. Pennacchietti, Three Mirrors For Two Biblical Ladies: Susanna and the Queen of 
Sheba in the Eyes of Jews, Christians and Muslims, . 90 έ πμ πλσε δ αδ ΰδα ζΪγκμ αθ δΰλαφάμ βθ 
Ϋεφλα β pedes anserinos et oculos lucentes ut stellae (ξβθκπσ αλα εαδ ηΪ δα ζαηπ λΪ σππμ ’ΝΪ λα), 
σπκυ αθ έ ΰδα asininos (ΰαρ κυλδθσμ) αθ ΰλΪφβ serinos. 
259 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝθ4 
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Καπ δ υθΝ Χλκι-ΰγβκΨ,Ν σπκυΝ δΪφκλκδΝ πλπ αΰπθδ ΫμΝ έξαθΝ παλαηκλφπηΫθαΝ

ξαλαε βλδ δεΪ260. 

 ΧμΝ σ κΝ βΝ παλΪ κ βΝ βμΝReine Pédauque Ϋζαί Ν η ΰαζτ λβΝ δΪ κ βΝ εα ΪΝ

κθΝ τ λκΝ Μ αέπθαΝ Χΰβιί-1500)261έΝ ΟΝ γ κζσΰκμΝ ΟθυλδκμΝ απσΝ βθΝ υΰκτ αΝ

παλαγΫ δΝ κ ΫλΰκΝ κυΝDe Imagine Mundi πλδθΝ απσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΰβκυΝ αδέΝ σ δΝ βΝ

ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ έξ Ν ξκθκπσ αλαΝ εαδΝ η Ν αυ άθΝ βθΝ πζβλκφκλέαΝ

υηφπθκτ αθΝ ΫθαΝ ίδίζέκΝ ε κγΫθΝ εα ΪΝ κθΝ ΰηκΝ αδέΝ βΝ Νυλ ηίΫλΰβ,Ν κΝ κπκέκΝ

απ υγυθσ αθΝ ΝαπΰλΪφκυμ,ΝεαδΝΫθαΝπκέβηαΝ κυΝΰ513262έΝ πέ βμΝ βΝΓαζζέαΝεα ΪΝ κΝ

ΰβκΝαδέΝβΝΥβθκπσ αλβΝ α έζδ αΝαπ δεκθέ γβε Ν δμΝπτζ μΝ δ λυθΝθαυθέΝ Νεέθβ βΝ

αυ άΝ ηΪζζκθΝ έξ Ν υηίκζδεσΝ ξαλαε άλαμΝ βΝ ία έζδ αΝ αθαΰθπλέ γβε Ν πμΝ βΝ

ία έζδ αΝΝσ κυ,ΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝηέζβ ΝκΝΥλδ σμΝεαδΝ βθΝκπκέαΝ π φτζα Νλσζκ 

ελδ άΝ εα ΪΝ βΝ υ ΫλαΝ Παλκυ έαέΝ θΝ εαδΝ βΝ απ δεσθδ βΝ θσμΝ κίαλκτΝ ελδ άΝ η Ν

ξβθκπσ αλαΝ έθαδΝ αθ δφα δεά,Ν κδΝπμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθΝαΰλΪηηα κδΝ πδ κέΝ βμΝ πκξάμΝ

υθ δληδεΪΝ γαΝ υθ ταααθΝ αΝ τκΝ πλσ ππαΝ εαδΝ βθΝπαλαπκηπάΝ αΝ ξα α,Νυ ,Ν

δ λξση θκδΝ κΝθασΝΰδαΝ βΝζα λ έα,ΝθαΝαθαζκΰδ γκτθΝ αΝελέηα αΝεαδΝ δμΝαηαλ έ μΝ

κυμΝεαδΝθαΝκ βΰβγκτθΝ βΝη Ϊθκδα263έΝΌηπμΝεα ’Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝκδΝγλτζκδΝΰδαΝ βΝ

Reine Pédauque απκηαελτθκθ αθΝ δαλευμΝ απσΝ βθΝ αλξδεάΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ

κυΝ αίΪέΝ πέ βμΝ Ϊ ξ βΝ η Ν βθΝ παζαδκ δαγβεδεάΝ ε κξάΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ δ κλέαΝ κυΝ

ιτζκυΝ κυΝΣδηέκυΝ αυλκτ,ΝβΝκπκέαΝγαΝ ι α γ έΝ υγτμΝαηΫ πμέ 

 

θέβέΝΗΝδ κλέαΝ κυΝιτζκυΝ κυΝΣδηέκυΝ αυλκτ 

 ΝαθΪπ υιβΝαυ άμΝ βμΝδ κλέαμΝ υθ υΪα δΝπκζζΪΝ κδξ έα,ΝβΝ« δαπζκεά»Ν πθΝ

κπκέπθΝυπάλι ΝηαελκξλσθδαΝεαδΝπκδεέζβμΝπλκΫζ υ βμέΝ θ ξκηΫθπμΝθαΝι εδθΪΝεα ΪΝ

αΝ πλυ αΝ η αξλδ δαθδεΪΝ ξλσθδα,Ν σ αθΝ κΝ γθδεσΝ σθκηαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ Ϋΰδθ Ν

πλκ ππδεσέΝ βΝ βΝ απσελυφβΝ « δαγάεβΝ κζκηυθ κμ»Ν βθΝ κθκηΪα δΝ «αίΪ,Ν

ία έζδ αΝ Νσ κυ»,Ν θυΝ αεσηαΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υαΰΰ ζδ ΫμΝ Μα γαέκΝ εαδΝ ΛκυεΪΝ

                                                 
260 έΝ ξέΝσέΝπέ,Ν έΝκΰ-κζ,ΝαθΝεαδΝκΝBeyer κΝσέΝπέ,Ν έΝκΰΝ φΪζζ δΝ βΝξλκθκζσΰβ βΝ κυΝΡκίΫλ κυΝ ΄Ν
κυΝ υ ίκτμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ία έζ υ Ν η αιτΝ λλθ-ΰίγΰΝ ΧεαδΝ σξδΝ κθθ-λβγΝ σππμΝ έ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
Ϋε κ βΝ κυΝίδίζέκυΝ κυΨέΝΠαλα σιπμΝκΝέ δκμΝ π ΪΝαθαφΫλ αδΝπμΝΚαπ έ βμΝεαδΝ πέ βμΝ π ΪΝπμΝ
υθ δαζζαΰ έμΝηααέΝ κυΝπΪπαμΝΡυηβμΝαθαφΫλ αδΝκΝΓλβΰσλδκμΝ ΄ΝΧλλθ-λλλΨέΝΓδαΝ βθΝ παζάγ υ βΝ πθΝ
ξλκθκζκΰδυθΝξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝ«Γαζζέα»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝΰθΝ
Χ γάθαμΝ ΠΪπυλκμ,Ν ΰλλθ2Ψ,Ν έΝ ιί-137, υΝ έΝ ΰίΰΝ εαδΝ ζΪ δκμΝ Φ δ Ϊμ,Ν «ΠΪπαμ»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝ
ΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝζκΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νΰλλθ2Ψ,Ν έΝΰβΰέ 
261 Ν ξλκθκζσΰβ βΝ κυΝ Μ αέπθαΝ ία έ γβε Ν κΝ ίδίζέκΝ D. Nicholas, Ν ιΫζδιβΝ κυΝ η αδπθδεκτΝ
εσ ηκυ,ΝΜ Ϊφλα βΝΜαλδΪθθαΝΣαδαθ αά,ΝΧ γάθαμΝΜΙ Σ,Νβίίί2). 
262 R. Beyer, σ. π., . 63-64 
263 σ. π., . 61-63 
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εαζ έ αδΝ«ία έζδ αΝΝσ κυ»,Ν κΝκπκέκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝγ πλάγβε ΝπζΫκθΝπμΝ κΝσθκηαΝ

κυΝία δζ έκυΝ βμ264. 

 πση θκΝ ίάηαΝ ά αθΝ ηέαΝ ΪζζβΝ « δαπζκεά»μΝ κΝ ξλκθδεκΰλΪφκμΝ ΓλβΰσλδκμΝ

ΜκθαξσμΝ πέΝ κυΝ υααθ δθκτΝαυ κελΪ κλκμΝΜδξαάζΝΓ΄ΝΧκζβ-κθιΨΝαθαφ λση θκμΝ βΝ

ία έζδ αΝ βθΝ απκεαζ έ η Ν κΝ αίΪΝ πμΝ πλκ ππδεσΝ σθκηαΝ εαδΝ παλα έ δΝ σ δΝ κδΝ

ζζβθ μΝ βθΝ κθσηαααθΝ έίυζζαέΝ υ σΝ κΝ ίάηαΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεσ,Ν δσ δΝ κθΝ

αλξαέκΝεσ ηκΝβΝαλξΫΰκθβΝέίυζζαΝπλκφά υ Νεα α λκφΫμΝεαδΝ υηφκλΫμ265έΝΧμΝ βθΝ

τ λβΝαλξαδσ β αΝ έξ Ν αυ δ γ έΝη Ν δΪφκλαΝπλσ ππαΝ δ εκλπδ ηΫθαΝ ΝκζσεζβλβΝ

βΝζ εΪθβΝ βμΝΜ κΰ έκυ,Ν αΝκπκέαΝκδΝ υΰΰλαφ έμΝ βμΝ πκξάμΝυπ ζσΰδααθΝ Ν Ϋεα266. 

Ν έίυζζαΝ εα Ϋΰλαφ Ν κυμΝ ξλβ ηκτμΝ βμΝ εαδΝ υθΝ πΝ ξλσθπΝ βΝ υζζκΰάΝ αυιάγβε έΝ

 βθΝαλξαέαΝΡυηβ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪ κ β,ΝπλδθΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝθκυΝαδέΝπέΥέΝκδΝ

δίυζζδεκέΝ ξλβ ηκέΝ η Ν ία δζδεάΝ απσφα βΝ γ πλάγβεαθΝ ελα δεκέΝ εαδΝ δ δεκέΝ

αιδπηα κτξκδΝά αθΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝθαΝ κυμΝ πδγ πλκτθΝεαδΝθαΝ κυμΝ υηίκυζ τκθ αδΝΝ

Νπ λδσ κυμΝελέ πμΝτ λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ267έΝ θΝεαδΝ κΝΰβΝπέΥέΝκΝ

αυ κελΪ κλαμΝ τΰκυ κμ ΧγίΝ πέΥέ-ΰζΝ ηέΥέΨΝ εα Ϋ λ ο Ν π λδ σ λκυμΝ απσΝ βίίΝ

πλκφβ δεκτμΝ έξκυμΝ ιΝαδ έαμΝ κυΝεα ’Ναυ σθΝαθα λ π δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ κυμ268,Νη Ν

βΝξλδ δαθδεάΝαθα κζάΝβΝ εεζβ έαΝφλσθ δ ΝθαΝ θ Ϊι δΝ κυμΝυπκζκέπκυμΝξλβ ηκτμΝ

βθΝυπβλ έαΝ βμ,Ν φ’Νσ κθΝεα σλγπ ΝθαΝπαλκυ δΪ δΝεΪπκδκυμΝπμΝπλκφβ έ μΝΰδαΝ

βθΝΫζ υ βΝ κυΝΥλδ κτ˙ΝηΪζδ αΝατιβ ΝεαδΝ κθΝαλδγησΝ κυμΝ Ν υ εα,Νσ αΝεαδΝ αΝ

ίδίζέαΝ πλκφβ υθΝ βθΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβέΝ ΧμΝ κθΝ ΰγκΝ αδέΝ – έ πμΝ εαδΝ θπλέ λαΝ – βΝ

ία έζδ αΝ υπκζκΰδασ αθΝ πμΝ βΝ ΰγβΝ έίυζζα,Ν αφκτΝ βΝ λπηαρεάΝ θα κζάΝ βΝ

υηπ λδ ζΪηίαθαθΝαθΪη αΝ δμΝ έίυζζ μ269. 

 ΠλκφαθυμΝ κΝ ζσΰκμΝ αυ άμΝ βμΝ αυ κπκέβ βμΝ ά αθΝ βΝ κφέαΝ βμ,Ν αφκτΝ

ηαλ υλ έ αδΝά βΝαπσΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ αΝαδθέΰηα αΝεαδΝ δμΝ

τ εκζ μΝ λπ ά δμ270έΝΠαλΪζζβζα,Νσηπμ,ΝπλΫπ δΝθαΝδ ξτ δΝεαδΝεΪ δΝΪζζκμΝβΝ ίλαέαΝ

έίυζζα,Νΰθπ άΝεαδΝπμΝΥαζ αέαΝέίυζζαΝάΝΠ λ δεάΝέίυζζα,Νκθκηαασ αθΝΪίίβΝΧάΝ

αηίάγβΝ Ν εΪπκδαΝ παλαζζαΰάΝ κυΨΝ εαδΝ φαθ λυγβε Ν κυμΝ ίλαέκυμΝ βμΝ
                                                 
264 όέΝχέΝPennacchietti,Ν«Legends of the Queen of Sheba»,Νσ. π., . 36-37 
265 Κα ΪΝ κθΝηκΝαδέΝεαδΝπμΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝζκυΝαδέΝπέΥέΝΰέθ αδΝζσΰκμΝΰδ’Ναυ άθΝ αθΝθαΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝ
πλσ ππκΝεαδΝησθκθΝη ΪΝαπσΝαυ άθΝ βθΝπ λέκ κΝπλυ κμΝκΝ λδ κ ΫζβμΝηδζΪΝΰδαΝπκζζΫμΝέίυζζ μέΝ ζέΝ
ξέΝπ άλβμΝΠα λυθκμ,Ν«έίυζζα»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝηγΝΧ γάθαμΝ
ΠΪπυλκμ,Ν ΰλλθ2Ψ,Ν έΝ ζγβ-ζγγΝ εαδΝ ΪίίαΝ ΰκυλέ β,Ν ΣαΝ απσελυφαΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ,Ν σηκμΝ ΄Ν
Χ γάθαδμΝΰλιλΨ,Ν έΝγκΰέ 
266 έΝΠα λυθκμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζγγ˙ΝέΝ ΰκυλέ βμ,ΝσέΝπέ 
267 έΝΠα λυθκμ,ΝσέΝπέ˙ΝέΝ ΰκυλέ βμ,ΝσέΝπέ 
268 έΝ ΰκυλέ βμ,ΝσέΝπέ 
269 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝγίκ-311 
270 Γ΄Ν α έΝΰίμΝΰ,Νγ 
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Παζαδ έθβμέΝ Ν τηπ π βΝ πθΝ τκΝ ξ σθΝ κησβξπθΝ κθκηΪ πθΝ πδγαθσθΝ θα 

υθ Ϋζ Ν βθΝ ατ δ βΝ πθΝ τκΝπλκ υππθ271. 

 ΟδΝ υααθ δθκέΝ ξλκθδεκΰλΪφκδΝ ά αθΝ κδΝ πλυ κδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ αυ κπκέβ αθΝ βΝ

ία έζδ αΝ κυΝ αίΪΝ πμΝ ίλαέαΝ έίυζζαΝ εαδΝ σξδΝ πμΝ εΪπκδαΝ ΪζζβΝ κυΝ αλξαέκυΝ

εσ ηκυ,Ν π δ άΝκΝεέθ υθκμΝθαΝ υθ γ έΝβΝία έζδ αΝη Ν βθΝ δ πζκζα λδεάΝηαθ έαΝ

ά αθΝ κλα σμέΝ θΝ κτ κδμΝ πκυγ θΪΝ θΝ ιβΰ έ αδΝ πυμΝ βΝ ία έζδ αΝ απΫε β Ν βΝ

ηαθ δεάΝδεαθσ β αέΝ ΝαπΪθ β βΝγαΝ κγ έΝη Ν βθΝΫθ αιάΝ βμΝ βθΝδ κλέαΝ κυΝιτζκυΝ

κυΝ ΣδηέκυΝ  αυλκτ,Ν κπσ Ν βΝ δίυζζδεάΝ πλκφβ έαΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κΝ ξλδ δαθδεσΝ

ηάθυηαέΝ Κα ’Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ κΝ δίυζζδεσμΝ θγκυ δα ησμΝ ξαζδθαΰπΰ έ αδΝ εαδΝ βΝ

δ πζκζΪ λδ αΝ έίυζζαΝ η α λΫπ αδΝ Ν Υλδ δαθάΝ πλκφά δ αΝ κυΝ  αυλκτέΝ

πδπλκ γΫ πμΝ υλαΝ αζζΪα δΝ εαδΝ κΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ πλκφβ έαμΝ βμ,Ν δσ δΝ βΝ

ία έζδ α-έίυζζαΝ απ ε τ αδΝ βμΝ αλξαέαμΝ εα α λκφκζκΰέαμΝ εαδΝ ηδζΪ δΝ ΰδαΝ κΝ

εαζσΝεαδΝ κΝεαεσ,Ν βΝαπάΝεαδΝ κΝγΪθα κ,Ν βΝζτ λπ β,ΝαφκτΝκΝ αυλσμΝ κυΝΚυλέκυΝ

κυ αηυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ βηαέθ δΝ υηφκλΪΝ εαδΝ εα α λκφά272έΝ υ σΝ υπάλι Ν εαδΝ κΝ

ζ υ αέκΝίάηαΝ βμΝ« δαπζκεάμ»έ 

 ΟΝετεζκμΝ πθΝδ κλδυθΝΰδαΝ κΝιτζκΝ κυΝΣδηέκυΝ αυλκτΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ βθΝ

απσελυφβΝ ζκΰκ ξθέαΝ εαδΝ αθΪΰ αδΝ ά βΝ κυμΝ πλυ κυμΝ η αξλδ δαθδεκτμΝ αδυθ μέΝ

λξδεΪΝκδΝΠΫ λκμΝComestor εαδΝ ΙπΪθθβμΝBeleth α ξκζάγβεαθΝη Ν βθΝ δ κλέαΝεα ΪΝ

κθΝΰβκΝαδέ,Ν θΝ κτ κδμΝβΝεαζτ λβΝπ λδΰλαφάΝαθάε δΝ κΝΫλΰκΝLegenda Aurea κυΝ

κηδθδεαθκτΝ ΙΪεκπκΝθ αΝ αλΪ ΝΧ1228/30-ΰβλκΨέΝτηφπθαΝη Ναυ άθΝκΝβγΝΫζαί Ν

απσΝ κθΝ αλξΪΰΰ ζκΝ ΜδξαάζΝ λ δμΝ πσλκυμΝ απσΝ κΝ Ϋθ λκΝ βμΝ Γθυ πμΝ εαδΝ κυμΝ

Ϋίαζ Ν κΝ σηα κυΝ κδηκγΪθα κυΝ ΪηέΝΟδΝ πσλκδΝίζΪ β αθΝ κθΝ ΪφκΝ κυ πμΝ

βθΝ πκξάΝ κυΝΜπυ ά,ΝκΝκπκέκμΝαφαέλ ΝαπσΝ ε έ αΝίζα ΪλδαΝεαδΝ αΝφτ υ Ν κΝ 

σλκμΝΥκλ έί,Ν σπκυΝπαλΫη δθαθΝπμΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ αυ ,ΝκΝκπκέκμΝ αΝη Ϋφ λ Ν αΝ

Ι λκ σζυηα,Ν σπκυ αΝ ίζα ΪλδαΝ οάζπ αθ,Ν υ πκυΝ κΝ κζκηυθΝ αΝ Ϋεκο Ν ΰδαΝ θαΝ αΝ

ξλβ δηκπκδά δΝ βθΝ κδεκ σηβ βΝ κυΝ ΝακτέΝ Όηπμ,Ν θυΝ κδΝ ιυζκυλΰκέΝ η λκτ αθΝ

π ΪΝ κΝαπαδ κτη θκΝηάεκμ,Νεα ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ αΝεκηηΪ δαΝά αθΝηδελσ λα,Νΰδ’Ν

αυ σΝ ζδεΪΝξλβ έη υ αθΝπμ ΰΫφυλαΝΰδαΝ βΝα τιβΝ κθΝπκ αησΝΚέθ λκθ273. 

Ό αθΝβΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝΫφγα Ν αΝΙ λκ σζυηα,ΝΫπλ π ΝθαΝ δα ξέ δΝ κθΝ

πκ αησ,ΝαζζΪΝβΝ δαέ γβ άΝ βμΝ άμΝΫζ ΰ Νσ δΝ Ναυ σΝ κΝιτζκΝγαΝελ ησ αθΝκΝπ άλαμΝ

κυΝ εσ ηκυΝ εαδΝ θΝ γΫζβ Ν θαΝ πα ά δΝ πΪθπΝ Ν αυ σ˙Ν Ϋ δΝ ΰκθΪ β Ν εαδΝ

                                                 
271 R. Beyer,ΝσέΝπέ,Ν έΝγίκ-309, 311 
272 σ. π., . 312-313 
273 σ. π., . 290-βλβ˙ΝόέΝχέΝPennacchietti,Νσ. π., . 37 
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πλκ υξάγβε Ν εαδΝ πΫλα Ν ηΫ αΝ απσΝ κΝ θ λσέΝ Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β άΝ βμΝ η Ν κΝ

κζκηυθ αΝ κυΝ έπ Ν βθΝπλκφβ έαΝεαδΝαυ σμΝ δΫ αι ΝθαΝαφαδλ γ έΝ κΝιτζκΝαπσΝ βΝ

ΰΫφυλαΝεαδΝθαΝ αφ έΝ κθΝπυγηΫθαΝ κυΝπκ αηκτέΝΛέΰκΝπλδθΝαπσΝ αΝΠΪγβΝ κυΝΥλδ κτΝ

κΝ ιτζκΝ γαυηα κυλΰδευμΝ αθ τγβΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ εαδΝ πΫπζ ,Ν σ αθΝ κΝ έ αθΝ κδΝ

υπβλΫ μΝ κυΝαλξδ λΫπμέΝΣκΝπ λδ υθΫζ ιαθΝεαδΝ κΝπαλΫ π αθΝ κθΝετλδσΝ κυμΝΰδαΝθαΝ

εα α ε υα γ έΝαπσΝαυ σΝκΝΣέηδκμΝ αυλσμ274. 

 Ναφάΰβ βΝαυ άΝ έθαδΝζδ ά,ΝαζζΪΝπ λδ ε δεάΝεαδΝπκζτΝ βηαθ δεά,Ν δσ δΝηΫξλδΝ

βΝ δΰηάΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝ βμΝία έζδ αμΝ κΝιτζκΝά αθΝαπζυμΝγαυηα κυλΰσ,Ν θυΝη ΪΝ

φΪθβε Νσ δΝ πλσε δ κΝΰδαΝ κΝαπκπκδσΝιτζκΝ κυΝ αυλκτέΝΣκδκυ κ λσππμΝβΝία έζδ α 

αθα δεθτ αδΝ Νπλκφβ δεσΝαλξΫ υπκΝεαδΝκδΝΰθυ δμΝ βμΝ βθΝαθ ίΪακυθΝπΪθπΝαπσΝ βΝ

ΰθυ βΝ πθΝαθ λυθ,ΝκδΝ κπκέκδΝάζγαθΝ Ν παφάΝη Ν κΝιτζκμΝκΝβγ,ΝαθΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ

αφάΰβ βΝ ηπσλ Ν θαΝ εκδ Ϊι δΝ λ δμΝ φκλΫμΝ ηΫ αΝ κθΝ ΠαλΪ δ κ,Ν ηΪζζκθΝ

ιαφθδΪ γβε Νη Νσ αΝ έ ˙ΝκΝ ΪηΝφΪθβε ΝδεαθκπκδβηΫθκμΝη Ν κθΝ πδε έη θκΝγΪθα σΝ

κυ˙Ν κΝ κζκηυθ,Ν αθΝ εαδΝ Ϋε δ Ν κΝ ΝασΝ εαδΝ πζβλκφκλάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ τπαλιβΝ κυΝ

εκηηΫθκυΝιτζκυΝ κυΝΠαλα έ κυ,ΝΫη δθ Να δΪφκλκμ,Νσ αθΝκδΝιυζκυλΰκέΝθ υλέα αθΝη Ν

κΝ«α αέλδα κ»ΝιτζκΝεαδΝ κΝπΫ αιαθέΝΜσθβΝβΝία έζδ α,ΝβΝκπκέαΝάζγ ΝαπσΝηαελδΪ,Ν

υηη Ϋ ξ Ν βΝΰθπ κπκέβ βΝ κυΝηυ δεκτΝ βμΝ ατλπ βμ275. 

 

ιέΝΠαλα βλά δμ 
  Ν αυ σΝ κΝ ε φΪζαδκΝ ι Ϊ γβεαθΝ κδΝ ζκΰκ ξθδεΫμΝ παλα σ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

αφκλκτθΝ βθΝαπαλξάΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪέΝΟδΝ

ΰ θδεσ β μ,Ν αΝε θΪΝεαδΝκΝ ιπ δ ησμΝ βμΝαφάΰβ βμΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝεΫθ λδ αθΝ

κΝ θ δαφΫλκθΝεαδΝ ιάοαθΝ βΝφαθ α έαΝηααυθΝεαδΝζκΰδυθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝδ κλέαΝ

θαΝ ζΪί δΝ η ΰΪζ μΝ εαδΝ θΫ μΝ δα Ϊ δμ,Ν ζδεΪΝ Ϊ ξ μΝ η Ν κθΝ αλξδεσΝ πυλάθαΝ βμέΝ

Παλαθκά δμΝεαδΝ δφκλκτη θ μΝ ληβθ έ μΝζΫι πθΝ υθ Ϋζ αθΝ Ναυ σΝεαδΝκ άΰβ αθΝ

βθΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝία έζδ αμΝη Ν αδηκθδεΫμΝηκλφΫμΝεαδΝ Ν λπ δεάΝ ξΫ βΝη Ν κΝ

κζκηυθ αέΝ Νη λδεΫμΝπ λδπ υ δμΝεΪπκδαΝαπσΝαυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝ

ΰδαΝθαΝπλκίΪζκυθΝεΪπκδαΝ πέ βηβΝγΫ β,ΝσππμΝ βΝ κζκηπθδεάΝ δα κξάΝ κυΝία δζδεκτΝ

κδεκτΝεαδΝ κθΝ εζ ε σΝαπσΝ κΝΘ σΝλσζκΝ βμΝ δγδκπέαμΝάΝ βθΝπέ βΝ κθΝαζβγδθσΝΘ σΝ

εα ΪΝ κΝΙ ζΪηΝΧ πέ βμΝυπαλε σΝγΫηαΝεαδΝ κΝίδίζδεσΝε έη θκΨέ 

 ΧμΝ εΝ κτ κυΝ τεκζαΝ δαπδ υθ αδΝσ δΝαπσΝ βθΝαλξάΝπμΝ κΝ ΫζκμΝβΝδ κλέαΝ

παλαηκλφυγβε ,ΝαφκτΝ δαθγέ γβε Νη ΝπζάγκμΝφαθ α δευθΝεαδΝηυγδευθΝ κδξ έπθέΝ
                                                 
274 R. Beyer, σ. π., έΝβλβ˙ΝόέΝχέΝPennacchietti,Νσ. π. 
275 R. Beyer, σ. π., . 292-294 



 
 

71 

θΝ εαδΝ βΝ πλκ αληκΰάΝ ηδΪμΝ παζδΪμΝ δ κλέαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκίκζάΝ εΪπκδαμΝ πέ βηβμΝ

δ κζκΰέαμΝ θΝ έθαδΝ εα α δεα Ϋα,Ν αθαηφέίκζαΝ πλκεαζ έΝ τΰξυ βέΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ

π λέπ π βΝαυγ θ δεάΝ ε κξάΝγα πλΫπ δΝθαΝγ πλ έ αδΝβΝαλξδεάΝεαδΝβΝΫλ υθαΝθαΝΫξ δΝ

αυ άθΝπμΝαφ βλέαΝ βμέΝΟζκεζβλπηΫθαΝ υηπ λΪ ηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝεα αΰπΰάΝ βμΝ

ία έζδ αμΝαεσηαΝ θΝηπκλκτθΝθαΝπλκετοκυθέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝγαΝαεκζκυγά δΝβΝ

η ζΫ βΝ πθΝ δ κλδευθΝ κδξ έπθ,Ν αΝ κπκέαΝ υθκ τκυθ βθΝ αφάΰβ βΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ

δαγάεβμ,Ν βζα άΝ βθΝ ιΫζδιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝ πθΝ αλπηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ Ϋφ λ Ν βΝ

ία έζδ αΝ η Ν κΝ εαλαίΪθδΝ βμΝ αΝ Ι λκ σζυηα,Ν βθΝ γθκζκΰδεάΝ εα Ϊ α βΝ

εα Ϋλπγ θΝ βμΝ λυγλΪμΝεαδΝ βθΝπκζδ δεά-πκζδ δ δεάΝεα Ϊ α βΝ κθΝέ δκΝξυλκ,Νη Ν

εκπσ,Ν δΝ υθα σθ,ΝθαΝυπκ δξγ έΝπκδΪΝαπσΝ λ δμΝυπκοάφδ μΝπ λδκξΫμ,Νά κδΝΤ ηΫθβ,Ν

δγδκπέα,Ν σλ δαΝ λαίέα,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝβΝπα λέ αΝ βμΝία έζδ αμέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ ΤΣ ΡΟ 

ΙΣΟΡΙΚΗΝΚ ΙΝ ΡΧ ΙΟΛΟΓΙΚΗΝ Ρ ΤΝ  

 

ΓδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ κυΝ δ κλδεκτΝ πζαδ έκυΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ

αφβΰά πθΝεαδΝΰδαΝθαΝεα α έΝεα ΪΝ κΝ υθα σθΝ αφΫμΝ κΝπλσ ππκΝ βμΝία έζδ αμΝ

κυΝ αίΪ,Ν ελέθ αδΝ ξλά δηκΝ η ΪΝ βθΝ παλΪγ βΝ πθΝ φδζκζκΰδευθΝ πβΰυθΝ θαΝ ΰέθ δΝ

αθ δπαλαίκζάΝ κυμΝη Ν αΝπκλέ ηα αΝ βμΝ δ κλδεάμΝ λ τθβμΝεαδΝ πθΝαλξαδκζκΰδευθΝ

αθα εαφυθέΝ Πλκεα αίκζδεΪΝ γαΝ ζ ξγ έΝ σ δΝ ΰδαΝ κθΝ υπσΝ ιΫ α δθΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ

τΰξλκθ μΝ δ κλδεΫμΝ πβΰΫμΝ θΝ υπΪλξκυθ,Ν αφκτΝ βΝ ξ λ σθβ κμΝ ηφαθέα αδΝ κΝ

δ κλδεσΝ πλκ εάθδκΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ κυΝ λκυΝ αδέΝ πέΥέ,Ν σ αθΝ κδΝ Ν πζάλβΝ ιΪπζπ βΝ

τλδκδΝ υΰελκτ γβεαθΝη Ν δμΝφυζΫμΝ βμΝ υλκαλαίδεάμΝ λάηκυέΝ υ σΝη Ν βΝ δλΪΝ

κυΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝεα ΪΝ Ϊ δαΝαθαφκλΪΝ αΝυπσζκδπαΝ ηάηα αΝ βμΝξ λ κθά κυ˙Ν

ΰδαΝ κΝθκ δκαλαίδεσήυ η θδ δεσΝ ηάηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπ λΪ δΝαεσηαΝ δΪ βηαΝπζΫκθΝ

κυΝαδυθκμέΝ 

 ΓδαΝ βθΝ ιΫ α βΝ κυΝ γΫηα κμΝ απσΝ δ κλδεάμΝ πζ υλΪμΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν

η ΰΪζκΝίαγησΝβΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝίδίζέκΝ βμΝΓ θΫ πμ,Νυ ΝθαΝ

δ υελδθδ γ έΝβΝ γθκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ κθΝ υλτ λκΝη αθα κζδεσΝξυλκΝΧΪλαΝεαδΝ

βθΝ αλαίδεάΝ ξ λ σθβ κΨ,Ν σ αθΝ κδΝ φυζΫμΝ αθα κζδεΪΝ εαδΝ υ δεΪΝ βμΝ λυγλΪμΝ

ΘαζΪ βμΝ δάΰαθΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ πλπ κρ κλέαμΝ κυμΝ Χΰβίί-ιίίΝ πέΥέΨέΝ θΝ εαδΝ κΝ

υΰΰλαφΫαμΝ βμΝ Γ θΫ πμΝ θΝ Ϋξ δΝ εκπσΝ θαΝ θβη λυ δΝ κθΝ αθαΰθυ βΝ ΰδαΝ κΝ

πκζδ δεσΝάΝ γθκζκΰδεσΝ κπέκΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν κδΝ παλ ξση θ μΝ απσΝ αυ σθΝπζβλκφκλέ μΝ

θΝηπκλκτθΝθαΝηβΝζβφγκτθΝυπ’Νσοδθ,ΝΫ πΝεαδΝη Ν πδφτζαιβέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝαυ σΝγαΝ

απκ ζΫ δΝεαδΝ κΝ βη έκΝαφ βλέαμέ 

    

1έΝ γθκζκΰδεάΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ αλαίδεάΝ χ λ σθβ κΝ εαδΝ βθΝ
δγδκπέαΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαφβΰά δμΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ  

ζΫξγβΝ ά βΝ κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκΝ σ δΝ αΝ Χδ κλδεΪΨΝ ίδίζέαΝ βμΝ ΠαζαδΪμΝ

δαγάεβμΝ ΫξγβεαθΝ δαλε έμΝ πλκ γάε μΝ εαδΝ αθαγ πλά δμέΝ ΚτλδκΝ ηΫζβηαΝ κυΝ

ίδίζδεκτΝ υθ Ϊε βΝ ΧάΝ υθ αε υθΨΝ ά αθΝ θαΝ πλκίΪζζ αδΝ δαλευμΝ βΝ πέ βΝ κθΝ

αζβγδθσΝ Θ σ,Ν αζζΪΝ παλΪζζβζα,Ν κ ΪεδμΝ δ υλτθκθ αθΝ κδΝ ΰθυ δμΝ Ν ΰ πΰλαφδεσ,Ν

γθκζκΰδεσΝάΝπκζδ δεσ πέπ κ,Νΰέθκθ αθΝ ξ δεΫμΝπλκ γάε μΝ αΝε έη θα276έΝΜ Ν δμΝ

                                                 
276 J. Retsö,Νσ. π., . 221 
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ΰ θ αζκΰέ μΝπλκ άζπμΝ πδξ δλ έ αδΝθαΝαπκ δξγ έΝη Ν βθΝπλκμΝ αΝκπέ πΝαθαΰπΰάΝσ δΝ

βΝ αθγλππσ β αΝ Ϋξ δΝ βθΝ αφ βλέαΝ βμΝ Ν ΫθαΝ εκδθσΝ πλσΰκθκ,Ν κθΝ Ϊη,Ν κΝ κπκέκμΝ

εζάγβΝ ζ τγ λαΝ βθΝτπαλιβΝαπσΝ βθΝαΰΪπβΝ κυΝ θσμΝΘ κτ,Νυ ΝθαΝηκδλα γ έΝ κθΝ

έ δκΝ λσπκΝ απάμέΝ ΣκΝ γ κζκΰκτη θκΝ υΝ έθαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ ε δ κτΝ απσΝ βθΝ

αΰΪπβΝ κυΝΘ κτΝεαδΝκδΝα ζφδεκέΝ ηκέΝσζβμΝ βμΝαθγλππσ β αμ,ΝβΝκπκέαΝη ΪΝ βθΝ

Ϋικ κΝαπσΝ κθΝΠαλΪ δ κΝαεκζκυγ έΝπ π δεάΝπκλ έαέΝ ΝαθΪ ξ βΝ κυΝεαεκτΝεαδΝ βμΝ

αηαλ έαμΝ θΝ πδ υΰξΪθ αδΝ κτ Ν η Ν κθΝ Κα αεζυ ησ,Ν κθΝ κπκέκΝ δα Ϋξ αδΝ κΝ

δαξπλδ ησμΝ πθΝ φυζυθ,Ν υ Ν θαΝ εα αφαθ έΝ σ δΝ βΝ αθγλππσ β αΝ Ϋξ δΝ πζΫκθΝ

εα α ηαξδ γ έ277. 

ΘαΝπλΫπ δΝθαΝ κθδ γ έΝαεσηαΝηέαΝφκλΪΝσ δΝβΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝαπκ ζ έΝΫθαΝ

τθκζκ ίδίζέπθΝη Νεα ικξάθΝγ κζκΰδεσΝξαλαε άλα,Ν κΝκπκέκΝξλβ δηκπκδ έΝδ κλδεΪΝ

κδξ έαέΝ Ν παλα άλβ βΝαυ άΝ θΝ έθαδΝ αθ δφα δεά,Ν δσ δΝ βΝ Ι κλέαΝ έθαδΝ κΝ π έκ,Ν

σπκυΝ Θ σμΝ εαδΝ ΪθγλππκμΝ υθαθ υθ αδέΝ ΟΝ Θ σμΝ θ λΰ έΝ βθΝ Ι κλέαΝ εαδΝ βΝ

αθ απσελδ βΝάΝΪλθβ βΝ κυΝαθγλυπκυΝηΫ πΝ πθΝπλΪι υθΝ κυΝ βηδκυλΰ έΝδ κλέαέΝΟδΝ

θΫλΰ δ μΝ κυΝ Θ κτΝ ηΫ αΝ κθΝ δ κλδεσΝ ξλσθκΝ εαγκ βΰκτθΝ κθΝ ΪθγλππκΝ εαδΝ

πλκ αθα κζέακυθΝ βθΝΙ κλέαΝπλκμΝΫθαΝ ζδεσΝ εκπσ278έΝ ελδίυμΝαυ άΝβΝπλκκπ δεάΝ

κυΝηΫζζκθ κμΝ έθαδΝπκυΝεαγκλέα δΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝαθγλυπδθβμΝδ κλέαμ,ΝεαδΝαυ σΝ

έθαδΝ κΝ ελδ άλδκ,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ κΝ ίδίζδεσμΝ «δ κλδεσμ»Ν πδζΫΰ δΝ αΝ αφβΰκτη θαΝ

ΰ ΰκθσ αέΝ ιΝΪζζκυΝπέ πΝαπσΝεΪγ ΝίδίζδεσΝε έη θκΝυπΪλξ δΝβΝαπκεΪζυοβΝ κυΝΘ κτΝ

πλκμΝ κΝζασΝΣκυ,ΝκΝκπκέκμΝ βΝίέπ ΝεαδΝ δ άλβ Ναπθ αθάΝ βθΝπαλΪ κ άΝ κυΝ βθ 

ηπ δλέαΝ βμέΝ  σξκμΝ πθΝ εα αΰ ΰλαηηΫθπθΝ πζΫκθΝ αφβΰά πθΝ θΝ έθαδ,Ν ζκδπσθ,Ν βΝ

ΰθυ βΝ κυΝπαλ ζγσθ κμ,ΝαζζΪΝβΝη ζΫ βΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ κυΝΘ κτΝΰδαΝ βΝ π βλέαΝ κυΝ

εσ ηκυ279έΝ Ναυ σΝ κΝπζαέ δκΝβΝπαλΪγ βΝΰ ΰκθσ πθΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ζΫΰξ αδΝΰδαΝ

βθΝδ κλδεάΝαελέί δΪΝ κυμ,ΝαζζΪΝΰδαΝ κΝγ κζκΰδεσΝηάθυηα,Ν κΝκπκέκΝ υθ πΪΰκθ αδ,Ν

αφκτΝ αΝ πΪθ αΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ έθαδΝ γ κζκΰέαέΝ  Ν ΫθαΝ απζσΝ ηΫ κΝ δ κλδεάμΝ

υΰΰλαφάμ,Ναυ σΝ πθΝΰ θ αζκΰδυθ,Ν εκπσμΝ έθαδΝθαΝεα αφαθκτθΝκδΝα ζφδεκέΝ ηκέΝ

η αιτΝ βμΝαθγλππσ β αμέ 

Ν απαλέγηβ βΝ πθΝ ΰ θ αζκΰδυθΝ βθΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ

ζζβθδ δεάΝ η Ϊφλα βΝ πθΝ ί κηάεκθ αΝ ΧΟ΄ΨΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ

εφλΪ πθΝ                         » άΝ                    » Χ ίλέΝ

                                                 
277 αλξέΝ Ι λ ηέΝ Φκτθ α,Ν Ν ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ (Π λδ χση θκΝ εαδΝ Θ κζκΰέαΝ βμ) Χ γάθαμΝ πκ κζδεάΝ
δαεκθέα,Νβ0053Ψ,Ν έΝκκ-κλ˙Ν κυΝδ έκυ,Ν ληβθ έαΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ1,ΝΓΫθ δμ,Ν έΝθι-68, 420-421.   

278  έΝΓδαΰεΪακΰζκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝγί,Νγζ,Νζζ 
279 ΜέΝΚπθ αθ έθκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰγ-14 
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« πζ υγ»Ν βηαέθκυ αΝ βθΝ εα αΰπΰάΨ280 εαδΝ παλκυ δΪακθ αδΝ ά βΝ απσΝ αΝ πλυ αΝ

ε φΪζαδαΝ βμΝ Γ θΫ πμ281έΝ θ ξκηΫθπμΝ κδΝ παλα δγΫη θ μΝ ΰ θ αζκΰέ μΝ ΫξκυθΝ

αθ ζβγ έΝ απσΝ πλκςπΪλξκθ αΝ εαδΝ αλξδευμΝ αθ ιΪλ β αΝ ε έη θα,Ν αΝ κπκέαΝ αλΰσ λαΝ

θ ΪξγβεαθΝ βθΝ θδαέαΝ ίδίζδεάΝ αφάΰβ βέΝΦαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ ΰ θ αζκΰδεκέΝ εα ΪζκΰκδΝ

βηδκυλΰάγβεαθΝ η Ν ίΪ βΝ ΫθαΝ αθ ιΪλ β κΝ «ίδίζέκΝ πθΝ ΰ θ υθ»,Ν κΝ κπκέκΝ

εα α ηάγβε ,Ν εαδΝ αΝ δΪφκλαΝ ηάηα ΪΝ κυΝ δ άξγβ αθΝεα αζζάζπμΝ Ν βη έαΝ βμΝ

Γ θΫ πμ,Ν αΝ κπκέαΝ πλαΰηα τκθ αδΝ ΰ θ αζκΰέ μ,Ν αφκτΝ πλυ αΝ κΝ Ϋθγ ηαΝ υπΫ βΝ

εΪπκδαΝ π ι λΰα έαΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ ίδίζδεκτΝ υθ Ϊε β282έΝ ΧμΝ ηΫ κΝ βμ δ κλδεάμΝ

αφβΰά πμΝπαλα έγ θ αδΝΰδαΝθαΝ βζυ κυθΝ βθΝα δΪ πα βΝ υθΫξ δαΝ πθΝΰ θ υθΝαπσΝ

βθΝ Π υ βΝ πμΝ κυμΝ Πα λδΪλξ μΝ άΝ βθΝ εα αΰπΰάΝ πθΝ ζαυθΝ απσΝ εΪπκδκΝ αλξΫΰκθκΝ

πλσΰκθκ,ΝσηπμΝκυ δα δεΪΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθααβ κτθ αδΝ Ναυ ΫμΝκτ Νδ κλέαΝκτ Ν

αζάγ δαέΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ αΝ κθσηα αΝ έθαδΝ αυηπηΫθαΝ εα ΪζκδπαΝ παζαδυθΝ

παλα σ πθ,Ν θυΝβΝυπ λίκζδεάΝηαελκίδσ β αΝ πθΝπλυ πθΝαθγλυππθΝ ζα υθ αδΝ

η Ν βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ ΰ θ υθ,Ν δσ δΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ αηαλ έαμ,Ν σ κΝ κΝ

ΪθγλππκμΝ απκηαελτθ αδΝ απσΝ κΝ Θ σ,Ν πκηΫθπμΝ ιυπβλ έ αδΝ εα ΪΝ ίΪ δθΝ ΫθαΝ

γ κζκΰδεσΝ ξάηα283έΝΌ αθΝ κΝε θσΝαπσΝ βθΝΠ υ βΝπμΝ κθΝΚα αεζυ ησΝεαζυφγ έ,ΝκΝ

δ λσμΝ υΰΰλαφΫαμΝπ λδΰλΪφ δΝαεκζκτγπμΝ βθΝ σ ΝκδεκυηΫθβέΝ 

ΌηπμΝβΝαυ βλυμΝ θθκκυηΫθβΝδ κλδεσ β αΝπαλαίδΪα αδ,Ν δσ δΝβΝπ λδΰλαφάΝ

αφκλΪΝ δμΝ ΰθυ δμΝ κυ υΰΰλαφΫαΝ εα ΪΝ κθΝ κκ-ικΝ αδέΝ πέΥέΝ εαδΝ δσ δΝ κδΝ

κηα κπκδά δμΝ πθΝζαυθΝΰέθκθ αδΝσξδΝεα ΪΝ δμΝ γθδεΫμΝ υΰΰΫθ δΫμΝ κυμ,ΝαζζΪΝεα ΪΝ δμΝ

δ κλδεΫμΝ εαδΝ ΰ πΰλαφδεΫμΝ ξΫ δμΝ κυμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ κυμΝ ΰ θ αζκΰδεκτμΝ

εα αζσΰκυμΝ θέκ Νπαλα βλκτθ αδΝαθ δγΫ δμέΝΠΪθ πμΝαεσηαΝεαδΝαυ σΝαπσΝδ κλδεάμΝ

απσο πμΝ ιυπβλ έΝηέαΝ εκπδησ β αμΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ θΝ πδ δυε δΝθαΝπζβλκφκλά δΝ

ΰδαΝσζαΝ αΝΰΫθβΝ βμΝκδεκυηΫθβμ,ΝαζζΪΝΰδαΝσ αΝΰθυλδααθΝΫπμΝ σ ΝκδΝΙ λαβζέ μέΝΚα ’Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ ιβΰ έ αδΝ βΝ εαζτ λβΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ

ΥαθαΪθΝη Ν βθΝπαλΪγ βΝπκζζυθΝ γθυθΝεαδΝκΝ α δαεσμΝπ λδκλδ ησμΝ κυμ,Νσ αθΝβΝ

αφάΰβ βΝαπκηαελτθ αδΝαπ’Ναυ σΝ κΝπ λδίΪζζκθέΝΌηπμΝβΝΰ θ αζκΰέαΝ πθΝυδυθΝΝυ Ν

δα λαηα έα δΝπλπ έ πμΝΫθαΝγ κζκΰδεσΝλσζκ,Ν δσ δΝ ηφαθέα αδΝπμΝ επζάλπ βΝ βμΝ

γ έαμΝ υζκΰέαμΝ          θ         θ    θ                             

                                                 
280 αλξέΝΙ λ ηέΝΦκτθ αμ,Ν ληβθ έαΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ1,ΝΓΫθ δμ,Ν έΝγιι 
281  κΝ ΓΫθέΝ ημΝ ΰ-γβΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ απσΰκθκδΝ κυΝ βγ,Ν υδκτΝ κυΝ Ϊη,Ν πμΝ κθΝΚα αεζυ ησΝ η Ν
δ αΰπΰάΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ βμΝφλΪ πμΝ                            θ    ». 

282 ΝέΝΠέΝΟζυηπέκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζΰΝ 
283 αλξέΝΙ λ ηέΝΦκτθ α,ΝσέΝπέ,Ν έΝγλθ 
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                      »284 εαδΝπμΝηδΪΝθΫαΝ βηδκυλΰέα,Ν βηδκυλΰέαΝ πθΝ γθυθΝ βμΝ

ΰβμέΝ θΝεαδΝκδΝαπσΰκθκδΝ κυΝΝυ Νεα αθΫηκθ αδΝ Ν λ δμΝκηΪ μ,Ναυ άΝβΝ δΪελδ βΝ θΝ

βζυθ δΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝεαδΝαθ έγ βΝ– κυζΪξδ κθΝπλδθΝ βΝ αίΫζ285. 

 θ σμΝαυ κτΝ κυΝπζαδ έκυΝ κΝγ κζκΰδεσΝ ξάηαΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝ βμΝΓ θΫ πμΝ

η ΪΝ κθΝ Κα αεζυ ησΝ κυΝ Νυ Ν βΝ αθγλππσ β αΝ – κυζΪξδ κθΝ βΝ ζ υεάΝ φυζάΝ – 

εα Ϊΰ αδΝαπσΝ κυμΝ λ δμΝυδκτμΝ κυΝΝυ Νβη,ΝΥαηΝεαδΝΙΪφ γΝεαδΝξπλέα αδΝ Ν λ δμΝ

εζΪ κυμ,ΝκδΝκπκέκδΝ αυ κξλσθπμΝαπκ ζκτθΝεαδΝ λ δμΝία δεΫμΝΰζπ δεΫμΝκδεκΰΫθ δ μμΝ

κυμΝΥαηέ μ,Ν κυμΝβηέ μΝ εαδΝ κυμΝ δαπ δεκτμΝπζβγυ ηκτμΝάΝ Ιθ κ υλππαέκυμέΝΟδΝ

πζβγυ ηκέΝ αυ κέΝ θΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ θδαέκΝ εαδΝ α δαέλ κΝ τθκζκ,Ν αζζΪΝ κηκ γθέ μ,Ν

βζα άΝ εκδθσ β μΝ γθυθΝ η Ν εΪπκδαΝ εκδθάΝ αφ βλέαΝ εαδΝ εα αΰπΰάΝ κΝ απυ α κΝ

παλ ζγσθΝ εαδΝ εκδθΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν ευλδσ λκΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ ΰζυ αέΝ  βΝ

ΓΫθ βΝ ηθβηκθ τκθ αδΝ κδΝ ΰ θΪλξ μΝ αυ υθΝ πθΝ γθυθΝ εαδΝ Ν η λδεΫμΝ π λδπ υ δμΝ

εΪπκδκδΝ απσΰκθκδΝ αυ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ η Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ υπάλιαθΝ ΰ θΪλξ μΝ εΪπκδπθΝ

φτζπθέΝ 

δ,Νζκδπσθ,Νη ΝίΪ βΝ βΝη Ϊφλα βΝ πθΝΟ΄ΝκΝΙΪφ γ286 ΰΫθθβ Ν κΝΓαηΫλ,Ν κΝ

Μαΰυΰ,Ν κΝΜα Ϊ,Ν κθΝ Ιπταθ,Ν κθΝ ζδ Ϊ,Ν κΝΘκίΫζ,Ν κΝΜκ σξΝ εαδΝ κΝΘ έλαμ287,Ν κΝ

ΥαηΝ κΝ Υκυμ,Ν κΝ Μ λα θ,Ν κΝ Φκυ Ν εαδΝ κΝ ΥαθαΪθ288 εαδΝ κΝ βηΝ κθΝ ζΪη,Ν κθΝ

κτλ,Ν κθΝ λφαιΪ ,Ν κΝ Λκυ ,Ν κθΝ λΪηΝ εαδΝ κθΝ ΚαρθΪθ289έΝ ΟδΝ ξαηδ δεκέΝ εαδΝ

βηδ δεκέΝ πζβγυ ηκέΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ απκη ηαελυ ηΫθκυμΝ κυμΝ

ΰΰτ λκυμΝ πλκμΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν αθαΰθπλέακθ αδΝ ξ δεΪΝ τεκζαΝ εαδΝ κδΝ Υαηέ μΝ

αυ έακθ αδΝ αθ έ κδξαΝ η Ν βΝ ΝκυίέαΝ ΧάΝ ΚκυμΨ,Ν βθΝ έΰυπ κ,Ν βΝ ΛδίτβΝ εαδΝ βθΝ

Παζαδ έθβ290έΝ ΌζβΝ αυ άΝ βΝ π λδΰλαφάΝ φαέθ αδΝ θαΝ αδλδΪα δΝ η Ν κθΝ υλτ λκΝ

αδΰυπ δαεσΝξυλκΝαπσΝ βΝ υθγάεβΝ κυΝΚαθ ΫμΝ κΝΰβκζΝπέΥέΝεαδΝη Ϊ291έΝΟδΝαπσΰκθκδΝ

κυΝβηΝεα κδεκτθΝ βΝΜ κπκ αηέαΝεαδΝ Νπαζαδ δαθδαεΫμΝγΫ δμΝεα ΪΝ κΝΙ ΄ΝαδέΝ

                                                 
284 ΓΫθέΝλμΝΰ 
285 αλξέΝΙ λ ηέΝΦκτθ αμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝθη, 415-416 
286 ΠλίζέΝ κθΝ Ιαπ σ,Ν α ζφσΝ κυΝ ΠλκηβγΫαΝ εαδΝ κυΝ πδηβγΫα,Ν πθΝ ζζβθδευθΝ παλα σ πθέΝ πσΝ
αυ σθΝΫξ δΝπλκΫζγ δΝκΝσλκμΝ«δαπ δεκέΝπζβγυ ηκέ»,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝαπσΝ βΝΰζπ κζκΰέαέ 
287 ΓΫθέΝΰίμΝβ-5 
288 ΓΫθέΝΰίμΝθ-20 
289 ΓΫθέΝΰίμΝβΰ-31 
290 J. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝβΰζέΝΟΝE. Ullendorff κΝσέΝπέ,Ν έΝθΝ αυ έα δΝ κΝΦκυ Νη Ν βΝΥυλαΝ κυΝΠκυθ ,ΝβΝ
κπκέαΝ αυ έα αδΝη Ν βΝκηαζέαέ 
291  βθΝ κηυθυηβΝ πσζβΝ βμΝ υλέαμΝ κΝ δΰτπ δκμΝ φαλαυΝ Ραη άμΝ ΄Ν εαδΝ κΝ ία δζδΪμΝ πθΝ Υδ δ υθΝ
Υα κτ δζδμΝΓ΄ΝυπΫΰλαοαθΝ κΝαλξαδσ λκΝ τηφπθκΝφδζέαμ,Νη Ν κΝκπκέκΝκδΝ τκΝζακέΝπλκ παγκτ αθΝθαΝ
ΰεα αζ έοκυθΝ κΝ ηπσζ ηκΝ παλ ζγσθΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ φαέλ μΝ πδλλκάμΝ βΝ υλέαέΝ έΝ

Thomas Garnet Henry James εέαέ,Ν« έΰυπ κμ»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝ
ζΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νβίίί2Ψ,Ν έΝβ27-γγβ,Ν υΝ έΝβιΰέΝΝ 
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πέΥέΝεαδΝ κυ ΙΪφ γΝ ΝγΫ δμΝ βμΝ υλτ λβμΝαθα κζδεάμΝζ εΪθβμΝ βμΝΜ κΰ έκυΝπ λέΝ

κΝΰβίίΝπέΥέ292. 

 Ναυ ΫμΝ δμΝΰ θ αζκΰέ μΝΰέθκθ αδΝη αΰ θΫ λ μΝπλκ γάε μέΝ κυμΝδαφ γέ μΝ

ΓκηΫλΝεαδΝΙπταθΝπλκ έγ θ αδ293 λ δμΝΧ ξαθΪα,ΝΡδφΪγΝεαδΝΘκλΰαηΪΨΝεαδΝ Ϋ λδμΝ

Χ ζδ Ϊ,Ν ΘΪλ δμ,Ν Κέ δκδ,Ν Ρσ δκδΨΝ υδκέΝ αθ δ κέξπμ294έΝ Μ ΰαζτ λκΝ θ δαφΫλκθΝ

απκε κτθΝ κδΝ πλκ γάε μΝ κΝ βηέ βΝ λΪη,Ν κθΝ κπκέκΝ έ κθ αδΝ Ϋ λδμΝ υδκέ295,Ν κΝ

Ουα,ΝκΝΟυζ,ΝκΝΓα ΫλΝεαδΝκΝΜκ σξ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝκΝπλυ κμΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝπ λδκξάΝ

πθΝ Μα δαθδ υθ,Ν θκ έπμΝ βμΝ Παζαδ έθβμ,Ν εαδΝ κΝ τ λκμΝ η Ν κΝ υρζΪ Ν κΝ

Ναφκτθ 296,Ν θυΝ κθΝ λφαιΪ Ν κΝΚαρθΪθ,Ν δ ΫΰΰκθκμΝ κυΝ κπκέκυΝ ά αθΝ κΝ ί λ,Ν κΝ

κπκέκμΝ έξ Ν τκΝ ΰδκτμ,Ν κΝ ΦαζΫΰ,Ν απσΰκθκμΝ κυΝ κπκέκυΝ έθαδΝ κΝ ίλαΪη,Ν εαδΝ κθΝ

Ι ε Ϊθ297έΝ υ σμΝη Ν βΝ δλΪΝ κυΝΫεαθ ΝΰγΝΰδκτμ298μΝ ζηπ Ϊ ,ΝαζΫγ,Ναληυγ,ΝΙαλΪξ,Ν

Ο κλλΪ,Ν δίάζ,Ν εζΪ,Ν υΪζ,Ν ίδηαΫζ,Ν αίΪ299,Ν Ουφ έλ,Ν υ δζΪ,Ν ΙπίΪίέΝ πσΝ

αυ κτμΝ κΝ αζΫγΝ υπκθκ έΝ ηέαΝ κθ σ β αΝ κθΝ υ η θδ δεσΝ ξυλκΝ η αιτΝΥαθ λαηΪκυ Ν

Χ κΝ υ δεσΝ ηάηαΝ βμΝ βη λδθάμΝ Τ ηΫθβμΨΝ εαδΝ Κα αηπΪθΝ Χπ λέπκυΝ βΝ ε θ λδεάΝ

Τ ηΫθβΨ,ΝκΝαληυγΝΧHaΒarmawet) έθαδΝ κΝΥαθ λαηΪκυ ΝεαδΝκΝ δίάζΝΧUzalΨΝά βΝαπσΝ

αΝ δ ζαηδεΪΝ ξλσθδαΝ αυ έα αδΝ η Ν βΝ αθΪαΝ βθΝ Τ ηΫθβ300έΝ πέ βμΝ κΝ υΪζΝ

υθαθ Ϊ αδΝ Ν αίαρεΫμΝ πδΰλαφΫμ,Ν θυΝ σθκηαΝ ίδηαΫζΝ ηθβηκθ τ αδΝ απσΝ κΝ

η αΰ θΫ λκΝαζΝΥαηθ ΪθδΝη αιτΝ πθΝυ η θδ δευθΝπσζ πθΝαθΪαΝεαδΝ έλ301.  

 κΝΥαηέ βΝΥκυμΝ έ κθ αδΝπΫθ Νυδκέ302,ΝκΝαίΪ,ΝκΝ υρζΪ,ΝκΝαίαγΪ,ΝκΝΡ ΰηΪΝ

Χη Ν κυμΝ υδκτμΝ κυΝ αίΪΝ εαδΝ α ΪθΨΝ εαδΝ κΝ αίαγαεΪέΝ πσΝ αυ κτμΝ κδΝ αίαγΪΝ εαδΝ

αίαγαεΪΝζσΰπΝ βμΝ υηπ υ πμΝ πθΝκθκηΪ πθΝ κυμΝέ πμΝ έθαδΝκδΝφαλαυΝ βμΝβηβμΝ

« δγδκπδεάμ»Ν υθα έαμ Χκυ δα δεΪΝθκυίδεάμ,ΝαφκτΝκδΝφαλαυΝαυ κέΝπλκάζγαθΝαπσΝ

κΝκυ Ϊθ,Ν κΝπαθΪλξαδκΝΚκυμΨΝαίΪεπθΝΧπ λέΝιΰβ-ιίίΝπέΥέΨΝεαδΝαηπα αεΪΝΧπ λέΝ

700-θληΝ πέΥέΨΝ αθ δ κέξπμ,Ν πκηΫθπμΝ παθ λξσηα Ν δμΝ πλκ γάε μΝ κυΝ ΄Ν αδέΝ

πέΥέ303έΝ πσΝ κθΝ «εκυ δ δεσ»Ν εζΪ κΝ βμΝ ξαηδ δεάμ κδεκΰΫθ δαμΝ κδΝ Ρ ΰηΪ,Ν αίΪΝ εαδΝ

α ΪθΝ ΧάΝ αδ ΪθΝ άΝ ΪθΨΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ θδαέκΝ τθκζκ,Ν αφκτΝ σζκδΝ φΫλκθ αδΝ πμΝ
                                                 
292 ΓδαΝαθαζυ δεσ λβΝ ατ δ βΝεαδΝ εηβλέπ βΝέ έΝJ. Retsö,Νσ. π., . 214-215 
293 ΓΫθ. 10: 3-4 
294 ΓδαΝαθαζυ δεσ λβΝ ατ δ βΝεαδΝ εηβλέπ βΝέ έΝJ. Retsö,Νσ. π., . 216 
295 ΓΫθ. 10: 23 
296 ΓΫθέΝβημΝΰκ 
297 ΓΫθέΝΰίμΝβζ-25 
298 ΓΫθέΝΰίμΝβθ-29 
299 υ άΝβΝ υΰΰΫθ δαΝεαδΝβΝτπαλιβΝ θσμΝΙ αΪθ,Νπα λσμΝαίΪ,Νη αιτΝ πθΝαπκΰσθπθΝ κυΝ ίλαΪηΝεαδΝ
βμΝΥ κτλαμΝΧΓΫθέΝβημΝΰ-ζΨ,Νπδ κπκδ έΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝέ δκΝπλσ ππκέ 

300 J. Retsö,Νσ. π., . 220 
301 σ. π. 
302 ΓΫθ. 10: 7 
303 JέΝRetsö,Νσ. π., . 216 
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υΰΰ θ έμΝ πλυ κυΝ ίαγηκτΝ εαδΝ αθαφΫλκθ αδΝ ηααέΝ Ν ΪζζκΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκ304έΝ ΣκΝ

ΪθΝ θ κπέα αδΝ κΝ βη λδθσΝαζΝΟυζΪΝ βΝίσλ δαΝΥ αΪαβΝεαδΝ κΝαίΪΝηΪζζκθΝ

θκ έπμΝ αυ κτ,Ν υθ πυμΝ πμΝ «υδκέΝ Ρ ΰηΪ»Ν ηπκλ έΝ θαΝ θθκβγ έΝ ΰ θδευμΝ βΝ υ δεάΝ

λαίέα,Ν αφκτΝ εαδΝ κΝ υρζΪ,Ν α ζφσμΝ κυΝ Ρ ΰηΪ,Ν ξ έα αδΝ η Ν βθΝ ΫλβηκΝ κυΝ

Ναφκτθ 305έΝ κθΝΦαζησΝιΰ306,ΝκΝκπκέκμΝξλκθκζκΰ έ αδΝπ λέπκυΝ κΝιίίΝπέΥέ,Ναία Ν

γ πλ έ αδΝ κΝπΫλαμΝ βμΝκδεκυηΫθβμέΝτηφπθαΝη Ν κΝ λΪίπθα307 αίαέΝ έθαδΝαπκδεέαΝ

βθΝ λυγλαέαΝεαδΝεα ΪΝ κθΝΙυ βπκ308 κΝσθκηαΝαίΪΝ αυ έα αδΝη Ν βΝΜ λσβ,Ν βθΝ

πλπ τκυ αΝ βμΝ Νκυίέαμ,Ν απσΝ βθΝ κπκέαΝ εα Ϊΰκθ αδΝ κδΝ τκΝ φαλαυΝ βμΝ βηβμΝ

υθα έαμΝ εαδΝ ΧπδγαθυμΨΝ υδκέΝ κυΝΥκυμέΝΚα σπδθΝ κτ κυΝ σζκ κΝ ξπλέκΝ έ πμΝ έθαδΝ

ΫθαμΝυπαδθδΰησμΝσ δΝκΝΥκυμΝ έξ Ν π ε αγ έΝεαδΝ δμΝ τκΝσξγ μΝ βμΝ λυγλΪμΝΘαζΪ βμΝ

εαδΝσ δΝβΝ υ δεάΝ λαίέαΝά αθΝυπσΝ κθΝΫζ ΰξσΝ κυ309. 

φ’Ν σ κθΝ βΝ αθπ ΫλπΝ απκελυπ κΰλΪφβ βΝ βμΝ ίδίζδεάμΝ ΰ πΰλαφέαμΝ έθαδΝ

ίΪ δηβ,Ν κΝθσ δκΝ ηάηαΝ βμΝυλέαμΝεα ΪΝηάεκμΝ βμΝΥαθαΪθΝεαδΝβΝαπΫθαθ δΝ υλδαεάΝ

ΫλβηκμΝπμΝ αΝ τθκλαΝη Ν κΝξαηδ δεσΝΚκυμΝ θΝφαέθ αδΝθαΝεα κδε έ αδΝαπσΝεΪπκδκΝ

ζασέΝ  Ν αυ σθΝ κΝ ξυλκΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ κπκγΫ β Ν κυμΝ απκΰσθκυμΝ κυΝ

ίλαΪηΝεαδΝ βμΝΥ κτλαμ310μΝ κηίλΪθ,ΝΙ αΪθΝΧεαδΝ κυμΝυδκτμΝ κυ ΘαδηΪθ311,ΝαίΪΝ

εαδΝ ΪθΨ,Ν Μα Ϊζ,Ν Μα δΪηΝ ΧεαδΝ κυμΝ υδκτμΝ κυΝ Γ φΪλ,Ν φ έλ,Ν θυξ,Ν ί δλΪ,Ν

ζ αΰΪΨ,ΝΙ ίυεΝεαδΝπεΫέΝΠ λαδ ΫλπΝυπκ άλδιβΝ κθΝαθπ ΫλπΝδ ξυλδ ησΝηπκλ έΝ

θαΝπλκφΫλ δΝβΝ δα πκλΪΝ πθΝκθκηΪ πθΝεα ΪΝηάεκμΝ πθΝη αθα κζδευθΝ ηπκλδευθΝ

αλ βλδυθμΝκΝπεΫΝΧShuahΨΝ αυ κπκδ έ αδΝη Ν βθΝπσζβΝκυξκτΝ κΝηΫ κΝ υφλΪ βΝεαδΝ

σθκηαΝ Ι ίυεΝ ΧYishboqΨΝ ηθβηκθ τ αδΝ απσΝ κθΝ τλδκΝαζηαθα ΫλΝΓ΄Ν Χκηκ-824 

πέΥέΨΝ εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ ε λα έαΝ κυΝ κΝ κηκ-κηιΝ πέΥέΝπμΝ ia-as-bu-qa-a-a,Ν βζέΝ «κΝ

ΪθγλππκμΝ απσΝ κΝYashbuq»312,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ εα Ϊε β βΝ βμΝΚΪλξ ηδμΝ εαδΝ κυΝ

αηαΪζΝ βΝ ίσλ δαΝ υλέαέΝ Ν ΓβΝΜα δΪηΝ αθαφΫλ αδΝ πκζζΪεδμΝ εαδΝ υξθΪεδμΝ βθΝ

ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν πυλάθαμΝ βμΝ ά αθΝ κΝ ΓκυΪθ δΝ ΙφΪζΝ αθα κζδεΪΝ κυΝ εσζπκυΝ βμΝ

ΆεαηπαΝεαδΝη Ναυ άθΝ υΰξΫ αδΝ κΝΜα ΪζΝΧMedanΨ,ΝαζζΪΝέ πμΝά αθΝεΪπκδαΝπ λδκξάΝ

Ν Ν βμΝ Μα δΪη,Ν κΝ ΓκυΪθ δΝ Μκυθ ΪθΝ πθΝ Μκυ κυζηΪθπθΝ ΰ πΰλΪφπθΝ εα ΪΝ κΝ

                                                 
304 Ι α. 27: 20-22 
305 J. Retsö,Νσ. π., . 217 
306 έΝΰί 
307 Γ πΰλαφδεΪ,Νΰθ,Νζ,ΝΰίΝΝ 
308 Ικυ αρεάΝ λξαδκζκΰέα,Νβ,Νβζλ 
309 ΓδαΝ δμΝ αυ έ δμΝ ΝσζβθΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝίζέΝRetsö,Νσ. π., . 218 
310 ΓΫθ. 25: 1-4 
311 ΜσθκΝ βΝΜ Ϊφλα βΝ πθΝΟ΄έΝ κΝηα κλδ δεσΝε έη θκΝ θΝυπΪλξ δέΝ ζέΝ ξέΝJ. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰβκέ 
312 σέΝπέ,Ν έΝΰβκ 
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Μ αέπθα313έΝ θΝεαδΝ κΝπλυ κΝσθκηαΝ θΝ αυ κπκδ έ αδΝ τεκζα,ΝκδΝΟ΄Νφαέθ αδΝσ δΝ

άι λαθΝεΪπκδκθΝΧ Ψ ηίλέ,ΝκΝκπκέκμΝ έξ ΝπλκφαθυμΝ ξΫ βΝη Ν κυμΝ ζδηαακθ έμ314,ΝκδΝ

κπκέκδΝεα κδεκτ αθΝ κ Ν κτθ αΝ βμΝ λυγλΪμ,Ν βθΝ έ κ κΝ κυΝεσζπκυΝ βμΝΆεαηπα,Ν

υθ πυμΝηΪζζκθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθααβ βγ έΝβΝξυλαΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λδκξά315. 

Ό αθΝ κΝ ίαγησμΝ ΰθυ βμΝ βμΝ δ κλέαμΝ κυΝ υλτ λκυΝ ΰ πΰλαφδεκτΝ ξυλκυΝ

αυιΪθ δΝ η ΪΝ κΝ ιίίΝ πέΥέ,Ν βθΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ παλκυ δΪακθ αδΝ θΫ μΝ φυζΫμ,Ν κδΝ

κπκέ μΝ εα κδεκτθΝ βθΝ ε αηΫθβΝ π λδκξάΝ απσΝ κΝΝ ΰεΫίΝ υ δεΪΝ πμΝ κΝΝ κυηκτΝ

αθα κζδεΪ,Ν κΝ Ναφκτθ Ν Ν Ν εαδΝ κΝ ΪθΝ θσ δαέΝ ΌζβΝ αυ άΝ βΝ π λδκξά316 

εα αζαηίΪθ αδΝαπσΝ βθΝκδεκΰΫθ δα,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝπα λδΪλξβΝ κθΝΙ ηαάζ,ΝΰδσΝ κυΝ

ίλαΪηΝεαδΝ βμΝΆΰαλ,Ν κτζβμΝ βμΝ υατΰκυΝ κυΝπλυ κυΝΪλαμέΝΟδΝυδκέΝ κυΝ Ι ηαάζΝ

ά αθΝ κδΝ ιάμ317μΝ Ναίαδυγ,Ν Κβ Ϊλ,Ν Ναί άζ,Ν Μα Ϊη,Ν Μα ηΪ,Ν κυηΪ,Ν Μα ά,Ν

Υκ Ϊθ,Ν ΘαδηΪθ,Ν Ι κτλ,Ν ΝαφΫμ,Ν Κ ηΪέΝ πσΝ αυ κτμΝΝαίαδυγΝ αυ έα αδΝ η Ν κυμΝ

αλαηαρεάμΝεα αΰπΰάμΝΝαία αέκυμΝ πθΝ ζζβθδ δευθΝπβΰυθΝθκ έπμΝ κυΝΝ ΰεΫίΝεαδΝ

κΝδθΪέΝΚβ ΪλΝ έθαδΝκδΝΚβ αλέ μΝΆλαί μ,ΝκδΝκπκέκδΝ πέΝπ λ δεάμΝαυ κελα κλέαμΝ

ακτ αθΝ κΝΝ ΰεΫί,ΝσπκυΝ πέ βμΝκΝΜα ΪηΝεαδΝκΝΜα ηΪ318έΝ κυηΪΝ έθαδΝβΝσα βΝ αΝ

αθα κζδεΪ,Ν Υκ ΪθΝ εαδΝ ΘαδηΪθΝ ΧTem ΨΝ έ πμΝ θκ έπμΝ κΝ Ναφκτθ ,Ν σπκυΝ βΝ πσζβΝ

ΣαρηΪ, εαδΝΙ κτλΝεαδΝΝαφΫμΝ βΝίσλ δαΝΤπ λδκλ αθέα319. 

Κα σπδθΝ σζπθΝ αυ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ βθΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ

εα αΰλΪφκθ αδΝ υΰε ξυηΫθ μΝ γθκζκΰδεΫμΝ απσο δμ,Ν αφκτΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ

γ πλ έΝ υΰΰ θδεΪΝ φτζαΝ εΪπκδκυμΝ λαηαέκυμΝ ΧπέξέΝ ΝαίαδυγΨ,Ν κλδ ηΫθκυμ Άλαί μΝ

ΧπέξέΝ αδ Ϊθ,ΝΚβ ΪλΨΝεαδΝ κυμΝΤ η θέ μΝΧαίΪΨέΝΠλΪΰηα δΝαπσΝ βθΝέ δαΝ βθΝαφάΰβ βΝ

πλκετπ δΝΫθαμΝ δαξπλδ ησμΝη αιτΝ πθΝφυζυθΝ κυΝθσ κυΝεαδΝ κυΝίκλλΪέΝΟΝβηέ βμΝ

Ι ε ΪθΝ γ πλ έ αδΝ ΰ θθά κλαμΝ κυΝ αίΪΝ εαδΝ ΪζζπθΝ θκ δκαλαίδευθΝ φτζπθ,Ν θυΝ κΝ

ίκλλΪΝβΝεα Ϊ α βΝεΪππμΝπ λδπζΫε αδμΝκΝαίΪΝγ πλ έ αδΝ έ ΝαπσΰκθκμΝ κυΝΦΪζ ΰ,Ν

α ζφκτΝ κυΝ Ι ε Ϊθ,Ν ηΫ πΝ κυΝ ίλαΪη320 έ Ν ΰΰκθσμΝ άΝ δ ΫΰΰκθκμΝ κυΝ Υαη,Ν

ξ δαση θκμΝ η Ν κΝ Υκυμ321έΝ θ ιαλ ά πμΝ βμΝ σπκδαμΝ αζάγ δαμ,Ν βηα έαΝ Ϋξ δΝ βΝ

                                                 
313 σέΝπέΝΓδαΝίδίζδκΰλαφέαΝέ έΝσέΝπέ,Ν έΝΰλθ,Ν βηέΝθθέ 
314 ΄ΝΠαλέΝββμΝΰ-2 
315 J. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰβκ 
316 Κα ΪΝ κΝΓΫθέΝβημΝΰκΝ                      »,ΝσπκυΝπλδθΝαπσΝ βΝία δζ έαΝ κυΝ ίλαέκυΝακτζΝ
ακτ αθΝκδΝ ηαζβεέ μΝΧ ΄Ν α έΝΰημΝιΨέΝ 
317 ΓΫθ. 25: 12-15 
318 J. Retsö,Νσ. π., . 221 
319 σέΝπέ 
320 ΓΫθέΝΰΰμΝΰθ-βι˙ΝβημΝγ 
321 ΓΫθέΝΰίμΝθ-ιέΝΟΝN. Groom κΝσέΝπέ,Ν έΝζζΝπδ τ δΝη ΝεΪπκδαΝ πδφτζαιβΝσ δΝκδΝα ζφκέΝαίΪΝεαδΝ

Ϊθ,Ν υδκέΝ Ι αΪθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αυ δ γκτθΝ η Ν κυμΝ υθκθυηα κυμΝ υδκτμΝ κυΝ Ρ ΰηΪ,Ν εαδΝ απκ έ δΝ
εΪπκδαΝ παλΪζβοβΝ κυμΝ υθ Ϊε μΝ πθΝ ΰ θ αζκΰδυθέΝ ΌηπμΝ κΝ «Υ κυλέ βμ»Ν αίΪΝ ΧυδσμΝ Ι αΪθΨΝ
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τπαλιβΝ δαφκλ δευθΝ φυζυθΝ η Ν κΝ έ δκΝ σθκηαΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ξυλκυμΝ βμΝ

αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυ,Ν κΝ κπκέκΝ έ πμΝ κφ έζ αδΝ θΝ πκζζκέμΝ εαδΝ βΝ τΰξυ βέΝ Ν

αθΪΰθπ βΝ βμΝΓ θΫ πμΝ θΝίκβγΪΝ βθΝεα αθσβ βΝ βμΝ γθκζκΰδεάμΝεα α Ϊ πμ,Ν

δσ δΝ κΝε έη θκΝΰέθκθ αθΝπλκ γάε μΝκ ΪεδμΝκδΝ ίλαέκδΝ δ τλυθαθΝ δμΝΰ πΰλαφδεΫμΝ

ΰθυ δμΝ κυμΝ εαδΝ δμΝ παφΫμΝ κυμΝη ΝΪζζκυμΝ ζακτμέΝΌηπμΝ Ν εαηηέαΝ π λέπ π βΝκδΝ

αλξαέκδΝΤ η θέ μΝ θΝ υπάλιαθΝΆλαί μ,Ν αζζΪΝ θ ζυμΝ αθ ιΪλ β κΝ φτζκ,Ν κΝ κπκέκΝ

ηααέΝη Ν κυμΝ δγέκπ μΝεαδΝ κυμΝΆλαί μΝαπκ ζ έΝ κθΝεζΪ κΝ πθΝΝκ έπθΝβηδ υθ,ΝκΝ

κπκέκμΝ αθ δ δα Ϋζζ αδΝ πλκμΝ κυΝ θα κζδεκτμΝ Χ εεα έκυμ,Ν υλέκυμ,Ν

αίυζπθέκυμΨΝ εαδΝ κυμΝ κλ δκ υ δεκτμΝ ΧΥαθαΪθ,ΝΦκέθδε μ,Ν λαηαέκδ,Ν ίλαέκδΨέΝ Ν

σπκδαΝξλά βΝ κυΝκθσηα κμΝ«Άλαί μ»Ν σ κΝΰδαΝ κυμΝ σλ δκυμΝσ κΝεαδΝ κυμΝΝσ δκυμΝ

θΝ κυμΝ αυ έα δΝφυζ δεΪ,ΝαζζΪΝΰ πΰλαφδεΪ,Ναφκτ εαδΝκδΝηΫθΝεαδΝκδΝ ΫΝεα κδεκτ αθΝ

βθΝαλαίδεάΝξ λ σθβ κέΝ κλλΪμΝεαδΝθσ κμΝαθ δ δα Ϋζζκθ αδΝαεσηαΝεαδΝΰζπ δεΪ,Ν

αφκτΝκδΝθσ δ μΝαλαίδεΫμΝ δΪζ ε κδΝαθάεκυθΝ βΝθσ δαΝπ λδφ λ δαεάΝ βηδ δεάΝηααέΝη Ν

αΝΰε α,Ν αΝαλξαέαΝαδγδκπδεΪ322.  

Ν α υθαηέαΝ δαελέ πμΝ πδ έθ αδΝ απσΝ βθΝ ΪΰθκδαΝ πθΝ αλξαέπθΝ ζαυθΝ

ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ πθΝ φυζυθέΝ  αΝ ΥλκθδεΪΝ κυΝ υλέκυΝ ία δζδΪΝ

Σ ΰζΪ φαζα ΪλΝ Γ΄Ν Χιζθ-ιβιΝ πέΥέΨΝ εαδΝ πθΝ ΪλπθΝ αλΰπθδ υθΝ δα σξπθΝ κυΝ

(722-θβθΝπέΥέΨΝβΝκθκηα έαΝ«Άλαί μ»Ν έ αδΝπΪθ κ Ν υΰε φαζαδπ δεΪΝεαδΝκΝ έ ζκμΝ

«ία δζδΪμΝ λΪίπθ»Ν αΝ α υλδαεΪΝ βηαέθ δΝ κθΝ βΰ ησθαΝ ηέαμΝ άΝ π λδ κ ΫλπθΝ

φυζυθΝεαδΝπκ ΫΝ κΝία δζδΪΝηδΪμΝ θδαέαμΝφυζάμΝκθσηα δΝ«Άλαί μ»έΝΟδΝαθαφκλΫμΝ αΝ

α υλδαεΪΝξλκθδεΪΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝπ λδ σ λκΝη ΝφυζΫμΝεαδΝζδΰσ λκΝη Νελα δεΫμΝ

κθ σ β μ323. 

ΠΪθ πμΝ βΝ έ δαΝ βΝ κθκηα έαΝ πθΝ λΪίπθΝ θΝ Ϋξ δΝ αφάΝ υηκζκΰδεάΝ

πλκΫζ υ βέΝ πμΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ ίλαρεσΝ «αλαηπΪ»Ν Χarab Ψ,Ν κΝ κπκέκΝ άηαδθ Ν

«Ϋλβηκμ»ΝΧεαδΝηΪζδ αΝαυ άθΝπΫλαθΝ βμΝΝ ελΪμΝΘαζΪ βμΨ,ΝεαδΝ κΝΚκλΪθδΝβΝζΫιβΝ

«Ϊλαηπ»ΝΧa‘r bΨΝΪλξδ ΝθαΝυπκ βζυθ δΝ κυμΝθκηΪ μΝ βμΝαλαίδεάμΝξ λ κθά κυ,Ν κυμΝ

κυέθκυμ,Ν βζα άΝ « κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ λάηκυ»έΝ πκηΫθπμΝ βΝ ζΫιβΝ λ έ αδΝ

γθκζκΰδεκτΝ θκάηα κμΝ εαδΝ πλκ δκλέα δΝ ησθκθΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ ηδΪμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ

                                                                                                                                            
εα κΰσ αθΝαπσΝ βΝΰ θδΪΝ κυΝβηΝεαδΝκΝαίΪΝυδσμΝΡ ΰηΪΝαπσΝαυ άθΝ κυΝΥαημΝκΝGroom βλδαση θκμΝ
Ν ί ίζδεκτμΝ η ζ β ΫμΝ κυΝ ΰλκυΝ αδέΝ παλα Ϋξ αδΝ αυ άθΝ βΝ δαέλ βΝ εαδΝ κπκγ έΝ κΝ Υαηέ βΝ αΝ

αθα κζδεΪΝ βμΝκ κτΝ πθΝεαλαίαθδυθΝεαδΝ κΝΥ κυλέ βΝ αΝ υ δεΪΝ βμέΝΝΝΝ 
322 ΚέΝ Μ ΰαζκηηΪ βμ,Ν «Τ ηΫθβ»,Ν επαδ υ δεάΝ ζζβθδεάΝ ΰευεζκπαέ δα,Ν Παΰεσ ηδαΝ Ι κλέαΝ ΄Ν
Χ γάθαμΝ ε κ δεάΝ γβθυθ,ΝΰλλβΨ,Ν έΝγιι-γκί,Ν υΝ έΝγικ˙ΝP. K. Hitti, History of the Arabs, London, 
19535 revised,Ν έΝγί˙Ν έΝΝέΝΠαπαγαθα έκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰ-4 
323 ΚέΝ Μ ΰαζκηηΪ βμ,Ν « λαίέα»,Ν επαδ υ δεάΝ ζζβθδεάΝ ΰευεζκπαέ δα,Ν Παΰεσ ηδαΝ Ι κλέαΝ ΄Ν
Χ γάθαμΝ ε κ δεάΝ γβθυθ,ΝΰλλβΨ,Ν έΝθΰ-θγ,Ν υΝ έΝθβ 
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π λδκξάμ324έΝ Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ έθαδΝ ηΪζζκθΝ βηαθ δεσΝ σ δΝ βΝ Χ γθκφυζ δεάΨΝ

δαφκλκπκέβ βΝίκλλΪ-θσ κυΝ δα βλάγβε Ν βΝη αΰ θΫ λβΝπαλΪ κ βέΝΟδΝέ δκδΝκδΝ

Άλαί μ,ΝαθΝεαδΝηδζκτθΝΰδαΝηέαΝεαδΝησθβΝφυζάΝη Νΰ θΪλξβΝ κθΝ Ι ηαάζ,Ν δαξπλέακυθΝ

αυ κτμΝ Ν τκΝ κηΪ μ,Ν κυμΝ « γθ σ μ»Ν Χb ’idahΨΝ εαδΝ κυμΝ « πδαυθ μ»Ν

(b qiyahΨέΝ Μ αιτΝ πθΝ πλυ πθΝ εα αζΫΰκυθΝ αθτπαλε μΝ πζΫκθΝ φυζΫμΝ κυΝ

παλ ζγσθ κμ,Ν σππμΝ κδΝ Thamūd ΧκδΝ Θαηκυ βθκέΝ κυΝ δκ υλκυΝ δε ζδυ β325 άΝ κυΝ

ΠζδθέκυΝ κυΝΠλ ίυ Ϋλκυ326Ψ,ΝκδΝ‘ d Χ έ μ,ΝκδΝκπκέκδΝυπκ έγ αδΝσ δΝ έξαθΝεκδ έ αΝ

κΝ Υαθ λαηΪκυ Ψ,Ν κδΝ Tasm εαδΝ κδΝ Jadīs,Ν θυΝ κδΝ τ λκδΝ έθαδΝ απσΰκθκδΝ τκΝ

δαφκλ δευθΝ πλκ υππθ,Ν κυΝΚαξ ΪθΝ εαδΝ κυΝ θ θΪθέΝ πσΝ κθΝ πλυ κ,Ν κΝ ίδίζδεσΝ

Ι ε ΪθΝ ΧQaht n/JoktanΨ,Ν εα Ϊΰκθ αδΝ κδΝ «αζ-ΪλαηπΝ αζ-αλέηπ»Ν Χ‘arab ‘ ribahΨ,Ν κδΝ

«πλαΰηα δεκέΝΆλαί μ»,ΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝκδΝΤ η θέ μΝ κυΝθσ κυ,ΝεαδΝαπσΝ κθΝ τ λκΝ

κδ «αζ-ΪλαηπΝαζ-ηκυ Ϊλδηπα»ΝΧ‘arab mousta‘ribahΨ,ΝκδΝ«αλαίκπκδβηΫθκδΝΆλαί μ»,Ν

κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ βθΝ πα λέ αΝ κυμΝ κΝ ίκλλΪ,Ν βΝ Υ αΪαβ,Ν κΝ Ν αθ Ν εαδΝ βΝ

υλκαλαίδεάΝΫλβηκ327. 

υ άΝβΝεΪππμΝ ε θάμΝ – εαδΝ έ πμΝα αέλδα βΝ– αθαφκλΪΝΰδαΝ κΝ γθκζκΰδεσΝ

υπσίαγλκΝ βμ λ τθβμΝΫΰδθ ΝΰδαΝθαΝπλκ δκλδ γ έΝ κΝΰ πΰλαφδεσΝ τλκμΝ βμΝεαδΝΰδαΝ

θαΝεα α έΝ αφάμΝβΝφυζ δεάΝ δαφκλκπκέβ βΝη αιτΝίκλλΪΝεαδΝθσ κυΝπαλΪΝ δμΝεα ΪΝ

π λδπ υ δμΝ υθπθυηέ μέΝ εκζκτγπμΝ γαΝ ι α γ έΝ αλξαδκζκΰδεΪΝ εαδΝ δ κλδεΪΝ βΝ

εα Ϊ α βΝ Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδκξΫμΝ ΧΤ ηΫθβ,Ν δγδκπέα,Ν υλκαλαίδεάΝΫλβηκμΨΝεα ΪΝ βΝ

ία δζ έαΝ κυΝκζκηυθ αέ 

 

βέΝΗΝΤ ηΫθβΝεα ΪΝ κθΝ1ίκΝαδέΝπέΧέ 
Φαέθ αδΝσ δΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝεα ΪΝ βθΝ ζζβθδ δεάΝ πκξάΝΧγβγΝ - γίΝπέΥέΨΝκΝ

θσ κμΝ βμΝαλαίδεάμΝξ λ κθά κυΝκθκηΪ γβε Ν« υ αέηπθΝ λαίέα»ΝΧArabia Felix αΝ

ζα δθδεΪΨ328 ζσΰπΝ κυΝαητγβ κυΝπζκτ κυΝ βμΝξυλαμ,ΝκΝκπκέκμΝκφ δζσ αθΝ κΝ ηπσλδκΝ

πθΝ αλπηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ ηπαξαλδευθέΝ Ν π λδκξάΝ κθκηΪ γβε Ν «Τ ηΫθβ»Ν αλΰσ λα,Ν

                                                 
324 P. K. Hitti,Ν έΝζΰ˙Ν έΝΚκθ τζβ-Μπα κτεκυ,Ν λαίδεσμΝπκζδ δ ησμ,Ν έΝηγ-54 
325 Ι κλδεά δίζδκγάεβ, Γ΄, 42-47 
326 Naturalis Historia, VI, 32 
327 P. K. Hitti,Ν έΝγί-32 
328 Ναυ άΝκθκηα έαΝαπαθ Ϊ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝεα ΪΝ κθΝηκΝαδέΝπέΥέΝ ΝΫλΰαΝΧ έ Ν παση θαΝαυ κτ δαΝ
έ Ν ηΫ πΝ ΪζζπθΝ υΰΰλαφΫπθΨΝ πθΝ ετζαεαΝ Καλυαθ δθκτ,Ν εα αέκυΝ εαδΝ υλδπέ β,Ν σηπμΝ άζπθ Ν
Ϊζζ μΝπ λδκξΫμΝ Νίκλ δσ λαΝ βη έαΝΧJ. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝβζβΨέΝΣκΝέ δκΝ υηίαέθ δΝεαδΝεα ΪΝ κθΝγκΝαδέΝ
πέΥέΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ λα κ γΫθβ,Ν κΝ κπκέκΝ απ δξ έ αδΝ κΝ  λΪίπθαΝ ΧσέΝ πέ,Ν έΝ γίγ-γίζΨέΝ Ν ατ δ βΝ
Τ ηΫθβμ εαδΝ υ αέηκθκμΝ λαίέαμΝΰέθ αδΝ βθΝέ δαΝ πκξάΝαπσΝ κυμΝ υάη λκΝεαδΝΙΪηίζδξκΝΧαλξΫμΝεαδΝ
ΫζβΝ γκυΝ αδέΝ πέΥέΝ αθ δ κέξπμΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ία έ γβεαθΝ Ν αθαφκλΫμΝ απσΝ δμΝ εα ΪΝ δΝ πλκΰ θΫ λ μΝ
ι λ υθβ δεΫμΝαπκ κζΫμΝ κυΝΜ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυΝ βθΝ λαίέαΝεαδΝ αΝΫλΰαΝ πθΝκπκέπθΝ δ υακθ αδΝ
απσΝΪζζκυμΝ υΰΰλαφ έμΝΧσέΝπέ,Ν έΝβλί-294).   
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η ΪΝ κθΝ θκΝ αδέ,Ν εαδΝ αΝ αλαίδεΪΝ βηαέθ δΝ «ΥυλαΝ κυΝ Νσ κυ»Ν ΧΰδαΝ βθΝ αελέί δαΝ

βηαέθ δΝ « αΝαλδ λΪ»Νη Ν βη έκΝαθαφκλΪμΝ βΝγΫ βΝ βμΝΜΫεεαμΝεαδΝ κυμΝβζέκυΝ

ΰδαΝ κθΝπλκ υξση θκ,Ν πκηΫθπμΝ άζπθ Ν κΝθσ κΨ329έΝ ε σμΝαπσΝ βΝ βη λδθάΝΫε α άΝ

βμ,Ν εα ΪΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ π λδ ζΪηίαθ Ν π λδκξΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ άη λαΝ αθάεκυθΝ βΝ

ακυ δεάΝ λαίέαΝ εαδΝ κΝ ΟηΪθ,Ν κΝ έλΝ εαδΝ κΝ κφΪλΝ αθ έ κδξα,Ν εαδΝ

βηαθ δεσ λαΝ εΫθ λαΝ βμΝ ά αθΝ κΝαίΪΝ βθΝ θ κξυλαΝεαδΝ κΝΥαθ λαηΪκυ Ν βΝ

θσ δαΝ αε άέΝ ΌηπμΝ κδΝ π λδΰλαφΫμΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ πκζτΝ η αΰ θΫ λ μΝ απσΝ βθΝ υπσΝ

δ λ τθβ βΝ πκξάΝ εαδΝ πλκΫλξκθ αδΝ πλπ έ πμΝ απσΝ κυμΝ ζζβθ μΝ υΰΰλαφ έμΝ βμΝ

εζα δεάμΝαλξαδσ β αμέ 

Ου δα δεΪΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ κΝ θσ κμΝ – εαδΝ κΝ αίΪΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ – 

δ Ϋλξκθ αδΝ κΝ δ κλδεσΝ πλκ εάθδκΝ ηΫ πΝ ηδΪμΝ τΰξλκθβμΝ η Ν αΝ ΰ ΰκθσ αΝ

ηαλ υλέαμμΝ κΝ τλδκμΝ ία δζδΪμΝ  θαξ δλέηπΝ Χιίη-θκΰΝ πέΥέΨΝ αΝ «ΥλκθδεΪ»Ν κυΝ

ηαλ υλ έΝ σ δΝ κΝ «ΚαλέηπδζΝ ία δζδΪμΝ κυΝ αίΪ»Ν Ϋ δζ Ν αλπηα δεΫμΝ κυ έ μΝ εαδΝ

πκζτ δηκυμΝζέγκυμ330έΝΦαέθ αδΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κθΝΚαλέηπΝδζΝ α ΪλΝΧπλκ δθση θβΝ

ξλκθκζσΰβ βΝπ λέΝιίζ-θκΰΝπέΥέΨ,Ν ΰδσΝ κυΝ αηαλαζέ,ΝάΝ «ΚαλέηπδζΝ κΝΜ ΰΪζκ»,Ν πέΝ

πθΝ βη λυθΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ αίΪΝ ΰθυλδ Ν η ΰΪζβΝ σιαέΝ πσΝ τκΝ η ΰΪζαΝ ε έη θαΝ

ξαλαΰηΫθαΝ Ν τκΝ κΰεκζέγκυμΝ κΝ η ΰΪζκΝ θακτΝ κυΝ ζηαεΪξΝ κΝ δλκυΪξΝ

ηαγαέθκυη Ν σ δΝ κΝ ΚαλέηπΝ υπΫ αι Ν κΝ κυ ΪθΝ αΝ Ν Ν εαδΝ κΝ Να ΪθΝ αΝ ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝθαΝ ζΫΰι δΝ βθΝκ σΝ κυΝζδίαθδκτΝπλκμΝ ΝεαδΝθαΝ π ε αγ έΝ δμΝαΰλκ δεΫμΝ

ε Ϊ δμΝ πθΝυοδπΫ πθΝπμΝ κΝΥαθ λαηΪκυ έΝ βΝ υθΫξ δα,ΝεαδΝπλκμΝ ηπΫ π δθΝ βμΝ

αίαρεάμΝευλδαλξέαμ,Νεα α ε τα Ναλ υ δεΪΝΫλΰα,Νκξτλπ Ν δμΝυπΪλξκυ μΝπσζ δμΝ

εαδΝέ λυ ΝθΫ μ331.  

Νδ κλέαΝαυ άμΝ βμΝ πκξάμΝΫξ δΝξαλαε βλδ γ έΝπμΝβΝ« πκξάΝ πθΝ υθ θπ υθΝ

άΝ θκπκδβ υθ»Ν απσΝ βΝ η Ϊφλα β κυΝ σλκυΝ «ηκυεαλέηπ»Ν ΧMKRB,Ν αίΫίαδκμΝ κΝ

φπθβ θ δ ησμΨΝεαδΝκδΝηαλ υλέ μΝαλξέακυθΝεαδΝαυιΪθκυθέΝ βθΝ δ κλδεάΝ ιΫζδιβΝ κυΝ

θσ κυΝ πμΝ κθΝ ικΝ αδέΝ πέΥέΝ κΝ κλ δθσΝ Ϋ αφκμΝ θΝ πΫ λ ο Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ

υΰε θ λπ δευθΝ κηυθ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ βθΝ ικυ έαΝ ηκδλΪακθ αθΝ σ μΝ φυζΫμΝ έξαθΝ

η αθα τ δΝαπσΝ κΝίκλλΪέΝ λξδεΪΝαυ ΫμΝκδΝ υθ θυ δμΝαθγλυππθΝαπ ζκτ αθΝ

γλβ ε υ δεΫμΝ εκδθσ β μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υθ Ϋκθ αθΝ η Ν ΫθαΝ πλκ Ϊ βΝ γ σΝ εαδΝ έξαθΝ

πδε φαζάμΝ κΝ ία δζδΪΝ εαδΝ κΝ «ηκυεαλέηπ»,Ν βζέΝ κΝ « υθ θπ ά»,Ν κΝ κπκέκμΝ
                                                 
329 ΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,Ν«Τ ηΫθβ»,ΝσέΝπέ 
330 R. G. Hoyland, σ. π., . 61. ΌηπμΝ ξ δεΫμΝ αυ έ δμΝ αίαέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ηθβηκθ τκθ αδΝ Ν
α υλδαεΫμΝπβΰΫμΝ κυΝκκυΝαδέΝπέΥέ,Νη Ν κυμΝΤ η θέ μΝγαΝπλΫπ δΝθα απκλλδφγκτθ,Ν δσ δΝ αΝ έ δαΝ αΝ
ε έη θαΝαυ κέΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝη αιτΝφυζυθΝ κυΝίκλλΪέΝ 
331 R. G. Hoyland, σ. π., . 61-θβ˙Ν Ch. Robin, «Saba’Ν andΝ theΝ Sabaeans» κ Queen of Sheba. 
Treasures from Ancient Yemen edited by St John Simpson, . 51-66, υ . 51, 58  
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ια φΪζδα Ν βΝ υθκξάΝ βμΝκηΪ αμ,ΝαζζΪΝαλξδεΪΝπ λδκλδασ αθΝ αΝγλβ ε υ δεΪΝ κυΝ

εαγάεκθ αΝπμΝαλξδ λΫαμΝ βμΝφυζάμΝ κυέΝ ε σμΝαπσΝ βΝ τθ βΝη Ν κΝγ σΝγαΝυπάλξαθΝ

εαδΝΪζζαΝ θκπκδβ δεΪΝ κδξ έαΝ κυμΝεσζπκυμΝεΪγ Νφυζάμ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝΰζυ αΝεαδΝ

βΝ εα κέεβ βΝ Ν ηέαΝ πσζβΝ άΝ ιΪλ β βΝ απσΝ αυ άθ,Ν σηπμΝ βΝ φυζ δεάΝ θσ β αΝ

φυλβζα έ κΝηΫ πΝ βμΝεκδθάμΝζα λ έαμ332έΝ π δ άΝ αΝεΫλ βΝ κυΝ δαεδθκτη θκυΝαπσΝ

κυμΝ θακτμΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ βΝ λΪ δαΝ βηα έαΝ αυ υθΝ ΰδαΝ βθΝ κπδεάΝ ζα λ έαΝ

πλκ Ϋ π αθΝ κυμΝηκυεαλέηπΝη ΰΪζβΝ τθαηβ,Ν κυμΝ πΫ λ οαθΝθαΝ ε κπέ κυθΝ κυμΝ

ηδελκτμΝ φυζΪλξκυμ-ία δζέ εκυμΝ εαδΝ θαΝ εα α κτθΝ κΝ πέε θ λκΝ ηδΪμΝ πκζδ δεάμΝ

κλΰΪθπ βμΝ η ΰαζτ λκυΝ ί ζβθ εκτμ˙Ν αεσηαΝ εαδΝ πμΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ ΰκυΝ αδΝ κΝ έ ζκμΝ

αυ σμΝ ίλδ εσ αθΝ Ν ξλά β333έΝ πσΝ δμΝ πδΰλαφΫμΝ υηπ λαέθ αδΝ σ δΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ

εκδθκ ά πθΝ αυ υθΝ α δαεΪΝ Ϊλξδ Ν θαΝ π λδκλέα αδ,Ν π δ άΝ κδΝ δ ξυλσ λ μΝ φυζΫμΝ

αφκηκέπθαθΝ δμΝα γ θΫ λ μέΝ 

ΜδαΝ Ϋ κδαΝ φυζάΝ ά αθΝ εαδΝ πθΝ αίαέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ κλδκγ κτθ αθΝ φυζ δεΪΝ

απσΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ γ κτΝ ζηαεΪξΝ εαδΝ γ πλκτ αθΝ αυ κτμΝ απκΰσθκυμΝ κυέΝ

θ ξκηΫθπμΝ βθΝαλξάΝθαΝπ λδκλέακθ αθ βΝΜαλέηπΝεαδΝ βθΝπ λδκξάΝ βμ,ΝσηπμΝ

ε λα έ μΝ πθΝφυζΪλξπθΝ κυμΝγαΝπλκ Ϋγ αθΝθΫαΝ ΪφβΝ κΝΣαακτφ,ΝκδΝεΪ κδεκδΝ

πθΝκπκέπθΝΫπλ π ΝθαΝ δηκτθΝ κθΝ ζηαεΪξέΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝαπαθ Ϊ αδΝ δμΝ

πδΰλαφΫμΝβΝΫεφλα βΝ« κΝαίΪΝεαδΝβΝΫθπ β»,Ν βζα άΝΫθαΝ έ κμΝ«κηκ πκθ έαμ»,Ν βθΝ

βΰ έαΝ βμΝκπκέαμΝ έξ ΝαθαζΪί δΝ κΝαίΪέΝ αΝπζαέ δαΝαυ άμΝ ια φαζδασ αθΝβΝ δλάθβΝ

εαδΝ παλ ξσ αθΝ α φΪζ δαΝ αΝ «ηΫζβ»,Ν κδΝ « γθδεκέ»Ν γ κέΝ πθΝ κπκέπθΝ ΰέθκθ αθΝ

ία κέ,Ν θυΝη αιτΝσζπθΝυπάλξ ΝπαλκξάΝαηκδίαέαμΝίκάγ δαμΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝ δμΝ

υ εκζέ μ334έΝΠλυ βΝπλπ τκυ αΝ πθΝαίαέπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝά αθΝ κΝδλκυΪξ,Ν αΝ

υ δεΪΝ κυΝ Μαλέηπ,Ν σπκυΝ αθ εΪφβ αθΝ κδΝ αλξαδσ λ μΝ εα α ε υΫμΝ κυμ,Ν θυΝ

ΰ θδευμΝ βθΝ έ δαΝ π λέκ κΝ ΧαθΝ εαδΝ πλκμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΨΝ ηΪζζκθΝ αθάε δΝ εαδΝ βΝ

αλξαδσ λβΝφΪ βΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ κυΝΜαλέηπ,Ν κΝκπκέκΝ πΫ λ ο Ν βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ

εαζζδ λΰ δυθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ κΝαίΪΝθαΝαπκε ά δΝΰ πλΰδεάΝαυ Ϊλε δα335. 

Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ – εαδΝ ιΫξπλαΝ απσΝ βΝ ίδίζδεάΝ αθαΰπΰάΝ κΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ – 

παλαηΫθ δΝαβ κτη θκ,ΝαθΝβΝαφάΰβ βΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝηπκλ έΝθαΝ κπκγ βγ έΝ

Ν αυ σΝ κΝ δ κλδεσΝ πζαέ δκέΝ ΫίαδαΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν σππμΝ βΝ παλκυ έαΝ

κλΰαθπηΫθπθΝελα δευθΝ κηυθ,Ν υθ λΫξκυθ,ΝσηπμΝηκδΪα δΝαθ δφα δεσΝθαΝηβΝΰέθ αδΝ

                                                 
332 R. G. Hoyland, «Kings, kingdoms and chronology» κ Queen of Sheba. Treasures from Ancient 
Yemen edited by St John Simpson, . 67-79, υ . 68 
333 Ch. Robin, σ. π., . 51 
334 R. G. Hoyland, σ. π., . 68-69 
335 P. K. Hitti, σ. π., . 54-55 
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εαηηέαΝδ κλδεάΝαθαφκλΪΝ Ναυ άθ,ΝαθΝεαδΝκδΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βΝξυλαΝη ΪΝ κθΝκκΝ

αδέΝπέΥέΝαυιΪθκυθέΝ θαΝ θ ξση θκΝΰδαΝ βθΝΫζζ δοβΝπζβλκφκλδυθΝ έθαδΝβΝ λΪ βΝ βμΝ

γλυζδεάμΝία έζδ αμΝ θαΝξλκθκζκΰ έ αδΝ βθΝ ΫθαλιβΝαυ άμΝ βμΝπ λδσ κυΝάΝεαδΝπλδθΝ

απ’Ν αυ άθ,Ν σ αθΝ έ πμΝ θΝ υπάλξαθΝ ελα δεΫμΝ κηΫμΝ εαδΝ σ αθΝ αΝ κηΫθαΝ γαΝ ά αθΝ

δαφκλ δεΪέΝΓδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝγαΝ ι α γ έΝ υλαΝη Ν υ τθκπ κΝ λσπκΝκΝ υλτ λκμΝ

υ η θδ δεσμΝξυλκμΝεα ΪΝ βθΝπλκρ κλέαΝεαδΝ βθΝπλπ κρ κλέαΝ κυΝΧΰβίί-ιίίΝπέΥέΨέ 

Νεα κέεβ βΝ δμΝυ η θδεΫμΝξυλ μΝ έθαδΝαλξαδσ α βμΝά βΝαπσΝ κΝιίίΝίίίΝπέΥέΝ

ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ζέγδθ μΝ ιαη θΫμΝ Ν παλαπσ αηκΝ κυΝ ΓκυΪθ δΝ Υαθ λαηΪκυ Ν βΝ

Ν ΝΤ ηΫθβέΝ ΝΝ κζδγδεάΝ πκξάΝΧκίίί-γίίίΝπέΥέΨΝΰθπλέα δΝ βΝ υΰελσ β βΝκδεδ ηυθΝ

εαδΝ βθΝκδεδαεάΝκδεκθκηέα,Ν θυΝη αιτΝθίίίΝεαδΝζίίίΝπέΥέΝ δα έ αδΝβΝε βθκ λκφέαΝ

εαδΝβΝαΰλκ δεάΝκδεκθκηέα336,ΝαθΝεαδΝκδΝπζβγυ ηκέΝ θΝΫξκυθΝησθδηβΝεα κδεέα,ΝαζζΪΝ

η αεδθκτθ αδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ πκξΫμΝ κυΝ ξλσθκυΝεαδΝ δμΝ υεαδλέ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ κυμΝ

πλκ φΫλ δΝβΝφτ βέΝΠαλΪζζβζαΝΪζζ μΝκηΪ μΝπζβγυ ηκτΝπλκξπλκτθΝ βθΝ ε λκφάΝ

κδεκ έ πθΝαυπθ,Νίκκ δ υθΝεαδΝαδΰκπλκίΪ πθ,Ν δ δεΪΝη ΪΝ κΝηίίί-ζηίίΝπέΥέ,Νσ αθΝ

αυ ΪΝ αΝαυαΝ ηφαθέακθ αδΝεαδΝ  ΪζζαΝηΫλβΝ βμΝ λαίέαμΝΧαθΝεαδΝ θΝ έθαδΝΰθπ άΝβΝ

πλκΫζ υ άΝ κυμΨέΝ θΝεαδΝεα ΪζκδπαΝφλαΰηΪ πθΝ κΝΥαθ λαηΪκυ ,Νέ πμΝεαδΝπλκΝ κυΝ

ζζίίΝπέΥέ,ΝεαδΝαθαζάηηα κμΝαπσΝ πέπ κΝ Χ«π ακτζα»ΨΝΰδαΝ ΰ πλΰδεκτμΝ εκπκτμΝ θΝ

υθβΰκλκτθΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝυπΫλΝ βμΝησθδηβμΝεα κέεβ βμ,ΝΪζζαΝ υλάηα αΝαυ άμΝ βμΝ

π λδσ κυΝ ά αθΝ α άηαθ αΝ εαδΝ π λδκλέακθ αθΝ Ν ζέγδθαΝ γ ηΫζδαΝ η Ν ηΫλκμΝ βμΝ

υπ λεα Ϊ ε υάμΝαπσΝκίΪζΝεαζτί μΝεαδΝ Ν δΪ παλ αΝζέγδθαΝ λΰαζ έαΝ αΝελΪ π αΝ

ζδηθυθΝάΝ ΝεκλυφΫμΝζσφπθ337.   

Μ Ν κΝπΫλα ηαΝ βθΝ πκξάΝ κυΝΥαζεκτΝΧγίίίΝ- α΄Νηδ σΝβαμΝξδζδ έαμΝπέΥέΨΝκδΝ

αλξδεΪΝ ηδελκέΝ κδεδ ηκέΝ δ υλτθκθ αδ,Ν αθΝ εαδΝ βΝ ιΫζδιβΝ αυ άΝ θΝ υηίαέθ δΝ

αυ σξλκθαΝ Ν σζκθΝ κΝ ξυλκέΝ θ ξκηΫθπμΝ Ν αυ άθΝ βθΝ ιΫζδιβΝ θαΝ υθΫίαζ Ν βΝ

ια γΫθβ βΝ πθΝηκυ υθπθ,ΝβΝκπκέαΝπλυ αΝΫπζβι Ν δμΝπ λδκξΫμΝ πθΝίκλ έπθΝ λάηπθΝ

(500ίΝ πέΥέΨΝ εαδΝ ΫζκμΝ αΝ Ν Ν υοέπ αΝ ΧγίίίΝ πέΥέΨέΝ Ν αζζαΰάΝ πθΝ εζδηα δευθΝ

κηΫθπθΝ η Ϋίαζ Ν πέ βμΝ βΝ ΰ πηκλφκζκΰέαΝ κυΝ ΪφκυμΝ εαδΝ αθΪΰεα Ν κυμΝ

πζβγυ ηκτμΝθαΝαθααβ ά κυθΝθΫ μΝζτ δμΝΰδαΝ βθΝ πδίέπ άΝ κυμ338.  

 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝκδΝπαλΪε δ μΝπ λδκξΫμΝ Ϋξκθ αδΝ πδλλκΫμΝαπσΝ βθΝ φλδεά,Ν

θυΝ αΝ υοέπ αΝ «αεκζκυγκτθ»Ν βθΝ εκδθάΝ κυΝ υλκπαζαδ δθδαεκτΝ ξυλκυέΝ  δμΝ

                                                 
336 P. Pruneti ( πδηέΨ,Ν«YemenμΝc’eraΝunaΝvoltaΝlaΝreginaΝdiΝSaba»Ν κ Archeologia Viva, ΜΪδκμ/Ικτθδκμ 
2000, τξκμ κΰ, . 58-79, υ . 61 
337 Ch. Edens, «Before Sheba»Ν κ Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen edited by St John 
Simpson,Ν . 80-87, υ . 81 
338 σ. π.  



 
 

84 

παλΪε δ μΝπ λδκξΫμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ σ ΝκδΝπκζδ δ ηκέΝ κυΝδξέΝεαδΝ κυΝαηπλΝΧΰζίίΝ

- λίίήκίίΝπέΥέΨΝη Νξαλαε βλδ δεΪΝ βΝηδελκΰζυπ δεάΝεαδΝ βθΝε λαηδεάΝαπσΝπβζσ, αΝ

ζέγδθαΝ– εαδΝ θΝηΫλ δΝξΪζεδθαΝ– λΰαζ έαΝεαδΝ βΝγαζΪ δαΝ δα λκφάΝΧηδελσ λβΝά αθΝ

βΝ υθ δ φκλΪΝ βμΝ ΰ πλΰέαμΨέΝ ΌηπμΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ πλκΰ θΫ λβΝ φΪ βΝ αυ κτΝ κυΝ

πκζδ δ ηκτΝ Νίαγτ λαΝ λυηα α,ΝκΝκπκέκμΝξλκθκζκΰ έ αδΝ κυζΪξδ κθΝπμΝ δμΝαλξΫμΝ

βμΝ ΰ΄Ν ξδζδ έαμ πέΥέΝ δΝ απκεαζτπ αδΝ απσΝ βΝ δαφκλ δεάΝ ε λαηδεά,Ν δΪφκλαΝ

ηδελκ υλάηα αΝ δμΝ απκγβε τ δμΝ κ λΫπθ,Ν θυΝ κΝ υθ υα ησμΝ πθΝ αΰλκ δευθΝ

υθα κ ά πθΝ βμΝπ λδκξάμΝη Ν κυμΝγαζΪ δκυμΝπσλκυμΝεαγδ ΪΝπδγαθάΝ βθΝτπαλιβΝ

η ΰΪζπθΝκδεδ ηυθ339.  

ΟΝ πκζδ δ ησμΝ πθΝ υοδπΫ πθ ά αθΝ αΰλκ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ η Ν κδεέ μΝ τκΝ

πηα έπθΝεαδΝαυζάΝεαδΝκδεδαεάΝ λυγλππάΝε λαηδεάέΝΣαΝία δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ πκζδ δ ηκτΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ ΥακυζΪθΝ Χη ΪΝ κΝ ΰλίίΝ πέΥέΝ

ιαφαθέακθ αδΨ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝ εα ζΪηίαθ Ν η ΰΪζβΝ Ϋε α β,Ν εαδΝ φαέθ αδΝ σ δΝ

απκ ζκτθΝ ηέαΝ ιΫζδιβΝ ξαλαε βλδ δευθΝ βμΝ θ κζδγδεάμΝ αλξδ ε κθδεάμέΝ ΤπΪλξ δ,Ν

σηπμ,Ν εαδΝ βΝ π λέπ π βΝ κυΝ πκζδ δ ηκτΝ κυΝ αηΪλΝ Χβκίί-ΰβίίΝ πέΥέΨΝ η Ν πκζτΝ

η ΰαζτ λκυμΝκδεδ ηκτμΝεαδΝαλξδ ε κθδεάΝσξδΝ δαφκλ δεάΝαπσΝαυ άθΝ κυΝΥακυζΪθέΝ

ΓδαΝ βθΝ πδίέπ άΝ κυμΝκδΝεΪ κδεκδΝ πθΝυοδπΫ πθΝβ ξκζκτθ κΝη Ν βΝΰ πλΰέαΝΧευλέπμΝ

δ ΪλδΝ εαδΝ ελδγΪλδ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ααξαλσξκλ κΝ ηααέΝ η Ν εΫξλκΨΝ εαδΝ βθΝ ε βθκ λκφέαΝ

Χίκκ δ άΝεαδΝαδΰκπλσία αΨ340. 

ΟοδαθσμΝ εαδΝ σ λ αΝ δαεδθκτθ αθΝ σ Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ Ν η λδεΫμΝ π λδπ υ δμΝ

Ϋφγα αθΝπμΝ κθΝΠ λ δεσΝεαδΝ βθΝ έΰυπ κέΝΌηπμΝαυ ΪΝ αΝ υλάηα αΝ έθαδΝ αΝησθα,Ν

αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ εηβλδυ κυθΝ παφΫμΝ βμΝΤ ηΫθβμΝη Ν κθΝΫιπΝεσ ηκΝ Ν

ηέαΝ πκξά,Ν εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ π ελα κτ Ν ξ δεάΝ απκησθπ βΝ αεσηαΝ εαδΝ η αιτΝ

θ κς η θδ δευθΝκδεδ ηυθέΝΜκθα δεάΝ ιαέλ βΝ Ναυ άθΝ βθΝαπκησθπ βΝαπκ ζ έΝβΝ

κηκδσ β αΝαθΪη αΝ αΝίκυεκζδεΪΝ αφδεΪΝηθβη έαΝ Ν δΪφκλαΝηΫλβΝ βμΝ λαίέαμ,Ν αΝ

κπκέαΝ απζυμΝ εα α δεθτκυθΝ βθΝ εδθβ δεσ β αΝ πθΝ πκδηΫθπθΝ εαδΝ πλκ Ϋφ λαθΝ

υεαδλέ μΝ υθαζζαΰυθ341έΝ Ν κλΰΪθπ βΝ κυΝ ηπκλέκυΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ εαλαίαθδυθΝ γαΝ

αλΰκτ Ν αεσηαέΝ Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ η Ν βθΝ ε λα έαΝ βμΝ Υα π κτ Ν εα ΪΝ κΝ ί΄Ν

Ϋ αλ κΝ κυΝΰηκυΝαδέΝπέΥέΝ κΝΠκυθ 342,Ν ΰδαΝ βθΝκπκέαΝγαΝΰέθ δΝ ζσΰκμΝπαλαεΪ π,ΝβΝ

Τ ηΫθβΝ ιΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ αφΪθ δαΝ εαδΝ βθΝ απκησθπ β,Ν δσ δΝ η α λΫπ αδΝ Ν

πέε λκΝ βη έκΝηδΪμΝθΫαμΝεαδΝ βηαθ δεάμΝ ηπκλδεάμΝκ κτΝΧ λυγλΪΝΘΪζα αΨέΝΝΝΝΝΝΝ 
                                                 
339 σ. π., . 83 
340 σ. π., . 81-82 
341 σ. π., . 85 
342 Σαυ έα αδΝπδγαθσ α αΝη Ν βΝ βη λδθάΝκηαζέα 
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θΝ έθαδΝ κηΫθκΝ σ δΝ κδΝ φκλ έμΝ πθΝ πκζδ δ ηυθΝ αυ υθΝ αθάεαθΝ αΝ

εκυ δ δεΪΝφτζαΝαπσΝ κΝκυ ΪθΝεαδΝ βθΝ δγδκπέαΝάΝΫ πΝ αΝίκλ δκαλαίδεΪΝφτζα,Ν αΝ

κπκέαΝ δΫ ξδ αθΝ βθΝ λαίέαΝεαδΝ ΰεα α ΪγβεαθΝ βθΝΤ ηΫθβ,ΝπλδθΝεΪπκδκΝ ηάηαΝ

κυμΝ η α κπδ γ έΝ βθΝ φλδεά,Ν αθΝ εαδΝ κδΝ κηκδσ β μΝ η αιτΝ πθΝ πλκρ κλδευθΝ

πκζδ δ ηυθΝ δμΝ τκΝ αε ΫμΝ βμΝ λυγλΪμΝ ΘαζΪ βμΝ εαγδ ΪΝ πδγαθάΝ βθΝ πλυ βΝ

υπσγ βΝ ΰδαΝ κθΝ πκζδ δ ησΝ κυΝ αηπλΝ εδΝ ε έθ μΝ η αιτΝ πθΝ υοδπΫ πθΝ εαδΝ βμΝ

υλκπαζαδ έθβμΝπδγαθάΝ βΝ τ λβΝυπσγ βΝΰδαΝ κθΝπκζδ δ ησΝ πθΝυοδπΫ πθ343. 

 Ι αζδεΫμΝ αθα εαφΫμΝ βΝ ΓδΪζαΝ βμΝ Τ ηΫθβμΝ απκεΪζυοαθΝ σ δΝ π λέΝ κΝ ΰβίίΝ

πέΥέΝ δα Ϋξγβε Ν κυμΝπκζδ δ ηκτμΝ βμΝΥαζεκελα έαμΝΫθαΝθΫκΝπκζδ δ ηδεσΝηκθ ΫζκΝη Ν

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ η Ν λΪΰπθκυμΝ σηκυμ,Ν βθΝ ε λαηδεάΝ η Ν

λυγλππσΝ έζίπηαΝ εαδΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πδΰλαφυθ,Ν αΝ κπκέαΝ δαξπλέακυθΝ αφυμΝ

αυ σθΝ κθΝπκζδ δ ησΝαπσΝ βΝΥαζεκελα έαέΝΟδΝκηκδσ β μΝ βθΝεΪ κοβΝη αιτΝαυ υθΝ

πθΝ πλπ κρ κλδευθΝ κδεδ ηυθ,Ν βμΝ θσ δαμΝ Παζαδ έθβμΝ εαδΝ κυΝ Ν ΰεΫίΝ κ άΰβ αθΝ

βθΝ εΫοβΝσ δΝκδΝ βηδκυλΰκέΝ κυΝθΫκυΝπκζδ δ ηκτΝά αθΝβηέ μΝαπσΝ βΝ Ν λαίέαΝ

εα ΪΝ κΝη αθα κζδεσΝπλκβΰκτη θκΝη αθα υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έ λυ αθΝ κυμΝη ΰΪζκυμΝ

η κπκ αηδαεκτμΝεαδΝαθα κζδεκτμΝπκζδ δ ηκτμ344. 

 Κα ’Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝβΝΤ ηΫθβΝ δ Ϋλξ αδΝ βθΝπλπ κρ κλέα εαδΝΰθπλέα δΝ

ΫθαΝπλπ κ αίαρεσΝπκζδ δ ησΝ υ δεΪΝ βμΝ λάηκυΝΡαηζΪ ΝαμΝαηπα αήθΝη Ν πέε θ λκΝ

κΝ π λδεσΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ αΝ υοέπ αέΝΧμΝά βΝ ζΫξγβ,Ν βΝ ΫθαλιβΝαυ άμΝ βμΝ θΫαμΝ

φΪ βμΝ κπκγ έ αδΝ π λέΝ κΝ ΰβίίΝ πέΥέ,Ν σ αθΝ αΝ αλξαδκζκΰδεΪΝ λυηα αΝ

αθα εΪπ αδΝ αλαηαρεάΝ ε λαηδεά,Ν υπδεάΝ βμΝ πκξάμΝ κυΝ δ άλκυέΝ υ σμΝ κΝ

πκζδ δ ησμΝ αθαπ τξγβε Ν Ν Ϋ κδκΝ ίαγησ,Ν υ Ν κΝ ΫζκμΝ βμΝ πλπ κρ κλέαμΝ θαΝ

πβλ Ϊ δΝ κθΝ αλξαρεσΝ πκζδ δ ησΝ κυΝ Υαθ λαηΪκυ Ν αΝ αθα κζδεΪΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ

λάηκυ345.  

 ΧμΝ βθΝ πκξάΝ κυΝία δζδΪΝκζκηυθ α,Νκπσ  εαδΝΫζαί ΝξυλαΝβΝ πέ ε οβΝ βμΝ

γλυζδεάμΝία έζδ αμ,Νη κζΪίβ αθΝπζΫκθΝ πθΝ τκΝαδυθ μέΝ θΝεαδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ

θκ δκαλαίδεάμΝ πλπ κρ κλέαμΝ π λέΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ΰβκυΝ αδέΝ πέΥέΝ κΝ ΰ θδεσ λκΝ

πζαέ δκΝ θΝφαέθ αδΝθαΝ αδλδΪα δΝη Ν δμΝζ π κηΫλ δ μΝ δμΝίδίζδεάμΝαφάΰβ βμ,ΝκδΝ τκΝ

αδυθ μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ αεκζκτγβ αθ,Ν έθαδΝ ΫθαΝ τζκΰκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΰδαΝ θαΝ ΫξκυθΝ

υθ ζ γ έΝαζζαΰΫμέΝΜέαΝη ζΫ βΝ αΝ πδηΫλκυμΝ βμΝαφβΰά πμΝγαΝυπκ έι δΝπκδ μΝ

                                                 
343 A. De Maigret, «χrabiaΝ όelixμΝ anticheΝ civiltàΝ delloΝ Yemen»Ν κ Archeo,Ν attualitàΝ delΝ passato, 
Ικτθδκμ 2000, τξκμ 184, . 49-83, υ . 60, 63 
344 σ. π. 
345 P. Pruneti ( πδηέΨ,Ν«YemenμΝc’eraΝunaΝvoltaΝlaΝreginaΝdiΝSaba»Ν κ Archeologia Viva, ΜΪδκμ/Ικτθδκμ 
2000, τξκμ 81, . 58-79, υ . 61-62 
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ά αθΝαυ ΫμΝκδΝαζζαΰΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ εδαΰλαφά κυθΝ βθΝεα Ϊ α βΝ

κυΝαίΪΝη ΪΝ κΝα΄Νηδ σΝ κυΝΰίκυΝαδέΝπέΥέ 

  κΝ έ δκΝ κΝ ε έη θκΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ ηδζΪ δΝ ΰδαΝ βθΝ ΪφδιβΝ βμΝ ιΫθβμΝ

ηηΫθβμΝ η Ν αΝ ιάμΝ ζσΰδαμΝ                       φ                  

                                      φ           θ         »346έΝ ΣκΝ

υΰε ελδηΫθκΝξπλέκΝηαλ υλ έΝ αφΫ α αΝ κθΝπζκτ κΝ βμΝία έζδ αμΝεαδΝ βμΝξυλαμΝ

βμ,Ν αφκτΝ βΝ έ δαΝ εα Ϋφγα Ν πδε φαζάμΝ πκζυπζβγκτμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ εαδΝ

πλκ εσηδ Ν η Ν πζκτ δαΝ υλα,Ν αφκτΝ εαηάζ μΝ φσλ πθαθΝ αλυηα α,Ν ξλυ ΪφδΝ εαδΝ

πκζτ δηκυμΝζέγκυμέΝ έθαδΝζκΰδεσΝσ δ,ΝΰδαΝθαΝ κθδ γ έΝβΝπαθ κ υθαηέαΝ κυΝκζκηυθ α,Ν

γαΝΫπλ π ΝθαΝΰέθ δΝαθ δπαλαίκζάΝη ΝεΪπκδκθΝδ ΪιδκΝάΝαθυ λκΝηκθΪλξβ,Ν πκηΫθπμΝ κΝ

αίΪΝεαδΝβΝία έζδ ΪΝ κυΝ ε έθβΝ βθΝ πκξάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έξαθΝφγΪ δΝ Νπζκτ κΝ κΝ

Ι λαάζΝ άΝ θαΝ κΝ έξαθΝ ι π λΪ δ,Νυ Ν κΝ π λδ α δεσΝ θαΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ απκ ζ έΝ

αθΪηθβ βΝαεσηαΝεαδΝ αΝξλσθδαΝ κυΝΥλδ κτέΝ πσΝ βΝη ζΫ βΝ κυΝέ δκυΝ κυΝε δηΫθκυΝ

υθΪΰ αδΝσ δΝκΝπζκτ κμΝ βμΝία έζδ αμΝπλκ λξσ αθΝαπσΝ αΝαλυηα α,Ν κΝξλυ ΪφδΝεαδΝ

αΝ π λΪ δα,Ν αΝ κπκέαΝ η αφΫλγβεαθΝ η Ν εαηάζ μέΝ εΝ πλυ βμΝ σο πμΝ βΝ αθπ ΫλπΝ

π λδΰλαφάΝφαέθ αδΝσ δΝαπβξ έΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ πθΝδ κλδευθΝξλσθπθΝη ΪΝ κθΝ

κκΝαδέΝπέΥέΝεαδΝ κΝ ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθέΝΌηπμ,ΝσππμΝγαΝφαθ έΝ κΝαηΫ πμΝ πση θκΝ

ε φΪζαδκ,Ν ηαλ υλέ μΝ ΰδαΝ σ κΝ πλυδηβΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ θΝ υπΪλξκυθΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ

αφάΰβ βΝ βμΝ Γ θΫ πμέ θ ξκηΫθπμΝ κΝ εζ δ έΝ ΰδαΝ βΝ δαζ τεαθ βΝ βμΝ ίδίζδεάμΝ

δ κλέαμΝ θαΝ έθαδΝ αελδίυμΝαυ σΝ κΝ βη έκ,Ν βζα άΝκΝ ξλσθκμΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ

δ ιαΰπΰάμΝ κυέΝ Γδ’Ν αυ σθΝ κΝ ζσΰκΝ υγτμΝ αηΫ πμΝ γαΝ λ υθβγ έΝ βΝ δ κλέαΝ πθΝ

αλπηΪ πθΝ εαδΝ βΝ ιβηΫλπ βΝ βμΝ εαηάζαμ,Ν βθΝ κπκέα βλέξγβε Ν κΝ

δαη αεκηδ δεσΝ ηπσλδκΝη αιτΝίκλλΪΝεαδΝθσ κυέΝ 

 

γέΝΣκΝ ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθ 

γέ1έΝΗΝδ κλέαΝεαδΝβΝπαλαΰπΰάΝ πθΝαλπηΪ πθΝ  
 Ν λαίέαΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ κφ έζ δΝ βΝ φάηβΝ βμΝ εα ΪΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ κΝ

ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθέΝΟδΝαλπηα δεΫμΝκυ έ μΝά αθΝπ λδαά β μΝ κθΝαλξαέκΝεσ ηκΝ

εαδΝ υ κεδηκτ αθΝ ησθκθΝ κΝ θσ κΝ βμΝ αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυΝ εαδΝ βθΝ απΫθαθ δΝ

αφλδεαθδεάΝ αε άέΝΜ αιτΝ πθΝ ΪζζπθΝ κδΝ πζΫκθΝ υθβγδ ηΫθ μΝ ά αθΝ κΝ ητλκΝ εαδΝ κΝ

ζδίΪθδέΝΟδΝ θΝζσΰπΝκυ έ μΝαθάεκυθΝ βθΝκδεκΰΫθ δαΝBurseraceae,Νξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ

                                                 
346 ΓΫθ. 10, 2 
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κπκέαμΝ έθαδΝ βΝ Ϋεελδ βΝ λβ δθυθΝ απσΝ κΝ φζκδσΝ Ϋθ λπθ,Ν εαδΝ π λδΫξκυθΝ ηδελάΝ

πκ σ β αΝπ β δεκτΝ ζαέκυ,Ν κΝκπκέκΝκφ έζ αδΝβΝ υκ ηέαΝ κυμ347.  

πσΝαυ ΫμΝβΝπλυ βΝ ξλβ δηκπκδ έ κΝ βθΝδα λδεά,ΝπμΝΪλπηαΝεαδΝπμΝγυηέαηαέΝ

ΝετλδαΝξλά βΝ κυΝητλκυ,ΝπΪθ πμ,Ν έξ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝπαλα ε υάΝαλπηΪ πθ,ΝαφκτΝβΝ

αθΪη διάΝ κυΝη ΝΪζζαΝ υ α δεΪΝΫεαθ Ν κΝΪλπηαΝθαΝ δαλε έέΝΚα ’Νκυ έαθΝπλσε δ αδΝ

ΰδαΝλβ έθβΝαπσΝεσηηδΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ πθΝαεαθγπ υθΝ Ϋθ λπθΝCommiphora myrrha, 

αΝ κπκέαΝ υ κεδηκτθΝ ευλέπμΝ υ δεΪΝ κυΝ Υαθ λαηΪκυ ,Ν αζζΪΝ υθαθ υθ αδΝ υλΫπμΝ

αθα κζδεΪΝπμΝ κΝ κφΪλ,Νίσλ δαΝπμΝ κΝ έλ,ΝαεσηαΝεαδΝ βΝκηαζέα348έΝ Ν τ λβΝ

απσΝ δμΝ τκΝευλδσ λ μΝαλπηα δεΫμΝκυ έ μΝ έθαδΝ κΝζδίΪθδ,Νζ υεάΝλβ έθβΝαπσΝεσηηδΝ

πθΝ Ϋθ λπθΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ Boswellia sacra,Ν βΝ κπκέαΝ υ κεδη έΝ βθΝ αλαίδεάΝ

θ κξυλα απσΝ κΝΥαθ λαηΪκυ ΝπμΝ κΝ κφΪλέΝΆζζ μΝπκδεδζέ μΝζδίαθδκτΝπλκΫλξκθ αδΝ

απσΝπαλαεζΪ δαΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝBoswellia κΝαθα κζδεσΝΪελκΝ βμΝθκ έκυΝκηαζέαμΝ

(Boswellia carteri εαδΝ frereanaΨ,Ν βθΝ π λδκξάΝ απσΝ κυ ΪθΝ εαδΝ δγδκπέαΝ πμΝ βθΝ

αθα κζδεάΝ φλδεάΝΧBoswellia paryferaΨΝεαδΝ βθΝΙθ έαΝΧBoswellia serrataΨέΝΣκΝζδίΪθδΝ

ξλβ δηκπκδ έ κΝεα ’Ν ικξάθΝπμΝγυηέαηα,ΝαφκτΝκΝζ π σμ,ΝαΰθσμΝεαπθσμΝ κυΝ υθσ υ Ν

κυμΝ κυλαθκτμΝ δμΝ πλκ υξΫμΝ πθΝ αθγλυππθΝ εαδΝ υξαλδ κτ Ν κυμΝ γ κτμ,Ν θυΝ

παλΪζζβζαΝ έξ Ν εαδΝ ξλβ δεάΝ αιέαΝ βθΝ εαγβη λδθάΝ απάΝ Χδα λδεάΝ εαδΝ

απκζτηαθ βΨ349. 

 Ν ξλά βΝ αλπηα δευθΝ κυ δυθΝ απσΝ κθΝ ΪθγλππκΝ έθαδΝ παθΪλξαδαΝ υθάγ δαέΝ

 κΝ θασΝ βμΝ δΰυπ έαμΝ ία έζδ αμΝΥα π κτ Ν Χΰζκλ-ΰζθλΝ πέΥέΨ350 κΝΝ έλΝ ζ-

ΜπΪξλδΝ βθΝ ΚκδζΪ αΝ πθΝ α δζΫπθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ γΫηα αΝ πθΝ δαεκ ηβ δευθΝ

αθαΰζτφπθΝ αθαπαλδ ΪΝ βΝ θαυ δεά- ηπκλδεάΝ απκ κζάΝ βΝ ΥυλαΝ κυΝ Πκυθ ,Ν βΝ

«ξυλαΝ κυΝγυηδΪηα κμ»έΝ Ναυ ΪΝκδΝ δΰτπ δκδΝ απ αζηΫθκδΝφκλ υθκυθΝ αΝπζκέαΝ

κυμΝγΰΝ θ λτζζδαΝγυηδΪηα κμΝαφλδεαθδεάμΝπλκ ζ τ πμ,ΝσππμΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ

απ δεσθδ βΝ αφ’Ν θσμΝ πθΝ θ κπέπθΝ η Ν θ ΰλκ δ άΝ άΝ ξαηδ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν αφ’Ν

ΫλκυΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ η Ν « ιπ δεσ»Ν ξαλαε άλα351έΝ Όθ πμΝ αΝ παλΪζδαΝ κΝ

ΚΫλαμΝ βμΝ φλδεάμΝεαδΝ βθΝ θ κξυλαΝ κυΝαπαθ υθ αδΝ σ κΝητλκΝσ κΝεαδΝζδίΪθδμΝ

                                                 
347 R. G. Hoyland, σ. π., έΝΰγλ˙ΝJ.-F. Breton, δ’ΝArabieΝheureuseΝauΝtempsΝdeΝlaΝreineΝdeΝSabaΝ(VIIIe-Ier 
siècle avant J.-C.) (Paris: ώachetteΝδittératures, 1998), . 75 
348 N. Groom, «Trade, incense and perfume»,Ν κ Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen 
edited by St John Simpson, . 88-101, υ . λί˙ΝHoyland, σ. π.     
349 N. Groom, σ. π., . 89-λί˙ Hoyland, σ. πέ˙ΝJ.-F. Breton, σ. π., . 78 
350 ΟΝGroom κΝ Frankincense and myrrh,Ν έΝ βγΝ αθαφΫλ αδΝ πδΰλαηηα δεΪΝ εαδΝ Ν πλκΰ θΫ λ μΝ
παφΫμέ 

351 σέΝπέ 
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υ δεΪΝεαδΝεα ΪΝηάεκμΝ πθΝαε υθΝ βμΝκηαζέαμΝ υ κεδη έΝητλκΝεαδΝζδίΪθδΝΧ ε σμΝ βμΝ

πκδεδζέαμΝBoswelia papyriferaΨΝ βθΝαθα κζδεάΝκηαζέα352. 

 Ν ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ αλπηΪ πθΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ έΰυπ κΝ ά αθΝ ΰθπ άΝ εαδΝ

κθΝυπσζκδπκΝη αθα κζδεσΝξυλκέΝ πδΰλαφΫμΝ κυΝφαλαυΝΣκυγηυ δΝΓ΄ΝΧΰζλί-1436 

πέΥέΨΝ ξ δεΫμΝη ΝφσλκυμΝεαδΝ υλαΝαπσΝ κ Ρ θκτΝΧΛέίαθκμ-παλΪζδαΝΠαζαδ έθβμΨΝ

ηθβηκθ τκυθΝ πκ σ β μΝ γυηδΪηα κμ,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ απσΝ κθΝ υλτ λκΝ

υλκπαζαδ δαθδαεσΝ ξυλκ,Ν αθΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κΝ «ίΪζ αηκΝ κυΝ

ΓαζαΪ »,Ν κΝ κπκέκΝ κΝ ΠζέθδκμΝ κΝ πλ ίτ λκμΝ Χβγ-ιλΨΝ αθαφΫλ δΝ πμΝ υλδαεάΝ

εαζζδΫλΰ δαΝ εαδΝ γ πλ έΝ λβ έθβΝ λ ίέθγκυ353έΝ Άζζ μΝ ηαλ υλέ μΝ πδί ίαδυθκυθΝ βΝ

ξλά βΝγυηδΪηα κμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝπκζτΝπλδθΝαπσΝ βΝία δζ έαΝ κυΝκζκηυθ α,Ν

σηπμΝ θΝ εηβλδυθ αδΝσ δΝ κΝγυηέαηαΝαυ σΝπαλα ε υαασ αθΝαπσΝζδίΪθδΝάΝσ δΝ έξ Ν

δ αξγ έΝαπσΝ βΝθσ δαΝ λαίέαέΝ β Μ κπκ αηέαΝαεσηαΝεαδΝ Νπλπδησ λ μΝ πκξΫμΝ

κΝγυηέαηαΝξλβ δηκπκδκτθ αθΝ κΝγλβ ε υ δεσΝ ζ κυλΰδεσΝ πθΝκυη λέπθ,ΝαζζΪΝ

πλκ λξσ αθΝ απσΝ βθΝ εατ βΝ αλπηα δευθΝ ιτζπθΝ παλΪΝ απσΝ εσηηδέΝ ΟδΝ τλδκδΝ

ξλβ δηκπκδκτ αθΝφυ Ϊ,Ν αΝκπκέαΝ ιΫξ αθΝΫζαδαΝάΝεσηηδ,ΝΰδαΝδα λδεκτμΝζσΰκυμέΝ 

ΧμΝ εΝ κτ κυΝ βΝ ξλά βΝ αλπηΪ πθΝ βΝ Μ κπκ αηέαΝ εαδΝ κΝ

υλκπαζαδ δθδαεσΝ ξυλκΝ κυμΝ ξλσθκυμΝ πλδθΝ απσΝ κΝ κζκηυθ αΝ Ν εαηηέαΝ

π λέπ π βΝ θΝαπκ ζ έΝαεζσθβ βΝαπσ διβΝΰδαΝ δ ιαΰπΰάΝ ηπκλέκυΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

θκ δκαλαίδευθΝπλκρσθ πθΝ Ν σ κΝπλυδηβΝ πκξάέΝΌηπμΝΰδαΝ βΝ υθκζδεάΝ ιΫ α βΝ κυΝ

γΫηα κμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ξλκθδεάΝ κλδκγΫ β βΝ βμΝ θΪλι υμΝ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι α γ έΝ

αεσηαΝΫθαμΝία δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝεαδΝαυ σμΝ έθαδΝβΝ ιβηΫλπ βΝεαδΝβΝξλβ δηκπκέβ βΝ

βμΝεαηάζαμΝαπσΝ κθΝΪθγλππκ354. 

 

γέβΝΗΝ ιβηΫλπ βΝ βμΝεαηάζαμ 
 Ν ιβηΫλπ βΝ βμΝεαηάζαμΝαπκ ζ έΝΫθαΝη ΰΪζκΝε φΪζαδκΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ

ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν δσ δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ πΫ λ ο Ν βΝ η αεέθβ βΝ αθγλυππθΝ εαδΝ βΝ

η αφκλΪΝ αΰαγυθΝ ηΫ αΝ απσΝ λβηδεΫμΝ εαδΝ Ϊθυ λ μΝ π λδκξΫμέΝ Ν ξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝ

εαηάζαμΝη ΝΫθαΝτίκΝΧεαηπκτλαΨΝπδγαθυμΝι εέθβ ΝαπσΝ κΝΟηΪθΝεα ΪΝ κΝί΄Νηδ σΝ βμΝ

                                                 
352 σέΝπέ,Ν έΝβηέΝΟΝHitti κΝσέΝπέ,Ν έΝγζΝ θΝαπκεζ έ δΝ βθΝπ λέπ π βΝ κΝΠκυθ ΝθαΝ αυ έα αδΝη Ν βΝθσ δαΝ
λαίέα,Ν αφκτΝ αΝ π λδΰλαφση θαΝ πλκρσθ αΝ απαθ υθ αδΝ πέ βμΝ ε έ,Ν σηπμΝ κυ δα δεΪΝ θΝ
πδξ δλβηα κζκΰ έΝεαδΝαλε έ αδΝ βθΝαθπ ΫλπΝ άζπ βέΝ θ δγΫ πμΝκΝGroom κΝσέΝπέ,Νβκ-βλΝία έα αδΝ
βθΝαπκυ έαΝ θ έι πθΝΰδαΝ ηπσλδκΝη αιτΝ δΰτπ κυΝεαδΝθκ έκυΝ λαίέαμΝ Ν σ κΝπλυδηβΝ πκξάΝεαδΝ
κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ αΝ ζαφλΪΝ αδΰυπ δαεΪΝ πζκέα,Ν σππμΝ αθαπαλέ αθ αδΝ αΝ αθΪΰζυφαΝ κυΝ Ν έλΝ ζ-

ΜπΪξλδ,Ν θΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ υπ λίκτθΝ αΝ θΪΝ ΜπαηπΝ ζ-Μαθ ΫηπΝ εαδΝ αΝ πζ τ κυθΝ αΝ
πδεέθ υθαΝτ α αΝ κυΝεσζπκυΝ κυΝΆθ θέ 

353 N. Groom, σ. π., . 29 
354 σ. π., . 32-γγ˙ΝRέΝύέΝHoyland, σ. π., . 140 
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ζβμΝ ξδζδ έαμΝ πέΥέΝ εαδΝ έ πμΝ βΝ ιβηΫλπ άΝ βμΝ Ϋΰδθ Ν βθΝ έ δαΝ π λδκξάΝ εα ΪΝ βθΝ

πκηΫθβΝ ξδζδ έαέΝΠδγαθσ α αΝ κΝ ΪθγλππκμΝ εη αζζ τγβε Ν αλξδεΪΝ βθΝ εαηάζαΝ ΰδαΝ

βθΝεκπλδΪΝ βμ,Ν βθΝκπκέαΝγαΝΫεαδΰ ,ΝΰδαΝ κΝΰΪζαΝεαδΝΰδαΝ κΝελΫαμΝ βμέΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ

δα δεα έαμΝγαΝαεκζκτγβ ΝεαδΝβΝξλβ δηκπκέβ άΝ βμΝΰδαΝ δμΝη αφκλΫμέΝ Ν ηφΪθδ βΝ

θσμΝ θΫκυΝ η ΰαζυ ΫλκυΝ απκγβε υ δεκτΝ πέγκυΝ κΝ θσ δκΝΛ ίΪθ Ν Χπλσε δ αδΝ ΰδαΝ κΝ

θσ δκΝ ηάηαΝ πθΝ αε υθΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυΝ απσΝ βθΝ ζ ιαθ λΫ αΝ πμΝ βΝ

ΓΪααΨΝεα ΪΝ κΝΰγκΝπμΝ κΝΰβκΝαδέΝπέΥέΝέ πμΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝεαηάζαΝεαδΝ βθΝΫθαλιβΝ

κυΝ ηπκλέκυ,Ν δσ δΝβΝ τθαηβΝεαδΝβΝαθ κξάΝ κυΝαυκυΝγαΝ κΝεαγδ κτ αθΝδ αθδεσΝΰδαΝ

βΝη αφκλΪΝαυ υθΝ πθΝ κξ έπθ,Ν αΝκπκέαΝΰ ηΪ αΝά αθΝπκζτΝίαλδΪΝΧκί-ΰβίΝεδζΪΨ355. 

 Ναλξαδσ λβΝδ κλδεάΝαθαφκλΪΝ Νεαηάζ μΝΰέθ αδΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβ356, 

σπκυΝ κΝ αυκΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ αΝ εκπΪ δαΝ κυΝ ίλαΪηέΝ εΝ σ Ν κδΝ αθαφκλΫμΝ

πζβγαέθκυθΝ δμΝ δβΰά δμΝ π λέΝ πθΝ πα λδαλξυθ,Ν σπκυΝ εαηάζ μΝ ηθβηκθ τκθ αδΝ πμΝ

π λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝ κυμ,Ν θυΝ βθΝδ κλέαΝ κυΝΙπ άφ αυ σμΝ υα αδΝαπσΝεαλαίΪθδΝ

Ι ηαβζδ υθΝ η Ν εαηάζ μΝ απσΝ κΝ ΓαζαΪ Ν βθΝ έΰυπ κ,Ν κΝ κπκέκΝ ηπκλ υσ αθΝ

αλυηα α357έΝΠαλ’Νσ, δΝ βΝπ λέκ κμΝ πθΝπα λδαλξυθΝ κπκγ έ αδΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝββμΝ

ξδζδ έαμΝ πέΥέ,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν πζ έ μΝ φκλΫμΝ παλαπΪθπ,Ν Ϋ δΝ εαδΝ υλαΝ γαΝ

παθαζβφγ έΝ αεσηαΝ ηέαΝ φκλΪΝ σ δΝ παλσηκδαΝ ξπλέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ πλκρσθ αΝ

αθαξλκθδ ηυθ358. 

 πμΝ βΝ πλυ βΝ Χα φαζΫ λβΨΝ δ κλδεάΝ Ϋθ διβΝ ΰδαΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ βμΝ

εαηάζαμΝ Ν ίδίζδεσΝ π λδίΪζζκθΝ θαΝ απκ ζκτθΝ κδΝ πδ λκηΫμΝ πθΝ Μα δαθδ υθΝ η Ν

εαηάζ μΝαπσΝ κΝίκλ δκαλαίδεσΝξυλκΝ βθΝΠαζαδ έθβΝπ λέΝ κΝΰΰίίΝπέΥέ,Ν πκηΫθπμΝβΝ

δΪ κ βΝ βμΝξλά βμΝ κυΝαυκυΝ βΝίσλ δαΝ λαίέαΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫΰδθ ΝπκζτΝπλδθΝ κΝ

ΰβίίΝ πέΥέΝ ιΝ ΪζζκυΝ αυ άΝ έθαδΝ βΝ π λέκ κμ,Ν εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ δΰτπ δκδΝ

λα βλδκπκδκτθ αθΝ ηπκλδεΪΝ βΝθσ δαΝΠαζαδ έθβΝεαδΝ β ίσλ δαΝ λαίέα,ΝσππμΝ

υθΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ ε λαηδεάΝ εαδΝ αΝ θ πέΰλαφαΝ αδΰυπ δαεΪΝ αθ δε έη θα,Ν εαδΝ έ πμΝ

ξλβ δηκπκδκτ αθΝ θ σπδκυμΝ εα κέεκυμΝ πμΝ αθ δπλκ υπκυμΝ κυμΝ εα ΪΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ ηπκλδευθΝ παφυθέΝ υ κέΝκδΝεΪ κδεκδΝ υθάγπμΝ αυ έακθ αδΝη Ν

κυμΝΜα δαθέ μ359. 

 Μ ΪΝ κΝΰβκΝαδέΝπέΥέΝεαδΝ βθΝεα αεσλυφβΝπ υ βΝ κυΝαυ κελα κλδεκτΝλσζκυΝ

βμΝ δΰτπ κυΝ παλα βλ έ αδΝ κΝ Σ ζΝ Σα ηΫξΝ βΝ θσ δαΝ αε άΝ βμΝ Παζαδ έθβμΝ ΫθαΝ

                                                 
355 N. Groom, σ. π., έΝγζ˙ΝRέΝύέΝHoyland, σ. π., . 123 
356 ΓΫθέΝΰβμΝΰθ 
357 ΓΫθέΝγιμΝβη 
358 N. Groom,ΝσέΝπέ,Ν έΝγζ-35 
359 σ. π., έΝγη˙ΝRέΝύέΝHoyland, σ. π. 
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ξλκθδεσΝε θσΝ αΝαλξαδκζκΰδεΪΝ υλάηα α,Ν κΝκπκέκΝεαζτπ αδΝαλΰσ λαΝεα ΪΝ βθΝ

α υλδαεάΝ π λέκ κ,Ν σ αθΝ εαγδ λυγβεαθΝ θΫ μΝ ηπκλδεκέΝ κ κέΝ εαδΝ ΰ θδε τγβε Ν κΝ

ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθέΝΣσ Ναφ’Ν θσμΝαυιάγβεαθΝ αΝ υλάηα αΝαπσΝκ ΪΝεαηάζαμΝ

σ κΝ βΝθσ δαΝ λαίέαΝσ κΝεαδΝ κΝθσ δκΝΛ ίΪθ ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ ιαπζυγβε ΝβΝξλά βΝ

ηδελυθΝ ευίκ δ υθΝ κξ έπθΝ ΰδαΝ βθΝ εατ βΝ κυΝ ζδίαθδκτΝ βθΝ αθα κζδεάΝΜ σΰ δκΝ

εαδΝ βΝ Μ κπκ αηέαέΝ Σαυ κξλσθπμΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ κδΝ πλυ μΝ δεκθκΰλαφδεΫμΝ

απκ έι δμΝ απσΝ βΝ υλέαΝ εαδΝ βθΝ υλέαΝ εα ΪΝ κθΝ λκΝ αδέΝ πέΥέΝ σ δΝ βΝ εαηάζαΝ

ξλβ δηκπκδ έ κΝεαδΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝαθγλυππθέΝ ίαέπμΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ

θσ κυΝ εαδΝ ίκλλΪΝ γαΝ έξαθΝ εαγδ λπγ έΝ εαδΝ θπλέ λα,Ν σηπμΝ ξπλέμΝ βθΝ τπαλιβΝ

θγαλλυθ δευθΝ υλβηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ κΝ φκλ έκΝ βμΝ εαηάζαμΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝφδζκι θκτ Ν« απ δθσ λα»Ν ηπκλ τηα α,ΝσππμΝ δ Ϊλδ,ΝζΪ δΝεαδΝελα έ360. 

 λυηα αΝ βΝΜ κπκ αηέαΝαπσΝ κπδεΫμΝ εαζζδΫλΰ δ μΝ υπάλξαθΝπλδθΝ απσΝ κΝ

ΰίκΝαδέΝπέΥέΝΠαλ’Νσζ’Ναυ Ϊ,Ν ΪθΝ κΝ ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθΝη Ν κΝθσ κΝι εέθβ ΝπλδθΝ

απσΝ βθΝ ιβηΫλπ βΝ βμΝ εαηάζαμ,Ν κΝ ησθκμΝ λσπκμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ γαΝ ά αθΝ η Ν

εαλαίΪθδαΝσθπθ,ΝβηέκθπθΝάΝαζσΰπθ,Ν αΝκπκέαΝγαΝη Ϋφ λαθΝ αΝπκζτ δηαΝ πλκρσθ αΝ

κΝ ίκλλΪ,Ν αφκτΝ δΫ ξδααθΝ βΝ ξ λ σθβ κ,Ν εαδΝ γαΝ πλαΰηα κπκδκτ αθΝ Ϊ δμΝ Ν

πβΰΪ δα,Ν κδΝ γΫ δμΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ έξαθΝ πδζ ΰ έΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθέΝ ΌηπμΝ αυ άΝ βΝ

υπσγ βΝ Ϋξ δΝ αφυμΝ πβλ α γ έΝ απσΝ βΝ η αΰ θΫ λβΝ ξ δεάΝ πλαε δεά,Ν σππμΝ

ηαλ υλ έ αδΝ απσΝ κθΝ ΠζέθδκέΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ ηδελσμΝ αλδγησμΝ εαηβζυθΝ γαΝ

ΪζβΝπλκμΝ ίκλλΪθΝεαδΝ αυ σΝ θΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ υθΫίβΝπλδθΝ απσΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ββμΝ

ξδζδ έαμΝπέΥέ,ΝξπλέμΝθαΝ υθ Ϋ αδΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝη Ν βΝη αφκλΪΝπλκρσθ πθέΝ θΝεαδΝβΝ

δΪ κ βΝαυ άμΝ βμΝξλά βμΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ πθΝαλπηΪ πθΝγαΝεαγδ κτ Νπζκτ δ μΝ

δμΝξυλ μΝ κυΝθκ δκαλαίδεκτΝξυλκυΝ Νη αΰ θΫ λ μΝ πκξΫμ,Ν θΝυπΪλξ δΝεαηηέαΝ

Ϋθ διβ,ΝβΝκπκέαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝκ βΰά δΝ κΝ έ δκΝ υηπΫλα ηαΝΰδαΝ κυμΝ ξλσθκυμΝ

πλδθΝαπσΝ κΝΰίκΝαδέΝπέΥέ361. 

 

4έΝΗΝ δγδκπέα 

 ΰδθ ΝζσΰκμΝαθπ ΫλπΝΰδαΝ βΝΥυλαΝ κυΝΠκυθ ΝεαδΝΰδαΝ βθΝπδγαθσ α βΝ ατ δ άΝ

βμΝη Ν βΝ κηαζδεάΝπαλΪζδκΝξυλαέΝ υ σΝ έθαδΝαλε σΝ βηαθ δεσΝεαδΝ παθ λξσηα Ν

υλα,Ν δσ δΝ ΫθαμΝ πδγαθσμΝ δ ε δεβ άμΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰπΰάΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪΝ

έθαδΝ βΝ δγδκπέαέΝ θΝ εαδΝ η Ν βΝ θάΝ ΫθθκδαΝ κυ Πκυθ Ν θθκκτθ αδΝ ευλέπμΝ αΝ

παλΪζδα,Ν βΝ θ κξυλαΝ βθΝ π λδκξάΝ κυΝ ΚΫλα κμΝ βμΝ φλδεάμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
                                                 
360 R. G. Hoyland, σ. π., . 124 
361 N. Groom,ΝσέΝπέ,Ν έΝγθ-37 
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αΰθκβγ έ,Ν αφκτΝ κδΝ πλυ μΝ ξλκθκζκΰδεΪΝ παφΫμΝ πθΝ δΰυπ έπθΝ η Ν κΝ Πκυθ Ν θΝ

αφκλκτ αθΝεα ’ΝαθΪΰεβθΝ αΝπαλΪζδαέΝ ιΝΪζζκυΝβΝ ατ δ βΝαυ βλΪΝη Ν αΝπαλΪζδαΝ

Ϋΰδθ Ν ιΝ αφκληάμΝ βμΝ θαυ δεάμΝ απκ κζάμΝ βμΝΥα π κτ Ν εαδΝ βμΝ ε έΝ υπΪλι πμΝ

εαζζδ λΰ δυθΝζδίΪθκυΝεαδΝητλκυ362. 

 ΟδΝ ξΫ δμΝ δΰτπ κυ-Πκυθ Ν κυ δα δεΪΝ ξΪθκθ αδΝ κΝ ίΪγκμΝ κυΝ ξλσθκυ363. 

ΠλυδηαΝ δ λα δεΪΝ ε έη θαΝ υπκ δεθτκυθΝ σ δΝ γυηέαηαΝ η αφ λση θκΝ απσΝ ηπσλκυμΝ

ηΫ πΝ Ν έζκυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΰθπ κπκδβγ έΝ κυμΝ φαλαυ,Ν ίλδ εσ αθΝ Ν ξλά βΝ απσΝ

αδυθ μέΝΠλυ κδΝ κδΝ φαλαυΝ βμΝ ηβμΝ υθα έαμΝ Χη ΪΝ κΝ βηίίΝ - η ΪΝ κΝ βγηίΝ πέΥέΨΝ

ΰεαδθέα αθΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΠκυθ 364,Νσ αθΝΪλξδ ΝθαΝ ε βζυθ αδΝ θ α δεΪΝ

κΝαδΰυπ δαεσΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ δμΝ π λδκξΫμΝ θκ έπμΝ κυΝ πλυ κυΝεα αλλΪε βΝ εαδΝ βθΝ

έ δαΝ πκζδ δεάΝ αεκζκτγβ Ν βΝ πκηΫθβΝ θβΝ υθα έαΝ ΧβγζηήβγβηΝ πέΥέΝ - 2250/2130 

πέΥέΨέΝ ΟΝ φαλαυΝ βμΝ ΰΰβμΝ υθα έαμΝ Μ θ κυξκ ΫπΝ Γ΄Ν ΧΫθαλιβΝ ία δζ έαμΝ ΫζκμΝ

Κ΄ήαλξΫμΝΙΘ΄ΝαδέΝπέΥέΨΝ κΝΜΫ κΝ α έζ δκΝΪθκδι Ν εΝθΫκυΝ βθΝκ σΝαπσΝ κΝΝ έζκΝ βθΝ

λυγλΪ,Ν υ Ν θαΝ δ υεκζτθκθ αδΝ κδΝ γαζΪ δ μΝ απκ κζΫμΝ κΝ Πκυθ ,Ν εαδΝ αυ άΝ βΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ αθΪη αΝ δμΝ τκΝ ξυλ μΝ υθ ξέ γβε Ν εαδΝ απσΝ κυμΝ φαλαυΝ βμΝ ΰββμΝ

υθα έαμΝΧΫθαλιβΝαλξΫμΝΙΘ΄ΝαδέΝπέΥέΨ365. 

ΟδΝ παφΫμΝ αυ ΫμΝ ΫίΰαζαθΝ βΝ ξυλαΝ απσΝ βθΝ αφΪθ δαΝ εαδΝ βθΝ δ άΰαΰαθΝ κΝ

δ κλδεσΝ πλκ εάθδκέΝΌηπμΝ ΫθαμΝ αφάμΝ ΰ πΰλαφδεσμΝ ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ παλΫη δθ Ν

εα ΪΝ βθΝαλξαδσ β αΝα τθα κμέΝΜ Ν κΝΰ θδεσΝσλκΝ« δγδκπέα»Ν κυζΪξδ κθΝηΫξλδΝεαδΝ

δμΝαλξΫμΝ κυΝΜ αέπθαΝ θθκκτ αθΝ δμΝπ λδκξΫμΝθκ έπμΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ δμΝ ξα δΫμΝ

κυΝ σ Νΰθπ κτΝεσ ηκυ366έΝΓδαΝ βθΝαελέί δαΝκΝσλκμΝαυ σμΝ θΝά αθΝΰ πΰλαφδεσμ,Ν

αζζΪΝ γθκζκΰδεσμΝεαδΝπ λδΰλαφδεσμ,ΝαφκτΝαθαφ λσ αθΝ κυμΝαθγλυπκυμΝη Ν εκ δθσΝ

ξλυηαΝ Ϋληα κμ367έΝ ΧμΝ ΰ πΰλαφδεσμΝ πλκ δκλδ ησμΝ βΝ « δγδκπέα»Ν απκ ζκτ Ν αΝ

τθκλαΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝπ λδ ζΪηίαθ ΝΫε α βΝ αΝθσ δαΝεαδΝθκ δκαθα κζδεΪΝ βμΝη Ν

                                                 
362 ΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,ΝΠ λέπζκυμΝ βμΝ λυγλΪμΝΘαζΪ βμ Χ γάθαμΝ κξα άμ,ΝΰλλζΨ,Ν έΝγη 
363 Ου δα δεσΝπλσίζβηαΝ έθαδΝκΝαελδίάμΝξλκθδεσμΝπλκ δκλδ ησμέΝ βΝξλκθκζσΰβ βΝ πθΝ υθα δυθΝ
βΝίδίζδκΰλαφέαΝ βη δυθ δΝαπκεζέ δμΝαεσηαΝεαδΝ θσμΝαδυθαέΝ 
364 N. Groom,ΝσέΝπέ,Ν έΝβγ 
365 σέΝπέ˙ΝP. K. Hitti,ΝσέΝπέ,Ν έΝγζ˙ΝThomas Garnet Henry James εέαέ,Ν« έΰυπ κμ»,ΝσέΝπέ,Ν υΝ έΝβθί-261, 
263-264 
366Ν  κΝ ΓΫθέΝ β,Ν ΰγΝ κΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ Ϋ λδμΝ πκ αηκτμΝ κυΝ Παλα έ κυΝ έθαδΝ κΝ Γ π θ,Ν κΝ κπκέκμΝ
π λδίΪζζ δΝ βθΝ δγδκπέαέΝ πέ βμΝαπσΝ αΝπΫθ Ν υθκζδεΪΝξπλέαΝ κθΝΌηβλκΝΧΙζδΪ αΝ Νζβγ,ΝΦΝβίη-206, 
Ο τ δαΝαΝββ-βζ,Ν ΝκγΝεαδΝ Νβκβ-βκγΨΝ αφυμΝπλκετπ δΝσ δΝκδΝ δγέκπ μΝεα κδεκτ αθΝ αΝπΫλα αΝ βμΝ
κδεκυηΫθβμΝ έπζαΝ κθΝΧε αθσΝΧΙζδΪ αΝ Νζβγ,ΝΦΝβίη-βίθΨ,ΝσπκυΝ κυμΝ πδ εΫπ κθ αθΝκδΝγ κέΝΧΙζδΪ αΝ Ν
ζβγ,ΝΟ τ δαΝ Νκγ,Ν Νβκβ-283),ΝΪζζκδΝπλκμΝ βθΝαθα κζάΝεαδΝΪζζκδΝπλκμΝ βΝ τ βΝ κυΝβζέκυΝΧΟ τ δαΝ
αΝββ-24).   
367 έΝΝέΝΠαπαγαθα έκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝι 
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πλκΫε α βΝ πμΝ αΝ θσ δαΝ βμΝ Λδίτβμ368έΝ ΟδΝ εΪ κδεκδΝ σξδΝ ησθκθΝ αυ άμΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν

αζζΪΝεαδΝ βμΝθσ δαμΝ λαίέαμΝεαδΝ βμΝΙθ έαμΝεαζτπ κθ αδΝ υξθΪεδμΝηααέΝη ΝΪζζαΝφτζαΝ

υπσΝ βθΝ κθκηα έαΝ «Ιθ κέ»Ν αελδίυμΝ ζσΰπΝ κυΝ ΫΰξλπηκυΝ Ϋληα σμΝ κυμέΝ υ σΝ κΝ

ΰ πΰλαφδεσΝ τλκμΝ πθΝ « δγδσππθ»,Ν βζα άΝ πθΝ η ζαηουθ,Ν απσΝ βΝ τ βΝ πμΝ βθΝ

αθα κζάΝ θ ξκηΫθπμΝθαΝαπαθ ΪΝαεσηαΝεαδΝ κθΝΌηβλκ369έΝΜσζδμΝη ΪΝ κθΝζκΝαδέΝκΝ

σλκμΝΪλξδ ΝθαΝ αυ έα αδΝη Ν κΝία έζ δκΝ βμΝ ιυηβμΝεαδΝ κΝ βη λδθσΝξυλκ370. 

 θαφκλΫμΝ βθΝ δγδκπέαΝ εαδΝ κυμΝ δγέκπ μΝ απαθ υθ αδΝ υξθΪΝ εαδΝ βθΝ

ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν δ δεΪΝ κυμΝ ΦαζηκτμΝ εαδΝ κυμΝ Πλκφά μ,Ν αθΝ εαδΝ κΝ σλκμΝ

ιαεκζκυγ έΝθαΝπαλαηΫθ δΝΰ θδεσμΝεαδΝπ λδζβπ δεσμ371έΝ υ άΝβΝ τΰξυ βΝάΝα υθαηέαΝ

εα αθσβ βμΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ δαφαέθ αδΝεαδΝ δμΝΰ θ αζκΰέαμ,ΝσπκυΝπμΝησθκμΝ

ΰ θΪλξβμΝαθαφΫλ αδΝκΝΥκυμ,ΝυδσμΝ κυΝΥαη,ΝκΝκπκέκμΝη Ν βΝ δλΪΝ κυΝγαΝαπκε ά δΝ

υδκτμΝ κυμΝαίΪ,Ν υρζΪ,ΝαίαγΪ,ΝΡ ΰηΪΝεαδΝαίαγαεΪ372έΝ Ν ατ δ βΝ κυΝΥκυμΝη Ν κΝ

Κκυμ,Ν θκ έπμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ κΝ βη λδθσΝ κυ Ϊθ,Ν έθαδΝ παλαπΪθπΝ απσΝ ί ίαέα373. 

ΌζβΝ βΝ π λδκξάΝ απσΝ βΝ θά κΝ ζ φαθ έθβΝ κΝ Ν έζκΝ Χίκλ έπμΝ κυΝ πλυ κυΝ

εα αλλΪε βΨΝπμΝ κθΝ Ϋε κΝ εα αλλΪε βΝ κθκηΪα αδΝΝκυίέα374έΝ ΣηάηαΝ αυ άμΝ απσΝ κΝ

τ λκΝπμΝ κθΝ Ϋ αλ κΝεα αλλΪε βΝ έθαδΝ κΝΚκυμ375 ΧΆθπΝ– ίσλ δαΝ– ΝκυίέαΨ,Νη Ν κΝ

σθκηαΝ κυΝκπκέκυΝ α δαεΪΝΫφγα ΝθαΝυπκθκ έ αδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝθκυίδεκτΝ ΪφκυμέΝ

θΝεαδΝβΝξυλαΝά αθΝυπαθΪπ υε β,ΝκΝφυ δεσμΝπζκτ κμΝ βμΝΧΫί θκμ,Νπκζτ δηκδΝζέγκδ,Ν

ζ φαθ σ κθ κ,Ν φ λΪΝ λκυγκεαηάζκυΝ εέαέΨΝ πλκεΪζ Ν βθΝ πλκ κξάΝ πθΝ

δΰυπ έπθΝά βΝαπσΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ λέ κυΝφαλαυΝ βμΝΰβμΝ υθα έαμΝ λΝΧα΄Νηδ σΝ κυΝ

Λ΄ΝαδέΝπέΥέΨ,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκέβ Ν ε λα έ μΝπμΝ κΝ τ λκΝεα αλλΪε β376. 

ΠλκμΝ αυ άθΝ βΝ ΰ πΰλαφδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βμΝ ΝκυίέαμήΚκυμήκυ ΪθΝ

αθ δ δα Ϋζζ αδΝβΝπ λδκξάΝ βμΝ δγδκπέαμέΝΣκΝ τθκζκΝ πθΝπαλαζέπθΝ κΝΚΫλαμΝ βμΝ

                                                 
368 υ άΝβΝΰ θδεσ β αΝκ βΰ έΝ κθΝE. Ullendorff κΝThe Ethiopians. An introduction to country and 
people (Oxford University Press, 19733Ψ,Ν έΝζη θαΝ δα υπυ δΝσ δΝκΝξυλκμΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ δγδκπέαμΝ
υπσΝ κΝΰ θδεσΝσθκηαΝ«Κκυμ»Ναπ ζκτ Ν ηάηαΝ βμΝΝκυίέαμέΝ 
369 Ο τ δαΝαΝββ-24 
370 Γδ’Ναυ άθΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝίζέΝE. Ullendorff,ΝσέΝπέΝεαδΝ έΝΓέΝΛΫ δκμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝκβ-84 
371 ΓδαΝ υΰε ελδηΫθαΝξπλέαΝεαδΝαθΪζυ βΝεΪπκδπθΝαπσΝαυ ΪΝέ έΝE. Ullendorff, Ethiopia and the Bible, 

. 1-9. 
372 ΓΫθέΝΰίμΝθ-ιέΝ κΝέ δκΝξπλέκΝυδσμΝΥαηΝαθαφΫλ αδΝεαδΝκΝΦκυ ,Ν κθΝκπκέκΝκΝUllendorff κΝσέΝπέ,ΝθΝ
αυ έα δΝη Ν κθΝΠκυθ ΝΧPhutήΦκυ οPuntήΠκυθ Ψέ 

373 E. Ullendorff, σ. πέ˙ΝJέΝRetsö,Νσ. π., . 214 
374  αΝξλσθδαΝ κυΝ λξαέκυΝεαδΝ κυΝΜΫ κυΝ α δζ έκυΝβΝΝκυίέαΝκθκηαασ αθΝΣαΝ τΝεαδΝ πέΝΝΫκυΝ
α δζ έκυΝΝ ξ τΝάΝΝ ξ έκυ,Ν βζα άΝ«ΓβΝΧάΝξυλ μΨΝ κυΝΝσ κυ»έΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υηκζκΰ έ αδΝαπσΝ
βθΝαδΰυπ δαεάΝζΫιβΝθκυηπΝΧοξλυ σμΨ,ΝβΝκπκέαΝ δ σ αθΝ βΝξυλαΝζσΰπΝ πθΝπκζζυθΝκλυξ έπθΝ βμΝΧέ έΝ
ΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβκΨέ 
375 ΟΝαδΰυπ δαεσμΝσλκμΝΚααΝάΝΚαμΝίλέ ε αδΝ ΝπζάλβΝαθ δ κδξέαΝη Ν κΝεκυ δ δεσΝσθκηαΝ βμΝξυλαμΝ
Χέ έΝσέΝπέ,Ν έΝβκ-29) 
376 «Νκυίέα»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝζη,ΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νΰλλ62Ψ,Ν έΝ
γθλ,Ν υΝ έΝγθλ 
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φλδεάμΝκυ δα δεΪΝεα αζαηίΪθ αδΝαπσΝ βΝκηαζέα,ΝβΝ θ κξυλαΝ βμΝκπκέαμΝ έθαδ,Ν

πμΝ σ κ,Ναη ζβ ΫαέΝΧμΝ θ κξυλαΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λδκξάΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝγ πλβγ έΝβΝ

δγδκπέα,Ν σηπμΝ εα ΪΝ βΝ φΪ βΝ βμΝ πλκρ κλέαμ-πλπ κρ κλέαμΝ βΝ Ϋε α άΝ βμΝ θΝ

Ϋφγαθ Ν σ κΝθσ δαΝσ κΝ άη λαέΝΟΝδ κλδεσμΝπυλάθαμΝ βμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝηέαΝζπλέ αΝ

ΰβμΝαπσΝ βθΝαλξαέαΝΆ κυζδ,Νη ΰΪζκΝθαυ δεσΝεαδΝ ηπκλδεσΝεΫθ λκΝαπσΝ βθΝ πκξάΝ πθΝ

Π κζ ηαέπθΝ βμΝ δΰτπ κυ,ΝεαδΝ βΝ βη λδθάΝ ηΪλαΝ κΝελΪ κμΝ βμΝ λυγλαέαμΝπμΝ βΝ

βη λδθάΝ πλπ τκυ αΝ θ έμΝ ηπΫηπαέΝ πέε θ λκΝ σζπθΝ πθΝ πλκξλδ δαθδευθΝ εαδΝ

ξλδ δαθδευθΝπκζδ δ ηδευθΝφΪ πθΝ βμΝξυλαμΝυπάλι ΝβΝ ιυηβΝ αΝίσλ δαέΝ θ έγ αΝ

η Ν σ, δΝ υθΫίαδθ Ν κΝ κυ αθδεσΝ ξυλκ,Ν υΝ αΝ παλΪζδαΝ βμΝ λυγλΪμΝ υπάλιαθΝ

αθαπσ πα κΝ ηάηαΝαυ κτΝ κυΝξυλκυΝπδγαθσ α αΝαπσΝπκζτΝθπλέμ,Νέ πμΝ π δ άΝά αθΝ

ΫθαμΝαη σ λκμΝ λσπκμΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν κθΝυπσζκδπκΝεσ ηκΝηΫ πΝηδΪμΝα φαζκτμΝ

εζ δ άμΝ γαζΪ βμέΝ Νκ δσ λαΝ αυ υθΝ πθΝ π λδκξυθ,Ν κΝ η ΰΪζκΝ κλκπΫ δκ,Ν θΝ

υπάλξαθΝ παλΪΝ π λδγπλδαεΫμΝ ξαηδ δεΫμΝ φυζΫμέΝ Ν πΫε α βΝ κυΝ αδγδκπδεκτΝ ελΪ κυμΝ

θκ δσ λαΝ κυΝ δ κλδεκτΝ πυλάθαΝ βμΝ ξλκθκζκΰ έ αδΝ ησζδμΝ εα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ

εα έαΝ κυΝΰλκυΝαδέ 

 ΟΝ πζβγυ ησμΝ βμΝ ξυλαμΝ απ ζ έ κΝ απσΝ τκΝ η ΰΪζ μΝ φυζ δεΫμ-ΰζπ δεΫμΝ

κδεκΰΫθ δ μμΝκδΝΝκτίδκδΝαθάεκυθΝ βΝθ δζκ αξαλδεάΝκδεκΰΫθ δαΝεαδΝΫξκυθΝθ ΰλκ δ άΝ

ξαλαε βλδ δεΪ,Ν θυΝκδΝΚκυ έ μΝ έθαδΝΥαηέ μέΝΓ θδευμΝπδ τ αδΝσ δΝ κδΝΝκτίδκδΝ

εα κδεκτ αθΝίσλ δαΝεαδΝκδΝΚκυ έ μΝθσ δα,ΝσηπμΝαυ σμΝκΝ δαξπλδ ησμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ

έθαδΝ απσζυ κμ,Ν αφκτΝ εα ΪΝ π λδπ υ δμΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ φΫλ αδΝ εα κέεβ βΝ

ΝκυίέπθΝπμΝ κΝ τΰξλκθκΝΥαλ κτηΝ κθΝ Ϋε κΝ εα αλλΪε β,Ν αθΝ εαδΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ

έθαδΝη αΰ θΫ λβΝπλαΰηα δεσ β αέΝΚα ΪΝ βθΝαλξαδσ β αΝφαέθ αδΝσ δΝ κΝσλδκΝγαΝ

πλΫπ δΝθαΝά αθΝκΝ λέ κμΝεα αλλΪε βμ,ΝαφκτΝ κΝαλξαέκΝεΫθ λκΝ κυΝΚκυμΝ κπκγ έ κΝ

κΝ σλκμΝ Σα ηπΫζΝ ΜπαλεΪζΝ εαδΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ ΝαπΪ πθΝ πλδθΝ απσΝ κθΝ Ϋ αλ κΝ

εα αλλΪε βέΝΝαΝ ζ ξγ έΝ πέ βμΝ σ δΝ αΝ παλΪζδαΝ ά αθΝ αλαδκεα κδεβηΫθα,Ν κηΫθκυΝ

σ δΝ κδΝ δγαΰ θ έμΝ θΝ θ δαφΫλγβεαθΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ αε ΫμΝ βμΝ λυγλΪμΝ

εαδΝ π λδκλέ γβεαθΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ λκυΝ κυΝ Ν έζκυ,Ν απ’Ν σπκυΝ δ ιαΰσ αθΝ κΝ

αφλδεαθδεσΝ ηπσλδκΝ πλκμΝ βθΝ έΰυπ κέΝ ΜσθκθΝ εα ΪΝ βθΝ τ λβΝ αλξαδσ β α377 

ίλΫγβεαθΝ θαΝ εα κδεκτθΝ ε έΝ θκηα δεκέΝ ζακέΝ θ δζκ αξαλδεάμΝ εα αΰπΰάμέΝ Μ Ν βθΝ

Ϋζ υ βΝ κυΝ Ι ζΪηΝκδΝΚκυ έ μΝ ιαλαίέ γβεαθΝπζάλπμ,Ν θυΝκδΝΝκτίδκδΝ δ άλβ αθΝ

ηΫξλδΝπλσ φα αΝ βΝηβΝΰλαφκηΫθβΝΰζυ αΝ κυμ378. 

                                                 
377Ν Κα ΪΝ κθΝ ΰκΝ αδέΝ κΝ θπθτηκυΝ Π λέπζκυμΝ β μΝ λυγλα μΝ γαζΪ βμΝ π λδΰλΪφ δΝ αΝ παλΪζδαΝ αεσηβΝ
Ϋλβηαέ 
378 ΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝβκ-31 
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ΓτλπΝ κΝβίίίΝπέΥέΝβΝ δγδκπέαΝ ΰεα Ϋζ δο Ν βθΝπλκρ κλέαΝεαδΝ δ άζγ Ν βθΝ

πλκαιπηδ δεάΝπ λέκ κ,ΝβΝκπκέαΝ δαλε έΝπ λέπκυΝπμΝ αΝηΫ αΝ βμΝΰβμΝ ξδζδ έαμΝπέΥέ,Ν

σ αθΝ βΝ ξυλαΝ Ϋξγβε Ν ετηα αΝ βηδ υθΝ η αθα υθΝ απσΝ αΝ Ν Ν βμΝ αλαίδεάμΝ

ξ λ κθά κυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ βηδκτλΰβ αθΝ θΫαΝ κηΫθαέΝ ΠΪθ πμΝ εα ΪΝ βΝ ββΝ ξδζδ έαΝ

ευλδαλξ έΝβΝαδΰυπ δαεάΝ πέ λα β,ΝσππμΝ υηπ λαέθ αδΝαπσΝ αΝ υλ γΫθ αΝαδΰυπ δαεΪΝ

πλκ ππ έαΝ βμΝγ ΪμΝ γυλέΝΠαλΪΝ βΝ υηπσλ υ βΝη Ν βθΝ έΰυπ κΝκδΝηαλ υλέ μΝ κυΝ

υπκζκέπκυΝεσ ηκυΝΰδαΝ βθΝπαλκυ έαΝ« δγδσππθ»ΝηααέΝη Ν κυμΝ δΰυπ έκυμΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ ι Ϊακθ αδΝ η Ν πδφτζαιβΝπμΝ πλκμΝ βθΝ αυ κπκέβ βΝ η Ν κυμΝ κυ αθκτμΝ άΝ κυμΝ

δγέκπ μ,ΝαφκτΝκδΝ ξΫ δμΝ πθΝ δΰυπ έπθΝά αθΝ υξθσ λ μ,Ναη σ λ μ,Ν υεκζσ λ μΝ

εαδΝ πυεθσ λ μΝ η Ν κυμΝ πλυ κυμέΝ ιΝ Ϊζζκυ,Ν κυζΪξδ κθΝ ΰδαΝ κυμΝ ζζβθ μΝ κυμΝ

αλξαέκυΝ εσ ηκυ,Ν κδΝ δγέκπ μΝ αυ έακθ αδΝ η Ν κθΝ «π λδγπλδαεσ»Ν ζασΝ κυΝ θκ έκυΝ

ΪελκυΝ βμΝΓβμ379. 

Ν έ κ κμΝ βΝ θΫαΝ ξδζδ έαΝ Ϋη ζζ Ν θαΝ έθαδΝ εαγκλδ δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βΝ

η Ϋπ δ αΝδ κλέαΝ βμΝ δγδκπέαμέΝΥπλέμΝθαΝ έθαδΝΰθπ άΝβΝαελδίάμΝ πκξάΝΧπΪθ πμΝσξδΝ

η ΪΝ κθΝ ικ αδέΝ πέΥέΨΝ εαδΝ κδΝ ζσΰκδΝ Χέ πμΝ βΝ Ϊ εβ βΝ κυΝ ηπκλέκυΨ,Ν Ϊλξδ Ν βΝ

ΰεα Ϊ α βΝ βΝ ξυλαΝ βηδ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα ΪΝ πζ δκοβφέαθΝ πλκΫλξκθ αθΝ απσΝ κΝ

Ν ΝΪελκΝ βμΝαλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυέΝ πσΝ κΝ βη έκΝ δ σ κυΝ κυμΝ αΝπαλΪζδαΝ βμΝ

λυγλαέαμΝ κδΝ βηέ μΝ αυ κέΝ απσΝ βΝΝσ δκΝ λαίέαΝ γαΝ αθααβ κτ αθΝ θΫ μΝ ηπκλδεΫμΝ

κ κτμΝ εαδΝ πλκρσθ αΝ βθΝ αδγδκπδεάΝ θ κξυλαΝ η Ν κΝ βπδσ λκΝ εζέηαέΝ  α δαεΪΝ βΝ

ΰεα Ϊ α βΝ αΝ αδγδκπδεΪΝ υοέπ αΝ γαΝ απΫε β Ν ηκθδησ λκΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ κδΝ

Ϊζζκ ΝΫηπκλκδΝγαΝαθαηέξγβεαθΝη Ν κθΝ θ σπδκΝεκυ δ δεσ-ξαηδ δεσΝπζβγυ ησ,ΝαφκτΝ

η Ϋφ λαθΝ βθΝ φλδεάΝ κθΝυζδεσΝεαδΝπθ υηα δεσΝπκζδ δ ησΝ κυμΝαπσΝ βθΝ λαίέα380. 

Ν η αθΪ υ βΝ αυ άΝ ηΪζζκθΝ θΝ αφκλκτ Ν Ν η αεέθβ βΝ κζσεζβλπθΝ

φυζυθΝ απσΝ βθΝ λαίέαΝ βθΝ φλδεά,Ν αζζΪΝ Ν ΰεα Ϊ α βΝ η ηκθπηΫθπθΝ

αθγλυππθ,Ν κδεκΰ θ δυθΝ άΝ ΪζζπθΝ κηΪ πθΝ η Ν κλΰΪθπ βΝ Ν αφδεάΝ ίΪ βΝ εαδΝ σξδΝ

φυζ δεάέΝ θΝεαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝ πάζυ πθΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝά αθΝπκζτΝη ΰΪζκμ,ΝβΝ

πδίκζάΝ κυΝ βηδ δεκτΝ κδξ έκυΝ βθΝ ξυλαΝ εα Ϋ βΝ φδε άΝ ζσΰπΝ κυΝ αθυ λκυΝ

πκζδ δ ηκτΝ κυ˙ΝηΪζδ αΝεΪπκδαΝ βηδ δεάΝφυζά,ΝβΝHabashat,Ν« Ϊθ δ »Ν κΝσθκηΪΝ βμΝ

βΝξυλα,ΝβΝκπκέαΝκθκηΪ γβε ΝHabesh (Habash, Habasha,Ν ίβ υθέαΨ381έΝΆΰθπ κμΝ

παλαηΫθ δΝκΝίαγησμΝ ιΪλ β βμΝαπσΝ βΝηβ λσπκζάΝ κυμ,ΝαζζΪ,Νσ αθΝαυ σμΝα υθΪ β Ν

                                                 
379 ΚέΝ Μ ΰαζκηηΪ βμ,Ν « δγδκπέα»,Ν επαδ υ δεάΝ ζζβθδεάΝ ΰευεζκπαέ δα,Ν Παΰεσ ηδαΝ Ι κλέαΝ ΄Ν
Χ γάθαμΝ ε κ δεάΝ γβθυθ,ΝΰλλβΨ,Ν έΝζΰ-ζι,Ν υΝ έΝζΰ-42 
380 E. Ullendorff, The Ethiopians. An introduction to country and people, . 47 
381 έΝΝέΝΠαπαγαθα έκυ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰλέΝΟΝΛΫ δκμ,Ν θυΝ κΝσέΝπέ,Ν έΝκη,Ν βηέΝβΰκΝ υηφπθ έ,Ν κΝσέΝπέ,Ν έΝ
κη,Ν βηέΝβΰλΝαθ δη ππέα δΝ κΝγΫηαΝ βμΝκθκηα έαμΝη Νελδ δεάΝ δΪγ βΝεαδΝεα αΰλΪφ δΝ κθΝαθ έζκΰκέ 



 
 

95 

εαδΝ κδΝ βηέ μΝ αθαηέξγβεαθΝ βηδκυλΰδεΪΝ η Ν κθΝ θ σπδκΝ εκυ δ δεσΝ πζβγυ ησ,Ν βΝ

απ ιΪλ β βΝ απσΝ βθΝ λαίέαΝ έξ Ν βηΪθ δέΝ Σ ζδεΪΝ εα σλγπ αθΝ θαΝ παλαη έθκυθΝ βΝ

ευλέαλξβΝπζβγυ ηδαεάΝκηΪ αΝεαδΝκδΝπζβγυ ηδαεΫμΝαθαζκΰέ μΝ ζδευμΝΫΰ δλαθΝυπΫλΝ

πθΝ πάζυ πθ,Ν σππμΝ απκ δεθτ αδΝ απσΝ αΝ ζΪξδ αΝ ξαηδ δεΪΝ κδξ έα,Ν αΝ κπκέαΝ

ΫξκυθΝ δα πγ έΝ βΝΰζυ αΝΰε α,Ν βζέΝ αΝαλξαέαΝαδγδκπδεΪέΝΠαλ’Νσ, δΝ υθΝ πΝξλσθπΝ

αΝ γθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ βηδ υθΝ γαΝ αζζκδυγβεαθΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησ,Ν αΝ

εκδθπθδεΪ,Ν πκζδ δεΪΝ εαδΝ πκζδ δ δεΪΝ κδξ έα,Ν πθΝ κπκέπθΝ ά αθΝφκλ έμ,Ν υπάλιαθΝ βΝ

παλαεα αγάεβΝ κυμΝ κΝ θδαέκΝπζΫκθΝΧξαηδ κ βηδ δεσΨΝ τθκζκ382.  

ΤπσΝ αυ σΝ κΝ πλέ ηαΝ βΝ πκζδ δ ηδεάΝ υΰελσ β βΝ βμΝ ξυλαμΝ απκ ζ έΝ

κππ άπκ Ν πέ υΰηαΝ πθΝΝκ δκαλΪίπθ,ΝβΝ πδλλκάΝ πθΝκπκέπθΝ ε έθ αδΝπ λέπκυΝ

απσΝ κθΝ θκΝ αδέΝ πέΥέΝ πμΝ κθΝ ΰκΝ αδέΝ ηέΥέΝ Μ αιτΝ πθΝ πδ λΪ πθΝ αυ υθΝ

υΰεα αζΫΰκθ αδΝ βΝ α λδεάΝ γλβ ε έα,Ν βΝ δ λάΝ ία δζ έαΝ εαδΝ δΪφκλκδΝ εκδθπθδεκέΝ

γ ηκέ,Ν βΝ θ α δεάΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ ΰβμΝ εαδΝ δΪφκλ μΝ ηκλφΫμΝ ΫξθβμέΝ Ν αίαρεάΝ

ΰλαφάΝυδκγ άγβε ΝΰδαΝθαΝεα αΰλΪο δΝηέαΝΰζυ αΝ ξ σθΝ αυ σ βηβΝη Ναυ άθΝ πθΝ

Τ η θδ υθΝ αίαέπθ,Ν βΝ κπκέαΝ δαφυζΪξγβε Ν απσΝ βθΝ δγδκπδεάΝ εεζβ έαΝ βΝ

ζ δ κυλΰδεάΝ ΰζυ αΝ ΰε αέΝ Μ ΰΪζαΝ ηθβη έαΝ βθΝ δγδκπέα,Ν αΝ κπκέαΝ φαθ λυθκυθΝ

τθ βΝη Ν κθΝαπΫθαθ δΝυ η θδεσΝπκζδ δ ησ,Ν θΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ πλδθΝαπσΝ κθΝθκΝ

αδέΝ πέΥέΝ υ σΝ κΝ αίαρεσΝ «πλκβΰκτη θκ»Ν ηΪζζκθΝ κ άΰβ Ν κυμΝ δγέκπ μΝ θαΝ

π λδζΪίκυθΝ δμΝαλξαέ μΝπαλα σ δμΝ κυμΝ κΝ π δ σ δκΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪ383. 

ξ δεΪΝ η Ν αυ σΝ κΝ γΫηαΝ έ πμΝ θαΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ ηέαΝ αθαφκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ

ίλαρεάΝ ΰεα Ϊ α βΝ βΝ ξυλαέΝ ΣκΝ γΫηαΝ αυ σΝ υαβ Ϊ αδΝ ζσΰπΝ βμΝ υπΪλι πμΝ

ίλαρευθΝ κδξ έπθΝ δμΝ αδγδκπδεΫμΝ γλβ ε υ δεΫμΝ παλα σ δμΝ πλδθΝ απσΝ β δΪ κ βΝ

κυΝ Υλδ δαθδ ηκτΝ βΝ ξυλα384έΝ θΝ εαδΝ υπάλξ Ν ίλαρεάΝ δα πκλΪΝ βθΝ έΰυπ κΝ

κυζΪξδ κθΝαπσΝ κθΝθκΝαδέΝπέΥέ,Ν άη λαΝβΝπδγαθσ β αΝ βμΝ ίλαρεάμΝ πέ λα βμΝαπσΝ

αΝ ίσλ δαΝ – βζα άΝ απσΝ βθΝ έΰυπ κΝ – απκλλέπ αδ385έΝ θ δγΫ πμΝ πδγαθσ λβΝ

φαέθ αδΝβΝπ λέπ π βΝθαΝ Ϋφγα αθΝ αΝ ίλαρεΪΝ κδξ έαΝηααέΝη Ν κυμΝ ίλαέκυμΝαπσΝ

βθΝ λαίέαέΝ Ν δα πκλΪΝ ίλαρευθΝ πζβγυ ηυθΝ Ν σζβΝ βΝ ξ λ σθβ κΝ έθαδΝ

α δαηφδ ίά βΝ εαδΝ βΝ απαλξΫμΝ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ βγκτθΝ βθΝ εα Ϊε β βΝ πθΝ

Ι λκ κζτηπθΝ απσΝ κυμΝ αίυζπθέκυμΝ κΝ ηκθΝ πέΥέ386έΝΜααέΝ η Ν εΪπκδκΝ ετηαΝ ΪζζπθΝ

βηδ υθΝ γαΝ η αθΪ υ αθΝ εαδΝ ίλαέκδ,Ν αθΝ εαδΝ σξδΝ ηααδεΪΝ πμΝ φυζά,Ν αζζΪΝ
                                                 
382 σέΝπέ,Ν έΝζκ-ηΰ˙ΝΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝζβ 
383 ΚέΝ Μ ΰαζκηηΪ βμ,Ν σέΝ πέ˙Ν Jean P. Doresse εέαέ,Ν « δγδκπέα»,Ν ΰευεζκπαέ δαΝ ΠΪπυλκμ-Λαλκτμ-
Μπλδ Ϊθθδεα,Ν σηκμΝζ,ΝΧ γάθαμΝΠΪπυλκμ,Νβίίί2Ψ,Ν έΝ357-γκγ,Ν υΝ έΝγθλ 
384 E. Ullendorff, σ. π., . 93 
385 σ. π., έΝηί˙Ν κυ δ έκυ, Ethiopia and the Bible, . 16-17 
386 E. Ullendorff, Ethiopia and the Bible, . 18 
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η ηκθπηΫθαΝ Ν ηδελΫμΝκηΪ μ,Ν σππμΝπ λδ ΰλΪφβΝεαδΝ ΰδαΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝβηέ μέΝ

Φαέθ αδΝ ηΪζδ αΝ σ δΝ βΝ ΰεα Ϊ α βΝ δμΝ θΫ μΝ έ μΝ κυμΝ θΝ Ϋΰδθ Ν η Ν υθγάε μΝ

απκεζ δ δεσ β αμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ αυ κέΝ αθαηέξγβεαθΝ ηααέΝ η Ν κυμΝ υπκζκέπκυμΝ

η αθΪ μΝεαδΝ κυμΝΰβΰ θ έμ387.      

ΠΪθ πμ,Ν Ναυ ΪΝ αΝξλσθδαΝΧ βζα άΝεα ΪΝ κΝα΄Νηδ σΝ βμΝΰβμΝξδζδ έαμΝπέΥέΨΝκΝ

υπσζκδπκμΝη αθα κζδεσμΝεσ ηκμΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝ υΰξΫ δΝ κυμΝ ίβ υθκτμΝη Ν κυμΝ

Νκτίδκυμ υπσΝ βΝ ΰ θδεάΝ κθκηα έαΝ « δγέκπ μ»Ν εαδΝ αΝ ίλαρεΪΝ βΝ ξυλαΝ εαζ έ αδΝ

α δαελέ πμΝ «Κκυμ»,Ν σππμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ π λδκξυθΝ θκ έπμΝ βμΝ δΰτπ κυέΝ Κα ’Ν

ιαέλ δθΝησθκθΝ κδΝ α υλδαεΫμΝ πβΰΫμΝ πλκίαέθκυθΝ βΝ δΪελδ βΝη αιτΝ «Κκυκυ έ»Ν

ΧΚκυμήΝκυίέαήκυ ΪθΨΝ εαδΝ «Μ ζκτξξα»Ν Χ ίβ υθέαή δγδκπέαΨέΝ ιΝ ΪζζκυΝ κΝ

πζ υλσΝ βμΝ βηβμΝ «αδγδκπδεάμ»,Ν βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ θκυίδεάμ,Ν υθα έαμΝφΫλ αδΝ

σ δΝ πκζΫηβ αθΝ θαθ έκθΝ πθΝ υλέπθΝ εαδΝ δγέκπ μΝ «απσΝ κθΝ απυ α κΝ θσ κ»έΝ

Σ ζδεΪΝβΝ ε έπιβΝ βμΝ υθα έαμΝαπσΝ βθΝ έΰυπ κΝαπκησθπ ΝεαδΝ βθΝ ίβ υθέαΝ

απσΝ κΝη κΰ δαεσΝξυλκ,ΝαθΝεαδΝκδΝαπσΝ κΝηβηΝπέΥέΝευλέαλξκδΝ βμΝ δΰτπ κυΝΠΫλ μΝ

ηΪζζκθΝαπΫε β αθΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝ ίβ υθκτμ388. 

πσΝ δμΝ ΫπμΝ υλαΝαθαφκλΫμΝπλκετπ δΝσ δΝ ΰδαΝ αδυθ μΝκΝη κΰ δαεσμΝ ξυλκμΝ

δ βλκτ Ν ηέαΝ υΰε ξυηΫθβΝ δεσθαΝ ΰδαΝ βθΝ ίβ υθέαή δγδκπέα,Ν βΝ κπκέαΝ

αθ αθαεζΪ αδΝ δμΝ πβΰΫμΝ εαδΝ υ ξ λαέθ δΝ βθΝ Ϋλ υθαέΝ υ άΝ βΝ τΰξυ βΝ δαζτγβε Ν

α δαεΪΝ εαδΝ πζΫκθΝ απσΝ κθΝ ζκΝ αδέΝ πμΝ δγδκπέαΝ εζαηίΪθ αδΝ κΝ ία έζ δκΝ βμΝ

ιυηβμ,Ν θυΝ πέΝ αυ κελΪ κλκμΝ ΡυηβμΝ Ικυ δαθδαθκτΝ ΄Ν Χηβι-ηθηΨΝ κΝ Νσθθκ κμΝ

γ πλ έ                                    θ      »389
. υ υξυμΝ ΫπμΝ σ κυΝ

φγΪ κυη Ν Ναυ σΝ κΝ βη έκ,ΝγαΝ έγ αδΝπΪθ κ ΝΫθαΝ λπ βηα δεσΝΰδαΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ

ξυλαμΝη Ν κθΝΫιπΝεσ ηκέΝΠΪθ πμ,Νη ΝίΪ βΝσ αΝ ζΫξγβ αθΝαθπ Ϋλπ,Ν θΝηπκλ έΝθαΝ

υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ π λέΝ αΝ ηΫ αΝ κυΝ ΰίκυΝ αδέΝ πέΥέΝ Ν εΪπκδκΝ ηΫλκμΝ βμΝ βη λδθάμΝ

δγδκπέαμΝ έξ Νκλΰαθπγ έΝεΪπκδαΝδ ξυλάΝελα δεάΝκθ σ β αΝη Ν σ κΝπζκτ κ,ΝφάηβΝεαδΝ

δαελα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ βμΝ τφκλβμΝ ηδ ζάθκυ,Ν υ Ν θαΝ εΪθ δΝ

αδ γβ άΝ βθΝπαλκυ έαΝ βμΝ κΝ ιπ λδεσέ 

 

ηέΝ σλ δαΝ λαίέα 

ΘαΝ ι α γ έΝ υλαΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πλδθΝ εαδΝ η ΪΝ κΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ κΝ ίσλ δκΝ

ηάηαΝ βμΝ αλαίδεάμΝ ξ λ κθά κυ,Ν υ Ν θαΝ δαπδ πγ έ,Ν αθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ

                                                 
387 σέΝπέ,Ν έΝβΰ 
388 ΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,ΝσέΝπέ 
389 έΝΓέΝΛΫ δκμ,ΝσέΝπέ,Ν έΝκγ 
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πλκςπκγΫ δμΝ θαΝ εα Ϊΰ αδΝ βΝ ία έζδ αΝ απσΝ αυ άθΝ βθΝ π λδκξάέΝ ΟΝ λ υθβ άμ,Ν κΝ

κπκέκμΝ γαΝ γ ζά δΝ θαΝ α ξκζβγ έΝ η Ν βθ πλυδηβΝ δ κλέαΝ βμΝ π λδκξάμΝ ηΫ πΝ πθΝ

ΰλαπ υθΝ πβΰυθ,Ν βζα άΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμΝ εαδΝ πθΝ α υλδαευθΝ ξλκθδευθ,Ν γαΝ

πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπκζτΝπλκ ε δεσμΝΰδαΝ τκΝζσΰκυμμΝαφ’Ν θσμΝ δσ δΝ θΝ έθαδΝπΪθ κ Ν

κηΫθκΝσ δΝκδΝαθαφκλΫμΝ πθΝίδίζδευθΝξπλέπθΝ έθαδΝ τΰξλκθ μΝη Ν αΝ ιδ κλκτη θαΝ

ΰ ΰκθσ α,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ δσ δΝ αΝ ξλκθδεΪΝ πθΝ υλέπθΝ ία δζΫπθ,Ν αΝ κπκέαΝ

ηθβηκθ τκυθΝ κΝ αίΪΝ – αθ δε έη θκΝ βμΝ παλκτ βμΝ λ τθβμΝ – ζκξ τ δΝ δαλευμΝ κΝ

εέθ υθκμΝ υΰξτ πμΝη αιτΝαίαέπθΝ κυΝίκλλΪΝεαδΝ κυΝθσ κυέ 

 ΌηπμΝά βΝ βζυγβε Νσ δΝπαλΪΝ β υθπθυηέαΝαυ ΫμΝκδΝ τκΝφυζΫμ,ΝσππμΝεαδΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝφυζυθΝίκλλΪΝεαδΝ θσ κυ,Ν θΝαθάεαθΝ βθΝ έ δαΝ « θά»ΝκδεκΰΫθ δα,ΝαθΝ

εαδΝ σζ μΝ έξαθΝ βηδ δεάΝ εα αΰπΰάέΝ Παλ’Ν σ, δΝ εαδΝ κδΝ τκΝ εζΪ κδΝ αθάεκυθΝ κυμΝ

κζδξκεΫφαζκυμΝ βμΝη κΰ δαεάμΝφυζάμ,Ν αΝηΫζβΝ κυΝθκ έκυΝΫξκυθΝξαλαε βλδ δεΪΝ

ίλαξυε φαζέαμΝ η Ν πζα έαΝ δαΰσθαΝ εαδΝ ΰαηοάΝ ητ β,Ν πέπ μΝ παλ δΫμΝ εαδΝ πζκτ δαΝ

ευηβέΝ Νΰζυ αΝ πθΝίκλ έπθΝ έθαδΝβΝΰζυ αΝ κυΝΚκλαθέκυ,Ν πθΝ Ϋ θκ έπθΝφυζυθΝ

έθαδΝεΪπκδαΝαλξαέαΝ βηδ δεάΝ δΪζ ε κμΝΧ αίαρεάΝάΝξδηυαλδ δεάΨ,Ν υΰΰ θδεάΝη Ν βθΝ

αδγδκπδεάέΝ Πκζδ δ ηδεΪΝ κδΝ κλ δκΪλαί μΝ έξαθΝ εκδ έ αΝ βΝ Υ αΪαβΝ εαδΝ κΝ Ν αθ ,Ν

σπκυΝ Ϋαβ αθΝ πέΝ ηαελσθΝπμΝ θκηΪ μ,Ν εαδΝ αθΫπ υιαθΝ ΫθαΝ βηαθ δεσ α κΝ πκζδ δ ησΝ

ησθκθΝη ΪΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝΙ ζΪη,Ν θΝαθ δγΫ δΝη Ν κυμΝΝκ δκΪλαί μ,ΝκδΝκπκέκδΝ

βθΝΤ ηΫθβΝ βηδκτλΰβ αθΝ πλυ κδΝ ΫθαΝ αιδκηθβησθ υ κΝ πκζδ δ ησΝ εαδΝ ΫθαΝ έε υκΝ

ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝη Νξυλ μΝ βμΝΜ κπκ αηέαμΝεαδΝ βμΝυλκπαζαδ έθβμ,ΝαπσΝ δμΝ

κπκέ μΝπζκτ δ αθΝεαδΝαπΫε β αθΝιαεκυ άΝφάηβ390. 

 Ϋίαδα,ΝΰδαΝθαΝ έηα Ν έεαδκδ,Ν κΝπ λδίΪζζκθΝ δ λαηΪ δ Νπλπ αλξδεσΝλσζκΝ

κΝεαγκλδ ησΝ πθΝδ κλδευθΝ υθγβευθ,ΝαφκτΝκδΝίλκξΫμΝ πθΝηκυ υθπθΝ πΫ λ οαθΝ

κυμΝ εα κέεκυμΝ κυΝ θσ κυΝ θαΝ α ξκζβγκτθΝ η Ν βΝ ΰ πλΰέαΝ εαδΝ θαΝ απκε ά κυθΝ απσΝ

θπλέμΝαυ Ϊλε δαέΝΌηπμΝκΝίκλλΪμΝ δΫγ Νζέΰ μΝ δΪ παλ μΝκΪ δμΝπλκ φ λση θ μΝΰδαΝ

εαζζδΫλΰ δ μΝ εαδΝ εαγσζκυ α φαζάΝ αΰευλκίσζδα,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ θκηα δεσμΝ εαδΝ

ζβ λδεσμΝ λσπκμΝ απάμΝ πθΝ εα κέεπθΝ κυ,Ν ιΝ αδ έαμΝ κυΝ κπκέκυΝ κδΝ ιΫθκδΝ κυμΝ

π λδφλκθκτ αθ391,ΝθαΝ έθαδΝ ξ σθΝηκθσ λκηκμ392. 

 ΚαδΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝκδΝπλπδησ λ μΝαθαφκλΫμΝαπαθ υθ αδΝ ΝίδίζέαΝ

βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμέΝ βΝΫΰδθ ΝζσΰκμΝΰδαΝ δμΝΰ θ αζκΰέ μΝ βμΝΓ θΫ πμΝεαδΝΰδαΝ κΝ

δ κλδεσΝπζαέ δσΝ κυμέΝ θαμΝ δαξπλδ ησμΝά βΝ δαφαέθ αδΝαπσΝ βθΝαλξά,ΝαφκτΝκΝυδσμΝ

                                                 
390 P. K. Hitti, σ. π., . 30 
391 Π. ξ. Κλδ . 6: 3-5 
392 R. G. Hoyland, σ. π., . 83-84 
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κυΝ ίλαΪηΝεαδΝ βμΝΥ κτλαμΝ Ι αΪθΝ Ϋξ δΝ υδκτμΝ κυμΝαίΪΝεαδΝ Ϊθ393,ΝκδΝ κπκέκδΝ

δβτγυθαθΝ κΝ ηπσλδκΝ κυΝζδίαθδκτ394,Ν θυΝκδΝ ΰΰκθκέΝ κυΝ ίλΪαηΝεαδΝ βμΝΆΰαλΝαπσΝ

κθΝ Ι ηαάζΝ ακυθΝ εαδΝ αυ κέΝ βθΝ Ϋλβηκ,Ν σππμΝ κΝ πα ΫλαμΝ κυμ395έΝ Ν πκξάΝ πθΝ

ίλαέπθΝ πα λδαλξυθΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλκθκζκΰβγ έΝ τεκζα,Ν αζζΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

κπκγ βγ έΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝββμΝξδζδ έαμΝπέΥέ396 εαδΝ σ ΝαλξέακυθΝθαΝΰέθκθ αδΝ

κδΝ πλυ μΝαθαφκλΫμΝ ΝαλαίδεΫμΝφυζΫμ397έΝ ΝΦυ δεΪ,Νσηπμ,Ν θΝηπκλ έΝ θαΝγ πλβγ έΝ

κηΫθκΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝσ δΝκδΝηαλ υλέ μΝαυ ΫμΝ έθαδΝ τΰξλκθ μΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝεαδΝ

σξδΝαθαξλκθδ ηκέέΝ θΝεαδΝκΝεα ΪζκΰκμΝΰ θ αζκΰδυθΝεαδΝΰ πΰλαφδεάμΝεα αθκηάμ πθΝ

φυζυθΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝζ π κη λάμ,Ν θΝαπκεζ έ αδΝθαΝπλσε δ αδΝΰδαΝη αΰ θΫ λβΝ

παλ έ φλυ β,Ν σ αθΝ κδΝ παφΫμΝ εαδΝ κδΝ ΰθυ δμΝ πθΝ ίλαέπθΝ ΰδαΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝ ξυλκΝ

πζάγυθαθέΝ 

 Ό κΝ π λθκτθΝ κδΝ αδυθ μ,Ν κδΝ ηαλ υλέ μΝ αυιΪθκυθέΝ ΟΝ ηΫΰαμΝ θκηκγΫ βμΝ κυΝ

Ι λαάζΝΜπυ άμΝεα ΪΝ βθΝΧαυ σΨ ικλέαΝ κυΝ βΝΰβΝΜα δΪηΝΧπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝίσλ δκΝ

ηάηαΝ κυΝδθΪΝεαδΝΰδαΝ δμΝπ λδκξΫμΝ αΝαθα κζδεΪΝ κυΨΝπαθ λ τγβε Ν βΝ πφυλα,Ν

εσλβΝ κυΝΜα δαθέ βΝδ λΫπμΝΙκγσλ398έΝΚα ΪΝ βθΝ ικ σΝ κυΝ εΝΰβμΝ δΰτπ κυ399 εαδΝ βθΝ

π λδπζΪθβ άΝ κυΝ πλδθΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ βΝ ΥαθαΪθΝ κΝ Ι λαάζΝ υθάο Ν ε έΝ βΝ

δαγάεβΝη Ν κΝΘ σ400έΝΜ ΪΝ βΝησθδηβΝ ΰεα Ϊ α βΝ βΝΥαθαΪθΝκδΝαλαίδεΫμΝφυζΫμΝ

βμΝ λάηκυΝά αθΝκδΝπζβ δΫ λ μΝ κυμΝ ίλαέκυμΝεαδΝκδΝη αιτΝ κυμΝ ξΫ δμΝσξδΝεα ’Ν

αθΪΰεβθΝ φδζδεΫμ401,Ν αφκτΝ κδΝ θκηΪ μΝ δ ιάΰαθΝ ζβ λδεΫμΝ πδ λκηΫμΝ θαθ έκθΝ κυμέΝ

 βΝ υθΫξ δαΝ πθΝ αθαφκλυθΝ αεκζκυγκτθΝ ΧξλκθδεΪΨΝ βΝ εα αίκζάΝ φσλκυΝ υπκ ζ έαμΝ

«πΪθ πθΝ π θΝία δζΫπθΝ β μΝ Ν λαίέαμΝεαέΝ α λαππ θΝ β μΝ ΰβ μ»402 εαδΝβΝ πέ ε οβΝ βμΝ

ία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝ κΝκζκηυθ α,ΝβΝκπκέαΝ βηδκυλΰ έΝπκζζΪΝπλκίζάηα α,ΝηΫλκμΝ

πθΝκπκέπθΝ κυζΪξδ κθΝφδζκ κι έΝθαΝ πδζτ δΝβΝπαλκτ αΝη ζΫ βέ 

 Μ ΪΝ βΝ δΪ πα βΝ κυΝ θδαέκυΝ ία δζ έκυΝ κΝ ίσλ δκΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κΝ

θσ δκυΝ κυΝ Ικτ αΝ ΧλγίΝ πέΥέΨΝ κδΝ θΫκδΝ ία δζ έμΝ κυΝ υ ΫλκυΝ υξθΪΝ πκζ ηκτ αθΝ η Ν
                                                 
393 ΓΫθ. 25: 3 
394 R. G. Hoyland, σ. π., . 84. πέ βμΝ τηφπθαΝη Ν αΝRetsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰβκ,ΝββκΝ«Υ κτλα»Ν βηαέθ δΝ
«γυηέαηα»έ 
395 ΓΫθέΝβημΝΰθ 
396 ΟΝΙαευίΝυπάλι Ν ΰΰκθσμΝ κυΝ ίλαΪηΝεαδΝΰ θΪλξβμΝ πθΝΰβΝφυζυθΝ κυΝΙ λαάζέΝ Νδ κλέαΝ κυΝυδκτΝ
κυΝΙπ άφΝεαδΝβΝη αθΪ υ βΝσζβμΝ βμΝκδεκΰ θ έαμΝ βθΝ έΰυπ κΝ υθ Ϋκθ αδΝη Νεδθά δμΝφτζπθΝαπσΝ
βθΝ έαΝ βθΝ έΰυπ κ,ΝσπκυΝεα σλγπ αθΝθαΝευλδαλξά κυθΝ αΝίσλ δαΝεαδΝ έ λυ αθΝ κΝελΪ κμΝ πθΝ
Τε υμ,Ν κΝκπκέκΝεα ζτγβΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝΰθκυΝαδέΝπέΥέΝ 
397  κΝΓΫθέΝγιμΝβη-βκΝΙ ηαβζέ μΝΜα δαθέ μΝΫηπκλκδΝη αφΫλκυθΝ κθΝΙπ άφΝ βθΝ έΰυπ κέ 
398 ιέΝγμΝΰ 
399 ΣαΝΰ ΰκθσ αΝ βμΝ ισ κυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βΝία δζ έαΝ κυΝφαλαυΝΜ λθ φγΪΝη ΪΝ αΝηΫ αΝεαδΝπλκμΝ
αΝ ΫζβΝ κυΝΰγκυΝαδέΝπέΥέΝΧΚέΝΜ ΰαζκηηΪ βμ,Ν« ίλαέκδ», σέΝπέ,Ν έΝβθίΨ 

400 P. K. Hitti, σ. π., . 40 
401 Κλδ έΝθμΝΰ-7, 25  
402 ΄ΝΠαλέΝλμΝΰζ 
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φυζΫμΝ βμΝ λάηκυΝ Χ ΪΝ λΰΰ-κιίΝπέΥέ403,Ν Ιπ αφΪ Ν870-κζθΝπέΥέ404,Ν ΙπλΪηΝκζθ-843 

πέΥέ405ΨέΝΣκΝίδίζδεσΝε έη θκΝ δα βλ έΝΰδ’Ναυ άθΝ βθΝπ λέκ κΝηέαΝ δεσθαΝθκηΪ πθΝεαδΝ

ε βθκ λσφπθΝ λΪίπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλκηάγ υαθΝ κυμΝ ία δζ έμΝ κυΝ Ικτ αΝ η Ν

αδΰκπλσία αΝεαδΝη Ν αΝπλκρσθ αΝ κυμ,ΝσππμΝπδγαθσθΝθαΝΫπλα αθΝεαδΝΪζζκδΝζακέΝ κυΝ

έ δκυΝ ξυλκυέΝ υ ΫμΝ κδΝ π λδΰλαφΫμΝ ΰδαΝ κθΝ λκΝ αδέΝ πέΥέΝ αδλδΪακυθΝ απσζυ αΝ η Ν βΝ

ΰθυ βΝηαμΝ ΰδαΝ κυμΝΆλαί μΝ βμΝ πλυδηβμΝ δ κλέαμ,Ν σ αθΝ θΝ ΰέθ αδΝ αεσηαΝεαηηέαΝ

αθαφκλΪΝΰδαΝζδίΪθδΝεαδΝξλυ σ406.            

πση θ μΝαθαφκλΫμΝ υθαθ υθ αδΝ αΝίδίζέαΝ πθΝΠλκφβ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ

τΰξλκθκδΝ πθΝ π λδΰλαφκηΫθπθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ δ,Ν ζκδπσθ,Ν εα ΪΝ κθΝ κκΝ αδέΝ πέΥέΝ κΝ

α αμΝΧπ λέΝιιί-π λέΝιίΰΝπέΥέΨΝ Νπλκφβ έαΝ κυΝΰδαΝ βΝ σιαΝ βμΝΙ λκυ αζάηΝεαδΝ

ΰδαΝ κΝφπ δ ησΝ πθΝαπέ πθΝπ λδΰλΪφ δΝπυμΝγαΝ υΰε θ λπγκτθΝ αΝΫγθβΝ βθΝ ΰέαΝ

ΠσζβμΝ                                                          

            φ ˙                         φ                            

               θ                                                .     

                            θ                           θ         

                θ                     θ                                    

                    θ      .»407έΝ θΝεαδΝκΝΜα δΪηΝαθαφΫλ αδΝ βΝΰ θ αζκΰέαΝ

κυΝ ίλαΪηΝ εαδΝ βμΝ Υ κτλαμ,Ν βΝ υθαλέγηβ βΝ κυΝ αίΪΝ η Ν κθΝ Κβ ΪλΝ εαδΝ κΝ

ΝαίαδυγΝπ έγκυθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝ βΝΰ θδΪΝ πθΝ Ι ηαβζδ υθ,ΝβΝκπκέαΝ έξ Ναπζπγ έΝ

βΝίσλ δαΝ λαίέαέΝΠαλ’Νσ, δΝκΝαίΪΝ υθ Ϋ αδΝΪη αΝη Ν κΝζδίΪθδ,Ναυ σΝ θΝηπκλ έΝ

παλΪΝ θαΝ βηαέθ δΝ κΝ δαη κζαίβ δεσΝλσζκΝ πθΝαίαέπθΝ βμΝ λάηκυΝ κΝ ηπσλδκΝ

πθΝαλπηΪ πθ,ΝσππμΝηπκλ έΝθαΝπλκετο δΝεαδΝαπσΝ τΰξλκθ μΝα υλδαεΫμΝπβΰΫμέΝ 

λε ΪΝ αλΰσ λα,Ν εα ΪΝ βΝ αίυζυθδκΝ δξηαζπ έαΝ Χηκι-ηγκΝ πέΥέΨ,Ν βΝ

εα Ϊ α βΝφαέθ αδΝσ δΝΫξ δΝι εαγαλέ δΝεαδΝκΝπλκφά βμΝΙ α εδάζΝΧθβγν-η ΪΝ κΝηιίΝ

πέΥέΨΝπλκφβ τ δΝεα ΪΝ πθΝ γθυθ,Ν αΝκπκέαΝξαέλκυθΝη Ν βθΝ δηπλέαΝ κυΝΙ λαάζ:      

                                                                          

                                                          .                
                                                 
403 ΄ΝΠαλέΝΰζμΝλ-15 
404 ΄ΝΠαλέΝΰιμΝΰΰ˙ΝβίμΝΰ 
405 ΄ΝΠαλέΝβΰμΝΰθ-ΰι·ΝββμΝΰ 
406 J. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰζγέΝ κΝίδίζδεσΝε έη θκΝΰέθ αδΝζσΰκμΝΰδαΝ    θ     » kûšîm               
               θ    »,ΝκδΝκπκέκδΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ έθαδΝκδΝξαηδ δεκέΝπζβγυ ηκέΝ πθΝΰ θ αζκΰδυθΝ
βμΝΓ θΫ πμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα κδεκτ αθΝ Νπ λδκξΫμΝ βμΝίσλ δαμΝΥ αΪαβμΝεαδΝθκ έπμΝ βμΝΙκυ αέαμέΝΓδαΝ
εηβλέπ βΝ βμΝΪπκοβμΝαυ άμΝέ έΝσέΝπέ,Ν έΝΰγλ-140, 143. 

407 έΝθίμΝη-7 
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                                                         θ   

                                         .»408έΝ Άλαί μΝ εαδΝ Κβ αλέ μΝ

ηθβηκθ τκθ αδΝηααέΝεαδΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ βΝίκλ δκαλαίδεάΝπλαΰηα δεσ β α,ΝαφκτΝ

κδΝ τ λκδΝ εα κδεκτ αθΝ κΝ Ν ΰεΫίΝ εαδΝ αηφσ λκδΝ δάΰαθΝ ίέκΝ θκηα δεσΝ εαδΝ

πκδη θδεσ,Ν θυΝ κδΝ απσΰκθκδΝ κυΝ ΥαηΝ ΡαΧ ΨΰηΪΝ εαδΝ αίίΪ409 αθ αθαεζκτθΝ βθΝ

δ κλδεάΝπλαΰηα δεσ β αΝ βθΝΤ ηΫθβμΝ κΝία έζ δκΝ κυΝαίΪΝ έξ Νά βΝ δαηκλφπγ έΝ

η Ν Ϋ λαΝ βΝΜαλέηπΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ ξυλαμ,Ν «ΡαΰηΪ»Ν αυ έα αδΝ η Ν βΝΝα αλΪθΝ

ίκλ δσ λαΝ βμΝ Μαλέηπ410 εαδΝ κδΝ Τ η θέ μΝ πζκυ έακυθΝ απσΝ κΝ ηπσλδκΝ πθΝ

αλπηΪ πθΝ η Ν κθΝ η κΰ δαεσΝ εαδΝ η κπκ αηδαεσΝ εσ ηκέΝ έθαδΝ πζΫκθΝ ηφαθάμΝ βΝ

αφάθ δαΝ βθΝαπσ κ βΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμ,ΝαφκτΝκδΝαδυθ μΝΫξκυθΝπαλΫζγ δΝεαδΝκδΝ

υξθσ λ μΝ παφΫμΝΫξκυθΝπλκ φΫλ δΝαελδίΫ λ μΝΰθυ δμέ 

ΠΫλαθΝσζπθΝαυ υθΝπ λδ σ λκΝα φαζάΝΰδαΝ βθΝδ κλδεάΝαελέί δΪΝ κυμΝ έθαδΝ

αΝΥλκθδεΪΝ πθΝ υλέπθΝία δζΫπθ,Ν αΝκπκέαΝαυ κέΝαπαγαθα έακυθΝ δμΝθέε μΝ κυμΝ

πέΝ ιΫθπθΝ βΰ ησθπθΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ κυ δα δεΪΝ απκ ζκτθΝ ηΫ αΝ βμΝ πέ βηβμΝ

πλκπαΰΪθ αμέΝ Ν παζαδσ λβΝ αιδσπδ βΝ αθαφκλΪ411 παλΫξ αδΝ απσΝ κΝ «ΜατλκΝ

Μκθσζδγκ»Ν κυΝαζηαθα ΫλΝΓ΄Ν Χκηκ-κβζΝπέΥέΨ, κΝκπκέκμΝ κΝκηγΝπέΥέΝαθ δη υπδ Ν

κΝ ΚαλεΪλΝ βμΝ ίκλ έκυΝ υλέαμΝ ηέαΝ υηηαξέαΝ βΰ ησθπθΝ απσΝ βΝ υλκπαζαδ έθβ,Ν

η αιτΝ πθΝκπκέπθΝ υΰεα αζΫΰ αδΝεαδΝκΝΓεδθ δηπκτΝκΝΆλαίαμΝΧGi-in-di-bu-’u ar-ba-

a-a )412 η Νξέζδ μΝεαηάζ μ,ΝηΪζζκθΝαπσΝ κθΝ υλτ λκΝξυλκΝ βμΝΤπ λδκλ αθέαμ413έΝ Ν

τθ βΝ εαδΝ βΝ ικδε έπ βΝ πθΝ λΪίπθΝ η Ν δμΝ εαηάζ μΝ Ϋξ δΝ ά βΝ πλαΰηα κπκδβγ έ,Ν

σ αθΝ αυ κέΝ εΪθκυθΝ βθΝ πλυ βΝ « πέ βηβ»Ν έ κ σΝ κυμΝ βθΝ παΰεσ ηδαΝ δ κλέαέΝ ΟΝ

δ ξυλδ ησμΝ αυ σμΝ θδ ξτ αδΝ εαδΝ απσΝ βθΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ ίκλ δκ υλδαεάμΝ

ε λα έαμΝ κυΝ αζηαθα ΫλΝ δμΝ ξΪζεδθ μΝ πτζ μΝ κυΝ αθαε σλκυΝ κυΝ κΝ

ΜπαζακυΪ ,Ν σπκυΝ απ δεκθέακθ αδΝ εαηάζ μ414έΝ  Ν αυ ΫμΝ δμΝ σ κΝ πλυδη μΝ πκξΫμΝ βΝ

ιβηΫλπ βΝ εαδΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝ εαηάζαμΝ ΰδαΝ αιέ δαΝ βθΝ ΫλβηκΝ πλΫ ί υ Ν ηδΪΝ
                                                 
408 Ι αέΝβιμΝβΰ-22 
409 Τπ θγυηέα αδΝσ δΝ βΝΓΫθ βΝπλσ ππκΝη Ν κΝσθκηαΝ«αίίΪ»Νηαλ υλ έ αδΝεαδΝα ζφσμΝεαδΝυδσμΝ
κυΝΡ ΰηΪέΝ 

410 R. G. Hoyland, σ. π., . 84 
411 σέΝπέ,Ν έΝκη 
412 ΣκΝ σθκηαΝ «Γεδθ δηπκτ»Ν έθαδΝ υπδεσΝ αλαίδεσΝ εαδΝ υθαθ Ϊ αδΝ αδυθ μΝ αλΰσ λαΝ βθΝ εζα δεάΝ
αλαίδεάΝκθκηα κζκΰέαέΝğundub,Νğundab άΝğindab βηαέθ δΝαελέ αΝεαδΝβΝαπσ κ βΝκθκηΪ πθΝαυπθΝ Ν
πλσ ππαΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ αλαίδεάμΝ κθκηα κζκΰέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝ υθβγέα αδΝ Ν Ϊζζ μΝ
βηδ δεΫμΝ ΰζυ μέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυΝ αυ κέΝ κδΝ «Άλαί μ»Ν γαΝ κηδζκτ αθΝ εΪπκδαΝ ηκλφάΝ αλαίδεάμΝ άΝ
κυζΪξδ κθΝ υΰΰ θκτμΝη Ναυ άθΝΰζυ αμέΝAr-ba-a-a γαΝπλΫπ δΝθαΝπλκφΫλ αδΝarb y(aΨΝεαδΝ κΝσθκηαΝ
κθΝεα ΪζκΰκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκ κγ έΝ«κΝΓεδθ δηπκτΝκΝκπκέκμΝαθάε δΝ κυμΝΆλαί μ»έΝΓδαΝΰζπ δεάΝ

αθΪζυ βΝέ έΝJ. Retsö,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰβθέ 
413 σέΝπέ,Ν έΝΰβ7 
414 σέΝπέ 
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πλαΰηα δεάΝ παθΪ α βΝ δμΝη αφκλΫμ,Νΰδ’Ναυ σΝ κΝηκθκπυζδκΝ βθΝ ιβηΫλπ βΝ βμΝ

εαηάζαμΝ γαΝ κυμΝ εαγδ κτ Ν βθΝ αλξαδσ β αΝ βηαθ δεσ α βΝ τθαηβΝ εα ΪΝ βΝ

δ ιαΰπΰάΝ κυΝ ηπκλέκυ415. 

Μ ΪΝ κΝΚαλεΪλΝεαδΝΰδαΝπζΫκθΝ κυΝ θσμΝαδυθκμΝβΝα υλδαεάΝ πδγ δεσ β αΝ

πλκμΝ βΝ τ βΝ εσπα έΝ πσΝ κΝ ιζγΝ πέΥέΝ κΝ Σ ΰζΪ φαζα ΪλΝ Γ΄Ν Χιζθ-72ιΝ πέΥέΨΝ

ΰεαδθέα Ν δμΝ ε λα έ μΝ κυΝ βΝ υλέαΝ η Ν θ υππ δαεΫμΝ πδ υξέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

αθΪΰεα αθΝ κΝιγκΝπέΥέΝ κυμΝβΰ ησθ μΝ βμΝθαΝεα αίΪζκυθΝφσλκυμΝεαδΝθαΝυπκίΪζκυθΝ

υλαΝ βθΝαθαΰ θθυη θβΝ τθαηβ,ΝσππμΝα άηδ,Νξλυ σ,Νεα έ λκ,Ν έ βλκ,Ν Ϋληα αΝ

ζΫφαθ αΝ εαδΝ ζ φαθ σ κθ κ,Ν πκλφτλ μΝ εαδΝ δΪφκλαΝ έ βΝ λκυξδ ηκτ,Ν ζδθΪλδΝ εαδΝ

εαηάζ μέΝΜ αιτΝ πθΝυπκ ζυθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝΚβ αλέ μΝεαδΝΆλαί μΝΧqid-ri εαδΝ

a-ri-biΨΝεαδΝβΝ αηπέηπδ416,Νία έζδ αΝ πθΝa-ri-biέΝ φ’Νσ κθΝη αιτΝ πθΝ υλπθΝπλκμΝ

κΝΣ ΰζΪ φαζα ΪλΝ βη δυθκθ αδΝεαδΝεαηάζ μ,ΝβΝ τθ άΝ κυμΝη Ν κυμΝΆλαί μΝ θΝ

ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝζαθγα ηΫθβέΝ θΝεαδΝΪη αΝ υθ ηΫθκδΝη Ν κΝ ηπσλδκ,ΝαεσηαΝ θΝ

ΰέθ αδΝζσΰκμΝΰδαΝζδίΪθδΝάΝΪζζαΝαλυηα α,Ν αΝκπκέα,ΝαθΝ αΝ ηπκλ τκθ αθΝκδΝΆλαί μ,Ν

πμΝπκζτ δηαΝ έ βΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ αΝ έξαθΝ πλέ δΝ κΝθδεβφσλκΝ λα βζΪ β,Ν πκηΫθπμΝ

ηΪζζκθΝ θΝ έξαθΝ π ε έθ δΝαεσηαΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυμΝ Ναυ σθΝ κθΝ κηΫα417.  

Ν ΪιβΝ πλαΰηΪ πθΝ κυΝ ιγκΝ πέΥέΝ θΝ γαΝ δαλεκτ Ν ΰδαΝ πκζτέΝ υθκηπ έ μΝ

η αιτΝ πθΝτλπθΝβΰ ησθπθΝ εκπσΝ έξαθΝθαΝαπκ δθΪικυθΝ κθΝα υλδαεσΝαυΰσ,Νΰδ’Ν

αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ κΝ Σ ΰζΪ φαζα ΪλΝ γαΝ π θΫίαδθ Ν εΝ θΫκυΝ κΝ ιγζ-γΝ πέΥέ,Ν υ Ν θαΝ

πδζτ δΝκλδ δεΪΝ κΝ υλδαεσΝπλσίζβηαέΝΣβθΝα υλδαεάΝ δηπλέαΝ θΝΰζτ π αθΝκτ Ν

κδΝΆλαί μΝηδΪμΝΪζζβμΝία έζδ αμ,Ν βμΝΪη δ418,ΝκΝ λα σμΝ βμΝκπκέαμΝ υθ λέίβ,ΝαθΝ

εαδΝβΝέ δαΝ έξ ΝηπκλΫ δΝθπλέ λαΝθαΝαπκξπλά δΝαθ θσξζβ βΝ βθΝΫλβηκ,ΝξπλέμΝθαΝ

γδΰ έΝβΝηκθαλξδεάΝδ δσ β ΪΝ βμέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝκΝΣ ΰζΪ φαζα ΪλΝαλεΫ γβε ΝθαΝπΪλ δΝ

κηάλκυμ,Ν εαηάζ μ,Ν εκπΪ δα,Ν αλυηα αΝ εαδΝ γλβ ε υ δεΪΝ δ υζδα,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ βΝ

ία δζδεάΝπ λδκυ έα,ΝεαδΝθαΝπυλπκζά δΝ κθΝεα αυζδ ησΝ βμΝΪη δ419. 

Φαέθ αδΝσ δΝΰδαΝπζΫκθΝ βμΝ εα έαμΝβΝπ λδκξάΝπαλΫη δθ Νά υξβ,ΝαφκτΝησζδμΝ

πέΝαλΰυθκμΝ ΄Ν Χιββ-ιίηΝπέΥέΨΝ γαΝαπα ξκζά δΝ εΝ θΫκυΝ βΝία δζδεάΝΰλαηηα έα,Ν

σ αθΝ Ν πδΰλαφάΝ κυΝ ιΰηΝ πέΥέΝ αλδγηκτθ αδΝ κδΝ εα αε ά δμΝ εαδΝ κδΝ υπκ ζ έμΝ βθΝ

υλέαΝβΰ ησθ μέΝΜ αιτΝαυ υθΝαθαφΫλκθ αδΝβΝΪη δ,Νία έζδ αΝ πθΝa-rib-bi εαδΝ

                                                 
415 σέΝπέ,Ν έΝΰβι-128  
416 ΣκΝσθκηαΝ υηκζκΰ έ αδΝαπσΝ κΝzabībat,Ν κΝκπκέκΝ αΝη ΰ θΫ λαΝαλαίδεΪΝ βηαέθ δΝ« αφέ α»Ν
εαδΝ απκ ζ έΝ υπδεσΝ παλΪ δΰηαΝ κθκηα κγ έαμ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ π λέπ π βΝ κυΝ Γεδθ δηπκτΝ ΫθαΝ αδυθαΝ
θπλέ λαέΝ έΝ ξέΝσέΝπέ,Ν έΝΰγΰ 
417 σέΝπ. 
418 Άΰθπ κΝ ΝπκδσΝφτζκΝία έζ υ έ 
419 σ. π., . 133 
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κΝItamra,Νία δζδΪμΝ πθΝαίαέπθέΝ ΝΪη δΝά αθΝ τηηαξκμΝ βμΝ υλέαμΝά βΝαπσΝ κΝ

ιγγΝπέΥέΝεαδΝκΝΙ ΪηλαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαφκλΪΝ κυμΝίσλ δκυμΝαίαέκυμέΝΌθκηαΝYTMR 

έξ Ν κγ έΝ Ν δΪφκλκυμΝ πλυδηκυμΝ ία δζ έμΝ πθΝΤ η θδ υθΝαίαέπθ,Ν αζζΪΝ απαθ ΪΝ

πέ βμΝ εαδΝ κΝ Ϊθ,Ν αεσηαΝεαδΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν βθΝ κπκέαΝηθβηκθ τ αδΝ

It m r πμΝ ΰδσμΝ κυΝ αλυθ,Ν κυΝ πλυ κυΝ αλξδ λΫα420έΝ ΧμΝ εΝ κτ κυΝ κδΝ αίαέκδΝ

ξ έακθ αδΝ η Ν βΝΜα δΪηΝ εαδΝ κΝ δθΪΝ άΝ εΪπκδαΝ ΰ δ κθδεάΝ π λδκξά,Ν πδγαθσ α αΝ κΝ

ΪθέΝ θΝ υλαΝζβφγ έΝυπ’ΝσοδθΝβΝΰ πΰλαφδεάΝεα Ϊ αιβΝ πθΝζαυθΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ

ία δζδεάμΝ ΰλαηηα έαμ,Ν κδΝ Άλαί μΝ βμΝ Ϊη δΝ γαΝ ίλέ εκθ αθΝ η αιτΝ δΰτπ κυ,Ν

αθα κζδεΪΝ κυΝ ίυγέ ηα κμΝ αζΝ λαίΪ,Ν εαδΝ Ϊθ421έΝ υ κέΝ κδΝ βΰ ησθ μΝ εα ΫίαζαθΝ

κΝ αλΰυθαΝ ξλυ σ,Ν πκζτ δηκυμΝ ζέγκυμ,Ν ζ φαθ σ κθ κ,Ν ΰ πλΰδεΪΝ πλκρσθ α,Ν

αλυηα α,Ν ΪζκΰαΝ εαδΝ εαηάζ μέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδαΝ πδί ίαδυθ αδΝ βΝ έ δαΝ εα Ϊ α β,Ν

σππμΝ εαδΝ κΝ ιγγΝ πέΥέ,Ν αζζΪΝ υλαΝ π ε έθ αδΝ εαδΝ κυμΝ αίαέκυμ,Ν κπσ Ν βΝ

θα ξσζβ βΝ πθΝ λΪίπθΝ η Ν κΝ ηπσλδκΝ ΧκδΝ αθαφκλΫμ ευλέπμΝ αΝ αλυηα α,Ν δμΝ

εαηάζ μΝ εαδΝ ΪζζαΝ πκζτ δηαΝ αθ δε έη θαΝ θΝ έθαδΝ υξαέ μΨΝ γαΝ ά αθΝ ΰ θδε υηΫθβΝ

πλαε δεά,ΝσξδΝη ηκθπηΫθβΝ υθάγ δαΝεΪπκδπθΝφυζυθέ 

ΌηπμΝ βΝ εα Ϊ α βΝ η αίζάγβε Ν αΝ ξλσθδαΝ κυΝ δα σξκυΝ κυΝ αλΰυθαΝ

 θαξ δλέηπΝ Χιίη-θκΰΝ πέΥέΨέΝ πσΝ κΝ ιίγΝ πμΝ κΝ θκλΝ πέΥέΝ βΝ υλέαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ

αθ δη ππέ δΝ κθΝ ζαηκίαίυζπθδαεσΝ υθα πδ ησΝ εαδΝ Ν αυ σΝ κΝ πζαέ δκΝ

πλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝ ε λα έαΝ κυΝ θαθ έκθΝ πθΝ λΪίπθΝ κΝΝ κυηκτΝπλδθΝ απσΝ

βθΝ ζδεάΝ εα α λκφάΝ βμΝ αίυζυθαμΝ ΧθκλΝπέΥέΨ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπκ αξγκτθΝκδΝ

τηηαξκδΝ πθΝ παθα α υθέΝ Ν ε λα έαΝ Ϋΰδθ Ν βΝ ξυλαΝ A-du-um-ma-tu, 

πλκφαθΫ α αΝ κΝΝ κυηκτΝΧ βη λδθσΝαζΝΣαακτφΨ,Ν θαθ έκθΝ βμΝTelhunu,Νία έζδ αμΝ

πθΝa-ra-bi,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ υθ Ϋ αδ,Ν Ϊΰθπ κΝ έθδΝ λσππ,Ν κΝ εΪ κξκμΝ κυΝ υλδαεκτΝ

κθσηα κμΝΥαααΫζ422έΝ ΫεαΝξλσθδα αλΰσ λαΝΧθκΰΝπέΥέΨ,Ν πέΝ αλξα υθαΝΧθκΰ-669 

πέΥέΨ,Ν κΝ ΥαααΫζΝ ηφαθέα αδΝ πμΝ «ία δζδΪμΝ πθΝ aribi»Ν εαδΝ υπκ ζάμΝ κυΝ υλέκυΝ

ηκθΪλξβ,Ν πλκμΝ κθΝ κπκέκΝ πκζδ τ αδΝ φδζδεΪέΝ Μ ΪΝ κΝ γΪθα σΝ κυΝ βΝ δα κξάΝ

πλαΰηα κπκδάγβε Ν κηαζΪΝ εα ΪΝ κΝ γΫζβηαΝ βμΝ υλέαμΝ εαδΝ πμ δΪ κξκμΝ δμΝ

π λδ σ λ μΝ πδΰλαφΫμΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ Γδακυ Ϊ423έΝ Ν υθ ξδαση θβΝ φδζκα υλδαεάΝ

πκζδ δεάΝΫ π Ν βθΝαφκληάΝ ΝεΪπκδκθΝΟυαηπκτΝθαΝι βευ δΝΰ θδεάΝ παθΪ α βΝ

«σζπθΝ πθΝa-ru-bu»Ν θαθ έκθΝ κυΝΓδακυ Ϊ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝΰέθ δΝκΝ έ δκμΝία δζδΪμΝ

(675-674 πέΥέΨ,ΝαζζΪΝβΝ παθΪ α βΝεα πθέΰβΝεα σπδθΝα υλδαεάμΝ π ηίΪ πμέ 
                                                 
420 σ. π., . 149 
421 σ. πέ˙ΝPέΝKέΝώitti,Νσ. π., . 37  
422 JέΝRetsö,Νσ. π., . 154-155 
423 σ. π., . 159 
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ΠΪθ πμΝ ζέΰκΝ αλΰσ λαΝ ΧθιγΝ πέΥέΨΝ ι ΰΫλγβε Ν εαδΝ κΝ Γδακυ ΪΝ εα ΪΝ βμΝ

υλέαμ,Ν αζζΪΝεαδΝ αυ σΝ κΝ εέθβηαΝ έξ Ν βθΝ έ δαΝ εα ΪζβιβΝη Ν κΝ πλκβΰκτη θκ424. 

Ό αθΝ κΝ κυληπαθδπΪζΝ Χθθλ-θβθΝ πέΥέΨΝ Ϋΰδθ Ν ία δζδΪμΝ κΝ θθλΝ πέΥέ,Ν κΝ Γδακυ ΪΝ

Ϋ π υ ΝθαΝ ε βζυ δΝ βθΝυπκ αΰάΝ κυΝ κΝθΫκΝία δζδΪ425,ΝαζζΪΝπαλΪΝ βθΝ υ λΰ έαΝ

εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ κυληπαθδπΪζ,Ν κΝ Γδακυ ΪΝ τθ κηαΝ ι άεπ Ν κυμΝ Άλαί μΝ Ν

παθΪ α βΝ ηααέΝ η Ν κθΝ ηηκυζαθ έθ,Ν ία δζΫαΝ πθΝ qa-ad-riέΝ Ν α υλδαεάΝ

αθ έ λα βΝυπάλι ΝΪη βΝεαδΝκδΝεα αυζδ ηκέΝ πθΝ παθα α υθΝεα α λΪφβεαθ426έΝΟΝ

Γδακυ ΪΝαθ αά β Ν βΝ π βλέαΝ κυμΝηαελδθκτμΝΝαία αέκυμ427 εαδΝκΝ ηηκυζαθ έθΝ

ζδεΪΝ κ βΰάγβε Ν αδξηΪζπ κμΝ βΝ Νδθ υά428,Ν θυΝ κΝ ε θσΝ ικυ έαμΝ εΪζυο Ν κΝ

ηπδα ΫΝ ΧA-bi-a-te-’Ψ,Ν κΝ κπκέκμΝ κπκγ άγβε Ν βΝ γΫ βΝ κυΝ Γδακυ ΪΝ απσΝ κυμΝ

υλέκυμ429έΝ Όηπμ,Ν σ αθΝ βΝ αίυζυθαΝ παθα Ϊ β Ν κΝ θηγΝ πέΥέ,Ν κΝ ηπδα ΫΝ

Ϋ π υ Ν θαΝ βΝ ίκβγά δ430,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ κτληπαθδπΪζΝ δΫίβΝ κθΝ υφλΪ βΝ εαδΝ

εα έπι Ν δμΝ υθΪη δμΝ πθΝ α δα υθ,Ν κυμΝκπκέκυμΝθέεβ Ν παθ δζβηηΫθπμ431. 

ΫίαδαΝ βΝ δ κλέαΝ πθΝ κλ δκαλΪίπθΝ γαΝ υθ ξδασ αθέΝ Λέΰ μΝ εα έ μΝ

αλΰσ λαΝβΝ υλέαΝγαΝεα Ϋλλ Ν ια γ θβηΫθβΝαπσΝ κυμΝα δΪεκπκυμΝπκζΫηκυμΝεαδΝ

πμΝ θΫαΝ τθαηβΝ γαΝ βΝ δα ξσ αθΝ βΝ αίυζυθαΝ ΧθίλΝ πέΥέΨ,Ν κΝ ία δζδΪμΝ βμΝ κπκέαμΝ

Ναίκθέ βμΝΧηηη-ηγλΝπέΥέΨΝ ΰεα Ϋ β ΝηΪζδ αΝ αΝγ λδθΪΝαθΪε κλΪΝ κυΝ βθΝΣαρηΪΝ

θ ξκηΫθπμΝΰδαΝ κθΝεαζτ λκΝΫζ ΰξκΝ βμΝΥ αΪαβμΝεαδΝ βμΝ υλκαλαίδεάμΝ λάηκυ432. 

 βΝ ηΫξλδΝ υλαΝ αθαφκλΪΝ σγβε Ν ε ηηΫθαΝ ε θάμΝ Ϋε α βΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ θαΝ

εα αφαθ έΝ βΝ α δαεάΝ αζζαΰάΝ κθΝ λσπκΝ απάμΝ εαδΝ κΝ δ γθάΝ λσζκΝ πθΝ

κλ δκαλΪίπθΝ ζέΰκΝ πλδθΝ κΝ ΰίκΝ πμΝ κθΝ ικΝ αδέΝ πέΥέΝ  βθΝ ιΫ α βΝ αυ άΝ πλυ κΝ

ίκάγβηαΝ υπάλι Ν βΝ ΠαζαδΪΝ δαγάεβ,Ν βΝ κπκέα,Ν σηπμ,Ν π λδζαηίΪθ δΝ πζάγκμΝ

αθαξλκθδ ηυθΝεαδΝγΫ δΝ λπ βηα δεΪΝΰδαΝαελέί δαΝ πθΝ ιδ κλκυηΫθπθΝΰ ΰκθσ πθέΝ

Παλ’Νσζ’Ναυ ΪΝ δαφαέθ αδΝσ δΝκδΝΆλαί μΝαυ κέΝπμΝεαδΝ κθΝλκΝαδέΝπέΥέΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ά αθΝ εα ΪΝ ίΪ δθΝ θκηΪ μΝ εαδΝ ε βθκ λσφκδέΝ θΝ εαδΝ έξαθΝ ιβη λυ δΝ βθΝ εαηάζα,Ν

αεσηαΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έξαθΝ αθαζΪί δΝ κΝ δαη κζαίβ δεσΝ λσζκΝ πθΝ ηπσλπθΝ

η αιτΝΤ ηΫθβΝ εαδΝΜ κΰ έκυ-Μ κπκ αηέαμ,Ν αφκτΝ κδΝ αθαφκλΫμΝ Ν αλυηα αΝ εαδΝ

κθΝαπσΝαυ ΪΝπλκ λξση θκΝπζκτ κΝ έθαδΝπΪλαΝπκζτΝ δζΫμέ 

                                                 
424 σέΝπέ,Ν έΝΰθί 
425 Πλέ ηαΝ ,ΝVII, 93-98, σέΝπέ,Ν έΝΰθβέΝΓδαΝ δμΝπβΰΫμΝ πέΝ κυληπαθδπΪζΝέ έΝσέΝπέ,Ν έΝΰθΰ-162. 
426 Πλέ ηαΝ ,ΝVII, 99-VIII, 1, σέΝπέ,Ν έΝΰθβΝ 
427 Κτζδθ λκμΝΡΪ αη,ΝΧΠλέ ηαΝ ΨΝVII, 107-ΰβζ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰθλ 
428 Πλέ ηαΝ ,ΝVIII, 39-ηί,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰθβ˙ΝΚτζδθ λκμΝΡΪ αη,ΝVIIΙ,Νΰη-βλ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰιί 
429 Πλέ ηαΝ ,ΝVII, 32-γκ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰθβ˙ΝΚτζδθ λκμΝΡΪ αη,ΝVIΙI, 42-ζι,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰιί 
430 Κτζδθ λκμΝΡΪ αη,ΝVIII, 30-ζΰ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰιί 
431 σέΝπέ,Ν έΝΰθη-166, 168-ΰθλ˙ΝΚτζδθ λκμΝΡΪ αη,ΝVΙII, 65-ΙΥ,Νηβ,Νηη-ΰβκ,ΝσέΝπέ,Ν έΝΰιίΝ 
432 R. G. Hoyland, σ. π., . 88 
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 Ναυ σΝ κΝξλκθδεσΝ βη έκΝπλκ έγ θ αδΝεαδΝκδΝα υλδαεΫμΝπβΰΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝ

έθαδΝ τηφπθ μΝη Ν κΝ ζ υ αέκΝ βη έκμΝκδΝΆλαί μΝ έξαθΝ ιβη λυ δΝ βθΝεαηάζαΝεαδΝ

έξαθΝ πλαΰηα κπκδά δΝ παθΪ α βΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ η αφκλυθ,Ν σηπμΝ αεσηαΝ θΝ

υθ Ϋκθ αδΝ ηφαθυμΝη Ν κΝ ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθΝεα ΪΝ κθΝλκΝαδέΝ πέΥέΝ θ δγΫ πμΝ

πλδθΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝκκΝαδέΝπέΥέΝφαέθ αδΝσ δΝαυ άΝβΝ δεσθαΝαζζΪα δ,Ν δσ δΝκδΝΆλαί μΝ

ηφαθέακθ αδΝ εΪ κξκδΝ πζκτ κυΝ εαδΝ αλπηα δευθ κυ δυθ,Ν αφκτΝ κδΝ τλδκδΝ

ζαηίΪθκυθΝαπσΝαυ κτμΝ Ϋ κδαΝ έ βΝ έ ΝπμΝφσλκΝυπκ ζ έαμΝ έ ΝπμΝζΪφυλαέΝΣκθΝέ δκΝ

πέ βμΝ αδυθαΝ κδΝ Σ ΰζΪ φαζα ΪλΝ Γ΄Ν εαδΝ αλΰυθΝ ΄Ν πδ δυεκυθΝ θαΝ θ ΪικυθΝ κυμΝ

θκηΪ μΝ πθΝ υθκλδαευθΝπ λδκξυθΝ κΝαυ κελα κλδεσΝ τ βηΪΝ κυμΝαφ’Ν θσμΝΰδαΝ βΝ

δα άλβ βΝ βμΝ δλάθβμΝ εαδΝ βμΝ α φαζ έαμΝ πθΝ υθσλπθΝ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ ΰδαΝ βΝ

δαεέθβ βΝ κυΝ ηπκλέκυ433έΝ υ σΝ κΝ ΰξ έλβηαΝκζκεζβλυγβε Νεα ΪΝ κθΝικΝαδέΝπέΥέΝ

απσΝ κΝ θαξ δλέηπ,ΝκΝκπκέκμΝ πδπλκ γΫ πμΝάζ ΰι Ν βθΝ υγ έαΝκ σΝαπσΝ δμΝκΪ δμΝ κΝ

Ν κυηκτΝπμΝ βΝθσ δαΝΜ κπκ αηέαΝΰδαΝ βθΝ αξυ Ϊ βΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ υθσλπθΝ βμΝ

δΰτπ κυέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
433 σέΝπέ,Ν έΝκθ-87 
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Κ Φ Λ ΙΟΝΣΡΙΣΟ 

ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

 

ξκυθΝζ ξγ έΝ σ α,ΝαζζΪΝ ζδεΪΝ έθαδΝ αΝθαΝίλδ εσηα ΝαεσηαΝ βθΝαλξάέΝ

θαΝ π λδ α δεσΝ κΝ κπκέκΝ παλκυ δΪα αδΝ κπκγ βηΫθκΝ κθΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ

εα αΰλΪφβε ΝεαδΝΫ υξ Ν π ι λΰα έαμΝπλδθΝαπσΝ κθΝηκΝαδέΝπέΥέΝεαδΝαπσΝ σ ΝεαδΝΰδαΝ δμΝ

πση θ μΝ τκΝ ξδζδ έ μΝ « δαθγέ γβε »Ν η Ν δΪφκλ μΝ παλαζζαΰΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

απκηΪελυθαθΝ βθΝ αφάΰβ βΝ απσΝ κθΝ αλξδεσΝ πυλάθαΝ βμέΝ  βΝ η ζΫ βΝ ΰδαΝ βθΝ

δ κλδεσ β αΝ βμΝαφβΰά πμΝ βμΝ υθαθ ά πμΝαθΪη αΝ βΝία έζδ αΝ κυΝαίΪΝεαδΝ

κΝκζκηυθ α,Ν βθΝ αυ σ β αΝεαδΝ βθΝεα αΰπΰάΝ βμΝία έζδ αμΝ έθαδΝ αφΫμΝσ δΝγαΝ

πλΫπ δΝθαΝαθα λΫικυη Ν δμΝαλξδεΫμΝπβΰΫμ,Ν βζα άΝ βΝ έίζκ,ΝπλδθΝ αΝ ιδ κλκτη θαΝ

ΰ ΰκθσ αΝαλξέ κυθΝθαΝαζζκδυθκθ αδέ 

Παλ’Νσζ’ αυ ΪΝά βΝ ζΫξγβΝσ δΝβΝδ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝξλβ δηκπκδάγβε Ν αΝ

πέ βηαΝγλβ ε υ δεΪΝε έη θαΝ δαφσλπθΝζαυθΝΰδαΝθαΝπλκίΪζ δΝ δμΝαζάγ δ μΝ κυμΝεαδΝ

θαΝπ λΪ δΝ κΝ πδ δπεση θκΝηάθυηαμΝ βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝεαδΝ κΝΚκλΪθδκΝηΫ αΝ

απσΝ αυ άθΝ πλκίΪζζ αδΝ κΝ η ΰαζ έκΝ εαδΝ βΝ σιαΝ κυΝ αζβγδθκτΝ Θ κτ,Ν εαδΝ αΝ

υαΰΰΫζδαΝ βΝ έ δαΝ βΝ ία έζδ αΝ πμΝ υπσ δΰηαΝ υζΪί δαμΝ αθ δπαλαίΪζζ αδΝ η Ν βθΝ

αηαλ έαΝ πθΝ υΰξλσθπθΝ κυΝΙβ κτ,ΝκδΝκπκέκδΝαπδ κτθΝ θυπδκθΝ βμΝ αλευ πμΝ κυΝ

γ έκυΝΛσΰκυέΝΜσθκΝ βθΝKebra Nagast βΝεα Ϊ α βΝ δαφκλκπκδ έ αδ, εαγ’Νσ κθΝ κΝ

ε έη θκΝαυ σΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ δθΝπκζδ δεσΝεαδΝ υ λ υσθ πμΝγλβ ε υ δεσ,Νη Ν εκπσΝθαΝ

θ υθαηυ δΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ δγδκπέαμΝ βΝία δζδεάΝ υθα έαΝεαδΝθαΝπλκίΪζ δΝ κΝ

ζασΝ βμΝ πμΝ κθΝ εζ ε σΝ κυΝ Θ κτέΝ  Ν αυ σΝ κΝ πζαέ δκΝ βΝ δ κλέαΝ βμΝ ία έζδ αμΝ

γ πλ έ αδΝ κΝ βη έκΝ εεέθβ βμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ ξ δεκτΝ ΰξ δλάηα κμέΝΧμΝ εΝ

κτ κυΝβΝαλξδεάΝαφάΰβ βΝΫξ δΝ δα λ ίζπγ έΝ κΝΫπαελκ,ΝαφκτΝσζκΝ κΝπβΰαέκΝυζδεσΝ

εαδΝ κδΝ παλα σ δμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ εα ΪΝ κΝ κεκτθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδ υξγ έΝ κΝ

πδ δπεση θκμΝ σξκμΝα ξΫ πμΝ βμΝφδζκζκΰδεάμΝεαδΝδ κλδεάμΝκλγσ β κμέ 

ΠΪθ πμΝαθ ιαλ ά πμΝ πθΝ εκπδηκ ά πθΝ εΪ βμΝπζ υλΪμΝβΝαδθδΰηα δεσ β αΝ

εαδΝ βΝ απκ πα ηα δεσ β αΝ βμΝ ίδίζδεάμΝ αφβΰά πμΝ Ϋ π αθΝ αφκληάΝ βΝ ζαρεάΝ

φαθ α έαΝαθΪΝ κυμΝαδυθ μΝθαΝεαζτοκυθΝ αΝσπκδαΝε θΪΝεαδΝθαΝ ιβΰά κυθΝ βθΝδ κλέαέΝ

ΓδαΝ ηέαΝ σ κΝ πζκτ δαΝ εαδΝ π φπ δ ηΫθβΝ ία έζδ αΝ θΝ ΰέθ αδΝ ζσΰκμΝ κτ Ν ΰδαΝ κΝ

σθκηΪΝ βμΝκτ ΝΰδαΝ βΝξυλαΝ βμ,Ν θυΝαεσηαΝεαδΝ αΝαέ δαΝ βμΝ πδ εΫο υμΝ βμΝ θΝ Ϋζ δΝ

παλαηΫθκυθΝ δφκλκτη θαέΝΦυ δεΪΝβΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ αφυμΝκηδζ έΝΰδαΝ βθΝ πδγυηέαΝ

βμΝθαΝ δαπδ υ δΝπλκ ππδεΪΝ βΝ κφέαΝ κυΝκζκηυθ α,ΝσηπμΝφαέθ αδΝσ δΝαυ άΝβΝ
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αδ δκζκΰέαΝ θΝ Ϋπ δ Ν εαθΫθαθ,Ν έ πμΝ ιΝ αδ έαμΝ κυΝ τ εκζκυΝ ΰξ δλάηα κμΝ βμΝ

η αεδθά πμΝ Ν ε έθβΝ βθΝ πκξά,Ν κΝ κπκέκΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ αθ ζάφγβΝ απσΝ απζάΝ

π λδΫλΰ δαέΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝ ιβΰ έ αδΝβΝαπκ πα ηα δεσ β αΝεαδΝβΝαπσ κηβΝ

δαεκπάΝ βμΝ δ κλέαμ,ΝαζζΪΝ υΰξλσθπμΝηπκλ έΝθαΝυπκθκβγ έΝΰδαΝ κυμΝ έ δκυμΝζσΰκυμΝ

σ δΝ αυ άΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ θαΝ πλκπαΰαθ ά δΝ βΝ σιαΝ εαδΝ βΝ κφέαΝ κυΝ

κζκηυθ αΝεαδΝ κυΝΘ κτΝ κυ,Ν φ’Νσ κθΝ βθΝαφάΰβ βΝ θΝ ιυπβλ έΝεαθΫθαΝΪζζκΝ

εκπσέΝ ΣκΝ δγΫη θκΝ λυ βηαΝ έθαδ,Ν ΪθΝ κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋη δθ Ν πδ σμΝ Ν

εΪπκδαΝδ κλδεΪΝΰ ΰκθσ α,Ν ΪθΝ αΝ π ι λΰΪ γβε ΝΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝεΪπκδκΝηάθυηαΝάΝ

ΪθΝ αΝ πδθσβ ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝυπκ βλέι δΝεΪπκδ μΝγΫ δμΝ κυέ 

 Κα ΪΝ εΪπκδκθΝ λσπκΝ – αθΝ εαδΝ η Ν δαφκλ δεάΝ ηΫγκ κΝ εαδΝ η Ν δαφκλ δεΪΝ

ελδ άλδαΝ – εαδΝ βΝ ζαρεάΝ φαθ α έαΝ αθΪΝ κυμΝ αδυθ μΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ απαθ ά δΝ Ν

παλαπζά δαΝ λπ άηα αέΝ ΫίαδαΝ βΝ δ κλδεσ β αΝ βμΝ πδ εΫο πμΝ γ πλάγβε Ν

αυ κθσβ β,Ν αζζΪΝ σζαΝ αΝ υπσζκδπαΝ Ϋη δθαθΝ αθκδε ΪΝ βθΝ ελδ δεά,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ πκζζΫμΝ

φκλΫμΝ βΝ παλα δ ση θβΝ ε κξάΝ « δκλγυγβε »έΝ  βθΝ δκυ αρεάΝ εαδΝ βθΝ δ ζαηδεάΝ

παλΪ κ βΝ κΝ κζκηυθΝ υθ υΪ γβε Ν η Ν κδξ έαΝ παλαηυγδκτΝ εαδΝ ιπ δεΪΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝΧβΝ ικυ έαΝ πέΝαυπθΝεαδΝ αδησθπθ,ΝκΝλσζκμΝ κυΝ αζαπ δθκτΨ,ΝβΝ ΫΝ

ία έζδ αΝ αδηκθκπκδάγβε Ν έ Ν απλκεΪζυπ αΝ έ Ν υΰε εαζυηΫθαΝ ηΫ πΝ βμΝ

παλαησλφπ βμΝ πθΝ πκ δυθΝ βμΝ Χ λδξπ ΪΝ άΝ ΰαρ κυλέ δαΨ,Ν υ Ν θαΝ ληβθ υγκτθΝ

εΪπκδ μΝ π υξΫμΝ βμΝ δ κλέαμΝ ΧπέξέΝ βΝ θΝ δππάΝ κδεκ σηβ βΝ κυΝ ΝακτΝ πθΝ

Ι λκ κζτηπθ,Ν κΝ αιέ δΝ βμΝία έζδ αμΝεαδΝβΝ ξΫ βΝ βμΝη Ν κΝκζκηυθ αΨέΝ θΝεαδΝ

απσΝ βΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ βμΝ υθαθ ά πμΝ πθΝ τκΝ ηηΫθπθΝ εαδΝ βθΝ ζ υ αέαΝ

π ι λΰα έαΝ κυΝ παζαδκ δαγβεδεκτΝ ε δηΫθκυΝ παλάζγ Ν κυζΪξδ κθΝ ηδ άΝ ξδζδ έα,Ν

ξπλέμΝθαΝΰλαφ έΝκτ ΝζΫιβΝΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝπ λδ α δεσ,Νφαέθ αδΝσ δΝαυ σΝ θΝ

έξ Ν δαΰλαφ έΝαπσΝ δμΝ υθ δ ά δμΝ πθΝαθγλυππθέΝΚα ΪΝ κθΝΰκΝαδέΝ πδεαζ έ αδΝ βθΝ

δ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝκΝΥλδ σμ,ΝκΝκπκέκμΝγ πλ έΝαυ κθσβ κΝσ δΝκΝηΫ κμΝΙκυ αέκμΝ

βμΝ πκξάμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν αηΫ πμΝ θαΝ βθΝ αθαεαζΫ δΝ βΝ ηθάηβΝ κυ,Ν εαδΝ ζέΰκΝ

αλΰσ λαΝ βθΝ παθαζαηίΪθ δΝ κΝδ κλδεσΝΫλΰκΝ κυΝκΝΙυ βπκμέΝΌηπμΝκδΝ δα Ϊ δμ,Ν

δμΝ κπκέ μΝ αυ άΝ έξ Ν ά βΝ ζΪί δ,Ν απκεαζτπ κθ αδΝ πζάλπμΝ κΝ απσελυφκΝ ΫλΰκΝ

« δαγάεβΝ κζκηυθ κμ»,Ν κΝ κπκέκΝ ξλκθκζκΰ έ αδΝ η αιτΝ ΰκυΝ εαδΝ γκυΝ αδέμΝ Ν αυ σΝ

π λδΰλΪφκθ αδΝ η Ν γαυηα σΝ εαδΝ παλαηυγδεσΝ λσπκΝ πκζζΫμΝ π υξΫμΝ πθΝ

λα βλδκ ά πθΝ κυΝ κζκηυθ αΝ – κπσ Ν ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ εαδΝ βΝ ία έζδ αΝ – κδΝ

κπκέ μΝ ι φ τΰκυθΝ απσΝ βΝ ίδίζδεάΝ κλγκ κιέαΝ εαδΝ αθαη δΰθτκθ αδΝ αυγαέλ αΝ η Ν κΝ

ιπ δεσέ 
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 πση θκΝ ίάηαΝ έθαδΝ κδΝ η ηκθπηΫθ μΝ αθαφκλΫμΝ βθΝ αζηκυ δεάΝ παλΪ κ βΝ

εαδ βΝ ε κξάΝ βμΝ δ κλέαμΝ κΝ Targum Sheni κυΝ ίδίζέκυΝ βμΝ γάλ,Ν βΝ κπκέαΝ

παλκυ δΪα δΝ πκζζΫμΝ κηκδσ β μΝ ιπ λδεΪΝ ΧεαδΝ σξδΝ βθΝ κυ έαΨΝ η Ν βθΝ εκλαθδεάΝ

αφάΰβ βέΝ Νπλκε έη θβΝη ζΫ βΝα δαφκλ έΝπκδσΝαπσΝ αΝ τκΝίδίζέαΝ πβλΫα Νπλυ κΝ

κΝ Ϊζζκ,Ν σηπμΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ ξΫ βΝ υπκ βζυθ δΝ πα δφαθυμΝ ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ

αζζβζκ πδ λΪ πθέΝάη λαΝβΝΫλ υθαΝΫξ δΝεα α αζΪι δΝσ δΝβΝ παφάΝΙκυ αρ ηκτΝεαδΝ

ΧπλυδηκυΨΝ Ι ζΪηΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ηΫ πΝ βμΝ δκυ αρεάμΝ δα πκλΪμΝ βθΝ αλαίδεάΝ

ξ λ σθβ κΝ δ δεΪΝ η ΪΝ βθΝ εα α κζάΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ παθΪ α βμΝ κυ ιί,Ν βθΝ

εα α λκφάΝ κυΝ ΝακτΝ εαδΝ βθΝ απαΰσλ υ βΝ εα κέεβ βμΝ πθΝ Ικυ αέπθΝ θ σμΝ πθΝ

Ι λκ κζτηπθέΝΠαλ’Ν σ, δΝ αεσηαΝ υαβ Ϊ αδ,Ν αθΝ κΝΚκλΪθδκΝ αθΫ λ ι Ν βθΝ αφάΰβ βΝ

κυΝTargum Sheni άΝ αθ δ λσφπμ,Ν βΝ δκυ αρεάΝ πδλλκάΝ κΝ δ λσΝ ίδίζέκΝ κυΝ Ι ζΪηΝ

ηπκλ έΝθαΝπλκάζγ Ναπσ πλκφκλδεΫμΝπαλα σ δμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝεα ΰλΪφβ αθΝ έ Ν βΝ

δαγάεβΝ κζκηυθ κμΝ έ Ν Χ υ λ υσθ πμΨΝ κΝ Σαζηκτ έΝ πσΝ κΝ βη έκΝ αυ σΝ εδΝ

Ϋπ δ αΝ κδΝ Μκυ κυζηΪθκδΝ ιβΰβ ΫμΝ αθΫζαίαθΝ θαΝ « υηπζβλυ κυθ»Ν βθΝ δ κλέαΝ η Ν

υζδεσΝπκδεέζβμΝπλκ ζ τ πμΝεαδΝη Νπλκ ππδεΫμΝπλπ κίκυζέ μέ 

  Ναυ σΝ κΝ βη έκΝ– εαδΝπλδθΝΰέθ δΝαθαφκλΪΝ δμΝξλδ δαθδεΫμΝπαλα σ δμΝ– γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ κθδ γ έΝ αελδίυμΝκΝ πλκ ππδεσμΝ παλΪΰπθΝ εΪ κυΝ υΰΰλαφΫπμέΝ ι ΫγβΝ

ά βΝ αθπ ΫλπΝ κΝ λσζκμΝ κυΝ Ιπ άπκυΝ βθΝ «κθκηα κ κ έα»Ν βμΝ ία έζδ αμέΝ

Πδγαθκζκΰ έ αδΝσ δΝ κΝξ δλσΰλαφκΝ κυΝ λκ σ κυ,Ν κΝκπκέκΝ υηίκυζ τγβε ,Ν έξ Νά βΝ

αζζκδπγ έΝεδΝΫ δΝκΝΙκυ αέκμΝζσΰδκμΝεαγδΫλπ ΝΫθαΝσθκηαΝ δαφκλ δεσΝαπσΝαυ σΝ βμΝ

πβΰάμΝ κυ,Ν βΝ κπκέαΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ θΝ β ξκζ έ κΝ η Ν βΝ ία έζδ αΝ κυΝ αίΪέΝ

πδπλκ γΫ πμΝ βΝ βλκ σ δαΝ ηθ έαΝ δγδσππθΝ εα σξπθ κυΝ αδΰυπ δαεκτΝ γλσθκυΝ έ δΝ

βθΝ υεαδλέαΝ κθΝ Ιυ βπκΝ θαΝ παλαφλΪ δΝ βθΝ πβΰάΝ κυ,Ν υ Ν θαΝ παλκυ δΪ δΝ βΝ

Νέ πελδήΝδεατζβήΝδεαυζέ αΝ πμΝ ία έζδ αΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ δγδκπέαμΝ έ πμΝ ΰδαΝ θαΝ

φγΪ δΝ εα ’Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ κΝ αίΪ,Ν κΝ κπκέκΝ πκζζκέΝ κΝ ατ δααθΝ η Ν βθΝ

δγδκπέαή ίβ υθέαέΝ πσΝ κθΝ κκΝ αδέΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ ία έζδ αΝ κθκηΪα αδΝ «Μπδζεέμ»Ν

βθΝδ ζαηδεάΝπαλΪ κ βέΝ ΝαελδίάμΝπλκΫζ υ βΝαυ άμΝ βμΝπλπ κίκυζέαμΝαΰθκ έ αδ,Ν

σππμΝ πέ βμΝεαδΝ κΝγΫηαΝ βμΝ υηκζκΰέαμΝ θΝΫξ δΝυπΪλι δΝκλδ δεσΝπσλδ ηαέΝ πμΝ

κΝσθκηαΝαυ σΝθαΝίλδ εσ αθΝ αΝξ έζβΝσζπθΝ πθΝ λΪίπθΝΜκυ κυζηΪθπθ,ΝκδΝκπκέκδΝ

ηΪγαδθαθΝ βθΝ δ κλέαΝ απσΝ κΝ ΚκλΪθδκ,Ν εαδΝ απζυμΝ εΪπκδκμΝ κΝ εα Ϋΰλαο Ν πλυ κμέΝ

Μπκλ έ,Ν σηπμ,Ν αυ σμΝ κΝ εΪπκδκμΝ θαΝ πλκξυλβ Ν ησθκμΝ κυΝ Ν αυ άΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ

ία δαση θκμΝ θ ξκηΫθπμΝ ΝφδζκζκΰδεάΝΫλ υθαΝσζπθΝ πθΝηΫξλδΝ σ Νπαλα σ πθέΝ

ΦδζΫλ υθβΝ δΪγ β,Ν ζαρεάΝφαθ α έαΝ εαδΝ υΰΰλαφδεΫμΝ πλπ κίκυζέ μΝ αθαεα τκθ αδΝ

υξθΪΝ ΝΫθαΝ τθκζκ,Ν κΝκπκέκΝθαέΝηΫθΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ υξΪλδ κΝΰδαΝ κθΝαθαΰθυ β,Ν
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αζζΪΝ θΝπκζζκέμΝΪξλβ κΝ κθΝ λ υθβ ά,ΝκΝκπκέκμΝπλκ παγ έΝθαΝαθδξθ τ δΝεαδΝθαΝ

απκεα α ά δΝ βθΝδ κλδεάΝαζάγ δαέ 

 Π λέπκυΝ Ναυ σθΝ κθΝΪικθαΝεδθκτθ αδΝεαδΝκδΝξλδ δαθδεκέΝγλτζκδ,ΝαθΝεαδΝη Ν

δαφκλ δεσΝ ε π δεσέΝ εκπσμΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ αφβΰά πθΝ έθαδΝ υλαΝ κΝ

εξλδ δαθδ ησμΝ βμΝία έζδ αμ,ΝβΝκπκέαΝεα αζάΰ δΝ ζδεΪΝπλκφά δ αΝ βμΝ ζ τ πμΝ

κυΝ Μ έαΝ εαδΝ κυΝ  αυλκτΝ ΣκυέΝ Ν δα δεα έαΝ εξλδ δαθδ ηκτΝ υπάλι Ν

ηαελκξλσθδαΝ εαδΝ ηΪζζκθΝ ι εέθβ Ν βθΝ θα κζά,Ν σπκυΝ βΝ ία έζδ αΝ αλξδεΪΝ

αυ κπκδάγβε ΝπμΝβΝ ίλαέαΝέίυζζα,ΝβΝκπκέαΝπλκζΫΰ δΝ βθΝΫζ υ βΝ κυΝΛυ λπ άΝ κυΝ

εσ ηκυέΝΠαλΪζζβζαΝ υθ υΪακθ αδΝδ κλέ μΝπλκ λξση θ μΝαπσΝ βθΝπλπ κξλδ δαθδεάΝ

απσελυφβΝ ΰλαηηα έαΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ ΣέηδκΝ  αυλσΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ αθαφ λση θ μΝ βθΝ

παλαησλφπ βΝ πθΝ πκ δυθΝ βμΝ ία έζδ αμ,Ν αζζΪΝ αεσηαΝ εαδΝ αυ ΫμΝ θΝ κθέακθ αδ,Ν

απζυμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βΝξλδ δαθδεάΝ υ Ϋί δα,ΝβΝκπκέαΝγαυηα κυλΰδεΪΝπλκεαζ έΝ βθΝ

έα βέΝ 

Ν βηδκυλΰδεάΝ αφκηκέπ βΝ σζπθΝ αυ υθΝ πθΝ κδξ έπθΝ Ν ηέαΝ δ κλέαΝ

π τξγβΝ βΝ τ β,ΝαθΝεαδΝΪλΰβ ΝθαΝΰέθ δ˙ΝΫπλ π ΝθαΝφγΪ δΝκΝΰβκμΝαδέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ

αυ σΝ εαδΝ βΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ ξλδ δαθδευθΝ παλα σ πθΝ απσΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ

δκυ αρεΫμΝεαδΝ δ ζαηδεΫμΝ– ιΫξπλαΝαπσΝ αΝ δαφκλ δεΪΝεκ ηκ έ πζαΝ– θ ξκηΫθπμΝ

κφ έζ αδΝ αΝΰ ΰκθσ αΝ κυΝα΄Νηδ κτΝ κυΝζκυΝαδέ,Ν αΝκπκέαΝκ άΰβ αθΝ βθΝεαγδΫλπ βΝ

κυΝ Υλδ δαθδ ηκτΝ πμΝ γλβ ε έαμΝ βμΝ ΡπηαρεάμΝ υ κελα κλέαμ,Ν ά κδΝ κΝ δΪ αΰηαΝ

πθΝΜ δκζΪθπθΝπ λέΝαθ ιδγλβ ε έαμΝΧγΰγΨ,Ν βθΝ ΄Ν θΝΝδεαέαΝΟδεκυη θδεάΝτθκ κΝ

ΧγβηΨ,Ν βθΝ τλ βΝ κυΝ ΣδηέκυΝ  αυλκτΝ απσΝ βθΝ αΰέαΝ ζΫθβΝ ΧγβθήιΨΝ εαδΝ βΝ

υθαεσζκυγβΝ κδεκ σηβ βΝ βμΝ ία δζδεάμΝ βμΝ θα Ϊ πμΝ Χ ΰεαδθδΪ γβε Ν κΝ γγθΨΝ

εαδΝ βμΝλκ σθ αμΝ κυΝΠαθαΰέκυΝΣΪφκυΝΧπ λέΝγζλήηίΨέΝ πμΝ σ Ν αΝΙ λκ σζυηαΝά αθΝ

ηφαθάμΝ βΝ πδλλκάΝ πθΝ Ικυ αδκξλδ δαθυθ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϊλξδ Ν θαΝ υπκξπλ έΝ α δαεΪΝ

η ΪΝαπσΝαθπ ΫλπΝΰ ΰκθσ α,Νσ αθΝβΝΠαζαδ έθβΝ« δ γθκπκδάγβε »Ν ξκηΫθβΝπζάγκμΝ

πλκ ευθβ υθΝ Ν υθγάε μΝ ζ υγ λέαμΝ εαδΝ π ελΪ β αθΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ

ζζβθκλλπηαρεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ βΝ θΫαΝ γλβ ε έαέΝ  Ν αυ σΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ θΝ ά αθΝ

τ εκζκΝ θαΝ ίλ γ έΝ ΫθαμΝ θΫκμΝ λσζκμΝ ΰδαΝ βΝ ίδίζδεάΝ ία έζδ αΝ υθ ση θκμΝ η Ν αΝ

δ υ βΝ βμΝθΫαμΝπέ πμ,Νά αθΝαπζυμΝγΫηαΝξλσθκυΝθαΝη α λαπ έΝ Νπλκφά δ αΝεαδΝ

θαΝ υθ γ έΝη Ν κθΝετεζκΝ πθΝδ κλδυθΝ κυΝΣδηέκυΝ αυλκτέΝ πμΝΰδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝ

Ν αΰδκΰλαφέ μΝ η αδπθδευθΝ θαυθΝ βμΝ υ δεάμΝ ξλδ δαθκ τθβμΝ βΝ ία έζδ αΝ

απ δεκθέα αδΝεκθ ΪΝ κυμΝδ απκ σζκυμΝΚπθ αθ έθκΝεαδΝ ζΫθβέ 

Κα ’Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν ζκδπσθ,Ν ι ζέξγβε Ν ΧάΝ εαζτ λαΝ η αζζΪξγβε ΨΝ β 

αυ σ β αΝ βμΝ ία έζδ αμΝ αθΪΝ κυμΝ αδυθ μ,Ν βΝ κπκέαΝ απσΝ υ ίάμΝ πδ άΝ Ϋΰδθ Ν
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αδηκθδεσΝ πζΪ ηαΝ εαδΝ εα Ϋζβι Ν πλκφά δ αΝ κυΝ Μ έαΝ Υλδ κτέΝ θΝ εαδΝ ηΫ πΝ

αυ υθΝ πθΝπαλα σ πθΝυπκ έγ αδΝσ δΝ ιβΰκτθ αδΝαλε ΪΝ βη έαΝ βμΝδ κλέαμΝΧπέξέΝ

κδΝζσΰκδΝ βμΝ πδ εΫο πμ,Ν κΝσθκηΪΝ βμΨ,ΝβΝδ κλδεάΝαζάγ δαΝαεσηαΝίλέ ε αδΝηαελδΪέΝ

ΝφδζκζκΰδεάΝαθΪζυ βΝ θΝαπ εΪζυο ΝεαδΝπκζζΪΝ κδξ έα,Νΰδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝ υλαΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ ι α γκτθΝ αΝδ κλδεΪΝΰ ΰκθσ α,Ν αΝκπκέαΝΫηη αΝάΝΪη αΝ ξ έακθ αδΝ

η Ν βΝία έζδ αέ 

Ν δ κλέαΝ απσΝ ησθβΝ βμΝ έθαδΝ αλε ΪΝ πλκίζβηα δεάμΝ αθΪΰ αδΝ κΝ ΰίκΝ αδέΝ

πέΥέ,Νεα αΰλΪφβε Ναλΰσ λα,ΝεαδΝηΪζδ αΝαπσΝγ κζσΰκΝ υΰΰλαφΫα,ΝσξδΝδ κλδεσ,Νη Ν

εκπσΝσξδΝθαΝη αφΫλ δΝη Ναελέί δαΝ αΝΰ ΰκθσ α,ΝαζζΪΝθαΝ δα λαθυ δΝ βθΝπέ βΝ κυΝ

κΝη ΰαζ έκΝ κυΝ θσμΝΘ κτέΝΆλαΰ ΝγαΝά αθΝαυ σμ δεαθσμΝθαΝ πδθκά δΝηέαΝδ κλέα,ΝβΝ

κπκέαΝ θΝ υθΫίβΝπκ Ϋ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδ τξ δΝ κΝ εκπσΝ κυνΝΣκΝ λυ βηαΝαυ σΝ θΝ

ηπκλ έΝθαΝαπαθ βγ έΝ τεκζαέΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝβΝδ κλδεσ β αΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝ βμΝ

έίζκυΝ θΝαηφδ ίβ έ αδ,ΝαθΝεαδΝυπΪλξκυθΝαθαελέί δ μ,ΝκδΝκπκέ μΝυπσε δθ αδΝ κθΝ

Ϋζ ΰξκΝ βμΝ πδ άηβμΝΧδ κλέαμ,ΝαλξαδκζκΰέαμΝεέαέΨέΝ φ’Νσ κθΝβΝδ κλέαΝ βμΝγλυζδεάμΝ

πδ εΫο πμΝ υπάλι Ν πλκρσθΝ φαθ α έαμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε άΝ αελδίυμΝ πμΝ Ϋ κδαΝ

αθαελέί δα,ΝπμΝβΝ ιαέλ β,ΝβΝκπκέαΝ πδί ίαδυθ δΝ κθΝεαθσθαΝ βμΝδ κλδεσ β αμέ 

ΌηπμΝαεσηαΝεαδΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝβΝδ κλέαΝαπσΝησθβΝ βμΝΫξ δΝεΪπκδαΝ

βηα έαέΝ έ Νφαθ α δεάΝ έ Ναπκ Ϋζ ηαΝαθαξλκθδ ηκτ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ έξ ΝεΪπκδκΝ

ζσΰκΝθαΝπ λδΰλΪο δΝΫθαΝ Ϋ κδκΝπ λδ α δεσΝεαδΝαυ σμΝ βζυγβε Νά βΝεαδΝ βθΝαλξάμΝ

ηΫ πΝ βμΝπλκίκζάμΝ κυΝκζκηυθ αΝκυ δα δεΪΝ ιΪλ αδΝβΝη ΰαζκ τθβΝ κυΝαζβγδθκτΝ

Θ κτΝ εαδΝ δα βζυθ αδΝ βΝ σιαΝ ΣκυέΝ υ σΝ ζ δ κυλΰ έΝ «πλκπαΰαθ δ δεΪ»,Ν αφκτΝ κΝ

πδ σμΝ αθαΰθυ βμΝ βμΝ ξ δεάμΝ π λδεκπάμΝ εαζ έ αδΝ θαΝ παλαη έθ δΝ αγ λσμΝ βθΝ

κ σΝΚυλέκυ,Ν θυΝκΝΪπδ κμΝπλκ λΫπ αδΝθαΝαεκζκυγά δΝ βθΝαζάγ δαΝ κυΝΘ κτΝεαδΝ

θαΝ ΰδθ δΝ ηΫ κξκμΝ κΝ η ΰαζ έκΝ ΣκυέΝ ΚαδΝ δμΝ τκΝ π λδπ υ δμΝ κΝ κζκηυθ αμΝ

κυ δα δεΪΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπμΝπαλΪ δΰηαΝπλκμΝηέηβ δθ,ΝαφκτΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝΰδαΝ κΝ

ηδηβ άΝγαΝ έθαδΝθαΝξαλδ πγ έΝαπσΝ κθΝΚτλδκ,ΝσππμΝκΝία δζδΪμέΝ 

ΣκΝ πση θκΝ θ ξση θκΝ έθαδΝ θαΝ εα Ϋΰλαο Ν κΝ ίδίζδεσμΝ υΰΰλαφΫαμΝ η Ν

ξ δεάΝαελέί δαΝΫθαΝπλαΰηα δεσΝΰ ΰκθσμέΝΓδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝαυ άμΝ βμΝπ λδπ υ πμΝγαΝ

ι α γκτθΝ υγτμΝαηΫ πμΝσζαΝ αΝ δ κλδεΪΝεαδΝαλξαδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ αΝ τΰξλκθαΝ

βμΝ πκξάμΝ– κυΝΰίκυΝαδέΝπέΥέΝ– αΝκπκέαΝγαΝεα α έικυθ,ΝαθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ έξ Ν

πλαΰηα κπκδβγ έΝ αυ άΝ βΝ υθΪθ β βέΝΘαΝηπκλκτ ,Ν σηπμ,Ν βΝ δ κλέαΝ θαΝ αθ αθαεζΪΝ

ΰ ΰκθσ αΝ η αΰ θ ΫλπθΝ πκξυθ,Ν αΝ κπκέαΝ αθα λκηδεΪΝ κπκγ άγβεαθΝ θπλέ λαΝ

ΰδαΝ εΪπκδκυμΝ ζσΰκυμΝ Χ θΝ πλκε δηΫθπΝ θαΝ ιΪλκυθΝ βθΝ πλκ ππδεσ β αΝ κυΝ
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κζκηυθ αΨέΝ βθΝ ιΫ α βΝ κυΝ πλυ κυΝ θ ξκηΫθκυΝ γαΝ υπΪλξ δΝ πΪθ κ Ν θ σηυξαΝ

εαδΝαυ σέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 

 βΝαπσΝ βθΝαλξάΝ ΰλΪφβΝσ δΝη λέ αΝ λ υθβ υθΝαηφδ ίβ έΝαεσηαΝεαδΝ βθΝ

δ κλδεάΝ τπαλιβΝ κυΝ κζκηυθ αέΝ ε θάμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ υπΫλΝ άΝ εα ΪΝ έθαδΝ

πΫλαθΝ πθΝκλέπθΝαυ άμΝ βμΝη ζΫ βμέΝ πζυμΝεΪπκδαΝαθαεκζκυγέαΝ κδξ έπθΝ ΧπέξέΝβΝ

αθυπαλιέαΝαλξαδκζκΰδευθΝ κηΫθπθΝ πέΝκζκηυθ κμΝ Νπσζ δμΝε δ ηΫθ μΝαπσΝαυ σθΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝΠαζαδΪΝ δαγάεβΨΝ θΝελέθ αδΝ παλεάμΝΰδαΝθαΝαπκλλδφγ έΝδ κλδευμΝ

κΝ κζκηυθέΝ ΓδαΝ βθΝ τπαλιβΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κυΝ αίΪΝ βΝ εα Ϊ α βΝ έθαδΝ

υ εκζσ λβ,Ν δσ δΝ κυ δα δεΪΝαΰθκκτη Ν αΝπΪθ αΝπ λέΝαυ άθέΝΟΝησθκμΝ λσπκμΝθαΝ

κγ έΝ εΪπκδαΝ απΪθ β βΝ έθαδΝ θαΝ ι α γκτθΝ αΝ παλ ηφ λάΝ κδξ έαΝ βμΝ ίδίζδεάμΝ

αφβΰά πμ,Ν υ Ν θαΝ δαπδ πγ έ,Ν ΪθΝ αθ απκελέθκθ αθΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ κυΝ

ΰίκυΝαδέΝπέΥέΝΛΫΰ αδ,Νζκδπσθ,Νσ δΝβΝία έζδ αΝαπσΝ βΝξυλαΝ κυΝαίΪΝΫφγα Ν αΝ

Ι λκ σζυηαΝ η Ν η ΰΪζβΝ υθκ έαΝ η αφ λκηΫθβΝ η Ν εαηάζ μ,Ν βΝ κπκέαΝ εσηδα Ν

αλυηα α,Ν ξλυ σΝεαδΝπκζτ δηκυμΝζέγκυμέΝ υ σΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝεαηάζαΝ

ξλβ δηκπκδ έ κΝπμΝη αφκλδεσΝηΫ κ,Νσ δΝπλκφαθυμΝ έξ Ν ι εδθά δΝ κΝ ηπσλδκΝ πθΝ

αλπηΪ πθΝ εαδΝ σ δΝ κΝ αίΪΝ ά αθΝ πζκτ δκΝ έ Ν ζσΰπΝ κυΝ ηπκλέκυΝ έ Ν ζσΰπΝ

εκδ α ηΪ πθΝ ξλυ κτΝ εαδΝ ζέγπθΝ έ Ν εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ τκΝ ζσΰκυμέΝ ιΝ ΪζζκυΝ απσΝ βΝ

ΰ θδεσ λβΝαφάΰβ βΝπλκετπ δΝσ δΝ κΝαίΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝά αθΝ δ ξυλάΝεαδΝπζκτ δαΝ

ξυλα,Ν υ Ν κΝ βΰ ησθαμΝ βμΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αγ έΝ δ ΪιδαΝ έπζαΝ κΝ κζκηυθ α,Ν

δαφκλ δεΪΝ ΫθαμΝ εα υ λκμΝ ηκθΪλξβμΝ θΝ γαΝ αθ έεθυ Ν βθΝ αιέαΝ κυΝ ίλαέκυΝ

ία δζδΪέΝ Ϊ δΝαυ υθΝ πθΝ κδξ έπθΝ τκΝ έθαδΝκδΝΪικθ μ,Ν κυμΝκπκέκυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

εδθβγκτθΝκδΝαπαθ ά δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ δ ικ δεΪΝαθαζτγβεαθΝπαλαπΪθπμΝεα ΪΝπσ κθΝβΝ

πδεκδθπθέαΝ ΧηΫ πΝ εαηάζαμΨΝ εαδΝ κΝ ηπσλδκΝ η αιτΝ ίκλλΪΝ εαδΝ θσ κυΝ έξαθΝ

αθαπ υξγ έΝ πέΝ κζκηυθ κμΝ εαδΝ πκδΪΝ ΰ πΰλαφδεάΝ π λδκξάΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

αυ κπκδβγ έΝη Ν κΝαίΪέ 

 πσΝ βθΝ Ϋεγ βΝ πθΝ πκλδ ηΪ πθΝ πθΝ ηΫξλδΝ υλαΝ η ζ υθΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ

ξλά βΝ εαηάζαμΝ ΰδαΝ η αφκλΫμΝ αθΪη αΝ βΝ θσ δκΝ λαίέαΝ εαδΝ αΝ η κΰ δαεΪΝ

παλΪζδαΝ έξ Ν ά βΝ ι εδθά δΝ εα ΪΝ κΝ ΰίκΝαδέΝ πέΥέ,Ν αζζΪΝηΪζζκθΝ θΝ έξ Ν ΰ θδε υγ έΝ

αεσηαέΝΓδαΝ βθΝαελέί δαΝαυ σΝ κΝ υηπΫλα ηαΝΧ θθέΝΰδαΝ βθΝυπσΝ ιΫ α δθΝ πκξάΨΝ έθαδΝ

« υθβ δεσ»μΝ αΝαλξαδκζκΰδεΪΝ υλάηα αΝαπζυμΝυπκ δεθτκυθΝσ δΝπαλσηκδαΝξλά βΝγαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έ,Ν σηπμΝ αΝ έ δαΝ αΝ υλάηα αΝ έθαδΝ π θδξλΪΝ εαδΝ

π λδκλδ ηΫθαέΝ Ν υθ λκηάΝ βμ παζαδκ δαγβεδεάμΝ Γ θΫ πμΝ ΰδαΝ κθΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέ,Ν

αζζΪΝεαδΝπλδθΝαπσΝαυ σθ,Νσ αθΝ Ν δΪφκλ μΝ δ κλέ μΝαθαφΫλ αδΝβΝξλά βΝεαηάζαμ,Ν

π λδπζΫε δΝ αΝ πλΪΰηα α,Ν δσ δΝ εΪπκδαΝ απ’Ν αυ ΪΝ αΝ ξπλέαΝ απκ ζκτθΝ πλκρσθ αΝ
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αθαξλκθδ ηκτέΝ εσηαΝ εαδΝ αυ ΪΝ αΝ ξπλέα,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ υπκ δξγ έΝπμΝ τΰξλκθαΝ

πθΝ π λδΰλαφκηΫθπθΝ ΰ ΰκθσ πθ,Ν απζυμΝ θδ ξτκυθΝ κΝ αθπ ΫλπΝ υηπΫλα ηαέΝ

πκηΫθπμΝβΝξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝεαηάζαμΝπμΝη αφκλδεκτΝηΫ κυΝπδγαθσ α αΝ θΝ έξ Ν

ΰ θδε υγ έΝεα ΪΝ κΝΰίκΝαδέΝπέΥέ,ΝαθΝεαδΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝία έζδ αμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ

απκεζ δ γ έΝπμΝη ηκθπηΫθβΝπ λέπ π βέ 

 ΝίδίζδεάΝαφάΰβ βΝαφάΰβ βΝεΪθ δΝζσΰκΝεαδΝΰδαΝαλυηα αΝΰ θδευμέΝ υ σΝ έθαδΝ

πκζτΝ βηαθ δεσ,Ν δσ δΝ θΝ παλΫξκθ αδΝ π λαδ ΫλπΝ δ υελδθά δμέΝ θΝ εαδΝ κΝ ηπσλδκΝ

αλπηΪ πθΝ κυζΪξδ κθΝ εα ΪΝ κυμΝ δ κλδεκτμΝ ξλσθκυμΝ αφκλΪΝ κΝ ζδίΪθδΝ εαδΝ κΝ

ητλκ,Ν υΝ θΝΰέθ αδΝεαηηέαΝ δαφκλκπκέβ βΝάΝ ι δ έε υ βέΝΠ λδ ΰλΪφβΝ κΝκδε έκΝ

ε φΪζαδκΝσ δΝ δΪφκλαΝαλυηα αΝίλέ εκθ αθΝ θΝξλά δΝ κθΝ υλτ λκΝη αθα κζδεσΝ

ξυλκΝ αδυθ μΝ πλδθΝ απσΝ κΝ κζκηυθ αΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ εΪπκδαΝ απσΝ αυ ΪΝ ά αθΝ κπδεΪΝ

πλκρσθ α,ΝσξδΝαθ δε έη θαΝ δ αΰπΰάμέΝ θ ξκηΫθπμΝαυ σμΝκΝ ΰ θδεσμΝ ξαλαε βλδ ησμΝ

θαΝ υπκίαγηέα δΝ αελδίυμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝ πθΝ αλπηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκΝ

δ ι ΰσ αθΝ εα ’Ν ικξάθΝ απσΝ κυμΝ δ κλδεκτμΝ αίαέκυμέΝ ΠΪθ πμΝ κΝ ξπλέκΝ έθαδΝ

ηΪζζκθΝ πλκίζβηα δεσ,Ν δσ δΝ βΝ υθ έ β βΝ κυΝ ηΫ κυΝ Ικυ αέκυΝ κυΝ θκυΝ αδέΝ πέΥέ,Ν

σ αθΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ κυΝ ίδίζέκυΝ Γ΄Ν α δζ δυθ,Ν κΝ αίΪΝ έξ Ν υθ γ έΝ

Ϊλλβε αΝη Ν αΝαλυηα α,ΝαζζΪΝαυ ΪΝαπκ δππκτθ αδέ 

 Κα σπδθΝ σζπθΝαυ υθΝ θΝαπκηΫθ δΝ πζΫκθΝ παλΪΝ θαΝ ΰέθ δΝ εΪπκδαΝ πλκ πΪγ δαΝ

θ κπδ ηκτΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ αίΪέΝ πέ βμΝ ΰδαΝ κΝ ηΫ κΝ Ικυ αέκΝ κυΝ θκυΝ αδέΝ πέΥέ,Ν κΝ

κπκέκμΝ γαΝ δΪίαα Ν βθΝ δ κλέαΝ βμΝ πδ εΫο πμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ αΝ Ι λκ σζυηα,Ν βΝ

ατ δ βΝ βμΝξυλαμΝη Ν κΝυ η θδ δεσΝελΪ κμΝ θΝά αθΝ τ εκζβ,Ν δσ δΝπαλκυ έαα Ν αΝ

π λδ σ λαΝ απσΝ αΝ π λδΰλαφση θαΝ ξαλαε βλδ δεΪμΝ πζκτ κ ΧεαδΝ ηΪζδ αΝ

πλκ λξση θκΝ απσΝ κΝ ηπσλδκΨ,Ν ιπ δεάΝ φάηβΝ εαδΝ δεαθάΝ ΰ πΰλαφδεάΝ απσ α β,Ν βΝ

κπκέαΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ βηδκυλΰά δΝ δμΝ θ υπυ δμΝ εαδΝ κΝ γαυηα ησΝ ΰδαΝ κΝ

πλαΰηα κπκδβγΫθΝ αιέ δέΝΌηπμΝβΝπλαΰηα δεσ β αΝέ πμΝ θΝ έθαδΝ σ κΝαπζάέ 

  βθΝ αλξάΝ κυΝ υ Ϋλκυ ε φαζαέκυΝ ι Ϊ γβεαθΝ κδΝ ΰ θ αζκΰέ μΝ βμΝ

Γ θΫ πμ,Νπαλ’Νσ, δΝπκζζΫμΝαπσΝαυ ΫμΝαπκ ζκτθΝαθαξλκθδ ηκτμΝεαδΝΫξκυθΝυπκ αΰ έΝ

Ν ΫθαΝ ΰ θδεσΝ γ κζκΰδεσΝ ξάηαέΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ ΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υπκ δξγκτθΝ λ δμΝ

π λδκξΫμμΝβΝΤ ηΫθβΝ κΝθσ κΝ βμΝαλαίδεάμΝξ λ κθά κυ,Ν αΝίσλ δαΝ ηάηα ΪΝ βμΝβΝ

υλκαλαίδεάΝ Ϋλβηκμ,Ν σπκυΝ εα κδεκτ αθΝ φυζΫμΝ θκηΪ πθ,Ν εαδΝ βΝ δγδκπέαΝ βθΝ

απΫθαθ δΝ αφλδεαθδεάΝ αε άέΝ ΟΝ δαξπλδ ησμΝ αυ σμΝ πλκετπ δΝ σ κΝ απσΝ βΝ

η αΰ θΫ λβΝ δ ε έεβ βΝ κυΝ κθσηα κμΝ πθΝ αίαέπθΝ απσΝ ζακτμΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ

π λδκξΫμΝ σ κΝ εαδΝ απσΝ δμΝ ίδίζδεΫμΝ ΰ θ αζκΰέ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ κΝ πυθυηκμΝ αίΪΝ

λδξκ κη έ αδΝ αελδίυμΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ π λδκξΫμέΝ πσΝ αυ ΫμΝ βΝ πζΫκθΝ α τθαηβΝ ζτ βΝ
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έθαδΝαυ άΝ βμΝ δγδκπέαμέΝ υ σΝυπκ βλέα αδ,Ν δσ δΝκδΝαίαέκδΝίλΫγβεαθΝ ε έΝαδυθ μΝ

η ΪΝ βΝία δζ έαΝ κυΝκζκηυθ αΝπμΝη αθΪ μΝαπσΝ βθΝαπΫθαθ δΝαλαίδεάΝαε άΝηααέΝ

η Ν ΪζζκυμΝ βηβ δεκτμΝ πζβγυ ηκτμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ δμΝ πθ υηα δεΫμΝ απκ ε υΫμΝ κυμΝ

η Ϋφ λαθΝη αιτΝ πθΝΪζζπθΝπαλα σ πθΝεαδΝαυ άθΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪέΝ ιΝ

ΪζζκυΝ κΝ γθδεσΝΫπκμΝKebra Nagast Ϋξ δΝΰλαφ έΝ Νεα ΪΝπκζτΝη αΰ θΫ λβΝ πκξάΝ– 

εαδΝηΪζδ αΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθκυμΝδ κζκΰδεκτμΝζσΰκυμΝ– εαδΝ κΝξλβ δηκπκδβγΫθΝυζδεσΝ

παλαξαλΪξγβε Ν αυγαέλ αΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ υΰΰλαφάμέΝ ζζΪ,Ν αεσηαΝ εδΝ αθΝ

παλαίζ φγκτθΝσζ’Ναυ Ϊ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝαλξαδκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ βθΝ δγδκπέαΝεα ΪΝ

κΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ θΝ πλκετπ δΝ βΝ δεσθαΝ θσμΝ ελΪ κυμ,Ν κΝ κπκέκΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

αθ αθαεζΪΝ βθΝπαζαδκ δαγβεδεάΝαφάΰβ β,ΝαφκτΝκΝπκζδ δ ησμΝίλδ εσ αθΝ Ναλε ΪΝ

πλυδηκΝ Ϊ δκέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝ βΝ ζτ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ βγ έΝ Ν ηέαΝαπσΝ δμΝ τκΝ

θαπκη έθα μΝπ λδκξΫμέ 

  βθΝ παλα κ δαεάΝ αθ έζβοβΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ίδίζδεάΝ ξυλαΝ κυΝ αίΪΝ Ϋξ δΝ

αυ δ γ έΝ η Ν κΝ υ η θδεσΝ ελΪ κμ,Ν κΝ κπκέκΝ η ΪΝ κθΝ ικΝ αδέΝ πέΥέΝπμΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ

Υλδ κτΝΰθυλδ Νη ΰΪζβΝαεηάΝεαδΝ σιαέΝΌηπμΝβΝ αυ κπκέβ βΝαυ άΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ

βλέα αδΝ κΝπλκφαθΫμΝεαδΝ θΝυπ δ Ϋλξ αδΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝζ π κη λ δυθέΝ έθαδΝ

αζάγ δαΝ σ δΝ πζκτ δκΝ εαδΝ δ ξυλσΝ ελΪ κμΝ υπάλι Ν εαδΝ δαεδθκτ Ν κΝ ηπσλδκΝ πθΝ

αλπηΪ πθΝ η Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαλαίαθδυθΝ πέΝ αδυθ μ,Ν αζζΪΝ βΝ δεσθαΝ αυ άΝ θΝ

εφλΪα δΝ απαλαέ β αΝ κθΝ ΰίκΝ αδέΝ πέΥέΝ  βθΝ δ κλδεάΝ πλαΰηΪ υ βΝ αθαζτγβεαθΝ           

δ ικ δεΪΝ σζαΝ αΝ βη έαΝ ε έθα,Ν αΝ κπκέαΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ κΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκ,Ν

βζα άΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εαηάζαμΝ απσΝ κθΝ Ϊθγλππκ,Ν βΝ δ κλέαΝ πθΝ αλπηΪ πθΝ εαδΝ βΝ

δ ιαΰπΰάΝ κυΝ ηπκλέκυΝη αιτΝίκλλΪΝεαδΝθσ κυέΝτηφπθαΝη Νσ αΝ ε ΫγβεαθΝ δμΝ

κδε έ μΝ θσ β μ,Νπλκετπ δΝσ δ,Νγ πλβ δεΪΝίΫίαδα,ΝγαΝά αθΝ υθα ΫμΝκδΝ παφΫμΝεαδΝ κΝ

ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαλαίαθδυθ,ΝΪζζαΝ αΝ υλάηα α,Ν αΝκπκέαΝ

κ βΰκτθΝ Ν αυ σΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝ ζέΰαΝ εαδΝ η ηκθπηΫθαΝ Χ κυζΪξδ κθΝπλκμΝ κΝ

παλσθΨέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ σ δΝ βΝ παλαπΪθπΝ γΫ βΝ έθαδΝ απζυμΝ υθβ δεά,Ν αφκτΝ βΝ

ΰ θδεσ λβΝ δεσθαΝ θΝ υθβΰκλ έΝ υπΫλΝ θσμΝ ΰ θδεκτΝ εαθσθαΝ η Ν εα βΰκλβηα δεσΝ

λσπκέΝ 

 ΠαλκηκέπμΝεαδΝβΝ ιΫ α βΝ πθΝδ κλδευθΝεαδΝαλξαδκζκΰδευθΝ κηΫθπθΝαπσΝ

βθΝΤ ηΫθβΝεα ΪΝ κΝΰίκΝαδέΝπέΥέΝ θΝαπαθ ΪΝεα βΰκλβηα δεΪΝ κΝ δγΫη θκΝ λυ βηαέΝ

Πκζδ δ ησμΝί ίαέπμΝεαδΝ έξ Ναθαπ υξγ έΝ βΝ ξυλαΝεαδΝηΪζδ αΝ έξ ΝφγΪ δΝ Ν ΫθαΝ

ξ δευμΝυοβζσΝ πέπ κ,ΝξπλέμΝθαΝηπκλ έΝθαΝ υΰελδγ έΝΧ κυζΪξδ κθΝσξδΝαεσηαΨΝη Ν

κυμΝ υπσζκδπκυμΝ πκζδ δ ηκτμΝ κυΝ η αθα κζδεκτΝ ξυλκυΝ εαδΝ θαΝ δεαδκζκΰά δΝ κΝ

γαυηα ησΝάΝ κθΝ θ υππ δα ησΝΰδαΝ κΝελΪ κμΝ κυΝαίΪ,Νυ Ν– ιαδλκυηΫθπθΝσζπθΝ
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πθΝ δ ξυλυθΝ βμΝ πκξάμΝ – θαΝ εα αΰλαφ έΝ απσΝ κΝ ίδίζδεσΝ υΰΰλαφΫαΝ αθαζυ δεάΝ

δ κλέαΝ βμΝ υθαθ ά πμΝησθκθΝ βμΝία έζδ αμΝ βμΝξυλαμΝαυ άμΝ ΧεαδΝσξδΝεΪπκδκδυΝ

ΪζζκυΝ δ ξυλσ λκυΝ ηηΫθκυΨΝ η Ν κΝ κζκηυθ αέΝ ΠΪθ πμ,Ν αθΝ εαδΝ φαέθ αδΝ θαΝ

υπΪλξκυθΝ παφΫμΝ η Ν κΝ ίκλλΪ,Ν σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κηκδσ β αΝ πκζδ δ ηδευθΝ

κδξ έπθ,ΝαεσηαΝεαδΝαυ ΫμΝέ πμΝ ιβΰκτθ αδΝη Ν βθΝΪφδιβΝβηδ υθΝη αθα υθΝαπσΝ

ε έέΝ θΝπΪ βΝπ λδπ υ δΝαεσηαΝεαδΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝ αΝ δα δγΫη θαΝ κδξ έαΝ

θΝ έθαδΝ απσζυ α,Ν υ Ν θαΝ υΰεζέθκυθΝ εα βΰκλβηα δεΪΝ υπΫλΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ

ζτ πμέΝΝ 

 Κα σπδθΝ κτ κυΝ θΝ ηΫθ δΝ παλΪΝ θαΝ ι α γ έΝ εαδΝ βΝ ζ υ αέαΝ π λέπ π β,Ν

βζα άΝβΝία έζδ αΝθαΝά αθΝαλξβΰσμΝαίαέπθΝθκηΪ πθΝ βμΝ υλκαλαίδεάμΝ λάηκυέΝ

έθαδΝαζάγ δαΝσ δΝαυ άΝβΝζτ βΝκυ δα δεΪΝυπκ δεθτ αδΝ ιΝαδ έαμΝ βμΝ ΰΰτ β αμΝ πθΝ

π λδκξυθ,ΝβΝκπκέαΝγαΝ πΫ λ π Ν κΝ υΰΰλαφΫαΝ ξ δεάΝΰθυ β,Νυ ΝθαΝπ λδΰλΪο δΝ

ζ π κη λυμΝ βθΝδ κλέαέΝ ιΝΪζζκυΝκδΝ ίλαέκδΝά βΝαπσΝ βθΝ πκξάΝ πθΝΚλδ υθΝΧ ΫζβΝ

ΰγκυ- ΫζβΝΰΰκυΝαδέΝπέΥέΨΝ έξαθΝ παφΫμΝΧαθΝεαδΝσξδΝπΪθ κ ΝφδζδεΫμΨΝη Ν κυμΝθκηΪ μΝ

βμΝ λάηκυ,ΝκδΝκπκέκδΝπΪθ πμΝπ λδΰλΪφκθ αδΝπ λδ σ λκΝπμΝε βθκ λσφκδΝεαδΝσξδΝπμΝ

ΫηπκλκδέΝ εσηαΝεαδΝεα ΪΝ κυμΝπλυ κυμΝαδυθ μΝαπσΝ βθΝ ΰεαγέ λυ βΝ βμΝία δζ έαμΝ

κΝΙ λαάζΝβΝ δεσθαΝαυ άΝφαέθ αδΝθα δα βλ έ αδέΝ ζζαΰάΝγαΝ πΫζγ δΝη ΪΝ αΝηΫ αΝ

κυΝλκυΝαδέΝπέΥέ,Νσ αθΝκδΝΆλαί μΝξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝεαηάζαΝΰδαΝη αφκλΫμ,ΝεαδΝαπσΝ

κθΝκκΝαδέΝπέΥέ,Νσ αθΝπαλΫξκθ αδΝ αφ έμΝηαλ υλέ μΝσ δΝκδΝίκλ δκαλαίδεΫμΝφυζΫμΝ βμΝ

λάηκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν κΝ ηπσλδκΝ πθΝαλπηΪ πθΝεαδΝηΪζδ αΝπζκυ έακυθΝαπσΝαυ σέΝ 

Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ αεσηαΝ Ν αυ σΝ κΝ π λδΰλαφση θκΝ πζαέ δκΝ αεσηαΝ εαδΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝπλσ α β-ζτ βΝΰδαΝ βθΝεα αΰπΰάΝ βμΝία έζδ αμΝ κυΝαίΪΝεαγέ α αδΝ

«πλκφαθάμ»,Ν δσ δΝ θΝ βλέα αδΝ Νπλαΰηα δεΪΝΧαλξαδκζκΰδεΪ,Νδ κλδεΪΨΝ κηΫθα, 

αζζΪΝ Ν ζκΰδεΪΝ πδξ δλάηα α,Ν αΝ κπκέαΝ αθ ζκτθ αδΝ απσΝ κΝ ίδίζδεσΝ ε έη θκΝ εαδΝ

υθ υΪακθ αδΝ η Ν βΝ ΰ πΰλαφδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βμΝ πκξάμ434έΝ Κα ’Ν αυ σθΝ κθΝ

λσπκΝ εα αλΰκτθ αδΝ κππ άπκ Ν δΪφκλαΝ φυ δεΪΝ ηπσ δαΝ ΧευλέπμΝ βΝ η ΰΪζβΝ

απσ α β,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ δα ξδ γ έΨ,Ν αζζΪΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ παλαηΫθκυθΝ

αθαπΪθ β αΝ λπ βηα δεΪ,Ν σππμΝ βΝ πβΰάΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ πζκτ κυ,Ν κθΝ κπκέκΝ υλδ Ν βΝ

ία έζδ αΝ κΝκζκηυθ αΝεαδΝκΝκπκέκμΝ τ εκζαΝγαΝαθάε Ν ΝθκηΪ μέΝΣ ζδεΪΝέ πμΝ

                                                 
434 εσηαΝ εαδΝ Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π βΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ υηφπθά δΝ εαδΝ βΝ κθκηα έαΝ βμΝ αίΪΝπμΝ
«ία έζδ αμΝ Νσ κυ»Ν απσΝ κΝ Υλδ σ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ θκηΪ μΝ αίαέκδΝ εα κδεκτ αθΝ θσ δαΝ κυΝ
Ι λαάζέΝ ΫίαδαΝκΝΥλδ σμΝ υθ ξέα δΝεαδΝ κπκγ έΝαυ σθΝ κΝθσ κΝ αΝπΫλα αΝ βμΝκδεκυηΫθβμ,ΝσηπμΝ
βΝ υθ έ β βΝ κυΝ ζακτΝ τ λαΝ απσΝ σ κυμΝ αδυθ μΝ απσΝ κΝ υηίΪθΝ κΝ αίΪΝ βμΝ ία έζδ αμΝ έξ Ν
υθ γ έΝη Ν κΝ τΰξλκθκΝαίΪΝ βθΝΤ ηΫθβ,Ν θυΝκδΝθκηα μΝαίαέκδΝγαΝ έξαθΝ ιαφαθδ γ έ,Ν κΝκπκέκΝ
γαΝ δΫΰ δλ Ν βΝζαρεάΝφαθ α έαΝζσΰπΝ κυΝ ιπ δ ηκτΝ κυέΝ ιΝΪζζκυΝβΝ κπκγΫ β βΝ βμΝξυλαμΝαυ άμΝ δμΝ
ξα δΫμΝ κυΝεσ ηκυΝγαΝ ιυπβλ κτ ΝεαδΝ κΝίαγτ λκΝθσβηαΝ κυΝγ ρεκτΝεβλτΰηα κμέ 
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βΝ ηκθα δεάΝ δ κλδεάΝ εηβλέπ βΝ έθαδΝ βΝ δαπέ π βΝ σ δΝ κδΝ ίκλ δκαλαίδεΫμΝ φυζΫμ,Ν

σππμΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝξλκθδεΪΝ πθΝ υλέπθΝία δζΫπθ,Ν έξαθΝ υξθΪΝ πέΝε φαζάμΝ

ΰυθαέε μΝΧαθΝεαδΝ θΝεα αΰλΪφκθ αδΝπΪθ κ Ν αΝκθσηα αΝ πθΝφυζυθΨέΝΠαλ’Νσ, δΝ αΝ

υ η θδ δεΪΝ κηΫθαΝπαλαηΫθκυθΝπ θδξλΪ,ΝγαΝφαδθσ αθΝπμΝ«Ϊπαι»,Ν ΪθΝευί λθκτ Ν

ΰυθαέεαΝ Ν εΪπκδαΝ θκ δκαλαίδεάΝ ξυλαΝ Ϋ πΝ εαδΝ Ν σ κΝ πλυδηβΝ πκξά,Ν δσ δΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ Ϋξ δΝ δα βλβγ έΝ Ν εΪπκδαΝ κπδεάΝ παλΪ κ βέΝ θ δγΫ πμΝ

αδλδΪα δΝεαζτ λαΝ δμΝ υθάγ δ μΝ κυΝίκλλΪέ 

 έθαδ,Νζκδπσθ,ΝπλκφαθΫμΝσ δΝ κΝπλσίζβηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπαθ βγ έΝησθκΝηΫ πΝ

βμΝπλκ πΪγ δαμΝ αυ κπκέβ βμΝεΪπκδαμΝπ λδκξάμΝη Ν βΝξυλαΝ βμΝία έζδ αμΝσ κΝεδΝ

αθΝαυ άΝία έα αδΝ Νπλαΰηα δεΪΝ κηΫθαΝ ε έθβμΝ βμΝ πκξάμέΝ πμΝ υηίαέθ δΝεΪ δΝ

Ϊζζκ,Ν π λδπζκεσ λκΝ εαδΝ ίαγτ λκέΝ ξ δΝ ζ ξγ έΝ πμΝ υλαΝ πζ έ μΝ φκλΫμΝ σ δΝ βΝ

ΠαζαδΪΝ δαγάεβΝ αθαφΫλ αδΝ Ν δ κλδεΪΝ ΰ ΰκθσ α,Ν αΝ κπκέαΝ υπκ Ϊ δΝ Ν ΫθαΝ

ΰ θδεσ λκΝ γ κζκΰδεσΝ ξάηαέΝ Γδ’Ν αυ σθΝ κΝ ζσΰκΝ κΝ αιέ δΝ βμΝ ία έζδ αμΝ έ πμΝ

απ δξ έΝεΪπκδκΝδ κλδεσΝ π δ σ δκ,ΝΪ ξ κΝη Ν κΝκζκηυθ α,Ν κΝκπκέκΝεΪπκδκμΝ– απσΝ

κυμΝ η αΰ θ ΫλκυμΝ κυΝ ΰίκυΝ αδέΝ πέΥ. – υΰΰλαφΫαμΝ « αθ έ γβε »Ν εαδΝ

αθαξλκθδ δεΪΝ θΫ αι Ν βΝία δζ έαΝ κυΝκζκηυθ α,Νυ ΝθαΝ ιΪλ δΝ βΝ σιαΝεαδΝ βΝ

φάηβΝ κυΝία δζδΪέΝΦυ δεΪΝπαλσηκδαΝπλσ α βΝηκδΪα δΝαυγαέλ β,Ν έθαδ,Ν σηπμ,ΝΫθαμΝ

λσπκμΝ θαΝ απαθ βγκτθΝ π δ δεσ λαΝ εΪπκδαΝ λπ βηα δεΪΝ πέΝ βΝ ίΪ δ βμΝ

δ κλδεσ β αμΝ βμΝ έίζκυ,Ν δσ δΝΪζζκΝπλΪΰηαΝ έθαδΝβΝεα ΪΝ κΝ κεκτθΝξλβ δηκπκέβ βΝ

δ κλδευθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ εαδΝ ΪζζκΝ βΝ φαθ α δεάΝ πδθσβ άΝ κυμ˙Ν εαδΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ

ζ υ αέκΝβΝ έίζκμΝ θΝ αΝΫξ δΝαθΪΰεβέ 

 ΪθΝβΝαθπ ΫλπΝπαλα κξάΝΰέθ δΝαπκ ε ά,Ν θΝαπκηΫθ δΝπαλΪΝθαΝ θ κπδ γ έΝ κΝ

δ κλδεσΝ ε έθκΝΰ ΰκθσμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝΪληκα Ν βθΝπ λέ α βέΝΜέαΝπ λέπ π βΝηπκλ έΝ

θαΝ έθαδΝ αυ άΝ κυΝ ία δζδΪΝ κυΝ Ικτ αΝΟαέαΝ ΧΟ΄Ν ααλέαμ,Ν ικΰ-ιζίΝ πέΥέΨ435έΝ πέΝ πθΝ

βη λυθΝ κυΝ βΝ α υλδαεάΝ πδλλκάΝ πέΝ κυΝ υλκπαζαδ δαθδεκτΝ ξυλκυΝ έξ Ν

ια γ θά δΝεαδΝ αΝ δΪφκλαΝ κπδεΪΝία έζ δαΝπλκ παγκτ αθΝθαΝαπκ α δππκδβγκτθΝ

απσΝ βθΝ υπκ Ϋζ δΪΝ κυμέΝΜΪζδ αΝ σ κΝ κΝ Ικτ αμΝ σ κΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ ίλΫγβεαθΝ κΝ

απσΰ δκΝ βμΝ η α κζπησθ δαμΝ σιβμΝ κυμ,Ν αφκτΝ Ϋφγα αθΝ αΝ τθκλαΝ κυΝ πλυβθΝ

θδαέκυΝία δζ έκυΝεαδΝαθ έξγβ αθΝ  κπδεΫμΝ υθΪη δμέΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ κθΝΙκτ α,ΝκΝ

ΟαέαμΝ π ΫγβΝ θαθ έκθΝαλαίδευθΝφυζυθΝεαδΝ π ιΫ δθ Ν αΝ τθκλΪΝ κυΝπλκμΝΝ ΝεαδΝ

Ν έΝ θΝεαδΝΰ ΰκθσμΝπαλαηΫθ δΝσ δΝκδΝαίαέκδΝ θΝαθαφΫλκθ αδΝπκυγ θΪ,Ν κΝπκζδ δεσΝ

πζαέ δκΝ ά αθΝ Ϋ κδκ,Ν υ Ν εΪπκδαΝ φτζαλξκμΝ πθΝ αίαέπθΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
                                                 
435 ξ δεΪ η  αυ άθ βθ υπσγ β σλα F. A. Pennacchietti, Three Mirrors For Two Biblical Ladies: 
Susanna and the Queen of Sheba in the Eyes of Jews, Christians and Muslims, . 101, βη. 1 
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πδ ε φγ έΝ κθΝ Ικυ αέκΝ ία δζδΪΝ έ Ν πμΝ υπκ ζάμΝ έ Ν πμΝ τηηαξκμΝ θαθ έκθΝ πθΝ

υλέπθ,Ν αφκτΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ σ δΝ πκζζΫμΝ φυζΫμΝ βμΝ λάηκυΝ θαθ δυθκθ αθΝ βθΝ

α υλδαεάΝ π ε α δεσ β αΝ εαδΝ άλδααθΝ αθ δα υλδαεΫμΝ υηηαξέ μέΝ ιΝ ΪζζκυΝ ά βΝ

Ϋΰδθ ΝαθαφκλΪΝ ΝξπλέκΝ κυΝ α α,ΝαπσΝ κΝκπκέκΝ δαπδ υθ αδΝσ δΝεα ΪΝ κθΝκκΝαδέΝ

πέΥέΝ κΝ ηπσλδκΝ πθΝ αλπηΪ πθΝ έξ Ν πζΫκθΝ ι εδθά δΝ εαδΝ σ δΝ κδΝ αίαέκδΝ έξαθΝ

πζκυ έ δΝπμΝ δαη κζαίβ Ϋμέ 

 Φυ δεΪΝηπκλ έΝθαΝυπκ βλδξγ έΝεαδΝβΝαθ έγ βΝΪπκοβ,Ν βζα άΝσ δ,Ν φ’Νσ κθΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΰ ΰκθσμΝ κυΝ κκυΝ αδέΝ πέΝ Υέ,Ν κΝ κπκέκΝ αθαξλκθδ δεΪΝ κπκγ άγβε Ν

θπλέ λα,Ν βΝ ία έζδ αΝ εΪζδ αΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθΝ Τ ηΫθβ,Ν σ αθΝ

πζΫκθΝ εαδΝ κΝ ηπσλδκΝ έξ Ν ι εδθά δΝ εαδΝ δ ξυλσΝ ελΪ κμΝ έξ Ν δαηκλφπγ έέΝ Όηπμ,Ν

αελδίυμΝ π δ άΝ κδΝ ΰθυ δμΝ απσ αυ άθΝ βθΝ πκξάΝ πζβγαέθκυθ,Ν θΝ ηαλ υλ έ αδΝ βΝ

τπαλιβΝ εΪπκδαμΝ ία έζδ αμΝ σ Ν βθΝΤ ηΫθβΝ κτ Ν κΝ π λδ α δεσΝ εηβλδυθ αδΝ

απσΝ υ η θδ δεάμΝ πζ υλΪμΝ έ Ν Ν ΰλαπ ΫμΝ πβΰΫμΝ έ Ν Ν εΪπκδαΝ η αΰ θΫ λβΝ

παλΪ κ βέΝ ιΝΪζζκυ,ΝεαδΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝ ηπσλδκΝη αιτΝίκλλΪΝεαδΝ θσ κυΝ

έξ Ν αθαπ υξγ έ,Ν αυ σΝ θΝ βηαέθ δΝ σ δΝ αΝ ελΪ βΝ κυΝ αίΪΝ εαδΝ κυΝ Ικτ αΝ έξαθΝ

απ υγ έαμΝ παφΫμμΝ ξ δεΪΝ η Ν αυ σΝ κτ Ν ξ δεΫμΝ ηαλ υλέ μΝ υπΪλξκυθΝ κτ Ν

ζαηίΪθ αδΝ υπ’Ν σοδθΝ κΝ δαη κζαίβ δεσμΝ λσζκμΝ πθΝ φυζυθΝ βμΝ λάηκυΝ εα ΪΝ βθΝ

δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ηπκλδευθΝ παφυθέ 

 Ύ λαΝ απσΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ αθΪζυ βΝ βΝ π λέπ π βΝ υπΫλΝ βμΝ ίκλ δκαλαίδεάμΝ

εα αΰπΰάμΝ βμΝία έζδ αμΝη Ν βΝη κζΪίβ βΝ κυΝαθαξλκθδ ηκτΝηκδΪα δΝπαλαπΪθπΝ

απσΝ ζ α δεάέΝΧμΝ σ κΝπαλαίζΫπ δΝηέαΝπλαΰηα δεσ β αμΝπυμΝεαδΝ πσ ΝβΝ ξ δεάΝ

παλΪ κ βΝΫφγα Ν βθΝ δγδκπέαέΝ έθαδΝαθαθ έλλβ κΝσ δΝαυ άΝβΝπαλΪ κ βΝ δα σγβε Ν

Ϊη αΝ κΝαφλδεαθδεσΝΫ αφκμΝαπσΝ κυμΝβηέ μΝη αθΪ μΝ βμΝΤ ηΫθβμΝπμΝηΫλκμΝ

βμΝπθ υηα δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ κυμέΝ φ’Νσ κθ,Νσηπμ,Νΰέθ δΝαπκ ε άΝβΝίκλ δκαλαίδεάΝ

ζτ β,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ υλαΝ αθ έφα β,Ν βΝ κπκέαΝ υπ λίαέθ αδ,Ν ησθκθΝ ΪθΝ δαπδ πγ έΝ

σ δΝ κλ δκΪλαί μΝ η αθΪ υ αθΝ η ΪΝ κθΝ κκΝ αδέΝ πέΥέΝ βθΝΤ ηΫθβΝ εαδΝ δΫ π αθΝ

ε έΝ βθΝ παλΪ κ βΝ βμΝ πδ εΫο πμΝ αΝ Ι λκ σζυηα,Ν βΝ κπκέαΝ αεκζκτγπμΝ η Ν θΫκΝ

η αθα υ δεσΝ ετηαΝ πλκμΝ δγδκπέαΝ δα σγβε Ν ε έΝ Ν τ λκΝ ξλσθκέΝ υ σΝ έθαδΝ

ΫθαΝ ζκΰδεσΝ πδξ έλβηαΝ ία δαση θκΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ η αθα τ δμΝ απσΝ βθΝ

Τ ηΫθβΝ πλκμΝ βθΝ δγδκπέαΝ ά αθΝ δαλε έμΝ πμΝ εαδΝ κυμΝ πλυ κυμΝ η αξλδ δαθδεκτμΝ

αδυθ μΝεαδΝσ δΝβΝ ηφΪθδ βΝ πθΝπαλα σ πθΝ βμΝία έζδ αμΝ ΝαφλδεαθδεσΝ Ϋ αφκμΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ δκλδ γ έΝ ξλκθδευμέΝ Παλ’Ν σζ’Ν αυ ΪΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ δξγ έΝ

δ κλδευμ,Νσ κΝ αζδ δεσΝεδΝαθΝφαέθ αδέΝΝΝ 
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 θαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ δ κλδΪμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ

Τ η θδ υθΝ φαέθ αδΝ σ δΝ υπκθκ έ αδΝ εΪ δΝ ξ δεσΝ κΝ ΚκλΪθδκ436μΝ απκ Ϋζ ηα βμΝ

υθΪθ β βμΝ πθΝ τκΝ ηηΫθπθΝ ά αθΝ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ ία έζδ αμΝ κηκζκΰέαΝ κυΝ

πλαΰηα δεκτΝΘ κτ,Ν βΝζα λ έαΝ κυΝκπκέκυΝη Ϋφ λ Ν βθΝπα λέ αΝ βμ,Νσπκυ,Νσηπμ,Ν

γαΝΫ υξ ΝίλαξτίδαμΝαπκ κξάμΝεαδΝγαΝ ΰεα αζ έφγβε Νη ΪΝ κΝγΪθα σΝ βμ,Νΰδ’Ναυ σΝβΝ

τφκλβΝ ξυλα,Ν βηδκυλΰέαΝ βμΝ φδζ υ πζαξθέαμΝ κυΝΘ κτ,Ν εα α λΪφβε ,Ν π δ άΝ κδΝ

εΪ κδεκέΝ βμΝπλσ π αθΝ κθΝπλαΰηα δεσΝΘ σέΝ υ άΝβΝαφάΰβ βΝ ξ έα αδΝη Ν κΝαίΪΝ

εαδΝ φυ δκζκΰδεΪΝ θΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν αυ σξγκθ μΝ υ η θδεΫμΝ παλα σ δμ,Ν αζζΪΝ

αίαδκαλαίδεΫμΝ έ Ν βμΝθκ έκυΝ έ Ν βμΝίκλ έκυΝ λαίέαμ,ΝαφκτΝ κΝΚκλΪθδΝ έθαδΝεα ’Ν

ικξάθΝ ΫλΰκΝ κυΝ ΜπΪη γΝ εαδΝ παθαλαίδεσ,Ν αθΝ εαδΝ η Ν υ εκζέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ

απκ ε άΝ πμΝ δ κλδεσΝ ΰ ΰκθσμΝ βΝ τπαλιβΝ τφκλβμΝ ξυλαμΝ εα ΪΝ κΝ ΰίκΝ αδΝ πέΥέΝ βΝ

υλκαλαίδεάΝΫλβηκ437έΝΣκυθαθ έκθΝΰθπλέακυη Νσ δΝη Νεα ΪζζβζαΝυ λαυζδεΪ ΫλΰαΝκδΝ

Τ η θέ μΝαίαέκδΝ βηδκτλΰβ αθΝη ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝπλκμΝεαζζδΫλΰ δαθ,ΝκδΝκπκέ μΝπμΝ

βθΝ πκξάΝ κυΝ ΜπΪη γΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ ΰεα αζ έπκθ αδΝ ιΝ αδ έαμΝ α δαεάμΝ

εα α λκφάμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ πκηΫθπμΝαθ ιαλ ά πμΝπλκ ζ τ πμΝ κΝ θΝζσΰπΝ

ξπλέκΝηΪζζκθΝαφκλΪΝ κΝθσ κέ 

 ζΫξγβ αθΝ σ αΝπκζζΪΝεαδΝαεσηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝηέαΝεα βΰκλβηα δεάΝ

απΪθ β βΝΰδαΝ βθΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝπα λέ αμΝ βμΝία έζδ αμέΝ ΫίαδαΝαπκεζ έ αη Ν κΝ

αδγδκπδεσΝ θ ξση θκ,Ν αζζΪΝ αυ σΝ θΝ υθ πΪΰ αδΝ εαδΝ η ΰΪζβΝ πλσκ κέΝ Άλαΰ Ν γαΝ

ηπκλκτ Ν βΝ απΪθ β βΝ θαΝ Ϋζγ δΝ απσΝ ΪζζκΝ βη έκΝ βμΝ ίδίζδεάμΝ π λδεκπάμνΝ

Παλα βλάγβε Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκΝ σ δΝ βΝ παλΪζζβζβΝ αθαφκλΪΝ κΝ

κυφέλήΟυφ έλΝηπκλ έΝθαΝηβθΝ έθαδΝ υξαέαέΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝεα κξυλυθ αδΝ

βΝαλαίδεάΝεα αΰπΰάΝ βμΝία έζδ αμέΝΟΝπζκτ κμΝ κυΝκζκηυθ αΝ Νξλυ σ φαέθ αδΝ

σ δΝπλκ λξσ αθΝαπσΝ αΝ ε έΝ κλυξ έαΝ ιΝκυΝεαδΝκδΝ θαυ δεΫμΝ ε λα έ μΝ κυΝία δζδΪΝ

βΝ ξυλαΝ αυ άέΝ ΘαΝ ηπκλκτ Ν κΝ ξλυ Ϊφδ,Ν κΝ κπκέκΝ βΝ ία έζδ αΝ υλδ ,Ν θαΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ έ δκΝ βη έκνΝ ΚαδΝ αυ σΝ αεσηαΝ παλ ηΫθ δΝ Ϊΰθπ κθέΝ ΠΪθ πμΝ Ν

σζβθΝ βΝ ξ λ σθβ κΝ η αζζ έαΝ ξλυ κτΝ ΫξκυθΝ πλκ δκλδ γ έΝ εκθ ΪΝ βΝ Μ έθα,Ν βΝ

κπκέαΝίλέ ε αδΝ ΰΰτ λαΝ δμΝπ λδκξΫμΝ πθΝθκηΪ πθΝαίαέπθΝ κυΝίκλλΪΝεαδΝ ε σμΝ

βμΝ αε έθαμΝ πδλλκάμΝ εαδΝ λΪ βμΝ πθΝ θκ έπθΝαίαέπθ,Ν αεσηαΝεδΝ αθΝβΝ δ κλέαΝ Ϋξ δΝ

αθαξλκθδ δεΪΝ κπκγ βγ έΝ πέΝκζκηυθ κμέ 

 

                                                 
436 κτλαΝγζ,Νΰη-54 
437 Νπαθ κ υθαηέαΝ κυΝΘ κτΝ πδ υΰξΪθ δΝ αΝπΪθ α,ΝσηπμΝ τηφπθαΝη Ν κΝξλδ δαθδεσΝπθ τηαΝ υΝ θΝ
απκλλέπ αδΝαυ ά,ΝαζζΪΝ κΝΙ ζΪηέΝ 
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Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ  

 

αέΝΠβΰΫμ 

Ν ΰέαΝΓλαφά Χ γάθαδμΝ ζφσ βμΝΘ κζσΰπθΝ Ν« πά»,ΝΰλλκΨ 

 

Ν ΰέαΝ Γλαφά,Ν η Ϊφλα βΝ απσΝ αΝ πλπ σ υπαΝ ε έη θαΝ Χ γάθαμΝ ζζβθδεάΝ δίζδεάΝ

αδλ έα,ΝβίίγΨέ 

 

ΣκΝ Ι λσΝΚκλΪθδκΝεαδΝη Ϊφλα βΝ πθΝ θθκδυθΝΣκυΝ βθΝ ζζβθδεάΝΓζυ α ΧΜ έθα-

ακυ δεάΝ λαίέαμΝ υΰελσ βηαΝ κυΝ ία δζδΪΝ Φαξθ Ν ΰδαΝ βθΝ ε τππ βΝ κυΝ Ι λκτΝ

Κκλαθέκυ,ΝΰλλκΨέ 

 

ΚκλΪθδ. Pickthall, M. M., The Meaning of the Glorious Quran (Hyderabad-Deccan: 

Government Central Press, 1938). 

 

Ιυ βπκμ,ΝΙκυ αρεάμΝ λχαδκζκΰέαμΝ δίζέαΝ ΄,Ν ΄, Άπαθ αΝλΝΧ γάθαμΝΚΪε κμ,Ν« λξαέαΝ

ζζβθδεάΝΓλαηηα έαΝζζζΝ‘‘ΟδΝ ζζβθ μ’’»,ΝΰλλιΨέ 

 

Kebra Nagast. The Queen of Sheba and her only son Menyelek (I) translated from the 

Ethiopic by sir E. A. Wallis Budge (London: Humphrey Milford, Oxford University 

Press, 19322). 

 

Midrash ha-Hefez, κ Lassner, Jacob, Demonizing the Queen of Sheba (London: The 

University of Chicago Press, 1993, Appendix C: . 163-165). 

 

Midrash Mishle, κ Lassner, Jacob, Demonizing the Queen of Sheba (London: The 

University of Chicago Press, 1993, Appendix B: . 161-162).  

 

Pseudo Ben Sira on the Queen’s Visit, κ Lassner, Jacob, Demonizing the Queen of 

Sheba (London: The University of Chicago Press, 1993, Appendix E: . 167-168). 
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The Targum Sheni to the Book of Esther, κ Lassner, Jacob, Demonizing the Queen 

of Sheba (London: The University of Chicago Press, 1993, Appendix D: . 165-

167). 

 

Tha‘labī’sΝ VersionΝ ofΝ Sulaym nΝ andΝ ψilqīs,Ν theΝ Queen, κ Lassner, J Jacob, 

Demonizing the Queen of Sheba (London: The University of Chicago Press, 1993, 

Appendix I: . 187-202). 

 

ίέΝ υ λ τκυ αΝίδίζδκΰλαφέαΝ 

 

ΰκυλέ βμ,ΝΪίίαμ,ΝΣαΝαπσελυφαΝ βμΝΠαζαδΪμΝ δαγάεβμ,Ν σηκμΝ ΄ΝΧ γάθαδμΝΰλιλΨέ 

 

ΰκυλέ βμ,Ν Ϊίίαμ,Ν Ι κλέαΝ βμΝ γλβ ε έαμΝ κυΝ Ι λαάζ Χ γάθαμΝ ε σ δμΝ ζζβθδεΪΝ

ΓλΪηηα α,ΝΰλληΨέ 

 

θ πθσπκυζκμ,Ν γαθΪ δκμ,Ν «ΟδΝ πβΰΫμΝ υζζκΰάμΝ υζδεκτΝ πθΝ ίδίζέπθΝ βμΝ ΚαδθάμΝ
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