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األول
الفَص ُل َّ
فر الال ِويِين
ِ
س ُ
فاصيل عن
ص ٌ
ثير من قُ َّر ِ
سفر الال ِو ِيّين أنَّهُ ِس ٌ
يَعت َ ِق ُد ال َك ُ
عب ج َّداً .ويَ َملِّونَ من قِرا َءةِ الت َّ ِ
فر َ
اء ِ
سفر
خي َم ِة اإلج ِتماع في ال َب ِ ّريَّة في الثُّل ِ
سفر ال ُخ ُروج .وعندما َي ِ
صلُونَ إلى ِ
ث األخير من ِ
ب ال ُمقدَّس.
عز َم ُهم على قِرا َءةِ الكتا ِ
الال ِو ِيّين ،يف ِقدُونَ َ
سبط الوي .وكانَ الال ِويُّونَ كهنةَ ال ِعبرا ِن ِيّين .ولكي
بأبناء
ص
ِ
ِ
تعني كلمة "الويين" :ما يخت َ ُّ
ُ
تفاصي َل "خيمة اإلجتماع في ال َب ِ ّريَّة"،
سفر الال ِو ِيّين ،منَ ال ُم ِه ِ ّم ج َّدا ً أن نف َه َم
حيث كانَ
ِ
نف َه َم َ
ت وباقِي ُّ
سلَيمان ،الذي كانَ
ال َك َهنَةُ يُقَ ِ ّد ُمونَ الذَّبائِ َح والتَّقدِما ِ
ي هَي َك ُل ُ
الطقُوس .وفيما بَعد ،بُنِ َ
ج خي َم ِة اإلج ِتماع األصليَّة التي أ ُ ِم َر ُموسى بِبنائِها في البَ ِ ّريَّة.
با ِل َغ التَّعقيد ،على َن ُمو َذ ِ
ُ
حيث
وسط ال َمحلَّ ِة،
ى في خي َم ِة اإلجتماع ،كانَ أنَّها كانت تُقا ُم في
ِ
أكثر األ ُ ُم ِ
أح ُد ِ
ور مغز ً
كانَت ت ُ َخيَّ ُم أسبا ُ
ط إسرائيل في ترحا ِلها في ال َب ِ ّريَّة ِل ُم َّد ِة أر َبعينَ سنَةً .ف َك ُ
ون خي َم ِة ال ِعبا َد ِة هذه
س ُ
صيَّ ٍة من الوصايا العَشر تقُو ُل أنَّهُ ين َبغي أن
تتو َّ
ط الم َحلَّةَ ي ُ
فأو ُل َو ِ
ُشير إلى حقيقَ ٍة ها َّمةَّ .
س َ
َّس َّ
ط مركزَ حياتِنا .وهذا ما
يَ ُكونَ اللهُ َّأوالً .ويُ َع ِلّ ُمنا
أن اللهَ ين َبغي أن يتو َّ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
س ُ
ض ُح أو يُ َبي َُّن في َّ
ط ال َم َحلَّة.
يُو َّ
تلك كانت تتو َّ
أن خي َمةَ العبا َد ِة َ
لَ ُربَّما ال ُمال َح َ
ظةُ األكث َ ُر أ َه ِ ّميَّةً التي بإمكانِنا تقديمها حو َل خي َم ِة ال ِعبا َدةِ ،هي َّ
أن اللهَ َح َّل
نقرأ ُ أنَّهُ عندما أنهى ُموسى بنا َء خي َم ِة ال ِعبا َدة ،مأل َ
َحرفِيَّا ً و ِفعليَّا ً في َ
تلك الخي َم ِة ال َّ
صغيرةَ .
عطيا ً
مج ُد ُح ُ
دس األقداسُ ،م ِ
الربّ ِ الجنا َح الد ِ
ور َّ
ف بق ُ ِ
ُعر ُ
ي منَ الخَي َم ِة ،والذي كانَ ي َ
ض ِ
َّاخل َّ
الروحِ القُد ُِس لحيا ِة ال ُمؤمنينَ اليوم.
ِب َ
ذلك رمزا ً لكيفيَّ ِة ِ
ملء ُّ
ف فوقَ الخي َم ِة
وبينما كانَ اإلسرائيليُّونَ يرتَ ِحلُونَ في البَ ِ ّريَّة ،كا َن ِ
ت ال َّ
سحابَةُ التي كانت تَ ِر ُّ
ُ
تَقُو ُد ُهم .ف َح ُ
سحابَةُ و َحلَّت ،ح َّل ال َّ
تحر َك ال َّ
عب.
عب.
وحيث توقَّف ِ
تحر َك ِ
ت ال َّ
ت ال َّ
ش ُ
ش ُ
سحابَةَُّ ،
يث َّ
ب أن يقت َ ِربُوا َ منَ الخَي َم ِة ل َ
بإمكان ال َّ
فران
سحا َبةُ .وكانَ
بهذه الطريقة قا َدت ُهم ال َّ
طلَ ِ
شع ِ
ب الغُ ِ
ِ
و ِللعبا َدةِ ولإلرشاد.
بنا ُء ال َخيمة
نظرة ً عن َكثَب على هي َكليَّ ِة بنائها .كان
أدركنا القَص َد من هذه الخَيمةَ ،د ُ
عونا نُل ِقي َ
اآلن وقد َ
والمن َ
ور حو َلها ،مصنُوعٌ من ما َّد ٍة تُش ِبهُ
طقَة التي كانت
قماش ال ِقنَّبِ .
لهذه الخيمة ِسيا ٌج أو ُ
س ٌ
َ
ور والتي كانت تُحي ُ
ط بالخَي َم ِة ال َمسقُوفَة ،كانت تُس َّمى بالبا َح ِة الخارجيَّة .فيما بعد،
داخ َل ال ُّ
ِ
س ِ
سليمان وا ِس َعةً ج َّدا ً (أي حوالي خمسة هكتارات
أصبَ َحت هذه البا َحةُ الخارجيَّة في هي َك ِل ُ
َّ
البريَّة لم تَ ُك ْن بهذا اإل ِت ّساع.
ونصف).
ولكن البا َحةَ الخارجيَّة في خي َم ِة ال ِعبا َد ِة في ِ ّ
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كانت ت ُو َج ُد ِبض ُع قِ َ
ث في خي َم ِة ال ِعبا َدة ،التي كانت لها دالالتٌ
طعِ أثا ٍ
فمنَ ال ُم ِه ِ ّم أن
رمزيَّةٌِ .
ِ
أن ُك َّل ِق َ
الح َ
ظ َّ
ب على
نُ ِ
طعِ األثاث كانت لها مسكاتٌ على جوا ِن ِبها .كانَ هذا َ
ضروريَّا ً إذ تو َّج َ
ث هذه خال َل تَيَهان ال َّ
ب في البَ ِ ّريَّة.
الال ِو ِيّين
يحملُوا قِط َع األثا ِ
َ
آنذاك أن ِ
شع ِ
َّأو ُل قِط َع ِة أثا ٍ
ي .وكانَ هذا
ث ن َِجدُها ِ
داخ َل البا ِ
ب في البا َح ِة ،كانت تُس َّمى بال َمذ َبحِ النُّحا ِس ّ
ار تبقى ُمتَو ِقّ َدة ً
َ
ضخمة .وكانت النَّ ُ
ال َمذ َب ُح يُش ِبهُ إلى َح ٍ ّد ما ِمشوا َيةً َ
تحت هذا المذ َبحِ النُّحا ِس ّ
يِ
غفرانَ َخ َ
ئ ما إلى الخَي َم ِة طا ِلبا ً ُ
طاياهُ ،كانَ يُالقِي ِه كا ِه ٌن
طوا َل الوقت .فعندما كان يأتي
خاط ٌ
ِ
الشخص َّ
ُ
ب الغُفران ،كانَ يُذبَ ُح
فالحيوان الذي كانَ يأتي ب ِه
ب با َح ِة الخَيمة.
الطا ِل ُ
ُ
عن َد با ِ
الوصف ال ُمع َ
ض ُع ال َح ُ
يوان ال َمذبُو ُح ِمن قِ َب ِل الكا ِه ِن
ب
ِ
س ِ
سفر الال ِو ِيّين .ث ُ َّم كانَ يُو َ
ِب َح َ
طى في ِ
ب البا َحة .ولم َي ُك ْن
الشخص
يِ .أ َّما
ِ
الخاط ُ
ُ
ئ فكانَ يب َقى ُمنتَ ِظرا ً عن َد با ِ
على المذبَحِ النُّحا ِس ّ
زء ال ُم َّ
ذلك ال ُجزء
غطى منَ الخيمة .بل كانَ الكا ِه ُن يد ُخ ُل إلى َ
يَ ِح ُّق لهُ بتاتا ً ال ُّد ُخو ُل إلى ال ُج ِ
عن
ِ
منَ خَي َم ِة ال ِعبا َدة بال ِنّيابَ ِة ِ
الخاطئ .وبع َد أن يض َع الكا ِه ُن الذبي َحةَ الحيوانِيَّة على المذبَحِ
ي ،وبينما كان د ُ
حضر ِة الل ِه ،كانَ الكا ِه ُن يتق َّد ُم إلى قط َع ِة
ُخان الذَّبي َح ِة يص َع ُد إلى
َ
النُّحا ِس ّ
صغير .وكانَ
األثا ِ
ث الثَّانِيَة في البا َح ِة ،والتي كانت تُس َّمى ِ
ضة .وكانت أشبَهَ
ٍ
بالمر َح َ
بحوض َ
ب ُّ
الخاطئ،
عن
الكا ِه ُن يَقُو ُم ِبغس ِل
ِ
وس في هذ ِه ِ
الطقُ ِ
س ِ
المر َح َ
وتطهير نف ِس ِه بِ َح َ
ِ
ضة ،بال ِنّيابَ ِة ِ
الخارجيَّة.
ب البا َح ِة
الذي كانَ ال يزا ُل ُمنت َ ِظرا ً عن َد با ِ
ِ
وكانت خي َمةُ اإلجتماع ال ُم َّ
ي كانت يُس َّمى بالقُدس.
غطاة ،تنقَ ِس ُم إلى قِس َمين .ال ِقس ُم
ِ
الخارج ُّ
ِ
ُ
ي ِ منَ الخيم ِة ،والذي
اب غليظ يفص ُل ما بينَ القدس وما بينَ
وكانَ يُو َج ُد ِح َج ٌ
القسم الد ِ
ِ
َّاخل ّ
األقداس ال َم ُ
الحجاب
كان الذي يَس ُك ُن اللهُ في ِه .كان هذا
دس
ُ
ِ
يُس َّمى ِبقُ ِ
دس األقداس .وكانَ قُ ُ
مصنوعا ً من مواد متينة ،يُخ ِب ُرنا يوسيفوس أنهُ لو ُر ِب َ
أحصنَ ٍة تش ُّد به
جاب بع َّد ِة
الح ُ
ط هذا ِ
ِ
ت ُمتعا ِكسة ،لما َّ
سليمان بع َد سنوا ٍ
بإتجاها ٍ
ت طويلَة على مثا ِل
ي هيك ُل ُ
تمزق .وعندما بُنِ َ
خيم ِة ال ِعبا َدة ،والذي كانَ ال يزا ُل في َ
حجاب الهيكل
سوع ،كان
ور اإلستِعما ِل في
ُ
زمان ي ُ
ط ِ
ِ
هذا وا ِسعا ً
كستار المسرح.
ِ
يُخبِ ُرنا العه ُد الجدي ُد في أناجي ِل ِه أنَّهُ في اللح َ
مات فيها يسوعُ على الصليب ،هذا
ظ ِة التي َ
َّ
إنشق عجائبيَّا ً إلى نصفين ،من ُ
فوق إلى
دس األقداس،
ُ
دس وقُ ِ
الحجاب الذي يفصل بينَ القُ ِ
أسفل (أُن ُ
ظ ْر مرقُس  .)83 :51هذه إحدى أعظم عجائب الكتاب ال ُمقدَّس ال ُمه َملَة.
ث في خي َم ِة ال ِعبا َدة .ف َبع َد أن َي ُكونَ الكا ِه ُن قد َ
كانت تُو َج ُد أر َب ُع ِق َ
طع أثا ٍ
سهُ في البا َح ِة
ط َّه َر نف َ
األو ِل منَ الخَي َم ِة ال ُم َّ
غطاة ،أي القُدس.
ضة ،كانَ يد ُخ ُل إلى ال ُج ِ
عن َد ِ
المر َح َ
زء َّ
اإلعالن الذي
شير إلى
يسار ِه كانَت تُو َج ُد
على
برى .كانت ت ُ ُ
المنارة ،التي كانت لها داللَةٌ ُك َ
َ
ِ
ِ
َّ
ُ
أعطاهُ اللهُ ِلشع ِب ِه عندما من َح ُهم كلمتَهُ – ولقد أظ َه َر ل ُهم هذا
كيف يقت َ ِربُونَ
َ
اإلعالن بالطبعِ
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المنارةِ وكانَ يش ُك ُر اللهَ على
أمام
اإلعالن الذي أعطاهُ
َ
ِ
إلى الله .وهكذا كانَ الكا ِه ُن يعبُ ُد اللهَ َ
ب البا َح ِة.
ِلشع ِب ِه
ِ
أمام با ِ
وللخاط ِئ الذي كانَ ال يزا ُل ُمنتَ ِظرا ً َ
أشار إلي ِه
ير الكا ِه ِن بما
الو ُجوه .وكانَ القَص ُد منها تَذ ِك ُ
بز ُ
َ
وعلى يمينِ ِه ،كانت تُو َج ُد مائِدة ُ ُخ ِ
ال َم ُّن ،أي َّ
ي.
أن اللهَ يُعطينا ُخبزَ نا اليَوم ّ
دس األقداس ،كانَ يُو َج ُد مذ َب ُح
ب الذي كانَ يُؤ ّدِي إلى قُ ِ
أمام الحجا ِ
وأما َمهُ ُمباش ََرةً ،تماما ً َ
ُصلّي صالة َ ال َّ
ع ِة من أج ِل الخاطئ الذي
ور وي ِ
البَ ُّخور .وكانَ الكا ِه ُن يَ ِق ُ
شفا َ
أمام مذبَحِ ال َب ُّخ ِ
ف َ
خاط ٍئ
كانَ ال يزا ُل واقفا ً في
ي ِب ِ
الخارج .إلى هذا الح ِ ّد كانَ الكا ِه ُن يَصلُ ،ث ُ َّم كانَ ِ
ِ
يرج ُع ليَلت َ ِق َ
ُ
عبر هذه العمليَّة نف ِسها ُمجدَّداً.
آخر
ويجتاز َ
سنة ،كانَ ال َّ
عب
سبة كانَ
واح َدة ً في ال َّ
ش ُ
ومرة ً ِ
َّ
بأسر ِه يجتَ ِم ُع حو َل خي َم ِة العبادة .وبهذه ال ُمنا َ
ِ
األقداس ليُق ّد َِم َذبي َحةً َد َمويَّةً عن خطايا ال َّ
ُ
شعب ُك ِلّ ِه.
دس
يجتاز
ئيس ال َك َهنَ ِة
ِ
الحجاب إلى قُ ِ
َر ُ
َ
بينما نن ُ
در َك َّ
أن ُك َّل قِط َع ِة أثا ٍ
ث َمو ُجو َدةٍ فيها
ظ ُر إلى خي َم ِة العبا َدةِ ال َّ
ص َ
غيرةِ هذه ،نحتا ُج أن نُ ِ
عونا نن ُ
ب أكثَر إلى ُك ِّل
شير
سوع المسيح .في هذه الحالَ ،د ُ
مجازيَّا ً إلى ي ُ
ظ ُر عن َكث َ ٍ
كانت ت ُ ُ
ِ
ث هذهِ.
قطعَ ٍة من قطعِ األثا ِ
ُ
أثاث ال َخي َمة
ت كانت تُذ َب ُح
ُشير بالحقيقَ ِة إلى إنجي ِل العه ِد ال َجديد .ف ُك ُّل الحيوانا ِ
يي ُ
كانَ المذ َب ُح النُّحا ِس ُّ
ي ،و ُك ُّل الذَّبائحِ الحيوانيَّة َو َج َد ْ
الرمزي
ت ِ
كام َل معناها َّ
ح النُّحا ِس ّ
ويُض َّحى بها على المذ َب ِ
صليب .يُخبِ ُرنا هذا المذبَ ُح قائِالً" ،ال يُم ِكنُ ُكم أن تقت َ ِربُوا منَ الل ِه
عندما َ
مات ي ُ
سوعُ على ال َّ
ص ُل مغفَ َرة( ".عبرانيين )22 :9
س ِ
فك َد ٍم ال تَح ُ
القُد ِ
ُون َ
ُون َذبي َحةٍ" .ف ِبد ِ
ُّوس ِبد ِ
حيث يُ َ
ُ
سهُ طق ِسيَّاً ،قب َل أن يد ُخ َل إلى
ضة،
و ِقط َعةُ األثا ِ
ث التي تُس َّمى ِ
المر َح َ
ط ِ ّه ُر الكا ِه ُن نف َ
الربّ ِ؟ َّ
ين
القُدس ،تُعَ ِلّ ُمنا بما تَقُولُهُ كلمةُ الل ِه في ع َّدةِ أما ِكن" :من يَصعَ ُد إلى جب ِل َّ
الطا ِه ُر اليَ َد ِ
ب( ".مز ُمور )2 :22
ي القَل ِ
والنَّ ِق ُّ
إن ال َّ
َّ
يتحركُ ِل َيص َل بنا إلى
ي من خي َم ِة العبا َدة .و ُك ُّل شَيءٍ
َّ
ش ِر َكةَ م َع الل ِه هي اله َد ُ
ف ال ِنّها ِئ ُّ
شبَّهُ ال َّ
فالمر َحضة تُعَ ِلّمنا
ب ال ُمقدَّس ،غا ِلبا ً ت ُ َ
ش ِر َكةُ م َع الل ِه بِ َوجبَ ِة طعامِ .
هذه الغايَة .وفي الكتا ِ
بما كانت أ ُ َّمهاتُنا تقُولُهُ لنا عندما ُكنَّا ال نزا ُل أطفاالً" ،أغ ِسلُوا أيديَ ُكم قب َل أن تقت َ ِربُوا منَ
وس إلى المائِدة ،أي قب َل أن تقتَ ِربُوا منَ ال َّ
ش ِر َك ِة م َع الله.
مائِ َدةِ العشاء ".إغت َ ِسلُوا قب َل ال ُجلُ ِ
مزيَّة.
ضة َّ
تحتا ُجونَ أن تغت َ ِسلُوا وأن تتط َّه ُروا .كانت هذه هي داللَة ُالمرح َ
الر ِ
ف َّ
أن اللهَ كانَ مص َد َر سفر الال ِو ِيّين
نارةِ الذَّ َهبِيَّة ،كانَ يعت َ ِر ُ
وبينما كانَ الكا ِه ُن يَ ِق ُ
أمام ال َم َ
ف َ
ف الكا ِه ُن َّ
أن
سحنا
ستِ ِه خال َل َم ِ
ألسفار الكتا ِ
ب ال ُمقدَّس .لقد كانَ يعتَ ِر ُ
هذا ،الذي نَقُو ُم بدرا َ
ِ
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الخاطئ عن َد
ذلك
كلمةَ الل ِه هي النُّور الذي َيقُودُنا .كانَ الكا ِه ُن يعبُ ُد و َيش ُك ُر اللهَ على
إعطاء َ
ِ
ِ
ب منَ الل ِه في العبا َدة.
ب إعالنا ً عن
البا ِ
ص وأن يقتَ ِر َ
كيف بإمكا ِن ِه أن يخلُ َ
َ
وكما أشرتُ سابِقاً ،ال ُخ ُ
كان ير ُم ُز إلى حقيقَ ِة َّ
الو ُجوه َ
أن اللهَ سيُش ِب ُع
بز ُ
بز على مائ َد ِة ُخ ِ
الواضحِ َّ
َ
أنظارنا كَونَهُ ُه َو
غيب عن
ومن
س ُّد إحتيا َج ُهم.
شعبَهُ وسيَ ُ
أن اللهَ ال يُري ُد أبدا ً أن يَ َ
ِ
ِ
سد ك ُِل حا َج ٍة من حاجا ِتنا،
مصد ََر َ
ش َب ِعنا وغذا ِئنا .و ُه َو يُريدُنا أن َنثِقَ ب ِه وأن نتطلَّ َع إلي ِه ِل ِ
وروحيَّاً.
جسديَّاًِ ،
عاطفيَّاً ،عقليَّاًُ ،
عونا نن ُ
ص ِلّي من
ث ُ َّم َد ُ
ح البَ ُّخور .فعندما كانَ الكا ِه ُن يَ ِق ُ
أمام هذا المذبَح ،كانَ يُ َ
ف َ
ظ ُر إلى َمذبَ ِ
ب البا َح ِة
أج ِل
ذلك ،كانَ
الخارجيَّة .وبينما كانَ الكا ِه ُن يف َع ُل َ
ِ
أمام با ِ
الخاطئ الذي كانَ ي ِق ُ
ِ
ف َ
سوع المسيح ،رئيس ك َهنَ ِتنا األع َ
أمام الله اآلب.
عن ي ُ
يُم ِث ّ ُل ُ
ص َ
ورة ً ِ
ظم ،الذي يتشفَّ ُع بنا َ
ُملَ َّخص
ور العالم ،و ُه َو ُخ ُ
بز الحياة ،و ُه َو
ُشير إلى ي ُ
سوع .ف ُه َو نُ ُ
ُك ُّل ما كانَ في خي َم ِة العبا َدة كانَ ي ُ
الكاملَة .و ُه َو الذي يُ َ
سوع
ذبي َحتُنا
أمام ِ
ِ
ضة .بالحقيقَ ِة بإمكا ِننا أن نرى إنجي َل ي ُ
المر َح َ
ط ِ ّه ُرنا َ
غيرةِ تلك .وفقط عندما نف َه ُم خي َمةَ اإلج ِتماعِ سي ُك ُ
ون بإمكانِنا
المسيح في خيمة اإلجتِماعِ ال َّ
ص َ
سفر الال ِو ِيّينَّ ،
فر كانَ الدَّلي َل الذي إستَخ َد َمهُ الكا ِه ُن خال َل خدمتِ ِه في
ألن هذا ال ِ ّ
س َ
أن نف َه َم َ
صغيرة؟
ص ّ ِو ُرهُ َ
خي َم ِة العبا َدةِ َ
في ُ
سةُ ال َّ
سو َ
تعر ُ
تلك الخي َمةُ ال ُمق َّد َ
ع الذي كانت ت ُ َ
تلك .فهل ِ
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الفَص ُل الثَّانِي
َخي َمةُ ال ِعبا َد ِة اليَوم
إن أخ َ
اإلنسانَ ،ف َّ
ُ
ط َر نتي َج ٍة ِلخطيَّة اإلنسان
ئ
سفر التكوين نقرأ ُ أنهُ عندما ي ِ
ُخط ُ
في ِ
عضلَة األساسيَّة ،وال ُمصالَحة
كانت طالقا ً – أي إنفصاالً -بين الله واإلنسان .إن ح َّل هذه ال ُم ِ
بع َد هذا اإلنفصال ،هو كل ما يتكلَّم عنهُ
الكتاب المقدس .وهذا هو كل ما كانت هذه الخيمة
ُ
البريَّة تتكلم عنه.
في ِ ّ
فلماذا ال نُق ِ ّد ُم ُ
الرسالَةُ إلى
نحن
تطلّبا ِ
اليوم الذبائ َح الحيوانيَّة؟ أل َّن ُم ِ
ت الله تغيَّرتّ ِ .
َ
الكاتب
سفر العبرانيين يقو ُل
ُ
ال ِعبرانيين تشر ُح لنا السبب كالتالي :في اإلصحاح التا ِسع من ِ
جر َد رمز ،أي بمثاب ِة نسخ ٍة عن خيم ِة ِعبا َدةٍ توج ُد في المجا ِل
أن خيمةَ ال ِعبا َدة كانت ُم َّ
السماوي .وهذه الخيمة السماويَّة ليست مصنوعةً من موا ٍد ما ِ ّديَّة ،بل من موا ٍد روحيَّة
منظور وملموس على
تعبير
جر َد
سماويَّة .فالخيمةُ التي قا َل اللهُ لموسى أن يبن َيها كانت ُم َّ
ٍ
ٍ
سة موصوفَة في عبرانيين .9
األرض عن خيم ٍة روحيَّ ٍة غير ملمو َ
َّ
سليمان من ُ
فوق إلى أسفَل.
إنشق
مات يسوعُ على الصليب،
ت َ َذ َّك ُروا أنَّهُ عندما َ
ُ
حجاب هي َكل ُ
ش
واح َدة في السنة ،كانَ يدخ ُل
مرة ِ
تذ َّك ُروا أنهُ َّ
دس األقداس ،وكانَ يَ ُر ُّ
رئيس الكهنة إلى قُ ِ
ُ
َدما ً ليُ َك ِفّ َر عن خطايا ال َّ
مات يسوعُ على الصليب
بأسرهِ.
ب
وبنفس هذا المعنى ،عندما َ
ِ
شع ِ
ِ
السماء إلى الخيم ِة السماويَّة.
رئيس كهن ِتنا األعظم ،وبهذا دخ َل في
أصب َح
ِ
َ
َ
فأمام المذبحِ
النُحاسي في الخيم ِة السماويَّة ،قد ََّم موتَهُ
كالتتميم ال ِنّهائي لك ِّل الذبائح الدمويَّة .ث َّم تقد ََّم إلى
ِ
الكامل من الخطايا ُمم ِكناً.
ضة وجع َل التطهير
ِ
ِ
المر َح َ
ب منَ الله .فقط الكا ِه ُن كانَ بإمكانِ ِه أن
قب َل َمو ِ
ت المسيح ،لم َي ُك ِن ُمم ِكنا ً ِل ِ
لخاطئ أن يقتَ ِر َ
َّ
صليب.
بالخاطئ.
شفَّ َع
ب منَ الل ِه ِل َيت َ َ
ولكن ك َّل هذا إلتَغى عندما َ
ِ
مات ي ُ
سوعُ على ال َّ
يقت َ ِر َ
محضر الل ِه.
وأنت منَ ال ُّد ُخو ِل إلى
صليب ،م َّكننا أنا
َ
فعندما َ
مات ي ُ
سوعُ على ال َّ
ِ
تطبيق آخر ها ٌّم ُه َو َّ
ٌ
كتب بُولُس ما معناهُ" ،ألستُم
أن أجسا َدنا هي اآلن هيا ِك ُل لل ِه .ولقد َ
ٌ
ساكن في ُكم؟ إن كانَ أح ٌد يف ِس ُد هذا الهي َكل ،يُف ِس ُدهُ الله ،ألن هيك َل الل ِه
تعلمونَ أن رو َح الل ِه
ُوص َل هذه الحقيقة ِلل ُكورن ِث ِيّين ،الذين
الر ُ
حاو َل َّ
ُمقد ٌ
سول بُولُس أن ي ِ
َّس الذي أنتُم هو ".لقد َ
الجنسيَّة .فقا َل ل ُهم" :جسدُكم لم يُخلق للجنس ،بل لله .ألستُم تعلمونَ
ُواج ُهونَ الخطايا ِ
كانُوا ي ِ
أن جس َدكم هو هيك ُل الله ،وأن اللهَ سا ِك ٌن فيكم؟" (ُ 5كورنثُوس  .)22 -51 :6وفي كولوسي
عن ال ُمؤمنين" ،الذين أرا َد اللهُ أن يُ َع ِ ّرفَ ُهم ما ُه َو ِغنَى مج ِد
َ ،22 :5يقُو ُل الرسول بولس ِ
نعم ،فالمسي ُح السا ِك ُن في ُكم ُه َو الذي
هذا ال ِ ّ
س ّر في األ َمم ،الذي ُه َو المسي ُح في ُكم َرجا ُء ال َمجدَ ".
ور المجي َدةِ ال َعتيدة.
يأتي ُكم ِب ُك ِّل األ ُ ُم ِ
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حضور الل ِه يس ُكن فيكم؛ بل يعني أيضا ً َّ
أن لدي ُكم كل
عجزَ ة .ألنهُ يعني أن
فالمسي ُح في ُكم ُه َو ُم ِ
َ
القوة التي تحتاجونها لتعيشوا الحياة التي يُريدُها اللهُ ل ُكم.
عونا نتأ َّمل في التطبيقات الروحية الجميلة لخيمة العبادة هذه على حيا ِتنا.
واآلن َد ُ
فعندما تستيق ُ
حيث تقضي وقتا ً
ُ
ش ِ ّجعُ َك على أن تَتَمت َّ َع ِبفترة التأ ُّم ِل وال ِعبا َدة،
ظ في الصباح ،أ ُ َ
ذلك ،حا ِول أن تج َد
في حضر ِة الله قب َل أن تخر َج إلى العالم
نهارك .وعن َدما تف َع ُل َ
لتعيش َ
َ
أمام المذبحِ النُحاسيَ ،و ِث ْق
عبر خيمة ال ِعبادة .فقط
باألخبار ال َّ
تصور َ
ارةِ
س َّ
أنك ُّ
َّ
طريقَ َك َ
ِ
تمر َ
َّ
يغفر خطاياك .فإن لم ت َ ُك ْن بع ُد قد
ع المسيح كانَ حم َل الل ِه الذي َ
مات على ال َّ
أن يسو َ
صليب ِل َ
ذلك اآلن .وبع َد هذا أُش ُكر الله لغفرانِ ِه خطاياك على
فران خطاياك ،إف َع ْل َ
َ
آمنت بالمسيحِ ِلغُ ِ
ع َك بأنهُ كان الذبيحةَ
فران خطاياك.
ِ
صلي ِ
ب يسوع ،وأ ِ ّك ْد إقتنا َ
الكاملَة ِلغُ ِ
ُ
ُ
وحيث ستحتا ُج
يديك وقدميك،
حيث ستغس ُل
ضة،
َ
واآلن تخيَّل َ
أنك تُتابِع طريقَ َك نحو ِ
المر َح َ
إعترف بها
مور و ِسخَةٌ وال تُرضي الله في حياتِ َك؟
لهذا الغس ِل باستمرار .فهل ُه َ
ْ
ناك أ ُ ٌ
أمام المنارة واش ُكر الله على اإلعالن،
واتركها ،واط ُه ْر .ث َّم أد ُخل مجازيَّا ً إلى القُدس ،و ِق ْ
ف َ
ترك َك في ُّ
الظل َم ِة فيما يتعلَّ ُق بالحياةِ
وعلى عدم تر ِك َك في الظلمة .أُش ُك ْر الله أنَّهُ لم ي ُ
والخالص .وأش ُكر اللهَ على َك ِل َمتِ ِه.
خبز الوجوه ،واشكر الله على تأمينِه إحتياجاتك.
ث َّم
تصور نف َ
َّ
س َك واقِفا ً أما َم مائدةِ ِ
خبز لديك ،وكل مقتنياتك ،وكل
إعترف بروحِ ِعرفان الجميل أن اللهَ هو
ْ
ُ
مصدر كل قطع ِة ٍ
ف َّ
رفان
ما يس ُّد حاجاتِك .إعت َ ِر ْ
بأن اللهَ ُه َو الذي ي ُِلّبي ُك َّل إح ِتياجاتِ َك هذهِ ،وأعتَ ِرف بذل َك ِبعُ ِ
جمي ٍل لهُ.
وإقض وقتا ً في الصالة من أج ِل تفاصي ِل
وبعدها ف ِ ّكر بمذبحِ البخور ،وب ُمعجز ِة الصالة.
ِ
واج ُهها في ُك ِّل يوم.
إحتياجاتِ َك ،ومن أج ِل التَّح ّدِيا ِ
ت التي ت ُ ِ
هناك حضور
ذلك التح ّدِي الذي يُذ ِ ّك ُر َك أن
َ
ضع أما َم َك َ
وعندها عندما تُف ِ ّكر بقدس األقداسْ ،
ليس فقط روح الله السا ِكن فينا ،بل إمكانيَّة أن تكونَ في حضر ِة الله الحقيقيَّة
الله الجليلَ ،
واجبا ً
ُ
نت في العالم.
أينما ُك َ
ض ِر الل ِه .ولم َيعُ ْد ِ
فنحن لم نَعُ ْد بحا َج ٍة إلى كا ِه ٍن لند ُخ َل إلى مح َ
علينا أن نجتازَ
مات المسي ُح
عبر
نظام العبا َدةِ الحرفِي ال ُمبَيَّن في خي َم ِة العبادة ،ألنَّهُ عندما َ
ِ
َ
حضرةِ الله.
ب ُمباش ََرة ً من
على ال َّ
صليب ،م َّكنَنا من أن نقت َ ِر َ
َ
صها من خيم ِة العبا َد ِة في ال َب ِ ّريَّة.
ُه َ
ثيرة ٌ يُم ِك ُن إس ِتخال ُ
ناك تطبيقاتٌ روحيَّةٌ تَ َعبُّ ِديَّةٌ َك َ
وهذا أه ُّمها :ال يزا ُل ُممكنا ً لرج ٍل خاطئ أو إمرأةٍ خاطئة اإلقتراب من الله القدوس
والدخول إلى حضرتِ ِه من ِخال ِل طريق ِة عيش جديدة ،التي أصبحت ُمم ِكنَة بواسط ِة يسوع
المسيح ربَّنا.
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سوف َن ُ
ظ ُّن َّ
اس
ب على الل ِه عملُهُ ليج َع َل هذا ُمم ِكناً،
عندما نَقد ُُر قِي َمةَ ما تو َّج َ
أن النَّ َ
َ
ض ِر
ض ِر الله .ولكن لماذا ليست الحا ُل هكذا؟ هل سبقَ ودخ َ
َلت إلى مح َ
سيترا َكضُونَ إلى مح َ
ُّ
ُ
ليس أح ٌد يأتي إلى اآلب إال بي".
الطريق
سوع" ،أنا هو
الل ِه القُدُّوس؟ قا َل ي ُ
والحق والحياةَ ،
(يُو َحنَّا  )6 :52نرى هذه الحقيقةَ الروحيَّة اإلنجيليَّة العظيمة ُم َمثَّلَةً في خيم ِة العبا َدة .فاللهُ
معك وأن يجع َل من حيا ِت َك خيمةً لهُ.
يلتقي
يُري ُد أن
َ
َ
وهكذا ،وبع َد أن حصلنا على وجه ِة نظ ٍر عن خيم ِة ال ِعبا َدة ،أصبحنا ُمستع ّدِينَ
لدراسة سفر الالويين القصير.
ُعطي
سفر الالويين كانَ بالحقيقَ ِة بمثاب ِة دلي ٍل يستخدمهُ الكهنة .ف ُه َو يق ِ ّد ُم دليالً ي ِ
إن َ
للكهن ِة تعليما ٍ
صلَةً عن كيفيَّ ِة ذبحهم للحيوان ،وماذا يفعلون بأحشائِ ِه وبأجزائ ِه ال ُمخت ِلفة.
ت ُمفَ َّ
ي) ،وال مثل
ليس ِ
بالطبعِ هذا َ
موحيا ً لنا مثل المزمور الثالث والعشرين (الربُّ راع َّ
اإلصحاح الثالث عشر من رسالَة كورنثوس األولى .ولكن أرجو أن ال يتبا َدر ألذهانكم أنه
ُ
حقائق روحيَّة أو تطبيقاتٌ تأ ُّملية ي ُ
ُمكن الحصو ُل عليها من سفر الالويين .فهذا
ال توجد
ضها.
ُ
السفر ملي ٌء بالحقائق الجميلة التي أرجو أن أُبرزَ بع َ
األجزاء
ينبغي معرفة َّ
أن هذا الدليل مقسوم إلى ثالثة أجزاء .تُش ِ ّد ُد اإلصحاحاتُ السبعة
ق كيفيةَ تحضير هذه
سفر الال ِو ِيّين على الذبائح .فهذا ال ِ ّ
س ُ
األولى من ِ
فر يُعَ ِلّ ُم الكهنةَ بالتَّدقي ِ
الذبائح ،و ُه َو يُعطينا أيضا ً بصيرة ً
لنفهم معنى هذه الذبائح أيضاً.
َ
أما في اإلصحاحات  ،52-3فالت َّ ُ
ركيز فيها هو على ال ُخدَّام أو على الكهنة أنف ِس ِهم.
فهذه اإلصحاحات الثامن ،التاسع ،والعاشر تق ِ ّد ُم تعليمات ُمه َّمة عن الكهنة ،وعن أي نوعٍ
من الرجال ينبغي أن يكونوا ،وعلى أي مستوى ينبغي أن يعيشوا .تَطبيقيَّاً ،تُو َج ُد
الكثير منَ
ُ
ق التَّعبُّ ِديَّة ال َجميلة في هذه اإلصحاحات.
الحقائِ ِ
قلب سفر الالويين فنج ُدهُ في اإلصحاحات  .22-55وأنا أُس ِ ّمي هذا القسم من
أما ُ
السفر "التقديس ".فك ٌّل من خيمة العبادة والكهنة الذين خدموا فيها كانوا بمثاب ِة شهادة الله
شعب الله ال ُمختار كان شعبا ً ُمقدَّسا ً ألن إل َه ُهم قدوس .والتشدي ُد في هذه
للعالم أجمع أن
َ
اإلصحاحات  22-55هو َّ
ير ليكونَ شعبا ً ُم َميَّزا ً و ُمخت ِلفاً .فكلمة ُمقدَّس
أن هذا الشعب اختِ َ
"يخص الله ".كانَ على هؤالء ال َك َهنَة أن َي ِعي ُ
صونَ الله.
شوا
تعني
ُّ
ٍ
كأشخاص َي ُخ ُّ
الكثير من األيَّام
فهناك
وفي اإلصحاحات  21-28لدينا ما أُس ِ ّمي ِه "الخ َدمات".
َ
ُ
واألعياد المقدَّسة في اإليمان اليهودي .وتجدُها ُموثَّقَةً في األسفار الخمسة األولى في الكتاب
7

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

المقدس .وبما أن هؤالء الكهنة هم الذين كانوا سيقومون بالخدمة خالل هذه األعياد المقدَّسة،
إحتاجوا لتعليما ٍ
للقيام بذلك.
ت
ِ
ْ
س َك هذا السؤال :بماذا أرا َد اللهُ أن
وعندما تص ُل إلى هذا القسم من سفر الالويين،
إسأل نف َ
س َك :لماذا أرا َد اللهُ أن
يُذ ِ ّك َر الكهنة عندما أ َّ
س لهم يوما ً ُمقدَّسا ً كالفصحِ مثالً؟ ثم إسأل نف َ
س َ
يتذ َّك َر الكهنةُ هذه األُمور؟
التَّطبيقاتُ
أنا أُس ِ ّمي اإلصحاحين األخيرين من سفر الالويين "التسليم ".فك ٌّل من سفر الالويين
والتثنية ويشوع تُختَت َ ُم ب ِعظا ٍ
بتحريض عظيم
األسفار الثالثةُ تُختَت َ ُم
ت تَطبيقيَّ ٍة قَ ِويَّة .فهذه
ٍ
ُ
نواميس الله وبأن يكونوا شعبَا ً مقدَّسا ً كما دعا ُهم الله .فلقد تم
ب الله بإطاع ِة
جليل لشع ِ
َ
سفر الال ِو ِيّن تجعَ ُل
تحرير ُهم وخال ُ
ُ
صهم ليكونوا ق ّدِيسين .التَّحريضاتُ ال َمو ُجو َدة في نهايَ ِة ِ
ِينامي ِكيَّة .لقد قا َل موسى أنهُ كانَ
من هذه اإلصحاحا ِ
ت األخيرة من هذا ال ِ ّ
سفر في غايَ ِة ال ّد ِ
يتلعث ُم في الكالم ،وأنَّهُ كانَ يل َدغُ .ولكن ُهنا يبدو موسى في ق َّم ِة بالغ ِت ِه وفصاح ِته.
ع َم ِليَّة
شخصيَّة ،و َ
تطبيقاتٌ تعبُّ ِديَّة،
ِ
عونا نن ُ
سفر الال ِويِّين.
عض البَركا ِ
َد ُ
ظ ُر اآلن إلى َب ِ
ت الت َّ َعبُّ ِديَّة التي يُم ِكنُنا إيجادُها في ِ
سفر
فمثالً أُنظروا إلى
سب َعةُ األُولى من هذا ال ِ ّ
األول" ،الذبائح ".اإلصحاحاتُ ال َّ
ِ
الجزء َّ
صة بالطريقة التي بها تعلَّ َم الكهنَةُ
تحتَوي على
ق ال َجميلة ال ُمخت َ َّ
ِ
بعض الحقا ِئ ِ
َ
تقديم الذَّبائحِ
ُ
ب
ئ إلى خيم ِة العبادة طالبا ً الغُفران ،كان
لله .مثالً ،عندما ينز ُل الخاط ُ
الكاهن يلتقي ِه عن َد با ِ
ُعلّ ُمهُ الكا ِه ُن عن معنى الذبي َحة التي كان سيُق ِ ّد ُمها.
الخيمة .وكانَ ي ِ
باإلضافَ ِة إلى َمسؤوليَّا ِتهم األُخرىَ ،
ب الل ِه أيضاً .فعندما
كان ال َك َهنةُ ُم َع ِل ِمي شع ِ
ئ بذبيحتِ ِه الحيوانيَّةَ ،
رأس الحيوان.
كان يُعَ ِل ُمهُ الكا ِه ُن أن يض َع ي َدهُ على ِ
يأتي الخاط ُ
ئ يف َع ُل هذاَ ،
وعندما َ
قصاص ال َموت الذي
كان يُص ِب ُح الحيوا ُن بَدِيلَهُ .وهكذا فإن
كان
َ
ِ
الخاط ُ
بارة
ت
ت الحيوان
وليس بمو ِ
إستحقَّهُ الخاطئ يُدف ُع تماما ً بمو ِ
ِ
الخاطئ .من ُهنا تأتي ِع َ
َ
سمي ِه
َبش ال ِفداء ".هذا كان المعنى وراء تقديم الذبيحة .وهذا ما يُ ِ
َبش ال ُم َ
حرقَة ،أو ك ُ
"ك ُ
ارة البديليَّة "،عندما يُ َ
الر َ
ط ِبقُ َ
سوع
مز ال َجميل على مو ِ
تي ُ
ون هذا َّ
الالهوتيون "الكفَّ َ
صليب من أج ِل َخ َ
طايانا.
المسيح على ال َّ
مرت أوقاتٌ في
سفر،
تقرأُونَ هذا ال ِ ّ
سوف تكتشفُون فيما يتعلَّ ُق بالذبائح أنهُ َّ
بينما َ
َ
ب
تاريخ إسرائيل عندما أخطأَت األ ُ َّمة ِ
بكام ِلها .ولهذا كان ينبغي أن تح ُ
ص َل توبةٌ للشع ِ
ُدر ُكونَ ُخ ُ
ورة َ الشر الذي فعلوه،كانَ عليهم أن يُق ّدِموا ثورا ً فتيَّا ً
ِ
ط َ
بكام ِله .فعندما كانوا ي ِ
ُ
ب أيد َي ُهم على
كذبيح ِة خطيَّة .وعليهم أن يأتوا ب ِه إلى خيم ِة العبادة
حيث سيض ُع قادة ُ الشع ِ
8
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رأس هذا الحيوان ،ثم يذبحونَهُ أمام الرب .عندها سيقومون بالعمليَّ ِة ذاتِها التي يقومون بها
ِ
عندما يُق ّدِمون ذبيحة خطيَّ ٍة إعتياديَّة .وبهذه الطريقة ،يُك ِفّ ُر الكهنةُ عن كل الشعب .ألن يكونَ
الو َ
رائعا ً أل َّم ٍة أن تختبِ َر مثل هذه التوبَة الجماعيَّة عن خطيَّة الوطنَّ .
ط ِنيَّة عن
إن التَّوبَةَ َ
َطيَّ ِة األ ُ َّمة هي َح َد ٌ
ث رائِ ٌع إذا َح َد َ
ث في أيَّ ٍة أ ُ َّمة .هذه هي إحدى ال ُممارسات الموصوفة في
خ ِ
سفر الالويين.
تحت قيا َد ِة
كانَ هؤالء الكهنة رجاالً ممسوحين؛ أي أنَّ ُهم َك َك َهنة ،ين َبغي أن ي ُكونُوا
َ
ُوس وسي َ
خلف آذانهم ،وعلى
بدم الذبيحة
ُّ
الروحِ القُد ِ
س ُحونَ ِ
ط َرتِ ِه .ولل َّدالل ِة على ذلك كانوا يُم َ
َ
أبا ِهم أيد َيهم وأ َرج ِلهم اليُمنى .وكان هذا رمزا ً جميالً يقو ُل للكهنة" ،أنتُم رجا ٌل ُمقدَّسون.
سونَهُ أو تُم ِس ُكونَهُ بأيدِي ُكم،
وعلي ُكم قيا َدة الشعب ليكونوا قدّيسين .وكل ما تسمعونَهُ أو تَل ُم ُ
مكان تذ َهبُونَ إلي ِه ،ينبغي أن يكونَ ممسوحا ً بالروح القدس".
و ُك ُّل
ٍ
كتب
سفر الالويين
سوف نج ُد أيضا ً إيضاحا ً عما نعني ِه عندما نقول أن موسى َ
في ِ
َ
أسفار الناموس .ففي العه ِد الجديد ،عن َدما كان يسوعُ يشفي إنسانا ً
كتب
عن يسوع عندما َ
َ
س َك للكهنة ".لماذا فع َل يسوعُ هذا؟ َّ
ألن هذا التعليم
أبرص ،كانَ دائما ً يقو ُل لهُ" ،إذهب أ َ ِر نف َ
َ
سفر الالويين.
موجو ٌد في ِ
ي
نقرأ ُ اإلصحاحات األخيرة من سفر الالويين ،نج ُد
َ
عندما َ
الكثير منَ ال ُمحتَوى الت َّ َعبُّ ِد ّ
في موا ِع َ
المثال ،تَ ِج ُد اللهَ يَقُولُ" ،إذا سلكتُم في فرائضي
سبي ِل ِ
ظ موسى الرائعة .على َ
وعملتُم بها .أُعطي َم َ
األرض غلَّتَها وتُعطي
عطي
وصاياي
وح ِفظتُم
ط َر ُكم في حينِه وت ُ ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
طاف بالزرعِ فتأكلونَ ُخبزَ ُكم
طاف
أثمارها.
أشجار الحق ِل
س ُكم بال ِق ِ
ويلحق درا ُ
ُ
ويلحق ال ِق ُ
َ
وليس من يُز ِع ُج ُكم.
أرض ُكم آمنين .وأجع ُل سالما ً في
للشبعِ وت َس ُكنُون في
األرض فتَنَا ُمونَ
ِ
ِ
َ
وتطردونَ أعدا َء ُكم فيسقُ ُ
يطردونَ
يطر ُد خمسةٌ من ُكم مائةً ومائةٌ من ُكم ُ
طونَ أما َم ُكم بالسيفُ .
ُ
ِربوة ً ويسق ُ
وأسير بي َن ُكم وأ َ ُ
كون ل ُكم إلها ً وتكونون لي شعباً( ".الويين
ط أعداؤ ُكم بالسيف.
ُ
.)52 -8 :26
ناك أمورا ً ُم َّ
الجن ِسي.
سفر الالويين أن ُه َ
حظ َرة ،مثل الشذوذ ِ
وسوف تكت ِشفُونَ في ِ
َ
ُ
فحياة ُ الشذوذ ال
ُنجبان أوالدا ً يُصبِحونَ
ان وال َدين ي ِ
تتطابق مع خط ِة الله لشري َكي حياة يُصبِح ِ
ي ُم َح َّ
شركا َء ووالدِين .فال ُّ
ظ ٌر َّ
بدورهم ُ
الوخيمة ال ُمتَر ِت ّ َبة علي ِه
شذُوذُ ِ
ِ
ألن مائِ َدة َ العواقِب َ
الجنس ُّ
واضحٍ و ُمباشَر .ولهذا ح َك َم موسى على
ست َج ِيّ َدة .لقد تكلَّ َم ُموسى عن هذه ال ُمش ِكلَة بشك ٍل ِ
لَي َ
سفر الالويين يح ُك ُم أيضا ً على السحر والشعوذة
ص َرا َم ٍة ِ
قاطعَة .ونج ُد أن َ
الشذوذ الجنسي ب َ
والرقيَة وال ِع َرافَة وأمثا ِلها .وهكذا َّ
ب الله أن
نواميس موسى
فإن
ُّ
صار َمة ألنَّهُ على شع ِ
ِ
َ
َب اللهُ أن يُ َع ِلّ َمها ِلشع ِب ِه في سفر
يكونوا ق ّدِيسين .فالقداسةُ هي النَّ ِتي َجةُ ال ِنّها ِئيَّةُ التي َيرغ ُ
الالويين.
9
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أرجو أن تكونَ هذه ال ُمق ِ ّد َمة واإلستطالع لسفر الالويين قد جعلت هذا السفر مفهوما ً
لك .ألنَّ َك ،وكما تتذ َّكرَّ ،
وأظهر ل ُهم
فإن هذا السفر كان بمثاب ِة دلي ٍل للكهنة،
وسبب برك ٍة َ
َ
كيف يكونون ممسوحين كرجا ٍل قديسين ل َيخدِموا الله القدوس" .كونوا ق ّدِيسين أل ِنّي أنا
َ
لك ولي.
قدُّوس ،يقو ُل الربُّ  ".هذه هي رسالةُ سفر الالويين َ
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فر العَدَد
ِ
س ُ
الرابِع
الفَص ُل َّ
ُمستَوى القَرار
ي الذي َب َدأ في سفر التَّكوين ،وتا َب َع َ
عبر
فر ال َع َدد التسل ُ
يُتا ِب ُع ِس ُ
ص ِ
طريقَهُ َ
س َل الق َ
ص ّ
صير عندما أع َ
سفر ال ُخ ُروج ،وت َّمت ُمقا َ
ط َعتُهُ ِلوق ٍ
سفر الال ِو ِيّين ،الذي
ت قَ ٍ
طى اللهُ ِل ُموسى َ
ِ
ططا ً
يحتَوي ُخ َ
لبناء خي َم ِة اإلجتِماعِ في البَ ِ ّريَّة.
وتفاصيل
ِ
ِ
شعب الل ِه عجائِبيَّا ً من العبوديَّة التي قاسوا منها في مصر ،كان عليهم
تحر َر
ُ
عندما َّ
ُ
َّ
سفر العدد يُخبِ ُرنا أنَّ ُهم لم
أرض ال َمو ِع ِد أي كنعان.
يجتازوا البَ ِ ّريَّة وأن يد ُخلوا إلى
أن
ِ
ولكن َ
يذهبوا ُمباشَرة ً من مصر إلى كنعان .بل داروا في حلقا ٍ
ت في البريَّة لمد ِة أربعينَ سنةً!
تحرروا من
مجازيَّاً ،هذه الظا ِه َرة ُ هي حقيقةٌ في حياةِ الكثير من ال ُمؤمنين اليوم .فلقد َّ
ِ
سلطة الخطية ِب َد ِم المسيح ،ولكنَّ ُهم ال َيعي ُ
شونَ بالطريقَ ِة التي خلقَ ُهم اللهُ وأعا َد
قصاص ومن ُ
شوا بها .بل هم ُمح َب ُ
خلقَ ُهم ثانِيَةً ل َيعي ُ
أرض
غير ُمكتفين .لم يد ُخلوا
طون ُمكتَئِبون يائسون ُ
َ
عوها العه ُد ال َجديد بالحياة األبديَّة( .يُو َحنَّا
الموعد ،أي مجازيا ً َ
ذلك النَّوع منَ الحياة التي يد ُ
ضل( ".يُو َحنَّا  )52 :52يُس ِ ّمي
 .)51 :8قا َل ي ُ
"جئتُ لت َ ُكونَ ل ُهم َحياةٌ ،و ِل َي ُكونَ ل ُهم أف َ
سوعِ ،
العه ُد ال َجدي ُد هذا النَّوع منَ الحياة "الحياة األبديَّة".
صو َرة ٌ
َّ
مجازيَّةٌ عن نوعيَّ ِة الحياة التي نراها في العه ِد
إن
أرض ال َموعد في َكنعان هي ُ
َ
ِ
ؤم ُن ليخت َ ِب َرها .فبد َل أن يخت َ ِب َر ال ُمؤمنُونَ هذا النَّوع منَ الحياةِ،
ص ال ُم ِ
الجديد ،والتي َيخلُ ُ
فر َ
ورون في َحلَقَا ٍ
سفر العدد هذا
غة من عدم اإليمان وخيب ِة األمل والتشويش .يُ َع ِلّ ُمنا ُ
َي ُد ُ
ت ُم َ
رس مجازيَّاً ،بينما َيتكلَّ ُم عن هذه الحقبة من تاريخِ ال َّ
ي.
شع ِ
ب العبر ّ
ال َّد َ
كامل
َموتُ ِجي ٍل ِ
مرتين فيه.
ي أو ذُ ِك َر ع َد ُدهُ َّ
يأخذُ ُ
ي قد أ ُ ِ
سفر العدد إس َمهُ من كون الشعب ال ِعبر ّ
حص َ
ب في اإلصحاحات الثالثة األولى من سفر الع َدد ،وتعدا ٌد آخر في
فلقد أ ُ ِخ َذ تَع َدا ُد الشع ِ
بكام ِله.
األول والثاني نج ُد
َ
موت جي ٍل ِ
اإلصحاح  .26وبين التعداد َّ
"بسبب عدم إيمان شَعب إسرائيل القَديم وإفتقارهم للثقة َّ
بأن الله سوف يت ِ ّم ُم مواعي َده ،قال
ُ
مر ُكم العشرين سنةً ،الذين تذ َّمرتُم
لهم اللهُ ما معناهُ" :ستموتونَ في البريَّة .أنتُم الذين
يفوق ُ
ع َ
سوف يُس َمح ل ُهما بدخو ِلها .لقد
أرض المو ِعد .فقط كالب ويشوع
ي ،لن يد ُخ َل واح ٌد من ُكم
َ
َ
عل َّ
بأمان إلى
دخلُ ُهم
ب األرض .فبدل ذلك،
قُلتُم أن أوال َد ُكم
سوف أ ُ ِ
سوف يُص ِبحون عبيدا ً لشع ِ
ٍ
َ
َ
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سوف تسقُ ُ
ط في
يرثون ما إحتقرتموهُ أنتُم .أما بالنسب ِة لكم ،فإن ُجثَث َ ُكم
هذه األرض
وسوف ِ
َ
َ
وسوف تتيهون في هذه البريَّة لم َّد ِة أربعينَ سنةً .بهذه الطريقة
البريَّة،
سوف تدفعونَ ثمنَ
َ
َ
ض ُكم لي.
البريَّة.
سوف أُعلَّ ُم ُكم ماذا يعني رف ُ
آخر واح ٍد من ُكم في ِ ّ
عدم إيما ِن ُكم حتى يرقُ َد ُ
َ
كلُّ ُكم ستموتون في البريَّة( ".عدد )86 -82 :52
فعم َل
بينما كانَ
البريَّة ،حاو َل اللهُ ِمرارا ً أن يُبرهِنَ لهم أنه معهمِ .
ُ
الشعب تا ِئها ً في ِ ّ
بعبور
ذلك اإليمان الذي سيس َم ُح ل ُهم
ُعط َي ُهم قا ِع َدة ً إليما ِن ِهمَ ،
عجزات ،وحاو َل أن ي ِ
معهم ال ُم ِ
ِ
نهر األ ُ ّ
أرض كنعان.
ردن ودخول
ِ
ِ
البحر األحمر ،ونزلوا إلى جب ِل سيناء ،ثم
ذلكَ ،خ َر ُجوا من ِمصر ،وإجتازوا
ولكنَّ ُهم َب َد َل َ
َ
البريَّة لمدة أربعين سنةً .ويقو ُل اإلصحا ُح األول من
دو َرانا ً في ِ ّ
إلى قادش برنيع ،ثم تاهوا َ
عشر
سفر التثنية أنَّ ُهم لو إنطلقوا ُمباشرة ً من مصر إلى كنعان ،الستغرقت ُه ُم الرحلة أح َد
َ
يوما ً فقط( .تَثنِيَة )2 :5
مرا ٍ
عجزات العظيمة ،وحاو َل
وسط ال َب ِ ّريَّة،
وفي
ِ
عشر َّ
ت قا َل اللهُ أنه صن َع معهم ال ُم ِ
َ
أن يُو ِفّ َر قاعدة ً
إستمروا بال َّدوران في
أرض كنعان ،ولكنَّ ُهم
إليمان يستطيعون به أن يدخلوا
ُّ
َ
ٍ
مرا ٍ
حلقا ٍ
اضطر موسى أن يكونَ كاهنا ً ونبيَّاً.
ت مما
َّ
عة ع َّدة َ َّ
فرغة .ولقد أخطأوا بفظا َ
ت ُم َ
إغفر لهم،
صلّيَّاً" ،يا الله،
فكانَ
أمام الله ُم ِ
ُ
ْ
يذهب إلى جب ِل سيناء ككا ِهنِ ِهم ،وكان يتشفَّ ُع ب ِهم َ
ع ُموسى من أج ِلهم
تغفر لهم ".وبما أن موسى كان شخصا ً ُم َميَّزا ً عن َد الله،
أرجوك أن
تضر َ
َّ
َ
مرات وأكثر( .عدد )22 :52
غفر اللهُ للشعب
عشر َّ
عشر َّ
َ
مراتٍ ،و َ
َ
َو ِم ْن على جب ِل سيناء ،صلَّى موسى طا ِلبا ً منَ الل ِه أن يُظ ِه َر ُ
فران
طو َل أناتِ ِه ِبغُ ِ
"إلى متَى أحتَ ِم ُل
طلب ُموسى ،ولكنَّهُ قا َل،
غفر ل ُهم اللهُ كما
َ
خَطايا َبني إسرائيل .ولقد َ
ي .ولكني
هذا ِ
ي؟ لَقَد َ
س ِمعتُ ت َ َذ ُّم َر بني إسرائيل الذي يتكلَّ ُمونَ ب ِه عل َّ
الجيل الذي يت َذ َّم ُر عل َّ
سوف تسقُ ُ
البريَّة .أنتم
أُق ِس ُم بنفسي أنهُ كما تكلَّمتُم على َمس َم ِعي ،هكذا أف َع ُل ل ُكم.
ط ُجثَث ُ ُكم في ِ ّ
َ
ض
الذين يزي ُد
ُ
ي ،وال واح ٍد من ُكم سيدخ ُل أر َ
عمركم عن العشرين ،والذين تذ َّمرتم عل َّ
المو ِعد( ".عدد .)29 -22 :52
زن الذي سي َ
لذلك ال ُح ُ
ت الله.
أخبر موسى
ط َر على المحلَّة عندما
يا
الشعب بكلما ِ
َ
َ
َ
أرض الموعد .لقد عرفوا أنَّهم أخطأوا،
بالتحر ِك نحو
فب َّكروا في صبيح ِة اليوم التالي وبدأوا
ُّ
ِ
الربُّ  .ولكن موسى
ولكنَّ ُهم
صاروا ُمستع ِ ّدينَ
َ
آنذاك للدخو ِل إلى األرض التي وع َد ُهم بها َّ
ُ
الربُّ أيضاً.
الربَّ  ،تر َك ُهم َّ
طار .فألنَّ ُهم تر ُكوا َّ
قال ل ُهم أنَّ ُهم تأ َّخ ُروا وفاتَ ُهم ال ِق ُ
إن هذا المق َ
َّ
ولكن
غفر اللهُ ِلبَني إسرائيل،
طع ي ِ
ُعلّ ُمنا شيئا ً عن عالقتِنا مع الله .لقد َ
سبَّ َبت لهُ ألَما ً َكبيراً .بهذه الطريق ِة نف ِسها ،في حيا ِتنا في المسيح يُو َج ُد أكثر من
خَطيَّتَ ُهم َ
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جرد الخالص والغُفران .فلقد ُخ ِلقنا وأُعي َد خلقُنا ثانِ َيةً
خالصناِ ،ل َكي نُ َم ِ ّج َد
وذلك من خال ِل
َ
ُم َّ
ِ
َّس َّ
ناك قص ٌد من
اللهَ بخدم ِتنا لهُ وب ُد ُخو ِلنا إلى ُك ِّل ما أع َّدهُ اللهُ لنا .يُ َع ِلّمنا
أن ُه َ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
هان في البَ ِ ّريَّ ِة وع َد ِم ُد ُخو ِل َكنعان ،يُق ِ ّد ُم ِمثاالً عن الحقيقَ ِة
خالصنا؛ فإختِ ُ
بار أ ُ َّم ِة إسرائيل للتَّيَ ِ
خالصنا في هذ ِه ال َحياة.
ت على أنفُ ِسنا القَص َد من
ال ُمر ِعبَة أنَّهُ يُم ِك ُن أن نُ َف ّ ِو َ
ِ
ُمست َ َوى القَرار
بطان َّ
كون قُ ُ
عندما َي ُ
بواح َدة من الطائرات الضخ َم ِة على
الطائِ َرةِ بص َد ِد ال ُهبوط
ِ
سه ُ
المدرج ،مثل طائِرة ال ُكون ُكورد أو طائِرة بُوينغ  ،222يَصل إلى مر َحلَة علي ِه أن يُ ِلز َم نف َ
بال ُهبوط .وهذا ما يُس َّمى ِبنُق َ
برهُ ،و ُه َو
ط ِة
ص ُ
ُ
الالر ُجوع ،أو بمستوى القَرار .اللهُ ال ينفُذُ َ
َّ
سفر العدد يُخبِ ُرنا أنَّهُ يُو َج ُد ما يُس َّمى
َمملُو ٌء بال ِنّعمة.
ولكن اإلصحا َح َّ
الرابِع عشر من ِ
ت إيمانِنا .تُو َج ُد نُق َ
ُ
قر ُر فيها ما إذا
يرنا م َع الله،
"بِ ُمستَوى القَرار" في رحال ِ
حيث نُ ِ ّ
طةٌ في َ
س ِ
ُكنَّا سنع َم ُل أم لن نع َم َل بإرا َدةِ الل ِه ِل َحياتِنا.
تلك
سوف يعم ُل ال ُمستحيل ليجعلنا نرى إرا َدتَهُ ونعم ُل بها ،ولكنَّهُ يص ُل إلى َ
فرغم أن اللهَ
َ
َ
المرحلَة َح ُ
يث َيجعَلُنا نع َم ُل ما نُري ُدهُ ،ومن ث َ َّم يَ ِج ُد ِلنف ِس ِه شخصا ً آخر يع َم ُل من خال ِل ِه ما
يتحو ُل اللهُ عنَّا ل َكونِنا َرفَضنا ِبعنا ٍد أن نع َم َل َمشيئَتَهُ ،نُعاني
كانَ سيع َملُهُ من خال ِلنا .وعندما
َّ
خالصنا في هذه الحياةُ .
ذلك ال نفقُ ُد
فوتُ عندها القَص َد من
نحن ِب َ
ِ
من خسائِ َر فا ِد َحة ،ألنَّنا نُ ّ ِ
صنا اللهُ من أج ِل ِه.
صنا ،ولكنَّنا نخ َ
صةَ لنُ َح ِقّقَ في هذه الحياة القص َد الذي خلَّ َ
س ُر الفُر َ
خال َ
سس )52 -3 :2
(أَفَ ُ
حزنَة في
إن اإلصحا َح الرابع عشر من سفر العدد يحتوي على أكثر
ِ
المقاطع ال ُم ِ
الشعب تقلَّ َد أس ِل َحتَهُ في الصباحِ التالي .وعندما
الكتاب ال ُمقدَّس .يُخ ِب ُرنا هذا اإلصحاح أن
َ
ُ
"نحن اآلن ُمستعدُّون للدخول "،سمعوا هذه الكلمات الرهيبَة من موسى" ،لقد
قا َل الشعب،
تأ َّخرت ُ ّم! إنزعوا أسل َحت َ ُكم عن ُكم! لقد ابتعدتُم عن الله ،فابتع َد اللهُ عن ُكم".
(رومية
س َّمى إرادة الله الصا ِل َحة المرضيَّة
والكاملَة ِلحيا ِة ُك َّل ِِ ِ
ِ
واح ٍد منَّا ُ
يُو َج ُد ما يُ َ
فر العدد يتكلَّ ُم عن ع َم ِل إرا َدةِ الل ِه هذه لحياتِنا .عندما تقرأُونَ اإلصحاح
ِ )2 ،5 :52س ُ
ُ
قر ُر جميعُنا ،إ َّما بأن نع َم َل
ناك ب ُمستَوى القرار،
سفر العدد ،تأ َّملُوا ُه َ
حيث نُ ِ ّ
َّ
الرابِع عشر من ِ
ُ
ُور في حلقا ٍ
ت
وت
أو بأن ال نع َم َل بإرا َدةِ الل ِه لحيا ِتنا .ولن َيفُ َ
األوان أبدا ً لنُقَ ِ ّر َر بأنَّنا لن ند َ
فر َ
إختارها اللهُ لنا.
سوف نجتا ُح وند ُخ ُل ونم ِلكُ الموا ِعي َد التي
غ ٍة بع َد اليوم ،بل
َ
ُم َ
َ
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امس
الفَص ُل ال َخ ِ
مجازيَّةٌ الفِتَة
ص َو ٌر
ُ
ِ
َّ
سفر ال َع َدد مملو ٌء بإستعارا ٍ
سو ُل بُولُس
ص َو ٍر
الر ُ
مجازيَّ ٍة ُم َؤ ِث ّ َرة .ولقد أعطانا َّ
تو ُ
إن َ
ِ
ت التَّعَبُّ ِديَّة وال َّ
وذلك عندما قا َل،
ب ال ُمقدَّس،
المفتا َح للتَّطبيقا ِ
َ
خصيَّة لل َّ
ِ
سر ِد التَّاريخي للكتا ِ
ش ِ
إلنذارنا ُ
أواخ ُر ال ُّد ُهور".
"فهذه األ ُ ُمور َجميعُها أصابَت ُهم ِمثاالً و ُك ِتبَت
نحن الذين إنتَ َهت إلينا ِ
ِ
ب علينا أن نب َح َ
ث عن أمثِلَةٌ تُقتَدى وتحذيرا ٍ
ت
(ُ 5كورنثُوس  )55 :52هذا يعني أنَّهُ يتو َّج ُ
ب ال ُمقدَّس.
تُتَفا َدى عندما نقرأ ُ ال َّ
ي في الكتا ِ
سر َد التَّاريخ ّ
"مثال" هي كلمةٌ يُم ِك ُن تَر َج َمتُها "ن ُمو َذج"،
عبير عن مف ُهوم ِ
ال َك ِل َمةُ التي إستَخد َمها بُولُس للت َّ ِ
صغير "،أو "مجاز ".فعندما نَقُو ُل َّ
ص َو ِر
أن هذا ال َّ
أو "درس َمو ُ
سفر َملي ٌء بال ُّ
ضوعي َ
صة ٌ
ُ
ذلك َّ
ست أحداث تاريخيَّة حقيقيَّة.
َقص ُد ِب َ
فالمجاز ُه َو ِق َّ
جازيَّة ،ال ن ِ
أن هذه األحداث لي َ
ال َم ِ
أو ح َد ٌ
معنى أع َمق يُعَ ِلّ ُمنا أ ُ ُمورا ً أخالقيَّةٌ أو ُروحيَّة.
ث ل َدي ِه
ً
س َحابَةُ اإلرشاد
َ
سفر ال ُخ ُروج أنَّهُ عندما أُقي َمت خي َمةُ العبا َد ِة في ال َب ِ ّريَّة ،ح َدثَت
الخ ِ
نقرأ ُ في األعدا ِد ِ
َ
تاميَّة من ِ
ب النُّموذج نف ِس ِه الذي أعطاهُ اللهُ ل ُموسى
عجزَ ة ٌ ِ
ي هَي َك ُل ُ
س ِ
ُم ِ
سلَيمان بِ َح َ
عظي َمة .وفيما بعد ،بُنِ َ
ي بِ َمج ٍد
ناء خي َم ِة
ِ
لبِ ِ
اإلجتماعِ في البَ ِ ّريَّة .لقد كانَ هَي َك ُل ُ
س َليمان هي َكالً دا ِئما ً لل ِعبا َدة ،ولقد بُ ِن َ
ُ
سليمان ،ل َد َر َج ِة
سة .وعندما ت َّم
سحا َب ٍة على هَي َك ِل ُ
تدشين ال َهيكلَ ،ح َّل ُرو ُح َّ
الربّ ِ َك َ
ب َمواد نَفي َ
َّ
األول  52 :3و.)55
أن ال َك َهنَةَ ُه ِر ُ
خارجِ الهيكل من هي َب ِة السحا َبةُ ( .ملوك َّ
عوا إلى ِ
سى اللهَ و َبنَى خي َمةَ ال ِعبا َدةِ في ال َب ِ ّريَّة ،نقرأ ُ َّ
يوم
عندما أطا َ
أن ُم ِ
ع ُمو َ
عجزَ ة ً عظي َمةً ح َدثَتَ " :
أُقِي َمت الخيمةَُّ ،
نار وبقيت هكذا
تحول ِ
ت السحابةُ إلى َ
غطتها السحابَة .وعن َد المساءَّ ،
ع ُمود ٍ
طوا َل الليل .وكانَ أيضا ً َّ
نار في اللَّيل .وحيثُما
أن سحا َبةَ النَّهار كانت تتغَي َُّر دائما ً إلى َ
ع ُمو ِد ٍ
الشعب ،وحيثُما حلَّت حلُّوا.
ت السحابةُ إرتح َل
إرتحل ِ
ُ
"لقد تَبِ َع بَنُو إسرائيل ُرو َح الل ِه في شَك ِل ال َّ
مرةِ
عبر البَ ِ ّريَّة .بهذه الطريقة إرت َ َحلُوا بأ ُ َ
سحابَ ِة َ
الربّ ِ فتوقَّفُوا َح ُ
سحا َبةُ باقِ َيةً .فإذا كانت
ناك طالما كانت ال َّ
أمر ُهم أن يتوقَّفُوا ،و َبقُوا ُه َ
َّ
يث َ
يت أيَّاما ً قَليلَة فقط ،بَقُوا فقط أيَّاما ً
طويالً ،كانُوا َيبقُونَ وقتا ً َ
سحابَةُ تبقى وقتا ً َ
طويالً .وإذا بَقَ ْ
ال َّ
ت ،فَ َّك َك ال َّ
تحر َك ْ
سحابَةُ فوقَ الخي َم ِة
عب خيا َم ُهم وإرتَحلُوا تابِعينَها .وإذا بَ ِقيَ ِ
ت ال َّ
ش ُ
قَليلَةً.وإذا َّ
يقضيها ال َّ
تلك الم َحلَّة.
عب في َ
ش ُ
سنَتَين ،فهذه هي ال ُم َّدة ُ التي كانَ ِ
يَومين أو شَهرين أو َ
سرعانَ ما إنتَقَلُوا .بهذه الطريقة كانُوا يُ َخ ِيّ ُمونَ أو
سرعانَ ما كانت تنت ِق ُل ال َّ
سحا َبةُُ ،
ف ُ
الربّ ( ".عدد )9
أمر َّ
س ِ
يرتَ ِحلُونَ ِب َح َ
ب ِ
14
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الروحِ القُدُس
يِ ،أي عمل ُّ
هذه قِ َّ
صةٌ َجميلَةٌ عن هذه ال ُم ِ
عجزَ ة التي تَر ُم ُز إلى اإلرشا ِد اإللَ ِه ّ
الروحِ القُد ُِس علينا .وفيما بعد ،ستُص ِب ُح خي َمةُ اإلج ِتماعِ في العه ِد
ي فينا ،ومس َحةُ ُّ
ال ُم ِ
عج ِز ّ
الرو ُح القُدُس ويع َم ُل
ورها ال َهي َك َل الذي يحيا في ِه ُّ
ال َجديد ُ
ص َ
ورة ً عن أجسادِنا ،التي تُصبِ ُح بِ َد ِ
س ُحنا ،يس ُك ُن فينا ،ويمألُنا تماما ً كما كانَ يع َم ُل في
يُّ .
فالرو ُح القُد ُ
ُس يَم َ
عم َل التَّجدي ِد العجائِب ّ
سليمان.
خي َم ِة اإلجتماعِ في ال َب ِ ّريَّ ِة ،وفي هي َك ِل ُ
عةٍ،
سؤا َل" ،إن كانت هذه ال َّ
طر ُحونَ ال ُّ
سحابَةُ قد قا َدت بَني إسرائي َل ،و ُهم ت َ ِبعُوها بِطا َ
قد ت َ َ
عبر البَ ِ ّريَّة ،ل َي ُ
ص َل
فلماذا لم تَقُ ْد ُهم هذه ال َّ
نهر األُرد ُّن ،و ِلت َ ِ
جتازوا َ
ق صحيحٍ َ
سحابَةُ في طري ٍ
كيف يُم ِك ُن أنَّ ُهم كانُوا يت َبعُونَ قيا َدة َ أو إرشا َد الل ِه
أرض ال َموعد؟
ع ٍة إلى ُد ُخو ِل
بهم ِب ُ
ِ
سر َ
َ
فر َ
ُورونَ في َحلَقا ٍ
غ ٍة في البَ ِ ّريَّة؟"
وأنَّ ُهم كانُوا بِ َ
ذلك يد ُ
ت ُم َ
ُعطي خلي َقتَهُ التي خلقَها ُح ِ ّريَّةَ
ص ّ ِو ُر هذا لنا إحدى
تُو َج ُد حقيقَةٌ ها َّمةٌ ُهنا .فاللهُ ي ِ
اإلختيار .يُ َ
ِ
أ َ َه ِ ّم ُّ
ورةِ خا ِل ِق ِه .و ُه َو لن ينت ِه َك ُحر َمةَ ُح ِ ّريَّ ِتنا
الط ُرق التي بها خلقَ اللهُ اإلنسانَ على ُ
ص َ
ُ
ت الل ِه ال ُمعدَّة لنا ،وأن نق َب َل
باإلخ ِتيار .فإن كانَ ل َدينا
ب ِب َبركا ِ
اإليمان بأن نُ ِ
ؤمنَ وأن نُطا ِل َ
والكاملَة لحيا ِتنا ،عندها س َي ُك ُ
أرض ال َمو ِعد
ع ِة الل ِه أن يَقُو َدنا إلى
صا ِل َحة
ِ
إرا َدتَهُ ال َّ
ِ
ون بإستِطا َ
الروحيَّة التي أعدَّها لنا .وسيَ ُك ُ
ب
ُّ
ون بإمكانِ ِه أن يُغدِقَ علينا بركاتِ ِه وأن يَقُو َدنا إلى مر َك ِز وقَل ِ
إرا َدتِ ِه لحياتِنا.
الروحيَّة .لقد َخلَقَنا اللهُ مخلوقا ٍ
ت ذات خَيار،
ؤمن ،فلَن ن َِج َد
ولكن إن لم نُ ِ
أرض َمو ِعدِنا ُّ
َ
ي ِ شَيءٍ  .قد يض َغ ُ
ط اللهُ علينا بِقُ َّوةٍ .وقد يُق ِ ّد ُم لنا ِع َّدة َ
و ِب
معنى ما ،لن يُر ِغ َمنا اللهُ على َ
ع َم ِل أ ّ
ً
خيارا ٍ
األمر الوحي ُد ال َمعقُو ُل الذي
ضها .أحياناً ،عندما نتأ َّم ُل ِبخَياراتِنا،
ت ال يُم ِك ُن َرف ُ
ُ
بإمكا ِننا ع َملهُ س َي ُك ُ
ون أن نستَس ِل َم لهُ وأن نع َم َل مشيئَتَهُ.
نقرأ ُ َّ
أرض
الشعب لم يد ُخ ْل
أن
في العه ِد الجديد ،في عبرانيين اإلصحا َحين الثَّا ِلث َّ
َ
َ
والرابِعَ ،
سحابَ ِة والنَّار التي لم تَقُ ِد ال َّ
عب
عدم إيمانِهم .هذا ما يُم ِكنُنا أن نتعلَّ َمهُ من ال َّ
سب ِ
ش َ
ب ِ
ال َمو ِعد بِ َ
أرض ال َموعد.
عبر ال َب ِ ّريَّ ِة إلى
ِ
ُمباش ََرة ً َ
ما هذا؟
ُ
حيث نقرأ ُ عن اللحم والمن.
سفر العدد ،هي
حقيقةٌ أخرى أجدُها مثيرة ً لإلهتمام في ِ
أطعم اللهُ شَع َبهُ َّ
المن بطريقة خارق ٍة للطبيعة .وكلمة "منَّا" بال ِعبريَّة تعني "ما هذا؟" فإذ
لقد
َ
ُقرروا ما هو المنَّا ،إكتفوا بتسمي ِته بالسؤال" :ما هذا؟" لقد أطع َم ُهم اللهُ
لم ي ُكن بوس ِع ِهم أن ي ِ ّ
"ما هذا" لم َّدةِ أربعينَ سنةً.
الشعب تذ َّم َر لموسى باستمرار ،وأتعبوهُ بتذ ُّم ِر ِهم ،كما نقرأ ُ
يُخ ِبرنا الكتاب أن هذا
َ
في عدد َ ،6 -2 :55ح ُ
ت ِمصر.
المصر ِيّينَ في
س ُرونَ على خَيرا ِ
وسطهم يت َح َّ
ِ
فيف ِ
يث إبت َدأ َ َل ُ
15
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صر م َع ال َّ
وسط ِهم أ ُ َم ٌم،
يِ .فكانَ في
ناك
ف ُه َ
ِ
ٌ
أشخاص ُ
شع ِ
خر ُجوا من ِم َ
آخرونَ َ
ب ال ِعبر ّ
ت
والمصر ِّيين ،الذين خر ُجوا م َع ُهم.
كاألثيو ِب ِيّينَ
س ُرونَ على خيرا ِ
المصريُّونَ يتَ َح َّ
وصار ِ
ِ
َ
عاض بني إسرائي َل ف َب ُكوا وقالُوا" ،يا
مصر .وفي هذا
درس ُر ِ
ي لنا .زا َد هذا على إم ِت ِ
ٌ
وح ٌّ
مصر وأسما ِكها( ".عدد .)55
ب
حم .ويا لَيتَنا نتمت َّ ُع بأطا ِي ِ
لَيتَنا نستَطي ُع أك َل قط َع ٍة منَ اللَّ ِ
َ
ُ
يتحر ُر
مصر إلى حيا ِتنا القديمة ،حيا ِة الخطيَّ ِة في هذا العالم .فعندما
ترمز
في هذا اإلطار،
َّ
ُ
ماضي ِه في ِمصرَّ ،
قلب الله .فاللهُ
أح ٌد ما من "مصر" ،ث ُ َّم يت َ َح َّ
ُحز ُن َ
س ُر على ِ
فإن موقِفَهُ هذا ي ِ
سوا ،ألنَّني غدا ً
يَقُو ُل ِل ُموسى في هذا المق َ
طع" ،قُ ْل ِلل َّ
اللحم .قُ ْل
سوف أُط ِع ُم ُهم
ب أن يتق َّد ُ
شع ِ
َ
َ
ل ُهم َّ
س ِم َع ت َ َذ ُّم َر ُكم و ُد ُمو َعكم عن ُك ِّل ما تركت ُ ُموهُ ورا َء ُكم في ِمصر ".هذا ما ين َبغي
أن َّ
الربَّ َ
الت َّ ُ
مناخ ِرهم .ولقد
يخر َج من
ُعطيَ ُهم
ركيز علي ِه،
ِ
وليس اللحم .فاللهُ يَقو ُل أنَّهُ سي ِ
اللحم إلى أن ُ
َ
َ
س َل
الربَّ  ،و َب َكيتُم ُمتَ َح ّ
قا َل اللهُ" ،أنتُم َرفَضتُم َّ
سِرينَ على ِمصر ".هذا ُه َو ال ُم ِه ّم .فبع َد أن أر َ
ألن هذا ال َّ
ذلك َّ
ور َجعُوا ِبقُلُو ِبهم
عب إشت َ ُهوا
اللهُ ل ُهم
بالو َبأ .ولقد فع َل اللهُ َ
ش َ
اللحم َ
اللحم ،أتبَ َعهُ َ
َ
َ
إلى ِمصر.
بيرة ،ولكنَّها أيضا ً
َّس َّ
يَقُو ُل
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
تعزيَةٌ َك َ
َهوة َ قَلبِنا .تُعتَبَ ُر هذه ِ
أن اللهَ سيَمنَ ُحنا ش َ
ع إلى مصر؟
تح ّدِيا ً عظيماً .فهل يشت َ ِهي قَلب َُك أ ُ ُمورا ً ُر ِ
الر ُجو َ
وحيَّةٍ ،أم أنَّهُ يشتَهي ُّ
نقرأ ُ في المز ُمور َّ 51 :526
س َل ُهزاالً إلى
أن اللهَ أعطى
شعب إسرائي َل ُ
َ
سؤلَ ُهم ،ولكنَّهُ أر َ
ُ
فنحن مخلوقاتٌ ذات
الكثير منَ الذين يعت َ ِرفُونَ ب َكو ِنهم ُمؤمنينَ .
ص ُّح هذا على
نُفُو ِسهم .قد يَ ِ
ِ
ُعطينا اللهُ
ص َل على ما نختار .فعندما
ص َل ِمصر ،ي ِ
ُ
خيار .وبإمكا ِننا أن نح ُ
وم وبَ َ
نختار ث ُ َ
سؤلَنا ،ولكنَّهُ أيضا ً يُر ِس ُل ُهزاالً إلى نُفُو ِسناَّ .
المجازيَّة تض ُع أما َمنا التَّح ّدِي
ورة
ُ
إن هذه ال ُّ
ص َ
ِ
سؤا ِل الذي ب ِه إفتَت َ َح اللهُ
أنت؟" هل ال تزا ُل
ع َدن" :أينَ َ
فيما يتعلَّ ُق بال ُّ
حوارهُ معنا في َجنَّ ِة َ
َ
ُور في َحلَقا ٍ
فرغَة بينَ ِمصر و َكنعان؟ أم
في ِمصر؟ أم أنَّ َك في
أرض ال َمو ِعد؟ وهل تد ُ
ِ
ت ُم َ
سرة ً على ِمصر؟
أنَّ َك في َكنعان ،ولكنَّ َك تت َح َّر ُق َح َ
سيس (عدد )31
ال َجوا ِ
أرض
سوسا ً إلى
ب الل ِه القَديم إلثنَي
عشر جا ُ
ن َِج ُد هذه الحادِثة في قِ َّ
ِ
ص ِة إرسا ِل شَع ِ
َ
َكنعان .لقد ُ
ب من هؤالء الرجال التحقُّق من نوعيَّة الحياة في األرض .وأيضا ً التحقُّق من
ط ِل َ
ض َعفاء .وكان
نوعيَّة الشعب الذي يس ِكنُها ومعرفة ما إذا كانوا كثيرين أم قليلين ،أقويا َء أم ُ
صنَة
على هؤالء الجواسيس أن يتف َّحصوا وض َع ال ُمدُن ما إذا كانت ضعيفةَ ِ
الحماية ،أم ُمح َّ
يصعب إحتاللُها.
ُ
ش ٍة عن ُخصوبَ ِة األرض .وجلبوا
عندما رج َع
الجواسيس اإلثني عشر ،ت َح َّدثُوا ِب َده َ
ُ
ق في ُ
ليحماله .يُعطينا هذا ِفكرة ً عن كم
ب ر ُجلين منهم
ِ
معهم ُ
عنقو َد عن ٍ
غص ِنه ،تطلَّ َ
ب ُمعلَّ ٍ
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الشعب ُهم عمالقة،
صف .ولكنَّهم أيضا ً قالوا أن
كانت
صبةً و ُم ِ
ُ
َ
األرض َخ ِ
ثم َرة بشك ٍل ال يُو َ
صنةٌ جدا ً
ضةً ِل َد َر َج ِة أنَّهُ
ُمحاربون ،أقوياء البُن َية ،و ُم ُدنُهم ُمح َّ
بأسوار عمالقَة ،كانت َعري َ
ٍ
ظهر هذه األسوار.
منازل على
ِ
كانت تُبنى ِ
عشرة ٌ من ال َجواسيس اإلثني عشر ُخبرا َء في " ِع ِلم ال َعما ِلقَة ".كما تَقُو ُل إحدى
لقد كانَ
َ
الربَّ !" الح َ
ظ أح ُد ُهم َّ
أن هؤُ الء
الترانيم القَديمة" :بينما رأى
اآلخرونَ العما ِلقَة ،رأى كا ِل ُ
ب َّ
ُ
الجوا ِسيس اإلثنَي عشر كانُوا يُشبِ ُهونَ ُمع َ
ظ َم ُ
وأعضاء الكنائس
س ِة و ُخد َِّام
ِ
ِ
وشمام َ
شيُوخِ
"علم العما ِلقة" ،أي أنَّ ُهم
وعشرة ُخبرا ُء في
إثنان لديهما اإليمان بد ُخو ِل كنعان،
اليوم.
ِ
َ
ِ
صعوباتِ.
ركيز على ال ُّ
ُمتَ َخ ِ ّ
ص ُ
صونَ في الت َّ ِ
لقد
َف" .ولكن كا ِلب طمأنَ
عرف كا ِلب قُ َّوة َ هذه ال ُمد ُِن ال ُم َح َّ
صنَة في َكنعان ،ولكنَّهُ لم َيخ ْ
َ
أمام موسى وقال" ،دعونا نذهب ونأ ُخذها ألننا قادِرون على دخو ِلها( ".عدد
الشعب إذ
َ
وقف َ
ب اللهُ بموقِ ِف ِهما هذا ،لدرج ِة أن اللهَ كان ُمست ِع َّدا ً أن يستب ِد َل هذه
 )85 -29 :58ولقد أ ُ ِ
عج َ
كام ِلها ،التي كانت تع ُّد ما بين مليونين إلى ثالثة ماليين نسمةُ ،مقا ِب َل هذين الر ُج َلين،
األ ُ َّمة ِب ِ
كا ِلب ويَ ُ
سوف آخذُ هذين
سوف تموتون في البريّة ،ولك ِنّي
الربُّ " ،جميعُ ُكم
شوع .قا َل َّ
َ
َ
أرض المو ِعد ألنَّ ُهما إتَّبعاني من ك ِّل قَلبَي ِهما ،وآمنا بي".
دخلُ ُهما
الر ُجلَين ،كالب ويشوع ،وأ ُ ِ
َ
َّ
إهتمام ِه وتشديد ِه على اإليمان .فعندما يج ُد اللهُ ر ُجلَين لديهما إيمان ،يقو ُل
إن اللهَ يض ُع َّأول
ِ
أكثر أه ِ ّميَّةً من ماليين النَّاس بالنسبة لي".
لهما" ،أنتُما ُ
َعب
صة خاتِمةٌ ُمثيرة ٌ لإلهتمام .ففي يشوع  ،52بعد  21سنة ،بع َد أن عبر الش ُ
لهذه الق َّ
نهر األ ُ ّ
ردن ووصلوا إلى كنعان ،جاؤوا إلى مدينة حبرون .وعندما رأى كا ِلب هذه المدينة
شعر َّ
سوف يُعطيهم القُدرة
أن حبرون هي أعظ ُم مدين ٍة رآها في حيا ِته .ولقد آمنَ أن اللهَ
َ
َ
بإيمان كا ِلب ،لدر َج ِة أنَّهُ قط َع وعدا ً علَنِيَّا ً ِلكا ِلب
ب ُموسى
على إحتال ِل حبرون .ولقد أ ُ ِ
عج َ
ِ
سوف تُع َ
طى ُملكا ً لكا ِلب.
أنَّهُ عندما ستُؤ َخذُ مدينَةُ حبرون،
َ
ذهب وتكلَّ َم مع يشوع الذي أصب َح
البريَّة مع الشعب،
تجو َل كالب أربعينَ سنةً في ِ ّ
َ
وبع َد أن َّ
س ٍة وثمانِينَ عاماً،
ب بع َد وفاةِ موسى ،وذ َّك َرهُ بكلما ِ
ت ُموسى لهُ .كان َكا ِل ُ
قائ َد الشع ِ
ب إبنَ خم َ
ولكنَّهُ
سوف يأ ُخذُ َحبرون.
ون الل ِه
َ
َ
عرف أنَّهُ بِ َع ِ
فأعطى يشوع مدينة حبرون لكالب ،واحتلَّها كالب .فبينما كان بنُو إسرائيل يتش ُّكون
ويتذ َّمرون في البرية ،لدرج ٍة أن اللهَ أرس َل عليهم الحيَّات لتل ُد َ
غ ُهم ،لم يُشاركهم كالب
تذ ُّم َرهم َّ
ُون أن يفقُ َد تركيزَ هُ أبدا ً.
ألن عيني ِه كانتا ُمر ِ ّكزتين على
ِ
أرض كنعان ،بِد ِ
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ُمت َ َذ ِم ُر َ
ون ولدغاتُ األفا ِعي (عدد )23
يكرهُ الت َّ َذ ُّم َر .ولقد أظ َه َر
مقدار ُكر ِه ِه للت َّ َذ ُّمر ،عندما كانَ بنُو إسرائيل يت َ َذ َّم ُرونَ
َ
اللهُ َ
س َل األفاعي لتلد َ
غ ال ُمت َ َذ ِ ّمرين .وعندما بدأ َ الكثيرونَ من ُهم يموتون من لدغِ األفاعي ،قا َل
فأر َ
ُ
ارة
إعالن
وسط ال َم َحلَّة .ث ُ َّم ت َّم
ساريَ ٍة في
األخبار ال َّ
ِ
س َّ
ِ
اللهُ لموسى أن يرف َع حيَّةً نُحا ِسيَّةً على ِ
وينظر
وسط المحلَّة
عبر المحلَّة ،بأنَّهُ عندما يُل َدغُ واح ٌد من هؤالء ال ُمتذ ِ ّمرين وينز ُل إلى
ِ
ُ
َ
سوف يُشفَى.
النظر إلَيها
جرد
إلى الحيَّة النُحاسيَّة ال ُمعلَّ َقة على الساريَة ،فبِ ُم َّ
ِ
َ
كيف يُم ِك ُن َّ
أن
ال بُ َّد أن الكثيرين من ال ُمتذ ِ ّمرين الذين لدغته ُم األفاعي َ
ش ُّكوا بالل ِهُ ،متسائِلينَ
َ
ِي النَّ َ
حاس إلى ال ِ ّ
ت األفا ِعي .جمي ُع هؤالء ال ُمش ِ ّككين
فاء من لدغا ِ
ش ِ
ظ ُر إلى قِط َع ٍة منَ النُّ ِ
ي َُؤ ّد َ
ض ُهم قالوا َّ
َّ
ُ
يتوافق مع
أنًِ هُ وإن كانَ هذا ال
اء لسعِ الحيَّات.
ولكن بع ُ
جر ِ
إنتَفَ ُخوا وماتوا من َّ
الرجاء الوحيد الذي لديهم .فكانوا يز َحفُونَ أو يُح َملُونَ أو
ال ِعلم ،ولكن اإليمانَ بالل ِه كانَ َّ
وسط المحلَّة ،وين ُ
ظ ُرونَ إلى الحيَّ ِة النُّحا ِسيَّ ِة ،وكانُوا يُش َفون.
يُ َج ُّرونَ إلى
ِ
نتعلَّ ُم تطبيقَ اإلنجيل لهذا المجاز ،عندما قضى يسوعُ ليلَةً ِب ُ
علّما ً
طو ِلها و ُه َو يُحاد ُ
ِث ُم ِ
ور في أُورشليم،
وس ال َمش ُه ُ
للدين إس ُمهُ نيقوديموس .فعندما أخبَ َر نيقُودي ُموسُ ،معَ ِلّ ُم النَّا ُم ِ
ور التي رأى
عندما أخبَ َر ي ُ
سو َ
ع أنَّهُ جا َء إلي ِه ليَس َم َع منهُ ما لدي ِه أن يَقُو َل ،ألنَّهُ أ ُ ِ
عج َ
ب باأل ُ ُم ِ
عجزَ ة العظيمة في العه ِد القَديم .ث ُ َّم َ
عجزَ ة َ
طبَّقَ ي ُ
ع يع َملُهاَ ،ذ َّك َرهُ ي ُ
ي ُ
سو َ
سوعُ ال ُم ِ
سوعُ بهذه ال ُم ِ
تلك الحيَّةَ على ساريَة ،هكذا ينبغي
على نف ِس ِه .وأخبَ َر نيقُودي ُموس أنَّهُ تماما ً كما رف َع موسى َ
صليبِ ِه،
سوعُ على الصليب .و ُك ُّل الذين يتطلَّعُونَ إلي ِه
أن يُرفَ َع ي ُ
بإيمان و ُه َو ُمعَلَّقا ً على َ
ٍ
صونَ من ُمش ِكلَ ِة الخَطيَّة ،تماما ً كما ُ
ي ال ُمت َ َذ ِ ّم ُرونَ الذين ل َد َغتْ ُه ُم األفاعي من
سوف يخلُ ُ
َ
ش ِف َ
سا َّمة القا ِتلَة( .يُو َحنَّا .)56 -52 :8
هذه اللَّدغا ِ
ت ال َّ
أُن ُ
ظ ْر واحيا
ورفعت ن َ
لك و َن َ
سوع المسيح
نظرة َ اإليمان؟ وهل سبقَ
َ
ظ َ
هل سبقَ َ
ظ َر َك إلى ي ُ
رت َ
سوعُ من أج ِل َك على
ض َ
عت إيمان ََك وثِ َقت َ َك ِب ُك ِّل ما ِ
عملَهُ ي ُ
صلي ِب ِه؟ وهل و َ
ال ُم َعلَّق على َ
مات على
صليب؟ ف ُه َو َحلُّ َك الوحيد ل ُمش ِكلَ ِة الخطيَّة ،ألنَّهُ كانَ إبنَ الل ِه الوحيد ،عندما َ
ال َّ
ب من أج ِل َك .هذا يعني َّ
سلَهُ اللهُ ،و ُه َو
أن ي ُ
سو َ
ال َّ
صلي ِ
ع المسيح ُه َو ال ُمخ َِلّص الوحيد الذي أر َ
يِ.
تج َد َحالً و ُمخ َِلّصا ً ل ُمش ِكلَ ِة الخطيَّ ِة التي تُؤ ّدِي حتما ً إلى المو ِ
رجاؤ َ
ُك الوحيد بأن ِ
ت األبد ّ
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سادِس
الفَص ُل ال َّ
خرةٌ وعَصا (عدد )22
َ
ص َ
در َك أنَّهُ لم َي َر ُمطلَقا ً
إذ نُتا ِب ُع النَّ َ
أرض ال َمو ِعد .ففي
َ
ظر إلى َحيا ِة ُموسى ،منَ ال ُمؤ ِسف أن نُ ِ
يرض ِب ُك ِّل األ ُ َّم ِة بَديالً ل ُموسى .وتُعتَبَ ُر خَطيَّةُ ُموسى لُغزَ
سفر العدد.
ال ِنّهايَة ،اللهُ لم
َ
ِ
الكتاب َّ
الربَّ تكلَّ َم م َع ُموسى
يُخبِ ُرنا
عةً منَ
ُ
أن َّ
وأمرهُ بأن يحم َل عصاهُ وأن يج َم َع مج ُمو َ
َ
ال َّ
غم َّ
أن ُموسى
ب معاً .وقا َل لهُ الله ُ أن يُ َك ِلّ َم ال َّ
خر َج ما ًء للنَّ ِ
شع ِ
ص َ
خرة َ فت ُ ِ
اس والحيواناتُ .ر َ
ش َّك َك بهذا ،إال أنَّهُ جم َع ال َّ
ب
مرتَين ِبعَصاهُ ،وخر َج ِ
خرة َ َّ
ب ال َّ
عب .ث ُ َّم َ
ت المياهُ .فش َِر َ
ض َر َ
ش َ
ص َ
ال َّ
عب وحيوانات ُ ُهم .فقال الربُّ لموسى وهرون" ،من أج ِل أنكما لم تُؤمنا بي حتَّى تُق ّدِساني
ش ُ
الن هذه الجماعة إلى األرض التي أعطيت ُ ُهم إيَّاها".
أمام
أعين بني إسرائيل لذلك ال ت ُ ِ
دخ ِ
ِ
(ع َدد .)58 -55 :22
قصاص الله ُهناَّ .أوالً ،من ُ
نحن
يُم ِكننا أن نُق ّد َِم مالحظتين عندما نتأ َّم ُل في قساوةِ
ِ
َّ
الحق والعدل .من الالفت
حتى نقو َل لله ما هو العادل وما هو الحق؟ فاللهُ هو الذي يُح ِ ّد ُد
قصاص الل ِه له .في سفر التثنية،
صة لم يتذ َّم ْر أبدا ً من
لإلنتباه أن نرى أن موسى في هذه الق َّ
ِ
كلّمني ثانيةً
مرة ً عن هذا الموضوع ،فأجابَهُ الله" ،ال ت ُ ِ
ُك ّل ما ذُ ِكر هو أن موسى تكلَّ َم مع الله َّ
ِكر ِه أبداً.
بهذا الموضوع ".فلم يعُ ْد موسى يأ ِ
ت على ذ ِ
شار َكها إذ نُف ِ ّك ُر بهذه الحادثة ،هي أن المستوى الذي يضعُهُ
حقيقةٌ أُخرى يُم ِك ُن أن نُ ِ
الله للقادة هو أعلى من ُمستوى الشعب .يض ُع الكتاب المقدس أمامنا ُهنا ُمستويين .عندما
ناك ُمستوى مسلكيَّا ً ُمعيَّنا ً
عليك أن تُحافِ َ
ظ عليه .ولكن
َ
عضوا ً في كنيسة ،أعتق ُد أن ُه َ
تُصب ُح ُ
أكثر مما تتوقَّعُه من شع ِبها أو
الكنيسة ،وبحس ِ
ب ال ِكتاب ،ينبغي أن تتوقَّ َع من قادتِها َ
أعضائها .اللهُ يأخذُ القيادة َ على محم ِل الجدّ .كان موسى في مو ِقع ال ِقيا َدة ،وما يبدو أنَّهُ
خطيئةٌ صغيرة ٌ بالنسب ِة لآلخرين ،لم ي ُكن صغيرا ً البتَّةَ بالنسب ِة إلى موسى ومن كان ،وفي
أي موقِعٍ وض َعه الله.
تلك الصخرة ُهناك".
"كلّ ْم َ
شئ ،قال اللهِ ،
يبدو أن خطيئتَهُ كانت كالتالي .فقب َل كل ٍ
مرتين .كانَ هذا ِعصيانا ً.
ولكن موسى لم ي ِ
ُكلّم الصخرة ،بل ضربَها بالعصا َّ
سى أنَّهُ سيَ ُك ُ
ون دائما ً معَهُ،
هم اللهُ موسى بخطيَّ ٍة أُخرى .كانَ اللهُ قد َ
علَّ َم ُمو َ
ولقد إت َّ َ
عجزة .ولقد
وسوف يستَخ ِد ُم ُموسى كأداةٍ بَش َِريَّ ٍة
سيُن ِقذُ شَع َبهُ،
إلنجاز هذه ال ُم ِ
وأنَّهُ ُه َو الذي َ
ِ
َ
عجزَ ة ُ ال ُخروج العظيمة َّ
ألن ُموسى تعلَّ َم ماذا يستَطي ُع اللهُ أن يع َم َل من خال ِل
ح َدثَت ُم ِ
حراء،
ص
ليس ذا أه ِ ّميَّة .لقد قضى ُموسى أربَعين سنَةً في
ِ
ِ
ش ٍ
وسط ال َّ
َخص تعلَّ َم أنَّهُ ِب َح ِ ّد ذاتِه َ
الربُّ ُه َو ال ُمن ِقذ ،و ُه َو معي .أنا ال
و ُه َو يتعلَّ ُم
الروحيَّةَ التَّا ِليَة" :لستُ أنا ال ُمن ِقذ ،بل َّ
األسرار ُّ
َ
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عجزَ ة العظيمة َّ
َّ
ألن
أستطي ُع أن أُن ِق َذ أحداً،
ولكن َّ
الربَّ يستطي ُع ،و ُه َو معي ".لقد ح َدثَت ال ُم ِ
عجزة" ،لَستُ أنا من أنقَ َذ هذا ال َّ
الربُّ
شعب ،بل َّ
ُموسى إستطا َ
ع القو َل عندما ح َدثَت هذه ال ُم ِ
ُه َو الذي أنقَ َذ ُهم ،ألنَّهُ كانَ معي".
ُعط ُموسى الفض َل والمج َد لل ِه
خر ُج ل ُكم ما ًء؟" لم ي ِ
عندما قال ُموسى" ،أمن هذه الصخرة نُ ِ
في أعي ُِن ال َّ
عجزَ ة .بل كانَ
ُوضح للشعب أن اللهَ هو الذي كان يعم ُل هذه ال ُم ِ
شعب .ولم ي ِ
عجزَ ة لنف ِسه .كان هذا أخطر ما في خطيَّة موسى.
موسى يأ ُخذُ مج َد ال ُم ِ
الطريقة الوحيدة التي نستطي ُع بها أن نرى هذه القضيَّة من ُوجهة نظر الله ،هي أن
ببعضها أحياناً،
ُشاركنا
نعرف أن الله لديه مجموعة ُمستويات هو وحده
ُ
ِ
يعرف عنها .و ُهو ي ِ
البر ،ولسنا ُ
ب ُمستويات الله ،كان
نحن من نُ ِ
ولكن تذ َّك ْر أن الله هو الذي ي ِ
ُعلّ ُمنا ّ
علّ ُمه .وبحس ِ
بكام ِلها،
ال ُحك ُم على موسى عادالً .ويبدو أن موسى وافقَ مع الله.
عجزَ ةِ ال ُخ ُروجِ ِ
فعبر ُم ِ
َ
وحيَّ ِة األر َبعة التي تعلَّ َمها ُموسى عن َد العُلَّيقَ ِة
كانت عصا ُموسى تَر ُم ُز إلى
الر ِ
األسرار ُّ
ِ
ق ال َّ
َطيَّ ِة
ي ،تُو َج ُد حقيقَةٌ عميقَةٌ بإمكا ِننا أن نتعلَّ َمها من خ ِ
ش ِ
ال ُمتَو ِقّ َدة .وعلى َ
صعي ِد التَّطبي ِ
خص ّ
خرة َ بِعَصاهُ.
ُموسى عندما
ضرب ال َّ
َ
ص َ
إنهاكُ ُموسى
في اإلصحاح  55من سفر العدد توج ُد حادثةٌ أخرى عن موسى التي أجدُها ُمثيرة ً
لإلهتمام .كثيرا ً ما نسم ُع اليوم عن ما نُس ِ ّمي ِه اإلنهاك ،أو اإلحتراق ،أو اإلنهيار العصبي،
عاطفيَّا ،وعق ِليَّا ً .فحتَّى
وتعابير أُخرى نُط ِلقُها على الذين يفشلون من ذوا ِتهم جس ِديَّاً،
ِ
ٌ
فرق بينَ الحالَتين.
ناك
ور ُم َعيَّنة .و ُه َ
ِرجاالتُ الل ِه ال ِعظام ت َ ِعبُوا ،وأحيانا ً أُخرى تَعبوا من أ ُ ُم ٍ
للربّ ِ" ،أنا ال أستطي ُع أن أتح َّم َل
مثالً ،في هذا اإلصحاح من سف ِر العدد ،نس َم ُع ُموسى َيقُو ُل َّ
عاملني بهذه الطريقةُ ،خ ْذ نفسي اآلن،
ي .فإن ُك َ
نت ست ُ ِ
هذه األ ُ َّمة .إن هذا لحم ٌل ثقي ٌل جدا ً عل َّ
ُ
الظرف الصعب( ".عدد )55 -9 :28
سيكون لُطفا ً منك .أخرجني من هذا
وهذا
ِ
لك وشعرت بمث ِل هذا الشعور؟ لقد وجدتُ أن رجاالً أمثال موسى ،إيليَّا،
هل سبقَ َ
ع َ
ظما ُء آخرون مثلهم في كلم ِة الله ،وصلوا لمرحل ٍة من
أيُّوب ،داود ،ويوحنَّا الرسول ،و ُ
اإلنهاك لدرج ٍة صلُّوا فيها للرب طالِبينَ ال َموت .هكذا نوع من اإلعياء يمكن أن يحدث
لرجاالت الله األتقياء .تُخ ِب ُرنا َك ِل َمةُ الل ِه َّ
أن هذا َح َد َ
ت الل ِه ال ِعظام أمثال ُموسى،
ث ِلرجاال ِ
إيليَّا ،يُونان ،أيُّوب،
وآخرونَ أمثالُهم .ولكن عندما أص َب َح ِرجاالتُ الل ِه هؤُالء ُمن َه ُكونَ
ُ
ِلدر َج ِة أنَّ ُهم َ
طلَبُوا منَ الل ِه ِطلبا ٍ
ت مغلُوطة – أي أن يأ ُخ َذ حياتَ ُهم – أبقَى اللهُ على حياتِهم
ف قُلُو َب ُهم.
يعر ُ
ألنَّهُ كانَ ِ
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عرف ُموسى َّ
يام بع َم ِل ِه
لقد
أن اللهَ وح َدهُ بإمكانِ ِه أن يتح َّم َل هذا ال ِعب َء الثَّقيل لل ِق ِ
َ
الخارق َّ
َّرس الذي
بار ِه لإلنهاك .الد ُ
للطبيعة .ولقد تعلَّ َم ُموسى درسا ً آخَر َحيويَّاًَ ،
عبر إخ ِت ِ
ِ
غم َّ
تعلَّ َمهُ ُموسى كانَ َّ
أن اللهَ كانَ يع َم ُل عملَهُ
أن عم َل الل ِه ُه َو عم ُل فريق .فلقد أ َ َ
در َك أنَّهُ ُر َ
فر ِدهِ .عندما وص َل
من خال ِل ِه ،فلن يَ ُكونَ بإمكانِ ِه أن يتح َّم َل ِعب َء ُمقاضاةِ شَع ِ
ب إسرائي ِل ِب ُم َ
سبعينَ َر ُجالً ليُسا ِعدُوهُ على تح ُّم ِل هذا
إنهاكُ ُموسى ب ِه إلى
ِ
إدراك هذه الحقيقة ،أعطاهُ اللهُ َ
ب
َ
بالروحِ القُدُس ،فح َك ُموا بالقَ ِ
تحت قيا َدةِ
سبعينَ َر ُجالً ُّ
ضاء للشع ِ
ال ِعبء .ولقد مس َح اللهُ َ
س َم اللهُ الع َم َل إلى أجزاءٍ يُم ِك ُن تح ُّملُها،
وأقام سبعينَ
ُون أخ ِذ ال ِقيا َدةِ من ُموسى ،ق َّ
ُموسى .وبد ِ
َ
دارسو إدارة األعمال َّ
بأن ال ُخطوات الخَمس
َر ُجالً على هذه األجزاء من العمل .يُخ ِب ُرنا ِ
ي هي:تحليل ،تنظيم ،تفويض ،إشراف و ُمعاناة!
للنَّجاحِ في العم ِل التَّنفي ِذ ّ
عندما جا َء ُموسى إلى الل ِه ُمن َهكاً ،أخبَ َرهُ اللهُ َّ
سهُ تحتا ُج إلى التَّرميم .لقد أظ َه َر
أن نف َ
سهُ .هذه ُّ
اللهُ ل ُموسى ُ
الط ُرق كانت ستس َم ُح لل ِه أن يع َم َل العم َل الذي
ط ُرقَ ال ِب ِ ّر التي ستُري ُح نَف َ
وح َدهُ يستَطي ُع ع َملَهُ ،وستج َعلُنا نتذ َّك ُر َّ
ب الل ِه هُ َو عم ُل فريقِ .بهذ ِه
أن عم َل الل ِه من خال ِل شَع ِ
َّ
نفس رجاالتِ ِه العظام عندما كانُوا يشعُ ُرونَ باإلنهاك.
الطريقة َر َّد اللهُ َ
ُ
صو َل على ما نُري ُدهُ فَوراً .اللهُ ال يُعطينا
ف ال َّ
بر ،ونُري ُد ال ُح ُ
عر ُ
نحن ن ُ
ص َ
َعيش في عالَ ٍم ال َي ِ
َفس ُموسى أمرا ً عم ِليَّا ً ونافِعا ً ج َّدا ً في حياتِ ِه .ف َب َد َل
عا َدة ً ما نُري ُدهُ على الفَور .لقد كانَ َر ُّد ن ِ
كيف يُم ِكنُهُ أن يُن ِ ّ
ض اآلخرينَ ليُسا ِعدُوهُ على
تجمي ِد الوضعِ فوراً،
َظ َم ويُ َف ّ ِو َ
َ
أظهر لهُ اللهُ َ
ت َح ُّم ِل هذا ال ِعبء.
شةَ أن ر ُجالً عظيما ً كموسى كان ُمم ِكنا أن يُن َهك .لقد إختَبَ َر ُموسى
ُثير الدَّه َ
مما ي ُ
واح ٍد منَّا .كثيرون يظنُّونَ أنَّ َك عندما تُص ِب ُح مسيحيَّا ً
اإلنهاك ألنَّهُ كانَ إنسا ِنيَّا ً َبش َِريَّا ً ِمث َل ُك ِّل ِ
أن هذا َّ
تكف عن كونِ َك إنسانيَّاً .ولكن عندما نن ُ
ظ ُر إلى حياةِ ُموسى ،ن َِج ُد َّ
يس
مؤمناً،
ِ
ُّ
الظ َّن لَ َ
ت
ص
عوا م َع الضُّغوطا ِ
صار ُ
صحيحاً .فال ِك ُ
ٍ
ص ِ
تاب ال ُمقد ُ
أشخاص َحقيق ِيّينَ ت َ َ
َّس َملي ٌء بِ ِق َ
َ
شاف محدُو ِديَّ ِة طبي َع ِتنا ال َبشَريَّة .إنَّ ُهم نما ِذ ُج لنا ،ألنَّ ُهم حقَّقُوا
والت َّ َح ّدِيا ِ
ت ذاتِها التي تدفَعُنا إلكتِ ِ
إنجازا ٍ
ُسيط ُر على طبيعَ ِت ِهم البَشَريَّة.
عظي َمة عندما كانَ ُرو ُح الل ِه ي ِ
ت َ
تَطبيقيَّا ً
صةَ ُموسى إلى الئ َح ٍة َ
بإمكا ِننا أن نُ
ب ال ُمقدَّس،
َخصيَّا ِ
ضيف ق َّ
ت الكتا ِ
طويلَ ٍة من ش ِ
َ
خارقَ ٍة َّ
أشخاص
للطبي َعة من خال ِل
ٍ
الذين َبر َهنَت حيات ُ ُهم ُم ِ
ون الل ِه يُ َ
س ُّر ب َع َم ِل أ ُ ُم ٍ
ور ِ
عجزَ ة َ َك ِ
إعتِيا ِد ِيّينِ ،ل ُم َج َّر ِد َكونِ ِهم ُمتَوفِّرينَ بينَ يدي ِهَّ .
بار الذي إجتازَ هُ ُموسى م َع الل ِه يُظ ِه ُر
إن اإلختِ َ
إن أع َ
أن أع َ
ظ َم أه ِليَّ ٍة هي التَّوفُّرَّ .
أن الذين يستَخ ِد ُم ُهم اللهُ ين َبغي أن يتعلَّ ُموا َّ
لنا َّ
ظ َم أه ِليَّ ٍة
سفر العدد ،ن َِج ُد عظ َمةَ ُموسى ال ُمن َهك،
يُم ِكنُنا أن نتحلَّى بها ،هي ت َ َوفُّ ُرنا بينَ يدي الله .في ِ
ونج ُد أيضا ً خَطيَّةَ ُموسى .لقد إستَخ َد َم اللهُ ُموسى ألنَّهُ كانَ ُمتَو ِفّراً .فاللهُ يُري ُد أن يستَخ ِد َم َك
ِ
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س َك ُمتَو ِفّرا ً بينَ يدي الل ِه؟ وهل تُري ُد أن
وأن يستَخ ِد َمني ل َكونِنا ُمتَو ِفّرين .فهل
َ
جعلت نف َ
ي ِ شَيءٍ
ت َ ُكونَ ُمتَو ِفّرا ً بينَ ي َدي ِ الله؟ إن َ
ض َّم إلى مشيئ َ ِة الل ِه قا ِئالً لهُ" :أنا ُمست َ ِع ٌّد و ُمتَو ِفّ ٌر أل ّ
سيمضي
زمان .وأنا ال أهت َ ُّم ماذا سيف َع ُل بي هذا ،وإلى أينَ
ِ
ٍ
ٍ
مكان وأ ّ
تطلُبُهُ يا َربّ  ،في أ ّ
يِ
يِ
بي ،وماذا سيُ َك ِلّفُني .فأنا ُمتَو ِفّ ٌر بينَ يديك".
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فر التَّثنِيَة
ِ
س ُ
سابِع
الفَص ُل ال َّ
أوال ٌد يَكبُ ُرون
سوف نج ُد في هذا السفر أكثر
تعني كلمة "تثنية"" :إعادة أو تكرار الناموس ".ولكنَّنا
َ
فر ال ُمو َحى ب ِه ُه َو أيضا ً
ٌ
وس الل ِه على الجي ِل
جرد إعادة للناموس .فهذا ال ِ ّ
من ُم َّ
س ُ
تطبيق ِلنا ُم ِ
ب الل ِه ال ُمختار.
الثَّانِي من شَع ِ
َّ
ت موسى العظيمة للشعب قب َل أن يعبُروا
سفر التثنية هو أيضا ً بمثاب ِة سج ٍّل لعظا ِ
إن َ
نهر األ ُ َّ
فهم فحوى هذا
ردن ويد ُخلوا كنعان .فالجملةُ اإلفتتاحيَّة
لسفر الت َّثنية تُسا ِعدُنا على ِ
َ
ِ
بارةَّ ،
ب إسرائيل ،عندما كانوا
ال ِ ّ
طاب موسى لشع ِ
"إن هذا السفر يُس ِ ّج ُل ِخ َ
سفر .تقو ُل هذِه ال ِع َ
ُ
بريَّ ِة موآب ،شرقي ِ ُ
الخطاب بع َد أن
ي هذا ِ
ُمخ ِيّ ِمين في وادي ال َع َربَة ،في ِ ّ
نهر األردن .أل ِق َ
الشعب َجب َل ُحوريب بأربعين سنةً( ".تَث ِن َية )8 ،5 :5
ترك
َ
ُ
سفر العدد َّ
ساروا في البَ ِ ّريَّ ِة ِل ُم َّدةِ أربَعينَ سنَةً .فلقد خرجوا
أن بني إسرائي َل ُ
رأينا في ِ
من جاسان في مصر ،ونزلوا إلى جب ِل سيناء ،ث ُ َّم إلى قا َدش برنيع .وبما أنَّ ُهم لم يتحلُّوا
أرض كنعان ،تاهوا في حلقا ٍ
فمات
ثمان وثالثين سنةً.
فرغَة لم َّد ِة
باإليمان الكافي لد ُخو ِل
َ
ِ
ٍ
ت ُم َ
ِ
لك البَ ِ ّريَّة.
كام ٌل من ُهم في تِ َ
جي ٌل ِ
مات في البَ ِ ّريَّة كانَ لدي ِهم اإليم ُ
أرض كنعان.
ان لد ُخو ِل
الجي ِل الذي َ
ِ
وفي النهاية ،أبنا ُء ِ
وكانُوا قد َح ُّ
نهر األ ُ ّ
نهر األ ُ ّ
أرض
ردن ويد ُخلوا
طوا ِ ّ
َ
ردن ،قب َل أن يعبُروا َ
ق ِ
الرحا َل على شر ِ
ثناء كا ِلب و َي ُ
وس
بكامل ِه الذي كانَ
شوعَ ،
يعيش عندما أ ُ ِ
الجي ُل ِ
كنعان .وبإس ِت ِ
ي النَّا ُم ُ
ُ
مات ِ
عط َ
في ال َم َّرةِ األُولى .فقب َل أن يحتلُّوا كنعان ،أرا َد موسى التأ ُّكد قب َل موتِه ،من َّ
أن هذا الجيل
سبَقَ ُهم من ِخال ِله على جب ِل
الثاني قد ِ
سم َع كلمةَ الله التي أعطاها اللهُ لهم ِ
وللجي ِل الذي َ
وس الله.
سيناء .ولقد أرا َد أيضا ً أن يض َع أما َم ُهم الت َّ َح ّدِي بأن يتع َّهدُوا
ِ
بتعليم أوالدِهم نا ُم َ
فرغَة لسنوا ٍ
ُور ال ُمؤمنُونَ في َحلَقا ٍ
ت عديدة .فَ ِعن َدما يُقَ ِ ّر ُرونَ أن يغ ِلبُوا
أحيانا ً يد ُ
ت ُم َ
ص ُهم المسي ُح،
وحيَّة ،ف َيختَبِ ُروا الحياة َ في المسيحَ ،
الر ِ
كنعانَ ُهم ُّ
تلك الحياة التي من أج ِلها خلَّ َ
حاضرينَ و ُمستَع ّدِينَ
وعندما يُقَ ِ ّر ُرونَ أن يأ ُخذُوا منَ الل ِه ُك َّل ما أع َّدهُ ل ُهم ،عندها يُص ِب ُحونَ
ِ
نظرة ً ج ِ ّديَّةً على الحيا ِة
سفر التَّث ِن َية .فهذا ال ِ ّ
س ُ
فر َملي ٌء بالد ُُّر ِ
ي َ
ِلقرا َء ِة ِ
وس للذي قَ َّر َر أن يُل ِق َ
لك.
الجدي َدةِ في المسيح ،وأن يستس ِل َم ُك ِلّيَّا ً لهُ .إن كانت هذه هي حالُ َك،
فسفر التَّثنِيَةً ُه َو َ
ُ
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ب الله .في
سفر التثنية يتعلَّ ُق
بتحو ِل كلم ِة الله إلى حقيق ٍة في حياةِ شع ِ
ُّ
موضوعٌ ها ٌّم آخر في ِ
واح َد ٍة من أع َ
مات في ال َب ِ ّريَّة ،فحث َّ ُهم على التأ ُّك ِد
ظ ِم عظا ِت ِه ،تحدَّى ُموسى أبنا َء الجي ِل الذي َ
ِ
صلوا كلمةَ الل ِه هذه ألوال ِد ِهم.
من كو ِنهم قد أو َ
أع َ
ت ُموسى
ظ ُم عظا ِ
ظ ُم ع َ
أن تَث ِن َية ُ 9 -2 :6ه َو أع َ
عض َّ
ظ ٍة ألقاها ُموسى على اإلطالق .فهذا المقطع
يعت َ ِق ُد ال َب ُ
ي .وهذا ُه َو َجوه َُر ال ِع َ
ظة:
من كلم ِة الل ِه كانَ يُعتَبَ ُر قانُونَ
اإليمان اليهود ّ
ِ
ي األساس ّ
إلهك من ك ِّل قلبِ َك ومن ُك ِّل نف ِسك
واحد .فتُحبُّ الربَّ
َ
"إس َم ْع يا إسرائيل ،الربُّ إل ُهنا ربٌّ ِ
ومن ُك ِّل قُ َّوتِك .ولت ُك ْن هذه الكلماتُ التي أنا أ ُ
صها على
َ
وصيك بها اليوم على قل ِبك .وقُ َّ
تجلس في بيتِك وحين تمشي في الطريق وحين تنا ُم وحينَ تقو ُم.
أوالدِك وتكلَّم بها حينَ
ُ
ب بيتِك وعلى
عصائب بينَ عينيك .واكتُبها على
واربُطها عالمةً على يدِك ولت ُك ْن
قوائم أبوا ِ
َ
ِ
أبوا ِبك".
يُو َج ُد ال َمزي ُد من هذ ِه ال ِع َ
سفر التَّث ِن َية .فالذي كان موسى
ظة ،ولكن هذا ُه َو َجوه َُرها وجوه َُر ِ
أرض كنعان هو َّ
نهر األُردن ودخو ِلهم
يقولُهُ لهذا الشعب ُمباشرة ً قب َل ُ
أن اللهَ
َ
بورهم َ
ع ِ
الربَّ من ُك ِّل كيانِ ِهم .و ِل َكي يُظ ِه ُروا لهُ محبَّتَ ُهم ،كانَ علي ِهم أن
دعا ُهم ليَ ُكونُوا شَعبا ً ي ُِحبُّ َّ
يعرفُوها .لقد أرا َد اللهُ من َبني إسرائي َل
ي ُِطيعُوا َك ِل َمتَهُ .و ِل َكي ي ُِطيعُوا َك ِل َمتَهُ ،كانَ علي ِهم أن ِ
أن يَ ُكونُوا شَعبا ً ي ُِطيعُونَهُ من ُك ِّل َكيانهم .لهذا َكلَّ َف ُهم ُموسى بأن ي ُِحبُّوا اللهَ من ُك ِّل َكيا ِنهم،
ُوصلُوا هذه ال ِقيَم إلى أوال ِد ِهم.
يعرفُوا وي ُِطيعُوا َك ِل َمتَهُ وأن ي ِ
وأن ِ
سس األربَعة لتَر ِبيَ ِة األوالد
األ ُ ُ
ُعلّمون أوال َدهم ليكونوا شعبا ً ي ُِحبُّون الله
إن ما كان موسى يقولُه لهم هو
كيف ي ِ
َ
ُ
سس.
ويُطيعونَه .إن هذه العمليَّة التربويَّة التي يصفُها موسى ،تجدُها
ترتكز على أربع ِة أ ُ ُ
فأساس تعلُّ ِمهم ينبَغي أن
أساس َك ِل َم ِة الل ِه .فإن كانَ األوال ُد سي ُِحبُّونَ الله،
األساس األو ُل هو
ُ
ُ
ُ
الولَد في َ
طري ِق ِه ،فمتى
الحقا ً في
َي ُكونَ كلمة اللهَ .يقو ُل
َّس ِ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
مكان آخرَ :
ٍ
"ربّ ِ َ
شا َخ أيضا ً ال يَحي ُد عنهُ( ".أمثال .)6 :22

صاحب
ثان بُنيت علي ِه هذه العملية التربويّة هو المسؤوليَّة .فمن هو
ُ
ٌ
أساس ٍ
ق الدولة .ين ُ
ُّ
ظ ُر
يظن
المسؤوليَّة في تربي ِة األوالد؟
ُ
البعض أن مسؤولية التربية تق ُع على عا ِت ِ
سميَّة ،ويَ ُ
ظنُّونَ َّ
أن مسؤوليَّة تعليم األوالد ما يحتا ُجونَ معرفَتَهُ ،تق ُع
اس إلى
الر ِ
المدار ِس َّ
النَّ ُ
ِ
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على عاتِق الدولَة .آخرون يقولون إنها مسؤوليَّة الكنيسة .فيأ ُخذُونَ أوال َد ُهم إلى مدرس ِة
األحد صباح كل يوم أحد ،ظانِّينَ َّ
أن الكنيسةَ ست ُ َع ِلّ ُم األوال َد أن يُح ُّبوا الله وكلمتَه.
ض ُموسى اآلبا َء
يض ُع موسى مسؤوليَّة تربية األوالد وتعليمهم على كا ِه ِل األهل .يَ ُح ُّ
عوا كل َمةَ الل ِه تَس ُك ُن في قُلُو ِبهم ،ومن ث َ َّم أن يُ َع ِلّ ُموها ألوالدِهم .لقد كانَ ُموسى يتكلَّ ُم
أن يد ُ
علَّ َم َّ
تعليم كلم ِة الل ِه ألوالدِه.
قوم بمسؤوليَّ ِة
أن
َ
ِب َوعيٍ ،وبوحي ِ الل ِه عندما َ
ِ
األب ين َبغي أن َي َ
ف َك ِل َمةُ الل ِه تُعَ ِلّ ُم دائما ً بهذا المبدأ.
الثالث التي بُنيت علي ِه هذه العمليَّةُ التربويَّة التعليميَّة هو العالقات .لقد وع َ
ُ
ظ
األساس
ُ
تجلس مع ُهم في البيت ،عندما تخر ُج
موسى" ،عندما تقو ُم في الصباح مع أوالدِك ،عندما
ُ
اآلباء َّ
أن
ثير منَ
ِ
معهم على الطريق ،وعندما تنا ُم ليالً مع ُهمِ ،
علّم ُهم َك ِل َمةَ الله ".يعت َ ِق ُد ال َك ُ
المنزل عندما يستَيق ُ
خار َج
يأوونَ
ظ أوالدُهم ،أو عندما ُ
ِ
ليس واقِعيَّاً ،ألنَّ ُهم ي ُكونُونَ ِ
هذا َ
لل ِفراش.
وء
وء كلم ِة الل ِه ،بد َل
فسير
ض ِ
ض ِ
تفسير كلم ِة الل ِه على َ
حضار ِت َك على َ
َ
ِ
قوم ِبت َ ِ
منَ ال ُم ِه ِ ّم أن ت َ
أساس
ب ال ُمقدَّس على
صة .في هذه الحال ،ال ين َبغي أن يَتِ َّم
حضارتِ َك الخا َّ
ُ
ِ
تفسير الكتا ِ
َ
تعاليم كلم ِة اللهَّ .
إن هذه
وء
بَرنا َمجِ عم ِل َك .بل ينبَغي أن يَتِ َّم
ض ِ
ُ
تفسير برنا َمجِ عم ِل َك على َ
ِ
ِكَّ ،
ألن هذه العالقة
رور ِة إقا َم ِة عالقَ ٍة م َع أوالد َ
العظة العظيمة التي ألقَاها ُموسى ت ُ َع ِلّ ُم َك ِب َ
ض َ
ت
سوف ت ُ َ
ارة عائِلَتِ َك .ال تُو َج ُد طريقَةٌ يُم ِك ُن من خال ِلها أن تتبَ َع تعليما ِ
ش ِ ّك ُل ديناميكيَّة َح َ
ض َ
َ
ي من هذه
لك عالقةٌ م َع أوالد َ
ون أن ت َ ُكونَ َ
ِك .فهذه العالقَةُ هي جز ٌء ها ٌّم و َحيو ٌّ
ُموسى ،بِ ُد ِ
العمليَّة التر َبويَّة.
ُ
ترتكز علي ِه عمليَّةُ موسى لتعليم األوالد ،هو ما أُس ِ ّمي ِه الوا ِقع.
اس الرابع الذي
س ُ
األ َ َ
الحظ أن موسى قال" ،لت ُكن هذه الكلمات التي أنا أ ُ
وصيك بها اليوم على قلبِك .تُحبُّ الربَّ
َ
هم ْل هذا الواقِع .فأوالدُنا
َ
علّ ْم هذه الكلمات بعناي ٍة ألوالدك ".ال ت ُ ِ
إلهك من ك ِّل قلبِك ،ومن ث َّم ِ
يتعلَّ ُمونَ م َّمن َن ُكونُهُ ونع َملُهُ م َع ُهم ،أكثر م َّما يتعلَّ ُمونَهُ م َّما نَقُولُهُ ل ُهم.
"أرني كنزَ ك ،وهكذا تُريني قِيَ َمكِ .أرني قِ َي َمك ،وهكذا تُريني قلبَك".
قا َل يسوع ما معناهُِ ،
مالك في
مت
(متَّى  )22 -22 :6بالعربي الفَصيح ،إن ما يعني ِه هذا هوِ :أرني
َ
كيف استخ َد َ
َ
سوف تُريني
ومالك و ُجه َدك .فبهذا
وقتك
صرفت
كيف
الخمس سنوات األخيرة .أرني
َ
َ
َ
َ
َ
وسوف تُريني أينَ ُهو قلب َُك .فأوالدُنا يتعلَّ ُمونَ من ُمراقَ َب ِتهم لطريقَ ِة حيا ِتنا أكثَر م َّما
ِق َي َمك،
َ
ليس محاضراتُنا
يتعلَّ ُمونَ من إس ِتماعهم لما نُعَ ِلّ ُم ُهم ب ِه عن ِقيَ ِمنا العائِليَّة .فما نُعَ ِلّ ُمهُ ألوالدِنا َ
ي.
عن ال ِقيَم ،بل بما هي قِي ُمنا في واقِعها الحقيق ّ
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س األر َبعة التي ترتَ ِك ُز عليها ِخ َّ
َّ
سس
طةُ تَر ِب َي ِة األوالد كما يُق ِ ّد ُمها لنا ُموسى ،هذه األ ُ ُ
إن األ ُ ُ
س َ
األر َبعة هي :كلمةُ الله ،المسؤوليَّة ،العالقة ،والوا ِقع.
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امن
الفَص ُل الث َّ ِ
عجزات
ذِكرياتٌ و ُم ِ
يأمر بإطاع ِة نواميس الله .فعندما
ناك
ُه َ
ُ
عبر سفر التثنية بكام ِلهُ ،
تحريض قوي يمت ُّد َ
ت
ع
الشعب نواميس الله ،باركهم الله .وعندما لم يُطيعوا نواميس اللهُ ،ح ِر ُموا من بَ َركا ِ
ُ
أطا َ
ض ُهم على طاع ِة كلم ِة الله.
صرا َح ٍة وفصا َحة ،وح َّ
الله .لقد أبرزَ موسى لهم هذه الحقيقة بِ َ
إحدى كلمات سفر التثنية المفتاحيَّة هي "الطاعة".
ئيس من ِع َ
ع َدة َ هذا ال َّ
شعب
القص ُد َّ
الر ُ
سفر التَّثنِيَة كانَ ُمسا َ
ظ ِة ُموسى األُولى في ِ
عم َل اللهُ في حياةِ ِجي ِل أه ِلهم الذين سبَقُو ُهم ،وأن يت َذ َّك ُروا
ي ِ على ت َ َذ ُّك ِر
كيف ِ
َ
ال ِعبر ّ
ت التي أن َجزها اللهُ م َع
ال ُمعجزات التي حقَّقَها اللهُ ل ُهم .لقد تر َّجى ُموسى أن َي ُكونَ لل ُمعجزا ِ
ُخاطبُهُ آنذاك،
سير ِتهم في ال َب َّريَّة ،أثرا ً عميقا ً ودائما ً على حيا ِة الجيل الذي كانَ ي ِ
أه ِلهم في َم َ
ت اإللهيَّ ِة العظيمة.
ورهم الجي َل
عجزا ِ
ِ
الالحقَ من أوالدِهم عن هذه ال ُم ِ
وأن يُخبِ ُروا ُهم بِ َد ِ
ولقد وع َ
ي ٍ قائِالً ِلل َّ
ب بأن ال ين ُكثُوا عه َد ُهم م َع الله .فالعه ُد
شع ِ
ظ ُموسى أيضا ً بشك ٍل قَو ّ
شرو ُ
ُه َو عق ٌد أو إ ِت ّ ٌ
فاق بينَ الل ِه وشع ِب ِه .و ُ
ضوح .فإن لم يُحافظ
ط هذا العقد قد ت َّم شَر ُحها ِب ُو ُ
الشعب على شروط العقد ،يب ُ
ُبار َكهم عندما ال يكونون
ط ُل هذا العقد .فاللهُ غير ُملزَ ٍم أن ي ِ
طائِعين.
ْ
األول بالوصايا
تكرار للوصايا العشر.
اإلصحا ُح الخامس هو
ٌ
قارن ما بين التصريح َّ
كرار هذه الوصايا العشر في تثنية  .1إذا
قارنت ِبعنا َي ٍة بينَ
َ
العشر في خروج  ،22و َبينَ ت َ ِ
اميس الل ِه هذه .ففي هذه
ين للوصايا العَشر،
هذين ال ِ ّ
نظرة ً جدي َدة ً على نو ِ
سوف تكت َ ِش ُ
ف َ
َ
س ِجلَّ ِ
طلب ُموسى منَ ال َّ
وب طائِ َعةٌ لل ِه ،وأن
ي ِ أن يَ ُكونَ ل َديهم قُلُ ٌ
كرار للوصايا ،يَ ُ
شع ِ
الت َّ ِ
ب ال ِعبر ّ
سوف َي ُك ُ
ون ُك ُّل شَيءٍ على ما يُرام م َع ُهم في ال ُمستَق َبل،
ذلك،
ي ُِطيعُوا وصاياهُ .وإذا فعلُوا َ
َ
عبر األجيال.
وم َع أوالدِهم َ
لقد وع َ
ب الل ِه" :علي ُكم أن تُطيعوا كل وصايا الرب إل ِهكم،
سفر التَّثنيَ ِة قائِالً لشع ِ
ظ ُموسى في ِ
سوف
وتتبعوا تعالي َمه بتفاصي ِلها ،وتسيروا في الطريق التي وضعها أمامكم .وعندها فقط
َ
تعيشون طويالً وتزدهرون( ".تثنِيَة )55 -9 :22
ع َ
ظةُ ُموسى العظي َمةُ في اإلصحاح السادس ،التي أصبَحت بمثاب ِة قانون اإليمان
ألن هذه العظة تب َدأ ُ
ب " ِش َماع"( ،الذي يعني "إس َم ْع" بال ِعبريَّة)َّ ،
اليهودي األساسي ،ت ُس َّمى ِ
وهدف هذ ِه ال ِع َ
ظة هو إخبار الجيل الثاني أن يُخ ِبروا الجي َل
بالقَول" ،إس َم ْع يا إسرائيل".
ُ
أساس ما نُس ِ ّميه التربية المسيحية في هذه العظة
ب الله ب ِقيَ ِمهم وبكلم ِة الله .نج ُد
الثالث لشع ِ
َ
الجميلة لموسى.
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ت
سفر التَّثنِ َية عظةً أُخرى عظيمة وفصيحة من ِعظا ِ
يُق ِ ّد ُم لنا اإلصحا ُح الث َّ ِ
ام ُن من ِ
ُموسى .وهي ِع َ
كيف يُم ِكنُنا أن نتعلَّ َم
ظةٌ عن كلمة الله وأهميَّة طاع ِتها .يُظ ِه ُر لنا ُموسى ُهنا
َ
مقاص ِد َك ِل َم ِة الله .فلقد أعطانا اللهُ ك ِل َمتَهُ ألنَّهُ
كلمةَ الله .تُخ ِب ُرنا هذه العظةُ العظي َمةُ عن
ِ
ف
يف يُم ِكنُنا أن نحص َل على حياةٍ
يعر ُ
كيف نعيش .فلقد خلقَنا اللهُ و ُه َو ِ
يُريدُنا أن ِ
ف َك َ
َ
نعر َ
ضل (أوِ :لت َ ُكونَ ل ُهم حياة ٌ
ُمتَ َّم َمة .لقد جا َء ي ُ
"جئتُ ِلت َ ُكونَ ل ُهم حياة ٌ ول َي ُكونَ ل ُهم أف َ
سوعُ قائالًِ ،
كيف يُم ِكنُنا أن ند ُخ َل
الرسالَة العظيمة
ضة( ").يُو َحنَّا  )52 :52يُخ ِب ُرنا ُموسى في هذه ِ ّ
فَيَّا َ
َ
ضة( .تثنيَة )52 -5 :3
إلى ِ
ملء هذه الحياةِ الفَيَّا َ
و َي ِع ُ
أردت أن
ظ ُموسى أيضا ً قائِالً أن كلمةَ الله تتكلَّ ُم عن الحياة .وهذا يعني أنَّ َك إذا
َ
الذهاب إلى كليَّة الهوت أو
طريقتان لدر ِسهاَّ .أوالً ،يُم ِكنُ َك
فهناك على األقَ ّل
تفهم كلمةَ الله،
َ
ُ
ِ
َ
صص عق ِليَّا ً وأكادِيميَّا ً في الكتاب المقدس .ولكن
مدرسة كتاب ُمقدَّس ،ويُم ِكنُ َك أيضا ً التخ ُّ
بحسب ُموسى ،هذه ليست الطريقة الوحيدة لدراسة كلمة الله .فإن كانت كلمةُ الله هي عن
لفهم كلمة الله هي دراسة الحياة .إ َّن كلمةَ الله تُعطينا
الحياة ،فهذا يعنى أن الطريقةَ الثانية ِ
بصيرة ً في الحياة ،والحياة ُ تمنحنا بصيرة ً في كلم ِة الله.
در َك أنَّهُ ُه َو
ع ُكم اللهُ تجوعون وتَتألَّ ُمونَ من ِخال ِل
عواص ِ
عندما ي َد ُ
ِ
ف الحياة ،نلت َ ِفتُ إلي ِه ِلنُ ِ
َمص َد ُر الحياة ومن َب ُع ُك ّل ما نحتا ُجهُِ ،لنحيا الحياة التي أرا َدها لنا عندما خلَ َقنا .فمن ِخال ِل
ليس
البريَّة الصعبة ،ومن خال ِل
تجربة الت َّ َيهان في ِ ّ
تجار ِ
ِ
ب الحياة القا ِسية ،يُعَ ِ ّرفُنا اللهُ أنه َ
َّ
عطيت لهُ من الله .بنُو
بز وح َدهُ يحيا اإلنسان.
ولكن اإلنسانَ يحيا بإطاع ِة ك ِّل كلم ٍة أ ُ ِ
بال ُخ ِ
إسرائيل القُدا َمى لم يتعلَّموا كلمةَ الله في كليَّ ِة الهوت وال في َمج َمعٍ ،بل تعلَّموها في مجا ِل
إختبار الحياة الوا ِقعيَّة.
ِ
سفر التَّث ِنيَة ،هي أن
ُمالحظة أخرى علينا أن نتَعلَّ َمها من اإلصحاحِ الث َّ ِ
امن من ِ
وأدركت َّ
اإلزدهار والبحبُو َحةَ ُمم ِكن
أن
نحترس من
مخاط ِر البحبو َح ِة واإلزدِهار .هل سبقَ
َ
ِ
َ
َ
َّ
ت الل ِه القا ِس َية.
أن يُ َ
َعب الل ِه القديم كلمةَ الل ِه من خال ِل تأديبا ِ
صعباً؟ لقد تعل َم ش ُ
ش ِ ّكالً تَح ّدِيا ً َ
فعن َدما أ ُ ِ ّدبُوا على ِعصيا ِنهم ،تعلَّ ُموا َّ
أن كلمةَ الل ِه كانت مفتا َح الحياة .ف ُموسى اآلن يُ َحذّ ُِر ُهم
بأنَّهُ علي ِهم أن يُ َ
تلك المراحل التي
ط ِبّقُوا ما تَعَلَّ ُموهُ في
صعبَ ِة من حيا ِتهم ،على َ
ِ
المراح ِل ال َّ
تجر َب ِت ُكم.
ُّروس التي تَ َعلَّمت ُ ُموها في مصائِ ِب ُكم
سوا الد
ِ
فرةٍ" :ال تَن ُ
ُبار ُكهم اللهُ فيها ِب َو َ
وأزمنَ ِة ِ
ي ِ
َ
فتلك هي المرحلة التي تت َ
ب من ُكم
الكثير منَ
صلُونَ إلى مر َحلَ ِة اإلزدِهارَ ،
طلَّ ُ
وعندما ت َ ِ
َ
ظ ُّن أنَّهُ قائِ ٌم ،فليَن ُ
ت التَّا ِليةَ " ،من يَ ُ
ظ ْر أن
ال َح َذر ".يُعَ ِبّ ُر العه ُد الجدي ُد عن هذه الحقيقَة بالكلما ِ
ال يَسقُ َ
ط ُه َو أيضاًُ 5( ".كورنثُوس )52 :52
بع َد ِعظ ِت ِه العظيمة عن ك ِل َم ِة الله ،يُق ِ ّد ُم ُموسى ع َ
ظةً أُخرى عظيمة عن نعم ِة الله.
إختيارهم من ِقبَ ِل الل ِه ل َكونِهم صا ِلحينَ أو
ف التَّشديد ،قا َل موسى للشعب أنَّهم لم َيتِ َّم
وبه َد ِ
ُ
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ُعط ُكم هذه األرض الج ِيّ َدة ل َكونِ ُكم أبراراً ،ألنَّ ُكم
ِل َكو ِنهم قد أر ُ
"الربُّ إل ُه ُكم لم ي ِ
ضوا اللهََّ ،
الرق َبة( ".تثنية .)6 -2 :9
لَستُم
كذلك .بل أنتُم ش ٌ
َ
ير وقاسي َّ
َعب ش ِ َّر ٌ
ب عنَّنا ما نستَ ِحقُّهُ .ونع َمةُ الل ِه
تحج ُ
هذه ُ
فرح َمةُ الل ِه ِ
ورة ٌ جميلَةٌ عن نع َم ِة اللهَ .
ص َ
تُغد ُ
ُبار ُكنا
ِق علينا
عطف وبركا ِ
ُبار ُكنا ل َكو ِننا أبراراً .بل ي ِ
ت الل ِه التي ال نَست َ ِحقُّها .واللهُ ال ي ِ
َ
ار ،وألنَّهُ ي ُِحبُّنا .هذا ما تعني ِه كلمة "نعمة".
ألنَّهُ ُه َو ال َب ُّ
واضحا ً وصريحا ً لنع َم ِة الل ِه في هذه العظة العظيمة في
ي ِ
ُعطينا ُموسى وصفا ً ِ
ب ال ُمقد َِّس
سفر التَّث ِنيَة.
عبر الكتا ِ
ترونَ تشديدا ً على ال ِنّعمة َ
وسوف َ
اإلصحاحِ التَّا ِسع من ِ
َ
خالصنا .فنع َمةُ
كام ِل ِهَّ ،
حر َكة التي ن َِجدُها في مص َد ِر
ِب ِ
ألن نِع َمةَ الل ِه هي القُ َّوة ال ّدِيناميكيَّة ال ُم ِ ّ
ِ
ب أو تُن َج ُز بوا ِس َ
ي ٍ من جانِ ِبنا.
س ُ
الل ِه ال تُكت َ َ
ط ِة أداءٍ إيجابِ ّ
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س ُع
الفَص ُل التَّا ِ
ِعظاتٌ عظي َمةٌ أُخرى ِل ُموسى
ننظر إلى عظة موسى ال َعظيمة عن النعمة في اإلصحاح التا ِسع،
اآلن ،وبع َد أن كنا
ُ
أصبَحنا جا ِه ِزينَ لنَتأ َّم َل ِب ِع َ
تجاو ِبنا مع نعمة الله في اإلصحاح العاشر" .فاآلن يا
ظتِ ِه عن
ُ
قي الربَّ إل َهك لتسلُ َك في ُك ِّل ُ
ط ُرقِ ِه وتُحبَّهُ
إسرائيل ماذا يطلب منك الربُّ إل ُه َك إال أن تت َّ َ
قلبك ومن ُك ِّل نفسك .وتحف َ
ضهُ التي أنا
وتعبُ َد الربَّ إلهك من ك ِّل َ
ظ وصايا الرب وفرائ َ
أُ
واألرض و ُك ُّل ما
َيرك .هوذا للربّ ِ إل ِه َك السماواتُ وسما ُء السماوات
وصيك بها
َ
ُ
اليوم لخ ِ
َ
بآبائك ليُح ِبّ ُهم
فاختار من بعدِهم نسلَ ُهم الذي هو أنتُم فوقَ
فيها .ولكن الرب إنما التصقَ
َ
َ
جميعِ الشعوب كما في هذا اليوم .فاختِنوا ُ
صلّبوا رقا َب ُكم بعد".
غرلةَ قُلو ِبكم وال ت ُ ِ
ب مع نعم ِة الله؟ ونعمةُ الله تعني أن اللهَ يُحبُّنا ،حتَّى
التشدي ُد ُهنا هو
كيف ستتجاو ُ
َ
ب محبَّةَ
عندما نف َ
س َ
ش ُل أو نسقُط فال يُو َج ُد شَي ٌء يُم ِكنُنا أن نع َملَهُ ،الذي ب َنتِيجتِ ِه يُم ِكنُنا أن نك َ
الل ِهَّ ،
ب وال تُفقَ ُد بنا ًء على أدا ِئنا.
س ُ
ألن محبَّتَهُ ال تُكت َ َ
ف اللهَ عن محبَّ ِت ِه لنا .فمحبَّةُ الله ليست مشروطةً .ف َم َحبَّةُ
ال يُو َج ُد شَي ٌء نع َملُهُ يُم ِكنُهُ أن يُو ِق َ
شرو َ
طة تُغَ ّذِي رح َمتَهُ ونع َمتَهُ .هذا ما تعني ِه كلمة "نعمة ".فال ِنّع َمةُ هي بمثابَ ِة
َير ال َم ُ
الل ِه غ ُ
سيفٍ ذي َحدَّين ،وهي تق َ
الج َهتَينَّ .أوالً ،إنَّها تج َع ُل التَّصري َح القائِ َل َّ
أن محبَّةَ الل ِه
ط ُع منَ ِ
َ
الرحمة ،والمحبَّة ،كما ت ُ َع ِبّ ُر
سن أدائِنا .فعندما نف َه ُم معنى ال ِنّعمةَّ ،
و َب َر َكتَهُ لي َ
ست مب ِنيَّةً على ُح ِ
ب محبَّةَ الل ِه .ف ُه َو
شخصيَّ ِة وطبي َع ِة الله،
عن
ليس علينا أن نسعى لنكت َ ِس َ
ِ
سوف نُ ِ
دركُ أنَّهُ َ
َ
ب جوه َِر رح َمتِ ِه ونع َم ِت ِه ومحبَّتِ ِه.
سيُ ِحبُّنا على أيَّ ِة حال ،بسب ِ
ي .فاللهُ ال
ب
أدائك ال َّ
َ
س َر رح َمةَ الل ِه ونع َمتَهُ وال محبَّتَهُ بسب ِ
فليس بإمكانِ َك أن تخ َ
َ
سل ِب ّ
سوعُ ي ُِحب َُّك عندما
ف عن محبَّ ِت َك إذا ُك َ
س ِيّئاً .فاللهُ ي ُِحبُّ َك ،وي ُ
نت َ
ي ُِحب َُّك ألنَّ َك َ
صا ِل ٌح ،ولن يتوقَّ َ
سوعُ ي ُِحب َُّك أيضا ً عندما تَ ُك ُ
ت َ ُك ُ
س ِيّئاً،
ض َ
بك أن تع َملَهُ .وي ُ
ون صا ِلحاً ،وعندما تع َم ُل ما يُفتَ َر ُ
ون َ
غم َّ
ب ال ُمقدَّس
ُحزنُهُ كثيراً .ي ُ
سوعُ ي ُِحب َُّك على أيَّ ِة حال .هذه هي رسالَةُ الكتا ِ
أن هذا ي ِ
ُر َ
سفر التَّثن َية.
ِ
بكام ِل ِه ،وهذه هي رسالَةُ ِ
تتجاوب مع رح َم ِة ونع َم ِة ومحبَّ ِة الله؟ أو بكلما ٍ
كيف
قدار ت ُ ِحبُّ
ُ
ي ِ ِم ٍ
ت أُخرى" ،بأ ّ
َ
حزنَ
رن آخر" ،أُفَ ِ ّ
ض ُل أن أذه َ
اللهَ؟" قالَت إمرأَة ٌ ت َ ِقيَّةٌ عاشَت في قَ ٍ
َب إلى ال َجحيم على أن أ ُ ِ
مرة ً أُخرى ".علينا أن نرغب بمحبة هذا اإلله الذي يُحبُّنا على أيَّ ِة حال،
ُس َّ
ُّ
الرو َح القُد َ
حزنَ اللهَ أبدا ً ألنَّهُ ي ُِحبُّنا .وهذا يدفعنا لنط ِ ّه َر حياتَنا من كل ما ال يُرضيه،
وعلينا أن ال نُ ِ
ومن ثم ِل َنخ ُد َمهُ ونُع ِبّ َر عن ُ
شكرنا له بعرفان الجميل وبالعبادة.
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خالصنا ،يقو ُل لنا في 2كورنثوس
الكثير عن نعمة الله وعن
ُخبرنا الرسو ُل بولس
ِ
َ
بع َد أن ي َ
جرد النطق باسمه باطالً خطية ،فكم
" 5 :6نطلُب أن ال تقبلوا نعمة الله ِ
باطالً ".فإن كان ُم َّ
باألولى تكون خطية قبول نعمة الله بالباطل .فإن كان اللهُ يُحبُّنا ويُغد ُ
ِق ك َّل بركاتِ ِه علينا
ب هذا علينا
س ُ
بنع َمتِ ِه ،فإن أخذنَا كل هذه ال ِنّعمة ِ
باطالً ،فبدون أن نفع َل أي شيءٍ حيالَها ،يُح َ
إن ِع َ
بالباطلَّ .
ظةَ ُموسى العظيمة في تثنية اإلصحاح العاشر
بإسم الل ِه
ق
ِ
ِ
خطيَّةً مثل النُّط ِ
بالباطل.
تحذير لنا على عدم قبو ِل نعم ِة الل ِه
هي
ِ
ٌ
يتب ُع هذا ِع َ
ظةٌ حو َل موضوع اإلرتداد (اإلصحاح  .)58ويعني اإلرتداد" ،اإلبتعاد
ب الل ِه آنذاك" ،إذا حاو َل ابنُ َك ،ابنت ُ َك،
عن وضعٍ سبقَ واتخذتَهُ مع الله ".قا َل ُموسى ِلشع ِ
زوجت ُ َك ،قريب َُك ،أو صديقُ َك أن يُب ِع َد َك عن الله ،أس ِلم هؤالء للموت وللقتل .ال تُش ِفق عليهم.
إذا ارتدَّت مدينةٌ عن الله ،اذهبْ ود ِ ّمر هذه المدينة إلى األرض واقت ُ ْل ك َّل من فيها ".يبدو
سوف
القساوة ،ولكن إذا َد َرستُم نتائ َج اإلرتداد ،والسبي البا ِبلي واألشوري،
هذا في ُمنتَهى
َ
َ
كيف ين َبغي أن يتعام َل م َع
ترون لماذا كان اللهُ يتكلَّ ُم بهذه القساوة عندما أظ َه َر ل ُموسى
َ
ُمش ِكلَ ِة اإلرتِداد.
ألقَى ُموسى عظةً أُخرى تتعلَّ ُق بالعُ ُ
عشر تعني
شور في تثنية  .23 -22 :52وكلمةُ ُ
شر ك ّل ما لنا .إن القص َد من
ي اللهَ ُ
علّ ُم هذه العظة أنهُ علينا أن نُ ِ
عشرة بالمائة .ت ُ ِ
ع َ
عط َ
علّ َمنا أن نض َع اللهَ َّأوالً في حياتِنا باستمرار .فاللهُ ال يحتا ُج  %52من
العُشور هو أن ت ُ ِ
شرَّ ،
تقديم العُ ُ
تقديم العُ ُ
عطيَنا قياسا ً لتع ُّهدِنا أو
ألن
ور هي طريقَةٌ ت ُ ِ
أمر اللهُ بِ ِ
مدخولنا .لقد َ
ش ِ
َ
تقديم العُ ُ
شور ،نتعلَّ ُمها عندما
عن
ِ
ِ
التزامنا تجاهَ الله .فالحقيقَةُ الها َّمةُ التي يُ َع ِلّ ُمنا إيَّاها اللهُ ِ
نف َه ُم َّ
س ُّد
األول ِم َّما كانَ
ُ
صلُهُ بينما كانَ اللهُ َي ُ
شعب الل ِه يُ َح ِ ّ
شر َّ
شور كانت العُ َ
أن العُ َ
األو َل في حياتِنا أم ال ،ولكنَّنا أحيانا ً ُ
ذلك.
ف َ
نعر ُ
يعر ُ
ف ما إذا كانَ َّ
نحن ال ِ
إحتياجاتِهم .فاللهُ ِ
صو ِلنا.
أمرنا اللهُ أن نُظ ِه َر أنَّهُ َّأو ُل أولَويَّا ِتناِ ،بت َ ِ
األو َل من مح ُ
شر َّ
قديمنا لهُ العُ َ
لهذا َ
أرض كنعان ،أول مدينة دخلوها كانت أريحا.
الشعب
األول .فعندما دخ َل
ُ
شر َّ
َ
اللهُ يُري ُد العُ َ
صان
وكان ينبغي
تكريس كل غنائم أريحا لله ،ألنها أول مدينة يحتلُّونَهاُ .ه َ
ُ
متان تُلَ ِ ّخ ِ
ناك َك ِل ِ
إن وض َع الل ِه َّأوالً
ب ال ُمقدَّس ،أال و ُهما :اللهُ َّأوالًَّ .
جوه ََر
أسفار وإصحاحا ِ
ت وأعدا ِد الكتا ِ
ِ
س ُ
نحن نُ َع ِقّ ُد ال َبسي َ
َّ
باألمر ال ُمعقَّدُ .
ط
ليس
سهل،
ليس
ط ونُ َب ِ ّ
باألمر ال َّ
ِ
ِ
ولكن وض َع الل ِه َّأوالً َ
َ
نحن نُ َع ِقّ ُد ما يعني ِه أن نض َع اللهَ َّأوالً ،ألنَّنا ال نُري ُد أن نض َع اللهَ َّأوالًَّ .
ال ُمعقَّدُ .
تقديم
إن
َ
العُ ُ
مقدار وض ِعنا اللهَ َّأوالً في حياتِنا.
َقيس
َ
ش ِ
ور َيجعَلُنا واقِع ِيّينَ م َع نُفُو ِسنا ،ولن َ
سفر التَّثنِيَة ،يُعطينا ُموسى عظةً را ِئ َعةً عن أه ِ ّميَّ ِة
في اإلصحاح
ِ
الخامس عشَر من ِ
صا ِلحِ في
العمل الصالح أو اإلحسان تجاهَ الفُقراءُ .ه َ
ي ج َّدا ً على العم ِل ال َّ
ناك تَشدي ٌد قَ ِو ٌّ
ُوصي بع َّدةِ ُ
ع ُ
ور
ق يُم ِك ُن من خال ِلها تَوزي ُع ُ
نا ُم ِ
وس ُموسى وفي العه ِد القَديم .ف ُموسى ي ِ
ش ِ
ط ُر ٍ
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أجر
ب الله .فين َبغي أن تُعطى أجزا ٌء منها لال ِو ِيّين – الذي يُعتَ َب ُر
شَع ِ
ي لدفعِ ٍ
َ
األساس ال ِكتا ِب َّ
ِل ِرجا ِل ال ّدِين .وين َبغي دف ُع أجزا ٌء لل ُمتَغ ِ َّر ِبينَ في األرض الذين يُعانُونَ ويتألَّ ُمون .ولقد أ ُ ِم َر
بنُو إسرائِيل بأن يُع ُ
األرام َل واأليتام بينَ ُهم.
طوا
ِ
شعب
صا ِلح ،قا َل ل ُهم" ،أنتُم
ٌ
ختار عن َمو ُ
ضوعِ العم ِل ال َّ
عندما تكلَّ َم ُموسى م َع شَع ِ
ب الل ِه ال ُم ِ
حتاجين (تثنية
ص ُ
عني ٌد و ُ
شار َك ِة مالهم م َع ال ُم ِ
لب الرق َبة ".لقد حذَّ َر ُهم ُموسى منَ الت َّ َذ ُّم ِر من ُم َ
 .)55 -5 :51ولقد وع َ
ظ قائِالً أنَّهُ سيُو َج ُد دائما ً فُقَرا ُء بي َن ُهم ،ومن ُهنا كانت تنبُ ُع أ َه ِ ّميَّةُ هذ ِه
صيَّة.
الو ِ
َ
ب
فهو تنبَّأ َ بكلم ِة الله عندما أع َلنَ كلمةَ الله .لم ي ُكن لشع ِ
لقد كان موسى نبيَّاً ،وهكذا َ
إسرائيل َم ِلكٌ بعد .ولم ي ُك ْن سيُصبِح عندهم ملك حتى بعد مرور حوالي خمسائة عام من
سوف نقرأ ُ
ص ُموئيل
ألو ِل َملِكٍ  ،عندما
تفاصي َل
تاريخِ ُموسى.
ُ
سندر ُ
ِ
ِ
تتويجهم َّ
فر َ
س معا ً ِس َ
َ
َّ
ولكن موسى قا َل ِلبَني إسرائيل َّ
َّ
ولكن موسى
سوف يمنَ ُحهم َم ِلكا ً يوما ً ما.
األول.
أن اللهَ
َّ
َ
صلُونَ على ُملُوكٍ ،
صيَّةً نَ َبويَّةً في
أعطا ُهم َو ِ
أسفار النُّا ُموس ال ُموحى بها ،أنَّهُ عندما سيح َ
ِ
ينبَغي على ُك ِّل َملِكٍ أن ينس َخ هذه النواميس من الكتاب الذي يحف ُ
ظهُ الالويون الكهنة .وعلي ِه
يحترم الربَّ إل َههُ بإطاع ِة وصاياهُ .إن هذه القراءة
أن يقرأَها كل يوم في حياتِه لكي يتعلَّ َم أن
َ
َّ
وسوف
المواطنين.
يظن أنهُ أفض ُل من باقي
سوف تُج ِنّبُهُ من أن
ستمرة من كلم ِة الله
ال ُم
ِ
َّ
َ
َ
تضمن لهُ ُملكا ً طويالً
ُ
وسوف
أصغر األ ُمور،
نواميس الله في
تُج ِنّبُهُ أيضا ً من اإلبتعا ِد عن
ِ
ِ
َ
را ِسخاً.
يؤم ُن
بارك من الله ،ألنَّهُ ِ
األولُ ،
ور ِه َّ
ورة ً عن الرجل ال ُم َ
ص َ
أعطانا داود في َمز ُم ِ
ت التي يتمت َّ ُع بها
بكلم ِة الله ،ويحبُّها ويتلذَّذُ بها ويتأ َّم ُل بها نهارا ً وليالً .ث ُ َّم يُ َع ِ ّد ُد ُك َّل ال َب َركا ِ
ورةِ التي يَ ِجدُها في نا ُمو ِس ِه .وبما َّ
الر ُجل ل َكونِ ِه يتلَذَّذُ بكلم ِة الل ِه ويسلُكُ بال َم ُ
داود
هذا َّ
أن ُ
ش َ
الوصيَّة النَّبَويَّة التي أعطاها ُموسى.
الملك الثَّانِي في إسرائيل ،كانَ علي ِه أن ي ُِطي َع هذه
كانَ
َ
ِ
َّ
سير ِة حياة
إن َبركا ِ
ت َّ
بارك الذي ي ُ
ور َّ
ي ِبمثا َب ِة َ
الر ُج ِل ال ُم َ
ُشير إلي ِه د ُاود في ال َمز ُم ِ
األولِ ،ه َ
الروحيَّة.
ُ
األسباب التي يُعطيها ُموسى لتقديم ِه هذه النَّصيحة تحقَّقَت حرفِيَّا ً في حياةِ
داود ُّ
ُ
داود.
ُ
الثامن عشر نج ُد ِع َ
ظةً قَ ِويَّةً عن موضوع السحر والتنجيم .فاللهُ ال
في اإلصحاح ِ
طاء الروحانيين مثالً .تَقُو ُل هذه ال ِع َ
س َ
ظ ة:
ُسر بقارئي ا ّ ِ
ي ُّ
والو َ
لكف ُ
ساحر .وال من يرقي ُرقيةً وال
عرف ِعرافَةً وال
"ال يُوج ُد َ
عائف وال ُمتفائ ٌل وال ِ
ٌ
فيك..من يَ ِ
ذلك مكروهٌ عن َد الرب.
من يسأ ُل جانا ً أو تا ِب َعةً وال من
يستشير الموتى .ألن ك َّل من يفع ُل َ
ُ
ُ
كامالً لدى الرب إلهك .إن
أمامك.
تكون ِ
طار ُد ُهم من ِ
وبسبب هذه األرجاس الربُّ إل ُه َك ِ
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لك الربُّ إل ُه َك
هؤالء األ ُ َمم الذين تخلفُ ُهم يسمعون للعائفين
أنت فلم يس َمح َ
والعرافين .وأما َ
َّ
هكذا( ".تَث ِن َية )52 -9 :53
الح ُ
قا َل أح ُد ُهم َّ
ظوا أن الكتاب
أن ما بينَ
أكثر مما يحلُ ُم اإلنسانِ .
ِ
السماء واألرض َ
المقدَّس ال يُكذِّب هذه األُمور ،وال يُن ِك ُر وجو َدها ،بل ي ِ ّ
والسبب الذي من
ُحظ ُر التعاطي بها.
ُ
أج ِل ِه ي ِ ّ
َّس التعاطي بهذه األُمور ،هو َّ
ناك
ُحظ ُر
ليس من اللهُ .ه َ
ُ
الكتاب المقد ُ
أن مصدرها َ
تتور ُ
أروا ٌح في المجا ِل الروحي ليست ُمقدَّسة وال من الله .فعندما
ط في ال ِعرافَ ِة والشعوذةِ
َّ
فأنت تتعام ُل مع أرواحٍ ليست من الله .لهذا ،ومن خال ِل ُموسىَّ ،
حظ َر
والسحر وما شابَه،
َ
التور ِط في التعا ُم ِل مع المجال الروحي السلبيَّ .
كرة َ الجوهَريَّة
ص َرام ٍة من
ُّ
إن ال ِف َ
اللهُ شع َبهُ ِب َ
التي ينَقُلُها اللهُ من خال ِل ُموسى ،هي َّ
أن ل َدينا ُّ
الروح القُدُس ليَقُو َدنا إلى مجا ِل األرواحِ
سلبِيَّ ِة لتَقُو َدنا،
ولئك الذين يتعا َملُونَ م َع األرواحِ ال َّ
َطيَّ ِة أن نسأ َ َل أ ُ َ
فمنَ الخ ِ
السما ِويَّة .لهذاِ ،
الرٌِ وحيَّة.
ي نَوعٍ من أنواعِ القُ َّوةِ ُّ
تُر ِش َدنا ،أو تم َن َحنا أ َّ
توج ُد عظةٌ عظيمةٌ في اإلصحاح الثامن عشر من سفر التثنية عن النبي المسياوي.
وسط َك من
بوات موسى .قال موسى" ،يُقي ُم لك الربُّ إل ُه َك نبيَّا ً من
ِ
تُعتَبَ ُر هذه إحدى أعظم نُ َّ
طلبت من الرب
حسب ُك ِّل ما
إخو ِت َك مثلي .لهُ تسمعون.
َ
َ
َ
إلهك في حوريب َ
يوم اإلجتماعِ
صوت الربّ ِ إلهي وال أرى هذه النار العظيمة أيضا ً لئال أموت .قا َل لي
قائالً ال أعو ُد أسم ُع
َ
فم ِه
تكلّموا .أُقي ُم ل ُهم نبيا ً من
وسط إخو ِتهم مثلَ َك وأجع ُل كالمي في ِ
ِ
الرب ُ! قد أحسنوا في ما ِ
ُكلّ ُم ُهم بك ِّل ما أُوصي ِه به( ".تَثنِيَة  )52 -51 :53ولقد أخبَ َر ُموسى أ ُ َّمةَ إسرائيل َّ
في ِ
أن اللهَ
صالت َ ُهم وأنَّهُ سيُر ِس ُل نَ ِبيَّا ً إلى العالم ،وسيتكلَّ ُم من خال ِل ِه.
َ
س ِم َع َ
فأعطا ُه ُم اللهُ كلمةً مكتوبةً ،ولكن اللهَ أرا َد أن يتكلَّ َم مع شع ِب ِه بطريق ٍة أع َمق من الكلم ِة
ي .وكان هذا النبي هو المسيَّا
المكتوبَة .فلقد تكلَّ َم اللهُ لشعبِ ِه برحمتِ ِه ومحبَّتِ ِه من ِخال ِل نب ّ
الذي سي ُك ُ
ون نبيَّاً ،كا ِهناً ،وملكاً .بالطبعِ كان هذا هو يسوعُ المسيح.
كم اإلعدام .إن التشديد في
و ُه َ
ناك عظاتٌ رائعةٌ في اإلصحاح التاسع عشر عن ُح ِ
جرم ،وال على ضرورةِ الشفقة علي ِه .في أقوا ِل ُموسى ال ُمو َحى
ليس على ال ُم ِ
سفر التثنية هو َ
جرم .يُخبِ ُرنا هذا
بها منَ الل ِه حو َل َمو ُ
ضوع ُحكم اإلعدام ،ن َِج ُد تَشديدا ً على ضحايا هذا ال ُم ِ
اإلعدام سيُ َ
شعب إسرائيل القَديم منَ ال َّ
ي َّ
ش ّر.
ط ِ ّه ُر
كم
ال ِ ّ
س ُ
َ
ِ
فر ال ِكتا ِب ُّ
أن ُح َ
في اإلصحاح عشرين ،نج ُد عظةً عظيمةً عن اإليمان .وسيُ َ
عون هذا
ط ِّب ُق ِجد َ
شعب إسرائيل القَديم (قُضاة -5 :2
المديانِ ِيّين الذين ضايَقُوا
ض َّد ِ
َ
المقطع ،عندما سيَقُو ُد َجيشا ً ِ
.)2
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ورأيت خيالً و َمر َكبا ٍ
تخف
منك فال
عدو َك
"إذا
ت وقوما ً أكثر َ
َ
َ
ْ
خرجت للحر ِ
ب على ّ ِ
من ُهم َّ
ُ
اإليمان ُه َو حا َجت ُ َك عندما
أرض مصر...
ألن معك الربَّ إل َهك الذي أصع َد َك من
ِ
هاج ُم هؤُ الء األعداء الذين ُهم أع َ
منك( ".تَث ِنيَة )3 -6 :22
ظم َ
تُ ِ
وم آخر ُه َو
سفر التثنية .أيضا ً نلتقي ِب َمف ُه ٍ
لقد التقينا بعبارة "نعمة" تُق َّد ُم مرارا ً وتكرارا ً في ِ
خلّصنا
مف ُهو ُم ال ِفداء .إن قانون الولي الذي يفدي في تثنية ُ ،21ه َو صورة ٌ جميلةٌ عن ُم ِ
كقانون لتنظيم األعمال في الويين،
يسوع المسيح .أول ما نلتقي مع مفهوم الفداء ،نج ُدهُ
ٍ
لتنظيم العائالت في تثنية .فإذا فهمنا هذا العبارات الناموسية ال ُمس َّماة "فداء"،
وكقانون
ِ
فسوف نفهم المفهوم الروحي أو الالهوتي للفداء عندما يُ َ
ط ِبّ ُق العه ُد القَدي ُم والعه ُد ال َجدي ُد هذا
َ
صليب .هذا المقطع الصغير في تثنية  ،21الذي
وم على َمو ِ
ت يسوع المسيح على ال َّ
ال َمف ُه َ
معنى وتطبيقا ً
عوث.
ُوج ُد
لسفر را ُ
هو مفتا ٌح ي ِ
ِ
ي ِ الفادِيَ ،
الو ِل ّ
يُعطينا قانُونَ َ
ً
سفر التَّثنِيَة ،الال ِو ِيّينَ وي ُ
ضا ً على طاعة كلمة
شوع،
سوف تجد ح َّ
في خاتم ِة ُك ٍّل من ِ
َ
الله ،كما في خاتمة الويين ويشوع .هذا هو تشدي ُد سفر التثنية .أعظم المواعظ التي سم َعها
ُ
حيث وع َد موسى ببرك ِة الله
العال ُم ُمطلَقاً ،موجودة ٌ في اإلصحاحات األخيرة من سفر التثنية
ختم
على الشع ِ
ب ال ِعبري إذا أطاعوا كلمةَ الله ،وبلعن ِة الله عليهم إذا لم يُطيعوا كلمةَ اللهَ .
ي بالقَول" ،وضعتُ
فاختر الحياة ِل َكي تحيا
أمامك الحياة َ والموت.
َ
ْ
موسى الوعظ ال ّدِيناميك ّ
أنت وأوالد َُك( ".تَث ِنيَة )59 :82
َ
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فر يَشُوع
ِ
س ُ
شر
الفَص ُل العا ِ
إمت َ ِل ْك ما لَكَ
سفر يشوعُ ُه َو بِ َ
صةٌ عن ع َد ِم اإليمان،
فر ال َع َدد ُه َو قِ َّ
ط ِريقَ ٍة ما ن ُ
سفر العدد .فَ ِس ُ
ُ
َقيض ِ
ُ
َلك ال َّ
فر ي ُ
عن
حيث ه َ
ش ُ
قار ِهم لإليمان .أ َّما ِس ُ
ي نتي َجةً إلفتِ ِ
عب ال ِعبر ُّ
شوع ف ُه َو يتكلَّ ُم ِب ُجملَتِ ِه ِ
ب ويمت َ ِلكُ ُك َّل ما يُري ُدهُ اللهُ ِلشَعبِ ِه.
اإليمانَ ،
ذلك النَّوع منَ اإليمان الذي يغ ِل ُ
فر ال ُخروج ،رأينا َّ
ُ
"الطريق
أن َك ِل َمة  Exodusأو ُخ ُروج تَعني
عندما َد َرسنا معا ً ِس َ
سميَةُ سفر
خارج ،أو ال َمنفَذ من قَي ِد العُبو ِديَّ ِة القا ِسيَة في ِمصر .وبال ُمقا ِبل ،يُم ِك ُن ت َ ِ
إلى ِ
عن َّ
َي ُ
أرض
ق لل ُّد ُخو ِل إلى
ِ
ي َّ
األول ،Eisodus :ألنَّهُ يتكلَّ ُم ِ
الطري ِ
شوع ،هذا السفر التَّاريخ ّ
سفر ي ُ
شوع" :إمت َ ِل ْك مالَ َك".
ال َمو ِعدَ ،كنعان .من ُهنا وضعنا العُنوانَ التَّالي ِل ِ
لفظ اإلسم باليونانية،
سهُ إسم يسوع ،ولكن يسوع هو طريقةُ ِ
إسم يشوع هو نف ُ
إن َ
ويشوع أو "يا ُ
خلّص ،أو يهوه
شو َواع" هو طريقةُ لفظ اإلسم بالعبريَّة .إسم يسوع يعني ُم ِ
ب قيا َدتِ ِه ِلل َّ
ب إلى
ُخلّص .كان هذا القائد العظي ُم ،في ِ
ي ِ
شع ِ
سبَ ِ
إسم ِه يشوع ،صورة ً للمسيح ،بِ َ
الروحيَّة.
أرض ال َمو ِعد ال َمليئَة بال َب َركا ِ
ت ُّ
ِ
الكلمةُ المفتاحية في إختبار الخالص أو اإلنقاذ من مصرنا الروحية ،هي كلمة "إيمان".
والكلمةُ المفتاحيةُ لدخو ِل أرض موعد بركات الله الروحية هي كلمة "طاعة" .وبطريق ٍة ما،
ُ
نحن نتكلَّ ُم عن اإليمان عندما نتكلَّ ُم عن الطاعة .فكلمة إيمان تعني إلتزام ،ذلك النوع من
اإللتزام الذي يُطيع.
ع وكالب كانا الوحيدين
كان يشوع في األربعين من عمره زمنَ الخروج .تذ َّك ْر أن يشو َ
س ِس
بتقرير أو
اللذين لم يموتا في ال ِت ّي ِه في البريَّة ،ألنهما أ َت َيَا
بخبر ُمش ِ ّجع عندما أُر ِسال لتج ُّ
ٍ
ٍ
إعتبر إيمان إبراهيم ،سببا ً إلبقائهما عل قي ِد الحياة .ولكن
بر اللهُ إيمانهما ،كما
َ
كنعان .لقد إعت َ َ
أرض كنعان،
مر ِه عندما ق ِب َل ُمه َّمةَ قيادةِ الشعب إلى
يشوع كان في الثمانين من ُ
ِ
ع ِ
واإلنتصار على األ ُ َمم السبع التي كانت تُدا ِف ُع عن األرض .لم يست ِلم َي ُ
ع تكليفَه بال ُمه َّمة
شو ُ
وعرف يشوع.
من الله ُمباشرةً ،ولكن إستلمهُ من ُموسى ،أي من َر ُج ٍل
عرف اللهَ
َ
َ
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َّ
إن العال َقةَ بينَ ُموسى و َي ُ
وثاوس ،وهي
عن العال َقة بينَ بُولُس وتي ُم ُ
شوع هي َن ُمو َذ ٌج رائِ ٌع ِ
وثاوس .)2 :2
عالقَةٌ نَ ُمو َذ ِجيَّةٌ با ِلغَةُ األه ِ ّميَّ ِة في إعدا ِد القا َد ِة ِلشع ِ
ب الل ِه ولخد َم ِة الله (2تي ُم ُ
لقد كانَ ي ُ
واإليمان
الء
شو ُ
والو ِ
ِ
ي .ولقد إشت َ َه َر بالقُ َّوةِ َ
ع إبنَ مائ َ ِة وعشر سنين عندما ت ُ ُو ِفّ َ
العظيم.
الح ُ
ت ذا ِت ِه ،نرى تَغييرا ً ها َّما ً
ي ٍ وكا ِه ٍن في الوق ِ
بينما نُ ِ
ظ اللهَ يع َم ُل من خال ِل قا ِئ ٍد نَ ِب ّ
َص ُل إلى قيا َدةِ يَ ُ
شوع .لقد قب َل موسى كلمةَ الله على جبل سيناء ُمباشرة ً من الله،
عندما ن ِ
أمام العليقة المتو ِقّ َدةُ ،مباشرة ً من الله .ولكن اآلن نُخ َبر أن يشوع ُ
ش ِ ّج َع
تماما ً كما قبِ َل ُمه َّمتَهُ َ
على قراءةِ الكلمة المكتوبة والتأ ُّم ِل بها ،تلك الكلمة التي أعطاها اللهُ لموسى .تماما ً مثل
ملوك إسرائيل الذين كانوا سيتبعونَه ،كان ُمفتَ َرضا ً أن يتأ َّم َل يشوع بالكلمة ،وأن يُف ِ ّك َر
الوار َدة في كلمتِ ِه.
بالكلمة نهارا ً وليالً ،وأن ي ُِطي َع َوصايا الله
ِ
نهر األُردن واجتياح كنعان ،قي َل ل ُهمُ " ،ك ُّل
وشك
الشعب على
فبينما كان
ِ
ُ
ِ
عبور ِ
ِ
موضعٍ
أقدام ُكم لكم أعطيتُه كما كلَّمتُ موسىَ ( ".ي ُ
سه ُ ب ُ
ألرض
شوع  )8 :5فكما ترون أن ا
ُطون
ِ
تدو ُ
َ
عطيَت لهم،
ليس ك ُملكيَّة ُمحقَّقَة .إن قانونَ
وكحق ُمل ِكيَّة أصبحت ِ
بكام ِلها أ ُ ِ
ِ
بكام ِلها لهم ،ولكن َ
ِّ
أرض كنعان تطأُهُ أقدا ُمهم ،قد منحهُ اللهُ لهم ُملكاً ،ال أكثر
متر ُمربَّعٍ من
ِ
ال ُملكيَّة كان أن كل ٍ
وال أق ّل.
ُ
ينطبق على طريق ِة حصولنا على البركات الروحية .تُو َج ُد ِع َّدة ُ بركات روحي ٍة
وهذا
ت َكافَّةً
ُمتَ َو ِفّ َرة لنا اليَوم :مثل الصالة ،كلمة الله ،الشركة ،ال ِعبادة – فاللهُ يَمنَ ُح هذه البَ َركا ِ
والبعض اآلخر ال.
بعض المؤمنين يمتلكون هذه البركات الروحية،
ؤم ٍن .ولكن
ِل ُك ِّل ُم ِ
ُ
َ
فعليك أن تطأ َ
فأنت تتملَّكُ الصالة عندما
بأقدام َك على ُمل ِكيَّ ِتك.
ي جدا ً.
َ
َ
ِ
ُ
والسبب هو عمل ٌّ
صلّي ،وتتملَّكُ ال ِعبادة عندما تعبُد ،تتملَّك كلمة الله عندما تقرأُها وتفهمها وتُط ِبّقُها .وهكذا،
تُ ِ
فأنت تتملَّكُ أمال َك َك أو بركاتِ َك الروحية ،واحدة ً بع َد األُخرى.
َ
سفر ي ُ
شوع
دارسونَ كثيرون قالوا أن الرسالة إلى أه ِل أفسس هي للعه ِد الجديد ما كانَهُ ُ
ِ
للعه ِد القديم .فالرسالةُ إلى أهل أفسس تُخبرنا عن البركات الروحية التي لنا في المسيح.
نصير في المسيح وأن نتملَّ َك هذه البركات الروحية.
وتقو ُل لنا أنهُ بإمكاننا أن
َ
سفر يشوع ،وأفسس  8 :5هو العدد المفتاحي في
فيشوع  8 :5هو العدد المفتاحي في ِ
بار َكنا بك ِّل برك ٍة
رسال ِة أفسس .أفسس  8 :5يقولُ " ،م َباركٌ اللهُ أبو ر ِّبنا يسوع المسيح الذي َ
روحي ٍة في السماويَّات في المسيح ".فلقد خ ََّولَنا اللهُ َّ
وحيَّ ِة التي
الك ُك ِّل البَركا ِ
الر ِ
حق إمتِ ِ
ت ُّ
ُ
حيث تُو َج ُد هذه البَركات ،وأن نمت َ ِل َكها.
َب إلى
سبقَ ومنَ َحنا إيَّاها ،ولكن علينا أن نذه َ
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فر ي ُ
سس ،هذه
شوع ،هذه ال َب َركات هي في
الرسالَ ِة إلى أه ِل أف ُ
أرض ال َمو ِعد .في ِ ّ
ِ
في ِس ِ
الروحيَّة ،علينا أن ن َِج َدها
أردنا أن نت َ َملَّ َك هذه ال َبركا ِ
ت ُّ
ال َبركاتُ هي في المسيح .فإذا َ
بوا ِس َ
سما ِويَّاتَِّ ،
ُ
مكان ُو ُجو ِد
ألن هذا ُه َو
ط ِة الثَّبا ِ
ب منَ ال َّ
ت في ال َمسيح .علينا أن نقت َ ِر َ
فر ي ُ
أرض ال َمو ِعد التي تحتَوي على
شوع أنَّهُ بإمكا ِننا أن ند ُخ َل
البَ َركا ِ
ت ُّ
الروحيَّة .يُ َع ِلّ ُمنا ِس ُ
َ
س ِس ِيّين.
ت الل ِه ،باإليمان .يُخ ِب ُرنا بُولُس
َبركا ِ
باألمر نف ِس ِه في ِرسالَ ِت ِه التي كت َبها لألفَ ُ
ِ
وحيَّة .أصغُوا إلى
ب العَه ِد ال َجديد عن
الر ِ
"أرض ال َمو ِعد" ُّ
ولقد تكلَّ َم ُ
ِ
آخرونَ من ُكتَّا ِ
الروحيَّة" :كما أن
ُطرس الرسول الذي يتكلَّ ُم أيضا ً عن
ب
كيف وأينَ نستطي ُع ت َملُّ َك ُممتَلَكا ِتنا ُّ
ُ
َ
قدرت َهُ اإللهية قد وهبت لنا ُك َّل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمج ِد والفَضيلَة".
بطرس .)8 :5
(ُ 2
ُطرس 52 :1؛ أعمال  .)58 :2ولهذا ش َّد َد
لربمالم ي ُكن بطرس يعرف القراءة والكتابة (2ب ُ
عرف الله .يقو ُل لنا
على معرفة الله .فهو لم يَ ُك ْن َر ُج َل ِع ٍلم ،ولكنَّهُ كان عمالقا ً روحيَّاً؛ لقد
َ
َّ
ُطرس .)8 :5
أن َمص َد َر ُك ِّل ال َب َركا ِ
ت ُّ
الروحيَّة التي أعطانا إيَّاها اللهُ ُه َو ال َعالقَة م َع الله (2ب ُ
ُطرس ،أعطانا اللهُ كل ما نحتا ُجهُ لنحيا حياة ً تقيَّة .ولكي نحصل على هذه
فبال ِنّسبَ ِة لب ُ
معرفَ ٍة بالله.
ال ُممتَلكا ِ
ت ُّ
ب بها من خال ِل َ
الروحيَّة ،علينا أن نُطا ِل َ
عالقَ ِة ِ
َيت َّ ِف ُق أع َ
ين في العه ِد ال َجديد م َع ي ُ
صفَةَ التي تَقُو ُل
شوع أ َّننا نم ِلكُ في َحوزَ ِتنا ال ِ ّ
ظ ُم قائِ َد ِ
واح َدة ً بع َد
وحيَّ ٍة نحتا ُجها .ولكن علينا أن نَم ِل َك هذه البَركا ِ
الروحيَّةِ ،
أنَّنا نَم ِلكُ ُك َّل بَ َر َك ٍة ُر ِ
ت ُّ
األُخرى ،خال َل عالقَ ِتنا م َع الل ِه وم َع المسيح.
شوعُ َّ
يَقُو ُل ي ُ
ُطرس وبُولُس أيضاً .فلماذا ال نم ِلكُ ُك َّل
أن ل َدينا ُك ّل شَيء ،وهكذا يَقو ُل ب ُ
ب ُه َو أنَّنا ال نَف َه ُم َّ
شَيءٍ إذاً؟ يت َّ ِف ُق رجاالتُ الل ِه ال ِعظا ُم هؤُالء على َّ
اإليمان
سر
أن ال َّ
س َب َ
أن ِج َ
ِ
هذا يمأل ُ ال ُه َّوة َ بينَ ُك ّل ما أعطانا إيَّاهُ اللهُ وبينَ أه ِليَّتَنا لنمت َ ِل َك ما أعطانا إيَّاهُ الله .لهذا
فر يَ ُ
شوع.
أعطانا اللهُ ِس َ
سفر يشوع نج ُد حوالي ستةَ
عشر إيضاحا ً عن اإليمان .عندما أرا َدنا اللهُ أن
َ
في ِ
عشر إصحاحا ً تُخبِرنا عن
سفر التكوين ،أعطانا حوالي إثني
َ
نعرف عن اإليمان في ِ
َ
إبراهيم .اإليمان ها ٌّم بال ِنّسبَ ِة لل ِهَّ ،
فر يَ ُ
َعيش
شوع ُه َو أن يُظ ِه َر لنا
كيف ن ُ
ألن القَص َد من ُك ِّل ِس ِ
َ
وكيف نسلُكُ
وحيَّ ِة التي أعطانا إيَّاها.
باإليمان،
َص َل إلى ُك ِّل ال َبركا ِ
الر ِ
ت ُّ
باإليمان لن ِ
َ
ِ
وأرض َكنعان هذ ِه ين َبغي أن ند ُخ َل إليها ،مدينَةً
َّ
فر َي ُ
أرض َكنعان.
شوع ُه َو عن
ُ
ِ
إن ِس َ
َّ
فر ي ُ
ست
بع َد األُخرى ،وأ َّمةً بع َد األخرى.
الرسالَةَ التعبُّ ِديَّة ُّ
ولكن ِ ّ
شوع لَي َ
والروحيَّة ِل ِس ِ
الروحيَّة باإليمان.
بالحقيقة عن
ي ،بل عن إم ِت ِ
الك ال َمواعيد ُّ
كنعان ك َم ٍ
ِ
كان ُجغرافِ ّ
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أن كلمة "خالص" تعني "إنقاذَّ "،
أرض َكنعان قص َد خالص هذه األ ُ َّمة .ف ِبما َّ
فإن
ص ّ ِو ُر لنا
ُ
تُ َ
ورة ٌ
اإليمان َّ
سوع
مجازيَّةٌ عن
صنا يأتي منَ
بأن ي ُ
خالصنا .وخال ُ
إنقا َذ ُهم من ِمصر ُه َو ُ
ِ
ص َ
ِ
ِ
صنا من
الوحيد .فعندما نَ ُ
ضع إيمانَنا في ِه ،يُخ َِلّ ُ
المسيح ُه َو إبن الل ِه الوحيد و ُه َو ُمخ َِلّ ُ
صنا َ
ص ّ ِو ُر نَو ِعيَّةَ
الروحيَّةَّ ".
إن إج ِتيا َح ُهم وإمتال َك ُهم
خطايانا ،أو من ِ
صرنا ُّ
ِ
ألرض َكنعان يُ َ
"م ِ
الحياة التي أرا َدها اللهُ لل َّ
ي.
ب الذي إخت َ َب َر اإلنقا َذ من ِ
"مصر" بالمعنى ُّ
شع ِ
الروح ّ
سو ُل بُولُس َّ
صنا ال
الر ُ
أن اللهَ يُخ َِلّ ُ
يُخبِ ُرنا َّ
ب بُولُس ،خال ُ
س ِ
ص بال ِنّع َمة ،باإليمان .ف ِب َح َ
ذلك،
ي ٍ من قِبَ ِلنا .إنَّهُ ِهبَةٌ منَ الل ِه،
يَتَ َحقَّ ُق
غم َ
وليس نتي َجةً ألعما ِلنا ال َّ
بإنجاز ش ِ
ٍ
َ
َخص ّ
صا ِلحةُ .ر َ
ص ألعما ٍل صا ِل َح ٍة قد سبقَ اللهُ فأعدَّها ِلنَسلُ َك فيها .فهذه األعما ُل
َيكت ُ ُ
ب لنا بُولُس بأنَّنا نخلُ ُ
الروحيَّة،
خالصنا في هذه الحياة ،وهي جز ٌء من
صا ِل َحةُ هي القَص ُد من
أرض مو ِعدِنا ُّ
ال َّ
ِ
ِ
التي يُريدُنا إل ُهنا ال ُم ِحبُّ أن نمت َ ِل َكها ،قطعَةً بع َد األُخرى.
حاض ٌر من
سماء .يُو َج ُد قص ٌد
فالخ
نحو ال َّ
فر بإ ِت ّجا ٍه ِ
ُ
ِ
َالص ُه َو أكثَ ُر من تَذ َك َرةِ َ
س ٍ
واح ٍد َ
الروحيَّة ،يُم ِك ُن أن
س َب ُ
عدم إم ِتال ِكنا ألمال ِكنا ُّ
خالصنا :كنعانُنا ُّ
ِ
ب ِ
الروحيَّة على األرض .فَ َ
فر يَ ُ
فر
شوع .ولقد أعطانا اللهُ هذا ال ِ ّ
نعر ُ
س َ
يف نمت َ ِل ُكهاِ .لهذا أعطانا اللهُ ِس َ
يَ ُكونَ أنَّنا ال ِ
ف َك َ
ي في العه ِد القَديمِ ،ل َكي يُظ ِه َر لنا نَو ِعيَّةَ
اإليمان الذي من خال ِل ِه بإمكا ِننا تملُّك
ِ
التَّاريخ َّ
الروحيَّة.
موا ِعي َدنا و ُممتَلَكا ِتنا ُّ
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عشَر
الفَص ُل الحادِي َ
بانُوراما اإليمان
َّ
ندرس تاري َخ
أرض كنعان .وإذ
ب الل ِه القَديم
ِ
سفر يشوع ُه َو ِسج ٌّل لتاريخِ ُد ُخو ِل شَع ِ
ُ
إن َ
سفر
دخولهم إلى
ِ
أرض كنعان ،نج ُد إيضاحا ً عظيما ً أو بانُوراما عن اإليمان .عندما نقرأ ُ َ
شوع إصحاحا ً
فر ي ُ
واض َحةً عن كيفيَّ ِة إمتال ِكنا ل َب َركاتِنا الروحية .يُعطينا ِس ُ
يشوع ،نأ ُخذُ فكرة ً ِ
بع َد اآلخر ،نما ِذ َج تُقتَدى وتحذيرا ٍ
ليس ُه َو .هذه
ت تُتَفَا َدى ،ويُظ ِه ُر لنا ما ُه َو اإليمان وما َ
مخاطر "العالَم ،ال َجسد ،وال َّ
اإلصحاحاتُ ُمزَ يَّنَةٌ بتحذِيرا ٍ
شيطان".
ت حو َل
ِ
شعلَةَ
عدوى اإليمان ".نرى ُ
أول ما نراهُ في سفر يشوع هو ما يم ِكنُنا تسميتُهُ "إنتِقا ُل َ
نقرأُ:
القيادة تنتق ُل من موسى إلى يشوع عندما َ
"ويشوع بن نون كان قد امتأل َ رو َح ِحكم ٍة إذ وض َع موسى عليه يدي ِه فسم َع لهُ بنو إسرائيل
ت موسى عب ِد الرب أن الرب كلَّ َم يشوع
وعملوا كما أوصى الربُّ موسى… وكان بع َد مو ِ
ِ
أنت و ُك ُّل هذا
بن نون خادم موسى قائالً .موسى عبدي قد مات .فاآلن قم اعب ُْر هذا األُردن َ
أنت تق ِس ُم
عطيها لهم أي لبني إسرائيل… تشدَّد وتش َّج ْع
ألنك َ
َ
الشعب إلى األرض التي أنا ُم ِ
عط َي ُهم .إنما ُكن ُمتش ّدِدا ً وتش َّج ْع جدا ً لكي تتحفَّ َ
ظ
لهذا الشعب
األرض التي حلفتُ آلبائِ ِهم أن أ ُ ِ
َ
أمرك بها موسى عبدي… ألنَّ َك حينئ ٍذ تُص ِلح طري َق َك وحينئ ٍذ
للعمل حسب كل الشريعة التي
َ
معك حيثُما تذهب".
إلهك
تُف ِلح .أما أمرت ُ َك .تشدَّد وتش َّج ْع .ال ترهبْ وال ترتعبْ ألن الربَّ
َ
َ
(يَ ُ
شوع )3 -6 :5
سفر يشوع ما يم ِكنُنا تسميتُهُ "إرتباكُ اإليمان "،أو
نرى في اإلصحاحات األولى من ِ
همنا لإليمان ،علينا أن ال ن َّ
ب عن َدما
"مشا ِكل اإليمان ال ُمر ِب َكة ".فَ ِخالل نُ ُم ّ ِونا في فَ ِ
َضط ِر َ
ُ
نكون قد
لغاء كل مشا ِكل اإليمان،
ثير أسئِلَةً تَتَ َحدَّى إيمانَنا .إذا تمكنَّا من إِ ِ
واجهُ مشا ِك َل ت ُ ُ
نُ ِ
ألغينا اإليمان بح ِ ّد ذاتِه أيضاً.
أرض كنعان،
ثير ُمش ِكلَةً للكثيرين .فقُ َبي َل دخو ِل الشعب
إن شخصيَّةَ راحاب في يشوع  2ت ُ ُ
َ
بيت امرأ ٍة زاني ٍة
أرس َل يشوعُ جاسوسين ِعبرانيَّين ليتحقَّقا من أريحا .فذهبا واختبأا في َ
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ضلَّلت الجنو َد قائلةً لهما
اس ُمها
ُ
راحاب .وعندما جا َء ُجنو ُد م ِل ِك أريحا يطلُبانهما ،خبَّأ َتْ ُهما و َ
ب
سب ِ
فبار َكها اللهُ ِب َ
ق آخر ،وهكذا أنق َذت الر ُجلين اليهود ِّيينَ .
أن الجاسوسين ذهبا في طري ٍ
أن راحاب كانت بَ َ
ونقرأ ُ في اإلصحاحِ العظيم عن اإليمان ،في عبرانيين َّ ،55
طلَةً في
ذلك.
َ
َ
سين.
ئ الجا ُ
سو َ
اإليمان ل َكو ِنها َك َذبت لتُخ ِبّ َ
سوف ترى أن ما جع َل من راحاب بطلةً في اإليمان لم
ص ِة عن كثب،
إذا
َ
نظرت للق َّ
َ
راحاب الزانية لم تهلك
ي ُكن كذبُها .إذ يقو ُل اإلصحاح الحادي عشر من عبرانيين" ،باإليمان
ُ
ُؤمنوا]" .فكما ترى ،عندما جا َء هذان الجاسوسان اليهوديَّان إلى
مع العُصاة [أي الذين لم ي ِ
منز ِل راحاب الزانية ،قالت لهما شيئا ً برهن إيمانَها .قالت" ،أنا أعل ُم أن ُكم
ٌ
شعب تعرفون اللهَ
نؤمن أن اللهَ معكم( ".ي ُ
ُ
الحي والحقيقي .و ُك ُّل الشعوب ُهنا ُمرت ِعبون من ُكمُ .
شوع :2
نحن
.)9
سوسان معها عهدا ً ،وأع َ
صت
وهكذا قط َع الجا ُ
طياها وعدا ً بأن يُنَ ِقذاها منَ الموت .ف ِلماذا َخلُ َ
ي كان شعب الله ،وأن الله الحي
صها .ألنَّها آمنت أن هذا
َ
إذا ً َِ؟ إيمانُها خَلَّ َ
الشعب ال ِعبر ّ
ب الل ِه ،إذ عب ََّرت عن إيما ِنها
الحقيقي كان معهم .وهكذا أصب َحت
راحاب ِ
ُ
واح َدة ً من شَع ِ
باإلل ِه الحي الحقيقي.
ُعط َينا اإليمان
في اإلصحاح الثالث نج ُد "برهان اإليمان ".فعندما يُحاو ُل اللهُ أن ي ِ
ب بك ِّل بركا ِتنا الروحية ،فاللهُ
سوف يُؤ ِ ّك ُد ويُش ِ ّد ُد على
لند ُخ َل "كنعا َننَا الروحيَّة" وأن نُطا ِل َ
َ
أكر َمهُ اللهُ من
ص ِ
ض َع َج َّزة َ ال ُّ
إيمانِنا ليُش ِ ّج َعنا .نَج ُد هذا في َحياةِ جد َعون ،الذي َو َ
وف التي َ
داود في المزمور " 28 :82من قِ َب ِل الربّ ِ تتثبَّتُ َخ َ
ط َواتُ اإلنسان ".هذا يعني
خال ِلها .يقو ُل ُ
ُبار ُكنا اللهُ ويُثَ ِبّتُ ُخ ُ
ت إيما ِننا.
طوا ِ
أنَّنا بينما نت َّ ِخذُ ُخطوا ِ
ت إيمان ،ي ِ
سهُ ِليَ ُ
ب أن بر َكتَهُ هي على قائِ ِد ِهم يشوع
شوع،
وأظهر للشع ِ
في هذا اإلصحاح ،بَرهَنَ اللهُ نف َ
َ
عجزا ٍ
إيمان الشعب .كانَ القص ُد من هذه
ت ِلتَق ِويَ ِة
كما كانت على موسى .ثم صن َع أيضا ً ُم ِ
ِ
ُهاج ُمونَ ُمدُنَ كنعان
عجزات أن يُظ ِه َر للشع ِ
ب أن اللهَ كانَ مع ُهم وأنهم عندما سي ِ
ال ُم ِ
ُبار ُكهم اللهُ ويكون معهم ويَم َن ُح ُهم النَّصر.
صنَة ،مثل أريحا،
ال ُم َح َّ
سوف ي ِ
َ
في اإلصحاح الرابِع نج ُد بني إسرائيل يبنون " َمذ َب َح اإليمان ".فعندما عبروا نهر
األ ُ ّ
غم قُ َّوة َ ميا ِهه الجار َية ،ولكنهُ
سة .وعندما
وعبر
وقف ندَّين
ُ
الشعب على اليا ِب َ
َ
َ
ردنُ ،ر َ
ب تذكاري لهذه
ص ٍ
نهر األُردن على اليا ِبسة ،أ ُ ِمروا ببنا َء عامو ٍد من الحجارة ،كنَ َ
ع َبروا َ
إلجتياز
عملَهُ اللهُ لهم عندما ت َحلُّوا باإليمان
عجزَ ة العظيمة ،لكي ال ينسى أوالدُهم أبدا ً ما ِ
ال ُم ِ
ِ
نهر األُرد ُّن.
ِ
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في اإلصحاح الخامس نج ُد ما يُم ِكن أن نُس ِ ّم َيهُ "شروط اإليمان ".فقب َل ُد ُخو ِل ِهم كنعان
مات في البرية .وكان هذا الجي ُل الثاني
أ ُ ِمروا بأن يختُنوا ُك َّل َذ َكر في الشعب .فالجي ُل األول َ
ب الله ،وجمي ُع ذ ُكوره لم يكونوا مختونين .و ُهنا نج ُد إيضاحا ً جميالً عن ُ
روط
ش ِ
من شع ِ
هنالك خطيَّةٌ في حياتِك؟
س َك هل
َ
اإليمان .فقب َل أن تد ُخ َل أرض موعد بركات الله ،إسأ َ ْل نف َ
ِ
نالك ما تحتا ُج أن تبت ِع َد عنهُ وتتوب عنه؟
هل ُه َ
سفر التَّكوين ،تعلَّمنا َّ
أن الكثيرينَ منَ الذين يعتَ ِرفُونَ بِ َكو ِنهم ُمؤمنين،
عندما َد َرسنا معا ً َ
ب مذبح التوب ِة ذاك الذي بناهُ إبراهيم ،عندما كانت حياتُهُ تعريفا ً َحيَّا ً
لإليمان
يُحاولونَ تَجنُّ َ
ِ
ب علينا
بال ِنّس َب ِة لنا .فهؤُ الء لم يسمحوا أبدا ً لله أن يتعام َل مع الخطية في حيا ِت ِهم .يتو َّج ُ
بِبَسا َ
توب عن الخطيَّة في حيا ِتنا ،قب َل أن نتوقَّ َع بركةَ الله على إيمانِنا .هذا كان
ط ٍة أن ن َ
إلتزام
الختانَ هو عالمةٌ خارجيَّة عن
ذكر في الشعب .إن ِ
ٍ
السبب الذي من أج ِل ِه ُختِنَ كل ٍ
داخلي ،مثل المعموديَّة في العه ِد الجديد.
ِ
وص َيةُ اإليمان ".وهذا ما نج ُدهُ في نهاية اإلصحاح
في يشوع  ،1نج ُد ما نُس ِ ّمي ِه "تَ ِ
ي ٍ من ُجنُو ِد ِه من أن يست َّل سيفَه .لقد خي ََّم
ِ
الخامس .لقد سبقَ وأعطى يشوعُ األمر بمنعِ أ ّ
تحت جناحِ ال ُ
العدو أن يُحي َ
ط بهم،
ظلمة الدا ِكن ،وكان يسه ُل على
نهر األُردن
َ
ٌ
جيش شرقي ِ
ِّ
سيف أح ٍد مسلوالً ،عرفوا أنهُ من
األمر بأن ال يست َّل أح ٌد سيفَه .فإذا رأوا
فلذلك أصدروا
َ
َ
َ
العدو ،وكانَ بإمكا ِن ِهم أن يَ ُردُّوا فَورا ً على َمص َد ِر ال َخ َ
طر.
ّ
ف الليل ،في الليل ِة التي سبقت معركة أريحا .فرأى رجالً
ث ُ َّم خر َج يشوعُ
ص ِ
ليمشي في ُمنت َ َ
َ
ٌ
رئيس ُجن ِد
عدو؟" فكان الجواب" ،أنا
أنت
ع وسألهُ" ،هل َ
سيفُهُ مسلولٌ ،فسار َ
ُ
صديق أم ّ
ع سق َ
ُكلّم س ِيّدي عب َده؟"
ط على وجهه إلى
األرض وسج َد وقال" ،بماذا ي ِ
الرب ".نقرأ ُ أن يشو َ
ِ
واقف علي ِه
أنت
رئيس ُجن ِد الرب ليشوع،
فقال
"إخلع نعلَ َك من ِرجليك ،ألن المكان الذي َ
ٌ
ْ
ُ
هو ُمقدَّس ".ث َّم نقرأ" ،ففع َل يشوعُ كذلك( ".ي ُ
شوع .)56 -52 :1
َّ
الخطة التي إستلمها يشوعُ من الرب في
في اإلصحاح السادس من سفر يشوع نج ُد
الشعب أن يخرجوا من ُمخي َِّم ِهم وأن يدوروا حول
الليلة التي سبقت المعر َكة .فلقد أ ُ ِم َر
ُ
مرة ً في اليوم ،و ِل ِست َّ ِة أي ٍَّام على التَّوا ِلي.
أسوار أريحا .وكانَ علي ِهم أن يفعَلُوا َ
ذلك َّ
ِ
مرات .لقد أ ُ ِمروا أن يدوروا
ض بهم أن يدوروا حول المدينة سب َع َّ
في اليوم السابع ،كان يُفتَ َر ُ
صنةً
َ
بأسوار عريض ٍة يُم ِك ُن أن
حو َل المدينة
مرة .لقد كانت هذه ال َمدينَةُ ُمح َّ
ثالث عشرة َّ
ٍ
تُبنَى مناز ُل فوقَها .وكان الذين يُدافِعُون عن مدينتهم ،يضعُون النسا َء واألطفا َل واألشخاص
العدو
المنازل ال ُمرت ِف َعة فوقَ السور ليرموا
تلك
الذين ال يُم ِكنُ ُهم حمل السالح ،يضعُونهم في َ
َّ
ِ
العدو من السور.
يقترب
بالجمر وبالحصى ،عندما
هاجم
ُ
ال ُم ِ
ُّ
ِ
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سور مدين ٍة
تعرض للموت والعار بإقترا ِبه من
عى أبيما ِلكَّ ،
أح ُد القادة ال ِعظام الذي يُد َ
ِ
ع ٌ
رأس أبيمالك ،فسحقتهُ .فما كان من
جوز
بحجر ر َحى على ِ
كان ي ِ
ُهاج ُمها .فألقت إمرأة ٌ َ
ِ
ي لئال يُقال قتَلتهُ
أبيمالك إال أن
طلب من حامل ِس ِ
َ
الحه قائالً" ،إست َّل سيفي وأج ِه ْز عل َّ
ي ٍ لبني أسرائيل :ال
امرأة( ".قُضاة  .)12 -12 :9فأصب َح هذا بمثاب ِة
ٍ
تحذير إستراتيج ّ
سور المدينة ،ألن هكذا قُ ِت َل أبيمالك.
تقتربوا أبدا ً من
ِ
ب سور
ولكن هذا ما كان يقوله اللهُ ليشوع ُهنا :خ ْذ ِ
كام َل شعبِ َك ُمباشرة ً إلى جان ِ
َ
عس َك ِريَّ ٍة يَقُودُها
أريحا ،ودوروا حول ذلك السور
ثالث عشرة َّ
مرة .لقد كانت هذه َّأو ُل حملَ ٍة َ
ي .وهذا ما سيُظ ِه ُرهُ َي ُ
ي ُ
شوعُ
شوعُ ،وكانَ ُمتَش ّ َِوقا ً ليُظ ِه َر موا ِه َبهُ كقائ ٍد عس َكر ّ
ي ستراتيج ّ
ولكن ُخ َّ
المعر َكة كانت مهزَ لَةً
َّ
طةَ هذه
عس َك ِريَّ ٍة ستراتيجيَّةٍ.
ِ
الحقاً ،بأنَّهُ كانَ يتمت َّ ُع بعبقَ ِريَّ ٍة َ
َ
طبَّقَ هذه ال ُخ َّ
ع َ
َّ
ولكن ي ُ
ضح َكة ،وجعَلَت ي ُ
يرها ،ألنَّهُ
ع يبدُو َ
غ ِبيَّا ً ج َّداً.
ُم ِ
شو َ
شو َ
طة بِحذافِ ِ
واحدا ً عن هذه ال ُخ َّ
معرفَتَهُ ،أال و ُه َو أنَّها كانت
عرف شَيئا ً ِ
طة ،وكانَ هذا ُه َو ُك ّل ما إحتا َج ِ
َ
ُخ َّ
طة الله.
ينطقُوا ب َك ِلمة .ال بُ َّد أن
وطوا َل الوقت الذي كانوا يدورون فيه حو َل السور ،كان عليهم أن ال ِ
ِ
شعب أريحا كانوا ُمرتعبين برهبة ألنهم لم يرموا شيئا ً من على السور على اإلسرائيليين.
َ
ب
سب َع ِة أيَّام ،في اليوم السا ِبع
بع َد الدوران حول
إستدار يشوعُ نحو الشع ِ
أسوار أريحا لم َّدةِ َ
َ
ِ
وقال لهم" ،إهتفوا!"
أسوار أريحا سقطت باإليمان .لقد
س ُم لنا القضيَّة عندما تقو ُل أن
الرسالةُ إلى العبرانيين تح ُ
َ
أسوار أريحا .ولقد ت َ
كانَ يَ ُ
ثير منَ اإليمان.
ب الل ِه حو َل
ب شَع ِ
طلَّ َ
شوعُ يَقُو ُد َمو ِك َ
ب هذا ال َك َ
ِ
مخاطر السورَ ،م َّرة ً في
ض ُك َّل هذا الشعب لك ِّل
ِ
ب هذا إيمانا ً كبيرا ً من هذا القائد أن ي ِ ّ
تطلَّ َ
ُعر َ
مرا ٍ
سابِع.
ت في
اليوم ال َّ
اليوم ِل ُم َّدةِ ست َّ ِة أي ٍَّام ،ومن ث َ َّم سب َع َّ
ِ
"أرض َمو ِعدِنا "،وأن
ع اإليمان الذي يُ َم ِ ّكنُنا من ال ُّد ُخو ِل إلى
معر َكةُ أريحا نو َ
ِ
تُرينا َ
ُ
ُ
ي .إنَّهُ
فإيمان
سير.
ي .هذا النَّوعُ منَ
نحيا َكشَع ٍ
اإليمان الذي َي ُ
اإليمان ُه َو نَوعٌ َ
ِ
ع َم ِل ٌّ
ب ت َ ِق ّ
َ
ي ُ
ثالث
شوع الذي مشى حو َل أريحا
ليس لُغزا ً أو ِس َّراً .بل هذا النَّوع منَ
عشرة َ َّ
َ
مرة ً ُه َو َ
اإليمان ُه َو ِببَسا َ
ُ
ُ
ُ
سار
اإليمان الذي يع َملُ.
سيرُ ،ه َو
ط ٍة طا َعةٌ.
فاإليمان الذي يَ ُ
واإليمان الذي َ
معر َكةَ اريحا ِلصا ِلحِ ي ُ
وشعب إسرائيل
ع
شو ُ
وعم َل في َ
ِ
َ
ذلك اليوم ،كانَ اإليمان الذي َر ِب َح َ
القَديمَّ .
معار َك في حيا ِتنا اليوم.
إن هذا ال ُمستَوى منَ اإليمان يُم ِكنُهُ أن يع َم َل وأن ير َب َح
ِ
عض َّ
أن اإليمانَ ين َبغي أال يع َم َل إلى أن يف َه ُموا
هل إيمانُ َك مثل هذا اإليمان؟ يعت َ ِق ُد البَ ُ
َّ
س ُهم َّأوالً بال َع َمل ،ووع َد ُهم
ُك َّل شَيءٍ ِبعُقُو ِلهم.
ولكن ي ُ
سو َ
ع علَّ َم الذين ت َ ِبعُوهُ بأن ي ُِلز ُموا أنفُ َ
َّ
ي .قا َل" ،إن كانَ أح ٌد سيع َملُ ،فس َيعلَ ُم( ".يُو َحنَّا
ي
َ
زام الع َم ِل ّ
بأن التأكي َد العق ِل َّ
سوف يت َب ُع اإلل ِت َ
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ف إيمانا ً
َ
مرةً ،وعندها
ثالث
)أوالً( ،بالمبدأ)ِ ،س ْر حو َل أريحا
عشرة َ َّ
سوف تكت َ ِش ُ
َّ 52 :2
َ
َ
صر.
يع َم ُل وينت َ ِ
خارت لوال أنني آمنتُ
واي قد
َ
َ
كتب ال َم ِلكُ ُ
داود يقو ُل في المز ُمور  22ما معناهُ " ،لكانت قُ َ
أرض األحياء ".يقو ُل العقالنيون " ،فقط عندما ترى تستطي ُع أن
بأن أرى ُجو َد الربّ ِ في
ِ
ُ
عن
ؤمن ".ولكن َك ِل َمةَ الل ِه ت ُ َع ِلّ ُمنا،
تُ ِ
"اإليمان يقو ُد إلى رؤي ِة األُمور ".هذا ما نراهُ ُموضَّحا ً ِ
اإليمان في معرك ِة أريحا.
ِ
فاللهُ ال يزا ُل يُ َك ِلّفُنا بطا َع ِة ُخ َ
طتِ ِه ِلحياتِنا .أحياناً ،تمتَ ِح ُن َوصاياهُ ِلحياتِنا إيمانَنا ،تماما ً كما
إمت َ َحنَت ُخ َّ
ف َّ
لمعر َك ِة أريحا إيمانَ ي ُ
طتُهُ
أن
ف اللهَ ِبشك ٍل كافٍ ،
شوع .إن ُك َ
ستعر ُ
عر ُ
َ
ِ
نت ت َ ِ
ُ
ف َّ
أن اللهَ يَقُود َُك لتَع َم َل
صيَّتَهُ لن تأ ُخ َذ َك إلى
حيث ال تَستطي ُع نع َمتُهُ حمايَت َ َك .فإن ُك َ
عر ُ
َو ِ
نت تَ ِ
شوع َّ
سفر ي ُ
يسير ،يع َملُ،
ي .وعن َدما
ُ
شَيئا ً ُمعَيَّناً ،إع َم ْلهُ (يُو َحنَّا  .)1 :2يُعَ ِلّ ُمنا ُ
أن اإليمانَ ع َم ِل ٌّ
معار َك الحياة.
وعندما يع َملُ ،ير َب ُح
ِ

43

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

عشَر
الفَص ُل الثَّانِي َ
أعدا ُء اإليمان
ع سق َ
َقرأ ُ َّ
صالةِ
ض ِ ّرعا ً بال َّ
أن يشو َ
ط على وج ِهه ُمت َ َ
عندما حدثَت الهزيمةُ في عاي ،ن َ
أمامي؟ لقد أخ َ
صال ِة َي ُ
طأ َ إسرائيل!"
سؤا ِله" ،لماذا تب ِكي ِ
شوع ب ُ
جاو َ
ب اللهُ م َع َ
أمام الله .فت َ َ
َ
ُرهان يُعطينا ال َّ
عن الحقيقَ ِة ال َمجيدة َّ
ُ
عة بأن
أن اللهَ معَنا ،هذا الب
شجا َ
عندما نرى برا ِهين ِ
ض ُح َّ
ب
يس َم َعنا ،يتو َّج ُ
نست َ ِم َّر بال ُمثابَرة ،وبينما نف َع ُل هذا ين ُمو إيمانُنا .ولكن عندما يت َّ ِ
أن اللهَ لَ َ
علينا عندها أن نسقُ َ
ون المسيحِ م َعنا .ف ِلماذا
ف
َ
ط على ُو ُجو ِهنا إلى أن نكت َ ِش َ
سبب ع َد ِم َك ِ
صالةِ َي ُ
سؤال؟
يتجاو ُ
شوع بهكذا ُ
ب اللهُ م َع َ
َ
نقرأ ُ َّ
يوش
س ُهم في موقِعٍ َح ِرج ،عندما كانت ُج ُ
أن بَني إسرائيل وجدُوا أنفُ َ
فر ال ُخ ُروجَ ،
في ِس ِ
البحر األ َحمر .عن َدها سق َ
أمام
ضةً عليهم من خَلفهم ،وأما َم ُهم
مصر ُم ْنقَ َّ
ُ
ط موسى على وج ِه ِه َ
الحقا ً
سيطر ُحهُ على َي ُ
سهُ الذي كانَ
فطر َح الربُّ على موسى ال ُّ
شوع ِ
سؤا َل نف َ
َ
الرب للصالةَ .
عندما سق َ
ص ِلّي،
أمام َّ
الربّ  .لقد سأ َل اللهُ ُموسى لماذا كانَ يُ َ
ط ُه َو بِ َد ِ
ور ِه على وج ِه ِه للصالةِ َ
في وق ٍ
ب
ب
ت كانَ منَ
ب علي ِه أن ي ِ
الواضحِ في ِه تماما ً أنَّهُ كانَ يتو َّج ُ
شعب الل ِه ويطلُ َ
َ
ُخاط َ
ِ
حر!
من ُهم أن يم ُ
ضوا قُ ُد َما ً بإ ِت ّجا ِه ال َب ِ
أرض كنعان ،تَ َ
بما أن أريحا كانت المدينة األولى التي إحتَلَّها ال َّ
ب
عب في
ش ُ
ِ
طلَّ َ
الشعب عليها من هذه المدينة للرب.
ص ُل
وس
ُ
نا ُم ُ
ِ
تقديم العُشر أن تُقَد ََّم ُك ُّل الغنائم التي سيح َ
واحدا ً
وكانَ ين َبغي أن ال َيحت َ ِف َ
ض ُح ُهنا َّ
أن ِ
ي ُجن ِدي ٍ بأيَّ ِة غني َم ٍة من هذه المدينة ِلنف ِس ِه .ويت َّ ِ
ظ أ ُّ
ض أسبا َ
الربُّ من ي ُ
ط
ب الل ِه أخذا ً ِلنف ِس ِه شَيئا ً من أريحا.
فطلب َّ
من ُجنُو ِد شَع ِ
َ
عر َ
شوع أن يست َ ِ
سب َ
عشَر .عندما أظ َه َر اللهُ ِليَ ُ
ض
شوع ال ِ ّ
ط ال ُمذنِ َ
إسرائي َل اإلثنَي َ
عر َ
بَ ،
أمرهُ اللهُ بأن يست َ ِ
الربُّ ليَ ُ
عراض ُك ّل
عشائِر هذا ال ِ ّ
شوع العشيرة ال ُمذنِبَة .ومن ث َ َّم ت َّم إستِ
ُ
سبط .وهكذا أظ َهر َّ
ع ِل َم أنَّهُ
عخَان" و ُ
عا ِئلة في هذه ال َعشيرةَ ،ر ُجالً بع َد اآلخر ،إلى أن ت َّم إك ِت ُ
عى " َ
شاف َر ُج ٍل يُد َ
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وردا ًء
عخان بأنَّهُ أخ َذ َذهبا ً وفِ َّ
ُه َو ال ُمذنِ ُ
وصيَّةَ َّ
ف َ
ب الذي خانَ ِ
ضة ً ِ
الربّ  .ولقد إعت َ َر َ
نعاريَّاً ،و َ
أرض خي َم ِت ِه .وباإلخ ِتصار ت َّم أعدا ُمهُ.
ط َم َرها ُكلَّها في
ِ
ِش ِ
األسفار التَّاريخيَّة ،نتعلَّ ُم بأن نن ُ
ظ َر دائما ً إلى األمثِلة والتَّحذِيرات
في هذه
ِ
ِي ب ِهَّ ،
(ُ 5كورنثُوس  .)55 :52تماما ً كما َّ
أن إيمان ي ُ
فإن عِصيانَ
شوع ُه َو نَ ُمو َذ ٌج لنا لنَقتَد َ
َطيَّ ٍة في
ض ُع اللهُ إص َب َعهُ على خ ِ
عخان ُه َو تحذ ٌ
واض ٌح لنا لنتفاداهُ ونتحاشاهُ .فعندما َي َ
ِير ِ
تلك الخَطيَّة ،لكي تَعُو َد بَركاتُ الل ِه إلى حيا ِتنا ( ُكولُوسي 6 ،1 :8؛
يت َ
حيا ِتنا ،علينا أن نُ ِم َ
حذير حياةِ عخان.
ُرومية  .)58 :3نرى هذا التَّأدِيب ُّ
الروحي ُم َ
ص َّورا ً لنا في ت َ ِ

سد ،والشَّيطان
العالم ،ال َج َ
عبر
بِما أنَّنا تعلَّمنا أن ال نُ ِحبَّ العالم وال األشيا َء التي في العالم ،رأ ِ
ت النُّفُ ُ
وس الت َّ ِقيَّةُ َ
عخَان في أريحا .فهزي َمةُ ال َّ
ورة ً
ي
ون ُ
شع ِ
بار َ
ص َ
عن العالم في إختِ ِ
ِ
مجازيَّةً ِ
القُ ُر ِ
ب في عاي ِه َ
ورة ٌ
ضعيف".
سد .علَّ َم ي ُ
سوعُ قا ِئالً" :أ َّما ُّ
ُ
سد فَ َ
الروح فَنَ ِشيط وأ َّما ال َج َ
عن ال َج َ
ص َ
ِ
مجازيَّةٌ ِ
س ُد ُه َو َّ
ع َدةِ الل ِه .وبما َّ
ب لنا
س ِبّ ُ
ُون ُمسا َ
س َد يُ َ
أن ال َج َ
(متَّى  .)25 :26ال َج َ
الطبيعَةُ البَشَريَّةُ بد ِ
فإن هذه الهزيمة في عاي يُم ِك ُن النَّ َ
الروحيَّةَّ ،
عن
هزي َمتنا ُّ
ظ ُر إليها على أنَّها ُ
ص َ
ورة ٌ َم ِ
جازيَّةٌ ِ
ورة ٌ
سفر ي ُ
بار التَّالي الذي إجتازَ هُ ش ُ
شوعُ ،ه َو ُ
سد .اإلخ ِت ُ
َعب إسرائيل وال ُم َ
ال َج َ
ص َ
س َّج ُل في ِ
ث لإلنسان ،أال و ُه َو ال َّ
مجازيَّةٌ ت ُ َم ِث ّ ُل العد َُّو الثَّا ِل َ
شيطان.
ِ
ب يُد َعى "الجبعونيُّون ".مثل راحاب،
ومن ث َ َّم يَلتَقي ش ُ
َعب إسرائيل القَديم م َع شع ٍ
الح َ
يتحركون عبر كنعان ،وكانوا يقضون على ُك ِّل
شعب إسرائيل كانوا
ظ الجبعونيون أن
َّ
َ
ع بني إسرائيل.
من فيها ،وهكذا عرفوا أن بني إسرائيل سوف يفنونهم أيضا ً ،فقَ َّر ُروا ِخدا َ
تتهرأ
بالصخور حتى
وجرحوها
فأخذوا ُخبزَ ُهم وجعلوه يتعفَّن ،وأخذوا أحذيتهم وثيابَهم
َّ
َّ
ِ
غير أنهم في الحقيقة كانوا قد أتوا من التلَّ ِة
الدهر عليها
وتبدو وكأنَّها أك َل
ُ
وشر َ
بَ .
ِ
اإلنط َباع أنَّ ُهم قد جاؤوا من
ال ُمجا ِو َرة ،ولكنَّهم عندما اقتربوا من بني إسرائيل أعطوهم
ِ
أرض بعيدة جداً.
ٍ
الربَّ َّأوالً .ولقد
ُون أن يسأَلوا َّ
فعق َد بنُو إسرائيل ُمعاهدة ً ودخلوا في عه ٍد مع هذا الشعب بِد ِ
س َل ل ُهم الجبعونيُّون قائِلين" ،إق َ
ُ
أرض كنعان .بل جئنا من
فنحن لسنا من
طعوا لنا عهداً.
تو َّ
ِ
ذلك ،إكتشفوا أن
مكان بعي ٍد جداً ".فإتَّخذوا القرار ودخلوا في عه ٍد مع الجبعُو ِن ِّيين .بع َد َ
ٍ
أرض كنعان .وحاف َ
شعب إسرائيل
ظ
أرض بعي َدة ،بل جاؤوا من
الجبعونيين لم يأتوا من
ُ
ٍ
ِ
بذلك درجةً عالية من التحضُّر .وبد َل أن
على عهدهم أو ُمعاهدتِهم مع الجبعونيينُ ،مظ ِهرين
َ
عو ُهم ،جعلوا منهم ُخدَّاما ً لهم.
َيق ُ
ضوا على الجبعُو ِن ِيّين الذين َخ َد ُ
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سفر يشوع نموذجا ً
فر
مجازيَّا ً يُو ِ ّ
ضح لنا أعدا َء اإليمان في ِس ِ
ِ
يُق ِ ّد ُم الجبعونيون في ِ
َي ُ
ص ّ ِو ُر
عد ّ ٍُو إليما ِننا ،العالَم ،مثَّلتهُ أريحا .ف ِق َّ
عخَان ِهي ُ
صة ُ َ
شوعَّ .أو ُل َ
ورة ٌ مجازيَّةٌ ت ُ َ
ص َ
نعاريَّا ً وذهبا ً
ع ُ
ور هذا العالم .فبِالطريقة نف ِسها التي ِبها إشت َ َهى َ
خان ِردا ًء ِش ِ
َرغبَتَنا بأ ُ ُم ِ
ضةً ،هكذا نشتَهي ُ
عن الله.
وفِ َّ
نحن أيضا ً أ ُ َم َ
ور هذا العالم التي تُب ِعدُنا ِ
ُ
ترمز للجسد .قال يسوع" ،أما الروح فنشيط وأما الجسد
وهَزي َمةُ عاي عاي
شعب عاي.
استخف بنو إسرائيل ِبعَاي ،هز َم ُهم
فضعيف( ".متَّى  )22 -22 :26فعندما
ُ
َّ
مقدار
تطلّبات إحتالل مدينة عاي وعن
كونَ بنوا إسرائيل نظرة ً واقعيَّةً عن ُم ِ
ولكن عندما َّ
ِ
َج ِ ّديَّ ِة َخ َ
عد ّ ُِوهم .هكذا ُ
ف بما
نحن أيضا ً غا ِلبا ً ما نستَ ِخ ُّ
ط ِرها عليهم ،عندها إنتصروا على َ
دركُ َّ
أن
س َدنا .وهكذا فالروح يستطي ُع
يُس ِ ّمي ِه
ُ
الكتاب ال ُمقدَّس َج َ
َ
اإلنتصار على الجسد ،عندما نُ ِ
َ
تأثير
َّاك أن
ي إليمانِنا .إي َ
َّ
سا َ
طبي َعتَنا البَشَريَّة غير ال ُم َ
تستخف ب ِ
ع َدة من قِبَ ِل الل ِه هي تَهدي ٌد َج ِ ّد ٌّ
سيرةِ إيما ِن َك.
جس ِد َك على َم َ
حص َل الجبعونيون على ُمعاهد ِتهم بوا ِس َ
ط ِة ِخداعِ بني إسرائيل .ال َّ
ش ُ
يطان يعم ُل بهذه الطريقة
سل َ
كتب مارتن لُوثر قائِالً في تَرني َم ٍة َجميلَةٍَّ ،
َطيرة ٌ ج َّداً".
"إن فُنُونَ الشيطان و ُ
نَف ِسهاَ .
طتَهُ خ َ
ُ
ُ
والشيطان ال يغوينا بتجربتنا بأن
كمالك نورُ 2( ".كورنثُوس )52 :55
يظهر
فالشيطان
"
ِ
ُ
يدعوك مثالً
ب وجميل جداً .فإذا كان اللهُ
َ
نفع َل شيئا ً شائِناً .بل عادة ً يأتينا بشكل شيءٍ محبو ٍ
ُ
ُجرب َُك بأن
ُجربك
الشيطان بأن تذهب وتسرق المصارف .بل سي ِ ّ
سالً ،فلن ي ِ ّ
لتكونَ طبيبا ً ُمر َ
سالً في بل ٍد آخر ،فهذا هو
تكون طبيبا ً ج ِيّدا ً في بلدِك .وإن كان اللهُ يُريدُك أن تكون طبيبا ً ُمر َ
البعض أن
وليس األحسن .لهذا يقو ُل
األحسن .فخدعةُ الشيطان هي بأن يجعلنا نعم ُل الحسن
ُ
َ
عدو لألحسن هو الحسن .في يشوع  ،3 ،2 ،6و 9لدينا صورة ٌ عن العقبات الثالث
أسوأ َ ّ ٍ
لإليمان :العالم ،ال َجسد ،وال َّ
شيطان.
وض ُح لنا اإليمان .تُعطينا حياة ُ
في بقيّ ِة سفر يشوع ،نج ُد َمزيدا ً منَ ال ُّ
جازيَّة التي ست ُ ِ
ص َو ِر ال َم ِ
ور م َع ي ُ
ي ُ
عن اإليمان ".أحد
شوع
شوع ،باإلضافَ ِة إلى حيا ِة ش ٍ
َخص آخَر مذ ُك ٍ
َ
"نظرة ً إيجا ِبيَّةً ِ
أعظم رجاالت اإليمان في الكتاب المقدس هو كالب .كان كالب ذلك الجاسوس اآلخر الذي
بتقرير ج ِيّ ٍد عن األرض مع يشوع .لم يخسر كالب أبدا ً نظرتَهُ اإليجابيَّة .فطوال الوقت
أتى
ٍ
اس الذين كانُوا يتذ َّم ُرون ويموتون من العطش،
بينما كان
ُ
الشعب يتيهُ في البريَّة ويتأ َّم ُل بالنَّ ِ
كان كالب يُف ِ ّكر ِبتلك العناقيد من العنب التي رآها عندما كان ُه َو وي ُ
األرض
سان
شوع يتج َّ
َ
س ِ
ب باقي الجوا ِسيس.
في حبرون ،إلى جا ِن ِ
الجواسيس ال َعشر اآلخرون ُخبراء في "علم العمالقة "،أي أنَّ ُهم كانُوا ي َُر ِ ّك ُزونَ على
كان
ُ
صعُوبات ،أو العما ِلقَة ،كما سبقَ وقلنا عندما درسنا سفر العدد .لقد رأى كالب العمالقة.
ال ُّ
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رف َّ
الشعب كنعان ،إحت َّل كالب
أن إل َههُ كان أكبر من هذه العقبات .وعندما دخ َل
ُ
ولكنَّهُ َع َ
مدينة حبرون وامتلكها ،كما وع َدهُ بها موسى.
ولئك
ولكن
هناك أيضا ً وجهة نظر اإليمان السلبية في سفر يشوع .فباإلضافَ ِة إلى أ ُ َ
َ
الجواسيس ال َعشر الذين إفتَقَ ُروا فِعالً إلى اإليمانَّ ،
فإن َكون بني إسرائيل قد فشلوا في طر ِد
عن اإليمان .فلو أطاعوا
ب
ِ
شعو ِ
أمر ُهم اللهُ أن يع َملُوا ،يُق ِ ّد ُم لنا ِمثاالً َ
أرض كنعان كما َ
سل ِبيَّا ً ِ
أمر الل ِه و ُخ َّ
تعرضوا فيما بعد للذُّ ِّل
طتَهُ ،لما قَرأنا في ال ِ ّ
ب ال ُمقدَّس أنَّ ُهم َّ
فر التَّالي منَ الكتا ِ
َ
س ِ
مراتٍِ ،من قِبَ ِل األ ُ َمم التي فَ ِشلُوا في هزي َم ِتها.
واإلستعباد سب َع َّ
ورة ُ
فر ي ُ
رار اإليمان ".فلقد
شوع ،يُم ِك ُن ت َ ِ
ال ُّ
سم َيتُها "قَ ُ
َ
ص َ
األخيرة ُ التي نَكت َ ِشفُها في ِس ِ
أمام الله .و ِل َكي يُقَ ّد َِم ل ُهم ِمثاالً،
قام يشوع قائ ُد الشعب ،بتح ّدِي
َ
شعب الله بأن يأ ُخذُوا عهدا ً َ
َ
شوع  )51 :22لقد خت َ َم يَ ُ
قا َل يشوع " ،أما أنا وبيتي فنعب ُد الله( ".ي ُ
شوعُ إيمانَهُ بِ َعهدٍ .ولقد
ضعُونَ اللهَ َّأوالً وسيخ ُد ُمونَهُ .عندما تحدَّى يَ ُ
علَنِيَّاً ،بأنَّهُ ُه َو وبيتَهُ
شوعُ
سوف ي َ
إتَّخ َذ موقِفا ً َ
َ
ور ِهم بهكذا عه ٍد قا ِئلين:
شع َبهُ بأن ين َ
ض ُّموا إلي ِه ِِ ،بعق ِد هكذا نَوع منَ العهد ،إلتَز ُموا ُهم ِب َد ِ
ع بتصريحٍ علني قائالً" ،اللهُ يشه ُد على هذا
فقام يشو ُ
ُ
"نختار أن نخد َُم اللهَ وأن نضعَهُ َّأوالًَ ".
وأنتم تشهدُون أيضاً .لقد اتَّخذتُم موقِفا ً أنكم ستضعُون اللهَ َّأوالً وأنكم إخترتم أن تخدموا
الله( ".ي ُ
شوع )56 -52 :22
أمام ال َّ
شوع إذ يَض ُع ي ُ
فر ي ُ
ب هذا التح ّدِي ،تماما ً كما فع َل موسى في نهاي ِة
يُختَت َ ُم ِس ُ
شع ِ
شوعُ َ
سى وي ُ
َص َل بِقَضايا
شوع ِكال ُهما يَ َ
عان أما َمنا هذا الت َّ َح ّدِي ،بأن ن ِ
سفر تثنية والويين .ف ُمو َ
ض ِ
قرار بأن نض َع اللهَ َّأوالً في حيا ِتنا.
اإليمان إلى
ٍ
َذت إل ِتزاما ً َج ِ ّديَّا ً
باإليمان بالله؟ وهل
رار ،وإتَّخ َ
ص َ
لت ِبقضايا اإليمان إلى قَ ٍ
وو َ
ِ
فهل سبقَ َ
سوف تخدم اللهَ الواحد،
ض ُع اللهَ َّأوالً ،و
وعائلتك
أنت
عقدت
َ
أنك َ
العزم في قَلبِ َكَ ،
َ
سوف تَ َ
َ
َ
َ
ي ال ُمو َحى ب ِه في
الحي والحقيقي؟ إج َم ْع نما ِذ َج
اإليمان ال َمو ُجو َدة في هذا ال ِ ّ
س ِ
ِ
فر التَّاريخ ّ
ى
العه ِد القَديم .ث ُ َّم َدعِ ا ُّ
لرو َح القُدُس يُ َح ِ ّر ُك َك لتت َّ ِخ َذ إلتِزاما ً وتعقُ َد عهدا ً بأن تَ ُكونَ على ُمستَو ً
فر ي ُ
شوع.
َرفيعٍ منَ اإليمان،
كذلك النَّوع منَ
َ
اإليمان الذي رأيتَهُ في ِس ِ
ِ
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.

أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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