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أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربية 

والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل  للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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ل  الفَصُل األوَّ

 ِسفُر الالِوي ِين

اِء سفِر الالِويِّين أنَّهُ ِسفٌر َصعٌب جدَّاً. ويََملِّوَن من قِراَءةِ التَّفاِصيل عن  يَعتَِقُد الَكثيُر من قُرَّ

يَّة في الثُّلِث األخير من سفِر الُخُروج. وعندما يَِصلُوَن إلى سفِر خيَمِة اإلجِتماع في البَ  ّرِ

 الالِويِّين، يفِقُدوَن َعزَمُهم على قِراَءةِ الكتاِب الُمقدَّس.

تعني كلمة "الويين": ما يختَصُّ بأبناِء سبِط الوي. وكاَن الالِويُّوَن كهنةَ الِعبراِنيِّين. ولكي 

يَّة،" حيُث كاَن نفَهَم سفَر الالِويِّين،  مَن الُمِهّمِ جدَّاً أن نفَهَم تفاِصيَل "خيمة اإلجتماع في البَّرِ

ُموَن الذَّبائَِح والتَّقِدماِت وباقِي الطُّقُوس. وفيما بَعد، بُنَِي َهيَكُل ُسلَيمان، الذي كاَن  الَكَهنَةُ يُقَّدِ

يَّة.باِلَغ التَّعقيد، على َنُموَذجِ خيَمِة اإلجِتماع األصليَّة   التي أُِمَر ُموسى بِبنائِها في البَّرِ

أحُد أكثِر األُُموِر مغزًى في خيَمِة اإلجتماع، كاَن أنَّها كانت تُقاُم في وسِط الَمحلَِّة، حيُث 

يَّة ِلُمدَّةِ أربَعيَن سنَةً. فَكوُن خيَمِة الِعباَدةِ هذه  كانَت تَُخيَُّم أسباُط إسرائيل في ترحاِلها في البَّرِ

ُل َوِصيٍَّة من الوصايا العَشر تقُوُل أنَّهُ ينَبغي أن تتو ة. فأوَّ سَُّط المَحلَّةَ يُشيُر إلى حقيقٍَة هامَّ

الً. ويُعَلُِّمنا الكتاُب الُمقدَُّس أنَّ اللهَ ينَبغي أن يتوسََّط مركَز حياتِنا. وهذا ما  يَُكوَن اللهُ أوَّ

ُح أو يُبَيَُّن في أنَّ خيَمةَ العبادَ   ةِ تلَك كانت تتوسَُّط الَمَحلَّة.يُوضَّ

يَّةً التي بإمكانِنا تقديمها حوَل خيَمِة الِعباَدةِ، هي أنَّ اللهَ َحلَّ  لَُربَّما الُمالَحَظةُ األكثَُر أَهّمِ

َحرفِيَّاً وِفعليَّاً في تلَك الخيَمِة الصَّغيرة. نقَرأُ أنَّهُ عندما أنهى ُموسى بناَء خيَمِة الِعباَدة، مألَ 

ّبِ الجناَح الدَّاِخليَّ مَن الَخيَمِة، والذي كاَن يُعَرُف بقُدِس األقداس، ُمعِطياً م جُد ُحُضوِر الرَّ

وحِ القُُدِس لحياةِ الُمؤمنيَن اليوم.  بِذلَك رمزاً لكيفيَِّة ملِء الرُّ

يَّة، كاَنِت السَّحابَةُ التي كانت تَِرفُّ فوَق الخيَمِة  وبينما كاَن اإلسرائيليُّوَن يرتَِحلُوَن في البَّرِ

َك الشَّعُب. وحيُث توقَّفِت السَّحابَةُ وَحلَّت، حلَّ الشَّعُب.  َكِت السَّحابَةُ، تحرَّ تَقُوُدُهم. فَحيُث تحرَّ

بهذه الطريقة قاَدتُهم السَّحابَةُ. وكاَن بإمكاِن الشَّعِب أن يقتَِربُواَ مَن الَخيَمِة لَطلَِب الغُفراِن 

 شاد.وِللعباَدةِ ولإلر

 بناُء الَخيمة

اآلن وقد أدَركنا القَصَد من هذه الَخيمة، َدُعونا نُلِقي نظَرةً عن َكثَب على هيَكليَِّة بنائها. كان 

لهذه الخيمة ِسياٌج أو ُسوٌر حوَلها، مصنُوعٌ من مادَّةٍ تُشبِهُ قماَش الِقنَّب. والِمنَطقَة التي كانت 

ى بالباَحِة الخارجيَّة. فيما بعد، داِخَل السُّوِر والتي كانت تُحيُط بال َخيَمِة الَمسقُوفَة، كانت تُسمَّ

أصبََحت هذه الباَحةُ الخارجيَّة في هيَكِل ُسليمان واِسعَةً جدَّاً )أي حوالي خمسة هكتارات 

يَّة لم تَُكْن بهذا اإلتِّساع.  ونصف(. ولكنَّ الباَحةَ الخارجيَّة في خيَمِة الِعباَدةِ في البّرِ



 

2 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

وَجُد بِضُع قَِطعِ أثاٍث في خيَمِة الِعباَدة، التي كانت لها دالالٌت رمِزيَّةٌ. فِمَن الُمِهّمِ أن كانت تُ 

َب على  ناُلِحَظ أنَّ ُكلَّ قَِطعِ األثاث كانت لها مسكاٌت على جوانِِبها. كاَن هذا َضروريَّاً إذ توجَّ

يَّة. الالِويِّين آنذاَك أن يحِملُوا قِطَع األثاِث هذه خالَل تَ   يَهان الشَّعِب في البَّرِ

ى بالَمذَبحِ النُّحاِسّي. وكاَن هذا  ُل قِطعَِة أثاٍث َنِجُدها داِخَل الباِب في الباَحِة، كانت تُسمَّ أوَّ

الَمذبَُح يُشبِهُ إلى َحّدٍ ما ِمشوايَةً َضخمة. وكانت النَّاُر تبقى ُمتَوقَِّدةً تحَت هذا المذبَحِ النُّحاِسّيِ 

وقت. فعندما كان يأتي خاِطٌئ ما إلى الَخيَمِة طاِلباً ُغفراَن َخَطاياهُ، كاَن ياُلقِيِه كاِهٌن طواَل ال

عنَد باِب باَحِة الَخيمة. فالحيواُن الذي كاَن يأتي بِه الشخُص الطَّاِلُب الغُفران، كاَن يُذبَُح 

لَحيواُن الَمذبُوُح ِمن قَِبِل الكاِهِن بَِحَسِب الوصِف الُمعَطى في سفِر الالِويِّين. ثُمَّ كاَن يُوَضُع ا

ا الشخُص الخاِطُئ فكاَن يبَقى ُمنتَِظراً عنَد باِب الباَحة. ولم َيُكْن  على المذبَحِ النُّحاِسّيِ. أمَّ

يَِحقُّ لهُ بتاتاً الدُُّخوُل إلى الُجزِء الُمغطَّى مَن الخيمة. بل كاَن الكاِهُن يدُخُل إلى ذلَك الُجزء 

الِعباَدة بالنِّيابَِة عِن الخاِطئ. وبعَد أن يضَع الكاِهُن الذبيَحةَ الحيوانِيَّة على المذبَحِ  مَن َخيَمةِ 

النُّحاِسّي، وبينما كان ُدخاُن الذَّبيَحِة يصعَُد إلى حضَرةِ اللِه، كاَن الكاِهُن يتقدَُّم إلى قطعَِة 

ى بالمِ  رَحَضة. وكانت أشبَهَ بحوٍض َصغير. وكاَن األثاِث الثَّانِيَة في الباَحِة، والتي كانت تُسمَّ

الكاِهُن يَقُوُم ِبغسِل وتطهيِر نفِسِه بَِحَسِب الطُّقُوِس في هذِه الِمرَحَضة، بالنِّيابَِة عِن الخاِطئ، 

 الذي كاَن ال يزاُل ُمنتَِظراً عنَد باِب الباَحِة الخاِرجيَّة.

ى بالقُدس. وكانت خيَمةُ اإلجتماعِ الُمغطَّاة، تنقَِسُم إلى قِ  سَمين. الِقسُم الخاِرجيُّ كانت يُسمَّ

القسِم الدَّاِخلّيِ مَن الخيمِة، والذي اٌب غليظ يفصُل ما بيَن القُدس وما بيَن جَ حِ  وكاَن يُوَجدُ 

ى بِ  كان هذا الحجاُب  وكاَن قُدُس األقداِس الَمكاُن الذي يَسُكُن اللهُ فيِه. قُدِس األقداس.يُسمَّ

متينة، يُخبُِرنا يوسيفوس أنهُ لو ُربَِط هذا الِحجاُب بعدَّةِ أحِصنٍَة تشدُّ به  مصنوعاً من مواد

ق. وعندما بُنَِي هيكُل ُسليمان بعَد سنواٍت طويلَة على مثاِل  بإتجاهاٍت ُمتعاِكسة، لما تمزَّ

 هيكلكان حجاُب ال والذي كاَن ال يزاُل في َطوِر اإلستِعماِل في زماِن يُسوع، خيمِة الِعباَدة،

 واِسعاً كستاِر المسرح. هذا

على الصليب، هذا  يسوعُ هُ في اللحَظِة التي ماَت فيها يُخبُِرنا العهُد الجديُد في أناجيِلِه أنَّ 

الحجاُب الذي يفصل بيَن القُدِس وقُدِس األقداس، إنشقَّ عجائبيَّاً إلى نصفين، من فوُق إلى 

 .الُمهَملَة عجائب الكتاب الُمقدَّس . هذه إحدى أعظم(83: 51)أُنُظْر مرقُس  أسفل

َر نفَسهُ في الباَحِة  كانت تُوَجُد أربَُع قَِطع أثاٍث في خيَمِة الِعباَدة. فَبعَد أن يَُكوَن الكاِهُن قد َطهَّ

ِل مَن الَخيَمِة الُمغطَّاة، أي القُدس.  عنَد الِمرَحَضة، كاَن يدُخُل إلى الُجزِء األوَّ

ُد المناَرة، التي كانت لها داللَةٌ ُكبَرى. كانت تُشيُر إلى اإلعالِن الذي على يساِرِه كانَت تُوجَ 

ولقد أظَهَر لُهم هذا اإلعالُن بالطَّبعِ كيَف يقتَِربُوَن  –أعطاهُ اللهُ ِلشعبِِه عندما منَحُهم كلمتَهُ 
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ى اإلعالِن الذي أعطاهُ إلى الله. وهكذا كاَن الكاِهُن يعبُُد اللهَ أماَم المناَرةِ وكاَن يشُكُر اللهَ عل

 ِلشعبِِه وللخاِطِئ الذي كاَن ال يزاُل ُمنتَِظراً أماَم باِب الباَحِة.

وعلى يمينِِه، كانت تُوَجُد مائِدةُ ُخبِز الُوُجوه. وكاَن القَصُد منها تَذِكيُر الكاِهِن بما أشاَر إليِه 

، أي أنَّ اللهَ يُعطينا ُخبَزنا اليَومّي.  الَمنُّ

ي إلى قُدِس األقداس، كاَن يُوَجُد مذبَُح وأماَمهُ مُ  باَشَرةً، تماماً أماَم الحجاِب الذي كاَن يُؤّدِ

وِر ويُصلِّي صالةَ الشَّفاَعِة من أجِل الخاطئ الذي  ور. وكاَن الكاِهُن يَِقُف أماَم مذبَحِ الَبخُّ البَخُّ

صُل، ثُمَّ كاَن يرِجُع ليَلتَِقَي ِبخاِطٍئ كاَن ال يزاُل واقفاً في الخاِرج. إلى هذا الحّدِ كاَن الكاِهُن يَ 

 آخر ويجتاُز عبَر هذه العمليَّة نفِسها ُمجدَّداً.

ةً واِحَدةً في السَّنة، كاَن الشَّعُب بأسِرِه يجتَِمُع حوَل خيَمِة العبادة. وبهذه الُمناَسبة كاَن  ومرَّ

مَ   َذبيَحةً َدَمويَّةً عن خطايا الشَّعب ُكلِِّه. َرئيُس الَكَهنَِة يجتاُز الحجاَب إلى قُدِس األقداِس ليُقّدِ

بينما ننُظُر إلى خيَمِة العباَدةِ الصَّغيَرةِ هذه، نحتاُج أن نُدِرَك أنَّ ُكلَّ قِطعَِة أثاٍث َموُجوَدةٍ فيها 

كانت تُشيُر مجاِزيَّاً إلى يُسوع المسيح. في هذه الحال، َدُعونا ننُظُر عن َكثٍَب أكثَر إلى ُكّلِ 

 عٍَة من قطعِ األثاِث هذِه.قط

 أثاُث الَخيَمة

كاَن المذبَُح النُّحاِسيُّ يُشيُر بالحقيقَِة إلى إنجيِل العهِد الَجديد. فُكلُّ الحيواناِت كانت تُذبَُح 

مزي  ى بها على المذَبحِ النُّحاِسّي، وُكلُّ الذَّبائحِ الحيوانيَّة َوَجَدْت كاِمَل معناها الرَّ ويُضحَّ

ليب. يُخبُِرنا هذا المذبَُح قائِالً، "ال يُمِكنُُكم أن تقتَِربُوا مَن اللِه  عندما ماتَ  يُسوعُ على الصَّ

 (22: 9القُدُّوِس بُِدوِن َذبيَحٍة. "فِبُدوِن َسفِك َدٍم ال تَحُصُل مغفََرة." )عبرانيين 

ُر الكاِهُن نفَسهُ طق ى الِمرَحَضة، حيُث يَُطّهِ ِسيَّاً، قبَل أن يدُخَل إلى وقِطعَةُ األثاِث التي تُسمَّ

ّبِ؟ الطَّاِهُر اليََديِن  القُدس، تُعَلُِّمنا بما تَقُولُهُ كلمةُ اللِه في عدَّةِ أماِكن: "من يَصعَُد إلى جبِل الرَّ

 (2: 22والنَِّقيُّ القَلِب." )مزُمور 

ُك ِليَصَل بنا إلى  إنَّ الشَِّرَكةَ مَع اللِه هي الهَدُف النِّهاِئيُّ من خيَمِة العباَدة. وُكلُّ  َشيٍء يتحرَّ

هذه الغايَة. وفي الكتاِب الُمقدَّس، غاِلباً تَُشبَّهُ الشَِّرَكةُ مَع اللِه بَِوجبَِة طعام. فالِمرَحضة تُعَلِّمنا 

هاتُنا تقُولُهُ لنا عندما ُكنَّا ال نزاُل أطفاالً، "أغِسلُوا أيديَُكم قبَل أن تقتَِربُوا مَن  بما كانت أُمَّ

ائَِدةِ العشاء." إغتَِسلُوا قبَل الُجلُوِس إلى المائِدة، أي قبَل أن تقتَِربُوا مَن الشَِّرَكِة مَع الله. م

مِزيَّة. ُروا. كانت هذه هي داللَة ُالمرحَضة الرَّ  تحتاُجوَن أن تغتَِسلُوا وأن تتطهَّ

ِرُف أنَّ اللهَ كاَن مصَدَر سفر الالِويِّين وبينما كاَن الكاِهُن يَِقُف أماَم الَمناَرةِ الذََّهبِيَّة، كاَن يعتَ 

هذا، الذي نَقُوُم بدراَستِِه خالَل َمسِحنا ألسفاِر الكتاِب الُمقدَّس. لقد كاَن يعتَِرُف الكاِهُن أنَّ 
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كلمةَ اللِه هي النُّور الذي يَقُوُدنا. كاَن الكاِهُن يعبُُد ويَشُكُر اللهَ على إعطاِء ذلَك الخاِطئ عنَد 

 إعالناً عن كيَف بإمكانِِه أن يخلَُص وأن يقتَِرَب مَن اللِه في العباَدة. البابِ 

وكما أشرُت سابِقاً، الُخبُز على مائَدِة ُخبِز الُوُجوه كاَن يرُمُز إلى حقيقَِة أنَّ اللهَ سيُشبُِع 

أنظاِرنا َكونَهُ ُهَو شعبَهُ وسيَُسدُّ إحتياَجُهم. ومَن الواِضحِ أنَّ اللهَ ال يُريُد أبداً أن يَغيَب عن 

مصَدَر َشبَِعنا وغذائِنا. وُهَو يُريُدنا أن َنثَِق بِه وأن نتطلََّع إليِه ِلسد ِ ُكل ِ حاَجٍة من حاجاتِنا، 

 جسديَّاً، عاِطفيَّاً، عقليَّاً، وُروحيَّاً.

ور. فعندما كاَن الكاِهُن يَِقُف أماَم هذا ا لمذبَح، كاَن يَُصلِّي من ثُمَّ َدُعونا ننُظُر إلى َمذبَحِ البَخُّ

أجِل الخاِطئ الذي كاَن يِقُف أماَم باِب الباَحِة الخاِرجيَّة. وبينما كاَن الكاِهُن يفَعُل ذلَك، كاَن 

 يُمثُِّل ُصوَرةً عِن يُسوع المسيح، رئيس كَهنَِتنا األعَظم، الذي يتشفَُّع بنا أماَم الله اآلب.

 ُملَخَّص

فُهَو نُوُر العالم، وُهَو ُخبُز الحياة، وُهَو باَدة كاَن يُشيُر إلى يُسوع. ُكلُّ ما كاَن في خيَمِة الع

ُرنا أماَم الِمرَحَضة. بالحقيقَِة بإمكانِنا أن نرى إنجيَل يُسوع  ذبيَحتُنا الكاِملَة. وُهَو الذي يَُطّهِ

سيُكوُن بإمكانِنا  المسيح في خيمة اإلجتِماعِ الصَّغيَرةِ تلك. وفقط عندما نفَهُم خيَمةَ اإلجِتماعِ 

فَر كاَن الدَّليَل الذي إستَخَدَمهُ الكاِهُن خالَل خدمتِِه في  أن نفَهَم سفَر الالِويِّين، ألنَّ هذا الّسِ

ُرهُ تلَك الخيَمةُ الُمقدََّسةُ الصَّغيرة؟  خيَمِة العباَدةِ تلَك. فهل تعِرُف يُسوَع الذي كانت تَُصّوِ
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 الفَصُل الثَّانِي

 َمةُ الِعباَدِة اليَومَخي

خطيَّة اإلنسان لِ  نتيَجةٍ أخَطَر  ، َفإنَّ في سفِر التكوين نقرأُ أنهُ عندما يُخِطُئ اإلنسانُ  

بين الله واإلنسان. إن حلَّ هذه الُمعِضلَة األساسيَّة، والُمصالَحة  -إنفصاالً أي  –طالقاً كانت 

المقدس. وهذا هو كل ما كانت هذه الخيمة بعَد هذا اإلنفصال، هو كل ما يتكلَّم عنهُ الكتاُب 

يَّة تتكلم عنه.  في البّرِ

ُم نحُن اليوَم الذبائحَ   سالَةُ إلى ُمتطلِّباِت الله تغيَّرت.  نَّ ألالحيوانيَّة؟  فلماذا ال نُقّدِ الّرِ

شرُح لنا السبب كالتالي: في اإلصحاح التاِسع من سفِر العبرانيين يقوُل الكاتُب تالِعبرانيين 

َد رمز أن بمثابِة نسخٍة عن خيمِة ِعباَدةٍ توجُد في المجاِل  ، أيخيمةَ الِعباَدة كانت ُمجرَّ

يَّة، بل من مواٍد روحيَّة  السماوي. وهذه الخيمة السماويَّة ليست مصنوعةً من مواٍد ماّدِ

َد تعبيٍر منظوٍر ومل موس على سماويَّة. فالخيمةُ التي قاَل اللهُ لموسى أن يبنَيها كانت ُمجرَّ

 .9األرض عن خيمٍة روحيٍَّة غير ملموَسة موصوفَة في عبرانيين 

 إنشقَّ حجاُب هيَكل ُسليمان من فوُق إلى أسفَل. ،عندما ماَت يسوعُ على الصليبتََذكَُّروا أنَّهُ 

ة واِحَدة في السنة، كاَن يدخُل رئيُس الكهنة واتذكَّرُ   إلى قُدِس األقداس، وكاَن يَُرشُّ  أنهُ مرَّ

وبنفِس هذا المعنى، عندما ماَت يسوعُ على الصليب  َدماً ليَُكفَِّر عن خطايا الشَّعِب بأسِرِه.

 أصبَح رئيَس كهنِتنا األعظم، وبهذا دخَل في السماِء إلى الخيمِة السماويَّة. فأماَم المذبحِ 

بائح الدمويَّة. ثمَّ تقدََّم إلى هائي لكّلِ الذالنِّ  النُحاسي في الخيمِة السماويَّة، قدََّم موتَهُ كالتتميمِ 

 الِمرَحَضة وجعَل التطهير الكاِمل من الخطايا ُممِكناً.

قبَل َموِت المسيح، لم َيُكِن ُممِكناً ِللخاِطئ أن يقتَِرَب مَن الله. فقط الكاِهُن كاَن بإمكانِِه أن 

ليب. يقتَِرَب مَن اللِه ِليَتََشفََّع بالخاِطئ. ولكنَّ كلَّ هذا إلتَغى عند ما ماَت يُسوعُ على الصَّ

ليب، مكَّننا أنا وأنَت مَن الدُُّخوِل إلى محضِر اللِه.  فعندما ماَت يُسوعُ على الصَّ

"ألستُم تطبيٌق آخر هامٌّ ُهَو أنَّ أجساَدنا هي اآلن هياِكُل للِه. ولقد كتَب بُولُس ما معناهُ، 

ِسُد هذا الهيَكل، يُفِسُدهُ الله، ألن هيكَل اللِه تعلموَن أن روَح اللِه ساكٌن فيُكم؟ إن كاَن أحٌد يف

ُسول بُولُس أن يُوِصَل هذه الحقيقة ِللُكورنِثيِّين، الذين  ُمقدٌَّس الذي أنتُم هو." لقد حاَوَل الرَّ

"جسُدكم لم يُخلق للجنس، بل لله. ألستُم تعلموَن كانُوا يُواِجُهوَن الخطايا الِجنسيَّة. فقاَل لُهم: 

 يوفي كولوس (.22 -51: 6ُكورنثُوس 5) هو هيكُل الله، وأن اللهَ ساِكٌن فيكم؟" أن جسَدكم

فَُهم ما ُهَو ِغَنى مجِد الرسول بول يَقُولُ ، 22: 5 س عِن الُمؤمنين، "الذين أراَد اللهُ أن يُعَّرِ

ّر في األَمم، الذي ُهَو المسيُح فيُكم َرجاُء الَمجد." نعَم، فالمسيُح الساِكنُ  فيُكم ُهَو الذي  هذا الّسِ

 يأتيُكم ِبُكّلِ األُُموِر المجيَدةِ العَتيدة.
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لديُكم كل يعني أيضاً أنَّ ألنهُ يعني أن حضوَر اللِه يسُكن فيكم؛ بل  ُهَو ُمعِجَزة.فالمسيُح فيُكم 

 اللهُ لُكم. االقوة التي تحتاجونها لتعيشوا الحياة التي يُريُده

ل في ال   .لخيمة العبادة هذه على حياِتناالجميلة روحية الات تطبيقواآلن َدُعونا نتأمَّ

عَُك على أن تَتَمتَّعَ فعندما تستيقُظ في الصباح ِل والِعباَدة، حيُث تقضي وقتاً بِ  ، أَُشّجِ فترة التأمُّ

حاِول أن تجَد  . وعنَدما تفَعُل ذلَك،في حضرةِ الله قبَل أن تخرَج إلى العالم لتعيَش نهاَرك

ر أنَك تمرُّ أماَم المذبحِ النُحاسيطريقََك عبَر خيم ةِ  قْ ثِ وَ  ،ة الِعبادة. فقط تصوَّ باألخباِر السَّارَّ

ليب يسوعَ  أنَّ  فإن لم تَُكْن بعُد قد خطاياك.  يغفرَ لِ  المسيح كاَن حمَل اللِه الذي ماَت على الصَّ

لغفرانِِه خطاياك على وبعَد هذا  أُشُكر الله آمنَت بالمسيحِ ِلغُفراِن خطاياك، إفعَْل ذلَك اآلن. 

ْد إقتناَعكَ  صليِب يسوع،  .ِلغُفراِن خطاياك أنهُ كان الذبيحةَ الكاِملَةب وأّكِ

واآلن تخيَّل أنَك تُتابِع طريقََك نحو الِمرَحَضة، حيُث ستغسُل يديَك وقدميك، وحيُث ستحتاُج 

إعترْف بها  ؟اتِكَ هل ُهناَك أُموٌر وِسَخةٌ وال تُرضي الله في حيفلهذا الغسِل باستمرار. 

واتركها، واطُهْر. ثمَّ أدُخل مجازيَّاً إلى القُدس، وِقْف أماَم المنارة واشُكر الله على اإلعالن، 

في الظُّلَمِة فيما يتعلَُّق بالحياةِ  كَ كترُ يلم  هُ أُشُكْر الله أنَّ  وعلى عدم ترِكَك في الظلمة.

 .على َكِلَمتِهِ  والخالص. وأشُكر اللهَ 

مائدةِ خبِز الوجوه، واشكر الله على تأمينِه إحتياجاتك.  مَ ر نفَسَك واقِفاً أماثمَّ تصوَّ  

إعترْف بروحِ ِعرفان الجميل أن اللهَ هو مصدُر كل قطعِة خبٍز لديك، وكل مقتنياتك، وكل 

َك ِبعُرفاِن إعتَِرْف بأنَّ اللهَ ُهَو الذي يُلِّبي ُكلَّ إحِتياجاتَِك هذِه، وأعتَِرف بذلما يسدُّ حاجاتِك. 

 جميٍل لهُ. 

ر بمذبحِ البخور، وبُمعجزةِ الصالة. وإقِض وقتاً في الصالة من أجِل تفاصيِل  وبعدها فّكِ

ياِت التي تُواِجُهها في ُكّلِ يوم  . إحتياجاتَِك، ومن أجِل التَّحّدِ

ُرَك أن  ي الذي يُذّكِ ر بقدس األقداس، ضْع أماَمَك ذلَك التحّدِ هناَك حضور وعندها عندما تُفّكِ

الله الجليل، ليَس فقط روح الله الساِكن فينا، بل إمكانيَّة أن تكوَن في حضرةِ الله الحقيقيَّة 

فنحُن لم نَعُْد بحاَجٍة إلى كاِهٍن لندُخَل إلى محَضِر اللِه. ولم َيعُْد واِجباً  أينما ُكنَت في العالم.

يَّن في خيَمِة العبادة، ألنَّهُ عندما ماَت المسيُح علينا أن نجتاَز عبَر نظاِم العباَدةِ الحرفِي الُمبَ 

ليب، مكَّنَنا من أن نقتَِرَب ُمباَشَرةً من حضَرةِ الله.   على الصَّ

يَّةمن خيمِة  تََعبُِّديَّةٌ َكثيَرةٌ يُمِكُن إسِتخالُصها روحيَّةٌ  ُهناَك تطبيقاتٌ   . العباَدةِ في البَّرِ

ها: ال يزاُل ُممكناً لر جٍل خاطئ أو إمرأةٍ خاطئة اإلقتراب من الله القدوس وهذا أهمُّ

والدخول إلى حضرتِِه من ِخالِل طريقِة عيش جديدة، التي أصبحت ُممِكَنة بواسطِة يسوع 

 المسيح ربَّنا. 
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َب على اللِه عملُهُ ليجعََل هذا ُممِكناً، سوَف َنُظنُّ أنَّ النَّاَس  عندما نَقُدُر قِيَمةَ ما توجَّ

إلى محَضِر الله. ولكن لماذا ليست الحاُل هكذا؟ هل سبَق ودَخلَت إلى محَضِر  سيتراَكُضونَ 

 "أنا هو الطريُق والحقُّ والحياة، ليَس أحٌد يأتي إلى اآلب إال بي."اللِه القُدُّوس؟ قاَل يُسوع، 

العباَدة. فاللهُ في خيمِة  اإلنجيليَّة العظيمة ُمَمثَّلَةً  الروحيَّة نرى هذه الحقيقةَ  (6: 52)يُوَحنَّا 

 يُريُد أن يلتقَي معَك وأن يجعَل من حياِتَك خيمةً لهُ. 

يَن  ،عن خيمِة الِعباَدة رٍ حصلنا على وجهِة نظ ، وبعَد أنوهكذا  أصبحنا ُمستعّدِ

 لدراسة سفر الالويين القصير. 

مُ  فُهوَ بمثابِة دليٍل يستخدمهُ الكهنة. بالحقيقَِة  ن سفَر الالويين كانَ إ   دليالً يُعِطي  يقّدِ

لَةً  للكهنِة تعليماتٍ  عن كيفيَِّة ذبحهم للحيوان، وماذا يفعلون بأحشائِِه وبأجزائِه الُمختِلفة.  ُمفَصَّ

(، وال مثل  بالطبعِ هذا ليَس موِحياً لنا مثل المزمور الثالث والعشرين )الربُّ راعيَّ

ال يتباَدر ألذهانكم أنه  كورنثوس األولى. ولكن أرجو أنرسالَة اإلصحاح الثالث عشر من 

لية يُمكُن الحصوُل عليها من سفر الالويين. فهذا  روحيَّة أو تطبيقاتٌ  ال توجد حقائقُ  تأمُّ

 بالحقائق الجميلة التي أرجو أن أُبرَز بعَضها. يءٌ السفُر مل

 األجزاء

ُد اإلصحاحاتُ  ينبغي معرفة أنَّ    السبعة هذا الدليل مقسوم إلى ثالثة أجزاء. تُشّدِ

فُر يُعَلِّمُ على الذبائح.  من سفِر الالِويِّين األولى كيفيةَ تحضير هذه  بالتَّدقيقِ  الكهنةَ  فهذا الّسِ

ً  يُعطينا وُهوَ الذبائح،   بصيرةً لنفهَم معنى هذه الذبائح أيضاً. أيضا

م. هِ الكهنة أنفسِ  و علىفيها هو على الُخدَّام أ التَّركيزُ ، ف52-3أما في اإلصحاحات  

ة عن الكهنة، وعن أي نوعٍ  ،اإلصحاحات الثامن، التاسعفهذه  ُم تعليمات ُمهمَّ والعاشر تقّدِ

تَطبيقيَّاً، تُوَجُد الكثيُر مَن من الرجال ينبغي أن يكونوا، وعلى أي مستوى ينبغي أن يعيشوا. 

 الحقائِِق التَّعبُِّديَّة الَجميلة في هذه اإلصحاحات.

ي هذا القسم من 22-55في اإلصحاحات أما قلُب سفر الالويين فنجُدهُ   . وأنا أُسّمِ

السفر "التقديس." فكلٌّ من خيمة العبادة والكهنة الذين خدموا فيها كانوا بمثابِة شهادة الله 

للعالم أجمع أن شعَب الله الُمختار كان شعباً ُمقدَّساً ألن إلَهُهم قدوس. والتشديُد في هذه 

ب اختِيَر ليكوَن شعباً ُمَميَّزاً وُمختِلفاً. فكلمة ُمقدَّس هذا الشع هو أنَّ  22-55اإلصحاحات 

  كاَن على هؤالء الَكَهنَة أن يَِعيُشوا كأشخاٍص يَُخصُّوَن الله.تعني "يخصُّ الله." 

يِه "الخَدمات." فهناَك الكثيُر من األيَّام  21-28وفي اإلصحاحات   لدينا ما أُسّمِ

ودي. وتجُدها ُموثَّقَةً في األسفار الخمسة األولى في الكتاب واألعياد المقدَّسة في اإليمان اليه
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المقدس. وبما أن هؤالء الكهنة هم الذين كانوا سيقومون بالخدمة خالل هذه األعياد المقدَّسة، 

 إحتاجوا لتعليماٍت للقياِم بذلك. 

اَد اللهُ أن وعندما تصُل إلى هذا القسم من سفر الالويين، إسأْل نفَسَك هذا السؤال: بماذا أر

رَ  الكهنة عندما أسََّس لهم يوماً ُمقدَّساً كالفصحِ مثالً؟ ثم إسأل نفَسَك: لماذا أراَد اللهُ أن  يُذّكِ

 يتذكََّر الكهنةُ هذه األُمور؟

 التَّطبيقاتُ 

ي   اإلصحاحين األخيرين من سفر الالويين "التسليم." فكلٌّ من سفر الالويين أنا أُسّمِ

. فهذه األسفاُر الثالثةُ تُختَتَُم بتحريٍض عظيم بِعظاٍت تَطبيقيٍَّة قَِويَّةتَتَُم والتثنية ويشوع تُخ

جليل لشعِب الله بإطاعِة نواميَس الله وبأن يكونوا شعبَاً مقدَّساً كما دعاُهم الله. فلقد تم 

يسين.  يِّن تجعَُل التَّحريضاُت الَموُجوَدة في نهايَِة سفِر الالوِ تحريُرُهم وخالُصهم ليكونوا قّدِ

يناِميِكيَّة.  فر في غايَِة الّدِ لقد قاَل موسى أنهُ كاَن من هذه اإلصحاحاِت األخيرة من هذا الّسِ

ِة بالغتِِه وفصاحتِه. ، وأنَّهُ كاَن يلَدغُ. ولكن ُهنايتلعثُم في الكالم  يبدو موسى في قمَّ

 تطبيقاٌت تعبُِّديَّة، شخِصيَّة، وَعَمِليَّة

 اآلن إلى َبعِض البَركاِت التََّعبُِّديَّة التي يُمِكنُنا إيجاُدها في سفِر الالِويِّين.َدُعونا ننُظُر  

ل، "الذبائح." فر  فمثالً أُنظروا إلى الجزِء األوَّ اإلصحاحاُت السَّبعَةُ األُولى من هذا الّسِ

ةُ تقديَم الذَّبائحِ تحتَوي على بعِض الحقاِئِق الَجميلة الُمختَصَّة بالطريقة التي بها تعلََّم الكهنَ

مثالً، عندما ينزُل الخاطُئ إلى خيمِة العبادة طالباً الغُفران، كان الكاهُن يلتقيِه عنَد باِب  لله.

ُمها.كاَن الخيمة. و  يُعلُِّمهُ الكاِهُن عن معنى الذبيَحة التي كان سيُقّدِ

فعندما ي شعِب اللِه أيضاً. باإلضافَِة إلى َمسؤوليَّاتِهم األُخرى، كاَن الَكَهنةُ ُمعَل ِمِ  

 أن يضَع يَدهُ على رأِس الحيوان.يُعَل ُِمهُ الكاِهُن يأتي الخاطُئ بذبيحتِِه الحيوانيَّة، كاَن 

الذي  الَموت وهكذا فإن قصاصَ  وعندما كاَن الخاِطُئ يفَعُل هذا، كاَن يُصبُِح الحيواُن بَِديلَهُ.

وليَس بموِت الخاِطئ. من ُهنا تأتي ِعباَرة  وانإستحقَّهُ الخاطئ يُدفُع تماماً بموِت الحي

يِه "َكبُش الُمحَرقَة، أو َكبُش الِفداء."  هذا كان المعنى وراء تقديم الذبيحة. وهذا ما يُسم ِ

مَز الَجميل على موِت يُسوع الالهوتيون "الكفَّاَرة البديليَّة ،" عندما يَُطب ِقُوَن هذا الرَّ

 َخَطايانا.المسيح على الصَّليب من أجِل 

فر، سوفَ   ت أوقاٌت في  ونتكتشفُ  بينما تقَرأُوَن هذا الّسِ فيما يتعلَُّق بالذبائح أنهُ مرَّ

ة بكاِمِلها. ولهذا كان ينبغي أن تحُصَل توبةٌ للشعِب  تاريخ إسرائيل عندما أخطأَت األُمَّ

موا ثوراً فتيَّاً عليهم  كانَ الشر الذي فعلوه، كانوا يُدِرُكوَن ُخُطوَرةَ عندما فبكاِمِله.  أن يُقّدِ

كذبيحِة خطيَّة. وعليهم أن يأتوا بِه إلى خيمِة العبادة حيُث سيضُع قادةُ الشعِب أيدَيُهم على 
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رأِس هذا الحيوان، ثم يذبحونَهُ أمام الرب. عندها سيقومون بالعمليَِّة ذاتِها التي يقومون بها 

مون ذبيحة خطيٍَّة إعتياديَّة. وبهذه الطريقة، يُكفُِّر الكهنةُ عن كل الشعب. ألن يكوَن  عندما يُقّدِ

ٍة أن تختبَِر مثل هذه التوبَة الجماعيَّة عن خطيَّة الوطن. إنَّ التَّوبَةَ الَوَطِنيَّة عن  رائعاً ألمَّ

ة. ة هي َحَدٌث رائٌِع إذا َحَدَث في أيٍَّة أُمَّ هذه هي إحدى الُممارسات الموصوفة في  َخِطيَِّة األُمَّ

 الالويين.  سفر 

؛ أي أنَُّهم َكَكَهنة، ينَبغي أن يُكونُوا تحَت قياَدةِ الكهنة رجاالً ممسوحينهؤالء كاَن  

وحِ القُُدوِس وسيَطَرتِِه.  الذبيحة خلَف آذانهم، وعلى  اللِة على ذلك كانوا يُمَسُحوَن بدمِ وللدَّ الرُّ

يقوُل للكهنة، "أنتُم رجاٌل ُمقدَّسون. هم اليُمنى. وكان هذا رمزاً جميالً رجلِ أباِهم أيديَهم وأَ 

أو تَلُمُسونَهُ أو تُمِسُكونَهُ بأيِديُكم،  وعليُكم قياَدة الشعب ليكونوا قّديسين. وكل ما تسمعونَهُ 

 ينبغي أن يكوَن ممسوحاً بالروح القدس." وُكلُّ مكاٍن تذَهبُوَن إليِه،

عندما نقول أن موسى كتَب  جُد أيضاً إيضاحاً عما نعنيهِ نفي سفِر الالويين سوَف  

إنساناً عن يسوع عندما كتَب أسفاَر الناموس. ففي العهِد الجديد، عنَدما كان يسوعُ يشفي 

، كاَن دائماً يقوُل لهُ، "إذهب أَِر نفَسَك للكهنة." لماذا فعَل يسوعُ هذا؟ ألنَّ هذا التعليم أبَرص

 موجوٌد في سفِر الالويين. 

الكثيَر مَن الُمحتَوى التََّعبُِّدّي نجُد  ،األخيرة من سفر الالوييناإلصحاحات  عندما نقَرأُ  

"إذا سلكتُم في فرائضي  على َسبيِل الِمثال، تَِجُد اللهَ يَقُوُل،مواِعَظ موسى الرائعة. في 

وحِفظتُم وصاياَي وعِملتُم بها. أُعطي َمَطَرُكم في حينِه وتُعِطي األرُض غلَّتَها وتُعطي 

أثماَرها. ويلحُق دراُسُكم بالِقطاِف ويلحُق الِقطاُف بالزرعِ فتأكلوَن ُخبَزُكم  أشجاُر الحقلِ 

وَن وليَس من يُزِعُجُكم. امُ نَنُون في أرِضُكم آمنين. وأجعُل سالماً في األرِض فتَ سكُ للشبعِ وتَ 

م يطُردوَن وتطُردوَن أعداَءُكم فيسقُُطوَن أماَمُكم بالسيف. يطُرُد خمسةٌ منُكم مائةً ومائةٌ منكُ 

ِربوةً ويسقُط أعداؤُكم بالسيف. وأسيُر بيَنُكم وأَكوُن لُكم إلهاً وتكونون لي شعباً." )الويين 

26 :8- 52.) 

في سفِر الالويين أن ُهناَك أموراً ُمحظََّرة، مثل الشذوذ الِجنِسي.  ونَ وسوَف تكتِشفُ  

أوالداً يُصبِحوَن  اِن والَدين يُنِجباني حياة يُصبِحفحياةُ الشذوذ ال تتطابُق مع خطِة الله لشريكَ 

فالشُّذُوذُ الِجنسيُّ ُمَحظٌَّر ألنَّ مائَِدةَ العواقِب الَوخيمة الُمتَرتِّبَة عليِه بدوِرهم ُشركاَء ووالِدين. 

لهذا حَكَم موسى على و لَيَست َجيَِّدة. لقد تكلََّم ُموسى عن هذه الُمشِكلَة بشكٍل واِضحٍ وُمباَشر.

جنسي بَصَراَمٍة قاِطعَة. ونجُد أن سفَر الالويين يحُكُم أيضاً على السحر والشعوذة الشذوذ ال

قيَة والِعَرافَة وأمثاِلها. وهكذا فإنَّ نواميَس موسى صاِرَمة ألنَّهُ على شعِب الله أن  والرُّ

يسين. فالقداسةُ هي في سفر  لَِّمها ِلشعبِهِ النَّتِيَجةُ النِّهائِيَّةُ التي يَرَغُب اللهُ أن يُعَ  يكونوا قّدِ

 الالويين.
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َمة واإلستطالع لسفر الالويين قد جعلت هذا السفر مفهوماً   أرجو أن تكوَن هذه الُمقّدِ

ألنََّك، وكما تتذكَّر، فإنَّ هذا السفر كان بمثابِة دليٍل للكهنة، وأظهَر لُهم  .وسبب بركٍة لكَ 

يسين ألنِّي أنا كيَف يكونون ممسوحين كرجاٍل قديسين لَيخِدموا الل ه القدوس. "كونوا قّدِ

." هذه هي رسالةُ سفر الالويين لَك ولي.      قدُّوس، يقوُل الربُّ
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 ِسفُر العََدد

ابِع  الفَصُل الرَّ

 ُمستَوى القَرار

عبَر  التَّكوين، وتابََع َطريقَهُ في سفر  بََدأالقَصِصّي الذي  لتسلُسلَ ا يُتابُِع ِسفُر العََدد 

ت ُمقاَطَعتُهُ ِلوقٍت قَصيٍر عندما أعَطى اللهُ ِلُموسى سفَر الالِويِّين، الذي  سفِر الُخُروج، وتمَّ

يَّة  . يحتَوي ُخَططاً وتفاِصيل لبناِء خيَمِة اإلجتِماعِ في البَّرِ

رَ    كان عليهم ،من العبوديَّة التي قاسوا منها في مصرعجائِبيَّاً  شعُب اللهِ  عندما تحرَّ

يَّة لم أنَُّهم سفَر العدد يُخبُِرنا ولكنَّ  كنعان.الَموِعِد أي أن يدُخلوا إلى أرِض و أن يجتاُزوا البَّرِ

 !داروا في حلقاٍت في البريَّة لمدِة أربعيَن سنةً  بليذهبوا ُمباَشرةً من مصر إلى كنعان. 

روا من الُمؤمنين في حياةِ الكثير من  حقيقةٌ هي هذه الظاِهَرةُ مجاِزيَّاً،  اليوم. فلقد تحرَّ

بَِدِم المسيح، ولكنَُّهم ال َيعيُشوَن بالطريقَِة التي خلقَُهم اللهُ وأعاَد قصاص ومن ُسلطة الخطية 

بل هم ُمحَبُطون ُمكتَئِبون يائسون غيُر ُمكتفين. لم يدُخلوا أرَض خلقَُهم ثانِيَةً لَيعيُشوا بها. 

التي يدُعوها العهُد الَجديد بالحياة األبديَّة. )يُوَحنَّا ياة الحذلَك النَّوع مَن أي مجازياً  الموعد،

ي 52: 52(. قاَل يُسوع، "ِجئُت لتَُكوَن لُهم َحياةٌ، وِلَيُكوَن لُهم أفَضل." )يُوَحنَّا 51: 8 ( يُسّمِ

 العهُد الَجديُد هذا النَّوع مَن الحياة "الحياة األبديَّة." 

َرةٌ مجاِزيَّةٌ عن نوعيَِّة الحياة التي نراها في العهِد إنَّ أرَض الَموعد في َكنعان هي ُصو

 الجديد، والتي َيخلُُص الُمؤِمُن ليختَبَِرها. فبدَل أن يختَبَِر الُمؤمنُوَن هذا النَّوع مَن الحياةِ،

يُعَلُِّمنا سفُر العدد هذا  ة من عدم اإليمان وخيبِة األمل والتشويش.ُمفَرغَ  اتٍ قَ لَ ون في حَ ورُ دُ يَ 

 رَس مجازيَّاً، بينما َيتكلَُّم عن هذه الحقبة من تاريخِ الشَّعِب العبرّي.الدَّ 

  َموُت ِجيٍل كاِمل

تين فيه.  الِعبريّ  يأخذُ سفُر العدد إسَمهُ من كون الشعب  قد أُحِصَي أو ذُِكَر عَدُدهُ مرَّ

عداٌد آخر في َذ تَعَداُد الشعِب في اإلصحاحات الثالثة األولى من سفر العَدد، وتفلقد أُخِ 

ل والثاني نجُد موَت جيٍل بكاِمِله. 26اإلصحاح   . وبين التعداد األوَّ

مُ  هموإفتقار َشعب إسرائيل القَديم "بسبب عدم إيمان  مواعيَده، قال للثقة بأنَّ الله سوف يتّمِ

رتُم : "ستموتوَن في البريَّة. أنتُم الذين يفوُق ُعمَرُكم العشرين سنةً، اما معناهُ  اللهُ  لهم لذين تذمَّ

، لن يدُخَل واحٌد منُكم أرَض الموِعد. فقط كالب ويشوع سوَف يُسَمح لُهما بدخوِلها. لقد  عليَّ

قُلتُم أن أوالَدُكم سوَف يُصبِحون عبيداً لشعِب األرض. فبدل ذلك، سوَف أُدِخلُُهم بأماٍن إلى 
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، فإن ُجثَثَُكم سوَف تسقُُط في هذه األرض وسوَف يِرثون ما إحتقرتموهُ أنتُم. أما بالنسبِة لكم

البريَّة، وسوَف تتيهون في هذه البريَّة لمدَّةِ أربعيَن سنةً. بهذه الطريقة سوَف تدفعوَن ثمَن 

يَّة. سوَف أُعلَُّمُكم ماذا يعني رفُضُكم لي.  عدم إيماِنُكم حتى يرقَُد آخُر واحٍد منُكم في البّرِ

 (86 -82: 52)عدد كلُُّكم ستموتون في البريَّة." 

يَّة الشعبُ كاَن  بينما  حاوَل اللهُ ِمراراً أن يُبرِهَن لهم أنه معهم. فعِمَل ، تائِهاً في البّرِ

لُهم بعبوِر  حُ معهم الُمعِجزات، وحاوَل أن يُعِطَيُهم قاِعَدةً إليماِنِهم، ذلَك اإليمان الذي سيسمَ 

 نهِر األُردّن ودخول أرِض كنعان. 

صر، وإجتازوا البحَر األحمر، ونزلوا إلى جبِل سيناء، ثم وا من مِ جُ رَ خَ ، ولكنَُّهم بََدَل ذلكَ 

يَّة لمدة أربعين سنةً. ويقوُل اإلصحاُح األول من  إلى قادش برنيع، ثم تاهوا دَوَراناً في البّرِ

سفر التثنية أنَُّهم لو إنطلقوا ُمباشرةً من مصر إلى كنعان، الستغرقتُهُم الرحلة أحَد عشَر 

  (2: 5)تَثنِيَة  فقط.يوماً 

يَّة،   اٍت قاَل اللهُ أنه صنَع معهم الُمعِجزات العظيمة، وحاوَل وفي وسِط البَّرِ عشَر مرَّ

وا بالدَّ  وران في أن يُوفَِّر قاعدةً إليماٍن يستطيعون به أن يدخلوا أرَض كنعان، ولكنَُّهم إستمرُّ

اٍت  مما اضطرَّ موسى أن يكوَن كاهناً ونبيَّاً. حلقاٍت ُمفَرغة. ولقد أخطأوا بفظاَعة عدَّةَ مرَّ

فكاَن يذهُب إلى جبِل سيناء ككاِهنِِهم، وكان يتشفَُّع بِهم أماَم الله ُمصلِّيَّاً، "يا الله، إغفْر لهم، 

َع ُموسى من أجِلهم  أرجوك أن تغفَر لهم." وبما أن موسى كان شخصاً ُمَميَّزاً عنَد الله، تضرَّ

اٍت، ات وأكثر.غفَر او عشَر مرَّ  (22: 52)عدد  للهُ للشعب عشَر مرَّ

طاِلباً مَن اللِه أن يُظِهَر ُطوَل أناتِِه ِبغُفراِن صلَّى موسى  ،على جبِل سيناءَوِمْن  

إلى متَى أحتَِمُل " ،َخطايا بَني إسرائيل. ولقد غفَر لُهم اللهُ كما طلَب ُموسى، ولكنَّهُ قالَ 

؟  ُر عليَّ .هذا الِجيل الذي يتَذمَّ َر بني إسرائيل الذي يتكلَُّموَن بِه عليَّ ولكني  لَقَد َسِمعُت تََذمُّ

يَّة. أنتم  تكلَّمتُم على َمسَمِعي، هكذا أفَعُل لُكم. سوَف تسقُُط ُجثَثُُكمأُقِسُم بنفسي أنهُ كما  في البّرِ

، وال واحٍد منُكم سيدخُل أر رتم عليَّ َض الذين يزيُد عمُركم عن العشرين، والذين تذمَّ

 (.29 -22: 52" )عدد الموِعد.

يا لذلَك الُحزُن الذي سيَطَر على المحلَّة عندما أخبَر موسى الشعَب بكلماِت الله.  

ِك نحو أرِض الموعد ، واأخطأ همأنَّ  والقد عرف. فبكَّروا في صبيحِة اليوم التالي وبدأوا بالتحرُّ

بُّ  ضللدخوِل إلى األرآنذاَك َن يُمستعدِّ  صاُروا ُهمولكنَّ  . ولكن موسى التي وعَدُهم بها الرَّ

بُّ أيضاً. قال ، ترَكُهم الرَّ بَّ ُروا وفاتَُهم الِقطاُر. فألنَُّهم ترُكوا الرَّ  لُهم أنَُّهم تأخَّ

لقد غفَر اللهُ ِلبَني إسرائيل، ولكنَّ  إن هذا المقَطع يُعلُِّمنا شيئاً عن عالقتِنا مع الله. 

أكثر من  يُوَجدُ  تِنا في المسيحفي حيا ماً َكبيراً. بهذه الطريقِة نفِسها،َخطيَّتَُهم َسبَّبَت لهُ ألَ 
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د الخالص والغُفران.  َد ُمجرَّ فلقد ُخِلقنا وأُعيَد خلقُنا ثانِيَةً وذلَك من خالِل خالِصنا، ِلَكي نَُمّجِ

ُهناَك قصٌد من الُمقدَُّس أنَّ  اللهَ بخدمِتنا لهُ وبُدُخوِلنا إلى ُكّلِ ما أعدَّهُ اللهُ لنا. يُعَلِّمنا الكتابُ 

ُم ِمثاالً عن الحقيقَِة خالصنا يَِّة وعَدِم ُدُخوِل َكنعان، يُقّدِ ِة إسرائيل للتَّيَهاِن في البَّرِ ؛ فإختِباُر أُمَّ

َت على أنفُِسنا القَصَد من خالِصنا في هذِه الَحياة.  الُمرِعبَة أنَّهُ يُمِكُن أن نَُفّوِ

 ُمستََوى القَرار

على  الضخَمةِ  بصَدِد الُهبوط بواِحَدة من الطائراتقُبطاُن الطَّائَِرةِ  كونُ يَ ما عند 

 هُ لِزَم نفسَ يُ أن  هِ صل إلى مرَحلَة علي، يَ 222مثل طائِرة الُكونُكورد أو طائِرة بُوينغ المدرج، 

ى َصبُرهُ، وُهَو  اللهُ ال ينفُذُ  بمستوى القَرار. بِنُقَطِة الالُرُجوع، أو بالُهبوط. وهذا ما يُسمَّ

ى  ابِع عشر من سفِر العدد يُخبُِرنا أنَّهُ يُوَجُد ما يُسمَّ  َمملُوٌء بالنِّعمة. ولكنَّ اإلصحاَح الرَّ

ُر فيها ما إذا  "بُِمستَوى القَرار" في رحالِت إيمانِنا. تُوَجُد نُقَطةٌ في َسيِرنا مَع الله، حيُث نُقّرِ

 اللِه ِلَحياتِنا. ُكنَّا سنعَمُل أم لن نعَمَل بإراَدةِ 

فرغَم أن اللهَ سوَف يعمُل الُمستحيل ليجعلنا نرى إراَدتَهُ ونعمُل بها، ولكنَّهُ يصُل إلى تلَك 

َحيُث َيجعَلُنا نعَمُل ما نُريُدهُ، ومن ثَمَّ يَِجُد ِلنفِسِه شخصاً آخر يعَمُل من خالِلِه ما المرحلَة 

لُ  اللهُ عنَّا لَكونِنا َرفَضنا ِبعناٍد أن نعَمَل َمشيئَتَهُ، نُعاني  كاَن سيعَملُهُ من خالِلنا. وعندما يتحوَّ

ُت عندها القَصَد من خالِصنا في هذه الحياة. نحُن بِذلَك ال نفقُُد  من خسائَِر فاِدَحة، ألنَّنا نُفّوِ

أجِلِه. خالَصنا، ولكنَّنا نخَسُر الفُرَصةَ لنَُحقَِّق في هذه الحياة القصَد الذي خلََّصنا اللهُ من 

 (52 -3: 2)أَفَُسس 

الرابع عشر من سفر العدد يحتوي على أكثر المقاِطع الُمحِزنَة في  إن اإلصحاحَ  

الكتاب الُمقدَّس. يُخبُِرنا هذا اإلصحاح أن الشعَب تقلََّد أسِلَحتَهُ في الصباحِ التالي. وعندما 

ت الرهيبَة من موسى، "لقد قاَل الشعب، "نحُن اآلن ُمستعدُّون للدخول،" سمعوا هذه الكلما

رتُّم! إنزعوا أسلَحتَُكم عنُكم! لقد ابتعدتُم عن الله، فابتعَد اللهُ عنُكم."   تأخَّ

ى  ِِ واِحٍد منَّا )ُرومية  إرادة الله الصاِلَحة المرضيَّة والكاِملَة يُوَجُد ما يَُسمَّ ِلحياةِ ُكلَّ

لِه هذه لحياتِنا. عندما تقرأُوَن اإلصحاح ( ِسفُر العدد يتكلَُّم عن عَمِل إراَدةِ ال2، 5: 52

ا بأن نعَمَل  ُر جميعُنا، إمَّ لُوا ُهناَك بُمستَوى القرار، حيُث نُقّرِ ابِع عشر من سفِر العدد، تأمَّ الرَّ

َر بأنَّنا لن نُدوَر في حلقاٍت  أو بأن ال نعَمَل بإراَدةِ اللِه لحياِتنا. ولن يَفُوَت األواُن أبداً لنُقَّرِ

 َغٍة بعَد اليوم، بل سوَف نجتاُح وندُخُل ونمِلُك المواِعيَد التي إختاَرها اللهُ لنا.ُمفرَ 
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 الفَصُل الَخاِمس

 ُصَوٌر مجاِزيَّةٌ الفِتَة

ُسوُل بُولُس   إنَّ سفَر العََدد مملوٌء بإستعاراٍت وُصَوٍر مجاِزيٍَّة ُمَؤثَِّرة. ولقد أعطانا الرَّ

بُِّديَّة والشَّخِصيَّة للسَّرِد التَّاريخي للكتاِب الُمقدَّس، وذلَك عندما قاَل، الِمفتاَح للتَّطبيقاِت التَّعَ 

"فهذه األُُمور َجميعُها أصابَتُهم ِمثاالً وُكِتبَت إلنذاِرنا نحُن الذين إنتََهت إلينا أواِخُر الدُُّهور." 

ُب علينا أن نبَحَث عن أمثِ 55: 52ُكورنثُوس 5) لَةٌ تُقتَدى وتحذيراٍت ( هذا يعني أنَّهُ يتوجَّ

 تُتَفاَدى عندما نقرأُ السَّرَد التَّاريخّي في الكتاِب الُمقدَّس.

الَكِلَمةُ التي إستَخدَمها بُولُس للتَّعبيِر عن مفُهوم "ِمثال"  هي كلمةٌ يُمِكُن تَرَجَمتُها "نُموَذج"، 

َوِر أو "درس َموُضوعي َصغير،" أو "مجاز." فعندما نَقُوُل أنَّ هذا السَّ  فر َمليٌء بالصُّ

ةٌ  الَمجاِزيَّة، ال نَقِصُد بِذلَك أنَّ هذه األحداث ليَست أحداث تاريخيَّة حقيقيَّة. فالمجاُز ُهَو قِصَّ

 أو حَدٌث لَديِه معنًى أعَمق يُعَلُِّمنا أُُموراً أخالقيَّةٌ أو ُروحيَّة.

 َسَحابَةُ اإلرشاد

يَّة، حَدثَت نقَرأُ في األعداِد الِختاِميَّة من سفِر  الُخُروج أنَّهُ عندما أُقيَمت خيَمةُ العباَدةِ في البَّرِ

ُمعِجَزةٌ عِظيَمة. وفيما بعد، بُنَِي َهيَكُل ُسلَيمان بَِحَسِب النُّموذج نفِسِه الذي أعطاهُ اللهُ لُموسى 

يَّة. لقد كاَن َهيَكُل ُسَليمان هيَكالً داِئم اً للِعباَدة، ولقد بُِنَي بَِمجٍد لبِناِء خيَمِة اإلجتِماعِ في البَّرِ

ّبِ َكَسحابٍَة على َهيَكِل ُسليمان، لَدَرَجِة  بَمواد نَفيَسة. وعندما تمَّ تدشيُن الَهيكل، َحلَّ ُروُح الرَّ

ل   (.55و 52: 3أنَّ الَكَهنَةَ ُهِرُعوا إلى خاِرجِ الهيكل من هيبَِة السحابَة. )ُملوك األوَّ

يَّة، نقرأُ أنَّ ُمعِجَزةً عظيَمةً حَدثَت: "عندما أطاَع ُموَسى اللهَ  يوَم وَبنَى خيَمةَ الِعباَدةِ في الَبّرِ

لِت السحابةُ إلى عَ  ، غطَّتها السحابَة. وعندَ أُقِيَمت الخيمةُ  ود ناٍر وبقيت هكذا مُ المساء، تحوَّ

وحيثُما  وِد ناٍر في اللَّيل.وكاَن أيضاً أنَّ سحابَةَ النَّهار كانت تتغَيَُّر دائماً إلى َعمُ  طواَل الليل.

 إرتحلِت السحابةُ إرتحَل الشعُب، وحيثُما حلَّت حلُّوا. 

يَّة. بهذه الطريقة إرتََحلُوا بأُمَرةِ  "لقد تَبَِع بَنُو إسرائيل ُروَح اللِه في َشكِل السَّحابَِة عبَر البَّرِ

ّبِ فتوقَّفُوا َحيُث أمَرُهم أن يتوقَّفُوا، وبَقُوا ُهناكَ  طالما كانت السَّحابَةُ باقِيَةً. فإذا كانت  الرَّ

السَّحابَةُ تبقى وقتاً َطويالً، كانُوا َيبقُوَن وقتاً َطويالً. وإذا بَقَيْت أيَّاماً قَليلَة فقط، بَقُوا فقط أيَّاماً 

َكْت، فَكََّك الشَّعُب خياَمُهم وإرتَحلُوا تابِعيَنها. وإذا بَِقيَِت السَّ  حابَةُ فوَق الخيَمِة قَليلَةً.وإذا تحرَّ

يَومين أو َشهرين أو َسنَتَين، فهذه هي الُمدَّةُ التي كاَن يقِضيها الشَّعُب في تلَك المَحلَّة. 

فُسرعاَن ما كانت تنتِقُل السَّحابَةُ، ُسرعاَن ما إنتَقَلُوا. بهذه الطريقة كانُوا يَُخيُِّموَن أو 

ّب." )عدد   (9يرتَِحلُوَن ِبَحَسِب أمِر الرَّ
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وحِ القُُدس  ةٌ َجميلَةٌ عن هذه الُمعِجَزة التي تَرُمُز إلى اإلرشاِد اإللَِهّيِ، أي عمل الرُّ هذه قِصَّ

وحِ القُُدِس علينا. وفيما بعد، ستُصِبُح خيَمةُ اإلجتِماعِ في العهِد  الُمعِجِزّي فينا، ومسَحةُ الرُّ

وُح القُُدس ويعَمُل الَجديد ُصوَرةً عن أجساِدنا، التي تُصبُِح بَِدوِرها الهَ  يَكَل الذي يحيا فيِه الرُّ

وُح القُُدُس يَمَسُحنا، يسُكُن فينا، ويمألُنا تماماً كما كاَن يعَمُل في  عمَل التَّجديِد العجائِبّي. فالرُّ

يَِّة، وفي هيَكِل ُسليمان.  خيَمِة اإلجتماعِ في البَّرِ

قد قاَدت بَني إسرائيَل، وُهم تَِبعُوها بِطاَعٍة، قد تَطَرُحوَن السُّؤاَل، "إن كانت هذه السَّحابَةُ 

يَّة، لَيجتاُزوا نهَر األُرُدّن، وِلتَِصَل  فلماذا لم تَقُْدُهم هذه السَّحابَةُ في طريٍق صحيحٍ عبَر البَّرِ

 بهم بُِسرَعٍة إلى ُدُخوِل أرِض الَموعد؟ كيَف يُمِكُن أنَُّهم كانُوا يتبَعُوَن قياَدةَ أو إرشاَد اللهِ 

يَّة؟"  وأنَُّهم كانُوا بِذلَك يُدوُروَن في َحلَقاٍت ُمفَرَغٍة في البَّرِ

ُر هذا لنا إحدى  يَّةَ اإلختياِر. يَُصّوِ ةٌ ُهنا. فاللهُ يُعِطي خليَقتَهُ التي خلقَها ُحّرِ تُوَجُد حقيقَةٌ هامَّ

يَِّتنا  أََهّمِ الطُُّرق التي بها خلَق اللهُ اإلنساَن على ُصوَرةِ خاِلِقِه. وُهوَ  لن ينتِهَك ُحرَمةَ ُحّرِ

باإلختِيار. فإن كاَن لَدينا اإليماُن بأن نُؤِمَن وأن نُطاِلَب بِبَركاِت اللِه الُمعدَّة لنا، وأن نقبََل 

اِلَحة والكاِملَة لحياِتنا، عندها سَيُكوُن بإستِطاَعِة اللِه أن يَقُوَدنا إلى أرِض الَموِعد  إراَدتَهُ الصَّ

وحيَّة التي أعدَّها لنا. وسيَُكوُن بإمكانِِه أن يُغِدَق علينا بركاتِِه وأن يَقُوَدنا إلى مرَكِز وقَلِب  الرُّ

 إراَدتِِه لحياتِنا.

وحيَّة. لقد َخلَقَنا اللهُ مخلوقاٍت ذات َخيار،  ولكن إن لم نُؤِمن، فلَن َنِجَد أرَض َموِعِدنا الرُّ

ُم لنا ِعدَّةَ  وِبمعنًى ما، لن يُرِغَمنا اللهُ على َعَملِ  ةٍ. وقد يُقّدِ أّيِ َشيٍء. قد يضَغُط اللهُ علينا بِقُوَّ

ُل ِبَخياراتِنا، األمُر الوحيُد الَمعقُوُل الذي  خياراٍت ال يُمِكُن َرفُضها. أحياناً، عندما نتأمَّ

 بإمكاِننا عَملهُ سَيُكوُن أن نستَسِلَم لهُ وأن نعَمَل مشيئَتَهُ.

ابِع، نقَرأُ أنَّ الشعَب لم يدُخْل أرَض في العهِد الجديد، في ع برانيين اإلصحاَحين الثَّاِلث والرَّ

الَموِعد بَِسبِب عدِم إيمانِهم. هذا ما يُمِكنُنا أن نتعلََّمهُ من السَّحابَِة والنَّار التي لم تَقُِد الشَّعَب 

يَِّة إلى أرِض الَموعد.  ُمباَشَرةً عبَر البَّرِ

 ما هذا؟

حيُث نقرأُ عن اللحم والمن. هي ، سفِر العددُدها مثيرةً لإلهتمام في حقيقةٌ أخرى أج 

المنَّ بطريقة خارقٍة للطبيعة. وكلمة "منَّا" بالِعبريَّة تعني "ما هذا؟" فإذ َشعبَهُ لقد أطعَم اللهُ 

روا ما هو المنَّ  م اللهُ ، إكتفوا بتسميتِه بالسؤال: "ما هذا؟" لقد أطعَمهُ الم يُكن بوسِعِهم أن يُقّرِ

 "ما هذا" لمدَّةِ أربعيَن سنةً.

ِرِهم  َر لموسى باستمرار، وأتعبوهُ بتذمُّ نقرأُ  ، كمايُخبِرنا الكتاب أن هذا الشعَب تذمَّ

، َحيُث إبتَدأَ لَفيُف الِمصريِّيَن في وسِطهم يتَحسَُّروَن على َخيراِت ِمصر. 6 -2: 55في عدد 
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مَع الشَّعِب الِعبرّيِ. فكاَن في وسِطِهم أَُمٌم،  فُهناَك أشخاٌص آخُروَن خَرُجوا من ِمصرَ 

كاألثيوِبيِّيَن والِمصريِّين، الذين خرُجوا معَُهم. وصاَر الِمصريُّوَن يتََحسَُّروَن على خيراِت 

مصر. وفي هذا درٌس ُروِحيٌّ لنا. زاَد هذا على إمِتعاِض بني إسرائيَل فَبُكوا وقالُوا، "يا 

 (. 55قطعٍَة مَن اللَّحِم. ويا لَيتَنا نتمتَُّع بأطايِِب مصَر وأسماِكها." )عدد لَيتَنا نستَطيُع أكَل 

ُر  إلى حياِتنا القديمة، حياةِ الخطيَِّة في هذا العالم. ترمُز مصرُ في هذا اإلطار،  فعندما يتحرَّ

قلَب الله. فاللهُ أحٌد ما من "مصر"، ثُمَّ يتََحسَُّر على ماِضيِه في ِمصر، فإنَّ موقِفَهُ هذا يُحِزُن 

يَقُوُل ِلُموسى في هذا المقَطع، "قُْل ِللشَّعِب أن يتقدَُّسوا، ألنَّني غداً سوَف أُطِعُمُهم اللحَم. قُْل 

َرُكم وُدُموَعكم عن ُكّلِ ما تركتُُموهُ وراَءُكم في ِمصر." هذا ما ينَبغي  بَّ َسِمَع تََذمُّ لُهم أنَّ الرَّ

حم. فاللهُ يَقوُل أنَّهُ سيُعِطيَُهم اللحَم إلى أن يخُرَج من مناِخِرهم. ولقد التَّركيُز عليِه، وليَس الل

ريَن على ِمصر." هذا ُهَو الُمِهّم. فبعَد أن أرَسَل  ، وَبَكيتُم ُمتََحّسِ بَّ قاَل اللهُ، "أنتُم َرفَضتُم الرَّ

شَّعَب إشتَُهوا اللحَم وَرَجعُوا بِقُلُوبِهم اللهُ لُهم اللحَم، أتبَعَهُ بالَوَبأ. ولقد فعَل اللهُ ذلَك ألنَّ هذا ال

 إلى ِمصر.

يَقُوُل الكتاُب الُمقدَُّس أنَّ اللهَ سيَمنَُحنا َشهَوةَ قَلبِنا. تُعتَبَُر هذه تعِزيَةٌ َكبيَرة، ولكنَّها أيضاً 

ُجوَع إل ياً عظيماً. فهل يشتَِهي قَلبَُك أُُموراً ُروِحيٍَّة، أم أنَّهُ يشتَهي الرُّ  ى مصر؟ تحّدِ

أنَّ اللهَ أعطى شعَب إسرائيَل ُسؤلَُهم، ولكنَّهُ أرَسَل ُهزاالً إلى  51: 526نقرأُ في المزُمور 

نُفُوِسهم. قد يَِصحُّ هذا على الكثيِر مَن الذين يعتَِرفُوَن بَكوِنهم ُمؤمنيَن. فنحُن مخلوقاٌت ذات 

وَم وبََصَل ِمصر، يُعِطينا اللهُ خيار. وبإمكاِننا أن نحُصَل على ما نختار. فعندما نختاُر ثُ 

ي  ُسؤلَنا، ولكنَّهُ أيضاً يُرِسُل ُهزاالً إلى نُفُوِسنا. إنَّ هذه الصُّوَرة المجاِزيَّة تضُع أماَمنا التَّحّدِ

فيما يتعلَُّق بالسُّؤاِل الذي بِه إفتَتََح اللهُ حواَرهُ معنا في َجنَِّة َعَدن: "أيَن أنَت؟" هل ال تزاُل 

؟ أم أنََّك في أرِض الَموِعد؟ وهل تُدوُر في َحلَقاٍت ُمفَرَغة بيَن ِمصر وَكنعان؟ أم في ِمصر

ُق َحسَرةً على ِمصر؟  أنََّك في َكنعان، ولكنََّك تتَحرَّ

 (31الَجواِسيس )عدد 

ِة إرساِل َشعِب اللِه القَديم إلثنَي عشَر جاُسوساً إلى أرِض    نَِجُد هذه الحاِدثة في قِصَّ

وأيضاً التحقُّق من  .لقد ُطِلَب من هؤالء الرجال التحقُّق من نوعيَّة الحياة في األرض َكنعان.

نوعيَّة الشعب الذي يسِكنُها ومعرفة ما إذا كانوا كثيرين أم قليلين، أقوياَء أم ُضعَفاء. وكان 

نَة على هؤالء الجواسيس أن يتفحَّصوا وضَع الُمُدن ما إذا كانت ضعيفةَ الِحماية، أم ُمحصَّ 

 يصعُب إحتاللُها.

جلبوا واألرض.  ُخصوبَةِ  تَحدَّثُوا بَِدهَشٍة عنعندما رجَع الجواسيُس اإلثني عشر،  

معهم ُعنقوَد عنٍب ُمعلٍَّق في ُغصنِه، تطلََّب رُجلين منهم ليحِماله. يُعطينا هذا فِكرةً عن كم 
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اً قالوا أن الشعَب ُهم عمالقة، ِصبةً وُمثِمَرة بشكٍل ال يُوَصف. ولكنَّهم أيضكانت األرُض خَ 

بأسواٍر عمالقَة، كانت َعريَضةً ِلَدَرَجِة أنَّهُ  ُمحاربون، أقوياء البُنيَة، وُمُدنُهم ُمحصَّنةٌ جداً 

 .كانت تُبنى مناِزل على ظهِر هذه األسوار

إحدى لقد كاَن عشَرةٌ من الَجواسيس اإلثني عشر ُخبراَء في "ِعلِم العَماِلقَة." كما تَقُوُل 

!" الحَظ أحُدُهم أنَّ هُؤالء  بَّ الترانيم القَديمة: "بينما رأى اآلخُروَن العماِلقَة، رأى كاِلُب الرَّ

الجواِسيس اإلثَني عشر كانُوا يُشبُِهوَن ُمعَظَم ُشيُوخِ وشماِمَسِة وُخدَّاِم وأعضاِء الكنائس 

في "علِم العماِلقة"، أي أنَُّهم  اليوم. إثناِن لديهما اإليمان بدُخوِل كنعان، وعشَرة ُخبراءُ 

ُصوَن في التَّركيِز على الصُّعوباِت.  ُمتََخّصِ

نَة في َكنعان، ولكنَّهُ لم َيَخْف.   ةَ هذه الُمُدِن الُمَحصَّ "ولكن كاِلب طمأَن لقد عرَف كاِلب قُوَّ

)عدد " الشعب إذ وقَف أماَم موسى وقال، "دعونا نذهب ونأُخذها ألننا قاِدرون على دخوِلها.

اً أن يستبِدَل هذه ( 85 -29: 58 ولقد أُعِجَب اللهُ بموقِِفِهما هذا، لدرجِة أن اللهَ كان ُمستِعدَّ

ة ِبكاِمِلها، التي كانت تعدُّ ما بين مليونين إلى ثالثة ماليين نسمة، ُمقاِبَل هذين الرُجَلين ، األُمَّ

بُّ   .كاِلب ويَُشوع في البريّة، ولكنِّي سوَف آخذُ هذين ، "جميعُُكم سوَف تموتون قاَل الرَّ

يِهما، وآمنا بي." لبَ الرُجلَين، كالب ويشوع، وأُدِخلُُهما أرَض الموِعد ألنَُّهما إتَّبعاني من كّلِ قَ 

ل إهتماِمِه وتشديدِه على اإليمان. فعندما يجُد اللهُ رُجلَين لديهما إيمان، يقوُل  إنَّ  اللهَ يضُع أوَّ

يَّةً من لهما، "أنتُما أكثُر أ  بالنسبة لي."  ماليين النَّاسهّمِ

 الَشعبُ  سنة، بعَد أن عبر 21، بعد 52لهذه القصَّة خاتِمةٌ ُمثيرةٌ لإلهتمام. ففي يشوع  

هذه المدينة كاِلب نهر األُردّن ووصلوا إلى كنعان، جاؤوا إلى مدينة حبرون. وعندما رأى 

. ولقد آمَن أن اللهَ سوَف يُعطيهم القُدرة في حياتِه رآهاشعَر أنَّ حبرون هي أعظُم مدينٍة 

ولقد أُعِجَب ُموسى بإيماِن كاِلب، لدرَجِة أنَّهُ قطَع وعداً علَنِيَّاً ِلكاِلب على إحتالِل حبرون. 

 أنَّهُ عندما ستُؤَخذُ مدينَةُ حبرون، سوَف تُعَطى ُملكاً لكاِلب. 

يَّة مع َل كالب أربعيَن سنةً في البّرِ الشعب، ذهَب وتكلََّم مع يشوع الذي أصبَح  وبعَد أن تجوَّ

كان َكاِلُب إبَن خمَسٍة وثماِنيَن عاماً،  وذكََّرهُ بكلماِت ُموسى لهُ. قائَد الشعِب بعَد وفاةِ موسى،

 ولكنَّهُ عرَف أنَّهُ بَِعوِن اللِه سوَف يأُخذُ َحبرون.

يتشكُّون  و إسرائيلبنُ فبينما كان  فأعطى يشوع مدينة حبرون لكالب، واحتلَّها كالب. 

رون في البرية، لدرجٍة أن اللهَ أرسَل عليهم الحيَّات لتلُدَغُهم، لم يُشاركهم كالب  ويتذمَّ

زتين على أرِض كنعان َرهم ألنَّ عينيِه كانتا ُمرّكِ  .، بُِدوِن أن يفقَُد تركيَزهُ أبداً تذمُّ
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ُروَن ولدغاُت األفاِعي )عدد   (23ُمتََذم ِ

ُروَن اللهُ يكَرهُ ا  ر، عندما كاَن بنُو إسرائيل يتََذمَّ َر. ولقد أظَهَر مقداَر ُكرِهِه للتََّذمُّ لتََّذمُّ

رين. وعندما بدأَ الكثيروَن منُهم يموتون من لدغِ األفاعي، قاَل  فأرَسَل األفاعي لتلدَغ الُمتََذّمِ

ة أن يرفَع حيَّةً نُحاِسيَّةً على ساِريٍَة في وسِط الَمَحلَّ  اللهُ لموسى ة. ثُمَّ تمَّ إعالُن األخباِر السَّارَّ

رين وينزُل إلى وسِط المحلَّة وينظُر عبَر المحلَّة، بأنَّهُ  عندما يُلَدغُ واحٌد من هؤالء الُمتذّمِ

د النظِر   سوَف يُشفَى. إلَيها إلى الحيَّة النُحاسيَّة الُمعلََّقة على الساريَة، فبُِمجرَّ

رين الذين لدغتهُم األفاعيال بُدَّ أن الكثيرين من المُ  َشكُّوا باللِه، ُمتسائِليَن كيَف يُمِكُن أنَّ  تذّمِ

فاِء من لدغاِت األفاِعي.  َي النََّظُر إلى قِطعٍَة مَن النُّحاِس إلى الّشِ كينيَُؤّدِ  جميُع هؤالء الُمشّكِ

اِء لسعِ الحيَّات. ولكنَّ بعُضُهم قالواإنتَفَُخوا و هُ وإ ماتوا من جرَّ ًِ هذا ال يتوافُق مع ن كاَن أنَّ

جاء الوحيد الذي لديهم. الِعلم، ولكن وا يزَحفُوَن أو يُحَملُوَن أو فكان اإليماَن باللِه كاَن الرَّ

وَن إلى وسِط المحلَّة، وينُظُروَن إلى الحيَِّة النُّحاِسيَِّة، وكانُوا يُشَفون.   يَُجرُّ

يُحاِدُث ُمعلِّماً  ليلَةً ِبُطوِلها وُهوَ يسوعُ  قضىنتعلَُّم تطبيَق اإلنجيل لهذا المجاز، عندما  

س. فعندما أخبََر نيقُوديُموس، ُمعَلُِّم النَّاُموِس الَمشُهوُر في أُورشليم، للدين إسُمهُ نيقوديمو

عندما أخبََر يُسوَع أنَّهُ جاَء إليِه ليَسَمَع منهُ ما لديِه أن يَقُوَل، ألنَّهُ أُعِجَب باألُُموِر التي رأى 

ُسوَع يعَملُها، َذكََّرهُ يُسوعُ بهذه الُمعِجَزة العظيمة في العهِد القَديم. ثُمَّ َطبََّق يُسوعُ الُمعِجَزةَ ي

ينبغي  ، هكذاتماماً كما رفَع موسى تلَك الحيَّةَ على ساريَةعلى نفِسِه. وأخبََر نيقُوديُموس أنَّهُ 

 وَن إليِه بإيماٍن وُهَو ُمعَلَّقاً على َصليبِِه،وُكلُّ الذين يتطلَّعُ  على الصليب.يُسوعُ رفََع يُ أن 

ُروَن الذين لَدَغتُْهُم األفاعي من  سوَف يخلُُصوَن من ُمشِكلَِة الَخطيَّة، تماماً كما ُشِفَي الُمتََذّمِ

ة القاتِلَة. )يُوَحنَّا   (.56 -52: 8هذه اللَّدغاِت السَّامَّ

 أُنُظْر واحيا

اإليمان؟ وهل سبَق ورفعَت نَظَرَك إلى يُسوع المسيح هل سبَق لَك وَنَظرَت نظَرةَ  

الُمعَلَّق على َصليبِِه؟ وهل وَضعَت إيمانََك وثَِقتََك بُِكّلِ ما عِملَهُ يُسوعُ من أجِلَك على 

ليب؟ فُهَو َحلَُّك الوحيد لُمشِكلَِة الخطيَّة، ألنَّهُ كاَن إبَن اللِه الوحيد، عندما ماَت على  الصَّ

ليِب من أجِلَك. هذا يعني أنَّ يُسوَع المسيح ُهَو الُمَخلِّص الوحيد الذي أرَسلَهُ اللهُ، وُهَو  الصَّ

ي حتماً إلى الموِت األبدّيِ.  رجاُؤَك الوحيد بأن تِجَد َحالً وُمَخلِّصاً لُمشِكلَِة الخطيَِّة التي تُؤّدِ
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 الفَصُل السَّاِدس

 (22َصخَرةٌ وَعصا )عدد 

إلى َحياةِ ُموسى، مَن الُمؤِسف أن نُدِرَك أنَّهُ لم َيَر ُمطلَقاً أرَض الَموِعد. ففي إذ نُتابُِع النََّظر 

ِة بَديالً لُموسى. وتُعتَبَُر َخطيَّةُ ُموسى لُغَز سفِر العدد.  النِّهايَة، اللهُ لم يرَض ِبُكّلِ األُمَّ

بَّ تكلََّم مَع ُموسى وأمَرهُ بأن يحملَ  عصاهُ وأن يجَمَع مجُموَعةً مَن  يُخبُِرنا الكتاُب أنَّ الرَّ

الصَّخَرةَ فتُخِرَج ماًء للنَّاِس والحيوانات. ُرغَم أنَّ ُموسى  يَُكلِّمَ الشَّعِب معاً. وقاَل لهُ اللهُ أن 

تَين ِبعَصاهُ، وخرَجِت المياهُ. فَشِرَب  َضَربَ شكََّك بهذا، إال أنَّهُ جمَع الشَّعَب. ثُمَّ  الصَّخَرةَ مرَّ

ساني ، "فقال الربُّ لموسى وهرونحيواناتُُهم. الشَّعُب و من أجِل أنكما لم تُؤمنا بي حتَّى تُقّدِ

أمام أعيِن بني إسرائيل لذلك ال تُدِخالِن هذه الجماعة إلى األرض التي أعطيتُُهم إيَّاها." 

 (.58 -55: 22)عَدد 

ُل في قساوةِ قصاِص الله  َم مالحظتين عندما نتأمَّ الً، ُهنا.  يُمِكننا أن نُقّدِ من نحُن أوَّ

ُد الحقَّ والعدل. من الالفت  حتى نقوَل لله ما هو العادل وما هو الحق؟ فاللهُ هو الذي يُحّدِ

ْر أبداً من قصاِص اللِه له. في سفر التثنية،  لإلنتباه أن نرى أن موسى في هذه القصَّة لم يتذمَّ

ةً عن  هذا الموضوع، فأجابَهُ الله، "ال تُكلِّمني ثانيةً ُكّل ما ذُِكر هو أن موسى تكلََّم مع الله مرَّ

 بهذا الموضوع." فلم يعُْد موسى يأِت على ِذكِرِه أبداً.

ُر بهذه الحادثة، هي أن المستوى الذي يضعُهُ   حقيقةٌ أُخرى يُمِكُن أن نُشاِرَكها إذ نُفّكِ

نا ُمستويين. عندما الله للقادة هو أعلى من ُمستوى الشعب. يضُع الكتاب المقدس أمامنا هُ 

تُصبُح ُعضواً في كنيسة، أعتقُد أن ُهناَك ُمستوى مسلكيَّاً ُمعيَّناً عليَك أن تُحافَِظ عليه. ولكن 

الكنيسة، وبحسِب الِكتاب، ينبغي أن تتوقََّع من قادتِها أكثَر مما تتوقَّعُه من شعبِها أو 

، وما يبدو أنَّهُ الِقياَدةسى في موقِع يأخذُ القيادةَ على محمِل الجّد. كان مو أعضائها. اللهُ 

خطيئةٌ صغيرةٌ بالنسبِة لآلخرين، لم يُكن صغيراً البتَّةَ بالنسبِة إلى موسى ومن كان، وفي 

 أي موقِعٍ وضعَه الله.

قال الله، "كلِّْم تلَك الصخرة ُهناك."  ،يبدو أن خطيئتَهُ كانت كالتالي. فقبَل كل شئٍ  

تين. كاَن هذا ها خرة، بل ضربَ ولكن موسى لم يُكلِّم الص ً بالعصا مرَّ  . ِعصيانا

كاَن اللهُ قد َعلََّم ُموَسى أنَّهُ سيَُكوُن دائماً معَهُ، لقد إتَّهَم اللهُ موسى بخطيٍَّة أُخرى. و 

 وأنَّهُ ُهَو الذي َسيُنِقذُ َشعَبهُ، وسوَف يستَخِدُم ُموسى كأداةٍ بََشِريٍَّة إلنجاِز هذه الُمعِجزة. ولقد

حَدثَت ُمعِجَزةُ الُخروج العظيمة ألنَّ ُموسى تعلََّم ماذا يستَطيُع اللهُ أن يعَمَل من خالِل 

يَّة. لقد قضى ُموسى أربَعين سنَةً  في وسِط الصَّحراِء،  َشخٍص تعلََّم أنَّهُ ِبَحّدِ ذاتِه ليَس ذا أهّمِ

وحيَّةَ التَّاِليَة: "لسُت أنا  بُّ ُهَو الُمنِقذ، وُهَو معي. أنا ال وُهَو يتعلَُّم األسراَر الرُّ الُمنِقذ، بل الرَّ
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بَّ يستطيُع، وُهَو معي." لقد حَدثَت الُمعِجَزة العظيمة ألنَّ  أستطيُع أن أُنِقَذ أحداً، ولكنَّ الرَّ

بُّ  ُموسى إستطاَع القوَل عندما حَدثَت هذه الُمعِجزة، "لَسُت أنا من أنقََذ هذا الشَّعب، بل الرَّ

 ذي أنقََذُهم، ألنَّهُ كاَن معي."ُهَو ال

يُعِط ُموسى الفضَل والمجَد للِه  ، "أمن هذه الصخرة نُخِرُج لُكم ماًء؟" لمُموسى عندما قال

ولم يُوِضح للشعب أن اللهَ هو الذي كان يعمُل هذه الُمعِجَزة. بل كاَن  في أعيُِن الشَّعب.

 ما في خطيَّة موسى. موسى يأُخذُ مجَد الُمعِجَزة لنفِسه. كان هذا أخطر

الطريقة الوحيدة التي نستطيُع بها أن نرى هذه القضيَّة من ُوجهة نظر الله، هي أن  

يُشاِركنا ببعِضها أحياناً،  ُهوو .نعرف أن الله لديه مجموعة ُمستويات هو وحده يعرُف عنها

وبحسِب ُمستويات الله، كان  ولكن تذكَّْر أن الله هو الذي يُعلُِّمنا البّر، ولسنا نحُن من نُعلُِّمه.

فعبَر ُمعِجَزةِ الُخُروجِ بكاِمِلها،  الُحكُم على موسى عادالً. ويبدو أن موسى وافَق مع الله.

وِحيَِّة األرَبعة التي تعلََّمها ُموسى عنَد العُلَّيقَِة  كانت عصا ُموسى تَرُمُز إلى األسراِر الرُّ

شَّخِصّي، تُوَجُد حقيقَةٌ عميقَةٌ بإمكاِننا أن نتعلََّمها من َخِطيَِّة الُمتَوقَِّدة. وعلى َصعيِد التَّطبيِق ال

 ُموسى عندما ضرَب الصَّخَرةَ بِعَصاهُ.

 إنهاُك ُموسى

من سفر العدد توجُد حادثةٌ أخرى عن موسى التي أجُدها ُمثيرةً  55في اإلصحاح  

يِه اإلنهاك، أو  اإلحتراق، أو اإلنهيار العصبي، لإلهتمام. كثيراً ما نسمُع اليوم عن ما نُسّمِ

ً  وتعابير أُخرى نُطِلقُها على الذين يفشلون من ذواِتهم فحتَّى  .جسِديَّاً، عاِطفيَّا، وعقِليَّا

 ِرجاالُت اللِه الِعظام تَِعبُوا، وأحياناً أُخرى تَعبوا من أُُموٍر ُمَعيَّنة. وُهناَك فرٌق بيَن الحالَتين.

ّبِ، "مثالً، في هذا اإلصحاح من سف َل ِر العدد، نسَمُع ُموسى يَقُوُل للرَّ أنا ال أستطيُع أن أتحمَّ

. فإن ُكنَت ستُعاِملني بهذه الطريقة، ُخْذ نفس ة. إن هذا لحمٌل ثقيٌل جداً عليَّ اآلن،  يهذه األُمَّ

  (55 -9: 28)عدد  وهذا سيكوُن لُطفاً منك. أخرجني من هذا الظرِف الصعب."

ثِل هذا الشعور؟ لقد وجدُت أن رجاالً أمثال موسى، إيليَّا، هل سبَق لَك وشعرت بم 

أيُّوب، داود، ويوحنَّا الرسول، وُعَظماُء آخرون مثلهم في كلمِة الله، وصلوا لمرحلٍة من 

يمكن أن يحدث  اإلعياءهكذا نوع من  طاِلبيَن الَموت.اإلنهاك لدرجٍة صلُّوا فيها للرب 

َكِلَمةُ اللِه أنَّ هذا َحَدَث ِلرجاالِت اللِه الِعظام أمثال ُموسى،  تُخبُِرنا لرجاالت الله األتقياء.

إيليَّا، يُونان، أيُّوب، وآخُروَن أمثالُهم. ولكن عندما أصبََح ِرجاالُت اللِه هُؤالء ُمنَهُكوَن 

ى حياتِهم أبقَى اللهُ عل –أي أن يأُخَذ حياتَُهم  –ِلدرَجِة أنَُّهم َطلَبُوا مَن اللِه ِطلباٍت مغلُوطة 

 ألنَّهُ كاَن يعِرُف قُلُوَبُهم.
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َل هذا الِعبَء الثَّقيل للِقياِم بعَمِلِه   لقد عرَف ُموسى أنَّ اللهَ وحَدهُ بإمكانِِه أن يتحمَّ

الخاِرق للطَّبيعة. ولقد تعلََّم ُموسى درساً آَخر َحيويَّاً، عبَر إخِتباِرِه لإلنهاك. الدَّرُس الذي 

أنَّ عمَل اللِه ُهَو عمُل فريق. فلقد أَدَرَك أنَّهُ ُرغَم أنَّ اللهَ كاَن يعَمُل عملَهُ  تعلََّمهُ ُموسى كانَ 

َل ِعبَء ُمقاضاةِ َشعِب إسرائيِل ِبُمفَرِدِه. عندما وصَل  من خالِلِه، فلن يَُكوَن بإمكانِِه أن يتحمَّ

ِل هذا إنهاُك ُموسى بِه إلى إدراِك هذه الحقيقة، أعطاهُ اللهُ َسبعيَن َرُجالً   ليُساِعُدوهُ على تحمُّ

وحِ القُُدس، فحَكُموا بالقَضاِء للشعِب تحَت قياَدةِ  الِعبء. ولقد مسَح اللهُ َسبعيَن َرُجالً بالرُّ

لُها، وأقاَم سبعيَن  ُموسى. وبُدوِن أخِذ الِقياَدةِ من ُموسى، قسََّم اللهُ العَمَل إلى أجزاٍء يُمِكُن تحمُّ

زاء من العمل. يُخِبُرنا داِرسو إدارة األعمال بأنَّ الُخطوات الَخمس َرُجالً على هذه األج

 للنَّجاحِ في العمِل التَّنفيِذّي هي:تحليل، تنظيم، تفويض، إشراف وُمعاناة!

عندما جاَء ُموسى إلى اللِه ُمنَهكاً، أخبََرهُ اللهُ أنَّ نفَسهُ تحتاُج إلى التَّرميم. لقد أظَهَر  

البِّرِ التي ستُريُح نَفَسهُ. هذه الطُُّرق كانت ستسَمُح للِه أن يعَمَل العمَل الذي  اللهُ لُموسى ُطُرقَ 

وحَدهُ يستَطيُع عَملَهُ، وستجعَلُنا نتذكَُّر أنَّ عمَل اللِه من خالِل َشعِب اللِه هَُو عمُل فريق. بِهذِه 

 باإلنهاك. الطَّريقة َردَّ اللهُ نفَس رجاالتِِه العظام عندما كانُوا يشعُُرونَ 

بَر، ونُريُد الُحُصوَل على ما نُريُدهُ فَوراً. اللهُ ال يُعطينا  نحُن نَعيُش في عالٍَم ال َيعِرُف الصَّ

عاَدةً ما نُريُدهُ على الفَور. لقد كاَن َردُّ نَفِس ُموسى أمراً عمِليَّاً ونافِعاً جدَّاً في حياتِِه. فبََدَل 

َض اآلخريَن ليُساِعُدوهُ على تجميِد الوضعِ فوراً، أظهَر لهُ ال َم ويَُفّوِ لهُ كيَف يُمِكنُهُ أن يَُنّظِ

ِل هذا الِعبء.  تَحمُّ

لقد إختَبََر ُموسى أن رُجالً عظيماً كموسى كان ُممِكنا أن يُنَهك.  الدَّهَشةَ مما يُثيُر  

يظنُّوَن أنََّك عندما تُصبُِح مسيحيَّاً كثيرون اإلنهاك ألنَّهُ كاَن إنسانِيَّاً بََشِريَّاً ِمثَل ُكّلِ واِحٍد منَّا. 

ولكن عندما ننُظُر إلى حياةِ ُموسى، َنِجُد أنَّ هذا الظَّنَّ لَيَس  مؤِمناً، تكفُّ عن كونَِك إنسانيَّاً.

َصحيحاً. فالِكتاُب الُمقدَُّس َمليٌء بِِقَصِص أشخاٍص َحقيقيِّيَن تَصاَرُعوا مَع الضُّغوطاِت 

ياِت ذاتِه ا التي تدفَعُنا إلكتِشاِف محُدوِديَِّة طبيعَِتنا البََشريَّة. إنَُّهم نماِذُج لنا، ألنَُّهم حقَّقُوا والتََّحّدِ

 إنجازاٍت َعظيَمة عندما كاَن ُروُح اللِه يُسيِطُر على طبيعَِتِهم البََشريَّة.

 ً  تَطبيقيَّا

ةَ ُموسى إلى الئَحٍة َطويلٍَة من َشخِصيَّ   اِت الكتاِب الُمقدَّس، بإمكاِننا أن نُضيَف قصَّ

الذين بَرَهنَت حياتُُهم ُمعِجَزةَ َكوِن اللِه يَُسرُّ بَعَمِل أُُموٍر خاِرقٍَة للطَّبيعَة من خالِل أشخاٍص 

ِد َكونِِهم ُمتَوفِّريَن بيَن يديِه. إنَّ اإلختِباَر الذي إجتاَزهُ ُموسى مَع اللِه يُظِهُر  إعتِياِديِّين، ِلُمَجرَّ

ين يستَخِدُمُهم اللهُ ينَبغي أن يتعلَُّموا أنَّ أعَظَم أهِليٍَّة هي التَّوفُّر. إنَّ أعَظَم أهِليٍَّة لنا أنَّ الذ

يُمِكنُنا أن نتحلَّى بها، هي تََوفُُّرنا بيَن يدي الله. في سفِر العدد، َنِجُد عظَمةَ ُموسى الُمنَهك، 

ى ألنَّهُ كاَن ُمتَوفِّراً. فاللهُ يُريُد أن يستَخِدَمَك ونِجُد أيضاً َخطيَّةَ ُموسى. لقد إستَخَدَم اللهُ ُموس
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وأن يستَخِدَمني لَكونِنا ُمتَوفِّرين.  فهل جعلَت نفَسَك ُمتَوفِّراً بيَن يدي اللِه؟ وهل تُريُد أن 

ٌر ألّيِ َشيٍء تَُكوَن ُمتَوفِّراً بيَن يَديِ الله؟ إنَضمَّ إلى مشيئَِة اللِه قائِالً لهُ: "أنا ُمستَِعدٌّ وُمتَوفِّ 

تطلُبُهُ يا َرّب، في أّيِ مكاٍن وأّيِ زماٍن. وأنا ال أهتَمُّ ماذا سيفَعُل بي هذا، وإلى أيَن سيمِضي 

 بي، وماذا سيَُكلِّفُني. فأنا ُمتَوفٌِّر بيَن يديك."
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 ِسفُر التَّثنِيَة

 الفَصُل السَّابِع

 أوالٌد يَكبُُرون

"إعادة أو تكرار الناموس." ولكنَّنا سوَف نجُد في هذا السفر أكثر  تعني كلمة "تثنية": 

د إعادة للناموس.  فُر الُموَحى بِه ُهَو أيضاً تطبيٌق ِلناُموِس اللِه على الجيِل من ُمجرَّ فهذا الّسِ

  الثَّانِي من َشعِب اللِه الُمختار.

يمة للشعب قبَل أن يعبُروا موسى العظ اتِ بمثابِة سجّلٍ لعظأيضاً إنَّ سفَر التثنية هو  

تُساِعُدنا على فهِم فحوى هذا  ثنيةاإلفتتاحيَّة لسفِر التَّ  نهَر األُردنَّ ويدُخلوا كنعان. فالجملةُ 

فر. ُل ِخطاَب موسى لشعِب إسرائيل، عندما كانوا  الّسِ تقوُل هِذه الِعباَرة، "إنَّ هذا السفر يُسّجِ

يَِّة موآب، شرقي نهِر األُردن. أُلِقَي هذا الِخطاب بعَد أن ين في وادي العََربَة، في برِّ ُمخيِّمِ 

 (8، 5: 5)تَثِنيَة  بَل ُحوريب بأربعين سنةً."ترَك الشعُب جَ 

يَِّة ِلُمدَّةِ أربَعيَن سنَةً.  فلقد خرجوا  رأينا في سفِر العدد أنَّ بني إسرائيَل ساُروا في البَّرِ

وبما أنَُّهم لم يتحلُّوا  .ش برنيعثُمَّ إلى قادَ  من جاسان في مصر، ونزلوا إلى جبِل سيناء،

فماَت  تاهوا في حلقاٍت ُمفَرَغة لمدَّةِ ثماٍن وثالثين سنةً. باإليماِن الكافي لدُخوِل أرِض كنعان،

يَّة.   جيٌل كاِمٌل منُهم في تِلَك البَّرِ

يَّة كاَن لديِهم اإليم وفي النهاية، اُن لدُخوِل أرِض كنعان. أبناُء الِجيِل الذي ماَت في البَّرِ

حاَل على شرِق نهِر األُردنّ  وكانُوا قد قبَل أن يعبُروا نهَر األُردّن ويدُخلوا أرَض ، َحطُّوا الّرِ

. وبإستِثناِء كاِلب ويَُشوع، ماَت الِجيُل بكاِملِه الذي كاَن يعيُش عندما أُعِطَي النَّاُموُس كنعان

ةِ األُولى. وا كنعان، أراَد موسى التأكُّد قبَل موتِه، من أنَّ هذا الجيل قبَل أن يحتلُّ ف في الَمرَّ

من ِخالِله على جبِل  وللِجيِل الذي َسبَقَُهم الثاني قد سِمَع كلمةَ الله التي أعطاها اللهُ لهم

ُدوا بتعليِم أوالِدهم ناُموَس الله. سيناء. ي بأن يتعهَّ  ولقد أراَد أيضاً أن يضَع أماَمُهم التََّحّدِ

ُروَن أن يغِلبُوا   أحياناً يُدوُر الُمؤمنُوَن في َحلَقاٍت ُمفَرَغة لسنواٍت عديدة. فَِعنَدما يُقَّرِ

وِحيَّة، فَيختَبُِروا الحياةَ في المسيح، تلَك الحياة التي من أجِلها خلََّصُهم المسيُح،  كنعانَُهم الرُّ

ُروَن أن يأُخذُوا مَن اللِه ُكلَّ ما أعدَّ  يَن وعندما يُقَّرِ هُ لُهم، عندها يُصِبُحوَن حاِضريَن وُمستَعّدِ

يَّةً على الحياةِ  َر أن يُلِقَي نظَرةً جّدِ فُر َمليٌء بالدُُّروِس للذي قَرَّ ِلقراَءةِ سفِر التَّثِنيَة. فهذا الّسِ

 َو لَك.الجديَدةِ في المسيح، وأن يستسِلَم ُكلِّيَّاً لهُ. إن كانت هذه هي حالَُك، فسفُر التَّثنِيَةً هُ 
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ِل كلمِة الله إلى حقيقةٍ  في في حياةِ شعِب الله.  موضوعٌ هامٌّ آخر في سفِر التثنية يتعلَُّق بتحوُّ

يَّة، ف حثَُّهم على التأكُِّد واِحَدةٍ من أعَظِم عظاتِِه، تحدَّى ُموسى أبناَء الجيِل الذي ماَت في البَّرِ

 . من كوِنهم قد أوَصلوا كلمةَ اللِه هذه ألوالِدِهم

 أعَظُم عظاِت ُموسى

ُهَو أعَظُم عَظٍة ألقاها ُموسى على اإلطالق. فهذا المقطع  9 -2: 6يعتَِقُد البَعُض أنَّ تَثِنيَة 

 من كلمِة اللِه كاَن يُعتَبَُر قانُوَن اإليماِن اليهودّي األساسّي. وهذا ُهَو َجوَهُر الِعَظة:

فتُحبُّ الربَّ إلهَك من كّلِ قلبَِك ومن ُكّلِ نفِسك "إسَمْع يا إسرائيل، الربُّ إلُهنا ربٌّ واِحد. 

تِك. ولتُكْن هذه الكلماُت التي أنا أُوصيَك بها اليوم على قلبِك. وقُصَّها على  ومن ُكّلِ قُوَّ

أوالِدك وتكلَّم بها حيَن تجلُس في بيتِك وحين تمشي في الطريق وحين تناُم وحيَن تقوُم. 

ُكْن عصائَب بيَن عينيك. واكتُبها على قوائِم أبواِب بيتِك وعلى واربُطها عالمةً على يِدك ولت

 أبوابِك."

فالذي كان موسى يُوَجُد الَمزيُد من هذِه الِعَظة، ولكن هذا ُهَو َجوَهُرها وجوَهُر سفِر التَّثنِيَة. 

لهَ أنَّ اليقولُهُ لهذا الشعب ُمباشرةً قبَل ُعبوِرهم نهَر األُردن ودخوِلهم أرَض كنعان هو 

بَّ من ُكّلِ كيانِِهم. وِلَكي يُظِهُروا لهُ محبَّتَُهم، كاَن عليِهم أن  دعاُهم ليَُكونُوا َشعباً يُِحبُّ الرَّ

يُِطيعُوا َكِلَمتَهُ. وِلَكي يُِطيعُوا َكِلَمتَهُ، كاَن عليِهم أن يعِرفُوها. لقد أراَد اللهُ من بَني إسرائيَل 

من ُكّلِ َكيانهم. لهذا َكلََّفُهم ُموسى بأن يُِحبُّوا اللهَ من ُكّلِ َكياِنهم، أن يَُكونُوا َشعباً يُِطيعُونَهُ 

 وأن يعِرفُوا ويُِطيعُوا َكِلَمتَهُ وأن يُوِصلُوا هذه الِقيَم إلى أوالِدِهم.

 األُُسس األربَعة لتَربِيَِة األوالد

اً يُِحبُّون الله إن ما كان موسى يقولُه لهم هو كيَف يُعلِّمون أوالَدهم ليكونوا شعب 

ويُطيعونَه. إن هذه العمليَّة التربويَّة التي يصفُها موسى، تجُدها ترتكُز على أربعِة أُُسس. 

فإن كاَن األوالُد سيُِحبُّوَن الله، فأساُس تعلُِّمهم ينبَغي أن . َكِلَمِة اللهِ األساُس األوُل هو أساُس 

الِحقاً في مكاٍن آخر: "َرّبِ الَولَد في َطريِقِه، فمتى يَُكوَن كلمة الله. يَقوُل الكتاُب الُمقدَُّس 

 (.6: 22شاَخ أيضاً ال يَحيُد عنهُ." )أمثال 

 

. فمن هو صاحُب المسؤوليَّةأساٌس ثاٍن بُنيت عليِه هذه العملية التربويّة هو  

ينُظُر ولة. المسؤوليَّة في تربيِة األوالد؟ يظنُّ البعُض أن مسؤولية التربية تقُع على عاتِِق الد

سِميَّة، ويَُظنُّوَن أنَّ  تقُع  ما يحتاُجوَن معرفَتَهُ، مسؤوليَّة تعليم األوالدالنَّاُس إلى المداِرِس الرَّ
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إلى مدرسِة  فيأُخذُوَن أوالَدُهمإنها مسؤوليَّة الكنيسة.  على عاتِق الدولَة. آخرون يقولون

 .الله وكلمتَه واأن يُحبُّ عَلُِّم األوالَد ستُ  الكنيسةَ ، ظانِّيَن أنَّ األحد صباح كل يوم أحد

يَُحضُّ ُموسى اآلباَء  األهل. كاِهلِ  يضُع موسى مسؤوليَّة تربية األوالد وتعليمهم على 

أن يدُعوا كلَمةَ اللِه تَسُكُن في قُلُوبِهم، ومن ثَمَّ أن يُعَلُِّموها ألوالِدهم. لقد كاَن ُموسى يتكلَُّم 

األَب ينَبغي أن يَقوَم بمسؤوليَِّة تعليِم كلمِة اللِه ألوالِده.  ندما َعلََّم أنَّ بَِوعيٍ، وبوحيِ اللِه ع

 فَكِلَمةُ اللِه تُعَلُِّم دائماً بهذا المبدأ.

. لقد وعَظ العالقاتاألساُس الثالُث التي بُنيت عليِه هذه العمليَّةُ التربويَّة التعليميَّة هو  

الِدك، عندما تجلُس معُهم في البيت، عندما تخرُج موسى، "عندما تقوُم في الصباح مع أو

 يعتَِقُد الَكثيُر مَن اآلباِء أنَّ  الله." َكِلَمةَ معهم على الطريق، وعندما تناُم ليالً معُهم، علِّمُهم 

ألنَُّهم يُكونُوَن خاِرَج المنِزل عندما يستَيقُظ أوالُدهم، أو عندما يأُووَن هذا ليَس واقِعيَّاً، 

  للِفراش.

بِتَفسيِر حضاَرتَِك على َضوِء كلمِة اللِه، بدَل تفسيِر كلمِة اللِه على َضوِء قوَم تأن  مَن الُمِهمِّ 

حضاَرتَِك الخاصَّة. في هذه الحال، ال ينَبغي أن يَتِمَّ تفسيُر الكتاِب الُمقدَّس على أساِس 

ى َضوِء تعاليِم كلمِة الله. إنَّ هذه بَرناَمجِ عمِلَك. بل ينبَغي أن يَتِمَّ تفسيُر برناَمجِ عمِلَك عل

العظة العظيمة التي ألقَاها ُموسى تُعَلُِّمَك بَِضروَرِة إقاَمِة عالقٍَة مَع أوالِدَك، ألنَّ هذه العالقة 

ُل ديناميكيَّة َحَضاَرة عائِلَتَِك. ال تُوَجُد طريقَةٌ يُمِكُن من خالِلها أن تتبََع تعليماِت  سوَف تَُشّكِ

وِن أن تَُكوَن لَك عالقةٌ مَع أوالِدَك. فهذه العالقَةُ هي جزٌء هامٌّ وَحيويٌّ من هذه ُموسى، بِدُ 

 العمليَّة الترَبويَّة.

يِه  عليهِ  اُس الرابع الذي ترتكزُ سَ األَ   . الواقِععمليَّةُ موسى لتعليم األوالد، هو ما أُسّمِ

ا اليوم على قلبِك. تُحبُّ الربَّ الحظ أن موسى قال، "لتُكن هذه الكلمات التي أنا أُوصيَك به

فأوالُدنا . هذا الواقِعالكلمات بعنايٍة ألوالدك." ال تُهِمْل  هإلهَك من كّلِ قلبِك، ومن ثمَّ علِّْم هذ

ا نَقُولُهُ لُهم.  ا يتعلَُّمونَهُ ممَّ ن َنُكونُهُ ونعَملُهُ مَعُهم، أكثر ممَّ  يتعلَُّموَن ممَّ

 كنَزك، وهكذا تُريني قِيََمك. أِرني قَِيَمك، وهكذا تُريني قلبَك."، "أِرني ما معناهُ  قاَل يسوع

، إن ما يعنيِه هذا هو: أِرني كيَف استخَدمَت مالَك في الفَصيحبالعربي  (22 -22: 6)متَّى 

الخمس سنوات األخيرة. أرني كيَف صرفَت وقتَك ومالَك وُجهَدك. فبهذا سوَف تُريني 

ا و قلبَُك. قِيََمك، وسوَف تُريني أيَن هُ  فأوالُدنا يتعلَُّموَن من ُمراقََبتِهم لطريقَِة حياِتنا أكثَر ممَّ

يتعلَُّموَن من إسِتماعهم لما نُعَلُِّمُهم بِه عن ِقيَِمنا العائِليَّة. فما نُعَلُِّمهُ ألوالِدنا ليَس محاضراتُنا 

 عن الِقيَم، بل بما هي قِيُمنا في واقِعها الحقيقّي. 
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ُمها لنا ُموسى، هذه األُُسس  إنَّ األُُسسَ  األرَبعة التي ترتَِكُز عليها ِخطَّةُ تَرِبيَِة األوالد كما يُقّدِ

 األربَعة هي: كلمةُ الله، المسؤوليَّة، العالقة، والواقِع.
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 الفَصُل الثَّاِمن

 ِذكرياٌت وُمعِجزات

عندما فه، يأمُر بإطاعِة نواميس الله. ُهناَك تحريُض قوي يمتدُّ عبَر سفر التثنية بكاملِ  

 ُحِرُموا من بََركاتِ نواميس الله، باركهم الله. وعندما لم يُطيعوا نواميس الله،  الشعبُ  أطاعَ 

ُهم على طاعِة كلمِة الله.  بَِصراَحٍة وفصاَحة، الله. لقد أبرَز موسى لهم هذه الحقيقة وحضَّ

 . لطاعة"إحدى كلمات سفر التثنية المفتاحيَّة هي "ا

ئيُس من ِعَظِة ُموسى األُولى في سفِر التَّثنِيَة كاَن ُمساَعَدةَ هذا الشَّعب   القصُد الرَّ

الِعبرّيِ على تََذكُِّر كيَف عِمَل اللهُ في حياةِ ِجيِل أهِلهم الذين سبَقُوُهم، وأن يتَذكَُّروا 

ى ُموسى أن يَُكو َن للُمعجزاِت التي أنَجزها اللهُ مَع الُمعجزات التي حقَّقَها اللهُ لُهم. لقد ترجَّ

يَّة، أثراً عميقاً ودائماً على حياةِ الجيل الذي كاَن يُخاِطبُهُ آنذاك،  أهِلهم في َمسيَرتِهم في البَرَّ

 وأن يُخبُِروا ُهم بَِدوِرهم الجيَل الالِحَق من أوالِدهم عن هذه الُمعِجزاِت اإللهيَِّة العظيمة.

  ً بشكٍل قَوّيٍ قائِالً ِللشَّعِب بأن ال ينُكثُوا عهَدُهم مَع الله. فالعهُد  ولقد وعَظ ُموسى أيضا

فإن لم يُحافظ ُهَو عقٌد أو إتِّفاٌق بيَن اللِه وشعبِِه. وُشروُط هذا العقد قد تمَّ َشرُحها بُِوُضوح. 

 نيكونوالشعب على شروط العقد، يبُطُل هذا العقد. فاللهُ غير ُملَزٍم أن يُباِرَكهم عندما ال 

 طائِعين. 

ل بالوصايا  اإلصحاحُ   الخامس هو تكراٌر للوصايا العشر. قارْن ما بين التصريح األوَّ

إذا قارنَت ِبعنايٍَة بيَن  .1الوصايا العشر في تثنية  تَكراِر هذه وبَينَ ، 22العشر في خروج 

ِجلَّيِن للوصايا العَشر، سوَف تكتَِشُف نظَرةً جديَدةً على نو اميِس اللِه هذه. ففي هذه هذين الّسِ

التَّكراِر للوصايا، يَطلُب ُموسى مَن الشَّعِب الِعبرّيِ أن يَُكوَن لَديهم قُلُوٌب طائِعَةٌ للِه، وأن 

يُِطيعُوا وصاياهُ. وإذا فعلُوا ذلَك، سوَف يَُكوُن ُكلُّ َشيٍء على ما يُرام مَعُهم في الُمستَقبَل، 

  ومَع أوالِدهم عبَر األجيال.

"عليُكم أن تُطيعوا كل وصايا الرب إلِهكم، لشعِب اللِه:  وعَظ ُموسى في سفِر التَّثنيَِة قائِالً  لقد

وتتبعوا تعاليَمه بتفاصيِلها، وتسيروا في الطريق التي وضعها أمامكم. وعندها فقط سوَف 

  (55 -9: 22)تثنِيَة  تعيشون طويالً وتزدهرون."

بمثابِة قانون اإليمان  التي أصبَحت ،السادسفي اإلصحاح  عَظةُ ُموسى العظيَمةُ  

ى ِب "ِشَماع"تُ اليهودي األساسي،  ، )الذي يعني "إسَمْع" بالِعبريَّة(، ألنَّ هذه العظة تبَدأُ سمَّ

هو إخبار الجيل الثاني أن يُخبِروا الجيَل  ِه الِعَظةوهدُف هذبالقَول، "إسَمْع يا إسرائيل." 

يه التربية المسيحية في هذه العظة الثالث لشعِب الله بِقيَِمهم و بكلمِة الله. نجُد أساَس ما نُسّمِ

 الجميلة لموسى. 
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ُم لنا اإلصحاُح الثَّاِمُن من سفِر التَّثنِيَة  وفصيحة من ِعظاِت أُخرى عظيمة  عظةً  يُقّدِ

أن نتعلََّم  يُظِهُر لنا ُموسى ُهنا كيَف يُمِكنُناِعَظةٌ عن كلمة الله وأهميَّة طاعتِها.  ي. وهُموسى

كلمةَ الله. تُخِبُرنا هذه العظةُ العظيَمةُ عن مقاِصِد َكِلَمِة الله. فلقد أعطانا اللهُ كِلَمتَهُ ألنَّهُ 

يُريُدنا أن نعِرَف كيَف نعيش. فلقد خلقَنا اللهُ وُهَو يعِرُف َكيَف يُمِكنُنا أن نحصَل على حياةٍ 

َمة. لقد جاَء يُسوعُ قائالً، "ِجئتُ  ِلتَُكوَن لُهم حياةٌ وليَُكوَن لُهم أفَضل )أو: ِلتَُكوَن لُهم حياةٌ  ُمتَمَّ

سالَة العظيمة كيَف يُمِكنُنا أن ندُخَل 52: 52فَيَّاَضة.(" )يُوَحنَّا  ( يُخِبُرنا ُموسى في هذه الّرِ

 ( 52 -5: 3إلى ملِء هذه الحياةِ الفَيَّاَضة. )تثنيَة 

ةَ الله تتكلَُّم عن الحياة. وهذا يعني أنََّك إذا أردَت أن أن كلم وَيِعُظ ُموسى أيضاً قائِالً  

الً،على األقَّل تفهَم كلمةَ الله، فهناَك  يُمِكنَُك الذهاُب إلى كليَّة الهوت أو  طريقتاِن لدرِسها. أوَّ

ً  يُمِكنُكَ ومدرسة كتاب ُمقدَّس،   في الكتاب المقدس. ولكن عقِليَّاً وأكاِديميَّاً التخصُّص  أيضا

هذه ليست الطريقة الوحيدة لدراسة كلمة الله. فإن كانت كلمةُ الله هي عن ُموسى، سب بح

كلمةَ الله تُعطينا  نَّ إالحياة، فهذا يعنى أن الطريقةَ الثانية لفهِم كلمة الله هي دراسة الحياة. 

 والحياةُ تمنحنا بصيرةً في كلمِة الله.  بصيرةً في الحياة،

وتَتألَُّموَن من ِخالِل عواِصِف الحياة، نلتَِفُت إليِه ِلنُدِرَك أنَّهُ ُهَو  ونتجوعيَدُعُكم اللهُ عندما 

من ِخالِل ف. َمصَدُر الحياة ومنبَُع ُكّل ما نحتاُجهُ، ِلنحيا الحياة التي أراَدها لنا عندما خلََقنا

يَّة الصعبة فُنا اللهُ يُعَ  ، ومن خالِل تجاِرِب الحياة القاِسية،تجربة التََّيهان في البّرِ أنه ليَس  ّرِ

بنُو ولكنَّ اإلنساَن يحيا بإطاعِة كّلِ كلمٍة أُعِطيت لهُ من الله.  .بالُخبِز وحَدهُ يحيا اإلنسان

، بل تعلَّموها في مجاِل َمجَمعٍ لم يتعلَّموا كلمةَ الله في كليَِّة الهوت وال في  إسرائيل القُداَمى

 .الواقِعيَّة إختباِر الحياة

، هي أن تَعلََّمها من اإلصحاحِ الثَّاِمن من سفِر التَّثِنيَةى علينا أن نُمالحظة أخر 

هل سبَق وأدركَت أنَّ اإلزدهاَر والبحبُوَحةَ ُممِكن . واإلزِدهار البحبوَحةِ مخاِطِر نحترَس من 

ياً َصعباً؟ لقد تعلََّم َشعُب اللِه القديم كلمةَ اللِه من خالِل تأديباتِ  الً تَحّدِ اللِه القاِسيَة.  أن يَُشّكِ

ُرُهم  بُوا على ِعصياِنهم، تعلَُّموا أنَّ كلمةَ اللِه كانت مفتاَح الحياة. فُموسى اآلن يَُحذِّ فعنَدما أُّدِ

عبَِة من حياِتهم، على تلَك المراحل التي  بأنَّهُ عليِهم أن يَُطبِّقُوا ما تَعَلَُّموهُ في المراِحِل الصَّ

ةٍ: "ال تَنُسوا الدُّروَس التي تَعَلَّمتُُموها في مصائِِبُكم وأزِمنَِة تجِربَِتُكم. يُباِرُكهم اللهُ فيها ِبَوفرَ 

وعندما تَِصلُوَن إلى مرَحلَِة اإلزِدهار، فتلَك هي المرحلة التي تتَطلَُّب منُكم الكثيَر مَن 

نُّ أنَّهُ قائٌِم، فليَنُظْر أن الَحَذر." يُعَبُِّر العهُد الجديُد عن هذه الحقيقَة بالكلماِت التَّاِلية، "َمن يَظُ 

 (52: 52ُكورنثُوس 5ال يَسقَُط ُهَو أيضاً." )

ُم ُموسى عَظةً أُخرى عظيمة عن نعمِة الله.   بعَد ِعظتِِه العظيمة عن كِلَمِة الله، يُقّدِ

حيَن أو أنَّهم لم َيتِمَّ إختياُرهم من ِقبَِل اللِه لَكونِهم صالِ  قاَل موسى للشعبوبهَدِف التَّشديد، 
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بُّ إلُهُكم لم يُعِطُكم هذه األرض الجيَِّدة لَكونُِكم أبراراً، ألنَُّكم  ،ِلَكوِنهم قد أرُضوا اللهَ  "الرَّ

قبَة." )تثنية  يٌر وقاسي الرَّ  (.6 -2: 9لَستُم كذلَك. بل أنتُم َشعٌب َشّرِ

ستَِحقُّهُ. ونعَمةُ اللِه هذه ُصوَرةٌ جميلَةٌ عن نعَمِة الله. فَرحَمةُ اللِه تحِجُب عنَّنا ما ن 

تُغِدُق علينا عطَف وبركاِت اللِه التي ال نَستَِحقُّها. واللهُ ال يُباِرُكنا لَكوِننا أبراراً. بل يُباِرُكنا 

، وألنَّهُ يُِحبُّنا. هذا ما تعنيِه كلمة "نعمة."  ألنَّهُ ُهَو البَارُّ

في هذه العظة العظيمة في يُعِطينا ُموسى وصفاً واِضحاً وصريحاً لنعَمِة اللِه  

اإلصحاحِ التَّاِسع من سفِر التَّثِنيَة. وسوَف تَروَن تشديداً على النِّعمة عبَر الكتاِب الُمقدَِّس 

َكة التي نَِجُدها في مصَدِر خالِصنا. فنعَمةُ  يناميكيَّة الُمحّرِ ة الّدِ بِكاِمِلِه، ألنَّ نِعَمةَ اللِه هي القُوَّ

 تُنَجُز بواِسَطِة أداٍء إيجابِّيٍ من جانِِبنا. اللِه ال تُكتََسُب أو
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 الفَصُل التَّاِسعُ 

 ِعظاٌت عظيَمةٌ أُخرى ِلُموسى

، اإلصحاح التاِسعفي  عن النعمة العَظيمة كنا ننظُر إلى عظة موسى اآلن، وبعَد أن 

َل ِبِعَظتِهِ  "فاآلن يا  اإلصحاح العاشر. عن تجاُوِبنا مع نعمة الله في أصبَحنا جاِهِزيَن لَنتأمَّ

الربَّ إلَهك لتسلَُك في ُكّلِ ُطُرقِِه وتُحبَّهُ  إسرائيل ماذا يطلب منك الربُّ إلُهَك إال أن تتَّقيَ 

إلهك من كّلِ قلبَك ومن ُكّلِ نفسك. وتحفَظ وصايا الرب وفرائَضهُ التي أنا  وتعبَُد الربَّ 

ِهَك السماواُت وسماُء السماوات واألرُض وُكلُّ ما أُوصيَك بها اليوَم لَخيِرك. هوذا للرّبِ إل

فيها. ولكن الرب إنما التصَق بآبائَك ليُحبُِّهم فاختاَر من بعِدهم نسلَُهم الذي هو أنتُم فوَق 

 جميعِ الشعوب كما في هذا اليوم. فاختِنوا ُغرلةَ قُلوِبكم وال تُصلِّبوا رقابَُكم بعد." 

نا، حتَّى ُب مع نعمِة الله؟ ونعمةُ الله تعني أن اللهَ يُحبُّ التشديُد ُهنا هو كيَف ستتجاو 

عندما نفَشُل أو نسقُط فال يُوَجُد َشيٌء يُمِكنُنا أن نعَملَهُ، الذي بَنتِيجتِِه يُمِكنُنا أن نكَسَب محبَّةَ 

 . اللِه، ألنَّ محبَّتَهُ ال تُكتََسُب وال تُفقَُد بناًء على أداِئنا

فَمَحبَّةُ  فمحبَّةُ الله ليست مشروطةً. لُهُ يُمِكنُهُ أن يُوقَِف اللهَ عن محبَّتِِه لنا.ال يُوَجُد َشيٌء نعمَ 

ي رحَمتَهُ ونعَمتَهُ. هذا ما تعنيِه كلمة "نعمة." فالنِّعَمةُ هي بمثابَِة  اللِه َغيُر الَمشُروَطة تُغَّذِ

الً، إنَّها ت جعَُل التَّصريَح القائَِل أنَّ محبَّةَ اللِه َسيٍف ذي َحدَّين، وهي تقَطُع مَن الِجَهتَين. أوَّ

حمة، والمحبَّة، كما تَُعبُِّر  وبََرَكتَهُ ليَست مبِنيَّةً على ُحسِن أدائِنا. فعندما نفَهُم معنى النِّعمة، الرَّ

عن شخِصيَِّة وطبيعَِة الله، سوَف نُدِرُك أنَّهُ ليَس علينا أن نسعى لنكتَِسَب محبَّةَ اللِه. فُهَو 

  ِحبُّنا على أيَِّة حال، بسبِب جوَهِر رحَمتِِه ونعَمِتِه ومحبَّتِِه.سيُ 

فليَس بإمكانَِك أن تخَسَر رحَمةَ اللِه ونعَمتَهُ وال محبَّتَهُ بسبِب أدائَك السَّلبِّي. فاللهُ ال  

َك، ويُسوعُ يُِحبَُّك عندما يُِحبَُّك ألنََّك َصاِلٌح، ولن يتوقََّف عن محبَّتَِك إذا ُكنَت َسيِّئاً. فاللهُ يُِحبُّ 

تَُكوُن صاِلحاً، وعندما تعَمُل ما يُفتََرُض بَك أن تعَملَهُ. ويُسوعُ يُِحبَُّك أيضاً عندما تَُكوُن َسيِّئاً، 

ُرغَم أنَّ هذا يُحِزنُهُ كثيراً. يُسوعُ يُِحبَُّك على أيَِّة حال. هذه هي رسالَةُ الكتاِب الُمقدَّس 

 سالَةُ سفِر التَّثنيَة.بكاِمِلِه، وهذه هي ر

أو بكلماٍت أُخرى، "بأّيِ ِمقداٍر تُِحبُّ ؟ رحَمِة ونعَمِة ومحبَِّة اللهكيَف تتجاوُب مع  

ُل أن أذَهَب إلى الَجحيم على أن أُحِزَن  اللهَ؟" قالَت إمرأَةٌ تَِقيَّةٌ عاَشت في قَرٍن آخر، "أُفَّضِ

ةً أُخرى." وَح القُُدَس مرَّ ، غب بمحبة هذا اإلله الذي يُحبُّنا على أيَِّة حالعلينا أن نر الرُّ

َر حياتَنا من كل ما ال يُرضيه،  وعلينا أن ال نُحِزَن اللهَ أبداً ألنَّهُ يُِحبُّنا. وهذا يدفعنا لنطّهِ

 خُدَمهُ ونُعبَِّر عن ُشكرنا له بعرفان الجميل وبالعبادة. نَ ومن ثم لِ 
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كورنثوس 2عن نعمة الله وعن خالِصنا، يقوُل لنا في  بولس الكثيرَ  نا الرسولُ بعَد أن يُخبرَ 

د النطق باسمه باطالً خطية، فكم  "نطلُب أن ال تقبلوا نعمة الله باِطالً." 5: 6 فإن كان ُمجرَّ

نا ويُغِدُق كلَّ بركاتِِه علي ناإن كان اللهُ يُحبُّ فباألولى تكون خطية قبول نعمة الله بالباطل. 

 ناُب هذا علي، يُحسَ حيالَهافعَل أي شيٍء نباِطالً، فبدون أن  هذه النِّعمة كل انَ، فإن أخذبنعَمتِهِ 

اإلصحاح العاشر  تثنيةإنَّ ِعَظةَ ُموسى العظيمة في  .مثل النُّطِق بإسِم اللِه بالباِطل خطيَّةً 

 على عدم قبوِل نعمِة اللِه بالباِطل. هي تحذيٌر لنا 

. ويعني اإلرتداد، "اإلبتعاد (58اإلصحاح ) حوَل موضوع اإلرتداد ِعَظةٌ يتبُع هذا  

، "إذا حاوَل ابنَُك، ابنتَُك، قاَل ُموسى ِلشعِب اللِه آنذاكعن وضعٍ سبَق واتخذتَهُ مع الله." 

زوجتَُك، قريبَُك، أو صديقَُك أن يُبِعَدَك عن الله، أسِلم هؤالء للموت وللقتل. ال تُشِفق عليهم. 

ر هذه المدينة إلى األرض واقتُْل كلَّ من فيها." يبدو إذا ارتدَّت مدينةٌ عن الله، اذه ْب ودّمِ

ستُم نتائَج اإلرتداد، والسبي البابِلي واألشوري، سوَف رَ هذا في ُمنتَهى القساَوة، ولكن إذا دَ 

عندما أظَهَر لُموسى كيَف ينبَغي أن يتعامَل مَع ترون لماذا كان اللهُ يتكلَُّم بهذه القساوة 

 داد. ُمشِكلَِة اإلرتِ 

. وكلمةُ ُعشر تعني 23 -22: 52أُخرى تتعلَُّق بالعُُشور في تثنية  عظةً  ألقَى ُموسى 

عشرة بالمائة. تُعلُِّم هذه العظة أنهُ علينا أن نُعِطَي اللهَ ُعشَر كّل ما لنا. إن القصَد من 

الً في حياتِنا باستمرار. فاللهُ ال من  %52 يحتاُج العُشور هو أن تُعلَِّمنا أن نضَع اللهَ أوَّ

ِدنا أو لقد أمَر اللهُ بِتقديِم العُُشر، ألنَّ تقديَم العُُشوِر هي طريقَةٌ تُ مدخولنا.  عِطيَنا قياساً لتعهُّ

ةُ التي يُعَلُِّمنا إيَّاها اللهُ عِن تقديِم العُُشور، نتعلَُّمها عندما . تجاهَ الله التزاِمنا فالحقيقَةُ الهامَّ

لُهُ بينما كاَن اللهُ يَُسدُّ  العُشورَ نفَهُم أنَّ  ا كاَن شعُب اللِه يَُحّصِ ل ِممَّ كانت العُشَر األوَّ

َل في حياتِنا أم ال، ولكنَّنا أحياناً نحُن ال نعِرُف ذلَك.  إحتياجاتِهم. فاللهُ يعِرُف ما إذا كاَن األوَّ

ُل أولَويَّاِتنا، ِبتَقديِمنا ل َل من محُصوِلنا.لهذا أمَرنا اللهُ أن نُظِهَر أنَّهُ أوَّ  هُ العُشَر األوَّ

ل. فعندما دخَل الشعُب أرَض كنعان، أول مدينة دخلوها كانت أريحا.  اللهُ  يُريُد  العُشَر األوَّ

صاِن  كل غنائم أريحا لله، ألنها أول مدينة يحتلُّونَها. وكان ينبغي تكريسُ  ُهناَك َكِلمتاِن تُلَّخِ

الً جوَهَر أسفاِر وإصحاحاِت وأعداِد الك الً. إنَّ وضَع اللِه أوَّ تاِب الُمقدَّس، أال وُهما: اللهُ أوَّ

ُط  الً ليَس باألمِر الُمعقَّد. نحُن نُعَقُِّد البَسيَط ونُبَّسِ ليَس باألمِر السَّهل، ولكنَّ وضَع اللِه أوَّ

الً، ألنَّنا ال نُريُد أن نضعَ  الً. إنَّ تقديَم  الُمعقَّد. نحُن نُعَقُِّد ما يعنيِه أن نضَع اللهَ أوَّ اللهَ أوَّ

الً في حياتِنا.   العُُشوِر َيجعَلُنا واقِعيِّيَن مَع نُفُوِسنا، ولنَقيَس مقداَر وضِعنا اللهَ أوَّ

يَّةِ صحاح اإلفي    الخاِمس عَشر من سفِر التَّثنِيَة، يُعطينا ُموسى عظةً راِئعَةً عن أهّمِ

اِلحِ في تجاهَ الفُقراء. هُ  العمل الصالح أو اإلحسان ناَك تَشديٌد قَِويٌّ جدَّاً على العمِل الصَّ

ناُموِس ُموسى وفي العهِد القَديم. فُموسى يُوِصي بعدَّةِ ُطُرٍق يُمِكُن من خالِلها تَوزيُع ُعُشوِر 
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الذي يُعتَبَُر األساَس الِكتاِبيَّ لدفعِ أجٍر  –َشعِب الله. فينبَغي أن تُعطى أجزاٌء منها لالِويِّين 

بِيَن في األرض الذين يُعانُوَن ويتألَُّمون. ولقد أُِمَر ِلِرج ين. وينبَغي دفُع أجزاٌء للُمتَغَّرِ اِل الّدِ

  بنُو إسرائِيل بأن يُعُطوا األراِمَل واأليتام بينَُهم.

اِلح، قاَل لُهم، "أنتُم شعٌب  عندما تكلََّم ُموسى مَع َشعِب اللِه الُمختاِر عن َموُضوعِ العمِل الصَّ

ِر من ُمشاَرَكِة مالهم مَع الُمحتاِجين )تثنية ُصلُب الرقبَة." ويٌد عن لقد حذََّرُهم ُموسى مَن التََّذمُّ

يَّةُ هذِه 55 -5: 51 (. ولقد وعَظ قائِالً أنَّهُ سيُوَجُد دائماً فُقَراُء بيَنُهم، ومن ُهنا كانت تنبُُع أَهّمِ

 الَوِصيَّة.

َ فهَو  وهكذالقد كان موسى نبيَّاً،    كلمةَ الله. لم يُكن لشعبِ عندما أعلََن  بكلمِة الله تنبَّأ

من  بعد. ولم يُكْن سيُصبِح عندهم ملك حتى بعد مرور حوالي خمسائة عام كٌ لِ مَ  إسرائيل

ِل َمِلٍك، عندما سندُرُس معاً ِسفَر َصُموئيل  تاريخِ ُموسى. سوَف نقرأُ تفاِصيَل تتويِجهم ألوَّ

ل.  ولكنَّ موسى  بَني إسرائيل أنَّ اللهَ سوَف يمنَُحهم َمِلكاً يوماً ما.َل لِ ولكنَّ موسى قااألوَّ

أعطاُهم َوِصيَّةً نََبويَّةً في أسفاِر النُّاُموس الُموحى بها، أنَّهُ عندما سيحَصلُوَن على ُملُوٍك، 

عليِه وة. أن ينسَخ هذه النواميس من الكتاب الذي يحفُظهُ الالويون الكهنينبَغي على ُكّلِ َمِلٍك 

أن يقرأَها كل يوم في حياتِه لكي يتعلََّم أن يحترَم الربَّ إلَههُ بإطاعِة وصاياهُ. إن هذه القراءة 

ة من كلمِة الله سوَف تُجنِّبُهُ من أن يظنَّ أنهُ أفضُل من باقي المواِطنين. وسوَف  الُمستمرَّ

مور، وسوَف تضمُن لهُ ُملكاً طويالً تُجنِّبُهُ أيضاً من اإلبتعاِد عن نواميِس الله في أصغِر األُ 

 راِسخاً.

ل، أعطانا داود  ألنَّهُ يؤِمُن  ُصوَرةً عن الرجل الُمباَرك من الله، في َمزُموِرِه األوَّ

ُل بها نهاراً وليالً. وبكلمِة الله، ويحبُّها  ُد ُكلَّ البََركاِت التي يتمتَُّع بها يتلذَّذُ بها ويتأمَّ ثُمَّ يُعَّدِ

ُجل لَكونِِه يتلَذَّذُ بكلمِة اللِه ويسلُُك بالَمُشوَرةِ التي يَِجُدها في ناُموِسِه. وبما أنَّ داُود هذا الرَّ 

كاَن الملَك الثَّانِي في إسرائيل، كاَن عليِه أن يُِطيَع هذه الوِصيَّة النَّبَويَّة التي أعطاها ُموسى. 

ُجِل الُمباَرك الذي يُشيُر إليِه د ل، ِهَي ِبمثابَِة سيَرةِ حياة إنَّ بَركاِت الرَّ اُود في الَمزُموِر األوَّ

وحيَّة. األسباُب التي يُعطيها ُموسى لتقديمِه هذه النَّصيحة تحقَّقَت حرفِيَّاً في حياةِ  داُود الرُّ

 داُود.

يَّةً عن موضوع السحر والتنجيم. فاللهُ ال وِ ةً قَ ظَ في اإلصحاح الثاِمن عشر نجُد عِ  

  :هذه الِعَظة تَقُولُ والُوَسَطاء الروحانيين مثالً.  لكفِّ يُسرُّ بقارئي ا

ف ِعرافَةً وال عائٌف وال ُمتفائٌل وال ساِحر. وال من يرقي ُرقيةً وال عرِ "ال يُوجُد فيَك..من يَ 

من يسأُل جاناً أو تابِعَةً وال من يستشيُر الموتى. ألن كلَّ من يفعُل ذلَك مكروهٌ عنَد الرب. 

م من أماِمك. تكوُن كاِمالً لدى الرب إلهك. إن هُ جاس الربُّ إلُهَك طاِردُ وبسبب هذه األر
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افين. وأما أنَت فلم يسَمح لَك الربُّ إلُهَك  هؤالء األَُمم الذين تخلفُُهم يسمعون للعائفين والعرَّ

  (52 -9: 53)تَثنِيَة  هكذا."

أن الكتاب  واظُ إلنسان. الحِ قاَل أحُدُهم أنَّ ما بيَن السماِء واألرض أكثَر مما يحلُُم ا 

ُر التعاطي بها. والسبُب الذي من  المقدَّس ال يُكذِّب هذه األُمور، وال يُنِكُر وجوَدها، بل يُحّظِ

ُر الكتاُب المقدَُّس التعاطي بهذه األُمور، هو أنَّ مصدرها ليَس من الله. ُهناَك  أجِلِه يُحّظِ

ُط في الِعرافَِة والشعوذةِ  أرواٌح في المجاِل الروحي ليست ُمقدَّسة وال من الله. فعندما تتورَّ

حظََّر  ، ومن خالِل ُموسى،والسحر وما شابَه، فأنَت تتعامُل مع أرواحٍ ليست من الله. لهذا

ِط في التعاُمِل مع المجال الروحي السلبي. إنَّ الِفكَرةَ الجوَهريَّة  اللهُ شعبَهُ بَِصَرامٍة من التورُّ

وح القُُدس ليَقُوَدنا إلى مجاِل األرواحِ التي ينَقُلُها الل هُ من خالِل ُموسى، هي أنَّ لَدينا الرُّ

السماِويَّة. لهذا، فِمَن الَخِطيَِّة أن نسأََل أُولئَك الذين يتعاَملُوَن مَع األرواحِ السَّلبِيَِّة لتَقُوَدنا، 

وحيَّ  ٌِ ةِ الرُّ  ة.تُرِشَدنا، أو تمَنَحنا أيَّ َنوعٍ من أنواعِ القُوَّ

توجُد عظةٌ عظيمةٌ في اإلصحاح الثامن عشر من سفر التثنية عن النبي المسياوي.  

ات موسى. قال موسى، "يُقيُم لك الربُّ إلُهَك نبيَّاً من وسِطَك من  تُعتَبَُر هذه إحدى أعظم نُبوَّ

 إخوِتَك مثلي. لهُ تسمعون. حسَب ُكّلِ ما طلبَت من الرب إلهَك في حوريب يوَم اإلجتماعِ 

قائالً ال أعوُد أسمُع صوَت الرّبِ إلهي وال أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئال أموت. قاَل لي 

وأجعُل كالمي في فِمِه  كَ الربُ! قد أحسنوا في ما تكلِّموا. أُقيُم لُهم نبياً من وسِط إخوِتهم مثلَ 

ةَ إسرائيل أنَّ اللهَ  ( ولقد أخبَرَ 52 -51: 53)تَثنِيَة  فيُكلُِّمُهم بكّلِ ما أُوصيِه به." ُموسى أُمَّ

 َسِمَع َصالتَُهم وأنَّهُ سيُرِسُل نَِبيَّاً إلى العالم، وسيتكلَُّم من خالِلِه.

فأعطاُهُم اللهُ كلمةً مكتوبةً، ولكن اللهَ أراَد أن يتكلََّم مع شعبِِه بطريقٍة أعَمق من الكلمِة 

محبَّتِِه من ِخالِل نبّي. وكان هذا النبي هو المسيَّا المكتوبَة. فلقد تكلََّم اللهُ لشعبِِه برحمتِِه و

 نبيَّاً، كاِهناً، وملكاً. بالطبعِ كان هذا هو يسوعُ المسيح. سيُكونُ الذي 

وُهناَك عظاٌت رائعةٌ في اإلصحاح التاسع عشر عن ُحكِم اإلعدام. إن التشديد في  

. في أقواِل ُموسى الُموَحى عليهِ  سفر التثنية هو ليَس على الُمجِرم، وال على ضرورةِ الشفقة

يُخبُِرنا هذا  على ضحايا هذا الُمجِرم. بها مَن اللِه حوَل َموُضوع ُحكم اإلعدام، َنِجُد تَشديداً 

ُر شعَب إسرائيل القَديم مَن الشَّّر. فُر الِكتابِيُّ أنَّ ُحكَم اإلعداِم سيَُطّهِ  الّسِ

وسيَُطبُِّق ِجدَعون هذا  يمان.في اإلصحاح عشرين، نجُد عظةً عظيمةً عن اإل 

 -5: 2المقطع، عندما سيَقُوُد َجيشاً ِضدَّ الِمديانِيِّين الذين ضايَقُوا شعَب إسرائيل القَديم )قُضاة 

2.) 
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َك ورأيَت خيالً    قوماً أكثر منَك فال تخْف و وَمرَكباتٍ "إذا خرجَت للحرِب على عدّوِ

اإليماُن ُهَو حاَجتَُك عندما  ..من أرِض مصر. منُهم ألنَّ معك الربَّ إلَهك الذي أصعَدكَ 

 ( 3 -6: 22تُهاِجُم هُؤالء األعداء الذين ُهم أعَظم منَك." )تَثِنيَة 

بَِمفُهوٍم آخر ُهَو في سفِر التثنية. أيضاً نلتقي  تُقدَُّم مراراً وتكراراً  لقد التقينا بعبارة "نعمة"

صورةٌ جميلةٌ عن ُمخلِّصنا  ُهوَ ، 21في تثنية ِفداء. إن قانون الولي الذي يفدي ال مفُهومُ 

لتنظيم األعمال في الويين،  كقانونٍ  هُ يسوع المسيح. أول ما نلتقي مع مفهوم الفداء، نجدُ 

اة "فداء"،  وكقانون لتنظيِم العائالت في تثنية. فإذا فهمنا هذا العبارات الناموسية الُمسمَّ

عندما يَُطبُِّق العهُد القَديُم والعهُد الَجديُد هذا  فداءفسوَف نفهم المفهوم الروحي أو الالهوتي لل

ليب ، الذي 21. هذا المقطع الصغير في تثنية الَمفُهوَم على َموِت يسوع المسيح على الصَّ

  يُعطينا قانُوَن الَوِلّيِ الفاِدي، هَو مفتاٌح يُوِجُد معنًى وتطبيقاً لسفِر راُعوث.

اً على طاعة كلمة  نِيَة، الالِويِّيَن ويُشوع،ُكّلٍ من سفِر التَّثفي خاتمِة   سوَف تجد حضَّ

الله، كما في خاتمة الويين ويشوع. هذا هو تشديُد سفر التثنية. أعظم المواعظ التي سمعَها 

موجودةٌ في اإلصحاحات األخيرة من سفر التثنية حيُث وعَد موسى ببركِة الله  ُمطلَقاً،العالُم 

 ختمَ طاعوا كلمةَ الله، وبلعنِة الله عليهم إذا لم يُطيعوا كلمةَ الله. على الشعِب الِعبري إذا أ

يناميكّي بالقَول موسى ِلَكي تحيا  ، "وضعُت أمامَك الحياةَ والموت. فاختْر الحياةالوعظ الّدِ

 (59: 82)تَثِنيَة  ."أنَت وأوالُدكَ 
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 ِسفُر يَُشوع

 الفَصُل العاِشر

 كَ إمتَِلْك ما لَ 

ُهَو بَِطِريقٍَة ما نَقيُض سفِر العدد. فَِسفُر العََدد ُهَو قِصَّةٌ عن عَدِم اإليمان، سفُر يشوعُ  

ا ِسفُر يُشوع فُهَو يتكلَُّم بُِجملَتِِه عِن  حيُث َهلَك الشَّعُب الِعبريُّ نتيَجةً إلفتِقاِرِهم لإليمان. أمَّ

 ِلُك ُكلَّ ما يُريُدهُ اللهُ ِلَشعبِِه.اإليمان، ذلَك النَّوع مَن اإليمان الذي يغِلُب ويمتَ 

أو ُخُروج تَعني "الطريُق  Exodusعندما َدَرسنا معاً ِسفَر الُخروج، رأينا أنَّ َكِلَمة  

إلى خاِرج، أو الَمنفَذ من قَيِد العُبوِديَِّة القاِسيَة في ِمصر. وبالُمقابِل، يُمِكُن تَسِميَةُ سفر 

ل:  يَُشوع، هذا السفر التَّاريخيّ  ، ألنَّهُ يتكلَُّم عِن الطَّريِق للدُُّخوِل إلى أرِض Eisodusاألوَّ

 الَموِعد، َكنعان. من ُهنا وضعنا العُنواَن التَّالي ِلسفِر يُشوع: "إمتَِلْك مالََك."

إن إسَم يشوع هو نفُسهُ إسم يسوع، ولكن يسوع هو طريقةُ لفِظ اإلسم باليونانية،  

طريقةُ لفظ اإلسم بالعبريَّة. إسم يسوع يعني ُمخلِّص، أو يهوه  ويشوع أو "يا ُشو َواع" هو

بَِسبَِب قياَدتِِه ِللشَّعِب إلى صورةً للمسيح،  ،يشوع ، في إسِمهِ يُخلِّص. كان هذا القائد العظيمُ 

وحيَّة.   أرِض الَموِعد الَمليئَة بالَبَركاِت الرُّ

. "إيمان"مصرنا الروحية، هي كلمة المفتاحية في إختبار الخالص أو اإلنقاذ من  الكلمةُ 

. وبطريقٍة ما، "طاعة"أرض موعد بركات الله الروحية هي كلمة  لدخولِ  المفتاحيةُ  والكلمةُ 

كلمة إيمان تعني إلتزام، ذلك النوع من فنحُن نتكلَُّم عن اإليمان عندما نتكلَُّم عن الطاعة. 

 اإللتزام الذي يُطيع. 

وكالب كانا الوحيدين  أن يشوعَ  زمَن الخروج. تذكَّرْ كان يشوع في األربعين من عمره 

ع عندما أُرِسال لتجسُِّس يَ تَ اللذين لم يموتا في التِّيِه في البريَّة، ألنهما أَ  ا بتقريٍر أو بخبٍر ُمشّجِ

بَر اللهُ إيمانهما، كما إعتبَر إيمان إبراهيم، سبباً إلبقائهما عل قيِد الحياة. ولكن كنعان. لقد إعتَ 

ةَ قيادةِ الشعب إلى أرِض كنعان،  يشوع كان في الثمانين من ُعمِرِه عندما قبَِل ُمهمَّ

ة تكليفَ يَُشوعُ واإلنتصار على األَُمم السبع التي كانت تُدافُِع عن األرض. لم يستِلم  ه بالُمهمَّ

 وعرَف يشوع. عرَف اللهَ  ُموسى، أي من َرُجلٍ من الله ُمباشرةً، ولكن إستلمهُ من 
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عالقَةَ بيَن ُموسى وَيُشوع هي َنُموَذٌج رائٌِع عِن العالقَة بيَن بُولُس وتيُموثاُوس، وهي إنَّ ال

يَِّة في إعداِد القاَدةِ ِلشعِب اللِه ولخدَمِة الله ) (. 2: 2تيُموثاُوس 2عالقَةٌ نَُموَذِجيَّةٌ باِلغَةُ األهّمِ

ةِ والَوالِء واإليماِن لقد كاَن يُشوُع إبَن مائَِة وعشر سنين عندما تُُوفَِّي. و لقد إشتََهَر بالقُوَّ

  العظيم.

اً   بينما ناُلِحُظ اللهَ يعَمُل من خالِل قائٍِد نَِبّيٍ وكاِهٍن في الوقِت ذاتِِه، نرى تَغييراً هامَّ

لقد قبَل موسى كلمةَ الله على جبل سيناء ُمباشرةً من الله،  عندما نَِصُل إلى قياَدةِ يَُشوع.

َع تماماً كما قبِ  تَهُ أماَم العليقة المتوقَِّدة، ُمباشرةً من الله. ولكن اآلن نُخَبر أن يشوع ُشّجِ َل ُمهمَّ

ِل بها، تلك الكلمة التي أعطاها اللهُ لموسى. تماماً مثل  على قراءةِ الكلمة المكتوبة والتأمُّ

َل يشوع بالكل َر ملوك إسرائيل الذين كانوا سيتبعونَه، كان ُمفتََرضاً أن يتأمَّ مة، وأن يُفّكِ

 .، وأن يُِطيَع َوصايا الله الواِرَدة في كلمتِهِ بالكلمة نهاراً وليالً 

فبينما كان الشعُب على وشِك عبوِر نهِر األُردن واجتياح كنعان، قيَل لُهم، "ُكلُّ موِضعٍ 

ألرَض فكما ترون أن ا (8: 5)يَُشوع  تدوُسهُ بُطوُن أقداِمُكم لكم أعطيتُه كما كلَّمُت موسى."

بكاِمِلها أُعِطيَت لهم، وكحّقِ ُملِكيَّة أصبحت بكاِمِلها لهم، ولكن ليَس كُملكيَّة ُمحقَّقَة. إن قانوَن 

الُملكيَّة كان أن كل متٍر ُمربَّعٍ من أرِض كنعان تطأُهُ أقداُمهم، قد منحهُ اللهُ لهم ُملكاً، ال أكثر 

 وال أقّل.

 بركات روحيةٍ  تُوَجُد ِعدَّةُ لبركات الروحية. وهذا ينطبُق على طريقِة حصولنا على ا 

فاللهُ يَمنَُح هذه البََركاِت َكافَّةً  – مثل الصالة، كلمة الله، الشركة، الِعبادة ُمتََوفَِّرة لنا اليَوم:

المؤمنين يمتلكون هذه البركات الروحية، والبعُض اآلخر ال.  ولكن بعضَ  ِلُكّلِ ُمؤِمٍن.

. فعليَك أن تطأَ بأقداِمَك على ُملِكيَّتِك. فأنَت تتملَُّك الصالة عندما والسبُب هو عمليٌّ جداً 

تُصلِّي، وتتملَُّك الِعبادة عندما تعبُد، تتملَّك كلمة الله عندما تقرأُها وتفهمها وتُطبِّقُها. وهكذا، 

 َك الروحية، واحدةً بعَد األُخرى. فأنَت تتملَُّك أمالَكَك أو بركاتِ 

وع قالوا أن الرسالة إلى أهِل أفسس هي للعهِد الجديد ما كانَهُ سفُر يشُ داِرسوَن كثيرون 

للعهِد القديم. فالرسالةُ إلى أهل أفسس تُخبرنا عن البركات الروحية التي لنا في المسيح. 

 وتقوُل لنا أنهُ بإمكاننا أن نصيَر في المسيح وأن نتملََّك هذه البركات الروحية. 

هو العدد المفتاحي في  8: 5فتاحي في سفِر يشوع، وأفسس هو العدد الم 8: 5فيشوع 

يقول، "ُمبَارٌك اللهُ أبو ربِّنا يسوع المسيح الذي باَرَكنا بكّلِ بركٍة  8: 5رسالِة أفسس. أفسس 

وِحيَِّة التي  روحيٍة في السماويَّات في المسيح." لَنا اللهُ حقَّ إمتِالِك ُكّلِ البَركاِت الرُّ فلقد َخوَّ

 منََحنا إيَّاها، ولكن علينا أن نذَهَب إلى حيُث تُوَجُد هذه البَركات، وأن نمتَِلَكها.سبَق و
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سالَِة إلى أهِل أفُسس، هذه  في ِسفِر يُشوع، هذه البََركات هي في أرِض الَموِعد. في الّرِ

وحيَّة، علينا أن نَِجَدها  البَركاُت هي في المسيح. فإذا أَردنا أن نتََملََّك هذه البَركاِت الرُّ

بواِسَطِة الثَّباِت في الَمسيح. علينا أن نقتَِرَب مَن السَّماِويَّاِت، ألنَّ هذا ُهَو مكاُن ُوُجوِد 

وحيَّة. يُعَلُِّمنا ِسفُر يُشوع أنَّهُ بإمكاِننا أن ندُخَل أرَض الَموِعد التي تحتَوي على  البََركاِت الرُّ

 باألمِر نفِسِه في ِرسالَتِِه التي كتبَها لألفَُسِسيِّين. بَركاِت اللِه، باإليمان. يُخبُِرنا بُولُس

وِحيَّة. أصغُوا إلى   ولقد تكلََّم آخُروَن من ُكتَّاِب العَهِد الَجديد عن "أرِض الَموِعد" الرُّ

وحيَّة: "يتكلَُّم أيضاً عن  الذي بُطرُس الرسول كما أن كيَف وأيَن نستطيُع تَملَُّك ُممتَلَكاِتنا الرُّ

 هُ اإللهية قد وهبت لنا ُكلَّ ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجِد والفَضيلَة."قدرتَ 

 (.8: 5بطُرس 2)

ولهذا شدََّد  (.58: 2؛ أعمال 52: 1بُطُرس 2) لربمالم يُكن بطرس يعرف القراءة والكتابة

يَّاً؛ لقد عرَف الله. يقوُل لنا كان عمالقاً روحهُ ولكنَّ لم يَُكْن َرُجَل ِعلٍم،  على معرفة الله. فهو

وحيَّة التي أعطانا إيَّاها اللهُ ُهَو العَالقَة مَع الله ) (. 8: 5بُطُرس 2أنَّ َمصَدَر ُكّلِ البََركاِت الرُّ

حصل على هذه نكل ما نحتاُجهُ لنحيا حياةً تقيَّة. ولكي  فبالنِّسبَِة لبُطُرس، أعطانا اللهُ 

وحيَّة،  نُطاِلَب بها من خالِل َعالقَِة معِرفٍَة بالله. أننا يعل الُممتَلكاِت الرُّ

فَةَ التي تَقُوُل   َِّفُق أعَظُم قائَِديِن في العهِد الَجديد مَع يُشوع أنَّنا نمِلُك في َحوَزِتنا الّصِ يَت

وحيَّ  ة، واِحَدةً بعَد أنَّنا نَمِلُك ُكلَّ بََرَكٍة ُروِحيٍَّة نحتاُجها. ولكن علينا أن نَمِلَك هذه البَركاِت الرُّ

 األُخرى، خالَل عالقَِتنا مَع اللِه ومَع المسيح.

يَقُوُل يُشوعُ أنَّ لَدينا ُكّل َشيء، وهكذا يَقوُل بُطُرس وبُولُس أيضاً. فلماذا ال نمِلُك ُكلَّ  

أنَّ ِجسَر اإليماِن َشيٍء إذاً؟ يتَِّفُق رجاالُت اللِه الِعظاُم هُؤالء على أنَّ السَّبََب ُهَو أنَّنا ال نَفَهُم 

ةَ بيَن ُكّل ما أعطانا إيَّاهُ اللهُ وبيَن أهِليَّتَنا لنمتَِلَك ما أعطانا إيَّاهُ الله. لهذا  هذا يمألُ الُهوَّ

 أعطانا اللهُ ِسفَر يَُشوع.

في سفِر يشوع نجُد حوالي ستةَ عشَر إيضاحاً عن اإليمان. عندما أراَدنا اللهُ أن  

سفِر التكوين، أعطانا حوالي إثني عشَر إصحاحاً تُخبِرنا عن نعرَف عن اإليمان في 

بالنِّسبَِة للِه، ألنَّ القَصَد من ُكّلِ ِسفِر يَُشوع ُهَو أن يُظِهَر لنا كيَف َنعيُش إبراهيم. اإليمان هامٌّ 

وِحيَِّة التي أعطانا إيَّ    اها.باإليمان، وكيَف نسلُُك باإليماِن لنَِصَل إلى ُكّلِ الَبركاِت الرُّ

إنَّ ِسفَر يَُشوع ُهَو عن أرِض َكنعان. وأرُض َكنعان هذِه ينبَغي أن ندُخَل إليها، مدينَةً  

وحيَّة ِلِسفِر يُشوع لَيَست  سالَةَ التعبُِّديَّة والرُّ ةً بعَد األخرى. ولكنَّ الّرِ بعَد األُخرى، وأمَّ

وحيَّة باإليمان.بالحقيقة عن كنعاِن كَمكاٍن ُجغرافِّي، بل عن إمِتالِك المَ   واعيد الرُّ
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ة. فبِما أنَّ كلمة "خالص" تعني "إنقاذ،" فإنَّ  ُر لنا أرُض َكنعان قصَد خالص هذه األُمَّ تَُصّوِ

إنقاَذُهم من ِمصر ُهَو ُصوَرةٌ مجاِزيَّةٌ عن خالِصنا. وخالُصنا يأتي مَن اإليماِن بأنَّ يُسوع 

ُصنا الَوحيد. فعندما نَُضع إيماَننا فيِه، يَُخلُِّصنا من المسيح ُهَو إبن اللِه الوحيد وُهَو ُمَخلِّ 

ُر َنوِعيَّةَ  وحيَّة." إنَّ إجِتياَحُهم وإمتالَكُهم ألرِض َكنعان يَُصّوِ خطايانا، أو من "ِمصِرنا الرُّ

وحّي.  الحياة التي أراَدها اللهُ للشَّعِب الذي إختَبََر اإلنقاَذ من "ِمصر" بالمعنى الرُّ

ُسوُل بُولُس أنَّ اللهَ يَُخلُِّص بالنِّعَمة، باإليمان. فِبَحَسِب بُولُس، خالُصنا ال يُخبُِرنا   الرَّ

اِلحة. ُرغَم ذلَك،  يَتََحقَُّق بإنجاٍز َشخِصّيٍ من قِبَِلنا. إنَّهُ ِهبَةٌ مَن اللِه، وليَس نتيَجةً ألعماِلنا الصَّ

قد سبَق اللهُ فأعدَّها ِلنَسلَُك فيها. فهذه األعماُل يَكتُُب لنا بُولُس بأنَّنا نخلُُص ألعماٍل صاِلَحٍة 

وحيَّة،  اِلَحةُ هي القَصُد من خالِصنا في هذه الحياة، وهي جزٌء من أرِض موِعِدنا الرُّ الصَّ

 التي يُريُدنا إلُهنا الُمِحبُّ أن نمتَِلَكها، قطعَةً بعَد األُخرى. 

جاٍه واِحٍد نحَو السَّماء. يُوَجُد قصٌد حاِضٌر من فالَخالُص ُهَو أكثَُر من تَذَكَرةِ َسفٍر بإتِّ  

وحيَّة، يُمِكُن أن  وحيَّة على األرض. فََسبَُب عدِم إمتِالِكنا ألمالِكنا الرُّ خالِصنا: كنعانُنا الرُّ

فرَ   يَُكوَن أنَّنا ال نعِرُف َكيَف نمتَِلُكها. ِلهذا أعطانا اللهُ ِسفَر يَُشوع. ولقد أعطانا اللهُ هذا الّسِ

التَّاريخيَّ في العهِد القَديم، ِلَكي يُظِهَر لنا َنوِعيَّةَ اإليماِن الذي من خالِلِه بإمكاِننا تملُّك 

وحيَّة.  مواِعيَدنا وُممتَلَكاِتنا الرُّ
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 الفَصُل الحاِدي َعَشر

 بانُوراما اإليمان

وإذ ندرُس تاريَخ  ديم أرِض كنعان.ُهَو ِسجلٌّ لتاريخِ ُدُخوِل َشعِب اللِه القَ يشوع  سفرَ  إنَّ 

 سفرَ  نقرأُ عن اإليمان. عندما أو بانُوراما دخولهم إلى أرِض كنعان، نجُد إيضاحاً عظيماً 

. يُعطينا ِسفُر يُشوع إصحاحاً الروحية لبََركاتِنا ناأُخذُ فكرةً واِضَحةً عن كيفيَِّة إمتالكِ نيشوع، 

تُتَفَاَدى، ويُظِهُر لنا ما ُهَو اإليمان وما ليَس ُهَو. هذه بعَد اآلخر، نماِذَج تُقتَدى وتحذيراٍت 

 اإلصحاحاُت ُمَزيَّنَةٌ بتحِذيراٍت حوَل مخاِطر "العالَم، الَجسد، والشَّيطان."

اإليمان." نرى ُشعلَةَ  إنتِقاُل عدَوىأول ما نراهُ في سفر يشوع هو ما يمِكنُنا تسميتُهُ " 

 عندما نقَرأُ:  القيادة تنتقُل من موسى إلى يشوع

"ويشوع بن نون كان قد امتألَ روَح ِحكمٍة إذ وضَع موسى عليه يديِه فسمَع لهُ بنو إسرائيل 

وكان بعَد موِت موسى عبِد الرب أن الرب كلََّم يشوع … وعِملوا كما أوصى الربُّ موسى

وُكلُّ هذا  بن نون خادم موسى قائالً. موسى عبدي قد مات. فاآلن قم اعبُْر هذا األُردن أنتَ 

ْع ألنَك أنَت تقِسُم … الشعب إلى األرض التي أنا ُمعِطيها لهم أي لبني إسرائيل تشدَّد وتشجَّ

ْع جداً لكي تتحفََّظ  داً وتشجَّ لهذا الشعب األرَض التي حلفُت آلبائِِهم أن أُعِطَيُهم. إنما ُكن ُمتشّدِ

حينئٍذ تُصِلح طريَقَك وحينئٍذ  ألنَّكَ … للعمل حسب كل الشريعة التي أمرَك بها موسى عبدي

ْع. ال ترهْب وال ترتعْب ألن الربَّ إلهَك معَك حيثُما تذهب."  تُفِلح. أما أمرتَُك. تشدَّد وتشجَّ

 (3 -6: 5)يَُشوع 

نرى في اإلصحاحات األولى من سفِر يشوع ما يمِكنُنا تسميتُهُ "إرتباُك اإليمان،" أو  

نا في فَهِمنا لإليمان، علينا أن ال َنضطَِّرَب عنَدما فَخِ  "مشاِكل اإليمان الُمربَِكة." الل نُُمّوِ

لغاِء كل مشاِكل اإليمان، نكوُن قد إذا تمكنَّا من إِ  نُواِجهُ مشاِكَل تُثيُر أسئِلَةً تَتََحدَّى إيمانَنا.

 ألغينا اإليمان بحّدِ ذاتِه أيضاً. 

قَُبيَل دخوِل الشعب أرَض كنعان، فين. تُثيُر ُمشِكلَةً للكثير 2راحاب في يشوع  إن شخصيَّةَ 

أرسَل يشوعُ جاسوسين ِعبرانيَّين ليتحقَّقا من أريحا. فذهبا واختبأا في بيَت امرأةٍ زانيٍة 
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َ  أريحا اسُمها راحاُب. وعندما جاَء ُجنوُد مِلكِ  قائلةً لهما  ُهما وَضلَّلت الجنودَ تْ يطلُبانهما، خبَّأ

فباَرَكها اللهُ بَِسبِب  وهكذا أنقَذت الرُجلين اليهوديِّين. أن الجاسوسين ذهبا في طريٍق آخر،

، أنَّ راحاب كانت بََطلَةً في 55ذلَك. ونقَرأُ في اإلصحاحِ العظيم عن اإليمان، في عبرانيين 

  اإليمان لَكوِنها َكَذبت لتُخبَِّئ الجاُسوَسين.

ِة عن كثب،   لةً في اإليمان لم ترى أن ما جعَل من راحاب بطسوَف إذا نظرَت للقصَّ

يُكن كذبُها. إذ يقوُل اإلصحاح الحادي عشر من عبرانيين، "باإليمان راحاُب الزانية لم تهلك 

مع العُصاة ]أي الذين لم يُؤِمنوا[". فكما ترى، عندما جاَء هذان الجاسوسان اليهوديَّان إلى 

أعلُم أنُكم شعٌب تعرفون اللهَ منزِل راحاب الزانية، قالت لهما شيئاً برهن إيماَنها. قالت، "أنا 

: 2)يُشوع الحي والحقيقي. وُكلُّ الشعوب ُهنا ُمرتِعبون منُكم. نحُن نؤمُن أن اللهَ معكم." 

9 .) 

فِلماذا َخلَُصت  .، وأعَطياها وعداً بأن يُنَِقذاها مَن الموتمعها عهداً  الجاُسوسان وهكذا قطعَ 

؟ إيمانُها َخلََّصها. َِ كان شعب الله، وأن الله الحي  الِعبريّ  ن هذا الشعبَ ألنَّها آمنت أ إذاً

عبََّرت عن إيماِنها  أصبَحت راحاُب واِحَدةً من َشعِب اللِه، إذ الحقيقي كان معهم. وهكذا

 الحقيقي. باإللِه الحي

في اإلصحاح الثالث نجُد "برهان اإليمان." فعندما يُحاوُل اللهُ أن يُعِطَينا اإليمان  

ُد على  ا الروحيَّة" وأن نُطاِلَب بكلِّ نَلندُخَل "كنعانَ  ُد ويُشّدِ بركاِتنا الروحية، فاللهُ سوَف يُؤّكِ

َعنا. ةَ الصُّوِف التي أكَرَمهُ اللهُ من  إيمانِنا ليُشّجِ َنجُد هذا في َحياةِ جدَعون، الذي َوَضَع َجزَّ

هذا يعني َطَواُت اإلنسان." "من قَِبِل الرّبِ تتثبَُّت خَ  28: 82المزمور داُود في يقوُل  خالِلها.

 أنَّنا بينما نتَِّخذُ ُخطواِت إيمان، يُباِرُكنا اللهُ ويُثَبُِّت ُخُطواِت إيماِننا.

يشوع  قائِِدِهم وأظهَر للشعِب أن برَكتَهُ هي علىفي هذا اإلصحاح، بَرَهَن اللهُ نفَسهُ ِليَُشوع، 

ً  كما كانت على موسى. ثم صنعَ  هذه  كاَن القصُد من .لشعبيَِة إيماِن اِلتَقوِ ُمعِجزاٍت  أيضا

سيُهاِجُموَن ُمُدَن كنعان معُهم وأنهم عندما كاَن أن اللهَ  للشعبِ  رَ أن يُظهِ  الُمعِجزات

نَة، مثل أريحا،   . ويَمَنُحُهم النَّصر ويكون معهماللهُ سوَف يُباِرُكهم الُمَحصَّ

اإليمان." فعندما عبروا نهر  َمذَبحَ يبنون " بني إسرائيل في اإلصحاح الرابِع نجدُ  

ةَ مياِهه الجاريَة، ولكنهُ وقَف ندَّين وعبَر الشعُب على اليابَِسة. وعندما  األُردّن، ُرغَم قُوَّ

عبَروا نهَر األُردن على اليابِسة، أُِمروا ببناَء عاموٍد من الحجارة، كنََصٍب تذكاري لهذه 

اً ما عِملَهُ اللهُ لهم عندما تَحلُّوا باإليمان إلجتياِز ال ينسى أوالُدهم أبدلكي  ،الُمعِجَزة العظيمة

 نهِر األُرُدّن.
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يَهُ "شر  قبَل ُدُخوِلِهم كنعان فط اإليمان." وفي اإلصحاح الخامس نجُد ما يُمِكن أن نُسّمِ

في البرية. وكان هذا الجيُل الثاني  أُِمروا بأن يختُنوا ُكلَّ َذَكر في الشعب. فالجيُل األول ماتَ 

ُشروِط ن شعِب الله، وجميُع ذُكوره لم يكونوا مختونين. وُهنا نجُد إيضاحاً جميالً عن م

هل هنالَك خطيَّةٌ في حياتِك؟ إسأَْل نفَسَك . فقبَل أن تدُخَل أرض موعد بركات الله، اإليمانِ 

 هل ُهنالَك ما تحتاُج أن تبتِعَد عنهُ وتتوب عنه؟

علَّمنا أنَّ الكثيريَن مَن الذين يعتَِرفُوَن بَِكوِنهم ُمؤمنين، عندما َدَرسنا معاً سفَر التَّكوين، ت

عندما كانت حياتُهُ تعريفاً َحيَّاً لإليماِن  ذاك الذي بناهُ إبراهيم، مذبح التوبةِ يُحاولوَن تَجنَُّب 

ُب علينلله أن يتعامَل مع الخطية في حياِتِهم. أبداً لم يسمحوا فهُؤالء  بالنِّسبَِة لنا. ا يتوجَّ

. هذا كان على إيمانِناتوقََّع بركةَ الله نقبَل أن  في حياِتنا، توَب عن الخطيَّةنأن  بِبَساَطةٍ 

السبب الذي من أجِلِه ُخِتَن كل ذكٍر في الشعب. إن الِختاَن هو عالمةٌ خارجيَّة عن إلتزاٍم 

 داِخلي، مثل المعموديَّة في العهِد الجديد.

يِه 1في يشوع    اإليمان." وهذا ما نجُدهُ في نهاية اإلصحاح تَوِصيَةُ "، نجُد ما نُسّمِ

من أن يستلَّ سيفَه. لقد خيََّم من ُجنُوِدِه . لقد سبَق وأعطى يشوعُ األمر بمنعِ أّيٍ الخاِمس

جيٌش شرقي نهِر األُردن تحَت جناحِ الُظلمة الداِكن، وكان يسهُل على العدّوِ أن يُحيَط بهم، 

ن ال يستلَّ أحٌد سيفَه. فإذا رأوا سيَف أحٍد مسلوالً، عرفوا أنهُ من فلذلَك أصدروا األمَر بأ

  ، وكاَن بإمكاِنِهم أن يَُردُّوا فَوراً على َمصَدِر الَخَطر.العدوّ 

في ُمنتََصِف الليل، في الليلِة التي سبقت معركة أريحا. فرأى رجالً  خرَج يشوعُ ليمشيَ ثُمَّ 

أنَت صديٌق أم عدّو؟" فكان الجواب، "أنا رئيُس ُجنِد  سيفُهُ مسلوٌل، فسارَع وسألهُ، "هل

الرب." نقرأُ أن يشوَع سقَط على وجهه إلى األرِض وسجَد وقال، "بماذا يُكلِّم سيِّدي عبَده؟" 

فقال رئيُس ُجنِد الرب ليشوع، "إخلْع نعلََك من ِرجليك، ألن المكان الذي أنَت واقٌف عليِه 

 (.56 -52: 1)يُشوع َل يشوعُ كذلك." "ففع ،هو ُمقدَّس." ثمَّ نقرأ

في اإلصحاح السادس من سفر يشوع نجُد الخطَّة التي إستلمها يشوعُ من الرب في  

 الليلة التي سبقت المعرَكة. فلقد أُِمَر الشعُب أن يخرجوا من ُمخيَِّمِهم وأن يدوروا حول

ةً في اليوم،  أريحا. أسوارِ    وِلِستَِّة أيَّاٍم على التَّواِلي.وكاَن عليِهم أن يفعَلُوا ذلَك مرَّ

ات. لقد أُِمروا أن يدوروا  في اليوم السابع، كان يُفتََرُض بهم أن يدوروا حول المدينة سبَع مرَّ

ة. لقد  حوَل المدينة ثالثَ  نةً كانت هذه الَمدينَةُ عشرة مرَّ بأسواٍر عريضٍة يُمِكُن أن  ُمحصَّ

فِعُون عن مدينتهم، يضعُون النساَء واألطفاَل واألشخاص تُبنَى منازُل فوقَها. وكان الذين يُدا

 الذين ال يُمِكنُُهم حمل السالح، يضعُونهم في تلَك المناِزل الُمرتِفعَة فوَق السور ليرموا العدوَّ 

 الُمهاِجم بالجمِر وبالحصى، عندما يقترُب العدوُّ من السور. 
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ض للموت والعار بإقترابِه من سوِر مدينٍة أحُد القادة الِعظام الذي يُدَعى أبيماِلك، تعرَّ  

ى على رأِس أبيمالك، فسحقتهُ. فما كان من بحجِر رحَ  َعجوزٌ  مرأةٌ إكان يُهاِجُمها. فألقت 

أبيمالك إال أن طلَب من حامل ِسالِحه قائالً، "إستلَّ سيفي وأجِهْز عليَّ لئال يُقال قتَلتهُ 

لبني أسرائيل: ال  ابِة تحذيٍر إستراتيجّيٍ فأصبَح هذا بمث (.12 -12: 9)قُضاة  امرأة."

 تقتربوا أبداً من سوِر المدينة، ألن هكذا قُتَِل أبيمالك. 

 خْذ كاِمَل شعبَِك ُمباشرةً إلى جانِب سور :ما كان يقوله اللهُ ليشوع ُهنا ولكن هذا 

ة. أريحا، ُل حملٍَة َعس ودوروا حول ذلك السور ثالَث عشرة مرَّ َكِريٍَّة يَقُوُدها لقد كانت هذه أوَّ

قاً ليُظِهَر مواِهبَهُ كقائٍد عسَكرّي ستراتيجّي. وهذا ما سيُظِهُرهُ يَُشوعُ  يُشوُع، وكاَن ُمتََشّوِ

الِحقاً، بأنَّهُ كاَن يتمتَُّع بعبقَِريٍَّة َعسَكِريٍَّة ستراتيجيٍَّة. ولكنَّ ُخطَّةَ هذه المعَرَكة كانت مهَزلَةً 

يبُدو َغِبيَّاً جدَّاً. ولكنَّ يُشوَع َطبََّق هذه الُخطَّة بِحذافِيِرها، ألنَّهُ  ُمضِحَكة، وجعَلَت يُشوعَ 

عرَف َشيئاً واِحداً عن هذه الُخطَّة، وكاَن هذا ُهَو ُكّل ما إحتاَج معِرفَتَهُ، أال وُهَو أنَّها كانت 

 ُخطَّة الله.

ن ال ينِطقُوا بَكِلمة. ال بُدَّ أن وِطواَل الوقت الذي كانوا يدورون فيه حوَل السور، كان عليهم أ

شعَب أريحا كانوا ُمرتعبين برهبة ألنهم لم يرموا شيئاً من على السور على اإلسرائيليين. 

أيَّام، في اليوم السابِع إستداَر يشوعُ نحو الشعِب  َسبعَةِ بعَد الدوران حول أسواِر أريحا لمدَّةِ 

 وقال لهم، "إهتفوا!" 

لقد  يين تحُسُم لنا القضيَّة عندما تقوُل أن أسواَر أريحا سقطت باإليمان.الرسالةُ إلى العبران

 كاَن يَُشوعُ يَقُوُد َموِكَب َشعِب اللِه حوَل أسواِر أريحا. ولقد تَطلََّب هذا الَكثيَر مَن اإليمان.

َض ُكلَّ هذا الشعب لكّلِ مخاِطر الس ةً في ورتطلََّب هذا إيماناً كبيراً من هذا القائد أن يُعّرِ ، َمرَّ

اٍت في اليوِم السَّابِع  .اليوم ِلُمدَّةِ ستَِّة أيَّاٍم، ومن ثَمَّ سبَع مرَّ

نُنا من الدُُّخوِل إلى "أرِض َموِعِدنا،" وأن   تُرينا معَرَكةُ أريحا نوَع اإليمان الذي يَُمّكِ

. إنَّ  هُ اإليماُن الذي يَسيُر. فإيماُن نحيا َكَشعٍب تَِقّي. هذا النَّوعُ مَن اإليماِن ُهَو َنوعٌ َعَمِليٌّ

اً. بل هذا النَّوع مَن  ةً ُهَو ليَس لُغزاً أو ِسرَّ يُشوع الذي مشى حوَل أريحا ثالَث عشَرةَ مرَّ

اإليمان ُهَو ِببَساَطٍة طاَعةٌ. فاإليماُن الذي يَسيُر، ُهَو اإليماُن الذي يعَمُل. واإليماُن الذي ساَر 

اإليمان الذي َربَِح معَرَكةَ اريحا ِلصاِلحِ يُشوُع وشعَب إسرائيل  وعِمَل في ذلَك اليوم، كانَ 

 القَديم. إنَّ هذا الُمستَوى مَن اإليمان يُمِكنُهُ أن يعَمَل وأن يربََح معاِرَك في حياِتنا اليوم.

ا يعتَِقُد البَعُض أنَّ اإليماَن ينَبغي أال يعَمَل إلى أن يفَهُموهل إيمانَُك مثل هذا اإليمان؟  

الً بالعََمل، ووعَدُهم  ُكلَّ َشيٍء ِبعُقُوِلهم. ولكنَّ يُسوَع علََّم الذين تَِبعُوهُ بأن يُلِزُموا أنفَُسُهم أوَّ

بأنَّ التأكيَد العقِليَّ سوَف يتبَُع اإللتِزاَم العَمِلّي. قاَل، "إن كاَن أحٌد سيعَمُل، فسيَعلَُم." )يُوَحنَّا 
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الً، )بالمبدأ(، ِسرْ 52: 2 ةً، وعندها سوَف تكتَِشُف إيماناً  (أوَّ حوَل أريحا ثالَث عشَرةَ مرَّ

 يعَمُل وينتَِصر.

، "لكانت قُواَي قد خارَت لوال أنني آمنُت  ما معناهُ  22في المزُمور  داُود يقولُ كتَب الَمِلُك 

العقالنيون ، "فقط عندما ترى تستطيُع أن  بأن أرى ُجوَد الرّبِ في أرِض األحياء." يقولُ 

ً تُعَلُِّمنا اللهِ َكِلَمةَ ؤِمن." ولكن تُ  عِن  ، "اإليماُن يقوُد إلى رؤيِة األُمور." هذا ما نراهُ ُموضَّحا

 في معركِة أريحا. اإليمانِ 

فاللهُ ال يزاُل يَُكلِّفُنا بطاَعِة ُخَطتِِه ِلحياتِنا. أحياناً، تمتَِحُن َوصاياهُ ِلحياتِنا إيمانَنا، تماماً كما 

طَّتُهُ لمعَرَكِة أريحا إيماَن يُشوع. إن ُكنَت تَعِرُف اللهَ بِشكٍل كاٍف، ستعِرُف أنَّ إمتََحنَت خُ 

َوِصيَّتَهُ لن تأُخَذَك إلى حيُث ال تَستطيُع نعَمتُهُ حمايَتََك. فإن ُكنَت تَعِرُف أنَّ اللهَ يَقُوُدَك لتَعَمَل 

. وعنَدما يسيُر، يعَمُل، (. يُعَلُِّمن1: 2َشيئاً ُمعَيَّناً، إعَمْلهُ )يُوَحنَّا  ا سفُر يُشوع أنَّ اإليماَن عَمِليٌّ

 وعندما يعَمُل، يرَبُح معاِرَك الحياة.
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 الفَصُل الثَّانِي َعَشر

 أعداُء اإليمان

عاً بالصَّالةِ  سقَط على وجِهه يشوعَ نَقَرأُ أنَّ ، في عاي عندما حدثَت الهزيمةُ   ُمتََضّرِ

فتَجاَوَب اللهُ مَع َصالةِ يَُشوع بُسؤاِله، "لماذا تبِكي أماِمي؟ لقد أخَطأَ إسرائيل!"  .أماَم الله

عندما نرى براِهين عِن الحقيقَِة الَمجيدة أنَّ اللهَ معَنا، هذا البُرهاُن يُعطينا الشَّجاَعة بأن 

ُب نستَِمرَّ بالُمثابَرة، وبينما نفعَُل هذا ينُمو إيمانُنا. ولكن عندما يتَِّض  ُح أنَّ اللهَ لَيَس َمعَنا، يتوجَّ

علينا عندها أن نسقَُط على ُوُجوِهنا إلى أن نكتَِشَف سبَب عَدِم َكوِن المسيحِ مَعنا. فِلماذا 

 يتجاَوُب اللهُ مَع َصالةِ َيُشوع بهكذا ُسؤال؟

ما كانت ُجيوُش عندفي ِسفِر الُخُروج، نقَرأُ أنَّ بَني إسرائيل وجُدوا أنفَُسُهم في موقِعٍ َحِرج، 

ةً قَ مصر ُمنْ  سقَط موسى على وجِهِه أماَم  . عنَدهاحمراألَ  البحرُ  ُهمأمامَ يهم من َخلفهم، وعل ضَّ

السُّؤاَل نفَسهُ الذي كاَن سيطَرُحهُ على يَُشوع الِحقاً  موسىعلى الربُّ  فطَرحَ الرب للصالة. 

ّب. لقد سأَل اللهُ ُموسى لماذا كاَن يَُصلِّي، عندما سقَط ُهَو بَِدوِرِه على وجِهِه للصالةِ أماَم الرَّ 

ُب عليِه أن يُخاِطَب شعَب اللِه ويطلَُب  في وقٍت كاَن مَن الواِضحِ فيِه تماماً أنَّهُ كاَن يتوجَّ

 منُهم أن يمُضوا قُُدَماً بإتِّجاِه البَحِر!

تََطلََّب ن، في أرِض كنعاالتي إحتَلَّها الشَّعُب بما أن أريحا كانت المدينة األولى  

 للرب.التي سيحَصُل الشعُب عليها من هذه المدينة ُكلُّ الغنائم ناُموُس تقديِم العُشر أن تُقَدََّم 

وكاَن ينبَغي أن ال يَحتَِفَظ أيُّ ُجنِديٍ بأيَِّة غنيَمٍة من هذه المدينة ِلنفِسِه. ويتَِّضُح ُهنا أنَّ واِحداً 

بُّ من يُشوع أن يستَعِرَض أسباَط  من ُجنُوِد َشعِب اللِه أخذاً ِلنفِسهِ  َشيئاً من أريحا. فطلَب الرَّ

بَط الُمذنَِب، أمَرهُ اللهُ بأن يستَعِرَض  إسرائيَل اإلثَني َعَشر. عندما أظَهَر اللهُ ِليَُشوع الّسِ

بُّ ليَُشوع العشيرة الُمذنِبَة. ومن ثَمَّ تمَّ إستِعراُض  بط. وهكذا أظَهر الرَّ ُكّل  عشائِر هذا الّسِ

عائِلة في هذه العَشيرة، َرُجالً بعَد اآلخر، إلى أن تمَّ إكتِشاُف َرُجٍل يُدَعى "َعَخان" وُعِلَم أنَّهُ 
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ّب. ولقد إعتََرَف َعخان بأنَّهُ أخَذ َذهباً وفِضَّةً وِرداًء  ُهَو الُمذنُِب الذي خاَن وِصيَّةَ الرَّ

 . وباإلخِتصار تمَّ أعداُمهُ. ِشنعاِريَّاً، وَطَمَرها ُكلَّها في أرِض خيَمتِهِ 

في هذه األسفاِر التَّاريخيَّة، نتعلَُّم بأن ننُظَر دائماً إلى األمثِلة والتَّحِذيرات  

(. تماماً كما أنَّ إيمان يُشوع ُهَو نَُموَذٌج لنا لنَقتَِدَي بِه، فإنَّ ِعصياَن 55: 52ُكورنثُوس 5)

تحاشاهُ. فعندما يََضُع اللهُ إصبَعَهُ على َخِطيٍَّة في عخان ُهَو تحِذيٌر واِضٌح لنا لنتفاداهُ ون

؛ 6، 1: 8حياِتنا، علينا أن نُِميَت تلَك الَخطيَّة، لكي تَعُوَد بَركاُت اللِه إلى حياِتنا )ُكولُوسي 

راً لنا في تَحذيِر حياةِ عخان. 58: 3ُرومية  وحي ُمَصوَّ  (. نرى هذا التَّأِديب الرُّ

 

 لشَّيطانالعالم، الَجَسد، وا

بِما أنَّنا تعلَّمنا أن ال نُِحبَّ العالم وال األشياَء التي في العالم، رأِت النُّفُوُس التَِّقيَّةُ عبَر  

القُُروِن ُصوَرةً مجاِزيَّةً عِن العالم في إختِباِر َعَخان في أريحا. فهزيَمةُ الشَّعِب في عاي ِهَي 

ا الَجَسد فََضعيف." ُصوَرةٌ مجاِزيَّةٌ عِن الَجَسد. علََّم يسُ  وح فَنَِشيط وأمَّ ا الرُّ وعُ قائِالً: "أمَّ

(. الَجَسُد ُهَو الطَّبيعَةُ البََشريَّةُ بُدوِن ُمساَعَدةِ اللِه. وبما أنَّ الَجَسَد يَُسبُِّب لنا 25: 26)متَّى 

وحيَّة، فإنَّ هذه الهزيمة في عاي يُمِكُن النََّظُر إليها على أنَّها ُصوَرةٌ َمجاِزيَّةٌ عِن  هزيَمتنا الرُّ

ُل في سفِر يُشوع، ُهَو ُصوَرةٌ  الَجَسد. اإلخِتباُر التَّالي الذي إجتاَزهُ َشعُب إسرائيل والُمَسجَّ

 مجاِزيَّةٌ تَُمثُِّل العُدوَّ الثَّاِلَث لإلنسان، أال وُهَو الشَّيطان.

عونيُّون." مثل راحاب، شعٍب يُدَعى "الجبومن ثَمَّ يَلتَقي َشعُب إسرائيل القَديم مَع  

كون عبر كنعان،  يقضون على ُكّلِ وكانوا الحَظ الجبعونيون أن شعَب إسرائيل كانوا يتحرَّ

 ً ُروا ِخداَع بني إسرائيل.من فيها، وهكذا عرفوا أن بني إسرائيل سوف يفنونهم أيضا  ، فقَرَّ

حوها أ  فأخذوا ُخبَزُهم وجعلوه يتعفَّن، وأخذوا أحذيتهم وثيابَهم وجرَّ بالصخوِر حتى تتهرَّ

وتبدو وكأنَّها أكَل الدهُر عليها وشِرَب. غيَر أنهم في الحقيقة كانوا قد أتوا من التلَِّة 

الُمجاِوَرة، ولكنَّهم عندما اقتربوا من بني إسرائيل أعطوهم اإلنِطبَاع أنَُّهم قد جاؤوا من 

 أرٍض بعيدة جداً. 

الً  هٍد مع هذا الشعبودخلوا في ع فعقَد بنُو إسرائيل ُمعاهدةً  بَّ أوَّ لقد و. بُِدوِن أن يسأَلوا الرَّ

، "إقَطعوا لنا عهداً. فنحُن لسنا من أرِض كنعان. بل جئنا من قائِلين توسََّل لُهم الجبعونيُّون

. بعَد ذلَك، إكتشفوا أن الجبعُونِيِّينإتَّخذوا القرار ودخلوا في عهٍد مع فمكاٍن بعيٍد جداً." 

يأتوا من أرٍض بعيَدة، بل جاؤوا من أرِض كنعان. وحافَظ شعُب إسرائيل  الجبعونيين لم

على عهدهم أو ُمعاهدتِهم مع الجبعونيين، ُمظِهرين بذلَك درجةً عالية من التحضُّر. وبدَل أن 

 ، جعلوا منهم ُخدَّاماً لهم. يَقُضوا على الجبعُوِنيِّين الذين َخَدُعوُهم
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ُم الجبعونيون في سفِر   ً يُقّدِ ً  يشوع نموذجا ح لنا أعداَء اإليمان مجاِزيَّا في ِسفِر  يُوّضِ

ُر  مثَّلتهُ أريحا.َعُدّوٍ إليمانِنا، العالَم،  لُ . أوَّ يَُشوع ةُ َعَخان ِهي ُصوَرةٌ مجازيَّةٌ تَُصّوِ فِقصَّ

اً وذهباً َرغبَتَنا بأُُموِر هذا العالم. فبِالطريقة نفِسها التي ِبها إشتََهى َعخاُن ِرداًء ِشنعاِريَّ 

 وفِضَّةً، هكذا نشتَهي نحُن أيضاً أَُموَر هذا العالم التي تُبِعُدنا عِن الله. 

قال يسوع، "أما الروح فنشيط وأما الجسد  .عاي ترمُز للجسد وَهزيَمةُ عاي 

فعندما استخفَّ بنو إسرائيل ِبعَاي، هزَمُهم شعُب عاي.  (22 -22: 26)متَّى  فضعيف."

نَ  وعن مقداِر  بنوا إسرائيل نظرةً واقعيَّةً عن ُمتطلِّبات إحتالل مدينة عاي ولكن عندما كوَّ

يَِّة َخَطِرها عليهم هم، عندها إنتصروا على َجّدِ هكذا نحُن أيضاً غاِلباً ما نستَِخفُّ بما  .َعُدّوِ

يِه الكتاُب الُمقدَّس َجَسَدنا. نُدِرُك أنَّ عندما وهكذا فالروح يستطيُع اإلنتصاَر على الجسد،  يُسّمِ

يٌّ إليمانِنا. تأثيِر إيَّاَك أن تستخفَّ ب َطبيَعتَنا البََشريَّة غير الُمَساَعَدة من قِبَِل اللِه هي تَهديٌد َجّدِ

  َك على َمسيَرةِ إيماِنَك.جسدِ 

 يعمُل بهذه الطريقة بواِسَطِة ِخداعِ بني إسرائيل. الشَّيطانُ  ُمعاهدِتهم علىالجبعونيون  حصلَ 

كتَب مارتن لُوثر قائِالً في تَرنيَمٍة َجميلٍَة، "إنَّ فُنُوَن الشيطان وُسلَطتَهُ َخطيَرةٌ جدَّاً."  .نَفِسها

والشيطاُن ال يغوينا بتجربتنا بأن  (52: 55ُكورنثُوس 2" )فالشيطاُن يظهُر كمالِك نور."

ان اللهُ يدعوَك مثالً نفعَل شيئاً شائِناً. بل عادةً يأتينا بشكل شيٍء محبوٍب وجميل جداً. فإذا ك

بَُك بأن  بك الشيطاُن بأن تذهب وتسرق المصارف. بل سيُجّرِ لتكوَن طبيباً ُمرَسالً، فلن يُجّرِ

تكون طبيباً جيِّداً في بلِدك. وإن كان اللهُ يُريُدك أن تكون طبيباً ُمرَسالً في بلٍد آخر، فهذا هو 

وليَس األحسن. لهذا يقوُل البعُض أن  األحسن. فخدعةُ الشيطان هي بأن يجعلنا نعمُل الحسن

لدينا صورةٌ عن العقبات الثالث  9، و3، 2، 6أسوأَ عدّوٍ لألحسن هو الحسن. في يشوع 

 . : العالم، الَجسد، والشَّيطانلإليمان

َوِر الَمجاِزيَّة التي ستُوِضُح لناالَمزيداً مَن في بقيِّة سفر يشوع، نجُد  تُعطينا حياةُ  اإليمان. صُّ

أحد  وع، باإلضافَِة إلى حياةِ َشخٍص آَخر مذُكوٍر مَع يُشوع "نظَرةً إيجابِيَّةً عِن اإليمان."يشُ 

أعظم رجاالت اإليمان في الكتاب المقدس هو كالب. كان كالب ذلك الجاسوس اآلخر الذي 

وقت أتى بتقريٍر جيٍِّد عن األرض مع يشوع. لم يخسر كالب أبداً نظرتَهُ اإليجابيَّة. فطوال ال

ُل بالنَّاِس الذين كانُوا في البريَّة  بينما كان الشعُب يتيهُ  رُ ويتأمَّ من العطش،  ونويموت ونيتذمَّ

ر   التي رآها عندما كان ُهَو ويُشوع يتجسَّساِن األرضَ  تلك العناقيد من العنببِ كان كالب يُفّكِ

 . ، إلى جاِنِب باقي الجواِسيسفي حبرون

ُزوَن على  ون ُخبراء في "علم العمالقة،"اآلخرالجواسيُس العَشر كان  أي أنَُّهم كانُوا يَُرّكِ

كما سبَق وقلنا عندما درسنا سفر العدد. لقد رأى كالب العمالقة.  الصُّعُوبات، أو العماِلقَة،
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عندما دخَل الشعُب كنعان، إحتلَّ كالب وكان أكبر من هذه العقبات.  هُ إلهَ  هُ َعرَف أنَّ ولكنَّ 

 موسى. بها امتلكها، كما وعَدهُ مدينة حبرون و

فباإلضافَِة إلى أُولئَك ولكن هناَك أيضاً وجهة نظر اإليمان السلبية في سفر يشوع.  

بني إسرائيل قد فشلوا في طرِد الجواسيس العَشر الذين إفتَقَُروا فِعالً إلى اإليمان، فإنَّ َكون 

لو أطاعوا ف. ُم لنا ِمثاالً َسلِبيَّاً عِن اإليمانكما أمَرُهم اللهُ أن يعَملُوا، يُقدِّ  شعوِب أرِض كنعان

فِر التَّالي مَن الكتاِب الُمقدَّس أنَُّهم ، لما وُخطَّتَهُ أمَر اللِه  ضوا فيما بعد للذُّ قَرأنا في الّسِ  لِّ تعرَّ

اٍت، ِمن قِبَِل األَُمم التي فَِشلُوا في هزيَمِتها واإلستعباد  . سبَع مرَّ

ةُ التي نَكتَِشفُها في ِسفِر يُشوع، يُمِكُن تَسِمَيتُها "قَراُر اإليمان." فلقد الصُّوَرةُ األخيرَ  

ي شعَب الله بأن  قامَ  َم لُهم ِمثاالً،. يأُخذُوا عهداً أماَم اللهيشوع قائُد الشعب، بتحّدِ  وِلَكي يُقَّدِ

إيمانَهُ بَِعهٍد. ولقد ( لقد ختََم يَُشوعُ 51: 22)يُشوع  قاَل يشوع، " أما أنا وبيتي فنعبُد الله."

الً وسيخُدُمونَهُ. عندما تحدَّى يَُشوعُ  إتَّخَذ موقِفاً َعلَنِيَّاً، بأنَّهُ ُهَو وبيتَهُ سوَف يَضعُوَن اللهَ أوَّ

، بعقِد هكذا نَوع مَن العهد، إلتَزُموا ُهم بَِدوِرِهم بهكذا عهٍد قائِلين:  ِِ وا إليِه شعبَهُ بأن ينَضمُّ

الً.""نختاُر أن نخُدَم  فقاَم يشوُع بتصريحٍ علني قائالً، "اللهُ يشهُد على هذا  اللهَ وأن نضعَهُ أوَّ

الً وأنكم إخترتم أن تخدموا  وأنتم تشهُدون أيضاً. لقد اتَّخذتُم موقِفاً أنكم ستضعُون اللهَ أوَّ

  (56 -52: 22)يُشوع  الله."

ي، تماماً كما فعَل موسى في نهايِة هذ الشَّعبِ  أمامَ  يُشوعُ  ضعُ يُختَتَُم ِسفُر يُشوع إذ يَ  ا التحّدِ

ي، بأن نَِصَل بِقَضايا سفر تثنية والويين.  فُموَسى ويُشوع ِكالُهما يََضعاِن أماَمنا هذا التََّحّدِ

الً في حياِتنا.  اإليمان إلى قراٍر بأن نضَع اللهَ أوَّ

يَّاً باإليماِن بالله؟ ووَوَصلَت بِقضايا اإليمان إلى قَراٍر، وإتََّخذَت إلتِز سبَق  فهل هل اماً َجّدِ

الً، أنَك أنَت وعائلتكَ  عقدَت العزَم في قَلبَِك، سوَف تخدم اللهَ الواحد، و سوَف تََضُع اللهَ أوَّ

فِر التَّاريخّي الُموَحى بِه في الحي والحقيقي؟  إجَمْع نماِذَج اإليماِن الَموُجوَدة في هذا الّسِ

ُكَك لتتَِّخَذ إلتِزاماً وتعقَُد عهداً بأن تَُكوَن على ُمستَوًى العهِد القَديم. ثُمَّ َدعِ ا وَح القُُدس يَُحّرِ لرُّ

 َرفيعٍ مَن اإليمان، كذلَك النَّوع مَن اإليماِن الذي رأيتَهُ في ِسفِر يُشوع.
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا عبر

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

اإلتصال بنا.لمزيد من المعلومات الرجاء   

 يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
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