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 عكدة لمجدكؿ العدد مقدمة

 

كىذه التسمية . عف الترجمة السبعينية، كعنيا أخذت كؿ الترجمات الحديثة" العدد" جاءت تسمية ىذا السفر 
حيث كرد فى كؿ منيما إحصاء لمشعب، اإلحصاء ، تناسب اإلصحاحيف األكؿ كالسادس كالعشريف مف السفر 

 سنة كتـ فى سيكؿ مكآب قبؿ دخكليـ 39األكؿ تـ فى سيناء فى السنة الثانية لخركجيـ، كالثانى بعد حكالى 
كىما الكممتاف الرابعة " فى البرية"أل " ربمدبا"أما النسخة العبرية فجاء فييا إسـ ىذا السفر . أرض الميعاد مباشرة

كالتسمية العبرية تعبر بأكثر دقة عما حكاه السفر، بككنو سفر رحبلت الشعب فى . كالخامسة فى اإلصحاح األكؿ
. البرية

مميزات السفر 
شرافيـ عمى أرض  -1 يركل لنا ىذا السفر قصة تيو بنى إسرائيؿ فى برية سيناء ككصكليـ إلى مكآب كا 

  .( سنة كتسعة شيكر38مدة السفر ). المكعد
نجد فى ىذا السفر عرض لعمؿ اهلل مع الشعب لتييئتو لدخكؿ أرض المكعد، كمف ىنا تأتى أىميتو فى  -2

لى األبداىك ىك أمس يسكع المسيحك" حياتنا، فنحف اآلف فى برية ىذا العالـ  ،  (8 : 13عب) " كاليكـ كا 
إذان نرل فيو قصة معامبلت اهلل معنا كنرل .  مازاؿ يعمؿ معنا ليييئنا لمدخكؿ ألكرشميـ السمائيةإذان فاهلل

. صكرة أيضان لمعامبلتنا مع اهلل
 ، 1 : 10كك1)ىذا السفر يأتى بعد سفر الخركج كعبكر البحر األحمر كىذا يمثؿ فى حياتنا المعمكدية -3

2). 
كنرل تذمر  (...المف كالسمكل كالماء كالغمبة ضد أعدائيـ)نرل فى ىذا السفر عناية اهلل العجيبة بشعبو  -4

كلكف نرل أيضان . الشعب المستمر كبالررـ مف تذمرىـ كاف يقكدىـ كعمكد سحاب نياران كعمكد نار ليبلن 
اهلل كمؤدب لشعبو، كالتأديبات مف محبتو حتى يردىـ لمطريؽ الصحيح، كفى تأديبو كعنايتو نرل عدلو 

 .كرحمتو 
 . كما حـر التذمر الشعب مف بركات اهلل،نبلحظ أف التذمر يحرمنا مف بركات اهلل -5
لقد شكؾ العمماء المحدثكف فى كيفية إعالة ثبلثة مبلييف شخص فى برية قاحمة كلكف ىؤالء ينقصيـ  -6

 .اإليماف بأف اهلل كاف قائد الرحمة كىك يعكؿ شعبو
عالقة سفر العدد بما قبمو 

 ففى  . قصة خركج الشعب مف مصر إلى سيناء(1 : 19خر)نجد فى سفر الخركج مف أكلو إلى  -1
نجد الشعب قد جاء إلى برية سيناء  ( . 1:1رخ)

  .باقى أحداث سفر الخركج كميا تجرل فى برية سيناء -2
 .إستبلـ شرائع كأحداث سفر البلكييف تمت فى ىذا المكاف، برية سيناء  -3
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 فنجد أف السحابة قد (10 : 10عد)يبدأ سفر العدد فى برية سيناء فى نفس المكاف حتى نأتى إلى  -4
  .تحركت إعبلنان ليـ بالحركة مف ىذا المكاف

 . نجد قصة تحرؾ الشعب مف سيناء إلى عربات مكآب(آخر السفر- 11:10عد )مف  -5
  ، شيران فيـ كصمكا ليذا المكاف فى الشير الثالث لخركجيـ11قضى الشعب فى برية سيناء حكالى  -6

رتحمكا فى الشيرالثانى مف السنة الثانية  ( 10:10عد  + 1:19خر )كا 
 يكمان مف يكـ تحركيـ مف برية سيناء حتى كصكليـ 11 سنة كثمانية شيكر ك 38قضى الشعب حكالى  -7

( 3:1تث  + 11:10عد  ((عربات مكآب)لمضفة الشرقية لؤلردف 
آخر - 22عد ) شيكر فى عربات مكآب كنجد قصة ىذه الشيكر فى 4 - 3قضى الشعب حكالى  -8

 ( .السفر

تسمية السفر بالعدد 
.  مميكف نفس3-2 سنة يخرجكف منيا ما يقرب مف 215 نفس كفى مدة 70عجيب أف يدخؿ مصر  -1

 أكالد 4كىناؾ مف يشكؾ فى ىذا كحتى نمغى كؿ شؾ فمنتصكر أف شخصان أنجب . ىذه ىى بركة اهلل
كلك تصكرنا عدـ كجكد أكبئة . ثـ لك تصكرنا أف كؿ كلد أنجب فى سف الثبلثيف أربع أكالد. عدا البنات

 سنة 30سنجد أف ىذا الشخص عند دخكؿ مصر كاف كاحدان كبعد ، أك أف بركة اهلل كعنايتو تشمميـ 
 سنة يككف العدد 120 كبعد 64 سنة يككف العدد 90 كبعد 16 سنة يصير العدد 60 كبعد 4يصبح 
 سنة يككف 210 كبعد 4096 سنة يككف العدد 180 كبعد 1024 سنة يككف العدد 150 كبعد 256
 نفسان كماذا يحدث لك كاف كؿ 20480كبإضافة جيميف كىذا محتمؿ جدان يككف العدد . 16384العدد 

 بؿ أيضان حيف جاءكا إلى مصر جاءكا كمعيـ عبيدىـ كىؤالء .كالدأشخص ينجب خمس أك ست 
ىذا ما نسميو البركة كالبركة ال معنى ألف تحسبيا بالكرقة كالقمـ ، .  إذان ال مبالغة فى الرقـ .إنضمكا ليـ 

 .كراجع قصة الخمس خبزات كالسمكتيف فى إنجيؿ يكحنا ، كىؿ كاف ىناؾ معنى لحسابات فيمبس 
 603550 نسمة إلى 601730كلكف لنرل أيضان يد اهلل، ففى خبلؿ تكىانيـ فى البرية زاد عددىـ مف  -2

كالتفسير .  سنة40كىذا خبلؿ  (ىذا بالنسبة لمرجاؿ لمف ىـ فكؽ العشريف سنة) نسمة 1820أل بزيادة 
الحيات بسبب  فكانت األكبئة تحصد منيـ آالؼ بسبب تذمرىـ عمى اهلل ك .مكجكد داخؿ سفر العدد

 بالمقارنة  التى تأتى بالمعنةكىكذا نرل تأثير الخطية.....  منيـ الكثيرإبتمعت بؿ األرض ،المحرقة كذلؾ
 . ىنا نرل العكس كما نسميو البلبركة . حيف يرضى الربمع البركة

كثيركف يشتككف مف الممؿ مف دراسة سفر العدد بسبب كثرة األسماء كاألعداد كلكف لنا فى ىذا تعزية  -7
 .كبيرة فاهلل يَيعْعرِرفنا بأسمائنا كاحدان كاحدان 
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سةمقارنة بيف رحمة الخركج كخيمة اإلجتماع كعمؿ المسيح لمكني  
لى األبد" ىك طريؽ الخبلص سكاء ظير فى خيمة اإلجتماع  (8:13عب ) "يسكع المسيح ىك ىك أمس كاليكـ كا 

. أك رحمة خركج الشعب كرمز أك فى كنيستو كحقيقة
 الكنيسة خيمة اإلجتماع رحمة الخركج

الحية النحاسية / خركؼ الفصح 
ررؽ جيش فرعكف / ضربة األبكار

فرعكف نفسو لـ ييمؾ لكنو ُىزَـي 
صبلة مكسى )ىزيمة عماليؽ 

 (رب الشعب بقيادة يشكعحك
عبكر البحر 

المف 
 الماء مف الصخرة

 
 الخيمة كسط الشعب دائمان 

 
 نظر الشعب لمحية ليشفكا

 
ذبائح مستمرة 
عبكر األردف 

 

 مذبح المحرقة
 
 
 
 
 
 (المسيح الشفيع)مذبح البخكر 

 
المرحضة 
المائدة 
 المنارة
 

المجد اإلليى فى قدس األقداس 
كؿ الخياـ تنظر لخيمة اإلجتماع 

ذبائح مستمرة 
 دخكؿ قدس األقداس

 الصميب
 

 ىزيمة الشيطاف
 

الشيطاف لـ ينتيى لؤلبد إلى اآلف 
 صبلة لنغمب إبميس+ جياد 

 
 

المعمكدية 
التناكؿ 

عمؿ الركح القدس فى الكنيسة 
 المسيح كسط كنيستو

 
 اإليماف بالمسيح المخمص

 
قداسات مستمرة 

 المكت
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح األكؿ
 

تحديد النسب كالعدد لشعب اهلل 
 )كأعطاىـ الكصايا كالشرائع أل دستكره اإلليى  (سفر الخركج  )بعد أف أخرج الرب شعبو مف أرض العبكدية 

 نجده فى سفر العدد مرافقان شعبو خبلؿ رحمة رربتو فى البرية، يفيض عمييـ مف  .(سفرالخركج + البلكييف  سفر
 . فمف يخطئ تضيع منو أرض المكعد .نعمو كحينما ينحرفكف يؤدبيـ حتى يضمف كصكليـ ألرض المكعد

 كالسبب  . بينما أف اهلل كبخ داكد كعاقبو حينما أحصى الشعب ،كنجد اهلل يأمر مكسى ىنا بأف يحصى الشعب
 كأف إنتصاراتو راجعة ،أف التعداد الذل أجراه داكد كاف بدافع الكبرياء حتى يشبع كبرياء قمبو بقكتو كقكة جيشو

كلكف لماذا طمب اهلل التعداد؟ . ليذا الجيش كليس لمعكنة اهلل لوُ 
.  نسمة70بعد أف كانكا . (14:28تؾ )حتى يظير أف اهلل كفَّى كعده إلبراىيـ كىا نسمو كتراب األرض  -1

 .فإف كاف ليـ إيماف كتقكل إبراىيـ ستشمميـ بركة اهلل 
 فاهلل يعمـ العدد قبؿ أف يعدىـ مكسى ،فيذا التعداد ليس هلل . ىك شىء معزل جدان أف يطمب اهلل التعداد -2

، فيعمـ كؿ فرد أنو ينتسب لمشعب الذل ييتـ بو اهلل كيأمر بإحصائو . كلكف ىذا التعداد ىك لمشعب، 
فاهلل يعمـ كـ شخص ينتمى ليذا السبط ككـ شخص ينتمى . كبالتالى يشعر كؿ فرد بأىميتو لدل اهلل

ىتماـ اهلل بالعدد يعنى أف اهلل لف يترؾ كاحدان منيـ ييمؾ  (. 30:10مت )لمسبط اآلخر، كا 
كاإلحصاء فيو تصنيؼ مف يتبع ىذا السبط كمف يتبع اآلخر فمف ال سبط لو، إذان ىك رريب ال يدخؿ  -3

كباإلحصاء يشعر كؿ كاحد أنو منتسب لشعب . إذان التعداد فصؿ بيف شعب اهلل كالغرباء. إلحصاءفى ا
كلنبلحظ أف عدك الخير يحارب أكالد اهلل بأنو يشككيـ فى أنيـ أكالد اهلل . اهلل، عضك فى العائمة السماكية

  .الذل ييتـ بيـ كيرافقيـ
فاهلل ييتـ بطريقة ( 33:14كك 1)اإلحصاء يدؿ عمى طريقة عمؿ اهلل كأنو إلو نظاـ كليس إلو تشكيش  -4

  .(معجزة الخمس خبزات)سير شعبو فى البرية كعددىـ كمكقع كؿ سبط 
حينما يرل الشعب أف النبكة األكلى إلبراىيـ بزيادة نسمو قد تحققت يتشجعكف فى حركبيـ ليرثكا األرض  -5

. فيذه ىى النبكة  الثانية إلبراىيـ، أف األرض لنسمو
فيـ فى ميمة حربية كالحظ أف  (3:1عد )كؿ خارج لمحرب . ىذا اإلحصاء ىك إحصاء عسكرل حربى -6

 كحياتنا فى الكنيسة اآلف . ررؽ نفسو قدجيش فرعكف ررؽ فى البحر كلكف الكتاب لـ يذكر أف فرعكف
فنحف فى جياد دائـ ضد الشيطاف الذل ُىـز فى معركة ،  (العالـ)تشبو ىذه الرحمة فى رربة البرية 

زنا – لعنات بمعاـ – مكآب – عماليؽ ) لكنو لـ ينتيى لؤلبد بؿ يظير دائمان فى صكر مختمفة ،الصميب 
كراجع . (10 :6نش)كالحظ أف الكنيسة ليست ضعيفة فيى مرىبة كجيش بألكية  (...مع بنات مكآب

  .ىـائسـبألترل أف اهلل يعرؼ خاصتو ك (3:4فى  + 19:2تى 2)
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 ال يخافكف  ، نفسان ببركة اهلل70 بعد أف كانكا 000,600 سنة صاركا 215حيف يرل الشعب أنيـ فى  -7
  .مف الحركب القادمة عمييـ

فنحف بجيادنا البشرل ميما كاف ُنحسب .  يشير لمكماؿ البشرل الناقص6 كرقـ 000,600العدد كاف  -8
 يشير لممصادر البشرية لمدفاع كالجياد ضد األعداء 6فرقـ . ناقصيف بدكف نعمة اهلل فالحرب ىى لمرب

 )كلكف مع أنو عمينا إستخداميا فى جياد حتى الدـ، إال أنو يجب أف نعمـ أنيا بدكف نعمة اهلل ال شىء 
  .(لنعرؼ كزناتنا كنتاجر بيا كنربح بنعمة اهلل 

كنبلحظ أف . ( 21:11عد ) فيك لمتقريب كما فى 000,600 كحينما يقاؿ 603550العدد الحقيقى  -9
  :-كىناؾ إحتماالت ليذا! تعداد كؿ األسباط عدد دائرل إما بالمئات أك الخمسيف

  .اهلل شاء أف يككف الرقـ ىكذا-      أ
  .إستخدـ مكسى التقريب فى ذكر األرقاـ-      ب
  .يقـك بعد رؤساء المئات . إستخدـ مكسى طريقة لمتعداد ىكذا-      ج

 .(25:18خر )  كرؤساء الخماسيف الذيف عينيـ بدالن مف عد الشعب نفسو فردان فردان 
  يماثؿ العدد (رحمة التيو)بعد كؿ الضربات كاألكبئة التى لحقت بالشعب نجد العدد فى نياية الرحمة - 10

.  ثـ يتعمـ الشعب الفرؽ بيف البركة كالمعنة .كىذا يشير لعناية اهلل بشعبو، فى بداية الرحمة بؿ ىك أكبر منو 
مف ىـ المعدكدكف ؟  أل مف ىـ شعب اهلل - 11

  .المعمكدية= مف إجتاز البحر األحمر  - أ 
مف تحرر   = مف تحرر مف عبكدية فرعكف بدـ خركؼ الفصح - ب 

 .                   بدـ المسيح مف عبكدية إبميس 
  الكنيسةمف يحيا داخؿ = مف يقيـ اهلل كسطيـ فى خيمة اإلجتماع  - ج 
 . مف اإلفخارستيا مف يتناكؿ= مف يعكلو اهلل بالمف   - د 
 . كصايالمف يحبنى يحفظ = مف حصمكا عمى الشريعة كالكصايا  - ق 

مف صار ىيكبلن لمركح   = مف شرب مف الماء الخارج مف الصخرة -   ك          
 .      القدس 

مف يجاىد حتى الدـ   = … مكآب/ مف خرج لمحرب ضد عماليؽ - ز
 .  ضد إبميس 

فاإلناث ال يحاربكف لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ   = أف يككف ذكران - ح 
.  كىذه تنطبؽ عمى الرجاؿ كاإلناث(13:16كك 1  )ككنكا رجاالن 

الطفكلة الركحية منطمقان   مف تخطى دكر=  سنة 20أكبر مف -   ط 
   .   لحياة النضج الركحي 

فنحف فى حرب مستمرة مع قكات الشر  = قادركف عمى الحرب -             ل 
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 .الركحية 
  .حاصميف بركح اهلل عمى البنكة هلل= منتسبكف لشعب اهلل -              ؾ

مثمما               كاف يشكع . البلكييف ال يحصكا مع الشعب فيـ ليـ دكر آخر، ىـ دكرىـ الصبلة- 12
الكتاب  كالصبلة جياد لذلؾ سنجد فى إحصاء  البلكييف بعد ذلؾ أف .يحارب عماليؽ كمكسى رافع يديو يصمى

ككاف البلكييف . ككاف سر نصرة الشعب عمى أعدائيـ كجكد الخيمة كسطيـ. (23:4عد )يقكؿ عنيـ يتجندكف 
. يحرسكف الخيمة

معانى أسماء رؤساء األسباط 
 أبى يديف= أبيدف  إليى أب= ألياب  إليى صخرة= أليصكر 
 اهلل قابمنى= فجعيئيؿ  إليى سمع= اليشمع  اهلل سبلـ= شمكميئيؿ 
 اهلل يضيؼ= ألياساؼ  اهلل مكافأتى= جمميئيؿ  ىبة اهلل= نثنائيؿ 

 ---------------------------------------------------
 أخى شرير= أخيرع  أخى معيف= أخيعزر حنش/ حية = نحشكف 

  .إختيار رؤساء عممانييف ليساعدكا مكسى تأكيد لدكر العممانييف فى تدبير أمكر الكنيسة -1
 ففى خبلؿ رحمتنا فى برية ىذا  .أسماء الرؤساء ليا معانى ركحية فتسعة أسماء تختص بعبلقتنا مع اهلل -2

كلكف خبلؿ رحمتنا سنقابؿ إخكتنا فى العالـ . العالـ يريدنا اهلل أف نركز أنظارنا نحكه كأب معيف قكل
  .(الحية)كذلؾ سنقابؿ محاربات مف الشياطيف . كمنيـ المعيف كمنيـ الشرير

سبط ييكذا 
كىذا السبط ىك الذل جاء . جاء تعداده أكبر مف باقى األسباط فيك الذل سيتقدـ المككب نحك الشرؽ -1

كفى ىذا تحقيؽ . منو السيد المسيح بالجسد فكأف السيد المسيح ىك قائد مككبنا نحك أكرشميـ السمائية
 ( .10،8:49تؾ )لنبكة يعقكب 

كمعنى إسمو  (33،32:3لك + 4:1مت )قائد السبط ىك نحشكف بف عميناداب كىك مف أسبلؼ المسيح  -2
أخذ شكؿ   =(ليا شكؿ الحية كلكف بدكف سـ داخميا) فالمسيح كرمزه فى ىذا السفر حية نحاسية. حية

 خطية كصار عرؼىك الذل لـ مؼ"البشر تجسد كتأنس كشابينا فى كؿ شئ ما خبل الخطية كحدىا ، 
 .( 22 : 5كك2 )"لنصير نحف بر اهلل فيو خطية ألجمنا

 
ًؿ الشٍَّيًر الثَّاًني ًفي السَّنىًة الثَّاًنيىًة 1(:- "1) أية ًة االٍجًتمىاًع، ًفي أىكَّ ٍيمى يًَّة ًسينىاءى، ًفي خى ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي بىرّْ كىمَّ كى

ـٍ ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى قىاًاالن  كًجًي ري  ":ًلخي
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، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء، كيؿَّ ذىكىرو ًبرىٍأًسًو،  »2 (:- "2) أية ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًبعىشىاًارًًى مىاعى كا كيؿَّ جى  "أىٍحصي
كبيت األب ينتمى لمعشيرة كالعشيرة تنتمى لمسبط، ،  كاف كؿ شخص ينتمى لبيت أبيو  =بعشاارىـ كبيكت آباايـ
 .... ىاـ كلنسأؿ ىنا سؤاؿ.  نسب المسيح حفظؿكنبلحظ أف اإلىتماـ بالنسب كاف . ككممة عشيرة تعنى قبيمة

لذلؾ عمينا أف نتأكد مف إنتسابنا هلل كبنكتنا لُو، فنحف . ىؿ كاف أحدىـ يشؾ فى نسبو لعشيرتو كبيت أبيو كسبطو
 بسبب تخمى كبأننا لف نستطيع كذا ككذا، فى حركبنا فى برية ىذا العالـ مع الشيطاف نحارب بالشؾ فى بنكتنا 

ككؿ ىذا .... ، كأف اهلل رفضنا كأبناء لو كلف يغفر لنا ، كخبلؿ أم تجربة نحارب بأف اهلل ينتقـ منا  اهلل عنا
  ( .     44 : 8يك)التشكيؾ مف الشيطاف ىك لكى نتخاصـ مع اهلل كبدكف سبب لكف الشيطاف كذاب 

كما فعؿ ،  كنديف أنفسنا كعشاريف كخطاة  ،  ال نستحؽ شيئان فنحف خطاة حقان كطريقة الرد عمى ىذه الحرب بأننا
 فنطمب أف نحصؿ عمى ما ىك أفضؿ نظران ،اليسار  كال نبرر أنفسنا كالفريسى كالمص،العشار كالمص اليميف 

 كلكف إذا كاف اهلل قد قبؿ .لكف نقؼ أماـ اهلل منسحقيف ال نطمب سكل الرحمة إذ أننا بخطايانا أحزنا قمبو  . لبرنا
أف اهلل كنثؽ . المص اليميف كاإلبف الضاؿ كالمرأة الزانية فمماذا ال يقبمنا ، كنحف قد صرنا أبناء لو بالمعمكدية

، برحمتو كمحبتو التى ظيرت عمى الصميب سيقبمنا ، كأنو سيغفر لنا كيعيدنا إلى أحضانو كتفرح بتكبتنا السماء 
، كنفيـ أف أل تجربة  (7 - 5 : 4رؿ)بالغفراف كالقبكؿ   كنشعركىنا يشيد الركح القدس فى داخمنا بأننا أبناء

فنشعر فى  . (6 : 12عب)إنما كانت لتأديبنا فاهلل يؤدب كؿ إبف يحبو بؿ يجمده ليضمف كصكلو لمسماء 
  .فنتأىؿ لمسماء إذ أدبنا اهلل كأب يؤدب إبنو  (2 : 1يع)التجربة بفرح بأف اهلل يحبنا إذ يجربنا 

 . أل بمفرده=  كؿ ذكر برأسو
 

ٍرًب ًفي ًإٍسرىاًايؿى 3(:- "3) أية اًرجو ًلٍمحى اًعدنا، كيؿَّ خى سىبى . ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى كفي حى ـٍ أىٍنتى كىىىاري تىٍحسيبييي
 ".أىٍجنىاًدًىـٍ 

 
ؿه ىيكى رىٍأسه ًلبىٍيًت آبىاًاوً 4(:- "4) أية ،رىجي ؿه ًلكيؿّْ ًسٍبطو يىكيكفي مىعىكيمىا رىجي " .كى

 . كاف فى كؿ سبط عدة رؤساء كىك ىنا يختار أحسنيـ أك أشيرىـ كرأس لمسبط = رجؿ ىك رأس
 

ا5 "(:-15-5) األيات اًؿ الًَّذيفى يىًقفيكفى مىعىكيمى كري ٍبفي شىدىٍيايكرى : كىىًذًه أىٍسمىاءي الرّْجى ًلًشٍمعيكفى 6. ًلرىأيكبىٍيفى أىًليصي
كًريشىدَّام ميكًميًايؿي ٍبفي صي كوىرى 8. ًليىييكذىا نىٍحشيكفي ٍبفي عىمّْينىادىابى 7. شى بيكليكفى أىًليآبي ٍبفي 9. ًليىسَّاكىرى نىثىنىاًايؿي ٍبفي صي ًلزى

كرى : الٍبنىٍي ييكسيؼى 10. ًحيميكفى  ٍمًميًايؿي ٍبفي فىدىٍىصي ًلمىنىسَّى جى ـى أىًليشىمى ي ٍبفي عىمّْيييكدى، كى ًلبىٍنيىاًميفى أىًبيدىفي ٍبفي 11. ألىٍفرىاًي
ري ٍبفي عىمّْيشىدَّام12. ًجٍدعيكًني فى 13. ًلدىافى أىًخيعىزى ادى أىًليىاسىاؼي ٍبفي دىعيكًايؿى 14. ألىًشيرى فىٍجًعيًايؿي ٍبفي عيٍكرى ًلنىٍفتىاًلي 15. ًلجى

 ".«أىًخيرىعي ٍبفي ًعينىفى 
 

ؤىسىاءي أىٍسبىاًط آبىاًاًيـٍ 16(:- "16) أية ًة، ري مىاعى ـٍ مىشىاًىيري اٍلجى ؤيكسي أيليكًؼ ًإٍسرىاًايؿى . ىؤيالىًء ىي  ".ري
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  .(21:18خر )كاف حما مكسى يثركف قد أشار عميو بتعييف رؤساء =  رؤكس ألكؼ
 

، 17 (:- "17) أية ـٍ اًاًي اؿى الًَّذيفى تىعىيَّنيكا ًبأىٍسمى كفي ىؤيالىًء الرّْجى ذى ميكسىى كىىىاري  "فىأىخى
 

ـٍ ًبعىدىًد 18(:- "18) أية بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى ًؿ الشٍَّيًر الثَّاًني ، فىاٍنتىسىبيكا ًإلىى عىشىاًارًًى ًة ًفي أىكَّ مىاعى مىعىا كيؿَّ اٍلجى جى كى
، ـٍ كًسًي ؤي اًعدنا ًبري  "األىٍسمىاًء، ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى

الحظ أف مكسى نفذ األمر فكران دكف إبطاء كببل رخاكة 
 

يًَّة ًسينىاءى . كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى19 "(:-50-19) األيات ـٍ ًفي بىرّْ  .فىعىدَّىي
، كيؿُّ ذىكىرو 20 ـٍ كًسًي ؤي ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًبري ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي فىكىافى بىنيك رىأيكبىٍيفى ًبٍكًر ًإٍسرىاًايؿى

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى اًعدنا، كيؿُّ خى ـٍ ًلًسٍبًط رىأيكبىٍيفى ًستَّةن كىأىٍربىًعيفى أىٍلفنا 21ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
ٍمسى ًماىةو  خى  .كى

، كيؿُّ ذىكىرو 22 ـٍ كًسًي ؤي ـٍ ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًبري ، اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي بيييكًت آبىاًاًيـً ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بىنيك ًشٍمعيكفى
ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى اًعدنا، كيؿُّ خى ٍمسيكفى أىٍلفنا 23ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى خى ـٍ ًلًسٍبًط ًشٍمعيكفى ًتٍسعىةه كى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

ثىالىثي ًماىةو   .كى
اًعدنا، كيؿُّ 24 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ادى، تىكىاًليديىي بىنيك جى

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ٍمسيكفى 25خى خى ًستُّ ًماىةو كى ٍمسىةه كىأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ادى خى ـٍ ًلًسٍبًط جى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
اًعدنا، كيؿُّ 26 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى بىنيك يىييكذىا، تىكىاًليديىي

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ًستُّ ًماىةو 27خى سىٍبعيكفى أىٍلفنا كى ـٍ ًلًسٍبًط يىييكذىا أىٍربىعىةه كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
اًعدنا، كيؿُّ 28 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بىنيك يىسَّاكىرى

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 29خى خى ـٍ ًلًسٍبًط يىسَّاكىرى أىٍربىعىةه كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
اًعدنا، كيؿُّ 30 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بيكليكفى بىنيك زى

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 31خى خى بيكليكفى سىٍبعىةه كى ـٍ ًلًسٍبًط زى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن : بىنيك ييكسيؼى 32 ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي ـى بىنيك أىٍفرىاًي

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى اًعدنا، كيؿُّ خى ٍمسي ًماىةو 33فىصى خى ـى أىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ـٍ ًلًسٍبًط أىٍفرىاًي  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
اًعدنا، كيؿُّ 34 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى بىنيك مىنىسَّى، تىكىاًليديىي

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ًماىتىافً 35خى ثىالىثيكفى أىٍلفنا كى ـٍ ًلًسٍبًط مىنىسَّى اٍثنىاًف كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
اًعدنا، كيؿُّ 36 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بىنيك بىٍنيىاًميفى

ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ثىالىثيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 37خى ٍمسىةه كى ـٍ ًلًسٍبًط بىٍنيىاًميفى خى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
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اًعدنا، كيؿُّ 38 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بىنيك دىافى
ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى سىٍب ي ًماىةو 39خى ًستُّكفى أىٍلفنا كى ـٍ ًلًسٍبًط دىافى اٍثنىاًف كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

اًعدنا، كيؿُّ 40 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى ، تىكىاًليديىي بىنيك أىًشيرى
ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ٍمسي ًماىةو 41خى خى ـٍ ًلًسٍبًط أىًشيرى كىاًحده كأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

اًعدنا، كيؿُّ 42 ، ًبعىدىًد األىٍسمىاًء ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى بىنيك نىٍفتىاًلي، تىكىاًليديىي
ٍرًب،  اًرجو ًلٍمحى ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 43خى خى ـٍ ًلًسٍبًط نىٍفتىاًلي ثىالىثىةه كى  .اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

ؿه كىاًحده ًلبىٍيًت آبىاًاوً 44 ، اٍثنىا عىشىرى رىجيالن، رىجي ؤىسىاءي ًإٍسرىاًايؿى ري كفي كى ـٍ ميكسىى كىىىاري ـي اٍلمىٍعديكديكفى الًَّذيفى عىدَّىي . ىؤيالىًء ىي
ٍرًب 45 اًرجو ًلٍمحى اًعدنا، كيؿُّ خى ـٍ ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى سىبى بيييكًت آبىاًاًي ٍعديكًديفى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى حى ًمي ي اٍلمى فىكىافى جى

ًفي ًإٍسرىاًايؿى 
ٍمًسيفى 46 خى ٍمسى ًماىةو كى خى ثىالىثىةى آالىؼو كى ـٍ ييعىدُّكا 47. ًستَّ ًماىًة أىٍلؼو كى ـٍ فىمى سىبى ًسٍبًط آبىاًاًي كىأىمَّا الالًَّكيُّكفى حى

 ، ـٍ بىٍينىيي
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 48 كًّْؿ 50. أىمَّا ًسٍبطي الىًكم فىالى تىٍحسيبيوي كىالى تىعيدَّهي بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى »49: ًإٍذ كىمَّ بىٍؿ كى

مىى كيؿّْ مىا لىوي  ًميً  أىٍمًتعىًتًو كىعى مىى جى مىى مىٍسكىًف الشَّيىادىًة كىعى ـٍ . الالًَّكيّْيفى عى كيؿَّ أىٍمًتعىًتًو، كىىي ـٍ يىٍحًمميكفى اٍلمىٍسكىفى كى ىي
ٍكؿى اٍلمىٍسكىًف يىٍنًزليكفى  حى  ".يىٍخًدميكنىوي، كى

 
كًؿ اٍلمىٍسكىًف ييًقيميوي الالًَّكيُّكفى 51(:- " 51) أية اًؿ اٍلمىٍسكىًف يينىزّْليوي الالًَّكيُّكفى كىًعٍندى نيزي كىاألىٍجنىًبيُّ الًَّذم . فىًعٍندى اٍرًتحى

 ".يىٍقتىًربي ييٍقتىؿي 
أل كؿ مف ليس مف سبط الكل  = األجنبى

 
كيؿّّ ًعٍندى رىايىًتًو ًبأىٍجنىاًدًىـٍ 52 (:- "52) أية مًَّتًو كى يىٍنًزؿي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كيؿّّ ًفي مىحى  ". كى
 

، 53(:- " 53) أية ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى مىى جى طه عى ٍكؿى مىٍسكىًف الشَّيىادىًة ًلكىٍي الى يىكيكفى سىخى كىأىمَّا الالًَّكيُّكفى فىيىٍنًزليكفى حى
 ".«فىيىٍحفىظي الالًَّكيُّكفى شىعىاًارى مىٍسكىًف الشَّيىادىةً 

  .(35-1:16).. قيمت نفس الكممة بعد مكضكع قكرح كداثاف = سخط
:- ممحكظة

 .كالخاص بتحديد فضة الكفارة (26،25:38خر )إحتماؿ أف يككف ىذا التعداد ىك المشار إليو فى 
 

سىبى كيؿّْ مىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى كىذًلؾى فىعىمكيا54(:- "54) أية ".فىفىعىؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى حى
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثانى
 

الرايات كاألعالـ 
بعد أف حدد الشعب نسبو كتعداده، أل تـ تحديد مف ىـ شعب اهلل يطمب اهلل مف مكسى ىنا أف يككف لشعبو 

 فنحف سفراء لممسيح نحمؿ عممو أل إشارتو أماـ " عممو فكقى محبة" كىذا يذكرنا بآية النشيد . رايات كأعبلـ
 أك حياتنا كنكر (14 : 6فنحف ال نفتخر سكل بالصميب رؿ ) كقد تككف األعبلـ ىى صميب لممسيح. العالـ 

كالحظ أف اإلصحاح األكؿ يجب أف يسبؽ الثانى أل يجب أف .  ، إذ بيذا نشيد لممسيح لمعالـ كممح لؤلرض
.  ( 15:17خر ) كراجع .ق نتحقؽ مف إنتسابنا هلل قبؿ أف ندخؿ تحت رايت

. الرب رايتى= نسى ق ييك
رسـ تكضيحى لمحالت األسباط حكؿ خيمة اإلجتماع 

                           
                                    

                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قىاًاالن 1 "(:-34-1) األيات كفى ى ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ . يىٍنًزؿي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كيؿّّ ًعٍندى رىايىًتًو ًبأىٍعالىـو ًلبيييكًت آبىاًاًيـٍ »2: كى

ٍكلىيىا يىٍنًزليكفى  ًة االٍجًتمىاًع حى ٍيمى ، 3. قيبىالىةى خى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى مًَّة يىييكذىا حى كًؽ، رىايىةي مىحى فىالنَّاًزليكفى ًإلىى الشٍَّرًؽ، نىٍحكى الشُّري
 ، ًستُّ ًماىةو 4كىالرًَّايسي ًلبىًني يىييكذىا نىٍحشيكفي ٍبفي عىمّْينىادىابى سىٍبعيكفى أىٍلفنا كى ـٍ أىٍربىعىةه كى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي . كى

5 ، كوىرى ، كىالرًَّايسي ًلبىًني يىسَّاكىرى نىثىنىاًايؿي ٍبفي صي كىالنَّاًزليكفى مىعىوي ًسٍبطي يىسَّاكىرى
ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنوي أىٍربىعىةه 6 جي كى

ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو  خى ، 7. كى بيكليكفى أىًليآبي ٍبفي ًحيميكفى ، كىالرًَّايسي ًلبىًني زى بيكليكفى ًسٍبطي زى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنوي 8كى جي كى

 سئيظ الوذلح أخيؼضس

 أتٌاء الجاسيتيي

 شوال

ب
غش

 

 سئيظ الوذلح أليشوغ

ق
شش

 

(تيوي)جٌىب   

 سئيظ الوذلح أليصىس

ًفتالً/ أشيش / هذلح داى   داى   

 الوشاسيىى

خيوح 

 اإلجتواع

هذلح 

 إفشاين

 

 

 إفشاين

 هٌغً

 تٌياهيي

ن
يو

ون
ش

ر
ج

اال
 

يه
تٌ

و
ى 

و
هش

و
 ً

ع
ى
 ه

يىىخالقها  

جاد/ شوؼىى  / هذلح سأوتيي     سأوتيي     

هذلح 

 يهىرا

 

 

 يهىرا

 يغاكش

 صتىلىى

رئيس 

المحلة 

نحشون 
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ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو  خى ثىمىانيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 9. سىٍبعىةه كى ًستَّةه كى مًَّة يىييكذىا ًماىةي أىٍلؼو كى ٍعديكًديفى ًلمىحى ًمي ي اٍلمى جى
 .يىٍرتىًحميكفى أىكَّالن . ًبأىٍجنىاًدًىـٍ 

10« ، كري ٍبفي شىدىٍيايكرى ، كىالرًَّايسي ًلبىًني رىأيكبىٍيفى أىًليصي ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى مًَّة رىأيكبىٍيفى ًإلىى التٍَّيمىًف حى رىايىةي مىحى
ٍنديهي 11 جي كى

ٍمسي ًماىةو  خى ، كىالرًَّايسي ًلبىًني ًشٍمعيكفى 12. اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنوي ًستَّةه كىأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى كىالنَّاًزليكفى مىعىوي ًسٍبطي ًشٍمعيكفى
كًريشىدَّام،  ميكًميًايؿي ٍبفي صي ثىالىثي ًماىةو 13شى ٍمسيكفى أىٍلفنا كى خى ـٍ ًتٍسعىةه كى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي ادى، كىالرًَّايسي 14. كى ًسٍبطي جى كى

 ، ادى أىًليىاسىاؼي ٍبفي رىعيكًايؿى ًلبىًني جى
ٍمسيكفى 15 خى ًستُّ ًماىةو كى ٍمسىةه كىأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ـٍ خى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي ًمي ي 16. كى جى

يىٍرتىًحميكفى ثىاًنيىةن  ، كى ـٍ ٍمسيكفى ًبأىٍجنىاًدًى خى ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو كى خى كىاًحده كى مًَّة رىأيكبىٍيفى ًماىةي أىٍلؼو كى ٍعديكًديفى ًلمىحى  .اٍلمى
ٍيمىةي االٍجًتمىاعً »17 الَّتً . ثيَـّ تىٍرتىًحؿي خى سىًط اٍلمىحى مَّةي الالًَّكيّْيفى ًفي كى كيؿّّ ًفي . كىمىا يىٍنًزليكفى كىذًلؾى يىٍرتىًحميكفى . مىحى

ٍكًضًعًو ًبرىايىاًتًيـٍ   .مى
ـى أىًليشىمى ي ٍبفي عىمّْيييكدى، »18 ـٍ ًإلىى اٍلغىٍرًب، كىالرًَّايسي ًلبىًني أىٍفرىاًي سىبى أىٍجنىاًدًى ـى حى مًَّة أىٍفرىاًي رىايىةي مىحى

ٍنديهي 19 جي كى
ٍمسي ًماىةو  خى ـٍ أىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ، 20. اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي كرى ٍمًميًايؿي ٍبفي فىدىٍىصي مىعىوي ًسٍبطي مىنىسَّى، كىالرًَّايسي ًلبىًني مىنىسَّى جى كى

ًماىتىافً 21 ثىالىثيكفى أىٍلفنا كى ـي اٍثنىاًف كى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي ، كىالرًَّايسي ًلبىًني بىٍنيىاًميفى أىًبيدىفي ٍبفي 22. كى ًسٍبطي بىٍنيىاًميفى كى
ثىالىثيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 23ًجٍدعيكًني،  ٍمسىةه كى ـٍ خى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي ـى ًماىةي أىٍلؼو 24. كى مًَّة أىٍفرىاًي ٍعديكًديفى ًلمىحى ًمي ي اٍلمى جى

يىٍرتىًحميكفى ثىاًلثىةن  ، كى ـٍ ًماىةه ًبأىٍجنىاًدًى اًنيىةي آالىؼو كى ثىمى  .كى
ري ٍبفي عىمّْيشىدَّام، »25 ، كىالرًَّايسي ًلبىًني دىافى أىًخيعىزى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى مًَّة دىافى ًإلىى الشّْمىاًؿ حى رىايىةي مىحى

ٍنديهي 26 جي كى
سىٍب ي ًماىةو  ًستُّكفى أىٍلفنا كى ـي اٍثنىاًف كى ، كىالرًَّايسي ًلبىًني أىًشيرى فىٍجًعيًايؿي ٍبفي 27. اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي كىالنَّاًزليكفى مىعىوي ًسٍبطي أىًشيرى

 ، فى عيٍكرى
ٍمسي ًماىةو 28 خى ـٍ كىاًحده كىأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي ًسٍبطي نىٍفتىاًلي، كىالرًَّايسي ًلبىًني نىٍفتىاًلي 29. كى كى

 ، أىًخيرىعي ٍبفي ًعينىفى
ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو 30 خى ـٍ ثىالىثىةه كى ٍنديهي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي جي مًَّة دىافى 31. كى ٍعديكًديفى ًلمىحى ًمي ي اٍلمى جى

ًستُّ ًماىةو  ٍمسيكفى أىٍلفنا كى خى سىٍبعىةه كى  .«يىٍرتىًحميكفى أىًخيرنا ًبرىايىاًتًيـٍ . ًماىةي أىٍلؼو كى
سىبى بيييكًت آبىاًاًيـٍ 32 ـي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى حى ـٍ ًستُّ . ىؤيالىًء ىي الًَّت ًبأىٍجنىاًدًى ٍعديكًديفى ًمفى اٍلمىحى ًمي ي اٍلمى جى

ٍمسيكفى  خى ٍمسي ًماىةو كى خى ثىالىثىةي آالىؼو كى ، كىمىا أىمىرى الرَّبُّ 33. ًماىًة أىٍلؼو كى ـٍ ييعىدُّكا بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى كىأىمَّا الالًَّكيُّكفى فىمى
سىبى كيؿّْ مىا أىمىرى ًبًو الرَّبُّ ميكسىى34. ميكسىى ميكا. فىفىعىؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى حى ، كىىكىذىا اٍرتىحى ـٍ سىبى . ىكىذىا نىزىليكا ًبرىايىاًتًي كيؿّّ حى

" .عىشىاًارًًه مى ى بىٍيًت آبىاًاوً 

   
جدكؿ يكضح ترتيب إرتحاؿ الشعب 

 .المسيح قائدنا+  (أكبرىـ عددان لمدفاع) 186400 (فى المقدمة) محمة ييكذا:- أكالن 
  .يحممكف المسكف إلقامتو:- الجرشكنيكف كالمراريكف:- ثانيان 
   .151450 :- محمة رأكبيف:- ثالثان 
  .يحممكف مشتمبلت قدس األقداس كالقدس:- القياتيكف:- رابعان 
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  .108100:- محمة إفرايـ:- خامسان 
  .(المركز الثانى فى العدد، ىـ فى الخمؼ لمدفاع) 157600:-  (فى المؤخرة)محمة داف :- سادسان 

ربما إسماف لشخص كاحد أك حرؼ الراء كالداؿ قريبيف فى .  رعكئيؿ ىك دعكئيؿ14:2،14:1ممحكظة فى آية 
العبرية 

معرفة اهلل          =دعكئيؿ  صديؽ اهلل         = رعكئيؿ                         
ممحكظات عمى الترتيب  

الخيمة فى الكسط كحكليا البلكييف عمى شكؿ صميب صغير ثـ محبلت األسباط عمى شكؿ صميب  -1
كالصبلة كالحياة الركحية . (الخيمة)فاهلل كسط شعبو . الخياـالمخيـ أك مكاف ككممة محمة تعنى . كبير

. (البلكييف فى الكسط). ىى كسط الشعب أل قمب الشعب كاهلل يطمب القمب
محمة إفرايـ تشمؿ إفرايـ كمنسى كبنياميف، )كؿ محمة تشمؿ األقارب بقدر اإلمكاف حتى يمكف التعاكف  -2

 .أكالد راحيؿ

 .الكينة كالبلكييف محيطيف بالخيمة حتى يستطيعكا الخدمة بسيكلة داخميا -3

  .4:107مز  (الجسد ىك خيمتنا)= فى خبلؿ رحمتيـ فى البرية كميـ يسكنكف خياـ ألنيـ ررباء  -4
كالرحمة كميا متجية إلى أكرشميـ كنحف . (أنظارنا يجب أف تتجو لمسماء)= الخياـ كميا تنظر لمخيمة  -5

  .ىدفنا أكرشميـ السماكية
  .الركح القدس ىك الذل يقكد الكنيسة= السحابة ىى التى تحركيـ -6
كمنيـ مف قاؿ أنيا رمكز .  إختمؼ المفسركف فى األشكاؿ التى عمى الرايات التى تميز كؿ سبط -7

. كة يعقكب ألبنائونبمستكحاة مف 
 )فحيف رآىـ بمعاـ قاؿ ما أحمى خياـ يعقكب . كاف ترتيب الخياـ رائعان خصكصان أف اهلل كسطيـ كيقكدىـ -8

 (  5:2كك  )كما أحمى كنيسة المسيح كنيسة القديسيف ( 5:24عدد

فيى تمثؿ الكنيسة المقدسة . كالحظ شكؿ الصميب. ىذه الجماعة كانت كأنيا مدينة متحركة نحك ىدؼ -9
كفى لقاء اإلخكة فى . جسد المسيح المصمكب تتحرؾ دكمان مف أرض العبكدية متجية ألكرشميـ السماكية

. المحمة ىك حياة الشركة كالحب فى المسيح
.  ت المختمفة تشير لممكاىب المختمفة لكؿ شخص كلكف ىناؾ تكامؿ بيف الجميعاالرام -10
  .( 15:3تؾ ) ألف سر الصميب ىك سر تحطيـ الحية القديمة نحشكفرئيس محمة ييكذا ىك  -11
 إليى صخرة أك سكر فبعد تحطيـ = أليصكرذراع الصميب األيمف يمثمو محمة رأكبيف تحت قيادة  -12

. الحية صار لنا أف نمتجأ هلل كفيو نجد حمايتنا
أخى معيف فاهلل أعطانا ركح الشركة كالمحبة بعضنا لبعض   = أخيعزرالذراع األيسر بقيادة  -13

.فاهلل صار يسمع لنا فى إبنو كبإبنو سمعنا صكتو، اهلل يسمع  = اليشم محمة إفرايـ بقيادة  -14
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثالث

 
خدمة الالكييف كعددىـ كنسبيـ 

. فيـ ليـ خدمتيـ الركحية. فيـ لـ يحصيـ مكسى ضمف الشعب ألف عمميـ مختمؼ. نأتى ىنا لتعداد البلكييف
كلنبلحظ أف إختيار اهلل ألحد ليخدمو ال يشفع لُو بؿ يصبح عرضة أكثر . كيبدأ اإلصحاح بعقكبة ناداب كأبييك

: فينا مات كبلىما بالنار لتقديميما ناران رريبة كقد تككف خطيتيما إما . مف ريره لسخط الرب عميو
خدمتيما دكف إرادة ( ج.  تقديـ نار رريبة فعبلن رير النار النازلة مف السماء ( ب.  تقديميا كىـ سكارل  ( أ

كالكينة المسيحييف ال يخدمكف سكل بحؿ . أبييما ليذا أمر الرب أف يقؼ البلكيكف أماـ ىركف الكاىف ليخدمكه
. خاص مف أسقفيـ كبطريركيـ أل رئيس الكنيسة

ثـ يعطى اهلل البلكييف .  9كلـ يعد البلكيكف ضمف السبط أيضان فيـ مكىكبكف هلل ىبة مف عند بنى إسرائيؿ آية 
اهلل فى حبو لئلنساف يريد أف يدخؿ دكمان فى معامبلت معو، فييا عطاء كأخذ، فكما يعمف اهلل حبو لنا . ليركف

بالعطاء ييبنا فرصة لرد الحب بالحب بأف يأخذ مف أيدينا ال لعجز فى إمكانياتو بؿ لمدخكؿ مع اإلنساف فى 
كنحف فى القداس ال نجد شيئان أعظـ . كالمسيح ىك عطية اهلل لنا كجسده مأخكذ مف البشر. عبلقة حب مشترؾ

. نقدمو لآلب سكل إبنو الذل أعطاه ىك لنا
ىـ يعدكف البخكر كالكينة . كاف البلكييف يذبحكف كالكينة يضعكف عمى المذبحؼ. كالبلكييف ىـ كالشمامسة اآلف

. يقدمكنو 
 لكف أكالد الكل أثبتكا أنيـ يستحقكف "فى مجمسيما ال تدخؿ نفسي" كالكل نفسو كاف يعقكب أبيو رير راضيان عنُو 

 )كراجع .  كيكفى أف منيـ مكسى كىركف(.29-25:32خر )راجع . ىذا اإلختيار فيـ الذيف راركا لمرب
مؿ ) مكقؼ أبناء الكل يمثؿ التكبة المقبكلة أماـ اهلل . لترل ريرة فينحاس بف العازار بف ىركف ( 7:25عد
 فيك ،كنبلحظ بذلؾ أف اهلل ترؾ رأكبيف البكر كشمعكف التالى كأخذ الثالث كىك الكل كىكذا صنع .  ( 4:2-6

فاهلل ال ييتـ بالبككرية بحسب الجسد بؿ بحسب .  كترؾ عيسك كأخذ يعقكب،ترؾ إسماعيؿ كأخذ إسحؽ 
 بؿ صارت الكنيسة كالمؤمنيف أبكاران فى (إبنو البكر)كىكذا إختار اهلل األمـ كترؾ الييكد . اإلستعداد كاإلستحقاؽ

. المسيح البكر
– معمكدية ) ككاف ىذا بالماء . (7-5:8عد )كلكف البلكييف فى حد ذاتيـ ىـ ليسكا بطاىريف كيحتاجكف لتطيير 

  (نزع ما ىك نمك بالطبيعة  ) لحمؽ الشعر لكبالمكس. (تكبة 
 .كالمكس ىنا يمثؿ كممة اهلل التى ىى أمضى مف كؿ سيؼ ذل حديف كتعطى تبكيت لمنفس كرسؿ الثياب 

. (دـ المسيح  )ثـ الذبائح  (التطيير مف العادات السيئة كالعناد كالقساكة  )
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إقامة الالكييف حكؿ الخيمة 
ىركف  ) كرئيس الكينة (مكسى) رأس الصميب عنده نجد مكسى كىركف رمز لممسيح كممة اهلل  :-ناحية الشرؽ 

( .5 : 33تث) كمكسى كىركف كبلىما يمثبلف المسيح كممؾ ككرئيس كينة، فمكسى كاف كممؾ كسط شعبو (.
  

 .أل المطركدة أك المنفى فالمسيح حمؿ صميبو خارج المحمة ككاف مرفكضان =  بنك جرشكف :-ناحية الغرب
 ( .6 : 9إش)كبصميبو ممؾ عمينا 

.  فبالمسيح صار اإلثنيف كاحدان كصارت شركة هلل مع الناس .بناء المجمعأأل =  بنك قيات :-ناحية الجنكب
 ( .16 – 14 : 2أؼ + 23 – 20 : 17يك)المسيح أتى ليجعؿ بصميبو اإلثنيف كاحدا 

 المسيح حمؿ الصميب .إشارة لممر الذل إحتممو المسيح ألجمنا كتحتممو الكنيسة=  بنك مرارل :-ناحية الشماؿ
عمكما فالصميب يقاؿ عنو مجد  . (17 : 8رك)كالكنيسة ال بد كستحتممو ، كمف تألـ معو سيتمجد أيضا معو 

 ( .39 – 37 : 7يك)
 

بىًؿ ًسينىاءى 1 (:- "1) أية ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي جى ميكسىى يىٍكـى كىمَّ كفى كى  ". كىىًذًه تىكىاًليدي ىىاري

ىركف ُذكِررَي أكالن فالخدمة المشار ليا ىنا، أل الخدمة الكينكتية ىى خدمتو ىك  = ىذه تكاليد ىركف كمكسى
كالحظ عدـ .  سيصيركف كينة الذيفالكينة كأكالدىـ أل تكاليدهكأكالده أك . كىك المسئكؿ عف ىذه الخدمة. كأكالده

 .كمكسى لـ يكتب عف أكالده فيذا ليس كتاب بشرل . ذكر أكالد مكسى فيـ كانكا مجرد الكييف
 

كفى 2(:- "2) أية يثىامىاري : كىىًذًه أىٍسمىاءي بىًني ىىاري ، كىأىًبيييك كىأىًلعىازىاري كىاًِإ  ".نىادىابي اٍلًبٍكري
ـٍ ًلٍمكىيىانىةً 3(:- " 3) أية كفى اٍلكىيىنىًة اٍلمىٍمسيكًحيفى الًَّذيفى مى ى أىٍيًديىيي  ".ىًذًه أىٍسمىاءي بىًني ىىاري

  .أل تـ تكريسيـ= م  أيدييـ 
 

ـٍ يىكيٍف 4(:- "4) أية لى يًَّة ًسينىاءى، كى ـى الرَّبّْ ًفي بىرّْ ا ًريبىةن أىمى بىا نىارنا وى ـى الرَّبّْ ًعٍندىمىا قىرَّ ا لًكٍف مىاتى نىادىابي كىأىًبيييك أىمى كى
كفى أىًبيًيمىا. لىييمىا بىنيكفى  ـى ىىاري ا يثىامىاري فىكىيىنىا أىمى  ".كىأىمَّا أىًلعىازىاري كىاًِإ

أماـ ىركف .     عقكبة كبيرة أيضان  فى العيد القديـكاف المكت عقكبة كعدـ كجكد بنكف =  لـ يكف ليما بنكف
. أل تحت سمطتو كقيادتو كتكجيياتو = أبييما

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 5(:- "5) أية كىمَّ  ": كى

ٍليىٍخًدميكهي »6 "(:-7-6) األيات كفى اٍلكىاًىًف كى ـى ىىاري ـٍ قيدَّا ـٍ ًسٍبطى الىًكم كىأىٍكًقٍفيي شىعىاًارى كيؿّْ 7. قىدّْ فىيىٍحفىظيكفى شىعىاًارىهي كى
يىٍخًدميكفى ًخٍدمىةى اٍلمىٍسكىًف، ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى ـى خى ًة قيدَّا مىاعى  "اٍلجى
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رشاداتو = فيحفظكف شعااره. ىذه مثؿ أماـ ىركف أبييما السابقة كتفسرىا = كليخدمكه كشعاار كؿ . أل أكامره كا 
. أل تنفيذ كؿ الطقكس لكؿ الجماعة = الجماعة

 
يىٍخًدميكفى ًخٍدمىةى اٍلمىٍسكىفً 8(:- "8) أية ًحرىاسىًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى  ". فىيىٍحريسيكفى كيؿَّ أىٍمًتعىًة خى
 

ًلبىًنيوً 9(:- "9) أية كفى كى ـٍ مىٍكىيكبيكفى لىوي ًىبىةن ًمٍف ًعٍنًد بىًني ًإٍسرىاًايؿى . فىتيٍعًطي الالًَّكيّْيفى ًليىاري  ".ًإنَّيي
 .(19:8راجع  ) أل ليركف  =مكىكبكف لوي 

 
، كىاألىٍجنىًبيُّ الًَّذم يىٍقتىًربي ييٍقتىؿي 10(:- "10) أية ـٍ بىًنيًو فىيىٍحريسيكفى كىيىنيكتىيي كفى كى كّْؿي ىىاري تيكى  ".«كى

كّْؿ . أل ُتعد ىى نفس الكممة فى العبرية = تيكى
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 11(:- "11) أية كىمَّ  ": كى
، بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو فىاًتًح رىًحـو ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى »12(:- "12) أية ٍذتي الالًَّكيّْيفى ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى كىىىا ًإنّْي قىٍد أىخى

 ".فىيىكيكفي الالًَّكيُّكفى ًلي
 ككاف مفركضان أف ،فاألبكار فى مصر كميـ ماتكا ليمة الخركج. البلكييف ىنا بدالن عف األبكار يككنكف لمرب

 فصار األبكار ممكا هلل الذل إشتراىـ بدـ .لكف خركؼ الفصح فداىـ. فى نفس الميمة أبكار كؿ الييكد يمكت 
إذا كاف اهلل قد إختار ...  كىنا سؤاؿ. كاهلل ىنا ال يطمب كؿ األبكار بؿ البلكييف، يطمبيـ لنفسو.خركؼ الفصح 

 كأعطانا حياة  حيف فدانا مف المكت(فصحنا)  المعنى أف المسيحالبلكييف لخدمتو فمماذا طمب األبكار أكال ؟ 
المسيح بفدائو صار ؼ .نسبحو كنخدمو كؿ حياتنا، مكرسيف أنفسنا لو  يطمب منا أف نككف لُو أبدية صرنا أبكارا 

فمكضكع إختيار األبكار أكال كاف لشرح ىذه الحقيقة ، أف .  مفدييف  أبكاران اعكضان عف الشعب الذيف فيو صارك
 كىنا ( .4 : 5عب)مف إشتراىـ المسيح بدمو صاركا لو ، كبعد ذلؾ إختار اهلل ىركف كبنيو كالبلكييف ككظائؼ 

فعمى البلكل أف يترؾ كؿ نصيب لُو ككؿ عمؿ لُو مف أجؿ أف يقكـ بخدمة الشعب كىكذا . تأمؿ خاص بالخداـ
. كؿ خادـ يجب أف يترؾ راحتو ككرامتو ألجؿ خبلص مخدكميو

 
ٍبتي كيؿَّ ًبٍكرو ًفي أىٍرًض ًمٍصرى قىدٍَّستي ًلي كيؿَّ ًبٍكرو ًفي ًإٍسرىاًايؿى . ألىفَّ ًلي كيؿَّ ًبٍكرو 13 "(:-14-13) األيات رى يىٍكـى ضى

يًَّة ًسينىاءى قىاًاالن 14.«أىنىا الرَّبُّ . ًلي يىكيكنيكفى . ًمفى النَّاًس كىاٍلبىيىاًاـً  ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي بىرّْ كىمَّ  ": كى
ـٍ كىعىشىاًارًًىـٍ »15(:- "15) أية سىبى بيييكًت آبىاًاًي اًعدنا تىعيدُّىيـٍ . عيدَّ بىًني الىًكم حى    ".«كيؿَّ ذىكىرو ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى

 فيؤالء رجاؿ لمحرب ، . سنة فصاعدان 20بينما كاف الرجاؿ فى باقى األسباط يتـ عدىـ مف إبف :- مف إبف شير
كخدمة التسبيح رير مرتبطة بسف بؿ مف أفكاه األطفاؿ .  عف البلكييف الذيف يخدمكف الرب الكبلـ ؼ ىناأما

 .كالرضعاف ىيأت سبحان 
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رمياء إ بؿ أف اهلل قدس (14 : 19مت) "كدعكا األكالد يأتكف إلىَّ كال تمنعكىـ ألف لمثؿ ىؤالء ممككت السمكات" 
َـي  ( 5:1رإ )كىك فى بطف أمو  كيكحنا المعمداف إمتؤل  ( 24:1صـ1) كصمكئيؿ ُقدِّـ لمييكؿ بمجرد أف ُفطِر

 (. 15:3تى 2 )  ككاف تيمكثاكس يعرؼ الكتب كىك طفؿ (15:1لك)بالركح القدس كىك فى بطف أمو 
ككاف ىؤالء األبكار يكجد منيـ مف كؿ عمر  (أل أبكار باقى األسباط  )كألف البلكييف كانكا فداء لباقى األسباط 

عد  )البكر كاف يفدل إذا كاف عمره شيران أف فكاف يجب أف البلكييف يمثمكف كؿ األعمار كيضاؼ لذلؾ 
16،15:18)  . 

 .كلذلؾ فالكنيسة األرثكذكسية تعمد األطفاؿ كتناكليـ
 

الكل                         
        
رشو                              مرارل                قيات    ج

                                 
لبنى  شمعى 

                عمراـ   يصيار  حبركف  عزيئيؿ       محمى       مكشى 
 

    7500                          8600                6200                        
المسكف كالخيمة كرطاؤىا 
سجؼ باب خيمة اإلجتماع 

الدار كسجؼ باب الدار   أستار
المكاتى حكؿ المسكف كحكؿ المذبح 

كاألطناب مع كؿ خدمتو 
  ثيراف4كاف ليـ عجمتاف، + 

المنارة كباقى / المائدة / التابكت 
أمتعة القدس كالحجاب  

ىـ يحممكنيا عمى األكتاؼ أثناء + 
الرحيؿ بعد أف يغطييا الكينة ليذا 
 لـ يكىب لمقياتيف عجبلت كثيراف

 كأعمدتو  قألكاح المسكف كعكارض
قكاعده  = كفرضو

ككؿ أمتعة المسكف ككؿ خدمتو 
كأعمدة الدار كفرضيا كأكتادىا 

كأطنابيا 
  ثيراف 8 عجبلت، 4كاف ليـ + 

 
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىمىا أيًمرى 16 "(:-31-16)  األيات ـٍ ميكسىى حى اًاًيـٍ 17. فىعىدَّىي كىافى ىؤيالىًء بىًني الىًكم ًبأىٍسمى : كى

مىرىاًرم قىيىاتي كى ٍرشيكفي كى ا18. جى سىبى عىشىاًارًًىمى ٍرشيكفى حى ًشٍمًعي: كىىذىاًف اٍسمىا اٍبنىٍي جى سىبى 19. ًلٍبًني كى بىنيك قىيىاتى حى كى
يًايؿي : عىشىاًارًًىـٍ  كفي كىعيزّْ ٍبري حى ًيٍصيىاري كى ـي كى ٍمرىا ا20. عى سىبى عىشىاًارًًىمى ميكًشي: كىاٍبنىا مىرىاًرم حى ىًذًه ًىيى . مىٍحًمي كى

سىبى بيييكًت آبىاًاًيـٍ   .عىشىاًاري الالًَّكيّْيفى حى
ٍرشيكفى عىًشيرىةي المٍّْبًنيّْيفى كىعىًشيرىةي الشٍّْمًعيّْيفى 21 ٍرشيكًنيّْيفى . ًلجى ـٍ ًبعىدىًد كيؿّْ 22. ىًذًه ًىيى عىشىاًاري اٍلجى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

ٍمسي ًماىةو  خى ـٍ سىٍبعىةي آالىؼو كى اًعدنا، اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي رىاءى 23. ذىكىرو ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى ٍرشيكًنيّْيفى يىٍنًزليكفى كى عىشىاًاري اٍلجى
اٍلمىٍسكىًف ًإلىى اٍلغىٍرًب، 

ٍرشيكًنيّْيفى أىًليىاسىاؼي ٍبفي الىًيؿى 24 ًة 25. كىالرًَّايسي ًلبىٍيًت أىًبي اٍلجى ٍيمى ٍرشيكفى ًفي خى ًحرىاسىةي بىًني جى كى
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ًة االٍجًتمىاًع، : االٍجًتمىاعً  ٍيمى سىٍجؼي بىاًب خى ٍيمىةي كىًوطىاؤيىىا، كى ، كىاٍلخى اٍلمىٍسكىفي
سىٍجؼي بىاًب الدَّاًر المَّكىاًتي 26 كىأىٍستىاري الدَّاًر كى

ًتوً  ٍذبىًح ميًحيطنا كىأىٍطنىابيوي مى ى كيؿّْ ًخٍدمى ٍكؿى اٍلمى حى ٍكؿى اٍلمىٍسكىًف كى  .حى
يًايًميّْيفى 27 كًنيّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلعيزّْ ٍبري ًلقىيىاتى عىًشيرىةي اٍلعىٍمرىاًميّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلًيٍصيىاًريّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلحى ىًذًه عىشىاًاري . كى

 ، اًرًسيفى ًحرىاسىةى اٍلقيٍدسً 28اٍلقىيىاًتيّْيفى ًستُّ ًماىةو حى اًنيىةي آالىؼو كى اًعدنا ثىمى كىعىشىاًاري 29. ًبعىدىًد كيؿّْ ذىكىرو ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى
اًنًب اٍلمىٍسكىًف ًإلىى التٍَّيمىًف،  مىى جى بىًني قىيىاتى يىٍنًزليكفى عى

افىافي ٍبفي 30 كىالرًَّايسي ًلبىٍيًت أىًبي عىًشيرىًة اٍلقىيىاًتيّْيفى أىًليصى
يًايؿى  كيؿُّ 31. عيزّْ ابي كى اًف كىأىٍمًتعىةي اٍلقيٍدًس الًَّتي يىٍخًدميكفى ًبيىا، كىاٍلًحجى ٍذبىحى نىارىةي كىاٍلمى اًادىةي كىاٍلمى ـي التَّابيكتي كىاٍلمى ًحرىاسىتييي كى
ًتوً  " .ًخٍدمى

 
رَّاًس ًحرىاسىًة اٍلقيٍدسً 32(:- "32) أية كىالىةي حي كفى اٍلكىاًىًف كى ؤىسىاًء الالًَّكيّْيفى أىًلعىازىارى ٍبًف ىىاري ًلرىًايًس ري  ".كى

كحراس حراسة القدس ىـ الرؤساء الثبلثة لمجرشكنييف كالقياتييف . ككالة أل رئاسة = ككالة حراس حراسة القدس
كنبلحظ أف العمؿ . ككاف العازار رئيسان عمى الثبلثة رؤساء. كالمرارييف، ىـ كانكا رؤساء لعشائرىـ كحراسان لعمميـ

 ألف العامؿ فى كـر الرب ككيؿ أسندت إليو أمكر خطيرة كيطمب مف الككيؿ ،فى بيت الرب يسمى ككالة كحراسة
. أف يككف أمينان، كما أنو حارس أيضان، فى عيدتو نفكس إشتراىا اهلل بدمو

مالحظات عمى أعداد الالكييف 
ىـ أقؿ األسباط عددان فنصيب اهلل ىك القطيع الصغير  -1
 فالعدد اإلجمالى 39 بينما فى آية 22300 = 6200 + 8600 + 7500جمع أرقاـ العشائر ب -2

  :- كتفسير ىذا أحد إحتماليف22000
  فى المغة العبرية ،فرؽ بسيط 200 كرقـ 500 أنو بيف رقـ  ذلؾ إلىخطأ فى النسخ كيرجع المفسركف .1

  .7200 عكضان عف 7500كيككف الناسخ قد كتب 
 ىـ أبكار البلكييف أنفسيـ الذيف فداىـ أباؤىـ مع أبكار األسباط األخرل بناء عمى أمر الرب 300 ػاؿ .2

 .بتقديس كؿ أبكار بنى إسرائيؿ ( 2-1:13خر )لعبده مكسى فى  
 كقد كاف ذلؾ قبؿ أف يأمر بأخذ البلكييف عكضان عف األبكار .
  كلذلؾ فما دامكا قد عميـ الفداء مف قبؿ فإنيـ استثنكا مف الشريعة التى

  ألف أباءىـ قد قدمكا الفداء عنيـ فمـ يعكدكا بديميف عف أبكار،أعطيت ىنا
 .الشعب

 

ٍحًميّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلميكًشيّْيفى 33 "(:-43-33) األيات ًلمىرىاًرم عىًشيرىةي اٍلمى كىاٍلمىٍعديكديكفى 34. ىًذًه ًىيى عىشىاًاري مىرىاًرم. كى
ًماىتىاًف،  اًعدنا ًستَّةي آالىؼو كى ـٍ ًبعىدىًد كيؿّْ ذىكىرو ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى ًمٍنيي

كًريًايؿي 35 كىالرًَّايسي ًلبىٍيًت أىًبي عىشىاًاًر مىرىاًرم صي
اًيؿى  اًنًب اٍلمىٍسكىًف ًإلىى الشّْمىاؿً . ٍبفي أىًبيىحى مىى جى كىالىةي ًحرىاسىًة بىًني مىرىاًرم36. يىٍنًزليكفى عى كى وي : كى أىٍلكىاحي اٍلمىٍسكىًف كىعىكىاًرضي

ًتًو،  كيؿُّ ًخٍدمى كيؿُّ أىٍمًتعىًتًو كى وي كى فيرىضي كىأىٍعًمدىتيوي كى
يىا كىأىٍكتىاديىىا كىأىٍطنىابييىا37 فيرىضي كىالىٍييىا كى  .كىأىٍعًمدىةي الدَّاًر حى
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بىنيكهي، 38 كفي كى ـٍ ميكسىى كىىىاري كًؽ، ىي ًة االٍجًتمىاًع، نىٍحكى الشُّري ٍيمى ـى خى ـى اٍلمىٍسكىًف ًإلىى الشٍَّرًؽ قيدَّا كىالنَّاًزليكفى قيدَّا
، كىاألىٍجنىًبيُّ الًَّذم يىٍقتىًربي ييٍقتىؿي  ٍقًدًس ًلًحرىاسىًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى اًرًسيفى ًحرىاسىةى اٍلمى  .حى

، كيؿُّ ذىكىرو ًمًف اٍبًف 39 ـٍ سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ ًبعىشىاًارًًى كفي حى ـٍ ميكسىى كىىىاري ٍعديكًديفى ًمفى الالًَّكيّْيفى الًَّذيفى عىدَّىي ًمي ي اٍلمى جى
كفى أىٍلفنا اًعدنا، اٍثنىاًف كىًعٍشري  .شىٍيرو فىصى

قىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى40 اًاًيـٍ »: كى ٍذ عىدىدى أىٍسمى خي اًعدنا، كى . عيدَّ كيؿَّ ًبٍكرو ذىكىرو ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى
ذي الالًَّكيّْيفى ًلي41 ـى الالًَّكيّْيفى بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو ًفي بىيىاًاـً بىًني . بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى . أىنىا الرَّبُّ . فىتىٍأخي بىيىاًا كى

ًمي ي األىٍبكىاًر الذُّكيكًر ًبعىدىًد األىٍسمىاًء 43. فىعىدَّ ميكسىى كىمىا أىمىرىهي الرَّبُّ كيؿَّ ًبٍكرو ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى 42. «ًإٍسرىاًايؿى  فىكىافى جى
سىٍبًعيفى  ثىالىثىةن كى ًماىتىٍيًف كى ـي اٍثنىٍيًف كىًعٍشًريفى أىٍلفنا كى ٍعديكًديفى ًمٍنيي اًعدنا، اٍلمى  ".ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 44   "(:-45-44) األيات كىمَّ ـى »45: كى بىيىاًا ، كى ًذ الالًَّكيّْيفى بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى خي

، فىيىكيكفى ًليى الالًَّكيُّكفى  ـٍ  ".أىنىا الرَّبُّ . الالًَّكيّْيفى بىدىؿى بىيىاًاًمًي
ًذ الالًَّكيّْيفى بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو   فى ىذا اإلصحاح مع مقدمة سفر البلكييف بخصكص ىذا 12راجع تفسير آية =  خي

 . المكضكع
  .كؿ ما لبلكييف فيك لمرب = بيااـ الالكييف بدؿ بيااـ الشعب

 ( .11-8:33تث ):- بركة مكسى لالكل
  .فبل يستحقنى.... ىى تحمؿ مفيـك السيد المسيح مف ال يبغض أباه كأمو

المسيحى فيـ  لشعب اهللبالنسبة  ك .حتى اآلف نجد أف الشعب حدد نسبو كعدده ككاف لُو رايات كخدمة كينكتية
حيف بيقضكف حياتيـ مس. كىـ ليـ خدمة كينكتية عمى طقس ممكى صادؽ، ينتسبكا هلل أبييـ يرتفع فكقيـ عممو 

.  تاركيف كؿ إىتماـ بالعالـ كاهلل يعطييـ كيباركيـ بحسب بركة مكسى ليـ .مرنميف عيكنيـ نحك السماء
 

، 46 "(:-51-46) األيات مىى الالًَّكيّْيفى ًمٍف أىٍبكىاًر بىًني ًإٍسرىاًايؿى كىأىمَّا ًفدىاءي اٍلًماىتىٍيًف كىالثَّالىثىًة كىالسٍَّبًعيفى الزَّاًاًديفى عى
ٍمسىةى شىكىاًقؿى ًلكيؿّْ رىٍأسو 47 ذي خى ذيىىا. فىتىٍأخي مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس تىٍأخي كفى ًجيرىةن الشَّاًقؿي . عى كفى 48. ًعٍشري ةى ًليىاري تيٍعًطي اٍلًفضَّ كى

مىٍيًيـٍ  بىًنيًو ًفدىاءى الزَّاًاًديفى عى مىى ًفدىاًء الالًَّكيّْيفى 49. «كى ـٍ ًمفى الزَّاًاًديفى عى ةى ًفدىاًاًي ذى ميكسىى ًفضَّ ًمٍف أىٍبكىاًر بىًني 50. فىأىخى
مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس،  ًستّْيفى عى ٍمسىةن كى خى ثىالىثى ًماىةو كى ةى أىٍلفنا كى ذى اٍلًفضَّ ًإٍسرىاًايؿى أىخى

كفى 51 ةى اٍلًفدىاًء ًليىاري كىأىٍعطىى ميكسىى ًفضَّ
، كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ بىًنيًو حى ".كى
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الراب 

 
تنظيـ خدمة الالكييف أثناء اإلرتحاؿ 
فالجندل العادل يتجند كىك فى سف العشريف أما .  سنة50 سنة حتى 30يحدد ىنا سف خدمة البلكييف مف إبف 

ىى أفضؿ مرحمة مف مراحؿ العمر  (50-30)كمرحمة السف . البلكل خادـ الرب فيجب أف يككف أكثر نضجان 
. كبعد سف الخمسيف يحتاج الفرد لمراحة. مف ناحية النضج كالصحة

رالبان يتربى الكينة كاألنبياء . كسف الثبلثيف عند الييكد ىك سف الرجكلة كالنضج كفيو يبدأ الكاىف كالنبى عممو
يمتـز البلكييف ببدء العمؿ فى سف  ( 24:8ال)كفى . حكؿ الخيمة أك الييكؿ حتى سف الثبلثيف فيبدأكف الخدمة

أل 1)كبعد ذلؾ فى أياـ داكد كانكا يبدأكف فى سف العشريف .  سنكات تحت التمريف5الخامسة كالعشريف ليقضكا 
 كىكذا داكد الممؾ ، كالمسيح بدأ فى سف الثبلثيف.  سنكات10 لكى يبقكا تحت التمريف (8:3عز + 24:23

. كيكسؼ كقؼ أماـ فرعكف فى سف الثبلثيف 
، فمف يجاىد لكى يحفظ حكاسو الخمس  كالحكاس الخمسالنعمة المسئكلة ىك رقـ 5 كرقـ   6×5 = 30كرقـ 

.  يشير لمضعؼ اإلنسانى فآدـ خمؽ فى اليـك السادس كسقط فى اليـك السادس6كرقـ  .فى طيارة يمتمئ نعمة 
فاهلل مستعد  . لئلنساف الضعيؼ حيف يمؤله اهلل مف كؿ نعمة فيصبح ناضجا صالحا لمخدمة  يشير30لذلؾ رقـ 

أف يفيض بنعمتو عمى الكاىف ، أك عمى كؿ مف إختاره لخدمتو كيقدس حياتو ، كيمؤله قكة لك كاف ىذا اإلنساف 
 ىك رقـ اليكبيؿ كفيو يتحرر العبيد كيحدث عفك شامؿ ليـ كلؤلراضى كلممديكنيف فيك 50كرقـ . أمينا مع اهلل 

كفيو حؿ الركح القدس عمى الكنيسة لييب الكنيسة طبيعة سماكية جديدة متحررة مف الخطية ليا قكة . عاـ راحة
براىيـ ،كمثؿ السيد المسيح كاف لدائف مديناف عمى الكاحد خمسكف ىك رقـ العفك . اإلنطبلؽ نحك السماكيات  كا 

 ككأف البلكييف يعفكف مف الخدمة فى ىذه السف ليستعدكا لئلنطبلؽ لخدمة 50بدأ فى شفاعتو عف سدـك بػ 
 .الييكؿ السماكل 

كال يجب أف . فيناؾ مف يحمؿ التابكت كىناؾ مف يحمؿ األكتاد كاألطناب. لقد حدد اهلل لكؿ عشيرة ما تحممو+ 
ككؿ خداـ الكنيسة . يتفاخر مف يحمؿ التابكت كال تصغر نفس مف يحمؿ األطناب فالكؿ يتكامؿ فى عممو

 آخر عمى مكاىبو مان  خاد ،فبل يجب أف يحسد خادـ. فاألستار ال معنى ليا بدكف أكتاد كالعكس. يتكامؿ عمميـ
 باألسماء تعدكف أمتعة حراسة حمميـ ( 32:4عدد )بؿ نجد فى . كعممو بؿ يرضى كؿ كاحد بما حدده لُو اهلل

كىذه العبارة قيمت عف أصغر أك أبسط . أل ىى عيدة كتسميـ كتسمـ، عيدة لكؿ شخص يحمؿ كتسمـ لُو باإلسـ
فاهلل يريدنا أف نككف أمناء فى . األشياء فى الخيمة كأقميا أىمية لتشير إلىتماـ اهلل بأصغر األشياء كفى الخدمة

. القميؿ
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تغطية المقدسات االليية 
 تخس    وطاء تخس  ثكب اسمانجكنى 

ثكب اسمانجكنى   ثكب قرمز    وطاء تخس   
          ثكب اسمانجكنى  حجاب السقؼ           

                                                  
الخبز الدااـ                    ..............                                      

 
 الماادة                             المنارة         

 تخس    تخس    تخس 
ثكب ارجكانى    ثكب اسمانجكنى             ثكب اسمانجكنى     
 
 
 
 

لكف ال يظير فى الخارج . سمانجكنى إشارة لممسيح اآلتى مف السماءإكنبلحظ أف كؿ المقدسات مغطاة بثكب + 
كىك جعؿ كنيستو سماكية كيحمييا مف كؿ ظركؼ العالـ الصعبة . سكل التخس إشارة إلنعزالو عف الخطية

  .(التخس  )كمؤثراتو 
 )نجد التابكت لُو كضع خاص فاإلسمانجكنى مف خارج فالتابكت يشير لممسيح السماكل الذل أخذ جسدان  + 

  .كلكنو عاد لمسماء كىك اآلف فى السماء عف يميف أبيو فى مجده (حجاب السجؼ 
 كالمسيح ممؾ عمينا ،مذبح المحرقة يغطيو ثكب أرجكاف فمذبح المحرقة يشير لمصميب كاألرجكاف لبس الممكؾ + 

  .بصميبو الذل كاف عمى األرض
المائدة عمييا الخبز الدائـ كثكب قرمز فالخبز المقدـ لنا ىك جسد المسيح  كدمو المسفكؾ فالقرمز يشير لمدـ + 

  .المسفكؾ ألجمنا
الكتاب ألل رطاء لممرحضة فيى تشير لممعمكدية كالتكبة لكى يراىا الجميع فتسرع البشرية إلييا، إذان  لـ يشر+ 

.  لئليماف كالمعمكدية كالتكبةىى دعكة لمجميع
كتشير تغطية المقدسات إلى حياة المؤمنيف كعبلقتيـ باهلل كأنيا يجب أف تككف سرية فالصبلة فى المخدع + 

 .كالصكـ ال يككف عبلنية
 

كفى قىاًاالن 1 "(:-2-1) األيات ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ ـٍ »2: كى سىبى عىشىاًارًًى ٍذ عىدىدى بىًني قىيىاتى ًمٍف بىٍيًف بىًني الىًكم حى خي
 ، ـٍ بيييكًت آبىاًاًي  "كى

 هزتخ الزهة األهتؼح كالوالتظ هزتخ الوذشقح

تاتىخ 

 الشهادج
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ًة 3(:- " 3) أية ٍيمى ٍنًد ًليىٍعمىؿى عىمىالن ًفي خى ٍمًسيفى سىنىةن، كيؿّْ دىاًخؿ ًفي اٍلجي اًعدنا ًإلىى اٍبًف خى ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى سىنىةن فىصى
 ".االٍجًتمىاعً 

. فالبلكييف أيضان مجنديف لكف لخدمة اهلل = كؿ داخؿ فى الجند
 

ًة االٍجًتمىاعً 4 "(:-9-4) األيات ٍيمى اًؿ 5. قيٍدسي األىٍقدىاسً : ىًذًه ًخٍدمىةي بىًني قىيىاتى ًفي خى بىنيكهي ًعٍندى اٍرًتحى كفي كى يىٍأًتي ىىاري
ييغىطُّكفى ًبًو تىابيكتى الشَّيىادىًة،  ابى السٍَّجًؼ كى يينىزّْليكفى ًحجى مًَّة كى اٍلمىحى

6 ، مىٍيًو ًوطىاءن ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو يىٍجعىميكفى عى كى
عيكفى ًعًصيَّوي  يىضى ، كى كًنيّّ يىٍبسيطيكفى ًمٍف فىٍكؽي ثىٍكبنا كيمُّوي أىٍسمىاٍنجي ، 7. كى كفو كًه يىٍبسيطيكفى ثىٍكبى أىٍسمىاٍنجي جي اًادىًة اٍلكي مىى مى كىعى

مىٍيًو،  ـي عى ٍبزي الدَّاًا يىكيكفي اٍلخي كىاسىاًت السًَّكيًب، كى كفى كىاألىٍقدىاحى كى اؼى كىالصُّحي حى مىٍيًو الصّْ عيكفى عى يىضى كى
مىٍييىا 8 يىٍبسيطيكفى عى كى

عيكفى ًعًصيَّوي  يىضى ييغىطُّكنىوي ًبًغطىاءو ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو كى ٍكًء 9. ثىٍكبى ًقٍرًمزو كى نىارىةى الضَّ ييغىطُّكفى مى كفو كى ذيكفى ثىٍكبى أىٍسمىاٍنجي يىٍأخي كى
ٍيًتيىا الًَّتي يىٍخًدميكنىيىا ًبيىا ًمي ى آًنيىًة زى جى يىا كى نىاًفضى مى مىالىًقطىيىا كى يىا كى سيريجى " . كى

 
مىى اٍلعىتىمىةً 10(:- " 10) أية يىٍجعىميكنىوي عى ، كى ًمي ى آًنيىتىيىا ًفي ًوطىاءو ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو جى يىٍجعىميكنىيىا كى  ".كى

ىى حمالة تكضع عمييا المنارة كىى قضيبيف مف خشب مثبتاف بعكارض خشبية كىى تستعمؿ مع ما  = العتمة
  .ليس لو عصى

 
ييغىطُّكنىوي ًبًغطىاءو ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو 11 "(:-12-11) األيات ، كى كفو ٍذبىًح الذَّىىًب يىٍبسيطيكفى ثىٍكبى أىٍسمىاٍنجي مىى مى كىعى

عيكفى ًعًصيَّوي  يىضى يىٍجعىميكنىيىا ًفي ثىٍكًب 12. كى ًة الًَّتي يىٍخًدميكفى ًبيىا ًفي اٍلقيٍدًس، كى ًمي ى أىٍمًتعىًة اٍلًخٍدمى ذيكفى جى يىٍأخي كى
مىى اٍلعىتىمىةً  يىٍجعىميكنىيىا عى ، كى ييغىطُّكنىيىا ًبًغطىاءو ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو كفو كى " . أىٍسمىاٍنجي

 
،13(:- " 13) أية كافو مىٍيًو ثىٍكبى أيٍرجي يىٍبسيطيكفى عى ٍذبىًح، كى يىٍرفىعيكفى رىمىادى اٍلمى " كى

 ىـ يرفعكنو إما إللقائو أك حمؿ ما سكؼ يرتحؿ معيـ فالمعركؼ أف المذبح مفرغ كيككف داخمو  =رماد المذبح
. كنبلحظ أف الرماد يشير لجسد المسيح بعد مكتو. كفى اإلرتحاؿ ُيحمؿ المذبح مفرران . رمؿ كرماد

 
مىٍيًو ًبيىا14(:- "14) أية ًمي ى أىٍمًتعىًتًو الًَّتي يىٍخًدميكفى عى مىٍيًو جى يىٍجعىميكفى عى ، : كى نىاًضحى نىاًشؿى كىالرُّفيكشى كىاٍلمى اًمرى كىاٍلمى اٍلمىجى

عيكفى ًعًصيَّوي  يىضى ، كى مىٍيًو ًوطىاءن ًمٍف ًجٍمًد تيخىسو يىٍبسيطيكفى عى ٍذبىًح، كى " .كيؿَّ أىٍمًتعىًة اٍلمى
مًَّة، يىٍأًتي 15(:- " 15) أية اًؿ اٍلمىحى ًميً  أىٍمًتعىًة اٍلقيٍدًس ًعٍندى اٍرًتحى جى بىنيكهي ًمٍف تىٍغًطيىًة اٍلقيٍدًس كى كفي كى مىتىى فىرىغى ىىاري كى

لًكٍف الى يىمىسُّكا اٍلقيٍدسى ًلاىالَّ يىميكتيكا ٍمًؿ كى ًة االٍجًتمىاعً . بىٍعدى ذًلؾى بىنيك قىيىاتى ًلٍمحى ٍيمى " .ذًلؾى ًحٍمؿي بىًني قىيىاتى ًفي خى
:- 19كىذا معنى آية. أما البلكييف فيحممكنيا بعد أف يتـ تغطيتيا.  إال لمكينة أف يركا المقدساتان لـ يكف مسمكح

 .ال تقرضا سبط عشاار القياتييف مف بيف الالكييف
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 أل إذا لـ تغطكا المقدسات كحمميا البلكييف مف القياتييف يمكتكف كىذا ما حدث مع عزة حينما  =ال تقرضا 
 . ( 6:6صـ 2 )لمس تابكت العيد 

 
فؾ الخيمة كاإلرتحاؿ 
كنقض الخيمة فى ىذه اآلية يشير لمكت اإلنساف كأكؿ شىء يحدث قبؿ فؾ  . ( 1:5كك2 )الخيمة تشير لمجسد 

 فالركح كيشير ، كىذا ىك ما يحدث مع اإلنساف عند المكت ،الخيمة ىك حمؿ المقدسات كتغطيتيا أل إخفائيا 
ثـ ترفع األستار كتظير العكارض كىذا ما يحدث بالمكت يختفى المحـ . ليا ىنا المقدسات تفارؽ الجسد كتختفى 

كبعد ىذا تعكد الخيمة كتنصب كال يضيع منيا شىء كىكذا سنأخذ جسدان جديدان عمى شكؿ جسد . كيظير العظاـ
 كلكف جسدنا الحالى يشار لو بالخيمة التى نخمعيا بالمكت كلكف سنمبس الجسد الممجد ، .المسيح بعد القيامة

  سنة ، بنكا 40فبعد أف تجكلت معيـ الخيمة فى البرية . كالذل ال ينحؿ أبدا فى السماء كىذا يشار لو بالييكؿ 
 ( .4 – 1 : 5كك2)ىيكبل ثابتا فى أكرشميـ أرض الميعاد رمز السماء 

 
المرحضة 

 :-اليف عدـ ذكر المرحضة ضمف المقدسات يرجع إلى إحتـ
  . كيضعكنيا عمى العتمة12قد تككف ضمف األمتعة المذككرة فى آية .1
 الذل يبدأ بإعداد المنارة حتى تضىء ثـ يتكمـ 8قد يككف إرفاؿ ذكرىا مقصكدان كما حدث فى إصحاح  .2

 أف الركح القدس ىك الذل يعدىـ 8كالمعنى فى إصحاح . عف كيفية إدخاؿ البلكييف لخدمتيـ كتطييرىـ
 عف حمؿ المنارة إشارة لعمؿ الركح القدس فى الكنيسة فى كؿ 8فى  أصحاح فنجد الكبلـ . كيطيرىـ

 أما ىنا فالسبب يتضح مف أف المعمكدية كالتكبة التى ىى معمكدية ثانية ىما .شىء بما فى ذلؾ األسرار
المدخؿ لكؿ األسرار كالمدخؿ لممسيحية ، كربما أف الكحى أرفؿ مكضكع تغطيتيا ليقكؿ أف الدعكة 

ككؿ "لئليماف كالتكبة ىى كاضحة لمجميع ، كلكف أسرار المقدسات فيى مغطاة أماـ مف ىـ بالخارج 
باإليماف  ، كلكف مف يأتى (كؿ أجزاء الخيمة مغطاة كالخيمة تشير لممسيح)  "داخؿ مجد إبنة الممؾ مف

كيعتمد ، أك لك كاف مؤمنا كأتى تائبا ، تبدأ عينو تنفتح كتحدث لو اإلستنارة ، كىنا نقكؿ أف المكلكد 
أعمى حينما نزؿ بركة سمكاـ إنفتحت عينيو كعرؼ المسيح،  كبنفس المنيج تقرأ الكنيسة إنجيؿ المكلكد 

طكبى "كالخطية تسبب عمى العينيف ، كلكف مف يأتى تائبا يقكؿ عنو الرب . أعمى يـك أحد التناصير 
 " .ألنقياء القمب ألنيـ يعاينكف اهلل

 
كري اٍلعىًطري كىالتٍَّقًدمىةي الدَّاًامىةي 16 "(:-49-16) األيات ٍكًء كىاٍلبىخي ٍيتي الضَّ كفى اٍلكىاًىًف ًىيى زى ًككىالىةي أىًلعىازىارى ٍبًف ىىاري كى

كيؿّْ مىا ًفيًو ًباٍلقيٍدًس كىأىٍمًتعىًتوً  ًككىالىةي كيؿّْ اٍلمىٍسكىًف كى ًة، كى ديٍىفي اٍلمىٍسحى  .«كى
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كفى قىاًاالن 17 ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ ، »18: كى ا ًسٍبطى عىشىاًاًر اٍلقىيىاًتيّْيفى ًمٍف بىٍيًف الالًَّكيّْيفى ـٍ 19الى تىٍقًرضى بىًؿ اٍفعىالى لىيي
ـٍ ًإلىى قيٍدًس األىٍقدىاسً  ًتًو : ىذىا فىيىًعيشيكا كىالى يىميكتيكا ًعٍندى اٍقًترىاًبًي مىى ًخٍدمى ـٍ كيؿَّ ًإٍنسىافو عى ييًقيميكنىيي بىنيكهي كى كفي كى ؿي ىىاري يىٍدخي

ًحٍمًموً  ٍكا اٍلقيٍدسى لىٍحظىةن ًلاىالَّ يىميكتيكا20. كى ميكا ًليىرى  .«كىالى يىٍدخي
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 21 كىمَّ ، »22: كى ـٍ ـٍ كىعىشىاًارًًى سىبى بيييكًت آبىاًاًي ا حى ٍرشيكفى أىٍيضن ٍذ عىدىدى بىًني جى خي

ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى 23
ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى نَّديكا أىٍجنىادنا، ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةن ًفي خى ، كيؿَّ الدَّاًخًميفى ًليىتىجى ـٍ ٍمًسيفى سىنىةن تىعيدُّىي اًعدنا ًإلىى اٍبًف خى . سىنىةن فىصى

ًة كىاٍلًحٍمؿً 24 ٍرشيكًنيّْيفى ًمفى اٍلًخٍدمى ٍيمىةى االٍجًتمىاًع كىًوطىاءىىىا، 25: ىًذًه ًخٍدمىةي عىشىاًاًر اٍلجى خى يىٍحًمميكفى شيقىؽى اٍلمىٍسكىًف، كى
ًة االٍجًتمىاًع،  ٍيمى سىٍجؼى بىاًب خى مىٍييىا ًمٍف فىٍكؽي، كى ًس الًَّذم عى ًؿ بىاًب الدَّاًر 26كىًوطىاءى التُّخى سىٍجؼى مىٍدخى كىأىٍستىارى الدَّاًر كى

ًتًيفَّ  كيؿَّ أىٍمًتعىًة ًخٍدمى ٍذبىًح ميًحيطىةن، كىأىٍطنىابىييفَّ كى ٍكؿى اٍلمى حى ٍكؿى اٍلمىٍسكىًف كى ـٍ يىٍصنىعيكنىوي، . المَّكىاًتي حى كيؿُّ مىا ييٍعمىؿي لىييفَّ فىيي كى
ًتًيـٍ 27 ًمٍف كيؿّْ ًخٍدمى ـٍ كى ٍمًمًي ٍرشيكًنيّْيفى ًمٍف كيؿّْ حى ًة بىًني اٍلجى ًمي ي ًخٍدمى بىًنيًو تىكيكفي جى كفى كى سىبى قىٍكًؿ ىىاري ـٍ . حى كّْمييي تيكى كى

اًلًيـٍ  ـٍ ًبيىًد ًإيثىامىارى ٍبًف 28. ًبًحرىاسىًة كيؿّْ أىٍحمى ًحرىاسىتييي ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى ٍرشيكًنيّْيفى ًفي خى ىًذًه ًخٍدمىةي عىشىاًاًر بىًني اٍلجى
كفى الكىاًىفً   .ىىاري

29« ، ـٍ ـٍ تىعيدُّىي بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى بىنيك مىرىاًرم حى
ٍمًسيفى سىنىةن 30 اًعدنا ًإلىى اٍبًف خى ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى سىنىةن فىصى
ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ٍنًد ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى خى ، كيؿَّ الدَّاًخًميفى ًفي اٍلجي ـٍ ًة 31. تىعيدُّىي ٍيمى ـٍ ًفي خى ًتًي كيؿُّ ًخٍدمى ـٍ كى ٍمًمًي كىىًذًه ًحرىاسىةي حى

وي، : االٍجًتمىاعً  فيرىضي وي كىأىٍعًمدىتيوي كى أىٍلكىاحي اٍلمىٍسكىًف كىعىكىاًرضي
يىا كىأىٍكتىاديىىا كىأىٍطنىابييىا مى ى 32 فيرىضي كىالىٍييىا كى كىأىٍعًمدىةي الدَّاًر حى

ًتيىا كيؿّْ ًخٍدمى ٍمًمًيـٍ . كيؿّْ أىٍمًتعىًتيىا كى ًباألىٍسمىاًء تىعيدُّكفى أىٍمًتعىةى ًحرىاسىًة حى كيؿُّ . ىًذًه ًخٍدمىةي عىشىاًاًر بىًني مىرىاًرم33. كى
كفى اٍلكىاًىفً  ًة االٍجًتمىاًع ًبيىًد ًإيثىامىارى ٍبًف ىىاري ٍيمى ـٍ ًفي خى ًتًي  .«ًخٍدمى

34 ، ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ًة بىًني اٍلقىيىاًتيّْيفى حى مىاعى ؤىسىاءي اٍلجى ري كفي كى فىعىدَّ ميكسىى كىىىاري
ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى 35

ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ًة ًفي خى ٍنًد ًلٍمًخٍدمى ٍمًسيفى سىنىةن، كيؿَّ الدَّاًخًميفى ًفي اٍلجي اًعدنا ًإلىى اٍبًف خى فىكىافى اٍلمىٍعديكديكفى 36. سىنىةن فىصى
ٍمًسيفى  خى سىٍب ى ًماىةو كى ـٍ أىٍلفىٍيًف كى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى اًدًميفى 37. ًمٍنيي ، كيؿُّ اٍلخى ـي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف عىشىاًاًر اٍلقىيىاًتيّْيفى ىؤيالىًء ىي

سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ عىٍف يىًد ميكسىى كفي حى ـٍ ميكسىى كىىىاري ًة االٍجًتمىاًع الًَّذيفى عىدَّىي ٍيمى  .ًفي خى
38 ، ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ٍرشيكفى حى كىاٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف بىًني جى

اًعدنا ًإلىى اٍبًف 39 ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى سىنىةن فىصى
ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ًة ًفي خى ٍنًد ًلٍمًخٍدمى ٍمًسيفى سىنىةن، كيؿُّ الدَّاًخًميفى ًفي اٍلجي ـٍ 40. خى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

ثىالىًثيفى  ًستَّ ًماىةو كى ـٍ أىٍلفىٍيًف كى بيييكًت آبىاًاًي اًدًميفى ًفي 41. كى ، كيؿُّ اٍلخى ٍرشيكفى ـي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف عىشىاًاًر بىًني جى ىؤيالىًء ىي
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ  كفي حى ـٍ ميكسىى كىىىاري ًة االٍجًتمىاًع الًَّذيفى عىدَّىي ٍيمى  .خى

42 ، ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى كىاٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف عىشىاًاًر بىًني مىرىاًرم حى
اًعدنا ًإلىى 43 ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى سىنىةن فىصى

ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ًة ًفي خى ٍنًد ًلٍمًخٍدمى ٍمًسيفى سىنىةن، كيؿَّ الدَّاًخٍميفى ًفي اٍلجي ـٍ 44. اٍبًف خى سىبى عىشىاًارًًى ـٍ حى كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي
ًماىتىٍيفً  سىبى قىٍكًؿ 45. ثىالىثىةى آالىؼو كى كفي حى ـٍ ميكسىى كىىىاري ـي اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف عىشىاًاًر بىًني مىرىاًرم الًَّذيفى عىدَّىي ىؤيالىًء ىي
 .الرَّبّْ عىٍف يىًد ميكسىى

46 ، ـٍ بيييكًت آبىاًاًي ـٍ كى سىبى عىشىاًارًًى ، حى ؤىسىاءي ًإٍسرىاًايؿى ري كفي كى ـٍ ميكسىى كىىىاري ٍعديكًديفى الالًَّكيّْيفى الًَّذيفى عىدَّىي ًمي ي اٍلمى جى
ٍمًؿ ًفي 47 ًة كىعىمىؿى اٍلحى ٍمًسيفى سىنىةن، كيؿُّ الدَّاًخًميفى ًليىٍعمىميكا عىمىؿى اٍلًخٍدمى اًعدنا ًإلىى اٍبًف خى ًمًف اٍبًف ثىالىًثيفى سىنىةن فىصى
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ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ثىمىاًنيفى 48. خى ٍمسى ًماىةو كى خى اًنيىةى آالىؼو كى ـٍ ثىمى سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ عىٍف يىًد ميكسىى 49. كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي حى
ـٍ ميكسىى كىمىا أىمىرىهي الرَّبُّ  ٍمًمًو، الًَّذيفى عىدَّىي مىى حى ًتًو كىعى مىى ًخٍدمى  ".عيدَّ كيؿُّ ًإٍنسىافو عى
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الخامس
 

عزؿ الخطية لتقديس المحمة 
كليـ خدمة  ( 2الرايات ص ) كأصبح ليـ عبلمة كسمة مميزة ، ( 1ص )لقد تحدد نسب كعدد شعب اهلل 

كاهلل بمقدساتو فى ، رض العبكدية متجيكف ألكرشميـ السماكية أ كىـ راحمكف سائركف مف ، ( 3ص )كينكتية 
 كحتى تمضى الرحمة فى طريقيا يجب أف يستمر الشعب فى حالة قداسة كيعزؿ أل خطية . ( 4ص )كسطيـ 

كالمسيحى ُيحدد نسبو كبنكتو بالمعمكدية كأصبح لُو سمة مميزة .   بؿ حتى الشؾ فيما ىك خطية ،مف كسطو
ككجكد  . سائران فى طريقو نحك السماء كمجاىدان ضد الخطية (كينكت عاـ  )بالميركف كىك يحيا مسبحان اهلل 

كسمعكا قكؿ اهلل فى كسطؾ  .  (7يش ) ليذا إنيـز الشعب أماـ عال ،خطية يحرمنا مف بركات كجكد اهلل كسطنا
كفى ىذا اإلصحاح يطالب اهلل بكجكب تطيير المحمة  (13:5كك1 + 17،16:3كك1)حراـ يا إسرائيؿ كراجع 

. كميا عمى المستكل العاـ كالشخصى كالعائمى
ككاف لمُبرص . فعزؿ األبرص ىنا ىك رمز لعزؿ الشر، كبالرجكع لسفر البلكييف نجد أف البرص رمز لمخطية 

لـ يكف مف المتصكر ، ؼخياميـ الخاصة خارج المحمة كأكؿ تطبيؽ فى التاريخ لعمؿ مستشفى لعزؿ المرضى 
كىكذا عمى الكنيسة أف تعزؿ الشخص الخاطىء الذل يسبب عثرة لآلخريف كيككف .  إلقاء األبرص فى الصحراء

كال شركة لمنكر مع الظممة ، فكما كاف اهلل فى كسط شعبو ىكذا اهلل فى كسط الكنيسة اآلف . كخميرة فساد
 ) كلكف بعد أف شفا المسيح كؿ أنكاع المرض  ،ككاف فى عصر النامكس مثؿ ىذه األمراض لعنة. (14:6كك2)

  ككاف كؿ ىذا يعتبر نجاسة فى العيد القديـ، فمـ يعد المرض نجاسة ،(بؿ أقاـ المكتى ... كنازفة الدـ، البرص 
. كال المكت لعنة 

 أقساـ يختص كؿ منيا بنكع مف الشر يجب أف يزاؿ مف المحمة حتى تستقر بركة 3كيحتكل ىذا اإلصحاح عمى 
.   كالثالث تقديس األسرة ، كالثانى تقديس لمشخص،األكؿ فيو تقديس لمجماعة . اهلل عمييا
  . هلل كالناس تجاهكىذا يشير لمشر الكاضح، يختص بأناس نجسيف صحيان أك طقسيان :- األكؿ 
. كىذا يشير لشر لـ يراه الناس بؿ اهلل، يختص بالنجاسة الناشئة بإيقاع األذل باآلخريف كالسرقة  :- الثانى
. كىذا يشير ألف اهلل ال يحتمؿ حتى شبو الشر،  (الغيرة الزكجية  )يختص بالشؾ فى الخطية  :- الثالث

. كنبلحظ أف اهلل يطمب اإلعتراؼ كدينكنة الذات كرد المغتصب كعزؿ الشر
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-4-1) األيات كىمَّ كيؿَّ ًذم »2: كى ، كى مًَّة كيؿَّ أىٍبرىصى أىٍكًص بىًني ًإٍسرىاًايؿى أىٍف يىٍنفيكا ًمفى اٍلمىحى
كيؿَّ ميتىنىجّْسو ًلمىٍيتو  ٍيثي أىنىا . الذَّكىرى كىاأليٍنثىى تىٍنفيكفى 3. سىٍيؿ، كى ـٍ حى الًَّتًي سيكا مىحى ـٍ ًلكىٍيالى يينىجّْ مًَّة تىٍنفيكنىيي اًرًج اٍلمىحى ًإلىى خى

سىًطًيـٍ  مَّةً 4. «سىاًكفه ًفي كى اًرًج اٍلمىحى ـٍ ًإلىى خى نىفىٍكىي ـى الرَّبُّ ميكسىى ىكىذىا فىعىؿى بىنيك . فىفىعىؿى ىكىذىا بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كى كىمىا كىمَّ
 ".ًإٍسرىاًايؿى 
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كاف البرص يسمى فى العبرية صعرات أل كارثة ألنو جاء مف قبؿ الرب كنتيجة لخطية الشخص كال شفاء منو 
  .(... مريـ أخت مكسى )سكل بكاسطة الرب 

كلكف اهلل كاف ييتـ بأف يفيـ .  كعزؿ المريض كاف حتى ال ينتشر المرض فى المحمة،كالبرص لو مفيكـ صحى 
كما يقاؿ عف البرص يقاؿ عف ذل السيؿ أك التبلمس . يعزلكىابؿ الناس أف الميـ أف ال يتبلمسكا مع الخطية 

  .(فالمكت نتيجة الخطية فيك معادؿ ليا  )مع ميت 
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 5 "(:-10-5) األيات كىمَّ ًميً  : قيٍؿ ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى »6: كى ؿه أىًك اٍمرىأىةه شىٍيانا ًمٍف جى ًإذىا عىًمؿى رىجي
، فىقىٍد أىٍذنىبىٍت ًتٍمؾى النٍَّفسي  افى ًخيىانىةن ًبالرَّبّْ خى طىايىا اإًلٍنسىاًف، كى تىريدَّ مىا أىٍذنىبىٍت ًبًو 7. خى ًممىٍت، كى ًطيًَّتيىا الًَّتي عى فىٍمتيًقرَّ ًبخى

تىٍدفىٍعوي ًلمًَّذم أىٍذنىبىٍت ًإلىٍيوً  ٍمسىوي، كى مىٍيًو خي تىًزٍد عى ًليّّ ًليىريدَّ ًإلىٍيًو اٍلميٍذنىبى ًبًو، فىاٍلميٍذنىبي 8. ًبعىٍيًنًو، كى ًؿ كى ٍف كىافى لىٍيسى ًلمرَّجي كىاًِإ
ٍنوي  ٍرديكدي يىكيكفي ًلمرَّبّْ ألىٍجًؿ اٍلكىاًىًف، فىٍضالن عىٍف كىٍبًش اٍلكىفَّارىًة الًَّذم ييكىفّْري ًبًو عى كيؿُّ رىًفيعىةو مى ى كيؿّْ أىٍقدىاًس 9. ًبًو اٍلمى كى

ًإذىا أىٍعطىى ًإٍنسىافه شىٍيانا ًلٍمكىاًىًف فىمىوي . كىاإًلٍنسىافي أىٍقدىاسيوي تىكيكفي لىوي 10. بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّتي ييقىدّْميكنىيىا ًلٍمكىاًىًف تىكيكفي لىوي 
 ".«يىكيكفي 

كالخطية عمكمان . كالخطية ىنا لـ يراىا إنساف بؿ اهلل. المقصكد بالكممة فى الخفاء أك السر = خاف خيانة بالرب
  :-ناشئة عف قساكة القمب لذلؾ طمب اهلل مف الخاطىء أف يمتـز بتقديـ تكبة صادقة كعممية كشركطيا

فاإلعتراؼ يجعؿ القمب القاسى يميف كنبلحظ  ( 7آية ) فمتقر بخطيتيا التى عممت= أف يعترؼ  - أ
 .أف اإلعتراؼ يككف أماـ اهلل كالكاىف كالشخص الذل أخطأ نحكه 

بؿ يدفع ما سمبو كيزيد عميو . ق كُيظمـ البرلءأيرد ما أذنب بو أك إرتصبو فبل يستفيد مف خط - ب
. الُخمْعس كعقكبة ليعرؼ أف الخطية ال تفيد

  .ألف الخطية مكجية هلل نفسو أكالن كال حؿ إال بتقديـ ذبيحة. كبش كفارة= تقديـ ذبيحة إثـ - ج
كيكجد فى ىذا التشريع جزء زائد عف ما كرد فى سفر البلكييف أف الكلى أك الكاىف يمكف أف يقبمكا الغرامة إف لـ 

. فبل يككف رياب الشخص أك ككنو رريبان عذر لعدـ السداد. يمكف اإلستدالؿ عمى الشخص المذنب فى حقو
ف كاف اهلل قد طمب أف ُيرَيدَّ الشئ المنيكب .كيظير ىنا أنو ال تسامح فى حالة أف يككف الخطأ فى حؽ الغرباء  كا 

. لمييكؿ فيك قادر أف يعكِّض المظمكـ بطريقة أك بأخرل 
 

كيؿُّ رىًفيعىةو مى ى كيؿّْ أىٍقدىاًس بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّتي ييقىدّْميكنىيىا ًلٍمكىاًىًف تىكيكفي لىوي 9 "(:-10-9) األيات كىاإًلٍنسىافي 10. كى
كأعتقد أف .  نجد النص عمى حقكؽ الكينة".«ًإذىا أىٍعطىى ًإٍنسىافه شىٍيانا ًلٍمكىاًىًف فىمىوي يىكيكفي . أىٍقدىاسيوي تىكيكفي لىوي 

كحقكؽ الكينة مف الذبائح التى . إضافتيا ىنا لُو معنى أف اهلل يعتبر أف عدـ الكفاء بيا ىك خطية فى نظر اهلل
كاألقداس ىى األشياء التى . كالرفيعة تتضمف ساؽ الرفيعة كصدر الترديد . رفيعة كأقداسيقدمكنيا تسمى 

. يقدسيا الشعب لمرب مثؿ النذكر كالنكافؿ كأجزاء الذبائح المقررة
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أل األشياء التى ينذر اإلنساف أك يعطييا هلل تككف لمكاىف إذا كاف قد نذرىا لمكاىف  = كاإلنساف أقداسو تككف لو
 . إذا أعطى شياان لمكاىف فمو يككف= 
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 11 "(:-31-11) األيات كىمَّ ـٍ »12: كى قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى انىٍتوي : كىمّْ خى ؿ كى ًإذىا زىاوىًت اٍمرىأىةي رىجي
لىٍيسى 13ًخيىانىةن،  ًميىا، كىاٍستىتىرىٍت كىًىيى نىًجسىةه كى ٍينىٍي رىجي ، كىأيٍخًفيى ذًلؾى عىٍف عى ٍرعو اعى زى ؿه اٍضًطجى كىاٍضطىجى ى مىعىيىا رىجي

ٍذ،  ـٍ تيٍؤخى مىٍييىا، كىًىيى لى شىاًىده عى
كحي اٍلغىٍيرىًة كىوىارى 14 مىى اٍمرىأىًتًو كىًىيى نىًجسىةه، أىًك اٍعتىرىاهي ري كحي اٍلغىٍيرىًة كىوىارى عى فىاٍعتىرىاهي ري
مىى اٍمرىأىًتًو كىًىيى لىٍيسىٍت نىًجسىةن،  عى

يىٍأًتي ًبقيٍربىاًنيىا مىعىيىا15 ؿي بىاٍمرىأىًتًو ًإلىى اٍلكىاًىًف، كى عيٍشًر اإًليفىًة ًمٍف : يىٍأًتي الرَّجي
ٍيرىةو، تىٍقًدمىةي تىٍذكىارو تيذىكّْري ذىٍنبنا مىٍيًو ليبىاننا، ألىنَّوي تىٍقًدمىةي وى ٍيتنا كىالى يىٍجعىؿي عى مىٍيًو زى ، الى يىصيبُّ عى فىييقىدّْمييىا 16. طىًحيًف شىًعيرو

 ، ـى الرَّبّْ ا ييكًقفييىا أىمى اٍلكىاًىفي كى
ذي اٍلكىاًىفي ًمفى اٍلغيبىاًر الًَّذم ًفي 17 يىٍأخي ، كى زىؼو ذي اٍلكىاًىفي مىاءن ميقىدَّسنا ًفي ًإنىاًء خى يىٍأخي كى

يىٍجعىؿي ًفي اٍلمىاًء،  يىٍجعىؿي ًفي يىدىٍييىا 18أىٍرًض اٍلمىٍسكىًف كى ٍرأىًة، كى يىٍكًشؼي رىٍأسى اٍلمى ، كى ـى الرَّبّْ ا ٍرأىةى أىمى ييكًقؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى كى
ًفي يىًد اٍلكىاًىًف يىكيكفي مىاءي المٍَّعنىًة اٍلميرُّ  يىقيكؿي 19. تىٍقًدمىةى التٍَّذكىاًر الًَّتي ًىيى تىٍقًدمىةي اٍلغىٍيرىًة، كى ٍرأىةى كى يىٍستىٍحًمؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى كى

ًمًؾ، فىكيكًني بىًرياىةن ًمٍف مىاًء : لىيىا اسىةو ًمٍف تىٍحًت رىجي ـٍ تىًزيًغي ًإلىى نىجى ٍف كيٍنًت لى ، كىاًِإ ؿه ـٍ يىٍضطىجٍ  مىعىًؾ رىجي ًإٍف كىافى لى
عىوي 20. المٍَّعنىًة ىذىا اٍلميرّْ  ًمًؾ مىٍضجى ٍيري رىجي ؿه وى عىؿى مىعىًؾ رىجي جى ٍسًت، كى تىنىجَّ ًمًؾ كى لًكٍف ًإٍف كيٍنًت قىٍد زيٍوًت ًمٍف تىٍحًت رىجي . كى

ٍرأىةً 21 يىقيكؿي اٍلكىاًىفي ًلٍممى ٍمًؼ المٍَّعنىًة، كى ٍرأىةى ًبحى ٍمفنا بىٍيفى شىٍعًبًؾ، ًبأىٍف يىٍجعىؿى : يىٍستىٍحًمؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى حى يىٍجعىميًؾ الرَّبُّ لىٍعنىةن كى
بىٍطنىًؾ كىاًرمنا ـً اٍلبىٍطًف، كىإًلٍسقىاًط اٍلفىٍخذً 22. الرَّبُّ فىٍخذىًؾ سىاًقطىةن كى رى ؿي مىاءي المٍَّعنىًة ىذىا ًفي أىٍحشىاًاًؾ ًلكى يىٍدخي فىتىقيكؿي . كى

ٍرأىةي  ، آًميفى : اٍلمى ، 23. آًميفى كىىا ًفي اٍلمىاًء اٍلميرّْ يىٍكتيبي اٍلكىاًىفي ىًذًه المٍَّعنىاًت ًفي اٍلًكتىاًب ثيَـّ يىٍمحي كى
ٍرأىةى مىاءى 24 يىٍسًقي اٍلمى كى

ؿي ًفييىا مىاءي المٍَّعنىًة ًلٍممىرىارىةً  ، فىيىٍدخي ـى 25. المٍَّعنىًة اٍلميرَّ ا ييرىدّْدي التٍَّقًدمىةى أىمى ٍرأىًة تىٍقًدمىةى اٍلغىٍيرىًة، كى ذي اٍلكىاًىفي ًمٍف يىًد اٍلمى يىٍأخي كى
ٍذبىحً  ييقىدّْمييىا ًإلىى اٍلمى ٍرأىةى 26. الرَّبّْ كى بىٍعدى ذًلؾى يىٍسًقي اٍلمى ٍذبىًح، كى مىى اٍلمى ييكًقديهي عى ًة تىٍذكىارىىىا كى يىٍقًبضي اٍلكىاًىفي ًمفى التٍَّقًدمى كى

ؿي ًفييىا مىاءي المٍَّعنىًة ًلٍممىرىارىًة، فىيىًرـي بىٍطنييىا 27. اٍلمىاءى  مىيىا، يىٍدخي انىٍت رىجي خى مىتىى سىقىاىىا اٍلمىاءى، فىًإٍف كىانىٍت قىٍد تىنىجَّسىٍت كى كى
سىًط شىٍعًبيىا ٍرأىةي لىٍعنىةن ًفي كى تىٍسقيطي فىٍخذيىىا، فىتىًصيري اٍلمى ٍرأىةي قىٍد تىنىجَّسىٍت بىٍؿ كىانىٍت طىاًىرىةن، تىتىبىرَّأي 28. كى ـٍ تىكيًف اٍلمى ٍف لى كىاًِإ

ٍرعو  تىٍحبىؿي ًبزى  .كى
تىنىجَّسىٍت، »29 ًميىا كى ىًذًه شىًريعىةي اٍلغىٍيرىًة، ًإذىا زىاوىًت اٍمرىأىةه ًمٍف تىٍحًت رىجي

مىى 30 ٍيرىةو فىغىارى عى كحي وى أىٍك ًإذىا اٍعتىرىل رىجيالن ري
يىٍعمىؿي لىيىا اٍلكىاًىفي كيؿَّ ىًذًه الشًَّريعىةً  ، كى ـى الرَّبّْ ا ٍرأىةى أىمى ٍرأىةي 31. اٍمرىأىًتًو، ييكًقؼي اٍلمى ًتٍمؾى اٍلمى ؿي ًمفى الذٍَّنًب، كى فىيىتىبىرَّأي الرَّجي

 ".«تىٍحًمؿي ذىٍنبىيىا

 شريعة الغيرة
. كاهلل أراد بقداسة األسرة قداسة الجماعة كميا. األسرة ىى صكرة مصغرة لمجماعة

كالزنا العائمى قد يصير مصدر . كالزنا ىك أبشع خطية خبلليا ينحؿ البيت كيفقد الرجؿ كالمرأة كحدتيما فى الرب
. فيك مكضكع دقيؽ كشائؾ كقد يقتؿ الرجؿ زكجتو أك مف شؾ فى أنيا خانتو معو. لتيديد السبلـ فى المحمة كميا

فكما أف اهلل تدخؿ بإعجاز فى مكضكع المف . كلذلؾ كضع اهلل ىذه الشريعة كفييا تظير يد اهلل بإعجاز إليى
ككما حدث فى بدء  (....عماليؽ– جيش فرعكف – البحر  )كالسمكل كالماء كاإلنتصار عمى كؿ العقبات 
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المسيحية حتى ال يمحك الشيطاف المسيحية سادت المعجزات، ىكذا حتى يحفظ اهلل سبلـ المحمة كقداستيا كاف 
فكما مات حنانيا كسفيرة حينما كذبا عمى الركح القدس ىكذا كانت . يتدخؿ بصكرة معجزية فى ىذه الشريعة

تمرض بؿ تمكت الزكجة الخائنة إذا ىى أصرت عمى إنكار خطيتيا 
المحاكمات الدينية العالمية 

 كالثانية ىى TRIALاألكلى ىى المحاكمة العادية . فى المغة اإلنجميزية كممتاف ككبلىما يعنياف محاكمة
 أف ىناؾ قكل خارقة لمطبيعة  الدينيةكيعتقد منفذك ىذا النكع مف المحاكمات.  ORDEALالمحاكمات الدينية 

. سكؼ تكشؼ براءة المتيـ أك ثبكت التيمة عميو
 أيضان DEAL كىى تعنى بالبلتينية الكبير أك المقدس أك األكبر ككممة OR تنقسـ إلى ORDEALككممة 

كلكف شتاف . كربما إنتشرت ىذه المحاكمات كتقميد لمطقس الييكدل فى شريعة الغيرة . التينية كتعنى محاكمة
لكف فى الطقكس العالمية الكثنية كانت تكجد كسائؿ تعذيب ، الفرؽ فينا اهلل يتدخؿ دكف تعذيب أك كسائؿ مرعبة 

كىذا رالبان ما إتبع مع البابا المصرل  )فإف نجا كلـ يحترؽ كاف بريئان ، مثؿ أف يسير المذنب عمى فحـ مشتعؿ 
نتشرت ىذه العادات كسط الشعكب .  أك يمسؾ المذنب بحديد مشتعؿ أك يجكز فى النار، (ديمتريكس الكراـ  كا 

كالحظ الفرؽ فكانت المرأة المذنبة عند الييكد تصاب بيد اهلل كلكف عند الكثنييف حيث ال إلو كانكا . الكثنية
 .مضطريف لمثؿ ىذه الممارسات البشعة 

كيمكت فى ، كيذكر التقميد الييكدل أف الرجؿ الذل صنع فعؿ الزنا مع المرأة كانت تحدث لو نفس األعراض 
ككاف التقميد الييكدل . نفس يـك مكت المرأة ككانا كبلىما يمكتاف فى حالة أليمة نتيجة المعنة كفى فترة قصيرة

كانت ال تظير ، كبعد ىذا شؾ فى زكجتو كذىب ليشتكييا ، أيضان يقكؿ أنو إذا كاف الرجؿ ىك ايضان قد زنى 
  بؿ أف ،كلما إنتشر الزنا كسط الشعب أصبحت ىذه الشريعة رير مطبقة. عمييا أل أعراض حتى لك كانت زانية

كىذا أبشع ما يمكف تصكره ، أف اهلل ال يعاقب فمف يحبو اهلل .  ( 14،13:4ىك  )اهلل نفسو أصبح ال يعاقب 
ذا لـ يؤدب . ( 6 : 12عب) يؤدبو كبذلؾ فقد حكـ ،  يأس تمامان مف الشخص اهلل المذنب فيذا يعنى أف اهللكا 

ككاف التقميد يقكؿ أيضان إف الرجؿ الذل يذىب ليشكك زكجتو أماـ الكاىف كاف عميو أف يذكر . عميو باليبلؾ
ف إعترفت المرأة . أما مف يفسد ىيكؿ إبف اهلل يفسده اهلل . كاهلل لف يعدـ طريقة يظير بيا البرلء. مبرراتو كا 

. بخطيتيا كانت تطمؽ كال تأخذ ميرىا كلكنيا ال تقتؿ
 

ـٍ »12 "(:-13-12) األيات قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى انىٍتوي ًخيىانىةن، : كىمّْ خى ؿ كى ًإذىا زىاوىًت اٍمرىأىةي رىجي
كىاٍضطىجى ى مىعىيىا 13

ٍذ، ـٍ تيٍؤخى مىٍييىا، كىًىيى لى لىٍيسى شىاًىده عى ًميىا، كىاٍستىتىرىٍت كىًىيى نىًجسىةه كى ٍينىٍي رىجي ، كىأيٍخًفيى ذًلؾى عىٍف عى ٍرعو اعى زى ؿه اٍضًطجى  "رىجي
. كبقى األمر خافيان . أل لـ تضبط فى ذات الفعؿ = كىى لـ تؤخذ

 
مىى اٍمرىأىًتًو 14 (:- "14) أية كحي اٍلغىٍيرىًة كىوىارى عى مىى اٍمرىأىًتًو كىًىيى نىًجسىةه، أىًك اٍعتىرىاهي ري كحي اٍلغىٍيرىًة كىوىارى عى فىاٍعتىرىاهي ري

 "كىًىيى لىٍيسىٍت نىًجسىةن،
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. أل تككف قد زنت بالفعؿ=  كىى نجسة
 

يىٍأًتي ًبقيٍربىاًنيىا مىعىيىا15 (:- "15) أية ؿي بىاٍمرىأىًتًو ًإلىى اٍلكىاًىًف، كى ، الى : يىٍأًتي الرَّجي عيٍشًر اإًليفىًة ًمٍف طىًحيًف شىًعيرو
ٍيرىةو، تىٍقًدمىةي تىٍذكىارو تيذىكّْري ذىٍنبنا مىٍيًو ليبىاننا، ألىنَّوي تىٍقًدمىةي وى ٍيتنا كىالى يىٍجعىؿي عى مىٍيًو زى  ".يىصيبُّ عى

كألف الخطية فى المقاـ األكؿ ىى مكجية ضد اهلل فيمـز اإلتياف . فيى محاكمة فى حضكر اهلل = إلى الكاىف
كبكضع تذكار التقدمة عمى المذبح لو معنى أف الكؿ ، الكاىف كالرجؿ  . بتقدمة كال يظيركا فارريف أماـ اهلل

 .كالمرأة يطمباف تدخؿ اهلل إلظيار الحقيقة 
الشعير طعاـ الفقراء كيستخدـ فى أزمنة القحط كالضيؽ، كىذا الظرؼ، ظرؼ الخيانة  = مف طحيف شعير

فالزيت رمز لمركح القدس كمف ثماره فرح كالزيت  = كال يصب عميو زيتان . الزكجية ىك ظرؼ ضيؽ كليس فرح
كىا ىى مقبمة عمى طقس يفضحيا فبل يكجد ليا ، كنحف اآلف أماـ إمرأة ال تريد أف تعترؼ ، يطيب الجراحات 

إعتراؼ ال تكجد  كىى ببل، فالمباف أك البخكر رمز لمصمكات النقية  = كال يجعؿ عميو لبانان زيت يطيب جراحاتيا 
. ىذا نصيب مف يكتـ خطاياه فبل ينجح. صبلة تشفع فييا

  
ذي اٍلكىاًىفي ًمفى اٍلغيبىاًر الًَّذم ًفي أىٍرًض اٍلمىٍسكىًف 17 (:- "17) أية يىٍأخي ، كى زىؼو ذي اٍلكىاًىفي مىاءن ميقىدَّسنا ًفي ًإنىاًء خى يىٍأخي كى

يىٍجعىؿي ًفي اٍلمىاًء،   "كى
 (19عد )يحتمؿ أف يككف مف المرحضة أك ماء بو مف رماد البقرة الحمراء  = ماء مقدسان 

كالغبار إشارة إلى المعنة فمف نتائج الخطية . ىك مقدس ألنو مف أرض المسكف = الغبار الذل فى أرض المسكف
ىؿ تريد أف ال تأكمؾ الحية " ككما قاؿ أحد األباء . ( 14:3تؾ  )أف الحية تسير عمى بطنيا كتأكؿ ترابان 

كبيذا نفيـ حكمة كضع الغبار ىنا ، أف المرأة لك كانت . ، إذان ال تخطئ فتصير ترابا فتأكمؾ الحية  (الشيطاف)
كقد تككف ىذه . لضربات صعبة مف الشيطاف فى جسدىا ، إذ أف اهلل قد تخمى عنيا  زانية فعبل فيى ستتعرض

الضربات لتقكدىا لمتكبة ، كما حدث مع زانى ككرنثكس إذ أسممو بكلس الرسكؿ فى يد الشيطاف ليؤدبو فتخمص 
     .كمعنى أسممو فى يد الشيطاف أنو ما عاد يتمتع بالحماية اإلليية  . (5 : 5كك1)الركح فى يـك الرب 

فيك أرخص شىء كىك يشير  = إناء خزؼ. كالغبار إشارة لئلنسحاؽ الذل يشعر بو الخاطىء كحقارة الخطية
. العمؿ كمو مقدس فالماء مقدس كالغبار كذلؾ  أفكالحظ. لمجسد

 
يىٍجعىؿي ًفي يىدىٍييىا تىٍقًدمىةى التٍَّذكىاًر الًَّتي 18 (:- "18) أية ٍرأىًة، كى يىٍكًشؼي رىٍأسى اٍلمى ، كى ـى الرَّبّْ ا ٍرأىةى أىمى ييكًقؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى كى

ًفي يىًد اٍلكىاًىًف يىكيكفي مىاءي المٍَّعنىًة اٍلميرُّ    ".ًىيى تىٍقًدمىةي اٍلغىٍيرىًة، كى
كفى الشرؽ يككف كشؼ الرأس عبلمة عمى . ىذا يككف كقت الحداد كالحزف كالندـ = يكشؼ راس المرأة

. ألنو سيتحكؿ إلى مرارة فى جكؼ الخاطئة كىذه عقكبة الخطية = ماء المعنة المر. اإلحتقار
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يىقيكؿي لىيىا19 (:- "19) أية ٍرأىةى كى يىٍستىٍحًمؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى ـٍ تىًزيًغي ًإلىى : كى ٍف كيٍنًت لى ، كىاًِإ ؿه ـٍ يىٍضطىجٍ  مىعىًؾ رىجي ًإٍف كىافى لى
ًمًؾ، فىكيكًني بىًرياىةن ًمٍف مىاًء المٍَّعنىًة ىذىا اٍلميرّْ  اسىةو ًمٍف تىٍحًت رىجي  ".نىجى

. أل أخطأت فى حؽ الرجؿ الذل أنت تحت سمطانو = مف تحت رجمؾ
  
ٍرأىةً 21 (:- "21) أية يىقيكؿي اٍلكىاًىفي ًلٍممى ٍمًؼ المٍَّعنىًة، كى ٍرأىةى ًبحى ٍمفنا بىٍيفى : يىٍستىٍحًمؼي اٍلكىاًىفي اٍلمى حى يىٍجعىميًؾ الرَّبُّ لىٍعنىةن كى

بىٍطنىًؾ كىاًرمنا  ". شىٍعًبًؾ، ًبأىٍف يىٍجعىؿى الرَّبُّ فىٍخذىًؾ سىاًقطىةن كى
... أل تحمؼ النساء ىكذا يجعمنى الرب كفبلنة إف كنت قد فعمت كذا ككذا = يجعمؾ الرب لعنة كحمفان 

.  ىك نكع مف الشمؿ أك سقكط الرحـ كىك عار أماـ الكؿ =فخذؾ ساقطة 
  
ـً اٍلبىٍطًف، كىإًلٍسقىاًط اٍلفىٍخذً 22 (:- "22) أية رى ؿي مىاءي المٍَّعنىًة ىذىا ًفي أىٍحشىاًاًؾ ًلكى يىٍدخي ٍرأىةي . كى ، آًميفى : فىتىقيكؿي اٍلمى  ".آًميفى

. أك إحداىما لمبركات كاألخرل لمعنات.  التكرار ىك نكع مف التأكيد =أميف أميف
تأمؿ ركحى فى ىذا الطقس  

كعمينا أف نفحص نفكسنا كنعترؼ إذا كاف ىناؾ شؾ قبؿ أف تأتى المعنة فإلينا .  الزكج ىك اهلل كالزكجة ىك أنا+
. إلو ريكر

كلكف لنا ىذا "  (19 : 3تؾ + 7 : 2تؾ) ، فاإلنساف مأخكذ مف تراب األرض  كاإلنساف ىك اإلناء الخزفى+
كالماء يشير لمركح القدس كعممو فى .   كالكنز ىك الركح القدس الساكف فينا (7:4كك2) "الكنز فى أكاف خزفية 

فالركح القدس يذكرنا بكممة  (كشؼ رأس المرأة  = )قمكبنا، ككممة اهلل التى تفضح كتكشؼ األفكار فى األعماؽ 
ذا رفضنا التكبة يصير داخمنا مران . اهلل كيبكتنا كالحظ أف الطقس يتـ فى حضكر كاىف كىذا إشارة لئلعتراؼ  . كا 

 أل كقفة أماـ اهلل كأترؾ لركح ،كسر اإلعتراؼ ىك إعتراؼ هلل فى كجكد كاىف كيسبقو تكبة .  (سر اإلعتراؼ)
كالمرأة تقدـ قرباف كىك رمز .  أكثر مف اهلل أحدا رير اهلل أكحب أف فكالزنا الركحى ىك . اهلل أف يقكينى فأتكب

 ، كالمقصكد أنيا تشرؾ اهلل فى الحكـ بكضع التقدمة لممسيح الذل قدـ ذاتو عف الخطاة كالزناة حتى لمذيف خانكه
كالغبار .  صار ال منظر لُو كال جماؿ فنشتييو المسيحألف، كالقرباف ببل زيت كال لباف . لتأكميا النار عمى المذبح

عف العالـ كالخطية ، نمكتو كىك مكت ، رمز لممكت كىذا عمؿ الركح القدس فينا فيك يجعمنا نمكت عف العالـ 
لكف عمينا أف  (حيث أننا متنا كدفنا مع المسيح فى المعمكدية )مع المسيح إختياريا كىذا ما نسميو اإلماتة 

 5 : 3كك + 1 : 12رك + 24 : 5رؿ)نستمر فى حالة المكت إختياريا صالبيف الجسد، األىكاء مع الشيكات 
.  (الحية) ، كيصير ترابا تمحسو الشياطيف كمف يرفض يككف داخمو مران . ( 11 : 6رك+ 

.  أل ال يستطيع السير فى طريؽ اهللىك نكع مف الشمؿ  = كالفخذ ساقط ،ينتفخ مف الكبرياء  = كبطنو تتكـر
.إذان كممة اهلل بعمؿ الركح القدس تفضح اإلنساف إف كاف متكبران أك طاىران فيككف لُو ثمار الركح
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح السادس
 

نذير الرب 
 كأف شعب اهلل ىك شعب لُو خدمة كينكتية كىك ، (الراية  )بعد كشؼ حقيقة بنكتنا هلل كأف لكؿ كاحد سمة خاصة 

نأتى . كىذا الشعب قد عزؿ الخطية مف كسطو .  اهلل فى كسطو،شعب فى رربة مرتحؿ تجاه أكرشميـ السمائية 
. ىنا لنرل أف عمينا أف نكرس ذكاتنا هلل تمامان 

تؾ  )كيعقكب أطمؽ لقب نذير عمى يكسؼ . أل تكرس أك تخصص" نذر" فكممة نذير مأخكذة مف الفعؿ العبرل 
كالحظ أف مف كرس قمبو لمرب مثؿ يكسؼ .  كلـ يقبؿ أف يخكف الربألف قمبو كاف قد تخصص لمرب ( 26:49

. تنياؿ عميو البركات مثمو
ككأف الخطية .  فنجد ىنا مف ينذر نفسو بإرادتو هلل،كىذا اإلصحاح يأتى مباشرة بعد شريعة كشؼ الخاطئة 

كراجع مراثى . يضىء كسط إخكتو مثؿ يكسؼؼ  يباركو اهلل أما مف يتقدس كيتكرس هلل،تسبب العار لمرتكبيا 
 ثـ إذا أسمـ ذاتو لمخطية فتصير صكرتو  "...أنقى مف الثمج"  كأنوفترل صكرة النذير الحقيقى ( 8،7:4 )أرمياء 

. أشد ظبلمان مف السكاد
 رمز آلدـ قبؿ  ىك فالنذير . كاألبرص رمز لئلنساف بعد السقكط،ككما كاف البرص رمز لمخطية كنتائجيا 

طعامى أف أصنع مشيئة الذل " المسيح الذل قاؿ  يسكعكال يكجد نذير حقيقى فى ىذا العالـ سكل.  السقكط
 .  "مف منكـ يبكتنى عمى خطية" كقاؿ "رسمنىأ

.  كالنذير ممنكع مف الكركـ أل شجرة أيضان ،كالحظ أف آدـ كاف ممنكعان مف شجرة 
. ككما كاف النذير لُو سمات معينة مثؿ الشعر الطكيؿ ىكذا المسيحى يجب أف تككف عميو سمات الرب يسكع

نتذار األشخاص لمرب كاف بثبلث طرؽ  : كا 
   كيكحنا المعمداف ،أف يختار الرب شخصان بذاتو ليخدمو مثؿ شمشكف  - أ

  .(اختيركا كىـ فى البطف  )
 .(11 ، 10 : 1صـ1)أف ينذر األباء أكالدىـ لمرب مثؿ أـ صمكئيؿ  - ب
 .أف ينذر شخص نفسو لمرب فترة مف حياتو كىذا ىك مكضكع ىذا اإلصحاح - ج

. ككاف النذير فى العيد القديـ ينذر نفسو لفترة معينة أما المسيحى فيك مكرس هلل كؿ الحياة
 كربما كانت شريعة النذير ىى األساس لمحركات الرىبانية فى المسيحية كفييا يتخمى الراىب عف كؿ رباط دمكل

. كيتخمى عف كؿ مباىج العالـ (... األب كاألـ كالزكجةقرابة أسرية مثؿ) أل يربطو بالعالـ
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1(:- "1) أية كىمَّ  ":كى
ـٍ »2(:- "  2) أية قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ،: كىمّْ ؿه أىًك اٍمرىأىةه ًليىٍنذيرى نىٍذرى النًَّذيًر، ًليىٍنتىًذرى ًلمرَّبّْ زى رىجي  "ًإذىا اٍنفىرى
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ىى دعكة إختيارية لمف يريد ككاف النذير يقضى كقتو فى دراسة الشريعة كممارسة العبادة كأعماؿ  = إذا إنفرز
  .المحبة لآلخريف

 
ؿَّ اٍلميٍسًكًر، كىالى يىٍشرىٍب ًمٍف نىًقيً  3 "(:-4-3) األيات ٍمًر كىالى خى ؿَّ اٍلخى ، كىالى يىٍشرىٍب خى ٍمًر كىاٍلميٍسًكًر يىٍفتىًرزي فىعىًف اٍلخى

تَّى 4. اٍلًعنىًب، كىالى يىٍأكيٍؿ ًعنىبنا رىٍطبنا كىالى يىاًبسنا ـً حى ٍمًر ًمفى اٍلعىجى ٍفنىًة اٍلخى كيؿَّ أىيَّاـً نىٍذرًًه الى يىٍأكيٍؿ ًمٍف كيؿّْ مىا ييٍعمىؿي ًمٍف جى
 ".اٍلًقٍشرً 

كىنا يمنع عف النذير أف يفرح بأفراح العالـ فيمتنع عف الخمر ككؿ ما يمت لُو ، الخمر يشير لمفرح العالمى 
 ىك مف أجؿ الرب يترؾ حتى ما ىك محمؿ بمحض إرادتو ال كشىء دنس بؿ ألنو .العجـ= بصمة حتى البذار 

كلعؿ اهلل أراد أف .  "أف أعمؿ مشيئة الذل أرسمنى كأتمـ عممو طعامى" قائبلن مع المسيح  ،ميتـ بالطعاـ اآلخر 
 كالمسيحى حيف يتخمى عف مباىج العالـ كممذاتو فيك ألف ، ( 5:31أـ  )ال يسكر النذير فينسى كصايا اهلل 

تسكركا بالخمر الذل فيو  ال"كيقكر بكلس الرسكؿ  . (كىذا ما نفعمو فى الصياـ  )عينو عمى السماء كأفراحيا 
كىذا يعنى أننا كمسيحييف ال نذىب لنبحث عف الفرح بكسائؿ العالـ  . (18 : 5أؼ) "الخبلعة بؿ إمتؤلكا بالركح

بؿ نرل النذير يمتنع . بؿ نحف نعرؼ طريؽ الفرح الحقيقى الذل يعطيو الركح ، لذلؾ نجاىد لكى نمتمئ بالركح 
عف كؿ ما يمت لمعنب بصمة ، حتى قشره كبذكره ، كالمعنى الركحى لنا أف ال نبحث عف أم مصدر لمفرح 

 .العالمى ميما كاف طالبيف مصدرا كاحدا لمفرح كىك اإلمتبلء مف الركح 
 

مىى رىٍأًسوً 5 (:- "5) أية ًإلىى كىمىاًؿ األىيَّاـً الًَّتي اٍنتىذىرى ًفييىا ًلمرَّبّْ يىكيكفي . كيؿَّ أىيَّاـً نىٍذًر اٍفًترىازًًه الى يىميرُّ ميكسىى عى
ؿى شىٍعًر رىٍأًسوً  بّْي خيصى ييرى  ".ميقىدَّسنا، كى

فيككف مف يترؾ شعره مثبلن لمف يتخمى عف المجد العالمى كالكرامة  (14:11كك1)ترؾ الشعر عيب لمرجؿ 
كعدـ قص الشعر إشارة إلىماؿ  (المسيح رفض الممؾ فى العالـ  )لينشغؿ بالكرامة كالمجد السماكل ، الزمنية 

  .زينة الجسد كاإلنفصاؿ عف العالـ
 

سىًد مىٍيتو 6   "(:-8-6) األيات ٍس ًمٍف 7. كيؿَّ أىيَّاـً اٍنًتذىارًًه ًلمرَّبّْ الى يىٍأًتي ًإلىى جى كهي كىأيٍختيوي الى يىتىنىجَّ أىبيكهي كىأيمُّوي كىأىخي
مىى رىٍأًسوً  ، ألىفَّ اٍنًتذىارى ًإلًيًو عى ـٍ ٍكًتًي ـٍ ًعٍندى مى  ".ًإنَّوي كيؿَّ أىيَّاـً اٍنًتذىارًًه ميقىدَّسه ًلمرَّبّْ 8. أىٍجًمًي

كأيضان مطمكب مف النذير أف ال . المكت يساكل الخطية كالمعنى أف ال يتبلمس مف كرس نفسو هلل مع الخطية
... مف أحب أبان أك أمان "  كىذا معنى كبلـ السيد المسيح ،ينشغؿ بالعبلقات الجسدية فيك منشغؿ اآلف باهلل فقط

بؿ يريدنا أف نرتفع بأفكارنا بأننا ،  األسرية =  كالحظ أف اهلل ال يرفض العبلقات الدمكية".أكثر منى فبل يستحقنى
( 47:12مت  + 60:9لك ). كأف الذل مات لنا ىك فى السماء كأننا ذاىبكف إليو، أعضاء فى العائمة السماكية 

. ىنا نرل أف الشركة الركحية تبتمع كؿ عبلقة جسدية كترتفع بيا. 
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كاف الشعر رير الحميؽ عبلمة عمى أف ىذا الشخص نذير لمرب، كالناس يركف  = ألف إنتذار إليو عمى رأسو
فيك فى مدة ، فإذا تبلمس النذير مع ميت يككف ىذا أماـ الناس فيو إىانة هلل . الشعر المسترسؿ كيعممكف ىذا
كىذا لنا نحف المسيحييف لُو معنى أف الناس ترل فينا أننا شعب المسيح فبل . تكريسو قد تخصص بالكامؿ هلل

 5مت )"ليرل الناس أعمالكـ الصالحة فيمجدكا أباكـ الذل فى السمكات" يجب أف يرانا الناس كنحف نخطىء بؿ 
فكاف ُيسمح لمكاىف أف ، كالحظ أف النذير مطمكب منو أكثر مما يطمب مف الكاىف فى العيد القديـ .  (16: 

. كفى لمس الميت تشابيت شريعة النذير مع رئيس الكينة. يشرب الخمر لكف بعيدان عف الخيمة
 

مىى فىٍجأىةو فىنىجَّسى رىٍأسى اٍنًتذىارًًه، يىٍحًمؽي رىٍأسىوي يىٍكـى طيٍيرًهً 9  "(:-12-9) األيات ذىا مىاتى مىٍيته ًعٍندىهي بىٍغتىةن عى ًفي . كىاًِإ
ًة االٍجًتمىاًع، 10. اٍليىٍكـً السَّابً  يىٍحًمقيوي  ٍيمى اـو ًإلىى اٍلكىاًىًف ًإلىى بىاًب خى مى ٍي حى تىٍيًف أىٍك ًبفىٍرخى ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًمًف يىٍأًتي ًبيىمىامى كى

ييقىدّْسي رىٍأسىوي ًفي ذًلؾى 11 ٍنوي مىا أىٍخطىأى ًبسىبىًب اٍلمٍيًت، كى ييكىفّْري عى رى ميٍحرىقىةن كى ًطيَّةو، كىاآلخى ةى خى فىيىٍعمىؿي اٍلكىاًىفي كىاًحدنا ذىًبيحى
ـي األيكلىى فىتىٍسقيطي ألىنَّوي نىجَّسى 12. اٍليىٍكـً  ، كىأىمَّا األىيَّا ةى ًإٍثـو ٍكًليٍّ ذىًبيحى كؼو حى ري ـى اٍنًتذىارًًه يىٍأًتي ًبخى فىمىتىى نىذىرى ًلمرَّبّْ أىيَّا
 ".اٍنًتذىارىهي 

  . رأسو فى أياـ إنتذاره شعرأل = رأس إنتذاره
فمع أف ما حدث ال ذنب . كاآلف كيؼ يتطير النذير لك تبلمس مع ميت مات فجأة كتبلمس معُو دكف أف يقصد
كفى ىذه الحالة عمى النذير . لُو فيو كلكف إلى ىذا الحد يريد اهلل أف يشرح كراىيتو لمخطية كحبو لمطيارة كالنقاكة

كحمؽ . كحيث أف الذبائح تشير لممسيح فبل تطيير سكل بدـ المسيح. أف يحمؽ رأسو كفى اليـك الثامف يقدـ ذبائح
. ىذا ما حدث مع المسيح حينما مات كقاـ كقمنا معُو فكاف لنا بداية جديدة، الرأس كالبدء مف جديد مع الذبيحة 

ففى البداية الجديدة مع الذبيحة . فالتبلمس مع ميت يشبو السقكط، ألنو لك قمنا أف النذير يشبو آدـ قبؿ السقكط 
كالحظ أف الخطية تجعمنا نخسر . نرل صكرة لما حدث مع المسيح ككنيستو (يـك القيامة  )كفى اليـك الثامف 

كعمى النذير أف يقدـ ذبيحة إثـ بعد أف يقرر أف يبدأ . الكثير فقد خسر النذير مدة إنتذاره األكلى ليبدأ مف جديد
  .يتضح ىنا الصرامة فى القداسة. ( 12آية )ثانية فيك قد أخطأ فى حؽ الرب 

التبلمس مع الخطية ،  = فإذا كاف التبلمس مع ميت 
 .كىذا معنى ىذا الطقس .   ال رفراف لمخطية سكل بدـ المسيح = فتقديـ الذبائح يعنى 

 

ًة االٍجًتمىاًع، : كىىًذًه شىًريعىةي النًَّذيرً »13   "(:-24-13) األيات ٍيمى ـي اٍنًتذىارًًه ييٍؤتىى ًبًو ًإلىى بىاًب خى يىٍكـى تىٍكميؿي أىيَّا
كىٍبشنا 14 ًطيَّةو، كى ةى خى ةن ذىًبيحى ًحيحى ٍكًليَّةن صى ةن كىاًحدىةن حى نىٍعجى ا ميٍحرىقىةن، كى ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا كىاًحدنا حى ري فىييقىرّْبي قيٍربىانىوي ًلمرَّبّْ خى

ةى سىالىمىةو،  ا ذىًبيحى ًحيحن كىاًحدنا صى
ٍيتو مى ى 15 ًرقىاؽى فىًطيرو مىٍدىيكنىةن ًبزى ، كى ٍيتو ٍمتيكتىةن ًبزى ا مى سىؿَّ فىًطيرو ًمٍف دىًقيؽ أىٍقرىاصن كى

سىكىاًاًبيىا ًتيىا كى ميٍحرىقىتىوي 16. تىٍقًدمى ًطيًَّتًو كى ةى خى يىٍعمىؿي ذىًبيحى ـى الرَّبّْ كى ا ةى 17. فىييقىدّْمييىا اٍلكىاًىفي أىمى كىاٍلكىٍبشي يىٍعمىميوي ذىًبيحى
سىًكيبىوي  تىوي كى يىٍعمىؿي اٍلكىاًىفي تىٍقًدمى ًة االٍجًتمىاًع رىٍأسى 18. سىالىمىةو ًلمرَّبّْ مى ى سىؿّْ اٍلفىًطيًر، كى ٍيمى يىٍحًمؽي النًَّذيري لىدىل بىاًب خى كى

ًة السَّالىمىةً  مىى النَّاًر الًَّتي تىٍحتى ذىًبيحى يىٍجعىميوي عى ذي شىٍعرى رىٍأًس اٍنًتذىارًًه كى يىٍأخي ذي اٍلكىاًىفي السَّاًعدى مىٍسميكقنا 19. اٍنًتذىارًًه، كى يىٍأخي كى
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ٍمًقًو شىٍعرى  يىٍجعىمييىا ًفي يىدىًم النًَّذيًر بىٍعدى حى ريقىاقىةى فىًطيرو كىاًحدىةن، كى ، كى قيٍرصى فىًطيرو كىاًحدنا ًمفى السَّؿّْ ًمفى اٍلكىٍبًش، كى
ـى الرَّبّْ 20اٍنًتذىارًًه،  ا ييرىدّْديىىا اٍلكىاًىفي تىٍرًديدنا أىمى سىاًؽ الرًَّفيعىةً . كى ٍدًر التٍَّرًديًد كى بىٍعدى ذًلؾى . ًإنَّوي قيٍدسه ًلٍمكىاًىًف مى ى صى كى

ٍمرنا ، قيٍربىانيوي ًلمرَّبّْ عىًف اٍنًتذىارًًه فىٍضالن عىمَّا تىنىاؿي يىديهي 21. يىٍشرىبي النًَّذيري خى سىبى نىٍذرًًه . ىًذًه شىًريعىةي النًَّذيًر الًَّذم يىٍنذيري حى
سىبى شىًريعىًة اٍنًتذىارًهً   .«الًَّذم نىذىرى كىذًلؾى يىٍعمىؿي حى

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 22 كىمَّ بىًنيًو قىاًاالن »23: كى كفى كى ـٍ ىىاري ـٍ : كىمّْ ييبىاًركيؾى الرَّبُّ 24: ىكىذىا تيبىاًركيكفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًاًميفى لىيي
يىٍحريسيؾى   ".كى

كاف عميو أف يمتـز بطقس  (قاؿ التممكد أف أقؿ مدة ىى ثبلثكف يكمان  )عندما تكتمؿ أياـ النذر التى نذرىا النذير 
. معيف نراه فى ىذه اآليات

ذا كاف المسيحى ىك نذير هلل كؿ العمر فيككف أف مدة إنتياء أياـ النذر ىى إشارة لمكتو  أل أف المسيحى .كا 
 .الممسكح بالميركف ىك مكرس هلل العمر كمو 

  .يقدـ النذير ذبائح فكأف كؿ جيادنا عمى األرض ال يقبؿ إال فى ذبيحة المسيح -1
كيقدـ فطير رمز لحياة المسيح التى كانت ببل خطية  (رمز لتقديـ المسيح نفسو ذبيحة  )ىك يقدـ ذبائح  -2

. فالمسيح أعطانا حياتو
كيحرؽ شعره فى نار ذبيحة . أل شعر رأسو الذل كاف مسترسبلن أياـ إنتذاره  = يحمؽ رأس إنتذاره -3

ىك يحمقو رمزان لعكدة كرامتو ال عمى أساس زمنى  فإف كاف إرخاء الشعر عيب كعار فيا*. السبلمة
كالشعر *.  فالشعر ُيحرؽ اآلف كتأكمو النار اإلليية عمى المذبحعالمى بؿ كرامة شركة األمجاد األبدية

كيمثمو ىنا ) مع اهلل فذبيحة السبلمة تشير لشركة الكنيسة كميا كينة كشعب. يحرؽ مع ذبيحة السبلمة
ككاف شعر النذير قد تـ حمقو فى * .كالمعنى ىك شركة ىذا النذير مع اهلل فترة إنتذاره  (نار المذبح

بداية فترة إنتذاره ، فصار الشعر الجديد ىك عبلمة لنذره ، كبتقديمو عمى المذبح ، يككف بيذا كأنو يقكؿ 
كىناؾ معنى آخر يراه النذير فى العيد القديـ أنو ىك . *هلل لقد قدمت حياتى لؾ يا رب خبلؿ فترة نذرل

كالنذر عمكمان نكع . كحيث أنو لف يقدر فيا ىك يقدـ شعره عمى المذبح، يريد لك قدـ نفسو ذبيحة  كنذير
كتقديـ الشعر عمى المذبح إشارة لقبكؿ اهلل ليذه الذبيحة فالنار ىى *. مف تقديـ اإلنساف  نفسو ذبيحة

كتقديميا مع ذبيحة السبلمة يشير أف كؿ ما نقدمو ال يقبؿ سكل بالذبيحة كالترديد .  نار إليية مقدسة
ليؾ)ماـ الرب أأماـ الرب عبلمة لعرض النذير عممو كتكريسو كتقدماتو   ثـ يأخذ الكاىف (الكؿ منؾ كا 

فالكاىف ىنا أيضا ككيؿ هلل كأكمو مف )  إشتراؾ الكاىف مع النذير لنذره ، بنصيبو عبلمة قبكؿ النذير
 يرل أف المرأة التى  الرسكؿنجد أف بكلس (15:11كك1) فىك *.(الذبيحة ىك عبلمة لقبكؿ اهلل لنذره

، فككف عريسيا المسيح التى فإذا فيمنا أف المرأة تشير لمنفس البشرية .  رأسيا فيذا مجد لياترخى شعر
ىك عار أماـ الناس لمرجؿ كلكف ىك . النذير يرخى شعره عبلمة تكريسو هلل ، فتكريسو هلل ىك مجد لو 

كأليس ىذا ىك تعريؼ الصميب تماما ، فالصميب ىك عار أماـ الناس = كعركس لممسيح فيذا مجد لو 
كالعار ىنا ىك شركة صميب مع المسيح حامؿ صميب العار ، كىذا معنى حرؽ . لكنو مجد أماـ اهلل 
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الشعر عمى المذبح مع ذبيحة السبلمة أل ىى شركة الصميب بيف المسيح كالكنيسة ككؿ مف يقبؿ أف 
 .(ىذه العبلمة كانت لتشير لكؿ معانى إرخاء الشعر* ). ينذر نفسو هلل 

 "دمعة مف عيكنيـ  ىناؾ يمسح اهلل كؿ" يشرب خمران رمزان لمتمتع بالفرح كىذا يشبو قكؿ سفر الرؤيا  -4
إنى مف "ىناؾ فى السماء الفرح الحقيقى حيث ننسى كؿ أحزاف كأالـ العالـ كيشبو قكؿ السيد المسيح 

مت ) "ذلؾ اليكـ حينما أشربوُ معكـ جديدان فى ممككت أبى  اآلف ال أشرب مف نتاج الكرمة ىذا إلى
كبعد إنتياء . فالمسيح بمكتو ثـ قيامتو ثـ صعكده لمسماء إنتيت أياـ إنتذاره عمى األرض. ( 29:26

.  سيشرب المسيح مع شعبو كأس الفرح الحقيقى،مدة إنتذارنا نحف أيضان 
فذبيحة المسيح أليبت قمكب شعبو بمحبتو فيـ . يقدـ النذير تقدمات أخرل إختيارية قدر إمكانياتو -5

كىناؾ معنى آخر فالشريعة ىنا تمـز النذير أف يقدـ حتى ال يشعر أنو . يريدكف أف يقدمكا لُو كؿ شىء
. بنذره أصبح مدينان هلل بؿ يظؿ مديكنان لو

ممحكظات 
 
كاف يمكف لشخص أف يككف نذيران بالنيابة عف آخريف كأف يتحمؿ نفقات نذره كمف ىنا نفيـ كيؼ إشترؾ  -1

  (26-23:21ع أ)بكلس مع آخريف فى نذر أنفسيـ 
ىكذا . كما كضع اهلل شريعة النذير فى العيد القديـ كطمب مف إبراىيـ أف يترؾ أىمو كبمده ليعتزؿ الشر -2

 . (15  :2يك1) "....األشياء ال تحبكا العالـ كال" فى العيد القديـ يقكؿ معممنا يكحنا 
  .ففى كقت النذر يككف اإلنساف قكيان باهلل  (شمشكف  )نرل فى الشعر أيضان رمز لمقكة  -3

 ككؿ مف كرس نفسو هلل يجد .جميؿ أف ينتيى ىذا اإلصحاح بالبركة فكما قمنا، يكسؼ ألنو كاف نذير كاف بركةك
  .بركة
 

يىٍحريسيؾى 24 (:- "24) أية  ".ييبىاًركيؾى الرَّبُّ كى
كنحف  . كالبركة ىى كؿ ما ىك خير كجيد كصالح. بركات ركحية كمادية كفى كؿ ما تمتد إليو يده =  يباركؾ

 .كمسيحييف نفيـ اآلف أف البركة األىـ ىى البركة الركحية 
 ( . 8-5:121مز ) خطر يرعاؾ اهلل  ألمف أعداء الجسد كالركح كمف = يحرسؾ

 
ميؾى 25 (:- "25) أية يىٍرحى مىٍيؾى كى ٍجًيًو عى  ". ييًضيءي الرَّبُّ ًبكى

  .أل يشرؽ بنكره عميؾ فيمؤلؾ مف الفيـ كينير بصيرتؾ كييديؾ = يضىء الرب بكجيو عميؾ
حتياجؾ لو كتجد نعمة فى عينيو كيعاممؾ بالرحمة = كيرحمؾ . ينظر إلى ضعفؾ كا 

 
يىٍمنىحيؾى سىالىمنا26 (:- "26) أية مىٍيؾى كى ٍجيىوي عى  ".يىٍرفى ي الرَّبُّ كى
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. أل ينظر إليؾ نظرة خاصة كينظر إليؾ طكؿ السنة بؿ كؿ العمر=  يرف  الرب كجيو عميؾ
  .سبلـ مع اهلل كالناس كالنفس.  سبلـ ركحى كنفسى كمادل كجسدل=كيمنحؾ سالمان 

مالحظات عمى ىذه البركة الكينكتية 
عتبركه سر إليى يفكؽ العقكؿ  -1 كىذا ، تعجب الييكد مف ذكر إسـ الرب فى ىذه البركة ثبلث مرات كا 

قدكس قدكس قدكس   6شإ )كقكؿ السيرافيـ فى.  القدكسنفيمو نحف كمسيحييف فيك إشارة لسر الثالكث
  .(8:4رؤ + 

خاصة باآلب كىى البركة كالحماية كالحراسة فيك يحرس تابعيو فيك القادر عمى كؿ  : البركة األكلى -2
خاصة باإلبف النكر الحقيقى الذل يضىء كالذل أرسمو اآلب كنكر لمعالـ  : كالبركة الثانية. شىء

 كعبارة يضئ .كبصميبو كانت المراحـ اإلليية فكممات النكر كالرحمة فى البركة الثانية تختص باإلبف
 ىك بياء+ الذل رآنى فقد رأل اآلب " المسيح بالجسد الذل رأينا فيو صكرة اهلل  بكجيو تشير لظيكر

( 15 : 1كك + 3 : 1عب + 9 : 14يك) "ىك صكرة اهلل رير المنظكر + مجد اآلب كرسـ جكىره 
خاصة بالركح القدس كعممو ،  : كالبركة الثالثة .كالمسيح تجسد ليرحمنا بصميبو ، كنكره أضاء عمينا

  كرفع الرب كجيو عمينا، (7:4فى  + 22:5رؿ ) كالسبلـ الذل يفكؽ كؿ عقؿ ،فمف ثماره السبلـ 
 الركح القدس ليسكف كالنتيجة إرساؿ. تشير لرضا اهلل عمينا بعد الصمح الذل عممو المسيح بدـ صميبو 

  .فينا كىك يأخذ مف األشياء التى لممسيح كيعمنيا لنا
 ىى نتيجة أنو فالحراسة = يحرسؾيباركؾ الرب ك  :- ىى نتيجة لؤلكلى فى الثبلث بركاتالطمبة الثانية -3

 .  ىك رحمنا بعد أف أشرؽ نكر المسيح أل بعد أف تجسد = يضئ الرب بكجيو عميؾ كيرحمؾ . يبارؾ
 .السبلـ ىك ثمرة مف ثمار الركح القدس  = يرف  الرب كجيو عميؾ كيمنحؾ سالما

كبركة الكاىف ىى نمكذج لعمؿ المسيح عمى األرض فبركة الكاىف . المسيح قبؿ صعكده بارؾ التبلميذ  -4
  .تككف بإستخداـ إسـ الرب

بناء عمى ىذه البركة الثالكثية نفيـ لماذا أمر المسيح التبلميذ حيف يعمدكف أف يعمدكا بإسـ اآلب كاإلبف  -5
 .فالبركة دائما ىى بركة ثالكثية  .  (14:13كك2راجع  ). كالركح القدس

  ."كلركحؾ" كيرد الشعب "السبلـ لجميعكـ " يصمى الكاىف : ىكذا تصنع الكنيسة فدائمان  -6
  .الكاىف ال يبارؾ مف نفسو بؿ ىك يستمدىا مف اهلل كاىب البركة -7

ىذه البركة الثالكثية نرل فييا نكع مف التدرج فالبركة األكلى أف يحرس الرب كيحمى كيمنع األذل ىى مرحمة 
  كأف اهلل يضىء، كالبركة الثانية نجد فييا تعبير أعمؽ يدؿ عمى بدء تككيف عبلقة شخصية مع اهلل ،أكلية 
 ثـ نأتى لمبركة الثالثة فأف يرفع الرب كجيو ،ذىف كيرشد كيقكد اإلنساف كلكف ىذا حدث لجميع المسيحييف اؿ

ىنا نصؿ لكماؿ عمؿ اهلل مع اإلنساف كنرل  (ىذا معنى الكممة األصمى  )إلنساف كيبيف رضاه كيثبت سبلمو لُو 
بؿ أف كممة سبلـ العبرية ىي شالكـ ال تعنى مجرد إنقطاع العداء بؿ تدؿ عمى . فيو مدل خصكصية العبلقة

 .التماـ كالكماؿ كالسبلمة
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ـٍ 27(:- "27) أية ، كىأىنىا أيبىاًركييي مىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى " .«فىيىٍجعىميكفى اٍسًمي عى

اهلل يريد أف يعطى بركة لشعبو ، كلكف الشعب ىـ . حقا الكاىف كاف يتمك البركة بفمو ، كلكف اهلل ىك الذل يبارؾ 
بشر ال يدرككف شيئا سكل ما يدرككنو عف طريؽ حكاسيـ، فاهلل يستخدـ الكاىف كككيؿ لو ، يتكمـ فيسمع الشعب 

.  كيفرح ، كيمضى الشعب كاثقا أف البركة ستأتى
 حينئذ يحؿ السبلـ عمى "السبلـ لجميعكـ " كالكاىف القبطى يفعؿ نفس الشئ حيف يصمى فى القداس قائبل 

فإف كاف البيت مستحقا . كحيف تدخمكف البيت سممكا عميو " المصميف ، كىذا نفيمو مما قالو الرب لتبلميذه 
إذان فيناؾ بركة  . (13 ، 12 : 10مت) "فميرجع سبلمكـ إليكـ  كلكف إف لـ يكف مستحقا. فميأتى سبلمكـ عميو 

 بدليؿ قكؿ الرب لتبلميذه ، أنو إف كاف مف يسمع ال يستحؽ "سبلـ لكـ"قكؿ الكاىف  تحؿ عمى المصميف عند
كلكف الكاىف أيضا محتاج ليذه البركة كىك يأخذىا أيضا . ترجع البركة إلييـ ، فيناؾ شئ يرجع كىك البركة 

 . "كلركحؾ أيضا"حينما يجيب الشعب بقكليـ 
مكانيات كشخصية الشخص ، فقكؿ الكحى إسمى فيذا =  فيجعمكف إسمى اإلسـ فى العبرية يعبر عف قدرات كا 

. يشير لمبركات التى يمكف هلل أف يفيض بيا عمى شعبو كىى ال نيائية 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الساب 
 

قرابيف كعطايا الشعب 
كينتيى بأف يقدـ حسابان . ت نجد ىنا فى إصحاح طكيؿ جدان تكرار لعطايا رؤساء الشعب هلل مكررة بنفس الكمما

ىنا يرل البعض تطكيؿ لمكبلـ كلكف ىذا لُو معنى آخر رائع، فنحف نرل اهلل ىنا يفرح . إجماليان لكؿ عطاياىـ
كاهلل الذل ال ينسى كأس ماء بارد ال ينسى . ال ألنو يحتاجيا لكف ألنيا عبلمة محبتيـ كبنكتيـ، بعطايا أكالده 

عطايا شعبو كمحبتيـ بؿ يسجميا ليـ فى الكتاب المقدس ليقرأىا كؿ جيؿ كما سجؿ أسماء شعبو فى سفر الحياة 
صحاح ، كفيو تسجيؿ ألسماء أصحاب داكد كأعماليـ  (23صـ2)كىذا اإلصحاح مثؿ . األبدية ( 16رك  )كا 

كىذا  )كنبلحظ أف اهلل يفرح بيبات شعبو مع أف اإلمتناع عنيا ليس خطية . كفيو أسماء أصحاب بكلس الرسكؿ
. كلنثؽ أف اهلل ال يبقى مديكنان فيك يفيض مف نعمو الكثير.   (مثؿ الصـك 

 – 10) كاآليات     تشمؿ تقدمة عامة أك قرباف عاـ  (9- 1) اآليات :-كنجد فى ىذا اإلصحاح تقدمتيف 
. تقدمة كؿ سبط بمفرده (اآلخر 

 
ًمي ى 1 "(:-9-1) األيات جى ٍذبىحى كى ًمي ى أىٍمًتعىًتًو، كىاٍلمى جى قىدَّسىوي كى وي كى مىسىحى ًة اٍلمىٍسكىًف، كى يىٍكـى فىرىغى ميكسىى ًمٍف ًإقىامى كى

قىدَّسىيىا،  يىا كى مىسىحى أىٍمًتعىًتًو كى
مىى 2 قىفيكا عى ؤىسىاءي األىٍسبىاًط الًَّذيفى كى ـٍ ري ، ىي ـٍ ؤيكسي بيييكًت آبىاًاًي ، ري ؤىسىاءي ًإٍسرىاًايؿى قىرَّبى ري

ٍعديكًديفى  ـى الرَّبّْ 3. اٍلمى ا ـٍ أىمى الىتو ميغىطَّاةن، كىاٍثنىٍي عىشىرى ثىٍكرنا: أىتىٍكا ًبقىرىاًبيًنًي ًلكيؿّْ كىاًحدو . ًستَّ عىجى مىةه، كى ًلكيؿّْ رىًايسىٍيًف عىجى
ـى اٍلمىٍسكىفً  ا قىدَّميكىىا أىمى ، كى ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 4. ثىٍكره ًة االٍجًتمىاًع، »5: فىكىمَّ ٍيمى ًة خى ًؿ ًخٍدمى ـٍ فىتىكيكفى ًلعىمى ٍذىىا ًمٍنيي خي

ًتوً  سىبى ًخٍدمى ، ًلكيؿّْ كىاًحدو حى الىًت كىالثّْيرىافى كىأىٍعطىاىىا ًلالًَّكيّْيفى 6. «كىأىٍعًطيىا ًلالًَّكيّْيفى ذى ميكسىى اٍلعىجى اٍثنىتىاًف ًمفى 7: فىأىخى
 ، ـٍ ًتًي سىبى ًخٍدمى ٍرشيكفى حى الىًت كىأىٍربىعىةه ًمفى الثّْيرىاًف أىٍعطىاىىا ًلبىًني جى اٍلعىجى

اًنيىةه ًمفى الثّْيرىاًف 8 ثىمى الىًت كى كىأىٍربى ه ًمفى اٍلعىجى
كفى اٍلكىاًىفً  ـٍ ًبيىًد ًإيثىامىارى ٍبًف ىىاري ًتًي سىبى ًخٍدمى ، ألىفَّ ًخٍدمىةى 9. أىٍعطىاىىا ًلبىًني مىرىاًرم حى ـٍ ـٍ ييٍعًطًي كىأىمَّا بىنيك قىيىاتى فىمى

مىى األىٍكتىاًؼ كىانيكا يىٍحًمميكفى  ، عى ـٍ مىٍيًي  ".اٍلقيٍدًس كىانىٍت عى
القرباف العاـ 

تقدـ الرؤساء بركح كاحد ليقدمكا عطية إجمالية كىذه سبقت فى ذكرىا العطايا الخاصة بكؿ سبط فاهلل يريد عبلقة 
 كلكف عمى أف ال تككف عبلقة فردية إنعزالية بؿ تنبع مف خبلؿ الركح الجماعية ،شخصية بينو كبيف كؿ عضك 

. ، ركح الشركة التى تربط الكنيسة كجسد كاحد
القياتييف ، أما متعة الخيمة فحمكلتيـ ثقيمة أ بنك جرشكف يستممكف ىـ كبنك مرارل عجبلت كثيراف لحمؿ  .1

القياتييف أنفسيـ صاركا مركبة لحمؿ .  كتافيـأال يستممكف عجبلت كثيراف ألنيـ يحممكف األقداس عمى 
. كىكذا صرنا لمركح القدس. المقدسات

 . الركح القدس ـ فييااهلل لـ يكصى بشكؿ العربات كال عددىا كترؾ ىذا لمحكمة البشرية التى يرشده .2
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 لكف اهلل ىنا ال ييمو التسمسؿ .كاضح أف ىذا اإلصحاح ليس فى مكضعو الزمنى = يـك فرغ مكسى :-1آية
فاهلل يفرح بعطايا . فبعد أف تكمـ عف تكريس القمب هلل يكممنا عف العطايا الشخصية. الزمنى بؿ الترتيب المنطقى
كقد تككف كممة يكـ ىنا مثؿ أياـ سفر التككيف أل رير محدكدة كيككف معناىا بعد .  مف خصص ككرس قمبو هلل

.  يكمان 12خصكصان أف تقدمات األسباط إستمرت . أف إنتيى مكسى مف إقامة الخيمة
 

 كالحظ أنيـ قدمكا ما تحتاجو الخدمة. فى التقدمة العامة ىـ إقتسمكا ثمنيا معان بالتساكل = أتكا بقرابينيـ :-3آية
. فعمى مف يقدـ عميو أف يرل ما تحتاجو الكنيسة. 

  .ىـ أعطكا عطاياىـ هلل = قدمكىا أماـ المسكف
حتى ال يشعر البلكييف أنيـ أخذكىا مف األسباط أك يشعر رؤساء  = كأعطيا لالكييف... خذىا منيـ  :-5آية 

.  بؿ أخذىا البلكيكف مف اهلل. األسباط أنيـ تفضمكا بشىء عمى البلكييف
 

قرباف كؿ سبط    (88-10) األيات
ٍذبىًح يىٍكـى مىٍسًحوً 10 "(:-88-10) األيات ؤىسىاءي ًلتىٍدًشيًف اٍلمى قىرَّبى الرُّ ٍذبىحً . كى ـى اٍلمى ا ـٍ أىمى ؤىسىاءي قىرىاًبينىيي ـى الرُّ قىدَّ . كى

ٍذبىحً »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى11 ـٍ ًلتىٍدًشيًف اٍلمى بيكفى قىرىاًبينىيي  .«رىًايسنا رىًايسنا ًفي كيؿّْ يىٍكـو ييقىرّْ
، ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا12 ًؿ نىٍحشيكفي ٍبفي عىمّْينىادىابى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف 13. كىالًَّذم قىرَّبى قيٍربىانىوي ًفي اٍليىٍكـً األىكَّ كى

مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا  ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى ٍزنيوي ًماىةه كى ةو كى ًفضَّ
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ٍمتيكتنا ًبزى ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مى

كرنا، 14 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي 15كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كىٍبشه كىاًحده كى ًطيَّةو، 16بىقىرو كى ًة خى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمىعىًز ًلذىًبيحى ًة 17كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى ٍمسىةي ًكبىاشو كى خى  .ىذىا قيٍربىافي نىٍحشيكفى ٍبًف عىمّْينىادىابى . ثىٍكرىاًف كى
كوىرى رىًايسي يىسَّاكىرى 18 ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًني قىرَّبى نىثىنىاًايؿي ٍبفي صي ٍزنيوي ًماىةه 19. كى ةو كى قىرَّبى قيٍربىانىوي طىبىقنا كىاًحدنا ًمٍف ًفضَّ

ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبًعيفى شىاًقالن عى ةن كىاًحدىةن ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى

كرنا، 20 ٍمميكِّا بىخي ٍحننا كىاًحدنا عىشىرىةى شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشنا كىاًحدنا 21كى ثىٍكرنا كىاًحدنا اٍبفى بىقىرو كى كى
ٍكًليِّا ًلميٍحرىقىةو،  كفنا كىاًحدنا حى ري خى كى

ًطيَّةو، 22 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى كى
ٍمسىةي 23 خى ًة ثىٍكرىٍاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى كوىرى . ًكبىاشو كى  .ىذىا قيٍربىافي نىثىنىاًايؿى ٍبًف صي
بيكليكفى أىًليآبي ٍبفي ًحيميكفى 24 ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًلًث رىًايسي بىًني زى ثىالىثيكفى 25. كى ٍزنيوي ًماىةه كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ

ٍيتو  ٍمتيكتنا ًبزى ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى شىاًقالن كى
ًلتىٍقًدمىةو، 

كرنا، 26 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كؼه كىاًحده 27كى ري خى كىٍبشه كىاًحده كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  حى

ًطيَّةو، 28 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 29كى خى ٍمسىةي ًكبىاشو كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى
ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى  .ىذىا قيٍربىافي أىًليآبى ٍبًف ًحيميكفى . تيييكسو كى
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كري ٍبفي شىدىٍيايكرى 30 ًفي اٍليىٍكـً الرَّابً  رىًايسي بىًني رىأيكبىٍيفى أىًليصي ٍزنيوي ًماىةه 31. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ
ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى
كرنا، 32 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 33كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى
ًطيَّةو، 34 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 35كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى كرى ٍبًف شىدىٍيايكرى . ًكبىاشو كى  .ىذىا قيٍربىافي أىًليصي
كًريشىدَّام36 ميكًميًايؿي ٍبفي صي اًمًس رىًايسي بىًني ًشٍمعيكفى شى ًفي اٍليىٍكـً اٍلخى ٍزنيوي 37. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ

ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا  مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى ًماىةه كى
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ٍمتيكتنا ًبزى مى

كرنا، 38 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 39كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى

ًطيَّةو، 40 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 41كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى
ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى كًريشىدَّام. ًكبىاشو كى ميكًميًايؿى ٍبًف صي  .ىذىا قيٍربىافي شى

ادى أىًليىاسىاؼي ٍبفي دىعيكًايؿى 42 ًفي اٍليىٍكـً السَّاًدًس رىًايسي بىًني جى ٍزنيوي ًماىةه 43. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ
ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى
كرنا، 44 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 45كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى
ًطيَّةو، 46 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 47كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى  .ىذىا قيٍربىافي أىًليىاسىاؼى ٍبًف دىعيكًايؿى . ًكبىاشو كى
ـى أىًليشىمى ي ٍبفي عىمّْيييكدى 48 ًفي اٍليىٍكـً السَّابً  رىًايسي بىًني أىٍفرىاًي ٍزنيوي ًماىةه 49. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ

ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى

كرنا، 50 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 51كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى

ًطيَّةو، 52 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 53كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى
ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى  .ىذىا قيٍربىافي أىًليشىمى ى ٍبًف عىمّْيييكدى . ًكبىاشو كى

كرى 54 ٍمًميًايؿي ٍبفي فىدىٍىصي ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًمًف رىًايسي بىًني مىنىسَّى جى ٍزنيوي ًماىةه 55. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ
ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى
كرنا، 56 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 57كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى
ًطيَّةو، 58 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 59كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى كرى . ًكبىاشو كى ٍمًميًايؿى ٍبًف فىدىٍىصي  .ىذىا قيٍربىافي جى
ًفي اٍليىٍكـً التَّاًسً  رىًايسي بىًني بىٍنيىاًميفى أىًبيدىفي ٍبفي ًجٍدعيكًني60 ٍزنيوي ًماىةه 61. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ

ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى

كرنا، 62 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 63كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى

ًطيَّةو، 64 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 65كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى
ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى  .ىذىا قيٍربىافي أىًبيدىفى ٍبًف ًجٍدعيكًني. ًكبىاشو كى
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ري ٍبفي عىمّْيشىدَّام66 ًفي اٍليىٍكـً اٍلعىاًشًر رىًايسي بىًني دىافى أىًخيعىزى ٍزنيوي ًماىةه 67. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ
ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى
كرنا، 68 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 69كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى
ًطيَّةو، 70 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 71كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى رى ٍبًف عىمّْيشىدَّام. ًكبىاشو كى  .ىذىا قيٍربىافي أىًخيعىزى
فى 72 اًدم عىشىرى رىًايسي بىًني أىًشيرى فىٍجًعيًايؿي ٍبفي عيٍكرى ًفي اٍليىٍكـً الحى ٍزنيوي ًماىةه 73. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ

ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى
ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو،  ًبزى

كرنا، 74 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كىٍبشه كىاًحده 75كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كؼه كىاًحده حى ري خى كى

ًطيَّةو، 76 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 77كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى
ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى فى . ًكبىاشو كى  .ىذىا قيٍربىافي فىٍجًعيًايؿى ٍبًف عيٍكرى

ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًني عىشىرى رىًايسي بىًني نىٍفتىاًلي أىًخيرىعي ٍبفي ًعينىفى 78 ٍزنيوي ًماىةه 79. كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ
ٍمتيكتنا  ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى ةو سىٍبعيكفى شىاًقالن عى ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو  ًبزى
كرنا، 80 ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى كؼه 81كى ري خى كىٍبشه كىاًحده كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو،  كىاًحده حى
ًطيَّةو 82 ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسه كىاًحده ًمفى اٍلمى ٍمسىةي 83. كى خى ٍمسىةي ًكبىاشو كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةو  ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى  .ىذىا قيٍربىافي أىًخيرىعى ٍبًف ًعينىفى . تيييكسو كى
ؤىسىاًء ًإٍسرىاًايؿى 84 ٍذبىًح يىٍكـى مىٍسًحًو ًمٍف ري ةو اٍثنىتىا عىشرىةى، . ىذىا تىٍدًشيفي اٍلمى نىاًضحي ًفضَّ مى ، كى ةو اٍثنىا عىشىرى أىٍطبىاؽي ًفضَّ

 ، كفي ذىىىبو اٍثنىا عىشىرى صيحي ةو سىٍبعيكفى 85كى حى كيؿُّ ًمٍنضى ةو، كى ثىالىثيكفى شىاًقؿى ًفضَّ ًة اآلًنيىًة . كيؿُّ طىبىؽ ًماىةه كى ًمي ي ًفضَّ جى
مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدسً  مىى شىاًقًؿ 86. أىٍلفىاًف كىأىٍربى ي ًماىةو عى ٍحفو عىشىرىةه عى كرنا، كيؿُّ صى ٍمميكءىةه بىخي كفي الذَّىىًب اٍثنىا عىشىرى مى صيحي كى

كفى شىاًقالن . اٍلقيٍدسً  كًف ًماىةه كىًعٍشري حي ًمي ي ذىىىًب الصُّ ، 87. جى كيؿُّ الثّْيرىاًف ًلٍمميٍحرىقىًة اٍثنىا عىشىرى ثىٍكرنا، كىاٍلًكبىاشي اٍثنىا عىشىرى
ًطيَّةً  ًة اٍلخى ٍعًز اٍثنىا عىشىرى ًلذىًبيحى تيييكسي اٍلمى ًتيىا، كى ٍكًليَّةي اٍثنىا عىشىرى مى ى تىٍقًدمى ًة 88. كىاٍلًخرىاؼي اٍلحى كيؿُّ الثّْيرىاًف ًلذىًبيحى كى

ٍكًليَّةي ًستُّكفى  ، كىاٍلًخرىاؼي اٍلحى ، كىالتُّييكسي ًستُّكفى كفى ثىٍكرنا، كىاٍلًكبىاشي ًستُّكفى ًة أىٍربىعىةه كىًعٍشري ٍذبىًح . السَّالىمى ىذىا تىٍدًشيفي اٍلمى
 ".بىٍعدى مىٍسًحوً 

 
ٍذبىًح يىٍكـى مىٍسًحوً 10 (:- "10) أية ؤىسىاءي ًلتىٍدًشيًف اٍلمى قىرَّبى الرُّ ٍذبىحً . كى ـى اٍلمى ا ـٍ أىمى ؤىسىاءي قىرىاًبينىيي ـى الرُّ قىدَّ " .كى

. لباس الشىء ثكبان جديدان لمناسبة ماإإذان ىى كممة تعنى . لعميا مف الدشف الفارسية أل الثكب الجديد = تدشيف
. كنستخدميا بمعنى تكريس الشىء الجديد لخدمة اهلل

 لـ يأمرىـ اهلل بيا بؿ قدمكىا مف أنفسيـ كسميت قرابيف ألنيا قربت  ،ىى عطايا الشعب = قدـ الرؤساء قرابينيـ
. هلل
ٍذبىحً »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى11 (:- "11) أية ـٍ ًلتىٍدًشيًف اٍلمى بيكفى قىرىاًبينىيي  .«رىًايسنا رىًايسنا ًفي كيؿّْ يىٍكـو ييقىرّْ
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كلنبلحظ أف عطايا األسباط كميا متساكية حتى ال ينتفخ أحد كال يصغر . كؿ يـك يقدـ رئيس قرابينو فيفرح اهلل بو
. أحد فى عينى نفسو كحتى ال يتصكر أحد أف لو نصيب أكبر فى القدس

 
، ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا12 (:- "12) أية ًؿ نىٍحشيكفي ٍبفي عىمّْينىادىابى  ".كىالًَّذم قىرَّبى قيٍربىانىوي ًفي اٍليىٍكـً األىكَّ

بدأ سبط ييكذا بالتقديـ فمف ىذا السبط سيأتى المسيح كحتى ال ينتفخ نحشكف كاف ىك الكحيد الذل لـ يضاؼ 
ىكالرئيس الركحى فيك األسد . كىناؾ سبب أىـ كىك أف المسيح ىك رئيس ييكذا الحقيقى. إلسمو لقب رئيس

كنبلحظ أف ترتيب ذكر األسباط كاف بحسب إقامتيـ فى المحمة فبدأ بالشرؽ حيث سبط . الخارج مف سبط ييكذا
. ييكذا ثـ الجنكب ثـ الغرب ثـ الشماؿ

 
ةو سىٍبعيكفى 13  (:- "13) أية ةه كىاًحدىةه ًمٍف ًفضَّ حى ًمٍنضى ثىالىثيكفى شىاًقالن، كى ٍزنيوي ًماىةه كى ةو كى قيٍربىانيوي طىبىؽه كىاًحده ًمٍف ًفضَّ كى

ٍيتو ًلتىٍقًدمىةو، ٍمتيكتنا ًبزى ٍمميكءىتىاًف دىًقيقنا مى مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدًس، ًكٍمتىاىيمىا مى  "شىاًقالن عى
أما الذىبية فيى تستخدـ لحمؿ البخكر إلى مذبح داخؿ . التقدمات الفضية تستخدـ مع مذبح المحرقة فى الخارج

. إلستقباؿ دـ الذبيحة = كالمنضحة ،الخيمة 
  
كرنا،14 (:- "14) أية ٍمميكءه بىخي ٍحفه كىاًحده عىشىرىةي شىكىاًقؿى ًمٍف ذىىىبو مى صى  "كى

. كاألطباؽ لكضع المحكـ. لعجف الدقيؽ = الصحكف
 

ٍكًليّّ ًلميٍحرىقىةو، 15 "(:-17-15) األيات كؼه كىاًحده حى ري خى كىٍبشه كىاًحده كى ثىٍكره كىاًحده اٍبفي بىقىرو كى كى
تىٍيسه كىاًحده ًمفى 16 كى

ًطيَّةو،  ًة خى اٍلمىعىًز ًلذىًبيحى
ٍكًليَّةو 17 ٍمسىةي ًخرىاؼو حى خى ٍمسىةي تيييكسو كى خى ٍمسىةي ًكبىاشو كى خى ًة ثىٍكرىاًف كى ًة السَّالىمى ًلذىًبيحى ىذىا . كى

 ".قيٍربىافي نىٍحشيكفى ٍبًف عىمّْينىادىابى 
فذبيحة المسيح ىى  (5)تقديـ الذبائح يشير لعدـ قبكؿ عطايانا إال مف خبلؿ المسيح المصمكب كالحظ تكرار رقـ 

. سبب النعمة التى نحف فييا
 إشتممت عمى أياـ ، يكـ بمعدؿ يـك لكؿ سبط 12 فى كتب التفسير يتردد كثيران ىؿ أياـ التقديـ كىـ :-ممحكظة

.  كالسبت مقدس لمربفتقديـ قرابيف لمييكؿ ىك عمؿ مقدس. السبكت؟  كىذا سؤاؿ ال محؿ لُو 
 

مىى اٍلًغطىاًء 89 (:- "89) أية ٍكتى ييكىمّْميوي ًمٍف عى ـى مىعىوي، كىافى يىٍسمى ي الصَّ ًة االٍجًتمىاًع ًليىتىكىمَّ ٍيمى ؿى ميكسىى ًإلىى خى فىمىمَّا دىخى
كبىٍيًف، فىكىمَّمىوي  مىى تىابيكًت الشَّيىادىًة ًمٍف بىٍيًف اٍلكىري  ".الًَّذم عى

. فاهلل ىنا يكمـ كؿ الشعب مف خبلؿ مكسى. كبلـ اهلل مع مكسى إعبلنان منو أنو قبؿ قرابيف شعبو كفرح بيا
كىنا . كىناؾ مف يقكؿ أف اهلل كاف يكمـ مكسى مف عمى الغطاء بينما كاف الشعب يأكؿ مف لحـ ذبيحة السبلمة

(.2،1:1عب ) كلكف فى األياـ األخيرة كممنا فى إبنو ، كفى العيد القديـ اهلل كاف يكمـ األنبياء ،اهلل يكمـ مكسى 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثامف
 

سيامة الالكييف 
فالمنارة تشير  ،ارة الذىبية المفيحدثنا عف ... قبؿ أف يحدثنا الكحى اإلليى عف طقس سيامة البلكييف

لذلؾ كاف ينبغى أف . فبل تكجد خدمة كنسية كال أسرار، بدكف عمؿ الركح القدس. لمركح القدس كعممو فى الكنيسة
كالحديث ىنا عف إضاءة الُسرجْع أل عمؿ الركح القدس . يككف الحديث عف المنارة سابقان لطقس سيامة البلكييف

كيفيـ مف ىذا أف البلكييف ىـ المنارات الحية يجب أف يمتمئكا بالركح القدس حتى يككنكا منيريف . خبلؿ البلكييف
 مكقدة ككاف الكاىف يضىء المنارة مف نار المذبح قفمف يتقدـ لمخدمة يجب أف تككف سرج. كتككف لخدمتيـ ثمار

 يشعؿ قمكبنا بنار الذل، كالمعنى أف اإلستنارة فى حياة أكالد اهلل إنما تتحقؽ بالمسيح يسكع كاىننا األعظـ ، 
كىذه النار تشعؿ الحب فى قمكبنا كتحرؽ أشكاؾ ،  ( المحرقةمذبح)= ركحو القدكس مف خبلؿ نار الصميب 

 .الخطية
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-4-1) األيات كىمَّ قيٍؿ لىوي »2: كى كفى كى ـٍ ىىاري نىارىًة تيًضيءي : كىمّْ مىتىى رىفىٍعتى السُّريجى فىًإلىى قيدَّاـً اٍلمى
كفي ىكىذىا3. «السُّريجي السٍَّبعىةي  يىا كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى. فىفىعىؿى ىىاري نىارىًة رىفى ى سيريجى ٍنعىةي 4. ًإلىى قيدَّاـً اٍلمى كىىًذًه ًىيى صى

نىارىةً  كلىةه ًمٍف ذىىىبو : اٍلمى كلىةه . مىٍسحي زىٍىريىىا ًىيى مىٍسحي تَّى سىاقييىا كى ٍنظىًر الًَّذم أىرىاهي الرَّبُّ ميكسىى ىكىذىا عىًمؿى . حى سىبى اٍلمى حى
نىارىةى   ".اٍلمى

 .ىركف رئيس الكينة كالمسيح ىك رئيس كينتنا الحقيقى الذل أرسؿ ركحو القدكس لنا = كمـ ىركف
ضاءتيا ئ أل تنظيفيا كمؿ =متى رفعت السرج   .ىا بالزيت كا 

فيى تعتبر جسـ المنارة كالمطمكب أف ، المقصكد بالمنارة ىنا الساؽ الكسطى  = إلى قداـ المنارة تضىء السرج
سـ إكالمعنى الركحى أف أل خدمة يجب أف تككف لمجد . تككف الُسرج مشتعمة بحيث تككف فتايميا تجاه الساؽ

  .ىنا كاف التبلميذ ُسُرج مكقدة تجاه الساؽ، (  12:3أع )ليذا قاؿ التمميذاف لماذا تشخصاف إلينا . المسيح
كا بؾكال يسبككىا فيشابيكا الكثنييف كما سبؽ كس. كسحالة الذىب أل برادتو،  بالمبرد قأل منحكت = مسحكلة

 .  فيضيئكا كمنارات كسط العالـ، كالحظ أنو بالتجارب يَيبْعُردْع اهلل شعبو كخدامو . العجؿ الذىبى
. الـ رىيبة أقمنا أف الساؽ تشير لممسيح كىك أيضان إحتمؿ  = حتى ساقيا كزىرىا

 .شعبو كىـ ثمار عممو = كىكذا الزىر
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 5 "(:-19-5) األيات كىمَّ طىيٍّْرىيـٍ »6: كى ًذ الالًَّكيّْيفى ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ـٍ 7. خي كىىكىذىا تىٍفعىؿي لىيي
كا: ًلتىٍطًييرًًىـً  ـٍ فىيىتىطىيَّري يىٍغًسميكا ًثيىابىيي ، كى ـٍ مىى كيؿّْ بىشىرًًى كا ميكسىى عى ٍلييًمرُّ ًطيًَّة، كى ـٍ مىاءى اٍلخى مىٍيًي ذيكا 8. اٍنًضٍح عى ثيَـّ يىٍأخي

ٍيتو  ٍمتيكتنا ًبزى تىوي دىًقيقنا مى تىٍقًدمى ًطيَّةو . ثىٍكرنا اٍبفى بىقىرو كى ًة خى ذي ًلذىًبيحى رى اٍبفى بىقىرو تىٍأخي ثىٍكرنا آخى ًة 9. كى ٍيمى ـى خى ا ـي الالًَّكيّْيفى أىمى فىتيقىدّْ
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 ، ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى تىٍجمى ي كيؿَّ جى االٍجًتمىاًع، كى
مىى 10 ـٍ عى ، فىيىضى ي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى أىٍيًديىيي ـى الرَّبّْ ا ـي الالًَّكيّْيفى أىمى تيقىدّْ كى

ـى الرَّبّْ ًمٍف ًعٍنًد بىًني ًإٍسرىاًايؿى فىيىكيكنيكفى ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى الرَّبّْ 11. الالًَّكيّْيفى  ا كفي الالًَّكيّْيفى تىٍرًديدنا أىمى ييرىدّْدي ىىاري ثيَـّ 12. كى
، ًلمتٍَّكًفيًر عىًف  رى ميٍحرىقىةن ًلمرَّبّْ ًطيَّةو، كىاآلخى ةى خى ٍيًف، فىتيقىرّْبي اٍلكىاًحدى ذىًبيحى مىى رىٍأسىًي الثٍَّكرى ـٍ عى يىضى ي الالًَّكيُّكفى أىٍيًديىيي

ـٍ تىٍرًديدنا ًلمرَّبّْ 13. الالًَّكيّْيفى  تيرىدّْديىي بىًنيًو كى كفى كى ـى ىىاري ا تيٍفًرزي الالًَّكيّْيفى ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى 14. فىتيكًقؼي الالًَّكيّْيفى أىمى كى
ـٍ تىٍرًديدنا، 15. فىيىكيكفي الالًَّكيُّكفى ًلي تيرىدّْديىي ـٍ كى ٍيمىةى االٍجًتمىاًع فىتيطىيّْريىي بىٍعدى ذًلؾى يىٍأًتي الالًَّكيُّكفى ًليىٍخًدميكا خى كى

ـٍ 16 ألىنَّيي
ـٍ ًلي. مىٍكىيكبيكفى ًلي ًىبىةن ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى  ٍذتييي ، ًبٍكًر كيٌؿ ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىًد اتَّخى ألىفَّ 17. بىدىؿى كيؿّْ فىاًتًح رىًحـو

ًمفى اٍلبىيىاًاـً  ـٍ ًلي. ًلي كيؿَّ ًبٍكرو ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًمفى النَّاًس كى ٍبتي كيؿَّ ًبٍكرو ًفي أىٍرًض ًمٍصرى قىدٍَّستييي رى . يىٍكـى ضى
ٍذتي الالًَّكيّْيفى بىدىؿى كيؿّْ ًبٍكرو ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى 18 ، 19. فىاتَّخى بىًنيًو ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى كفى كى كىىىٍبتي الالًَّكيّْيفى ًىبىةن ًليىاري كى

بىأه  ، ًلكىٍي الى يىكيكفى ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ًلمتٍَّكًفيًر عىٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي خى
"  .«ًعٍندى اٍقًترىاًب بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًإلىى اٍلقيٍدسً 

كىنا نجد اهلل نفسو يقدس ىذه النفكس ، كرد طقس سيامة الكينة كىنا نجد طقس سيامة البلكييف  (8ال)فى 
. لتتأىؿ لخدمتو لذلؾ يقدمكف عنيـ ذبائح خطية كذبائح محرقة لمتكفير عنيـ

 
ـً 7 (:- "7) أية ـٍ ًلتىٍطًييرًًى يىٍغًسميكا : كىىكىذىا تىٍفعىؿي لىيي ، كى ـٍ مىى كيؿّْ بىشىرًًى كا ميكسىى عى ٍلييًمرُّ ًطيًَّة، كى ـٍ مىاءى اٍلخى مىٍيًي اٍنًضٍح عى

كا ـٍ فىيىتىطىيَّري  ".ًثيىابىيي
كقد يككف مف المرحضة أك مف الماء الذل بو بعض مف رماد ، أل ماء التطيير مف الخطية  = ماء الخطية
المقصكد أف يحمقكا كؿ شعر . البشر ىك البشرة أل الجمد = كليمركا مكسى عمى كؿ بشرىـ. البقرة الحمراء

فالخطية ساكنة ، كالشعر ىك نمك طبيعى لمجسـ كحمقو يشير لنزع كؿ ما ىك متعمؽ بالجسد مف دنس . جسميـ
. كىكذا كاف األبرص فى طقس تطييره يحمؽ كؿ شعره إشارة لنزع كؿ إثـ مف حياتو( . 7رك )فى الجسد 

لتزاميـ بالحياة المقدسة الطاىرة ككاف الكينة يغتسمكف كميـ إعبلمة  = كيغسمكا ثيابيـ. كيناظر ىذا اآلف التكبة
. أما البلكييف فيكتفكا بغسؿ ثيابيـ

 
، 9 (:- "9) أية ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى تىٍجمى ي كيؿَّ جى ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى ـى خى ا ـي الالًَّكيّْيفى أىمى  "فىتيقىدّْ

. (3:8 ال+12:40 +4:29خر)أك نكاب الجماعة  = تجم  كؿ جماعة
 

مىى الالًَّكيّْيفى 10 (:- "10) أية ـٍ عى ، فىيىضى ي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى أىٍيًديىيي ـى الرَّبّْ ا ـي الالًَّكيّْيفى أىمى تيقىدّْ " .كى
الطقس يشبو تزكية  ىـ عطية الشعب هلل أك ىـ مثؿ الذبائح يقدميا الشعب كىذا = فيض  بنك إسراايؿ أيدييـ

ذا فيمنا أف البلكييف كانكا بدالن عف األبكار فيـ فعبلن كأنيـ يقدمكنيـ . الكاىف الجديد أك ترشيح الشعب ألسقؼ كا 
 . ذبائح
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ـى الرَّبّْ ًمٍف ًعٍنًد بىًني ًإٍسرىاًايؿى فىيىكيكنيكفى ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى الرَّبّْ 11 (:- "11) أية ا كفي الالًَّكيّْيفى تىٍرًديدنا أىمى ييرىدّْدي ىىاري  ".كى
ليؾ"ىذا ما يفعمو ىركف مع الذبائح كالمعنى  = يردد ىركف الالكييف  كىنا الشعب يعطى البلكييف هلل "ىـ منؾ كا 

. كالحظ أف اهلل ىك الذل خمقيـ لذلؾ فكؿ ما أعطاه اهلل لنا كنقدمو لو يعيده لنا ثانية. كاهلل يعطييـ ليركف، 
 

، ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي 19 (:- "19) أية بىًنيًو ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى كفى كى كىىىٍبتي الالًَّكيّْيفى ًىبىةن ًليىاري كى
بىأه ًعٍندى اٍقًترىاًب بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًإلىى  ، ًلكىٍي الى يىكيكفى ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ًلمتٍَّكًفيًر عىٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًة االٍجًتمىاًع، كى ٍيمى خى

 ".«اٍلقيٍدسً 
كىـ فى .  كيقكـ البلكييف بالخدمة بدالن عنيـ،فبنى إسرائيؿ مقصريف فى خدمة الرب = لمتكفير عف بنى إسراايؿ

 . حراستيـ يمنعكف الشعب مف اإلقتراب مف الخيمة كأدكاتيا فبل يمكت الشعب
كفى نفس الكقت ىك . ىذه الصكرة ترسـ لنا صكرة المسيح الخادـ الحؽ الذل ىك عطية اآلب لمبشرية لخبلصيا

كفى سر اإلفخارستيا يتقبؿ اهلل قرابيف شعبو خبلؿ . ذبيحة حب تقدـ لآلب بإسـ البشرية يتقبميا عبلمة رضا عنا
ىك عبلمة حب مشترؾ فيو . كيتقبؿ الشعب مف اآلب جسد إبنو كدمو سر إتحاد معو كتقديس ليـ. الصميب

 .كيككف ىك تقدمة كؿ طرؼ لآلخر. يتبلقى اآلب مع البشرية

 
سىبى كيؿّْ مىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى 20 "(:-24-20) األيات ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًلالًَّكيّْيفى حى مىاعى كيؿُّ جى كفي كى فىفىعىؿى ميكسىى كىىىاري

ـٍ بىنيك ًإٍسرىاًايؿى . عىًف الالًَّكيّْيفى  ـى 21. ىكىذىا فىعىؿى لىيي ا كفي تىٍرًديدنا أىمى ـٍ ىىاري رىدَّدىىي ، كى ـٍ فىتىطىيَّرى الالًَّكيُّكفى كىوىسَّميكا ًثيىابىيي
كفي ًلتىٍطًييرًًىـٍ  ـٍ ىىاري ٍنيي كىفَّرى عى ، كى ـى 22. الرَّبّْ ا ًة االٍجًتمىاًع أىمى ٍيمى ـٍ ًفي خى تىيي بىٍعدى ذًلؾى أىتىى الالًَّكيُّكفى ًليىٍخًدميكا ًخٍدمى كى

ـٍ  ـى بىًنيًو، كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى عىًف الالًَّكيّْيفى ىكىذىا فىعىميكا لىيي ا كفى كىأىمى ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 23 .ىىاري كىمَّ ىذىا مىا »24: كى
ًة االٍجًتمىاعً : ًلالًَّكيّْيفى  ٍيمى ًة خى نَّديكا أىٍجنىادنا ًفي ًخٍدمى اًعدنا يىٍأتيكفى ًليىتىجى ٍمسو كىًعٍشًريفى سىنىةن فىصى  ".ًمًف اٍبًف خى

ًة كىالى يىٍخًدميكفى بىٍعدي 25 (:- "25) أية ٍنًد اٍلًخٍدمى ٍمًسيفى سىنىةن يىٍرًجعيكفى ًمٍف جي ًمًف اٍبًف خى  ". كى
. المقصكد الخدمات البدنية الثقيمة = كال يخدمكف بعد

 
رىًس ًحرىاسىةو، لًكٍف ًخٍدمىةن الى يىٍخًدميكفى 26 (:- "26) أية ًة االٍجًتمىاًع ًلحى ٍيمى ـٍ ًفي خى تىيي كفى ًإٍخكى ىكىذىا تىٍعمىؿي . ييكاًزري

 ".«ًلالًَّكيّْيفى ًفي ًحرىاسىاًتًيـٍ 
.25نفس المعنى فى آية  = لكف خدمة ال يخدمكف
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح التاس 
 

 اإلليية العبادة
اهلل أقاـ مكسى كىركف كالبلكييف لخدمة الشعب لكف الرعاية الحقيقية ىى فى يد اهلل الذل يعمؿ فى خدامو 

  :-كخبلليـ يرعى شعبو كنجد ىنا فى ىذا اإلصحاح
 .كاهلل يخبره بما يفعؿ . مشكمة تظير لمكسى فيمجأ هلل، ىك يطمب مشكرة اهلل ال الناس -1
.  فاهلل ال يترؾ شعبو فى حيرة بؿ يتكلى قيادتيـ بنفسو. السحابة تقكد الشعب -2

كالركح القدس ىك الذل يقكد الكنيسة حتى أف كثيران مف المفسريف أطمقكا عمى سفر أعماؿ الرسؿ سفر أعماؿ 
 "كؿ شىء كيذكركـ بكؿ ما قمتو لكـ  يعممكـ"كبالصبلة يرشد اهلل خداـ الكنيسة فالركح القدس . الركح القدس

كالفصح المذككر ىنا ىك جسد المسيح كدمو فى . كالركح القدس ىك السحابة التى تقكد الكنيسة  ( . 26 :14يك)
. كسطنا دائمان، مرافقان لنا فى رحمة رربتنا 

 
ـٍ ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ًفي الشٍَّيًر 1 "(:-5-1) األيات كًجًي ري يًَّة ًسينىاءى، ًفي السَّنىًة الثَّاًنيىًة ًلخي ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي بىرّْ كىمَّ كى

ًؿ قىاًاالن  ٍقًتوً »2: األىكَّ ٍؿ بىنيك ًإٍسرىاًايؿى اٍلًفٍصحى ًفي كى ٍليىٍعمى ًفي اٍليىٍكـً الرَّاب ى عىشىرى ًمٍف ىذىا الشٍَّيًر بىٍيفى اٍلعىشىاءىٍيًف 3. كى
ٍقًتوً  كيؿّْ أىٍحكىاًمًو تىٍعمىميكنىوي . تىٍعمىميكنىوي ًفي كى سىبى كيؿّْ فىرىاًاًضًو كى ـى ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى أىٍف يىٍعمىميكا اٍلًفٍصحى 4. «حى . فىكىمَّ

سىبى كيؿّْ 5 يًَّة ًسينىاءى، حى ًؿ ًفي اٍليىٍكـً الرَّاب ى عىشىرى ًمفى الشٍَّيًر بىٍيفى اٍلعىشىاءىٍيًف ًفي بىرّْ فىعىًمميكا اٍلًفٍصحى ًفي الشٍَّيًر األىكَّ
 ".مىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى ىكىذىا فىعىؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى 

كاهلل .  فضمو لذبيحة الفداء يرجعإىتماـ اهلل بخركؼ الفصح كطقكسو ىك أف يعرؼ الشعب أف كؿ ما كاف ليـ
أك فى العشية  = بيف العشاءيف. يعطى ىذه اإلرشادات قبؿ سفر البرية بستة أياـ حتى تبقى ماثمة فى أذىانيـ

كالعشاء الثانى ، كالمقصكد بيذا الكقت كقت المساء الكاقع فى الفترة مف العشاء األكؿ الذل يبدأ بحمكؿ المساء 
 .ىذا يظير إىتماـ اهلل بالطقس = حسب كؿ فرااضو. الذل يككف فى مغيب الشمس

 
ـٍ أىٍف يىٍعمىميكا اٍلًفٍصحى ًفي ذًلؾى اٍليىٍكـً 6  "(:-8-6) األيات ـٍ يىًحؿَّ لىيي ، فىمى . لًكٍف كىافى قىٍكـه قىٍد تىنىجَّسيكا إًلٍنسىافو مىٍيتو

 ، كفى ًفي ذًلؾى اٍليىٍكـً ـى ميكسىى كىىىاري ا فىتىقىدَّميكا أىمى
قىاؿي لىوي أيكلًاؾى النَّاسي 7 سيكفى إًلٍنسىافو مىيّْتو »: كى ًلمىاذىا نيٍترىؾي . ًإنَّنىا ميتىنىجّْ

؟ ٍقًتًو بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى تَّى الى نيقىرّْبى قيٍربىافى الرَّبّْ ًفي كى ـٍ ميكسىى8« حى ًقفيكا ألىٍسمى ى مىا يىٍأميري ًبًو الرَّبُّ ًمٍف »: فىقىاؿى لىيي
ـٍ   ".«ًجيىًتكي

ىؿ !! نرل ىنا إىتماـ الشعب بذبيحة الفصح كمف ُحـر منيا لسبب خارج عف إرادتو ييتـ ىنا بأف ال ُيحـر منيا
كىذه ىى العبادة  "كذىب يصمى كيسأؿ اهلل... ؼ كمف عظمة مكسى أنو قاؿ ال أعر. نيتـ نفس اإلىتماـ بالتناكؿ
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كرجالو يسألكنو كالركح يرشدىـ كيقكدىـ ، كىـ  . (مكسى ىنا)اهلل ُيعَيمِّـ طرؽ العبادة كيسمميا لرجالو " = اإلليية
 . ، كعمينا أف ال نشرع فى عمؿ ما إال بعد أف نسأؿ اهلل أكالفبل يكجد مف يعرؼ كؿ شىء. يقكدكف شعبو 

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 9 "(:-14-9) األيات ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿ قىاًاالن »10: فىكىمَّ ـٍ كىافى : كىمّْ ـٍ أىٍك ًمٍف أىٍجيىاًلكي كيؿُّ ًإٍنسىافو ًمٍنكي

ًؿ اٍلًفٍصحى ًلمرَّبّْ  ، فىٍميىٍعمى ، أىٍك ًفي سىفىرو بىًعيدو ًفي الشٍَّيًر الثَّاًني، ًفي اٍليىٍكـً الرَّاب ى عىشىرى بىٍيفى 11. نىًجسنا ًلمىٍيتو
ميرىارو يىٍأكيميكنىوي . اٍلعىشىاءىٍيًف يىٍعمىميكنىوي  مىى فىًطيرو كى كا عىٍظمنا ًمٍنوي 12. عى بىاًح كىالى يىٍكًسري سىبى كيؿّْ . الى ييٍبقيكا ًمٍنوي ًإلىى الصَّ حى

تىرىؾى عىمىؿى اٍلًفٍصًح، تيٍقطى ي ًتٍمؾى النٍَّفسي ًمٍف 13. فىرىاًاًض اٍلًفٍصًح يىٍعمىميكنىوي  ، كى لىٍيسى ًفي سىفىرو لًكٍف مىٍف كىافى طىاًىرنا كى
ٍقًتوً  ـٍ تيقىرٍّْب قيٍربىافى الرَّبّْ ًفي كى ًطيَّتىوي . شىٍعًبيىا، ألىنَّيىا لى ـٍ وىًريبه فىٍميىٍعمىٍؿ 14. ذًلؾى اإًلٍنسىافي يىٍحًمؿي خى ؿى ًعٍندىكي ذىا نىزى كىاًِإ

ا ًلمرَّبّْ  ٍكًمًو كىذًلؾى يىٍعمىؿي . ًفٍصحن حي ًة اٍلًفٍصًح كى سىبى فىًريضى طىًنيّْ األىٍرضً . حى ًلكى ـٍ ًلٍمغىًريًب كى ةه كىاًحدىةه تىكيكفي لىكي  ".«فىًريضى
 لكنو قدـ ليـ فرصة . إقامة الفصح مكاففعلـ يحـر اهلل مف تنجس بميت بغير إرادتو، أك كاف فى سفر بعيد 

 ببل سبب تقطع تمؾ النفس  الفصحممارستو فى الشير الثانى بدالن مف األكؿ، أما مف يمتنع عف ممارسة طقس
  :-مف شعب اهلل
بدكف إستحقاؽ يصبح "كاف البد أف ال يسمح اهلل لمف دنس نفسو أف يأكؿ الفصح فمف يتناكؿ  - أ

. كاهلل يعطى فرصة لمتكبة ثـ نتناكؿ. (27:11كك1 )"مجرمان فى جسد الرب كدمو
كىذا رمز لخبلص  (19:12خر)كاف الغرباء يمكنيـ أف يقدمكا الفصح بعد أف يختتنكا كيتيكدكا  - ب

. كؿ األمـ كقبكليـ
 .طع أف يحتفؿ باألكؿ فيؿ نيتـ مثؿ ىؤالء بالتناكؿ تاهلل يسمح بفصح ثاف لمف لـ يس- ج
 سنة 40كاف المفركض أف يحتفمكا بالفصح التالى فى أرض الميعاد كخطيتيـ كاف نتيجتيا التيو - د
. 
بالفصح متقدـ فى الزماف عف عد بنى إسرائيؿ المذككر فى  ( المشار إليو ىنا )ىذا اإلحتفاؿ  -ق

إعداد  فبعد أف إكتمؿ.  لكنو مذككر ىنا فى المنطؽ الذل يسير عميو سفر العدد ،اإلصحاح األكؿ
. الخداـ لممذبح يأتى الكبلـ عف التناكؿ

 .فمو نفس القداسة ، الحظ أنو عند ذكره الفصح الثانى يذكر بعض طقكسو لئلىتماـ بو - ك
كىك فى ىذا إستغؿ ىذه . أقاـ حزقيا الفصح فى الشير الثانى ألف الكينة كانكا لـ يتقدسكا بعد- ز

  .(20،2:30أل 2)الكصية 
إىتماـ اهلل بمكضكع الفصح حتى ال يصبح تحررىـ مف مصر كعبكرىـ البحر كخركؼ الفصح - ح

 فيظمكا "إصنعكا ىذا لذكرل " ق مع الكقت بؿ يظؿ حيان فى ذاكرتيـ فشيئان ينسك، فى ىذه الميمة 
متذكريف محبة اهلل ليـ كأعماؿ محبتو الخيِّرة فبل يصدقكا تشكيؾ الشياطيف الذيف يشكككنيـ فى محبة 

 .اهلل
 



 (األصذاح التاعغ )الؼذد 

 

 
49 

ٍيمىةى الشَّيىادىةً 15  "(:-23-15) األيات ، خى ابىةي اٍلمىٍسكىفى ًة اٍلمىٍسكىًف، وىطًَّت السَّحى ًفي يىٍكـً ًإقىامى ًفي اٍلمىسىاًء كىافى . كى كى
بىاحً  ٍنظىًر نىارو ًإلىى الصَّ مىى اٍلمىٍسكىًف كىمى ٍنظىري النَّاًر لىٍيالن . ىكىذىا كىافى دىاًامنا16. عى مى ابىةي تيغىطّْيًو كى مىتىى اٍرتىفىعىًت 17. السَّحى كى

ابىةي ىينىاؾى كىافى بىنيك  مًَّت السَّحى ٍيثي حى ًفي اٍلمىكىاًف حى ، كى ًة كىافى بىٍعدى ذًلؾى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى يىٍرتىًحميكفى ٍيمى ابىةي عىًف اٍلخى السَّحى
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىانيكا يىٍنًزليكفى 18. ًإٍسرىاًايؿى يىٍنًزليكفى  حى ، كى سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىافى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى يىٍرتىًحميكفى ًمي ى أىيَّاـً . حى جى

مىى اٍلمىٍسكىًف كىانيكا يىٍنًزليكفى  ابىًة عى ميكًؿ السَّحى مىى اٍلمىٍسكىًف أىيَّامنا كىًثيرىةن كىافى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى 19. حي ابىةي عى ذىا تىمىادىًت السَّحى كىاًِإ
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىانيكا 20. يىٍحريسيكفى ًحرىاسىةى الرَّبّْ كىالى يىٍرتىًحميكفى  مىى اٍلمىٍسكىًف، فىحى ابىةي أىيَّامنا قىًميمىةن عى ذىا كىانىًت السَّحى كىاًِإ

سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىانيكا يىٍرتىًحميكفى  حى ، كى ابىةي 21. يىٍنًزليكفى بىاًح، ثيَـّ اٍرتىفىعىًت السَّحى ابىةي ًمفى اٍلمىسىاًء ًإلىى الصَّ ذىا كىانىًت السَّحى كىاًِإ
بىاًح، كىانيكا يىٍرتىًحميكفى  ابىةي كىانيكا يىٍرتىًحميكفى . ًفي الصَّ لىٍيمىةن ثيَـّ اٍرتىفىعىًت السَّحى ٍيًف أىٍك شىٍيرنا أىٍك سىنىةن، 22. أىٍك يىٍكمنا كى أىٍك يىٍكمى

مىٍيًو، كىافى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى يىٍنًزليكفى كىالى يىٍرتىًحميكفى  الَّةن عى مىى اٍلمىٍسكىًف حى ابىةي عى مىتىى اٍرتىفىعىٍت كىانيكا . مىتىى تىمىادىًت السَّحى كى
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىانيكا يىٍرتىًحميكفى 23. يىٍرتىًحميكفى  حى ، كى سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ كىانيكا يىٍنًزليكفى كىانيكا يىٍحريسيكفى ًحرىاسىةى الرَّبّْ . حى كى

سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ ًبيىًد ميكسىى  ".حى
عمينا دائمان . كعمينا النظر لمسماء كليس لؤلرض نحك التراب كالحيكاف. ىـ كاف نظرىـ لمسحابة متى يرتحمكف

السحابة تعنى . النظر لمسماء منتظريف مجىء الفادل أك صدكر األمر بأف نفؾ الخيمة كنرحؿ نحف لمسماء
 ".لتكف مشيئتؾ" لمشعب 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح العاشر
 

األبكاؽ كبداية الرحمة 
 كفى الحرب ، كفى الرحيؿ ،أمر اهلل مكسى النبى أف يصنع بكقيف مف الفضة يستخدماف فى مناداة الجماعة 

 (...إما بكؽ كاحد أك بكقيف أك ىتاؼ ) نغمة معينة  ررض ىناؾ كلكؿ،كفى األعياد 
 كعمميـ أف يستخدمكا كممة اهلل دائمان فى تعميـ ،ىذه ىى لغة الكينة  ( 6:12مز  )كالفضة تشير لكممة اهلل 

نذارىـ،كتبكيت الشعب كىى سر نصرتيـ فى حربيـ .  كحثيـ عمى الجياد أثناء سيرىـ فى برية ىذا العالـ كا 
. الركحية كىى سر فرحيـ كتيميميـ

كصكت البكؽ يبعث فى اإلنساف اليقظة كالرىبة كىكذا كممة اهلل كليذا إرتعد فيمكس الكالى مف كبلـ بكلس 
كىناؾ  ( 16:19خر ) كلذلؾ حيف رأل الشعب نار فى الجبؿ سمعكا صكت أبكاؽ . ( 25:24أع  )الرسكؿ 
 ( 1:58ش إ )كراجع . كالحظ إقتراف الكصايا بصكت البكؽ ىنا. كمف ثـ أعطيت ليـ الشريعة ليحفظكىا. إرتعدكا

فإذا كاف البكؽ يعبر عف عمؿ كممة اهلل فى النفس كأنيا ىى التى .  فاهلل يطمب ىنا أف يككف التكبيخ كبكؽ،
. ككـ ىك عار إلسرائيؿ أف يتكه بعد ذلؾ. تقكد، إذان فالسحابة كالبكؽ يقكالف نفس الشىء ، اهلل ىك الذل يقكد

 2) كاىنان يضربكف باألبكاؽ 120 ألف ىناؾ كاىنيف إثنيف فقط أما أياـ سميماف فكاف ،رالبان كانا بكقيف إثنيف 
أما ، ككاف ىناؾ األبكاؽ ككانت مستقيمة . كاألبكاؽ مسحكلة أل قطعة فضة كاحدة يبردكنيا بالمبرد. ( 12:5أل

. القركف فكانت منحنية 
 
 
 

                                                                                          
                                                              

 
 5:6                                                                 يش 

        بالعبريةشكفير= القرف                    (10عد)حصكصرة بالعبرية =  البكؽ 
صفارة ىى كممة قريبة مف                                       طكليا ذراع تقريبان 

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-4-1) األيات كىمَّ ةو »2: كى كلىٍيًف تىٍعمىميييمىا، فىيىكيكنىاًف لىؾى . اٍصنىٍ  لىؾى بيكقىٍيًف ًمٍف ًفضَّ مىٍسحي

الَّتً  اًؿ اٍلمىحى ًة كىالٍرًتحى مىاعى ًة االٍجًتمىاعً 3. ًلمينىادىاًة اٍلجى ٍيمى ًة ًإلىى بىاًب خى مىاعى بيكا ًبًيمىا يىٍجتىًم ي ًإلىٍيؾى كيؿُّ اٍلجى رى ذىا 4. فىًإذىا ضى كىاًِإ
ؤيكسي أيليكًؼ ًإٍسرىاًايؿى  ؤىسىاءي، ري بيكا ًبكىاًحدو يىٍجتىًم ي ًإلىٍيؾى الرُّ رى  ".ضى
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     ضربتـ ىتافان 

الَّتي النَّاًزلىةي ًإلىى الشٍَّرؽً 5 (:- "5)أية ٍبتيـٍ ىيتىافنا تىٍرتىًحؿي اٍلمىحى رى ذىا ضى " .كىاًِإ
( 8:14كك 1)أل صكت عاٍؿ متصؿ كىك دعكة لمرحيؿ 

ورض الضرب فى البكؽ أك األبكاؽ 
 . فيستعدكا لمرحيؿ لتنظيـ إرتحاؿ الجماعة -1
 .يستعمؿ ىنا بكقيف ليجتمع جماعة إسرائيؿ لدل باب خيمة اإلجتماع  -2
  .(3،2ضرب متقطع فى حالة ). إذا ضربكا بكاحد يجتمع رؤساء األلكؼ - 3
 كتضيؼ السبعينية كالثالثة ، كالثانية لرأكبيف ،ضرب اليتاؼ لمرحيؿ كليـ ترتيب أكؿ مرة لمحمة ييكذا - 4

. إلفرايـ كالرابعة لداف
  .فى بعض األحياف كانكا ييتفكف باألبكاؽ فى تتكيج الممؾ - 5
لتجاء إليو إيذكركا كصايا الرب كىتافيـ ىنا ىك - لتحميس الجنكد   ب- عند ذىابيـ لمحرب يضربكف  أ -6

.  كاهلل يرل طاعتيـ فيحفظ عيده معيـ كينصرىـ،ليحفظ مكاعيده 
  .فى أفراحيـ كما حدث فى تدشيف ىيكؿ سميماف - 7
 . ( كال ننشغؿ بالفرح عف اهلل،فى كؿ أفراحنا ال ننسى أف نصمى). فى أعيادىـ -8

كشرقيا برية صيف كجنكبيا  (برية شكر  )ىى بداية التيو، ىى جنكب كنعاف كرربيا سيؿ العريش  = برية فاراف
 . شبو جزيرة سيناء كخميج العقبة

، كفى  (10 : 1رؤ)كنرل فى سفر الرؤيا أف يكحنا سمع صكت بكؽ قبؿ أف يسمع صكت الرب يسكع يكممو 
:-  ضكء ما سبؽ نفيـ لماذا سمع صكت البكؽ 

سفر الرؤيا يحدثنا عف نياية األياـ كأننا سنرحؿ إلى أكرشميـ السماكية لنسكف ىناؾ مع اهلل لؤلبد ،  (1
ككاف صكت البكؽ الذل سمعو يكحنا . عاليو  (4 – 1نقاط )ككاف البكؽ يضرب عند اإلرتحاؿ 
 .يعنى لنا اإلستعداد لمرحيؿ لمسماء 

كالمسيح ممؾ الممكؾ ، كىك الذل . عاليو  (5نقطة )كانكا ينفخكف فى األبكاؽ عند تتكيج الممكؾ  (2
كؿ إنساف  (النفخ فى البكؽ)أما نحف فنممكو عمى قمكبنا حبا فيو، كنخبر . يعطى الممكؾ سمطانيـ 

 .ليفرح بالمسيح الممؾ
عاليو ، كالكنيسة فى حرب ركحية حتى مجئ  (6نقطة)كانكا ينفخكف فى األبكاؽ عند ذىابيـ لمحرب  (3

 .كالحرب ىى لئلستعداد لمرحيؿ . المسيح الثانى 
عاليو ، كىؿ ىناؾ أفراح كأعياد  (8 ، 7نقاط)كانكا ينفخكف فى األبكاؽ فى أفراحيـ كفى أعيادىـ  (4

 .أكثر مف فرحة مجئ المسيح الثانى ليخطفنا عمى السحاب ، حيث نحيا معو فى فرح أبدل 
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نيكبً 6 "(:-10-6) األيات الَّتي النَّاًزلىةي ًإلىى اٍلجى ٍبتيـٍ ىيتىافنا ثىاًنيىةن تىٍرتىًحؿي اٍلمىحى رى ذىا ضى . ىيتىافنا يىٍضًربيكفى ًلًرٍحالىًتًيـٍ . كىاًِإ
مىاعىةى فىتىٍضًربيكفى كىالى تىٍيًتفيكفى 7 كفى اٍلكىيىنىةي يىٍضًربيكفى ًباألىٍبكىاؽً 8. كىأىمَّا ًعٍندىمىا تىٍجمىعيكفى اٍلجى بىنيك ىىاري ـٍ . كى فىتىكيكفي لىكي

ـٍ  ةن أىبىًديَّةن ًفي أىٍجيىاًلكي كفى 9. فىًريضى ، تىٍيًتفيكفى ًباألىٍبكىاًؽ، فىتيٍذكىري ـٍ رُّ ًبكي مىى عىديكٍّ يىضي ـٍ عى ٍربو ًفي أىٍرًضكي ـٍ ًإلىى حى ذىا ذىىىٍبتي كىاًِإ
ـٍ  كفى ًمٍف أىٍعدىاًاكي مَّصي تيخى ، كى ـٍ ـى الرَّبّْ ًإلًيكي ا ، تىٍضًربيكفى 10. أىمى ـٍ ؤيكًس شيييكًركي ري ـٍ كى ًفي أىٍعيىاًدكي ، كى ـٍ ًفي يىٍكـً فىرىًحكي كى

ـٍ  ـى ًإلًيكي ا ـٍ تىٍذكىارنا أىمى ، فىتىكيكفي لىكي ـٍ ًتكي ذىبىاًاًح سىالىمى ـٍ كى مىى ميٍحرىقىاًتكي ـٍ . ًباألىٍبكىاًؽ عى  ".«أىنىا الرَّبُّ ًإلييكي
 

ابىةي عىٍف 11 "(:-28-11) األيات ًفي السَّنىًة الثَّاًنيىًة ًفي الشٍَّيًر الثَّاًني، ًفي اٍلًعٍشًريفى ًمفى الشٍَّيًر، اٍرتىفىعىًت السَّحى كى
يًَّة فىارىافى 12. مىٍسكىًف الشَّيىادىةً  ابىةي ًفي بىرّْ مًَّت السَّحى يًَّة ًسينىاءى، فىحى ـٍ ًمٍف بىرّْ ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًفي ًرٍحالىًتًي ميكا 13. فىاٍرتىحى اٍرتىحى

سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ عىٍف يىًد ميكسىى ٍنًدًه 14. أىكَّالن حى مىى جي ، كىعى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى مًَّة بىًني يىييكذىا أىكَّالن حى مىٍت رىايىةي مىحى فىاٍرتىحى
 ، ، 15نىٍحشيكفي ٍبفي عىمّْينىادىابى كوىرى ٍنًد ًسٍبًط بىًني يىسَّاكىرى نىثىنىاًايؿي ٍبفي صي مىى جي كىعى

بيكليكفى 16 ٍنًد ًسٍبًط بىًني زى مىى جي كىعى
اًمًميفى اٍلمىٍسكىفى 17. أىًليآبي ٍبفي ًحيميكفى  بىنيك مىرىاًرم حى ٍرشيكفى كى ؿى بىنيك جى مىٍت رىايىةي 18. ثيَـّ أيٍنًزؿى اٍلمىٍسكىفي فىاٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى

 ، كري ٍبفي شىدىٍيايكرى ٍنًدًه أىًليصي مىى جي ، كىعى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى مًَّة رىأيكبىٍيفى حى مىحى
ميكًميًايؿي ٍبفي 19 ٍنًد ًسٍبًط بىًني ًشٍمعيكفى شى مىى جي كىعى

كًريشىدَّام،  ادى أىًليىاسىاؼي ٍبفي دىعيكًايؿى 20صي ٍنًد ًسٍبًط بىًني جى مىى جي اًمًميفى اٍلمىٍقًدسى 21. كىعى ؿى اٍلقىيىاًتيُّكفى حى ـى . ثيَـّ اٍرتىحى كىأيًقي
اءيكا  اٍلمىٍسكىفي ًإلىى أىٍف جى

ٍنًدًه أىًليشىمى ي ٍبفي عىمّْيييكدى، 22 مىى جي ، كىعى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى ـى حى مًَّة بىًني أىٍفرىاًي مىٍت رىايىةي مىحى ثيَـّ اٍرتىحى
23 ، كرى ٍمًميًايؿي ٍبفي فىدىٍىصي ٍنًد ًسٍبًط بىًني مىنىسَّى جى مىى جي كىعى

ٍنًد ًسٍبًط بىًني بىٍنيىاًميفى أىًبيدىفي ٍبفي ًجٍدعيكًني24 مىى جي ثيَـّ 25. كىعى
ري ٍبفي عىمّْيشىدَّام،  ٍنًدًه أىًخيعىزى مىى جي ، كىعى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى الًَّت حى ًميً  اٍلمىحى مًَّة بىًني دىافى سىاقىًة جى مىٍت رىايىةي مىحى اٍرتىحى

مىى 26 كىعى
فى  ٍنًد ًسٍبًط بىًني أىًشيرى فىٍجًعيًايؿي ٍبفي عيٍكرى ٍنًد ًسٍبًط بىًني نىٍفتىاًلي أىًخيرىعي ٍبفي ًعينىفى 27. جي مىى جي ىًذًه ًرٍحالىتي بىًني 28. كىعى

ميكا ـٍ ًحيفى اٍرتىحى  ".ًإٍسرىاًايؿى ًبأىٍجنىاًدًى
 )كنظاـ اإلرتحاؿ مشركح ىنا كمرسـك مع اإلصحاح الثانى  .  شيكر، رحمة التيو9 سنة ك 38ىنا تبدأ رحمة اؿ 

(. 1:22  عدإستمرت الرحمة حتى
 

يًَّة فىارىافى 12 (:- "12) أية ابىةي ًفي بىرّْ مًَّت السَّحى يًَّة ًسينىاءى، فىحى ـٍ ًمٍف بىرّْ ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًفي ًرٍحالىًتًي  ". فىاٍرتىحى
. ىذه طبيعة حياتنا ننتقؿ مف برية إلى برية. ىـ إنتقمكا مف برية سيناء لبرية فاراف

 
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ عىٍف يىًد ميكسىى13  (:- "13) أية ميكا أىكَّالن حى  ".اٍرتىحى

أل حسب التريب الذل بينو اهلل لمكسى فى اإلصحاح الثانى 
 

اًمًميفى اٍلمىٍقًدسى 21 (:- "21) أية ؿى اٍلقىيىاًتيُّكفى حى اءيكا. ثيَـّ اٍرتىحى ـى اٍلمىٍسكىفي ًإلىى أىٍف جى  "كىأيًقي
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فيصمكا قبؿ ،  الرحيؿ أكالن فكاف البلكييف مف الجرشكنييف كالمرارييف يبدأك = كأقيـ المسكف إلى أف جاءكا
ككاف الجرشكنييف كالمرارييف فكر كصكليـ يبدأكف فى إقامة الخيمة إلى أف يصؿ . القياتييف حاممى األقداس

. القياتيكف
 

ري ٍبفي 25 (:- "25) أية ٍنًدًه أىًخيعىزى مىى جي ، كىعى ـٍ سىبى أىٍجنىاًدًى الًَّت حى ًميً  اٍلمىحى مًَّة بىًني دىافى سىاقىًة جى مىٍت رىايىةي مىحى ثيَـّ اٍرتىحى
" عىمّْيشىدَّام،

. مؤخرة جميع المحبلت = ساقة جمي  المحالت
 

ًمي ميكسىى29 "(:-32-29) األيات كبىابى ٍبًف رىعيكًايؿى اٍلًمٍديىاًنيّْ حى قىاؿى ميكسىى ًلحي ًإنَّنىا رىاًحميكفى ًإلىى اٍلمىكىاًف »: كى
ـٍ ًإيَّاهي  ـى عىٍف ًإٍسرىاًايؿى ًباإًلٍحسىافً . الًَّذم قىاؿى الرَّبُّ أيٍعًطيكي ، ألىفَّ الرَّبَّ قىٍد تىكىمَّ : فىقىاؿى لىوي 30. «ًاٍذىىٍب مىعىنىا فىنيٍحًسفى ًإلىٍيؾى

لىى عىًشيرىًتي أىٍمًضي» ، بىٍؿ ًإلىى أىٍرًضي كىاًِإ يًَّة »: فىقىاؿى 31. «الى أىٍذىىبي نىاًزلىنىا ًفي اٍلبىرّْ الى تىٍتريٍكنىا، ألىنَّوي ًبمىا أىنَّؾى تىٍعًرؼي مى
ٍف ذىىىٍبتى مىعىنىا فىًبنىٍفًس اإًلٍحسىاًف الًَّذم ييٍحًسفي الرَّبُّ ًإلىٍينىا نيٍحًسفي نىٍحفي ًإلىٍيؾى 32. تىكيكفي لىنىا كىعيييكفو   ".«كىاًِإ

كحكباب ىذا قد يككف حما مكسى أل يثركف . فى فرحة مكسى بالتحرؾ نحك أرض الميعاد دعا حكباب ليذىب
فيى تساكل فى . فكممة حمى بالعبرية تعنى كؿ مف كاف مف عائمة المرأة مثؿ أبكىا أك عميا. نفسو أك إبنو

 ، إستجاب لمكسى أـ ال  قدكىنا لـ ُيذكر إف كاف. كدعكة مكسى لحميو كميا إيماف بكعد اهلل. العبرية كممة صير
كدعكة مكسى ىى دعكة الكنيسة لكؿ . ( 6:15 صـ 1، 11:4، 16:1راجع قض  )كلكف ما يثبت إستجابتو 

كرفض حكباب أكالن الذىاب مع مكسى يمثؿ الشخص الذل تعكقو العبلقات الجسدية البشرية مف أف يتبع . كاحد
 فمماذا يككف حكباب لُو كعيكف بينما ،كىناؾ مف يرل أف دعكة مكسى لحكباب فييا شىء مف الضعؼ. المسيح

أف مكسى يريد أف يرد ليـ جميميـ كمحبتيـ فيـ ساركا معو مدة ، السحابة تقكدىـ ؟  لكف ما ىك أقرب لممنطؽ 
كىؿ قيادة اهلل . كأظيركا لشعبو كؿ محبة فيك ىنا يدعكىـ بطريقة لطيفة لمتمتع معان فى أرض الميعاد، كرافقكه 

كىنا ىـ يقدمكف . الخ... لشعبو تمنع مف اإلستفادة بأصحاب المكاىب كالخبرات فيـ يعرفكف أماكف المياه كالكقكد
 بؿ يعطيو ،كمكسى لـ يقؿ لحكباب أف يرشده أيف يذىب .  كالشعب يقكدىـ لطريؽ الخبلص،خدمات لمشعب

. دعكة مكسى لحكباب ىى دعكتنا لكؿ إنساف ليتمتع بالحياة األبدية. سببان معقكالن ليتبعو فى كرامة
 

ـٍ مىًسيرىةى 33 "(:-34-33) األيات ٍيًد الرَّبّْ رىاًحؿه أىمىامىيي تىابيكتي عى ، كى بىًؿ الرَّبّْ مىًسيرىةى ثىالىثىًة أىيَّاـو ميكا ًمٍف جى فىاٍرتىحى
ٍنزالن  ـٍ مى مَّةً 34. ثىالىثىًة أىيَّاـو ًليىٍمتىًمسى لىيي ـٍ ًمفى اٍلمىحى اًلًي ـٍ نىيىارنا ًفي اٍرًتحى مىٍيًي ابىةي الرَّبّْ عى كىانىٍت سىحى " .كى

فإنو ال يمكننا اإلنطبلؽ نحك أرض المكعد ما لـ .  أياـ متكالية 3فى بدء الرحمة ساركا  = مسيرة ثالثة أياـ
  .( يرمز لمقيامة 3رقـ  )نحمؿ قكة قيامة المسيح فينا 

ىك مكانو كسط الجماعة كيحممو القياتيكف كلكنو ىك القائد الخفى لمجماعة  = تابكت عيد الرب راحؿ أماميـ
تحميو ، كربما كانت السحابة فكؽ التابكت كفى نفس الكقت تظمؿ فكؽ ىذا الجيش . كسر قكة كتقديس المسيرة
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كىناؾ رأل آخر بأنو فى أكؿ حركة لمجماعة كاف ىناؾ . كفى نفس الكقت تقكدىـ. مف الحر كتضىء ليـ ليبلن 
 كلكف الرأل األكؿ أرجح كيككف قكلو راحؿ أماميـ لو معنى ركحى ،ستثناء كتقدـ التابكت الشعب لتشجيعيـ إ

جعمت الرب "كىذا يمثؿ قكؿ داكد .  يرشدىـليقكدىـ كرمزل مجازل كمعناه أف اهلل راحؿ أماميـ كمعيـ ككسطيـ 
 فكيؼ يككف الرب أمامو كفى نفس الكقت عف يمينو إذا لـ يكف "أمامى فى كؿ حيف ألنو عف يمينى فبل أتزعزع 

.  أف عقكليـ كعيكنيـ مثبتة عميو،كيعنى أنو راحؿ أماميـ . المعنى مجازل
 

اًؿ التَّابيكًت كىافى ميكسىى يىقيكؿي 35 "(:-36-35) األيات يىٍيريٍب ميٍبًغضيكؾى »: كىًعٍندى اٍرًتحى ، فىٍمتىتىبىدٍَّد أىٍعدىاؤيؾى كى ـٍ يىا رىبُّ قي
ميكًلًو كىافى يىقيكؿي 36. «ًمٍف أىمىاًمؾى  " .«اٍرًجٍ  يىا رىبُّ ًإلىى ًربىكىاًت أيليكًؼ ًإٍسرىاًايؿى »: كىًعٍندى حي

كاألعداء ىـ األعداء الجسدييف .  بؿ ىى كممات أكشية اإلجتماعات فى كنيستنا،بركة مكسى كصبلتو ىنا تشبو 
. كىذه الصبلة تعممنا أف نبدأ كننيى كؿ شىء بالصبلة. كالركحييف

.عشرات ألكؼ ألكؼ إسرائيؿ = ربكات ألكؼ إسراايؿ 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الحادل عشر
 

تذمر الشعب 
.  ىكذا نجد الشعب ىنا،ىى نفس القصة المكررة دائمان، فكما خمؽ اهلل آدـ فى الجنة ثـ أخطأ آدـ كسقط  

 -:كلنكرر ما أعطاه اهلل لشعبو أك باألحرل ما أعطاه اهلل لنا 
 (              1ص)نحف منتسبيف هلل ننتمى لُو  .1
( 2ص)عممُو فكقى محبة  .2
 (  3ص)لنا خدمة كينكتية كالمسيح رئيس كينتنا  .3
( 4ص)اهلل فى كسطنا خبلؿ الرحمة  .4
 (                        5ص) (...البرص)لنعزؿ الخطية  .5
( 6ص) "أنا لحبيبى كحبيبى لى " نحف هلل  .6
 (                              7ص)فؤلقدـ هلل مما أعطانى   .7
( 8ص)الركح القدس ينير كيطير  .8
 (9ص)اهلل يقكد الكنيسة كالمسيرة  .9

( 10ص)كممة اهلل تنذر كتبكت . 10
!! إذان كؿ شىء كاف ُمعَّد حتى تكمؿ المسيرة ألرض الميعاد بسبلـ كلكف ىناؾ تذمر

كىكذا سكر . كىكذا سكر نكح كتعرل. فاهلل قد أعد المحمة ليسكف فييا لكننا نجدىـ ىنا ميتميف بشيكة بطكنيـ
كلنبلحظ أف اإلرتداد لمشيكات القديمة . كىكذا سَيكِررَي الكينة فقدمكا ناران رريبة. الشعب كلعب أماـ العجؿ الذىبى

كىمؾ كثير مف الشعب بسبب العجؿ ،  (كنعاففى شخص )فقد مات آدـ كنسمو كدخمت المعنة بيت نكح . قاتؿ
 محزف أف نرل اهلل كقد تحكؿ إنو ألمرك. مدمرة ككىكذا نرل الشيكات قاتمة .  كأحرقت النار الكاىنيف،الذىبى

كأف الخطية مازالت . كىذا السفر يكشؼ الضعفات البشرية. قدكس ال يحتمؿ الخطيةاؿلعدك يضرب شعبو فاهلل 
لقد تأممنا قبؿ ذلؾ فى إحسانات اهلل كىا نحف نتعرؼ عمى طريؽ اإلنساف . مكجكدة كلكف مف يشتيييا ُيدمر نفسو

كسنبلحظ أف ىناؾ تدرج فى العقكبات كىناؾ تدرج فى الخطية فقد بدأت الخطية فى الداخؿ بتذمر . المعكجة
. داخمى ثـ كصمت لمتذمر المعمف كالتمرد

 
ـٍ يىٍشتىكيكفى شىرِّا ًفي أيذينىًي الرَّبّْ 1  "(:-3-1) األيات كىافى الشٍَّعبي كىأىنَّيي بيوي، فىاٍشتىعىمىٍت . كى ًميى وىضى سىًم ى الرَّبُّ فىحى كى

مَّةً  ـٍ نىاري الرَّبّْ كىأىٍحرىقىٍت ًفي طىرىًؼ اٍلمىحى مىدىًت النَّاري 2. ًفيًي مَّى ميكسىى ًإلىى الرَّبّْ فىخى رىخى الشٍَّعبي ًإلىى ميكسىى، فىصى . فىصى
ـي ذًلؾى اٍلمىٍكًضً  3  ".ألىفَّ نىارى الرَّبّْ اٍشتىعىمىٍت ًفيًيـٍ « تىٍبًعيرىةى »فىديًعيى اٍس
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ربما كانت الشككل مف السير فى . كأف خركجيـ مف مصر ككؿ ما حدث ليـ ىك شر=  كأنيـ يشتككف شران 
كىذه ىى طبيعة اإلنساف القديـ فينا، إنو دائـ الشككل كالتذمر ببل . الطريؽ كالجك حار أك ألنيـ ترككا كادل النيؿ

فيك يتممس أل عمة ،  كلكف السبب الحقيقى ىك فراغ القمب إذ أفقدتو الخطية سبلمو الداخمى .سبب حقيقى
:- كالشعب سبؽ لُو أف تذمر عدة مرات لكف اهلل لـ يضربيـ ككاف ذلؾ لسببيف. لمتذمر كالقمؽ

ىـ خارجيف مف أرض عبكدية كنفسيتيـ ُمرة كاهلل يطيؿ أناتو لمف عنده أعذار ُمرة  -1
 بؿ ىـ رأكا اهلل نفسو كاآلف بعد أف حصمكا عمييا كرأكا إحسانات اهلل، كانكا لـ يحصمكا عمى الشريعة  -2

 كاف تذمرىـ يعتبر تعدل، كىذا يحتاج لتأديب خصكصان بعد كؿ ما رمرىـ اهلل (23 : 9ال + 24خر)
. بو مف إحسانات

لكننا ننسى بعد أف نفرح كنعتاد عمى البركة ، فاهلل يعطينا الكثير ، كلنبلحظ أنو كاف ىناؾ تذمر بعد كؿ عطية 
كال ، لذلؾ تعممنا الكنيسة أف نشكر كؿ حيف لنتذكر إحسانات اهلل عمينا دائمان . التى أعطاىا اهلل فنبدأ بالتذمر

. نعطى إلبميس المشتكى فرصة أف يجعمنا نشتكى
كاف التذمر داخميان فى القمب لكف اهلل أراد كشفو ليعطى فرصة . سمح اهلل بيذا ليؤدبيـ=  إشتعمت فييـ نار الرب

فحيف نشتكى لبلشىء فمف العدؿ أف يعطينا اهلل شيئان نصرخ . لمتكبة كال يبقى الفساد كامنان فى الداخؿ ببل عبلج
صرخكا ألنيـ فشمكا فى إطفاء النار كشعكرىـ بأنيا قكة فكؽ الطبيعة كربما كانت . صرخكا لمكسى كلذلؾ ىـ ،منو

رالبان حيث كاف ىناؾ المتذمريف كلنبلحظ أنيـ تكاجدكا عند =  أطراؼ المحمةكالنار إشتعمت فى . صكاعؽ
    .    كلنبلحظ شفاعة مكسى كرعايتو كصبلتو. فحيثما إبتعدنا عف اهلل تنفتح قمكبنا لمشر، أطراؼ المحمة 

. ( لترل نتيجة الشيكة 106راجع مزمكر  ) إشتعاالن  =تبعيرة
 

سىًطًيـً اٍشتىيىى شىٍيكىةن 4   "(:-9-4) األيات قىاليكا. كىالمًَّفيؼي الًَّذم ًفي كى بىكىٍكا كى ا كى مىٍف »: فىعىادى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى أىٍيضن
ييٍطًعمينىا لىٍحمنا؟ 

ؿى كىالثُّكـى 5 اننا، كىاٍلًقثَّاءى كىاٍلبىطّْييى كىاٍلكيرَّاثى كىاٍلبىصى . قىٍد تىذىكٍَّرنىا السَّمىؾى الًَّذم كينَّا نىٍأكيميوي ًفي ًمٍصرى مىجَّ
ٍيرى أىفَّ أىٍعيينىنىا ًإلىى ىذىا اٍلمىفّْ . كىاآلفى قىٍد يىًبسىٍت أىٍنفيسينىا6 ٍنظىريهي 7. «!لىٍيسى شىٍيءه وى مى كىأىمَّا اٍلمىفُّ فىكىافى كىًبٍزًر اٍلكيٍزبىرىًة، كى

ٍنظىًر اٍلميٍقؿً  كنىوي ًفي 8. كىمى يىٍطبيخي ًف كى ى أىٍك يىديقُّكنىوي ًفي اٍليىاكى نيكنىوي ًبالرَّحى كىافى الشٍَّعبي يىطيكفيكفى ًليىٍمتىًقطيكهي، ثيَـّ يىٍطحى
يىٍعمىميكنىوي مىالَّتو  ٍيتو . اٍلقيديكًر كى كىافى طىٍعميوي كىطىٍعـً قىطىاًاؼى ًبزى مًَّة لىٍيالن كىافى يىٍنًزؿي اٍلمىفُّ 9. كى مىى اٍلمىحى ؿى النَّدىل عى مىتىى نىزى كى

 ".مىعىوي 
كرالبان ىـ كاف ليـ مكاشييـ كلكنيـ لبخميـ لـ يذبحكا منيا ليأكمكا ، نجد ىنا التذمر التالى كىك بسبب نقص المحـ 

ىذه ىى لعبة الشيطاف أف يجمع قمة فاسدة لشعب اهلل =  كالمفيؼ الذل فى كسطيـ. بؿ كانكا يريدكف معجزة
كىؤالء . ( 38:12خر)كىذا المفيؼ ىـ الذيف خرجكا معيـ مف مصر كىـ رالبان مف المصرييف . تقكدىـ لمفساد

لذلؾ كاف الرب يطمب مف شعبو أنيـ متى دخمكا مدينة . يمثمكف األفكار الغريبة التى تدخؿ لمنفس فتفسد أعماقيا
كىذا المفيؼ مف المصرييف ربما أعجبكا بإلو الييكد حينما رأكا قكتو فتبعكىـ أك ىـ مف أكالد . يبيدكىا تمامان 

كىؤالء لـ ينضجكا ركحيان بؿ كانت ليـ صكرة التقكل كىـ ، العبرانييف مف نساء مصريات كمتأثريف بأمياتيـ 
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لكف الخطر مف  (...عماليؽ)كلنبلحظ أنو لـ يكف ىناؾ خطر مف الشعكب الذيف ىـ مف خارج . ينكركف قكتيا
فيذا المفيؼ إستطاع أف يرد قمكب . إذان الميـ أف ننقى القمب كال نشتكى مف قكة المياجميف. الذيف ىـ مف داخؿ

. الكثيريف مف الشعب إلى ارض العبكدية
 

ؿى كىالثُّكـى 5 (:- "5) أية اننا، كىاٍلًقثَّاءى كىاٍلبىطّْييى كىاٍلكيرَّاثى كىاٍلبىصى  ". قىٍد تىذىكٍَّرنىا السَّمىؾى الًَّذم كينَّا نىٍأكيميوي ًفي ًمٍصرى مىجَّ
كالحظ أف السمؾ لـ يكف مجانان بؿ . كمكا مجانان دكف أف يذبحكا مكاشييـأىـ يريدكف أف م=  مجانان ... السمؾ

.  الخطية دكف أف يذكرنا بأياـ التعاسة كالشقاء فيياةذؿلكف ىكذا الشيطاف دائمان يذكرنا ب. بإذالؿ كعبكدية كسخرة
 

ٍيرى أىفَّ أىٍعيينىنىا ًإلىى ىذىا اٍلمىفّْ . كىاآلفى قىٍد يىًبسىٍت أىٍنفيسينىا6 (:- "6) أية  ".«!لىٍيسى شىٍيءه وى
أليس ىناؾ "  ىذا كمف يقكؿ ،أل سئمنا كسئمت أنفسنا ىذا المف =  نا إلى ىذا المففليس شىء وير أف أعي

فالمف ىك إشارة لممسيح خبز الحياة لكف . " شىء سكل المسيح كالركحيات، حدثكنا عف شىء أكثر تسمية كظرفان 
. الجسد يطمب متعتو المؤقتة

 
ٍنظىًر اٍلميٍقؿً 7 (:- "7) أية ٍنظىريهي كىمى مى  ".كىأىمَّا اٍلمىفُّ فىكىافى كىًبٍزًر اٍلكيٍزبىرىًة، كى

نكع مف الصمغ لكنو أيضان أصفر =  كالمقؿ  .كاف حبكب كركية صغيرة لكنيا يميؿ لمصفرة=  كبزر الكزبرة
 تترجـ أيضان در أك المقؿككممة  . كيستعمؿ كبخكر،  (رالبان ىك المباف الذكر)مشرب بالبياض كرائحتو طيبة 

  .الثمف كالمسيح ىك المؤلؤة الكثيرة، لؤلؤ 
 

كنىوي ًفي اٍلقيديكًر 8 (:- "8) أية يىٍطبيخي ًف كى ى أىٍك يىديقُّكنىوي ًفي اٍليىاكى نيكنىوي ًبالرَّحى كىافى الشٍَّعبي يىطيكفيكفى ًليىٍمتىًقطيكهي، ثيَـّ يىٍطحى
يىٍعمىميكنىوي مىالَّتو  ٍيتو . كى كىافى طىٍعميوي كىطىٍعـً قىطىاًاؼى ًبزى  ".كى

كلـ يكف العيب فى طمب المحـ فالمحـ ليس .  لحبلكتو ليخجؿ الذيف إشتككا منو كتذمركا ضده الكحىكصؼ
زدرائيـ بعطية اهلل كالتذمر ضده، خطية  ال ما كاف اهلل أعطاىـ لحمان كلكف الخطية ىنا ىى إستخفافيـ كا   .كا 
. لىك خبز رير مختمر كيخمر عمى الحجر المحمى أك فى الرماد المحـ ( 6:18تؾ  )  :-مالت
بي 10 "(:-15-10) األيات ًميى وىضى حى ًتًو، كى ٍيمى ، كيؿَّ كىاًحدو ًفي بىاًب خى ـٍ فىمىمَّا سىًم ى ميكسىى الشٍَّعبى يىٍبكيكفى ًبعىشىاًارًًى

ٍينىٍي ميكسىى ـٍ أىًجٍد ًنٍعمىةن ًفي »: فىقىاؿى ميكسىى ًلمرَّبّْ 11. الرَّبّْ ًجدِّا، سىاءى ذًلؾى ًفي عى ًلمىاذىا لى ؟ كى ٍبًدؾى ًلمىاذىا أىسىٍأتى ًإلىى عى
؟  مىيَّ ًميً  ىذىا الشٍَّعًب عى ٍعتى ًثٍقؿى جى ضى تَّى أىنَّؾى كى ٍينىٍيؾى حى تَّى 12عى لىٍدتيوي، حى ًميً  ىذىا الشٍَّعًب؟ أىٍك لىعىمّْي كى ًبٍمتي ًبجى أىلىعىمّْي حى

مىٍفتى آلبىاًاًو؟  بّْي الرًَّضي ى، ًإلىى األىٍرًض الًَّتي حى تىقيكؿى ًلي اٍحًمٍموي ًفي ًحٍضًنؾى كىمىا يىٍحًمؿي اٍلميرى
تَّى 13 ًمٍف أىٍيفى ًلي لىٍحـه حى

مىيَّ قىاًاًميفى  ـٍ يىٍبكيكفى عى ًمي ى ىذىا الشٍَّعًب؟ ألىنَّيي ًمي ى 14. أىٍعًطنىا لىٍحمنا ًلنىٍأكيؿى : أيٍعًطيى جى ٍحًدم أىٍف أىٍحًمؿى جى الى أىٍقًدري أىنىا كى
مىيَّ  ، فىالى أىرىل 15. ىذىا الشٍَّعًب ألىنَّوي ثىًقيؿه عى ٍينىٍيؾى ٍدتي ًنٍعمىةن ًفي عى جى فىًإٍف كيٍنتى تىٍفعىؿي ًبي ىكىذىا، فىاٍقتيٍمًني قىٍتالن ًإٍف كى

 ".«بىًميًَّتي
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ساء إليو كثقؿ عميو بيذا الشعب بؿ إشتيى أف أنرل ىنا مكسى العظيـ يمر بمحظات ضعؼ فيك يتيـ اهلل بأنو 
كأف ...  يعكليـ كيحمؿ أتعابيـ،بؿ ىك ظف أنو ىك الذل حبؿ بيذا الشعب ككلده فيك الممتـز بيـ . اهلل يقتمو قتبلن 

!! اهلل ال يرعى شعبو
كمع ىذا لـ يغضب اهلل مف .  كحده أب كؿ البشرية ىككمكسى ىنا نسى أنو قبؿ األبكة كعطية مف اهلل الذل

كمؾ "   = بؿ أعطاه حبلن يريحو ، فاهلل ينظر لحياة مكسى كميا الحمكة ، كلـ يغضب عمى ضعؼ كاحدمكسى
  .  (7 : 4نش) ."عيبة جميؿ يا حبيبتي ليس فيؾ

ىى إذان مؤامرة دنيئة حقيرة ضد اهلل، ىؤالء يمثمكف مف يبكى عمى خسارة شىء فى ىذا العالـ  = يبككف بعشاارىـ
كحقان فمكسى ال يستطيع أف يطعـ ىذا الشعب .  كال ييتـ أف يبكى عمى خطاياه كال يحزف عمى بركة خسرىا،

 بعد أف ساء ذلؾ فى عينيولكف ُيذكر أف مكسى قد رضب كُذكر أنو . جميعو لكف كاف عميو أف ينظر هلل القادر
.  كريرة عمى مجد اهللىك إذان رضب مقدس.  مف تذمر الشعبقوضب حًمىى   قد أف الربعَيرِرؼ

 
ـٍ »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى16 "(:-30-16) األيات ـي أىنَّيي الن ًمٍف شيييكًخ ًإٍسرىاًايؿى الًَّذيفى تىٍعمى ٍ  ًإلىيَّ سىٍبًعيفى رىجي اٍجمى

ًة االٍجًتمىاًع فىيىًقفيكا ىينىاؾى مىعىؾى  ٍيمى ـٍ ًإلىى خى ذى 17. شيييكخي الشٍَّعًب كىعيرىفىاؤيهي، كىأىٍقًبٍؿ ًبًي ، كىآخي ـى مىعىؾى ىينىاؾى فىأىٍنًزؿى أىنىا كىأىتىكىمَّ
ٍحدىؾى  ، فىيىٍحًمميكفى مىعىؾى ًثٍقؿى الشٍَّعًب، فىالى تىٍحًمؿي أىٍنتى كى ـٍ مىٍيًي مىٍيؾى كىأىضى ى عى كًح الًَّذم عى ًلمشٍَّعًب تىقيكؿي 18. ًمفى الرُّ : كى

ـٍ قىٍد بىكىٍيتيـٍ ًفي أيذينىًي الرَّبّْ قىاًاًميفى  ٍيره ًفي ًمٍصرى : تىقىدَّسيكا ًلٍمغىًد فىتىٍأكيميكا لىٍحمنا، ألىنَّكي . مىٍف ييٍطًعمينىا لىٍحمنا؟ ًإنَّوي كىافى لىنىا خى
ـي الرَّبُّ لىٍحمنا فىتىٍأكيميكفى  ، كىالى ًعٍشًريفى 19. فىييٍعًطيكي ، كىالى عىشىرىةى أىيَّاـو ٍمسىةى أىيَّاـو ٍيًف، كىالى خى تىٍأكيميكفى الى يىٍكمنا كىاًحدنا، كىالى يىٍكمى

يىٍكمنا، 
ـٍ 20 سىًطكي ـٍ رىفىٍضتيـي الرَّبَّ الًَّذم ًفي كى ـٍ كىرىاىىةن، ألىنَّكي يىًصيرى لىكي ، كى ـٍ نىاًخًركي تَّى يىٍخريجى ًمٍف مى بىٍؿ شىٍيرنا ًمفى الزَّمىاًف، حى

بىكىٍيتيـٍ أىمىامىوي قىاًاًميفى  ؟: كى رىٍجنىا ًمٍف ًمٍصرى ًستُّ ًماىًة أىٍلًؼ مىاشو ىيكى الشٍَّعبي الًَّذم أىنىا ًفي »: فىقىاؿى ميكسىى21« ًلمىاذىا خى
سىًطًو، كىأىٍنتى قىٍد قيٍمتى  ـٍ لىٍحمنا ًليىٍأكيميكا شىٍيرنا ًمفى الزَّمىافً : كى ـٍ 22. أيٍعًطيًي ـٍ ييٍجمى ي لىيي ؟ أى ـٍ بىقىره ًليىٍكًفيىيي ـه كى نى ـٍ وى أىييٍذبىحي لىيي

؟ ـٍ ـٍ الى »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى23« كيؿُّ سىمىًؾ اٍلبىٍحًر ًليىٍكًفيىيي ؟ اآلفى تىرىل أىييكاًفيؾى كىالىًمي أى ري يىدي الرَّبّْ  .«ىىٍؿ تىٍقصي
ٍيمىةً 24 كىالىًي اٍلخى ـٍ حى الن ًمٍف شيييكًخ الشٍَّعًب كىأىٍكقىفىيي مى ى سىٍبًعيفى رىجي جى ، كى ـى الشٍَّعبى ًبكىالىـً الرَّبّْ كىمَّ رىجى ميكسىى كى . فىخى
الن الشُّييكخى 25 مىى السٍَّبًعيفى رىجي عىؿى عى جى مىٍيًو كى كًح الًَّذم عى ذى ًمفى الرُّ ـى مىعىوي، كىأىخى تىكىمَّ ابىةو كى ؿى الرَّبُّ ًفي سىحى مٍَّت . فىنىزى فىمىمَّا حى

ـٍ يىًزيديكا ـٍ لى لًكنَّيي كحي تىنىبَّأيكا، كى مىٍيًيـً الرُّ ؿَّ 26. عى ًر ًميدىادي، فىحى ـي اآلخى ـي اٍلكىاًحًد أىٍلدىادي، كىاٍس مًَّة، اٍس الىًف ًفي اٍلمىحى بىًقيى رىجي كى
كحي  مىٍيًيمىا الرُّ مَّةً . عى ًة، فىتىنىبَّآ ًفي اٍلمىحى ٍيمى ا ًإلىى اٍلخى ـٍ يىٍخريجى ، لًكنَّييمىا لى ٍكتيكًبيفى كىانىا ًمفى اٍلمى فىرىكىضى ويالىـه كىأىٍخبىرى 27. كى
قىاؿى  مَّةً »: ميكسىى كى ًميدىادي يىتىنىبَّآًف ًفي اٍلمىحى قىاؿى 28. «أىٍلدىادي كى دىاثىًتًو كى ـي ميكسىى ًمٍف حى اًد ابى يىشيكعي ٍبفي نيكفى خى يىا »: فىأىجى

عىؿى »: فىقىاؿى لىوي ميكسىى29« !سىيًّْدم ميكسىى، اٍردىٍعييمىا ىىٍؿ تىغىاري أىٍنتى ًلي؟ يىا لىٍيتى كيؿَّ شىٍعًب الرَّبّْ كىانيكا أىٍنًبيىاءى ًإذىا جى
مىٍيًيـٍ  وي عى كحى شيييكخي ًإٍسرىاًايؿى 30.«الرَّبُّ ري مًَّة ىيكى كى ازى ميكسىى ًإلىى اٍلمىحى   ". ثيَـّ اٍنحى

/ كينة / رئيس كينة / نبى  ) شيخان ليكتمؿ التنظيـ الكنسى 70إستغؿ اهلل ىذا الحادث لبنياف الجماعة كأقاـ 
كنجد ىنا إشتراؾ العممانييف فى التدبير مع  ( شيخ عممانى يشترككا فى التدبير70/ رؤساء أسباط / الكييف 

. اإلكميركس
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 نخمة 70 كنجد فى إيميـ / أسبكعان 70كرؤيا دانياؿ لػ /  سنة 70 رقـ كامؿ كنجد سنكات السبى 70 =  رجالن 70
فيـ ليسكا فقط كبار سنان بؿ ليـ نصيب مف المعرفة =  كعرفاؤهىـ شيكخ لمشعب .  رسكالن 70كالمسيح أرسؿ / 

. كمشيكد ليـ بالحكمة
 

، فىيىٍحًمميكفى مىعىؾى ًثٍقؿى 17 (:- "17) أية ـٍ مىٍيًي مىٍيؾى كىأىضى ى عى كًح الًَّذم عى ذى ًمفى الرُّ ، كىآخي ـى مىعىؾى ىينىاؾى فىأىٍنًزؿى أىنىا كىأىتىكىمَّ
ٍحدىؾى   ".الشٍَّعًب، فىالى تىٍحًمؿي أىٍنتى كى

يرل البعض فى ىذا أف مكسى قد خسر جزءان مف الركح الذل عميو كخسر بياء إكميمو فقد قؿ بياؤه عما كاف 
مات فى الكنيسة تتـ بنفس الطريقة فيؿ حيف يقكـ أسقفان برسامة كاىف اكلكف ىذا كبلـ ال معنى لُو فالرس. قببلن 

كلكف المعنى أف يشعر ىؤالء الشيكخ بأبكة مكسى كبكحدة . ىؿ يقؿ الركح الذل عميو؟ بالتأكيد ىذا ال يحدث
 ، أك شمعة أضأنا نا منو عدة مصابيح فمف يتأثر المصباح األكؿأىذا مثؿ مصباح ساطع كأض، الركح بينيـ 

 كالعجيب أف اهلل يفعؿ ىذا .ىنا اهلل يعطييـ مف الركح القدس الذل سبؽ كأعطاه لمكسى. منيا شمكع فمف تتأثر
. عف طريؽ مكسى فيشعر الشيكخ بتممذتيـ كبنكتيـ لمكسى كيقتدكا بو كيكقركه

 كلكف حيف .كقد يمكف أف يككف الشعب قد رأل السحابة تستقر عمى خيمة مكسى،  تعبير بشرل ذاق = أنزؿ
يقكؿ الكتاب عف اهلل أنو نزؿ فيك يقصد حزف اهلل عمى ىذا الشعب الذل يتذمر عميو ، ككأنو يتنازؿ ليرل ىذا 

 . الخطأ 
  
ًلمشٍَّعًب تىقيكؿي 18 (:- "18) أية ـٍ قىٍد بىكىٍيتيـٍ ًفي أيذينىًي الرَّبّْ قىاًاًميفى : كى مىٍف ييٍطًعمينىا : تىقىدَّسيكا ًلٍمغىًد فىتىٍأكيميكا لىٍحمنا، ألىنَّكي

ٍيره ًفي ًمٍصرى  ـي الرَّبُّ لىٍحمنا فىتىٍأكيميكفى . لىٍحمنا؟ ًإنَّوي كىافى لىنىا خى  ". فىييٍعًطيكي
كمكسى . يتكبكا كيعترفكا بخطاياىـ كيغسمكا مبلبسيـ كأجسادىـ فاهلل سيعطييـ المحـ ردان بمعجزة = تقدسكا ودان 

. قد إستصعب الحؿ لكف اهلل ال يستحيؿ عميو شىء
 

، كىالى ًعٍشًريفى يىٍكمنا،19 (:- "19) أية ، كىالى عىشىرىةى أىيَّاـو ٍمسىةى أىيَّاـو ٍيًف، كىالى خى  "تىٍأكيميكفى الى يىٍكمنا كىاًحدنا، كىالى يىٍكمى
 )ىذا يشير أف السمكل حيف جاءتيـ قبؿ ذلؾ كانت لمدة قصيرة يكمان أك يكميف  = تاكمكف ال يكمان كاحدان 

. أما فى ىذه المرة فستككف لمدة شير بالكامؿ ( 13:16خر
  
مىى السٍَّبًعيفى رىجيالن 25 (:- "25) أية عىؿى عى جى مىٍيًو كى كًح الًَّذم عى ذى ًمفى الرُّ ـى مىعىوي، كىأىخى تىكىمَّ ابىةو كى ؿى الرَّبُّ ًفي سىحى فىنىزى

ـٍ يىًزيديكا. الشُّييكخى  ـٍ لى لًكنَّيي كحي تىنىبَّأيكا، كى مىٍيًيـً الرُّ مٍَّت عى  ".فىمىمَّا حى
ككممة نبا فى العبرية معناىا يصمى أك يتضرع كمنيا . كاأىذه معناىا لـ يعممكا شيئان سكل أنيـ تنب  = كلـ يزيدكا

كبدأكا ، كلعؿ كممة يتنبأكف تعنى أنيـ قامكا بعمميـ فى قيادة الشعب . نبى ألف النبى يصمى كيتشفع عف شعبو
 أيضان تعنى أنيـ لـ كلـ يزيدكا. كالمعنى أنيـ مازالكا يتنبأكف=  ترجمت يزالكا  يزيدكاككممة. بالصبلة كالتسبيح
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 شيخان كانكا ىـ أساس مجمع السنيدريـ الذل ككنكه فيما بعد 70 ػكلنبلحظ أف اؿ. يصنعكا معجزات مثؿ مكسى
. ليككف بمثابة المحكمة العميا أك المجمس األعمى أك البرلماف

 
كحي 26 (:- "26) أية مىٍيًيمىا الرُّ ؿَّ عى ًر ًميدىادي، فىحى ـي اآلخى ـي اٍلكىاًحًد أىٍلدىادي، كىاٍس مًَّة، اٍس الىًف ًفي اٍلمىحى بىًقيى رىجي كىانىا ًمفى . كى كى

مَّةً  ًة، فىتىنىبَّآ ًفي اٍلمىحى ٍيمى ا ًإلىى اٍلخى ـٍ يىٍخريجى ، لًكنَّييمىا لى ٍكتيكًبيفى  ".اٍلمى
كلكف حمكؿ الركح . ال نعرؼ لماذا بقى ىذيف الشيخيف فى المحمة كربما لتكاضعيـ كشعكرىـ أنيـ رير مستحقيف

كاف . القدس عمييما كانا إشارة لحمكؿ الركح القدس عمى كؿ األمـ حيف ضـ اهلل إليو الذيف كانكا قببلن فى الخارج
. ىذا نبكة عما حدث لمكنيسة فى يـك الخمسيف

  
قىاؿى 28 (:- "28) أية دىاثىًتًو كى ـي ميكسىى ًمٍف حى اًد ابى يىشيكعي ٍبفي نيكفى خى  "« !يىا سىيًّْدم ميكسىى، اٍردىٍعييمىا»: فىأىجى

. ىذا ما حدث مع تبلميذ يكحنا حيف رارا مف المسيح كتكمما مع يكحنا المعمداف
 

وي »: فىقىاؿى لىوي ميكسىى29 (:- "29) أية كحى عىؿى الرَّبُّ ري ىىٍؿ تىغىاري أىٍنتى ًلي؟ يىا لىٍيتى كيؿَّ شىٍعًب الرَّبّْ كىانيكا أىٍنًبيىاءى ًإذىا جى
مىٍيًيـٍ   ".«عى

. ىذه ىى عظمة مكسى فيك لـ يغار مف الشيكخ كقارف مع الخادـ الذل يغير مف زميمو
 

مًَّة، نىٍحكى 31  "(:-35-31) األيات مىى اٍلمىحى ٍمكىل ًمفى اٍلبىٍحًر كىأىٍلقىٍتيىا عى سىاقىٍت سى ٍت ًريحه ًمٍف ًقبىًؿ الرَّبّْ كى رىجى فىخى
ٍجًو األىٍرضً  ٍيًف فىٍكؽى كى نىٍحكى ًذرىاعى مًَّة، كى كىالىًي اٍلمىحى ، حى مىًسيرىًة يىٍكـو ًمٍف ىينىاؾى ـى الشٍَّعبي كيؿَّ 32. مىًسيرىًة يىٍكـو ًمٍف ىينىا كى فىقىا

مىعيكا السٍَّمكىل جى كيؿَّ يىٍكـً اٍلغىًد كى كيؿَّ المٍَّيًؿ كى كىاًمرى . ذًلؾى النَّيىاًر، كى مى ى عىشىرىةى حى ـٍ مىسىاًطحى . الًَّذم قىمَّؿى جى كىىا لىيي سىطَّحي كى
مَّةً  كىالىًي اٍلمىحى رىبى 33. حى ضى مىى الشٍَّعًب، كى بي الرَّبّْ عى ًميى وىضى ـٍ قىٍبؿى أىٍف يىٍنقىًط ى، حى ـي بىٍعدي بىٍيفى أىٍسنىاًنًي ٍذ كىافى المٍَّح كىاًِإ

ٍربىةن عىًظيمىةن ًجدِّا ـي ذًلؾى اٍلمىٍكًضً  34. الرَّبُّ الشٍَّعبى ضى كتى ىىتَّأىكىةى »فىديًعيى اٍس ـٍ ىينىاؾى دىفىنيكا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى « قىبىري ألىنَّيي
كتى 35. اٍشتىيىٍكا ٍيري ، فىكىانيكا ًفي حىضى كتى ٍيري ؿى الشٍَّعبي ًإلىى حىضى كتى ىىتَّأىكىةى اٍرتىحى ًمٍف قىبىري  ".كى
كالحظ أف اهلل يستخدـ قكانيف طبيعية سبؽ فكضعيا لينفذ مشيئتو فالريح تسكؽ . ىى طيكر السماف = سمكل

كميات ضخمة مف الطيكر كتجعميا تسقط أماـ الشعب فاهلل يحؿ مشاكمنا بطرؽ ال نتصكرىا، كىا ىـ يأكمكف 
كقد تعنى  = نحك ذراعيف فكؽ كجو األرضلحمان ليس بسمؾ كال لحـ مكاشى كما قاؿ مكسى كالحظ كثرة الطيكر 

=  حكامر 10كالجمع حكامر ىى حمؿ حمار،  = الحكمر. أف الشعب حيف ذبحكا الطيكر كككمكىا كانت ذراعيف
كربما كانكا يممحكف ىذه . كمكا شيران إال أنيـ لـ يصدقكا كجمعكا كثيران جدان أ كجـ فبالررـ أف اهلل قاؿ ليـ ت250

.  لتجفيفياثـ سطحكىا عمى مساطحالطيكر لحفظيا مف الفساد 
  

رىبى 33  (:- "33) أية ضى مىى الشٍَّعًب، كى بي الرَّبّْ عى ًميى وىضى ـٍ قىٍبؿى أىٍف يىٍنقىًط ى، حى ـي بىٍعدي بىٍيفى أىٍسنىاًنًي ٍذ كىافى المٍَّح كىاًِإ
ٍربىةن عىًظيمىةن ًجدِّا  ".الرَّبُّ الشٍَّعبى ضى
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، فغضب الرب عمييـ كضربيـ ضربة عظيمة جدان . لقد قدـ ليـ اهلل لحمان كثيران كلكنيـ إنقضكا بشراىة كشيكة 
كمكسى لـ يذكر كيؼ ماتكا كلكف ىناؾ إحتماؿ أنيـ ماتكا مف . ألف الشيكة تممكت عمييـ كليس ألنيـ أكمكا لحمان 

كفى مزمكر . نجد أف الشيكة تتسبب فى ىزاؿ لمنفس حيف تتـ (106مز)كفى . التخمة بعد تعكدىـ عمى المف
ر عمييا كلكف ال يككف  "يعطيؾ الرب حسب قمبؾ"( 4:20)  فأحيانان يعطينا الرب طمبات كشيكات قمكبنا حيف ُنصِّ

 ".لتكف مشيئتؾ"ىذا فى صالحنا كيعكد عمينا بالضرر فعمينا أف نقكؿ 
  
كتى 35  (:- "35) أية ٍيري ، فىكىانيكا ًفي حىضى كتى ٍيري ؿى الشٍَّعبي ًإلىى حىضى كتى ىىتَّأىكىةى اٍرتىحى ًمٍف قىبىري  ".كى

.إذان الشيكة تسبب المكت لك كانت خاطئة= قبكر الشيكة  = قبركت ىتأكة
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثانى عشر
 

تذمر القيادات مريـ كىركف 
فمكسى تزكج بككشية كقد . إذا كاف الشعب قد تذمر عمى اهلل فميس عجيبان أف يحدث تذمر عمى خادـ اهلل مكسى

قد   زكاج مكسى مف الككشية كقد يككف،تككف مف ضمف الككشيات المكاتى خرجف مع بنى إسرائيؿ مف مصر
 كتككف مف قبائؿ ككش التى سكنت ،كىناؾ رأل آخر بأنيا ىى نفسيا صفكرة العربية ،  مكت صفكرة حدث بعد

 ( .13 : 2تؾ)فنسمع عف أرض ككش فى العراؽ ، فى أرض الجنة . كسط العرب
 كرالبان ، يجمع بيف ككش كمدياف ." يت خياـ ككشاف تحت بمية رجفت شقؽ ارض مديافأر " (7:3حب )كفى 

كىك زكاج مكسى بالككشية بؿ ربما يرجع أف مكسى فى إختياره لمشيكخ ، سبب التذمر ليس ىك السبب المذككر 
 .السبعيف لـ يستشرىما فدبت الغيرة كالحسد فى قمبييما

 فيما إحتقرا مكىبة مكسى كعظما عطيتيما ليغطيا عمى عظمة مكسى، ،كنجد الحسد ىنا سببان فى أخطاء كثيرة 
 كلكف ىا مريـ ىنا تخفى كجييا أيضان ،لكف ىؿ كاف ىناؾ مثؿ مكسى الذل لمع كجيو فغطاه ليخفى مجده 

. (الذل يحسد ال يفرح لخير اآلخريف كُيسر ببمكاىـ  )كلكف لخزييا 
 

ذى اٍمرىأىةن 1(:- "1) أية ذىىىا، ألىنَّوي كىافى قىًد اتَّخى ٍرأىًة اٍلكيكًشيًَّة الًَّتي اتَّخى مىى ميكسىى ًبسىبىًب اٍلمى كفي عى ـي كىىىاري ٍريى تىكىمَّمىٍت مى كى
 ". كيكًشيَّةن 

. ُذكرت مريـ أكالن لعميا ىى التى بدأت كلذلؾ ىى التى عكقبت = مريـ كىركف
  
ا؟»: فىقىاالى 2(:- "2) أية ـٍ ييكىمٍّْمنىا نىٍحفي أىٍيضن ٍحدىهي؟ أىلى ـى الرَّبُّ ميكسىى كى  ".فىسىًم ى الرَّبُّ « ىىٍؿ كىمَّ

 كىذا الكبلـ يظير أف سبب . كينتفخاف بما أعطاه اهلل ليما كىذا ىك بداية السقكط،ىنا ىما يعظماف أنفسيما 
. التمرد ىك رئاسة مكسى كليس زكجتو الككشية 

 
ٍجًو األىٍرضً 3(:- "3) أية مىى كى ًميً  النَّاًس الًَّذيفى عى ًميمنا ًجدِّا أىٍكثىرى ًمٍف جى ؿي ميكسىى فىكىافى حى  ".كىأىمَّا الرَّجي

الرجؿ فى العبرية تعنى متكاضع ال يفكر فى مصمحتو الشخصية كال يفكر فى أىميتو كدليؿ ىذا قكلو  = حميمان 
كيككف المعنى أنو إحتمؿ اليجكـ عميو بصبر دكف أف يرد تاركان .  كلـ يقؿ مكسى القائد الذل أنقذ شعبو =مكسى

كما . كمكسى كتب ىذا بإرشاد الركح القدس ليس إظياران لصفاتو بؿ لنفيـ درس ىذا اإلصحاح. اهلل ليحكـ لوُ 
ختيار اهلل لُو مرات عديدة ليثبت صدؽ إرساليتو  حدث مع بكلس الذل إضطر لذكر نسبو كأالمو كعطايا اهلل لو كا 

. كبالتالى صدؽ تعاليمو حتى ال ينيار اإليماف
 .كذلؾ نرل حمـ مكسى فى شفاعتو عف مريـ فقد نسى سريعان إىانتيا لوُ 
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ـى 4(:- "4) أية ٍريى مى كفى كى االن ًلميكسىى كىىىاري ًة االٍجًتمىاعً »: فىقىاؿى الرَّبُّ حى ٍيمى كا أىٍنتيـي الثَّالىثىةي ًإلىى خى ـي . «اٍخريجي كا ىي رىجي فىخى

 ".الثَّالىثىةي 
 كلكنو ىنا يدافع عف مكسى فكران حتى ال ،كثيران ما يسكت اهلل عف ظمـ إنساف كال يدافع عنُو لفترة لصالحو الركحى

. يتسبب اليجكـ عمى مكسى كمف إخكتو فى أل خمؿ فى القيادة
 

ا5 (:- "5) أية ا ًكالىىيمى رىجى ـى فىخى ٍريى مى كفى كى دىعىا ىىاري ًة، كى ٍيمى قىؼى ًفي بىاًب اٍلخى كى ابو كى ؿى الرَّبُّ ًفي عىميكًد سىحى  ".فىنىزى
ٍؤيىا أىٍستىٍعًمفي لىوي . اٍسمىعىا كىالىًمي»: فىقىاؿى 6" (:-8-6) األيات ، فىًبالرُّ ـٍ نىًبيّّ ًلمرَّبّْ ٍمـً أيكىمّْميوي . ًإٍف كىافى ًمٍنكي . ًفي اٍلحي

ٍبًدم ميكسىى فىمىٍيسى ىكىذىا، بىٍؿ ىيكى أىًميفه ًفي كيؿّْ بىٍيًتي7 ـي مىعىوي، الى ًباألىٍلغىازً 8. كىأىمَّا عى يىاننا أىتىكىمَّ ًشٍبوى . فىمنا ًإلىى فىـو كىعى كى
ٍبًدم ميكسىى؟. الرَّبّْ ييعىاًيفي  مىى عى  ".«فىًممىاذىا الى تىٍخشىيىاًف أىٍف تىتىكىمَّمىا عى

 فاهلل  .كىنا أعمف اهلل ما خبأه مكسى مف تكاضعو. مف أجؿ حمـ مكسى ككداعتو ككؿ صفاتو ناؿ ما لـ ينمو أحد 
كالحظ السبب فى . (جيد أف نصمت نحف كال ندافع عف أنفسنا كاهلل يعمف برنا  )أعمف ىنا أنو ليس مثؿ مكسى 

" كداعتو كتكاضعو كحممو " محبة اهلل 
إشارة لعمؿ المسيح فى إقترانو  (23:13رإ) (كككشية تعنى سكداء  )فى زكاج مكسى مف ككشية  = ممحكظة

.   (5:1نش  )بكنيستو كىى بعد فى خطيتيا مظممة مثؿ الككشية 
 ىذا مف .دخكؿ األمـ لئليمافرفضيـ أما رفض ىركف كمريـ ليذا الزكاج فيك يرمز لرفض الييكد السيد المسيح ك

ناحية الرمز كلكف زكجة مكسى لـ تكف خاطئة بالتأكيد فمف يعاشر ىذا القديس العظيـ ال يمكف أف يككف خاطئ 
ثانيا ىى لـ تكف سكداء ، . ، كاهلل إذ كاف ُيعِّدَيه لميمتو العظيمة كاف ال يمكف أف يسمح بزكاج يعطمو عف ميمتو 

فيناؾ حقا ككش أىميا لكنيـ أسكد كىذا ما يشير لو إرمياء النبى ، لكف كاف ىناؾ ككش أخرل فى منطقة العراؽ 
فإذا حدث خبلؼ بينيـ كبيف زكجة مكسى فغالبا يرجع ىذا . كمنيـ خرجت قبيمة زكجة مكسى  (13 : 2تؾ)

. لمغيرة مف زكجة مكسى 
 

مىضىى9(:- "9) أية مىٍيًيمىا كى بي الرَّبّْ عى ًميى وىضى  ". فىحى
 .فيـ ليـ مف يحاسبيـ فبل داعى أف نخسر الممككت بسببيـ. ما أخطر الحديث عف خداـ اهلل

 
اءي كىالثٍَّم ً 10 (:- "10) أية ـي بىٍرصى ٍريى ًة ًإذىا مى ٍيمى ابىةي عىًف اٍلخى ذىا ًىيى . فىمىمَّا اٍرتىفىعىًت السَّحى ـى كىاًِإ ٍريى كفي ًإلىى مى فىاٍلتىفىتى ىىاري

اءي   ".بىٍرصى
فعندما . ، كذلؾ بسبب الخطية البرص حؿ عمييا حينما إرتفعت السحابة، إذان البرص عبلمة عمى إبتعاد اهلل

 .تتركنا نعمة اهلل يظير برص الخطية
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كفي ًلميكسىى11 (:- "11) أية ًمٍقنىا كىأىٍخطىٍأنىا ًبيىا»: فىقىاؿى ىىاري ًطيَّةى الًَّتي حى مىٍينىا اٍلخى  ".أىٍسأىليؾى يىا سىيًّْدم، الى تىٍجعىٍؿ عى
نكساره = ال تجعؿ عمينا الخطية  كربما أف اهلل لـ  .أل ال تجعؿ عمينا عقكبتيا ككاضح ىنا تكاضع ىركف كا 

. يعاقب ىركف أيضان حتى ال يبلـ الكينكت ككؿ كربما لمسمكو المتكاضع ىذا
فإف الييكد برفضيـ المسيح ظير عمييـ . السابقة الخاصة بزكجة مكسىفى إسترساؿ لنفس تأمؿ الممحكظة 
أما عكدة مريـ بعد أسبكع إشارة لعكدتيـ فى نياية . كفارقيـ ركح الرب، برص الخطية كبرص عدـ اإليماف 

 (. 25:11رك  )األزمنة 
 

ًو قىٍد أيًكؿى ًنٍصؼي لىٍحًموً 12 (:- "12) أية كًجًو ًمٍف رىًحـً أيمّْ ري ٍيًت الًَّذم يىكيكفي ًعٍندى خي  ".«فىالى تىكيٍف كىاٍلمى
. البرص كالمكت فاألبرص ممنكع مف مخالطة الناس كمف لمسو يتنجس كأعضاؤه تمكت عمى التكالى كتسقط

 
رىخى ميكسىى ًإلىى الرَّبّْ قىاًاالن 13 "(:-15-13) األيات َـّ اٍشًفيىا»: فىصى ؽى »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى14. «الٌميي لىٍك بىصى كى

بىٍعدى ذًلؾى تيٍرجى ي  مًَّة، كى اًرجى اٍلمىحى زي سىٍبعىةى أىيَّاـو خى ؟ تيٍحجى ؿي سىٍبعىةى أىيَّاـو ٍجًييىا، أىمىا كىانىٍت تىٍخجى . «أىبيكىىا بىٍصقنا ًفي كى
ـي 15 ٍريى تَّى أيٍرًجعىٍت مى ـٍ يىٍرتىًحًؿ الشٍَّعبي حى لى ، كى مًَّة سىٍبعىةى أىيَّاـو اًرجى اٍلمىحى ـي خى ٍريى ًجزىٍت مى  ". فىحي

  . لكف اهلل يعمـ متى يأتى التأديب بثماره،الحظ أف مكسى لـ يكبخيا بكممة بؿ صمى ليا كتشفع عنيا لتشفى 
كخبلؿ األسبكع تبكت نفسيا كتتكب ثـ تخضع لمشريعة مثؿ باقى . األسبكع ىك المقرر لكؿ أبرص = سبعة أياـ

.  ببل ىيكؿ فى أيامنا ىذهكالييكد اآلف. كالبصؽ ىنا يشير لمتخمى. الناس
  
يًَّة فىارىافى 16 (:- "16) أية نىزىليكا ًفي بىرّْ كتى كى ٍيري ؿى الشٍَّعبي ًمٍف حىضى بىٍعدى ذًلؾى اٍرتىحى  ".كى

. كلنفيـ مف ىذا أف الخطية تعكؽ نمكنا فى السماكيات .الحظ كيؼ أف الخطية عكقت المسيرة أسبكعا
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثالث عشر
 

التجسس عمى كنعاف 
أراد الرب أف يكشؼ ليـ  ( الكرات كالبصؿ )بعد أف سقط الشعب فى تجربة الشيكة كاإلشتياؽ ألرض العبكدية 

كأرادكا أف يتأكدكا ، ككاف عمييـ أف يؤمنكا بأنيا أرض تفيض لبنان كعسبلن كلكنيـ شّككا . عف خيرات أرض الميعاد
كمكسى سأؿ الرب كىا نحف نرل أف ، (  23،22:1تث  )بأف يرسمكا جكاسيس ليذه األرض فطمبكا مف مكسى 

  بكلس ما قاؿ عنياكنحف لنا جكاسيس تجسسكا لنا ما فى أكرشميـ السماكية مثؿ. رساؿ جكاسيسإاهلل يكافؽ عمى 
فالجكاسيس .  فمنصدؽ أف ىناؾ أفراح.شعياء كحزقياؿإكيكحنا فى رؤياه ك،  "..عيف كلـ تسمع بو أذف ما لـ تره" 

نختاره  فاهلل يريدنا أف، كالحظ أف اهلل سمح ليـ بالتجسس ليختاركا . كالكرـك رمز الفرح، عادكا معيـ بكرـك 
قتناعنا كالعجيب أف يطمبكا التجسس عمى أرض سبؽ اهلل كتجسسيا ليـ لكف اهلل يسمح بيذا ليزيد . بحريتنا كا 

أما مكسى حيف أرسميـ كاف كاثقان كما كاف يكحنا المعمداف كاثقان فى المسيح حيف . كما عمؿ مع تكما، إيمانيـ 
 .أرسؿ تبلميذه لو

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-16-1) األيات سَّسيكا أىٍرضى كىٍنعىافى الًَّتي أىنىا ميٍعًطييىا ًلبىًني »2: ثيَـّ كىمَّ االن ًليىتىجى أىٍرًسٍؿ ًرجى
يًَّة فىارىافى 3. «كيؿُّ كىاًحدو رىًايسه ًفيًيـٍ . رىجيالن كىاًحدنا ًلكيؿّْ ًسٍبطو ًمٍف آبىاًاًو تيٍرًسميكفى . ًإٍسرىاًايؿى  ـٍ ميكسىى ًمٍف بىرّْ مىيي فىأىٍرسى

سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ  ، . حى ؤىسىاءي بىًني ًإٍسرىاًايؿى ـٍ ري اؿه ىي ـٍ ًرجى كيمُّيي
ـٍ 4 ًمٍف 5. ًمٍف ًسٍبًط رىأيكبىٍيفى شىمُّكعي ٍبفي زىكُّكرى : كىىًذًه أىٍسمىاؤيىي

كًرم ًمٍف 8. ًمٍف ًسٍبًط يىسَّاكىرى يىٍجآؿي ٍبفي ييكسيؼى 7. ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا كىاًلبي ٍبفي يىفينَّةى 6. ًسٍبًط ًشٍمعيكفى شىافىاطي اٍبفي حي
ـى ىيكشى ي ٍبفي نيكفى  دّْيًايؿي ٍبفي سيكًدم10. ًمٍف ًسٍبًط بىٍنيىاًميفى فىٍمًطي ٍبفي رىافيك9. ًسٍبًط أىٍفرىاًي بيكليكفى جى ًمٍف 11. ًمٍف ًسٍبًط زى

مىمّْي12. ًمٍف ًسٍبًط مىنىسَّى ًجدّْم ٍبفي سيكًسي: ًسٍبًط ييكسيؼى  يًايؿي ٍبفي جى ًمٍف ًسٍبًط أىًشيرى سىتيكري 13. ًمٍف ًسٍبًط دىافى عىمّْ
اًايؿى  ٍفًسي14. ٍبفي ًميخى أيكًايؿي ٍبفي مىاًكي15. ًمٍف ًسٍبًط نىٍفتىاًلي نىٍحًبي ٍبفي كى ادى جى اًؿ 16. ًمٍف ًسٍبًط جى ىًذًه أىٍسمىاءي الرّْجى

سَّسيكا األىٍرضى  ـٍ ميكسىى ًليىتىجى مىيي دىعىا ميكسىى ىيكشى ى ٍبفى نيكفى . الًَّذيفى أىٍرسى  ".«يىشيكعى »كى

كما إتضح أف اهلل قاؿ لمكسى أف يرسؿ جكاسيس حسب طمبيـ ليزيد إيمانيـ إال أف اهلل كاف يفضؿ لك آمنكا دكف 
كنبلحظ أف مكسى رير إسـ ىكشع ليشكع . كنبلحظ أف الجكاسيس ليسكا ىـ رؤساء األسباط. أف يركا بالعياف
كلنبلحظ أف . (ش  ينطؽ فى العبرية  سإسـ يسكع ىك نفسو إسـ يشكع إال أف حرؼ الػػػػ  ) ليشبو إسـ يسكع

كيشكع معناىا مخمص فيك رمز لممسيح المخمص كيشكع ىك الذل . الجاسكسيف الممتازيف ىما يشكع ككالب
ككالب إسمو يعنى قمب فيك . ( مكسى )فنحف ندخؿ السماء بالنعمة كليس بالنامكس  )أدخميـ أرض الميعاد 

رتباط يشكع بكالب معناه أننا إذا أعطينا . يعمؿ العمؿ بكؿ قمبو فى إخبلص كببل خكؼ كاثقان فى مكاعيد اهلل كا 
أل يككف قمبنا جادان مخمصان ىذه ىى الناحية البشرية كيمثؿ يشكع نعمة المسيح . قمبنا ليسكع ندخؿ السماء

. فدخكؿ السماء يشترط عمؿ نعمة المسيح مع اإلرادة الحرة القمبية مف اإلنساف. المجانية
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ـي 17 "(:-20-17) األيات قىاؿى لىيي ، كى سَّسيكا أىٍرضى كىٍنعىافى ـٍ ميكسىى ًليىتىجى مىيي نيكًب »: فىأىٍرسى اٍصعىديكا ًمٍف ىينىا ًإلىى اٍلجى

بىًؿ،  ، مىا ًىيى 18كىاٍطمىعيكا ًإلىى اٍلجى كا األىٍرضى ؟ : كىاٍنظيري ـٍ كىًثيره ؟ قىًميؿه أى ًعيؼه كىالشٍَّعبى السَّاًكفى ًفييىا، أىقىًكمّّ ىيكى أىـٍ ضى
ـٍ 19 يَّمىاته أى مىا ًىيى اٍلميديفي الًَّتي ىيكى سىاًكفه ًفييىا، أىميخى ـٍ رىًدياىةه؟ كى يّْدىةه أى كىٍيؼى ًىيى األىٍرضي الًَّتي ىيكى سىاًكفه ًفييىا، أىجى كى

؟  ًر األىٍرضً 20حيصيكفه ذيكا ًمٍف ثىمى تىشىدَّديكا فىخي ـٍ الى؟ كى ره أى ـٍ ىىًزيمىةه؟ أىًفييىا شىجى ، أىسىًمينىةه أى كىٍيؼى ًىيى األىٍرضي كىأىمَّا . «كى
ـى بىاكيكرىاًت اٍلًعنىبً  ـي فىكىانىٍت أىيَّا  ".األىيَّا

ككؿ معمـ ينبغى أف يصنع نفس . كخذكا مف ثمر األرض إصعدكا كتشددكاتتمخص األكامر الصادرة ليـ بأف 
رتفاعو عمى جبؿ الكصية كتحميقو فى السماكيات  كيتشدد ، الشىء ليشيد لمحؽ، فعميو أف يتذكقو بصعكده بقمبو كا 

 خبراتو ككيفية الكصكؿ كبعد أف يتذكؽ ىك الثمر عميو أف يعرض لمخدكميو. باإليماف كاثقان أف اهلل سينفذ كعكده
. ليذا الثمر

لكف . ككممة إصعدا معناىا إذىبا لمشماؿ. (  جنكب كنعاف )ىـ اآلف فى الجنكب  = إصعدا إلى الجنكب
 كرالبان فقد إنقسمت الجماعة . ثـ إرجعكا لناالمقصكد تجسسكا األرض كميا فبعد أف تذىبكا لمشماؿ إذىبكا لمجنكب

. كؿ جماعة ذىبت لمكاف. لجماعات صغيرة
كيمكف تفسيرىا ركحيان بمعنى أنيـ كانكا عمى كشؾ . يمكف تفسيرىا حرفيان  = كأما األياـ فكانت أياـ باككرات العنب

 .كنحف اآلف فى باككرة الفرح. أف يفرحكا بدخكليـ لمفرح الركحى كالجسدل
 

مىاةى 21 "(:-24-21) األيات ًؿ حى يًَّة ًصيفى ًإلىى رىحيكبى ًفي مىٍدخى سَّسيكا األىٍرضى ًمٍف بىرّْ تىجى ًعديكا كى ًعديكا ًإلىى 22. فىصى صى
كفى  ٍبري نيكًب كىأىتىٍكا ًإلىى حى نىاؽ. اٍلجى تىٍممىامي بىنيك عى ًشيشىامي كى كىافى ىينىاؾى أىًخيمىافي كى كعىًف . كى كفي فىبيًنيىٍت قىٍبؿى صي ٍبري كىأىمَّا حى

مىميكهي 23. ًمٍصرى ًبسىٍبً  ًسًنيفى  حى كنىةن ًبعيٍنقيكدو كىاًحدو ًمفى اٍلًعنىًب، كى رىجي قىطىفيكا ًمٍف ىينىاؾى زى ، كى كىأىتىٍكا ًإلىى كىاًدم أىٍشكيكؿى
ًبسىبىًب اٍلعيٍنقيكًد الًَّذم « كىاًدمى أىٍشكيكؿى »فىديًعيى ذًلؾى اٍلمىٍكًض ي 24. ًبالدٍُّقرىانىًة بىٍيفى اٍثنىٍيًف، مى ى شىٍيءو ًمفى الرُّمَّاًف كىالتّْيفً 

 ".قىطىعىوي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًمٍف ىينىاؾى 
حماة عمى  = كمدخؿ حماة. سع كىى مدينة أرامية عمى حدكد كنعاف الشماليةتتعنى مكاف رحب أك ـ = رحكب
تعنى صحبة أك رباط =  كحبركف.  ميؿ شماؿ شرؽ دمشؽ كمدخؿ حماة يعنى الطريؽ المؤدل لحماة130بعد 

 .كتسمى حاليان مدينة الخميؿ نسبة إلبراىيـ ،  سنة 7 2/1كىى كانت أكؿ كرسى لداكد كممؾ فييا 
تعنى عنقكد كال يعرؼ ىؿ ىذا اإلسـ كاف قبؿ مكسى أـ أطمؽ عمييا بعد ىذه الحادثة كىك كادل  = كأشككؿ

.  ميؿ19شماؿ حبركف بالقرب منيا كحبركف جنكب ررب أكرشميـ كتبعد عنيا 
 رحمة كؿ نفس تريد لإلى أف حصمكا عمى العنقكد ق ( كمعناىا تجربة  )فكىذه المرحمة لمجكاسيس مف برية صي

 حيث ففيى تعبر عف برية صي. تناؿ السيد المسيح نفسو كعنقكد عنب ييب حياةؿأف تعبر إلى الممككت 
كيذىب لمدخؿ . التجارب كالضيقات كتذىب إلى رحكب أل ال تعيش فى كآبة كتذمر بؿ تتحكؿ التجارب لتعزيات

كحتى بنى عناؽ الجبابرة أل . كىك فى حبركف متمتع بصحبة المسيح، حماة أل ىك متمتع بالحماية اإلليية 
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كالعجيب أنيـ حممكا العنقكد ، كتصؿ ىذه النفس كتعبر ألشككؿ كتحمؿ عنقكد الحياة . الشياطيف ال يقدركف عميو
كالخشبة رمز الصميب الذل ُعمؽ عميو . فرعان مف شجرة العنب  =  كزرجكنة.عصا = دقرانةعمى خشبة فكممة 

كحبركف . الطكاؿ القامة األقكياء = كبنى عناؽ. الكرمة الحقيقية الذل سكب دمو كشراب ييب خبلصان لممؤمنيف
 .فعطايا اهلل لشعبو أجكد العطايا.  فمصر أقدـ الحضارات كلكف حبركف أقدـ =بنيت قبؿ صكعف

 
سًُّس األىٍرًض بىٍعدى أىٍربىًعيفى يىٍكمنا25 "(:-29-25) األيات عيكا ًمٍف تىجى تَّى أىتىٍكا ًإلىى ميكسىى 26 .ثيَـّ رىجى كا حى فىسىاري

ـٍ  ٍكىي ًة كىأىرى مىاعى لىى كيؿّْ اٍلجى بىرنا كىاًِإ رىدُّكا ًإلىٍيًيمىا خى ، كى ، ًإلىى قىادىشى يًَّة فىارىافى ، ًإلىى بىرّْ ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى كيؿّْ جى كفى كى كىىىاري
قىاليكا27. ثىمىرى األىٍرضً  كهي كى قِّا ًإنَّيىا تىًفيضي لىبىننا كىعىسىالن، كىىذىا »: كىأىٍخبىري حى ٍمتىنىا ًإلىٍييىا، كى قىٍد ذىىىٍبنىا ًإلىى األىٍرًض الًَّتي أىٍرسى

ًصينىةه عىًظيمىةه ًجدِّا28. ثىمىريىىا ، كىاٍلميديفي حى ٍيرى أىفَّ الشٍَّعبى السَّاًكفى ًفي األىٍرًض ميٍعتىزّّ نىاؽى . وى ا قىٍد رىأىٍينىا بىًني عى كىأىٍيضن
بىًؿ، 29. ىينىاؾى  نيكًب، كىاٍلًحثّْيُّكفى كىاٍليىبيكًسيُّكفى كىاألىميكًريُّكفى سىاًكنيكفى ًفي اٍلجى اًلقىةي سىاًكنيكفى ًفي أىٍرًض اٍلجى اٍلعىمى

اًنًب األيٍرديفّْ  مىى جى  ". «كىاٍلكىٍنعىاًنيُّكفى سىاًكنيكفى ًعٍندى اٍلبىٍحًر كىعى

 فما بيا ،   ، كاهلل قد كعدىـما دامت األرض جيدة، ىذه ىى المشكمة دائمان  (28آية ) فى وير أفالحظ قكليـ 
  نفسكمازالت ىى. خصكصان بعد أف رأكا عمؿ اهلل فى شؽ البحر كىزيمة عماليؽ ، العذر إال قمة اإليماف 

. كدكا مف صدؽ كعكد اهلل لكف ما أضعؼ إيمانيـأىـ ت. مشكمتنا خمؽ المعاذير ألنفسنا
 

قىاؿى 30  (:- "30) أية تى الشٍَّعبى ًإلىى ميكسىى كى مىٍييىا»: لًكٍف كىاًلبي أىٍنصى كفى عى نىٍمتىًمكييىا ألىنَّنىا قىاًدري  ". «ًإنَّنىا نىٍصعىدي كى
كرر ىذا بعد ذلؾ كىذا ألف يشكع تىنا نجد تركيز عمى كالب كحده دكف يشكع ك  = لكف كالب أنصت الشعب

كلف يفمح دفاع يشكع عنو أماـ ، كنحف اآلف أماـ ثكرة ضد مكسى ،  كىذا معركؼ كسط الشعب ،مرتبط بمكسى
ككممة . تيـ أماـ الشعب فبل يصح أف يدافع عنو صديقو يشكعـؾكمكسى يقؼ اآلف ك  ،مكسىبالشعب لصمتو 

. إننا نصعد كنمتمكيا= كالحظ إيماف كالب .   ليسمعكا مكسى فيـ كانكا فى حالة ثكرةدأىـ تعنى قالشعب أنصت
. فمف ثـ يرث األرض (3كُيصيِّر اإلنساف شاىدان لمحؽ  (2يعطى القمب ثقة كشجاعة  (1: فمف بركات اإليماف 

. كىذا ما حدث مع كالب
 

ًعديكا مىعىوي فىقىاليكا31 (:- "31) أية اؿي الًَّذيفى صى ـٍ أىشىدُّ ًمنَّا»: كىأىمَّا الرّْجى  ".«الى نىٍقًدٍر أىٍف نىٍصعىدى ًإلىى الشٍَّعًب، ألىنَّيي
( 4     تأديب (3خسارة كفقداف  (2خكؼ كرعب   (1  :ىنا نرل نتائج عدـ اإليماف=  الرجاؿ قالكا ال نقدر

  .الرب ال يككف معيـ إذان ال ميراث (5     مكت
كىذا ما سنراه أنو بسبب عدـ إيمانيـ ىذا  (6 : 11عب) "بدكف إيماف ال يمكف إرضاؤه"لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ 
 . (رمز السماء)لـ يدخمكا أرض الميعاد 
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سَّسيكىىا، ًفي بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًاًميفى 32 (:- "32) أية ٍرنىا ًفييىا »: فىأىشىاعيكا مىذىمَّةى األىٍرًض الًَّتي تىجى األىٍرضي الًَّتي مىرى

ًمي ي الشٍَّعًب الًَّذم رىأىٍينىا ًفييىا أينىاسه ًطكىاؿي اٍلقىامىةً  جى سَّسىيىا ًىيى أىٍرضه تىٍأكيؿي سيكَّانىيىا، كى  ". ًلنىتىجى
ليس بسبب أف ىذا أك ذاؾ لكف  ،قد يككف ىذا بسبب األكبئة أك لكثرة الحركب  بينيـ = أرض تأكؿ سكانيا
كىذا الخبر عف ضعفيـ كاف المفركض أف يشجعيـ فاهلل يقمؿ . بسبب الخطية المتفشية كسطيـاألرض سيئة إنما 

 .عدد أعدائيـ
 

بىاًبرىةً 33 (:- "33) أية نىاؽ ًمفى اٍلجى بىاًبرىةى، بىًني عى قىٍد رىأىٍينىا ىينىاؾى اٍلجى رىاًد، كىىكىذىا كينَّا ًفي . كى فىكينَّا ًفي أىٍعييًننىا كىاٍلجى
 ".«أىٍعييًنًيـٍ 

أل حينما رأينا قكتيـ إحتقرنا أنفسنا كما لك كنا جراد كىذا مف نتائج عدـ اإليماف،  = كنا فى أعيننا كالجراد
نحط . ىـ لضعؼ إيمانيـ إرتعبكا كأرعبكا كؿ الجماعة فالجماعة كميا إيمانيا ضعيؼ أيضان . صغر النفس كا 
ف كانكا ضعفاء فيـ ال ينظركف ألنفسيـ كقكتيـ فيى ال شىء. الجميع لميأس لكنيـ ينظركف إلى . أما المؤمنكف كا 

.ـاهلل الساكف فييـ كيتقدميـ كيدافع عنو
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الراب  عشر
 

 شيكة الرجكع إلى العبكدية
 

بىكىى الشٍَّعبي ًتٍمؾى المٍَّيمىةى 1 "(:-10-1) األيات ٍت، كى رىخى صى ٍكتىيىا كى مىاعىًة صى مىى ميكسىى 2. فىرىفىعىٍت كيؿُّ اٍلجى تىذىمَّرى عى كى
مىاعىةً  قىاؿى لىييمىا كيؿُّ اٍلجى ، كى ًمي ي بىًني ًإٍسرىاًايؿى كفى جى مىى ىىاري ٍتنىا ًفي ىذىا »: كىعى ، أىٍك لىٍيتىنىا مي ٍتنىا ًفي أىٍرًض ًمٍصرى لىٍيتىنىا مي

ًنيمىةن 3! اٍلقىٍفرً  ًلمىاذىا أىتىى ًبنىا الرَّبُّ ًإلىى ىًذًه األىٍرًض ًلنىٍسقيطى ًبالسٍَّيًؼ؟ تىًصيري ًنسىاؤينىا كىأىٍطفىالينىا وى ٍيرنا لىنىا أىٍف . كى أىلىٍيسى خى
؟ ـٍ ًلبىٍعضو 4« نىٍرج ى ًإلىى ًمٍصرى يي نىٍرج ي ًإلىى ًمٍصرى »: فىقىاؿى بىٍعضي ـي رىًايسنا كى  .«نيًقي

ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى 5 مىاعى ـى كيؿّْ مىٍعشىًر جى ا ٍجيىٍيًيمىا أىمى مىى كى كفي عى كىاًلبي ٍبفي 6. فىسىقىطى ميكسىى كىىىاري يىشيكعي ٍبفي نيكفى كى كى
، مىزَّقىا ًثيىابىييمىا  سَّسيكا األىٍرضى ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًامىٍيفً 7يىفينَّةى، ًمفى الًَّذيفى تىجى مىاعى كىمَّمىا كيؿَّ جى ٍرنىا »: كى األىٍرضي الًَّتي مىرى

يّْدىةه ًجدِّا ًجدِّا سَّسىيىا جى ا تىًفيضي لىبىننا 8. ًفييىا ًلنىتىجى ييٍعًطينىا ًإيَّاىىا، أىٍرضن ًإٍف سيرَّ ًبنىا الرَّبُّ ييٍدًخٍمنىا ًإلىى ىًذًه األىٍرًض كى
ٍبزينىا9. كىعىسىالن  ـٍ خي افيكا ًمٍف شىٍعًب األىٍرًض ألىنَّيي ، كىالى تىخى مىى الرَّبّْ ، كىالرَّبُّ مىعىنىا. ًإنَّمىا الى تىتىمىرَّديكا عى ـٍ ـٍ ًظمُّيي ٍنيي . قىٍد زىاؿى عى

افيكىيـٍ   .«الى تىخى
ارىةً 10 مىا ًباٍلًحجى ًة أىٍف ييٍرجى مىاعى لًكٍف قىاؿى كيؿُّ اٍلجى ًة االٍجًتمىاًع ًلكيؿّْ بىًني ًإٍسرىاًايؿى . كى ٍيمى  ".ثيَـّ ظىيىرى مىٍجدي الرَّبّْ ًفي خى

نقسمكا المجمكعة المؤمنة صدقت مكاعيد اهلل كىـ يشكع ككالب فقط كمجمكعة رير . بعد أف قدـ الرجاؿ تقريرىـ كا 
رفعت كؿ = فحدث تذمر كبكاء . مؤمنة، صدؽ الشعب المجمكعة الثانية ألف قمبيـ ىـ أيضان كاف رير مؤمف

 كشكككا فى محبة .ليتنا متنا فى أرض مصر= بؿ إشتيكا لك كانكا فى مصر تحت العبكدية . الجماعة صكتيا
. بؿ صممكا عمى إختيار قيادة جديدة رير مكسى ليعكد بيـ إلى أرض مصر. لماذا أتى بنا الرب؟   ،اهلل ليـ

كلكف قاؿ كؿ الجماعة أف ييرجما   =بؿ قرركا رجـ مكسى كىركف كيشكع ككالب. نقيـ رئيسان كنرجع إلى مصر
حقان كـ مرة أردت كلـ "   ظير فييا عدـ إستعداد الشعب لدخكؿ أرض الميعاد، ىنا نجد نقطة تحكؿ .بالحجارة
 فقد سقط مكسى كىركف أماميما كمزؽ يشكع ككالب  ، كحاكؿ رجاؿ اهلل إرشاد ىذه الجماعة المتمردة."تريدكا 

ككانت محاكالت خداـ الرب ىذه ىى محاكالت مف اهلل بكاسطة خدامو لعقد صمح معيـ كأخذكا . ثيابيما أماميـ
نح  )يشرحكف ليـ أف اهلل لف يتخمى عنيـ كأف ىؤالء األعداء ال يقدركا أف يؤذكىـ طالما أف اهلل معيـ كيظير مف 

. أنيـ إختاركا فعبلن رئيسان آخر رير مكسى ( 17:9
 

بىكىى الشٍَّعبي ًتٍمؾى المٍَّيمىةى 1 (:- "1) أية ٍت، كى رىخى صى ٍكتىيىا كى مىاعىًة صى  ".فىرىفىعىٍت كيؿُّ اٍلجى
ما أصاب ىذه الجماعة ال يرجع لعدك مف الخارج بؿ مف عدـ إيمانيـ . حزف العالـ ينشىء مكتان  = بكى الشعب

فبل يستطيع أحد أف يؤذل اإلنساف ما لـ يؤذ ىك نفسو كالحظ أف سر مرارتيـ يرجع لمرض القمب الداخمى كليس 
. لمظركؼ المحيطة
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مىاعىةً 2 (:- "2) أية قىاؿى لىييمىا كيؿُّ اٍلجى ، كى ًمي ي بىًني ًإٍسرىاًايؿى كفى جى مىى ىىاري مىى ميكسىى كىعى تىذىمَّرى عى ٍتنىا ًفي »: كى لىٍيتىنىا مي

ٍتنىا ًفي ىذىا اٍلقىٍفرً  ، أىٍك لىٍيتىنىا مي  "!أىٍرًض ًمٍصرى
 .عكض الشكر هلل عف كؿ ما عممُو معيـ ىا ىـ يتذمركف عميو كتقسكا قمكبيـ ضده 

 
ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى 5 (:- "5) أية مىاعى ـى كيؿّْ مىٍعشىًر جى ا ٍجيىٍيًيمىا أىمى مىى كى كفي عى  ".فىسىقىطى ميكسىى كىىىاري

  .سقكط مكسى كىركف كاف لتيدئة الجماعة كلصرؼ ركح الغضب عف اهلل حتى ال يفنييـ
 

، مىزَّقىا ًثيىابىييمىا 6 "(:-9-6) األيات سَّسيكا األىٍرضى كىاًلبي ٍبفي يىفينَّةى، ًمفى الًَّذيفى تىجى يىشيكعي ٍبفي نيكفى كى كىمَّمىا كيؿَّ 7كى كى
ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًامىٍيفً  مىاعى يّْدىةه ًجدِّا ًجدِّا»: جى سَّسىيىا جى ٍرنىا ًفييىا ًلنىتىجى ًإٍف سيرَّ ًبنىا الرَّبُّ ييٍدًخٍمنىا ًإلىى 8. األىٍرضي الًَّتي مىرى

ا تىًفيضي لىبىننا كىعىسىالن  ييٍعًطينىا ًإيَّاىىا، أىٍرضن افيكا ًمٍف شىٍعًب األىٍرًض 9. ىًذًه األىٍرًض كى ، كىالى تىخى مىى الرَّبّْ ًإنَّمىا الى تىتىمىرَّديكا عى
ٍبزينىا ـٍ خي ، كىالرَّبُّ مىعىنىا. ألىنَّيي ـٍ ـٍ ًظمُّيي ٍنيي افيكىيـٍ . قىٍد زىاؿى عى  ".«الى تىخى

 = زاؿ عنيـ ظميـ. عظمة يشكع ككالب أنيـ لـ يصنعا مثؿ باقى الجكاسيس كلـ يخافا مف الرجـ بؿ شيدا لمحؽ
 كىـ نضجكا  ،أل أنيـ اآلف ببل حماية فاهلل تخمى عنيـ بسبب خطاياىـ. ىك تعبير شرقى يعبر عف الحماية

تؾ  + 5:121 + 1:91مز )راجع .  فيك كاف يحمييـ  كاف اهلل سحابة تظمؿ عمى شعبو حيفكالعكس. لمخراب
(. 23:20ال  + 25:18ال  + 16:15

 
ارىةً 10 (:- "10) أية مىا ًباٍلًحجى ًة أىٍف ييٍرجى مىاعى لًكٍف قىاؿى كيؿُّ اٍلجى ًة االٍجًتمىاًع ًلكيؿّْ بىًني . كى ٍيمى ثيَـّ ظىيىرى مىٍجدي الرَّبّْ ًفي خى

 ".ًإٍسرىاًايؿى 
كرفض الشعب لكبلميـ ىك رفض الناس . (11رؤ  )رجـ كالب كيشكع ىنا مساكل لقتؿ شاىدل سفر الرؤيا 

. كقد يككف رفض دعكة التكبة ىى آخر فرصة لئلنساف قبؿ أف ُيعمف اهلل رضبو. لكبلـ اهلل عمى لساف خدامو
  . سنة بعد أف كانكا عمى مسيرة أياـ مف أرض الميعاد40فيؤالء برفضيـ كبلـ خداـ اهلل تاىكا فى البرية 

 لكف حيف حاكلكا قتؿ كرجـ رجاؿ اهلل كانكا كمف مس حدقة  ،حيف أىانكا اهلل سكت اهلل = ثـ ظير مجد الرب
. ىنا مساندة إليية حتى لك رفضيـ كؿ الناس. فأحاط بخدامو األمناء ليحمييـ ، عينو 

  
قىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى11 "(:-19-11) األيات ًميً  »: كى دّْقيكنىًني ًبجى تَّى مىتىى الى ييصى حى ؟ كى تَّى مىتىى ييًيينيًني ىذىا الشٍَّعبي حى

؟  ـٍ سىًطًي ًمٍمتي ًفي كى اآليىاًت الًَّتي عى
ـٍ 12 ـى ًمٍنيي يّْريؾى شىٍعبنا أىٍكبىرى كىأىٍعظى ، كىأيصى ـٍ بىًإ كىأيًبيديىي ـٍ ًباٍلكى فىقىاؿى 13. «ًإنّْي أىٍضًربييي

، »: ميكسىى ًلمرَّبّْ  ـٍ سىًطًي ًتؾى ىذىا الشٍَّعبى ًمٍف كى فىيىٍسمى ي اٍلًمٍصًريُّكفى الًَّذيفى أىٍصعىٍدتى ًبقيكَّ
يىقيكليكفى ًلسيكَّاًف ىًذًه 14 كى

 ، ٍيننا ًلعىٍيفو ـٍ عى سىًط ىذىا الشٍَّعًب، الًَّذيفى أىٍنتى يىا رىبُّ قىٍد ظىيىٍرتى لىيي األىٍرًض الًَّذيفى قىٍد سىًمعيكا أىنَّؾى يىا رىبُّ ًفي كى
ًبعىميكًد نىارو لىٍيالن  ابو نىيىارنا كى ـٍ ًبعىميكًد سىحى ، كىأىٍنتى سىاًاره أىمىامىيي ـٍ مىٍيًي ابىتيؾى كىاًقفىةه عى سىحى ؿ 15. كى فىًإٍف قىتىٍمتى ىذىا الشٍَّعبى كىرىجي
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بىًرؾى قىاًاًميفى  ـي الشُّعيكبي الًَّذيفى سىًمعيكا ًبخى ، يىتىكىمَّ ـٍ يىٍقًدٍر أىٍف ييٍدًخؿى ىذىا الشٍَّعبى ًإلىى األىٍرًض الًَّتي 16: كىاًحدو ألىفَّ الرَّبَّ لى
ـٍ ًفي اٍلقىٍفرً  ، قىتىمىيي ـٍ مىؼى لىيي ـٍ قيٍدرىةي سىيًّْدم كىمىا تىكىمٍَّمتى قىاًاالن 17. حى كًح كىًثيري اإًلٍحسىاًف، 18: فىاآلفى ًلتىٍعظي الرَّبُّ طىًكيؿي الرُّ

مىى األىٍبنىاًء ًإلىى اٍلًجيًؿ الثَّاًلًث كىالرَّاب ً . يىٍغًفري الذٍَّنبى كىالسَّيّْاىةى، لًكنَّوي الى ييٍبًرئي  ًاٍصفىٍح عىٍف 19. بىٍؿ يىٍجعىؿي ذىٍنبى اآلبىاًء عى
كىمىا وىفىٍرتى ًليذىا الشٍَّعًب ًمٍف ًمٍصرى ًإلىى ىيينىا ، كى ًتؾى ًة ًنٍعمى  ".«ذىٍنًب ىذىا الشٍَّعًب كىعىظىمى

ىك يمثؿ المسيح مف جيتيف ، فينا مرة أخرل نرل عظمة مكسى أنو يرفض مجده الشخصى كيشفع فى شعبو 
أنى أضربيـ كأبيدىـ كأصيّْرؾ شعبان كمف ناحية أخرل فقكؿ اهلل ، فالمسيح ترؾ مجده ليصير شفيعان عف البشر 

ىذا تـ فعبلن مع المسيح فنحف نمكت مع المسيح فى المعمكدية كنقكـ لنصبح شعبان أكبر بؿ نصبح جسد  = أكبر
. بؿ كاف مكسى فى شفاعتو، عينو عمى مجد اهلل . المسيح

 
ـٍ ًفي اٍلقىٍفرً 16 (:- "16) أية ، قىتىمىيي ـٍ مىؼى لىيي ـٍ يىٍقًدٍر أىٍف ييٍدًخؿى ىذىا الشٍَّعبى ًإلىى األىٍرًض الًَّتي حى " . ألىفَّ الرَّبَّ لى

 مكسى ال يحتمؿ أف يمحؽ إلسـ الرب أل .ىذا الشعب إلى األرض ألف الرب لـ يقدر أف يدخؿ تقكؿ الشعكب 
كالحظ أف فرح الكثنييف بيبلؾ شعب اهلل ىك نفسو فرح الشيطاف بمكت اإلنساف . إىانة مف الشعكب الكثنية

كفرح الشياطيف كشماتتيـ أف اهلل لـ يقدر أف يدخمنا لنصيبنا ، ككاف مكت اإلنساف تحدل لعقؿ اهلل . كىبلكو
المكجكس، كممة اهلل المسيح ليعيد لنا بشفاعتو نصيبنا السماكل فكانت شفاعة ، السماكل كليذا إنبرل عقؿ اهلل
أف اهلل لمحبتو لمكسى يخبره بعزمو عمى تأديب :- (12،11)كالحظ ىنا فى آية . مكسى ىنا رمزان لشفاعة المسيح

كالحظ أف الشعب األكبر . ىنا اهلل يعطى مكسى فرصة لمشفاعة. الشعب كما فعؿ مع إبراىيـ فى مكضكع سدكـ
. كاألعظـ ىك شعب المسيح

 
كًح كىًثيري اإًلٍحسىاًف، يىٍغًفري الذٍَّنبى كىالسَّيّْاىةى، لًكنَّوي الى ييٍبًرئي 18 (:- "18) أية بىٍؿ يىٍجعىؿي ذىٍنبى اآلبىاًء . الرَّبُّ طىًكيؿي الرُّ

مىى األىٍبنىاًء ًإلىى اٍلًجيًؿ الثَّاًلًث كىالرَّاب ً   ".عى
مثؿ .  سنة40كيؼ يحتمؿ األبناء ذنب األباء؟ فيـ تاىكا فى البرية مع أبائيـ المذنبيف لمدة : ىنا نرل تفسير

 كلكف ىذه األية ال تنطبؽ مف الناحية الركحية إال لك  .ق طعاميـءاألب الذل يخطىء كتضيع نقكده فبل يجد أبنا
. كىنا مثبلن دخؿ األبناء ألرض كنعاف كلـ يدخؿ األباء. (18راجع حز ) إقتدل اإلبف بأبيو

 
سىبى قىٍكًلؾى »: فىقىاؿى الرَّبُّ 20 "(:-35-20) األيات فىٍحتي حى يّّ أىنىا فىتيٍم ي كيؿُّ األىٍرًض ًمٍف مىٍجًد 21. قىٍد صى لًكٍف حى كى
 ، رَّبيكًني اآلفى عىشىرى 22الرَّبّْ جى يًَّة، كى ًفي اٍلبىرّْ ًمٍمتييىا ًفي ًمٍصرى كى اًؿ الًَّذيفى رىأىٍكا مىٍجًدم كىآيىاًتي الًَّتي عى ًمي ى الرّْجى ًإفَّ جى

ـٍ يىٍسمىعيكا ًلقىٍكًلي،  لى ، كى مىرَّاتو
مىٍفتي آلبىاًاًيٍـ 23 ٍكا األىٍرضى الًَّتي حى ٍكنىيىا. لىٍف يىرى ًمي ي الًَّذيفى أىىىانيكًني الى يىرى جى كىأىمَّا 24. كى

ٍرعيوي  زى قىًد اتَّبىعىًني تىمىامنا، أيٍدًخميوي ًإلىى األىٍرًض الًَّتي ذىىىبى ًإلىٍييىا، كى كحه أيٍخرىل، كى ٍبًدم كىاًلبي فىًمٍف أىٍجًؿ أىنَّوي كىانىٍت مىعىوي ري عى
ًرفيكا وىدنا كىاٍرتىًحميكا ًإلىى اٍلقىٍفًر ًفي طىًريًؽ بىٍحًر 25. يىًرثييىا اًلقىةي كىاٍلكىٍنعىاًنيُّكفى سىاًكنيكفى ًفي اٍلكىاًدم، فىاٍنصى ًذ اٍلعىمى كىاًِإ
 .«سيكؼى 
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كفى قىاًاالن 26 ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ ؟ قىٍد سىًمٍعتي »27: كى مىيَّ يرىًة اٍلميتىذىمّْرىًة عى ًة الشّْرّْ مىاعى تَّى مىتىى أىٍوًفري ًليًذًه اٍلجى حى
مىيَّ  كنىوي عى ـٍ 28. تىذىمُّرى بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّذم يىتىذىمَّري ـٍ كىمىا تىكىمٍَّمتيـٍ ًفي أيذينىيَّ : قيٍؿ لىيي ، ألىٍفعىمىفَّ ًبكي يّّ أىنىا يىقيكؿي الرَّبُّ ًفي 29. حى

كا  اًعدنا الًَّذيفى تىذىمَّري ـٍ ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى سىبى عىدىًدكي ـٍ حى ٍعديكًديفى ًمٍنكي ًمي ي اٍلمى ، جى ـٍ ثىثيكي ىذىا اٍلقىٍفًر تىٍسقيطي جي
مىيَّ  يىشيكعى ٍبفى نيكفو 30. عى ـٍ ًفييىا، مىا عىدىا كىاًلبى ٍبفى يىفينَّةى كى ميكا األىٍرضى الًَّتي رىفىٍعتي يىًدم أليٍسًكنىنَّكي كىأىمَّا 31. لىٍف تىٍدخي

، فىيىٍعًرفيكفى األىٍرضى الًَّتي اٍحتىقىٍرتيميكىىا ـٍ ًنيمىةن فىًإنّْي سىأيٍدًخمييي ـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ يىكيكنيكفى وى ـٍ أىٍنتيـٍ تىٍسقيطي ًفي 32. أىٍطفىاليكي ثىثيكي فىجي
ـٍ ًفي اٍلقىٍفرً 33ىذىا اٍلقىٍفًر،  ثىثيكي تَّى تىٍفنىى جي ـٍ حى كرىكي يىٍحًمميكفى فيجي ـٍ يىكيكنيكفى ريعىاةن ًفي اٍلقىٍفًر أىٍربىًعيفى سىنىةن، كى بىنيككي . كى

سٍَّستيـٍ ًفييىا األىٍرضى أىٍربىًعيفى يىٍكمنا، ًلمسَّنىًة يىٍكـه 34 ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن فىتىٍعًرفيكفى . كىعىدىًد األىيَّاـً الًَّتي تىجى تىٍحًمميكفى ذينيكبىكي
مىيَّ . أىنىا الرَّبُّ قىٍد تىكىمٍَّمتي 35. اٍبًتعىاًدم يرىًة اٍلميتًَّفقىًة عى ًة الشّْرّْ مىاعى ، . ألىٍفعىمىفَّ ىذىا ًبكيؿّْ ىًذًه اٍلجى ًفي ىذىا اٍلقىٍفًر يىٍفنىٍكفى

ًفيًو يىميكتيكفى   ".«كى
 فاهلل ،كجميمة ىى معامبلت اهلل . اهلل صفح لكف ىناؾ تأديب ينبغى أف يتـ ليذا الشعب. نرل ىنا طريقة اهلل 

كلماذا يشتكى يشكع ككالب . يؤدبيـ بحرمانيـ مف أرض الميعاد كبمكتيـ فى البرية لكنو لـ يتركيـ كظؿ يقكدىـ
كالحظ أف .  لكنو ال يتخمى عنيـ كيفارقيـءهفاهلل يؤدب أبنا. مف تكىانيـ كىـ أمناء إذا كاف اهلل معيـ فى البرية

ال لما أتى التأديب بثماره ، كىك لف يغير قراره  ،فى رد اهلل عمى مكسى تشديد كلكف شفاعة مكسى أفمحت .  كا 
كحيف يستعمف اهلل قكتو . كفى أف اهلل صفح لكف عمى أف يكمؿ تأديب الشعب، فى عدـ ىبلكيـ فى التك كالمحظة 

فكما أف مجد اهلل يظير فى الصفح فيك ُيظير مجده أيضان فى . كصفحو كقداستو تمؤل األرض كميا مف مجده
  .فتم  كؿ األرض مف مجد الرب( = 8:99مز )عدـ قبكلو لمخطية كعقكبتو لؤلشرار 

 
رَّبيكًني اآلفى 22 (:- "22) أية جى يًَّة، كى ًفي اٍلبىرّْ ًمٍمتييىا ًفي ًمٍصرى كى اًؿ الًَّذيفى رىأىٍكا مىٍجًدم كىآيىاًتي الًَّتي عى ًمي ى الرّْجى ًإفَّ جى

ـٍ يىٍسمىعيكا ًلقىٍكًلي، لى ، كى  "عىشىرى مىرَّاتو
 ىك رقـ الكصايا أل 10رالبان عشر مرات أل عدد كامؿ بمعنى أنيـ جربكنى كثيران كرقـ =  جربكنى عشر مرات

( 4،1:11عد  + 32خر  + 1:17 + 2:16 + 23:15 + 12،11:14خر )كراجع . ىـ كسركا كؿ الكصايا
. كذىبكا فى السبت لجمع المف (20:16خر )كككنيـ حجزكا لممف لصباح الغد 

 
قىًد اتَّبىعىًني تىمىامنا، أيٍدًخميوي ًإلىى األىٍرًض 24  (:- "24) أية كحه أيٍخرىل، كى ٍبًدم كىاًلبي فىًمٍف أىٍجًؿ أىنَّوي كىانىٍت مىعىوي ري كىأىمَّا عى

ٍرعيوي يىًرثييىا زى  ". الًَّتي ذىىىبى ًإلىٍييىا، كى
. كلكف ىذه اآلية ليا رنيف خاص فكالب مف سبط ييكذا. قطعان فكالب دخؿ مع يشكع=  يرثيا... عبدل كالب

 كنرل ىنا شرط دخكؿ كنعاف السماكية أال كىك (.2:1عب )كىك رمز لممسيح الذل جعمُو كارثان لكؿ شىء 
 .اإليماف ، كإيماف كالب 
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ًرفيكا وىدنا كىاٍرتىًحميكا ًإلىى اٍلقىٍفًر ًفي طىًريًؽ 25 (:- "25) أية اًلقىةي كىاٍلكىٍنعىاًنيُّكفى سىاًكنيكفى ًفي اٍلكىاًدم، فىاٍنصى ًذ اٍلعىمى كىاًِإ
 ".«بىٍحًر سيكؼى 

كلكنو ىا ىك يتجسس ليـ اماكف ، ىنا تظير رحمة اهلل كأبكتو فيك يؤدب =  العمالقة ساكنكف فى الكادل
فغالبان ىـ سمعكا بكجكدىـ . ككممة ساكنكف ىنا تعنى إقامة كقتية. حتى ال يقعكا فى أيدييـ ، أعدائيـ ليحمييـ 

فخرجكا ليضربكىـ ككمنكا ليـ فى الكادل كاهلل يطمب منيـ أف يسيركا فى طريؽ آخر فى طريؽ بحر سكؼ حتى 
 ساكنيف فى الجبؿ كلكنيـ ىنا فى الكادل فى 43فالعمالقة كالكنعانييف كما يظير مف آية  .ال يقعكا فى الشرؾ

. كميف لمشعب
  

ـٍ ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى 29  "(:-31-29) األيات سىبى عىدىًدكي ـٍ حى ٍعديكًديفى ًمٍنكي ًمي ي اٍلمى ، جى ـٍ ثىثيكي ًفي ىذىا اٍلقىٍفًر تىٍسقيطي جي
مىيَّ  كا عى اًعدنا الًَّذيفى تىذىمَّري ـٍ ًفييىا، مىا عىدىا كىاًلبى ٍبفى يىفينَّةى 30. سىنىةن فىصى ميكا األىٍرضى الًَّتي رىفىٍعتي يىًدم أليٍسًكنىنَّكي لىٍف تىٍدخي

يىشيكعى ٍبفى نيكفو  ، فىيىٍعًرفيكفى األىٍرضى الًَّتي اٍحتىقىٍرتيميكىىا31. كى ـٍ ًنيمىةن فىًإنّْي سىأيٍدًخمييي ـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ يىكيكنيكفى وى " .كىأىمَّا أىٍطفىاليكي
. كانت عقكبة الشعب ىى خطيتيـ نفسيا، فيـ قالكا ال ندخؿ أرض الميعاد كىى نفس العقكبة التى كقعت عمييـ

ككاف فنائيـ فى القفر حتى ينتيى ذلؾ الجيؿ الذل تعكد العبكدية فى . كأكالدىـ الذيف خافكا عمييـ ىـ دخمكا
كمف ىنا نرل الشرط الثانى لدخكؿ أرض الميعاد ، كىك الحرية  ".مف ينقذنى مف جسد ىذا المكت"مصر 

( . 24آية )كالشرط األكؿ كاف اإليماف . كالتخمص مف العبكدية لمخطية 
 

سٍَّستيـٍ ًفييىا األىٍرضى أىٍربىًعيفى يىٍكمنا، ًلمسَّنىًة يىٍكـه 34( :- " 34)آية  ـٍ أىٍربىًعيفى . كىعىدىًد األىيَّاـً الًَّتي تىجى تىٍحًمميكفى ذينيكبىكي
"  .سىنىةن فىتىٍعًرفيكفى اٍبًتعىاًدم

  . تقابؿ األياـ التى نعيشيا فى الخطية فى العقكبةكـ مف السنيف!! سؤاؿ لنا
 

مىيَّ . أىنىا الرَّبُّ قىٍد تىكىمٍَّمتي 35 (:- "36 - 35) أية يرىًة اٍلميتًَّفقىًة عى ًة الشّْرّْ مىاعى ًفي ىذىا . ألىٍفعىمىفَّ ىذىا ًبكيؿّْ ىًذًه اٍلجى
ًفيًو يىميكتيكفى  ، كى مىٍيًو كيؿَّ أ36 .اٍلقىٍفًر يىٍفنىٍكفى سىجَّسيكا عى عيكا كى رىجى ، كى سَّسيكا األىٍرضى ـٍ ميكسىى ًليىتىجى مىيي اؿي الًَّذيفى أىٍرسى مَّا الرّْجى

مىى األىٍرًض، ًة اٍلمىذىمًَّة عى ًة ًبًإشىاعى مىاعى  "اٍلجى
ـى الرَّبّْ 37 (:- "37) أية ا بىًإ أىمى مىى األىٍرًض ًباٍلكى اؿي الًَّذيفى أىشىاعيكا اٍلمىذىمَّةى الرًَّدياىةى عى  ".فىمىاتى الرّْجى

. ضربة مفاجئة = الكبأ. ضربة كاضحة لمف كانكا السبب حتى يفيـ الباقيف الدرس
  

، 38 "(:-39-38) األيات سَّسيكا األىٍرضى اًؿ الًَّذيفى ذىىىبيكا ًليىتىجى كىاًلبي ٍبفي يىفينَّةى، ًمٍف أيكلًاؾى الرّْجى كىأىمَّا يىشيكعي ٍبفي نيكفى كى
ًميً  بىًني ًإٍسرىاًايؿى بىكىى الشٍَّعبي ًجدِّا39 .فىعىاشىا ـى ميكسىى ًبيذىا اٍلكىالىـً ًإلىى جى لىمَّا تىكىمَّ  ".كى
بىًؿ قىاًاًميفى 40 (:- "40) أية ًعديكا ًإلىى رىٍأًس اٍلجى صى ا كى بىاحن كا صى ذىا نىٍحفي »: ثيَـّ بىكَّري نىٍصعىدي ًإلىى اٍلمىٍكًضً  الًَّذم قىاؿى ! ىيكى

ٍنوي، فىًإنَّنىا قىٍد أىٍخطىٍأنىا  .«الرَّبُّ عى
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عجيب . كحيف يقكؿ ال تصعدكا يصعدكا ، ىى طبيعة العصياف التى فينا حيف يقكؿ الرب إصعدكا ال يصعدكا 
 .أف يتصكر إنساف أنو لو فيـ أفضؿ مف اهلل 

 .صياديف= فالقنزييف . ص فى العربية بمعنى صيادفكالب يدعى القنزل ككممة قنز تشبو ؽ:- ممحكظة
 

حي »: فىقىاؿى ميكسىى41 "(:-45-41) األيات ؟ فىيذىا الى يىٍنجى كفى قىٍكؿى الرَّبّْ زي اكى الى تىٍصعىديكا، ألىفَّ الرَّبَّ 42. ًلمىاذىا تىتىجى
ـٍ  ـى أىٍعدىاًاكي ا ـٍ ًلاىالَّ تىٍنيىًزميكا أىمى سىًطكي ـٍ تىٍسقيطيكفى ًبالسٍَّيؼً 43. لىٍيسى ًفي كى اًلقىةى كىاٍلكىٍنعىاًنيّْيفى ىينىاؾى قيدَّامىكي ـٍ . ألىفَّ اٍلعىمى ًإنَّكي
ـٍ  ، فىالرَّبُّ الى يىكيكفي مىعىكي بىؿً 44. «قىًد اٍرتىدىٍدتيـٍ عىًف الرَّبّْ ًعديكا ًإلىى رىٍأًس اٍلجى صى كا كى بَّري ـٍ تىجى ٍيًد الرَّبّْ . لًكنَّيي كىأىمَّا تىابيكتي عى

مَّةً  سىًط اٍلمىحى ا ًمٍف كى ـٍ يىٍبرىحى ميكسىى فىمى ـٍ 45. كى بيكىي رى ضى بىًؿ كى اًلقىةي كىاٍلكىٍنعىاًنيُّكفى السَّاًكنيكفى ًفي ذًلؾى اٍلجى ؿى اٍلعىمى فىنىزى
ٍرمىةى  ـٍ ًإلىى حي كىي كىسَّري " .كى

 
 

 أما كاف اهلل قادر أف ُييمؾ أىؿ كنعاف كيدخؿ الشعب دكف حرب أكمقاكمة ؟ كأما كاف اهلل قادر ...سؤاؿ لمتأمؿ 
أف ييمؾ الشيطاف كيخفيو بعد الصميب ؟  

كىذا ما إختبره أبناؤىـ بعد ذلؾ فى .  فعمينا بالجياد كاهلل يعطى نعمة كمعكنة ...كلكف ىذا ليس أسمكب اهلل 
فأنا بحريتى " كاآلف اهلل قيَّد الشيطاف كيقكدنا فى جيادنا ضده،  كىذا ىك قانكف الحرية . دخكليـ إلى كنعاف

" . أختار اهلل أك أقبؿ عركض الشيطاف أل ممذات ىذا العالـ
كلكى  (فى الصميب) الذل خرج رالبا" كجيادنا يتمخص فى رفض عركض الشيطاف كالتمسؾ بشدة بالمسيح 

، كىذا النكع مف اإليماف أل أف أرفض  (بيذا يغمب المسيح فينا)حينئذ أجد النعمة تساندنى  " (فينا) يغمب
.  الخطية معتمدا عمى أننى سأجد معكنة ىك ما يسميو القديس يعقكب فى رسالتو اإليماف الحى 

لـ = فمـ يصدقكا .  كالحظ أف الييكد ىنا كاف إيمانيـ مف النكع الذل قاؿ عنو القديس يعقكب أنو إيماف ميت
فيمككا ألف إيمانيـ ميت ، كأما أبنائيـ فدخمكا ألف إيمانيـ كاف إيماف . يؤمنكا أف اهلل سيساعدىـ ضد الكنعانييف 

 .حى 
كرأينا ىنا ىزيمتيـ أماـ الكنعانييف كىذه تشير ألف عدـ اإليماف أك نقص اإليماف يجعمنا ببل قكة أماـ حركب 

. أف ترس اإليماف ىك سبلح مف أسمحة حركب الشياطيف  (16 : 6أؼ)كنتعمـ مف . الشياطيف 
.
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الخامس عشر
 

كصايا لمتقديس 
. كىك يكممنا عف التقديس (16ص)ىذا اإلصحاح يتكسط تذمر الشعب بسبب الجكاسيس كتذمر آخر بقيادة قكرح 
رك ) " ببل ندامة ىىفيبات اهلل"كمعنى كجكده ىنا أف نعمة اهلل تشممنا كتشمؿ العالـ كمو ررمان عف كؿ تعدياتنا 

. كلكف ىذا ال يمنع التأديب. (11
 كالسكيب ، كتقدمة الدقيؽ تشير لحياة المسيح النقية،كذبائح المحرقة كالخطية تشير لممسيح الذل قدـ نفسو ذبيحة

لمفرح المتبادؿ بيف اهلل كبيننا كيعنى مف الناحية األخرل تسميـ المسيح نفسو كسكيب آلخر نقطة مف دمو يشير 
.   كيشير لما يفرح اهلل بمف يسكب نفسو فى خدمة اهلل بؿ يسكب حياتو ألجمو (6:4 تى 2)ألجؿ خبلصنا

:- كلنبلحظ
 . (المحرقة)كالرضا عف البشر  (ذبيحة الخطية)الدـ يشير لغفراف الخطية  = الذبااح
. يشير لحياة المسيح التى قاـ بيا مف األمكات كأعطاىا لنا نحيا بيا أبديا  = الدقيؽ
 .يشير لمفرح ، فرح اهلل بعكدتنا لو ، كفرحنا نحف بمحبتو كفدائو = الخمر

كيبعث فييـ ، كىذا اإلصحاح يأتى ىنا بعد القرار الصادر بالتكىاف فى البرية ليرفع اهلل ركح شعبو المعنكية 
 بؿ يستعدكا لممكاسب الركحية المقبمة كالتمتع  فييأسكا،الرجاء مف جديد كال يفكركا فى سقطات الماضى كمرارتو

( 3 : 3رك) "أفمعؿ عدـ أمانتنا يبطؿ أمانة اهلل" فاهلل كعدىـ باألرض كىك ال يرجع فى كعكده بكعكد اهلل األمينة،
 )إف كاف عصيانيـ ىك سر إنكسارىـ الحالى كالماضى فإف عبادتيـ الركحية ىى العبلج   ك .كقطعا فاإلجابة ال

 . كىنا يكمميـ عف العبادة مرة أخرل كعبلقة بينيـ كبينو.(ذبيحة المسيح تدخمنا األرض
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 (:- "1) أية كىمَّ  ": كى
 

ـٍ »2 (:- "2) أية قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ،: كىمّْ ـٍ ـي الًَّتي أىنىا أيٍعًطيكي ـٍ ًإلىى أىٍرًض مىٍسكىًنكي  "مىتىى ًجٍاتي
نكسر  = متى جاتـ إلى أرض مسكنكـ كما إنكسر اإلنساف أماـ )اهلل يكمـ اآلف شعب ُىزِرـ أماـ الكنعانييف كا 

َـي عمى الشعب بأف يتكه فى البرية .  (الشيطاف لكف .  سنة ىا نحف فى برية ىذا العالـ كسنمكت فييا40ككما ُحكِر
ىذه اآلية معزية جدان فيى كعد ثميف بأف الشعب سيصؿ بالتأكيد ألرض مسكنو كنحف لنا كعد بأف نرث مع 

كىذه الكعكد بالدخكؿ لؤلرض حتى ال يصيب . (20 : 8رك) كعمى رجاء فنحف أسممنا لمباطؿ جزئيان . المسيح
نرل فى ىذه اآلية . كمـ بنى إسراايؿ كقؿ ليـ= اليأس الشعب لذلؾ كاف الكبلـ لمشعب كليس لمكسى كىركف 

.  ىك كَيعَيد كسينفذ ."فعدـ أمانتنا ال يبطؿ أمانة اهلل". أمانة اهلل
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كرو 3 (:- "3) أية ًة سىري ، ًلعىمىًؿ رىاًاحى ـٍ فىاءن ًلنىٍذرو أىٍك نىاًفمىةن أىٍك ًفي أىٍعيىاًدكي ةن، كى ، ميٍحرىقىةن أىٍك ذىًبيحى قيكدنا ًلمرَّبّْ ًمٍمتيـٍ كى كىعى
،  "ًلمرَّبّْ ًمفى اٍلبىقىًر أىٍك ًمفى اٍلغىنىـً

 كنجد اهلل ىنا  .حقان نحف فى برية ىذا العالـ فى فترة التيو لكف عمينا أف نتمسؾ بالذبيحة :- كعممتـ كقكدان لمرب
كمف ناحية الطقس كانت ذبيحة  .كلكنو يكصى بالتمسؾ بالكصايا كبالذبائح. يتناسى خطأىـ الماضى سريعان 

عتراؼ الخاطئ ، . الخطية تقدـ قبؿ المحرقة كلكف ُتذكر المحرقة أكالن فيى تخص اهلل ذبيحة الخطية ىى تكبة كا 
كندامتو كتمسكو بدـ المسيح الغافر، كبالمحرقة يرضى اهلل عف مقدـ الذبيحة ، كىذه تشير لمعكدة لمثبات فى 

كمف يفيـ ىذا كيفيـ محبة اآلب كعمؿ المسيح الفدائى . المسيح فيرضى اهلل عمينا كنحسب كامميف فى المسيح 
الذل أعادنا ألحضاف اآلب السماكل يعطى هلل ما يممؾ بؿ يعطى نفسو هلل ، يشعر مف إنفتحت عيناه بمحبة 

المسيح العجيبة فيقكؿ لنفسو ماذا أقدـ لؾ يا رب ؟ حتى لك قدمت نفسى كما أممؾ فيك ال شئ بجانب ما فعمتو 
ينص عمييا  كىذه التقدمة إختيارية لـ = نافمة ...عممتـ  ككيؼ عبَّر الكحى عف ىذا ؟ يقكؿ عنو .ألجمى 

 .  رااحة سركرالنامكس ، كتعبر عما سبؽ ، كىذه المشاعر المتبادلة يشتمَّيا اهلل 
 

ٍيًت، 4 "(:-12-4) األيات ٍبً  اٍلًييًف ًمفى الزَّ ٍمتيكتنا ًبري ييقىرّْبي الًَّذم قىرَّبى قيٍربىانىوي ًلمرَّبّْ تىٍقًدمىةن ًمٍف دىًقيؽ، عيٍشرنا مى
ٍب ى اٍلًييفً 5 ٍمرنا ًلمسًَّكيًب ري خى كًؼ اٍلكىاًحدً . كى ري ًة ًلٍمخى مىى اٍلميٍحرىقىًة أىًك الذًَّبيحى لًكٍف ًلٍمكىٍبًش تىٍعمىؿي تىٍقًدمىةن ًمٍف 6. تىٍعمىؿي عى

ٍيًت،  ٍمتيكتىٍيًف ًبثيٍمًث اٍلًييًف ًمفى الزَّ ٍيًف مى دىًقيؽ عيٍشرى
كرو ًلمرَّبّْ 7 ًة سىري ٍمرنا ًلمسًَّكيًب ثيٍمثى اٍلًييًف تيقىرّْبي ًلرىاًاحى خى ذىا 8. كى كىاًِإ

 ، ةى سىالىمىةو ًلمرَّبّْ فىاءن ًلنىٍذرو أىٍك ذىًبيحى ةن كى ًمٍمتى اٍبفى بىقىرو ميٍحرىقىةن أىٍك ذىًبيحى عى
مىى اٍبًف اٍلبىقىًر تىٍقًدمىةن ًمٍف دىًقيؽ 9 تيقىرّْبي عى

ٍيًت،  ٍمتيكتىةن ًبًنٍصًؼ اٍلًييًف ًمفى الزَّ ثىالىثىةى أىٍعشىارو مى
كرو ًلمرَّبّْ 10 ًة سىري قيكدى رىاًاحى ٍمرنا تيقىرّْبي ًلمسًَّكيًب ًنٍصؼى اٍلًييًف كى خى . كى

ٍعزً 11 ٍأًف أىٍك ًمفى اٍلمى كىاٍلعىدىًد الًَّذم تىٍعمىميكفى ىكىذىا 12. ىكىذىا ييٍعمىؿي ًلمثٍَّكًر اٍلكىاًحًد أىٍك ًلٍمكىٍبًش اٍلكىاًحًد أىٍك ًلمشَّاًة ًمفى الضَّ
سىبى عىدىًدًىفَّ  " .تىٍعمىميكفى ًلكيؿّْ كىاًحدو حى

 ىيف خمر  4/1+  ىيف زيت 4/1 بػ  ممتكت  دقيؽ10/1 يقدـ  الخركؼمع 
 ىيف خمر 3/1+  ىيف زيت 3/1 بػ كت   دقيؽ ممت10/2 يقدـ   الكبشمع 
 ىيف خمر 2/1+  ىيف زيت 2/1 بػ   دقيؽ ممتكت 10/3   يقدـ  الثكرمع 

 لتر 831,3= كالييف ُيكاؿ بو السكائؿ .  لتر299,22= العشر ىك عشر اإليفة كاإليفة 
كانت التقدمة تقرَّب كعبلمة عمى أنيـ يقركف بأف قكتيـ كمحاصيميـ مصدرىا الرب كأنيـ يكرمكنو بيا كتقديـ 

: السكيب يشير إلى 
. ىـ يكرمكف الرب مف كركميـ التى أعطاىا ليـ اهلل -1
. فرحيـ بعبادة الرب كفرح الرب بعبادتيـ كقرابينيـ. الخمر يشير لمفرح -2
. يشير السكيب لدـ المسيح الذل سفكو عمى عكد الصميب كالذل أعطاه لتبلميذه ليشربكه -3
كيشير لسكب خداـ المسيح . (6:4تى 2( + )17:2فى )يشير لسفؾ الشيداء دمائيـ ألجؿ المسيح  -4

 .أنفسيـ كحياتيـ كقكتيـ كقمكبيـ فى خدمة الرب كألجؿ مجده
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( 29 : 1يك) "خطية العالـ حمؿ اهلل الذل يحمؿ"، إشارة لممسيح  بالخركؼ نبلحظ فى الذبائح أنيا تبدأ -5
يمثؿ الكماؿ التشريعى ، كال خبلص إال بتنفيذ كؿ  10، فإذا فيمنا أف رقـ  دقيؽ 1/10 كيقدـ معو. 

يحمؿ خطايانا كال كسيمة لغفراف  (حمؿ كاحد) 1، نفيـ أنو ال يكجد سكل (5 : 18ال)كصايا النامكس 
فى حياة  كمف يثبتنا . (الدقيؽ) كالخبلص سكل بالمسيح ، كنحف فيو نحسب كامميف فنحيا الخطايا

.   ىيف زيت4/ 1 كىذا معنى رقـ  .4كالركح القدس ىك لكؿ العالـ  . (الزيت) المسيح ىك الركح القدس
كلذلؾ سنجد مكياؿ الزيت كمكياؿ الخمر .   ىيف خمر1/4 كبقدر اإلمتبلء مف الركح يككف الفرح

 ( .22 : 5رؿ)فالفرح ثمرة مف ثمار اإلمتبلء بالركح القدس . الكبش كالثكر  متساكييف أيضا فى حالة
أل أف القطيع كمو يكجو نظره  . (القكاميس العربية)سيد القـك كقائدىـ كالمنظكر لو فييـ =  الكبش -6

جعؿ "لمكبش إلى أيف يذىب فيذىبكف كراءه ، كيشير ىذا لممسيح القائد كرأس الجسد الكاحد ، كالذل 
كالمسيح القائد سيقكد جسده الكاحد .  مع الكبش 2كىذا معنى رقـ  (16 – 14 : 2أؼ)" اإلثنيف كاحدا

الرقـ  لمسماء فيك الطريؽ ككؿ مف ىك ثابت فى الجسد الكاحد فمو حياة كيحسب كامبل  ىذا معنى
كالركح القدس ىك الركح   يتكمـ عف القيامة كالحياة3كرقـ .  1/3 كمكياؿ الزيت ىنا ىك.  2/10

، لكف ىنا نجد أنو فقط لمف ىك فى  (4)فى الحالة السابقة رأينا الركح القدس متاح لكؿ العالـ . المحيى 
 .الجسد الكاحد جسد المسيح 

ألف نيرل ىيف "بؿ كؿ مف يحمؿ نيره يجد الحمؿ خفيؼ . المسيح حامؿ ىمكمنا كأثقالنا =  الثكر -7
النير ىك القضيب الخشبى الذل يربط ثكريف مع بعضيما ليجرا  )(30 : 11مت) "كحممى خفيؼ

، كالمعنى أف مف يقرر أف ينفذ الكصايا فيك قد ربط نفسو مع المسيح لذلؾ سيجد األمر سيبل  (الساقية
( . 5 : 15يك) "ال تقدركف أف تفعمكا شيئا بدكنى"، إذ أف المسيح حقيقة ىك الذل يعيف ، لذلؾ قاؿ الرب 

كالسيكلة  . (1 : 12عب) "ثقؿ كالخطية المحيطة بنا بسيكلة لنطرح كؿ"كلذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ 
كبنفس الفكر نجد كؿ مف ىك ثابت فى المسيح حيف يجتاز .  راجعة لقبكلنا اإلرتباط بنير مع المسيح 

ذا كنا سنرتبط بالمسيح ، . عزاء الركح القدس ، فالمسيح قد حمؿ أحزاننا فى تجربة مؤلمة حزينة يجد كا 
كىذه ىى  . (الدقيؽ) قادريف عمى حفظ الكصايا ، كبيذا نقكـ مف مكت الخطية فتككف لنا حياة سنككف

كمكياؿ . الذل نجده مع ذبيحة الثكر  3/10 كىذا معنى الرقـ  . 3القيامة األكلى ، كيرمز ليا الرقـ 
، لكنو أيضا  (قاييف كىابيؿ)اإلنشقاؽ الذل حدث بسبب الخطية   يتكمـ عف2كرقـ  (1/2)الزيت ىنا 

كما ىى كيفية  . (16 ، 14 : 2أؼ)يتكمـ عف التجسد فبالمسيح حدث التصالح ، كصار اإلثنيف كاحدا 
الركح القدس ىك . ىنا  1/2 كجكد رقـ التصالح رير المحبة كىى أكلى ثمار الركح القدس ، كىذا معنى

 + 19 : 2كك + 16 ، 15 : 4أؼ)الذل يربط أعضاء الكنيسة فى الجسد الكاحد بمفاصؿ ىى المحبة 
 . ىك الركح القدس كدكائر الفخذيف ىما مفاصؿ الجسد (1 : 7نش)كالصنَّاع فى اآلية  (1 : 7نش

ىك حمؿ خطايانا ، كممؾ عمينا ليقكدنا كجسد كاحد ىك جسده ، حامبل )كبيذا نرل ماذا قدـ المسيح لنا  -8
 .كؿ أحزاننا كأالمنا 
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فى التقدمات الثكر أرمى مف الكبش كالكبش أرمى مف الخركؼ كالمعنى كمما إزدادت قيمة العطية ،  -9
فيذا يعنى مزيدا مف بذؿ مقدـ العطية ككمما إزداد العطاء كالبذؿ نمتمئ مف الركح ، كىذا معنى زيادة 

،  (زيادة كمية الدقيؽ)= كمع اإلمتبلء مف الركح تزداد ثبات حياة المسيح فينا . كمية الزيت مع كؿ حالة
الحظ أف مف يثبتنا فى اهلل فنحيا ىك الركح  . (الخمر)كيزداد فرح اهلل بمف يبذؿ كفرح مف يبذؿ نفسو 

 ( .22 ، 21 : 1كك2)القدس 
 

سىبى عىدىًدًىفَّ 12 (:- "12) أية  ".كىاٍلعىدىًد الًَّذم تىٍعمىميكفى ىكىذىا تىٍعمىميكفى ًلكيؿّْ كىاًحدو حى
.  كالزيت يشير لمركح القدس. أل تضرب كميات الدقيؽ كالزيت كالخمر فى عدد الذبائح = كالعدد الذل تعممكف

كالسكيب مع العجيف يشير لممسيح الذل . كعجف الدقيؽ بالزيت يشير لئلتحاد األقنكمى بيف المسيح كالركح القدس
جاؿ يصنع خيران دكف أف يجد لنفسو أيف ، فيك ساكف السماء.  حياتو عمى األرض ألجؿ تبلميذه، ألسكب نفسو 

. يشير أنو فى النياية ُقدِّـ ذبيحة (خركؼ/ كبش / ثكر )كالحيكاف الذبيح . يسند رأسو ميانان مف الجميع كمرفكضان 
كمف يتناكؿ جسد المسيح فالركح القدس يعطيو حياة المسيح كيعطيو أف يتصكر المسيح فيو كيصؿ إلى أف 

. يسكب نفسو مف أجؿ المسيح كما سكب المسيح نفسو ألجمنا كيعطيو أف يفرح بالمسيح
كنحف حيف نقدـ لمرب نقرب لو المسيح الذل أعطاه ىك لنا فميس عندنا ما ىك أثمف لنقدمو كالحظ أف اهلل طمب 

 .منيـ الدقيؽ حيف يدخمكف األرض فيـ فى البرية ال يكجد لدييـ دقيؽ
 

كرو ًلمرَّبّْ 13 "(:-16-13) األيات ًة سىري قيكًد رىاًاحى طىًنيٍّ يىٍعمىؿي ىًذًه ىكىذىا، ًلتىٍقًريًب كى ـٍ 14. كيؿُّ كى ؿى ًعٍندىكي ذىا نىزى كىاًِإ
، فىكىمىا تىٍفعىميكفى كىذًلؾى يىٍفعىؿي  كرو ًلمرَّبّْ ًة سيري قيكدى رىاًاحى ـٍ كىعىًمؿى كى ـٍ ًفي أىٍجيىاًلكي سىًطكي ده ًفي كى ، أىٍك كىافى أىحى أىيَّتييىا 15. وىًريبه

ـٍ  ةه كىاًحدىةه دىٍىًريَّةه ًفي أىٍجيىاًلكي ـٍ فىًريضى ًلٍمغىًريًب النَّاًزًؿ ًعٍندىكي ـٍ كى مىاعىةي، لىكي ـى الرَّبّْ . اٍلجى ا ثىؿى اٍلغىًريًب أىمى ـٍ يىكيكفي مى ثىميكي . مى
ـٍ 16 ًلٍمغىًريًب النَّاًزًؿ ًعٍندىكي ـٍ كى ـه كىاًحده يىكيكفي لىكي ٍك حي  ".«شىًريعىةه كىاًحدىةه كى

ختتف =  الغريب كالمعنى أنو .  لكف ال ُيذكر ىنا ىذا الشرط (49:12خر )ىك مف إنتمى لشعب اهلل كتيكد كا 
 كالكنيسة اآلف تضـ الكؿ معان الييكد كاألمـ الذيف آمنكا  ،ُقبِرؿَي األمـ (14،13ص)بينما ُحكـ عمى الييكد بالتيو 
. كالكؿ يشترؾ فى نفس الذبيحة

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 17  "(:-21-17) األيات كىمَّ ـٍ »18: كى قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ٍمتيـي األىٍرضى الًَّتي أىنىا : كىمّْ مىتىى دىخى

ـٍ ًإلىٍييىا،  آتو ًبكي
ٍبًز األىٍرًض تىٍرفىعيكفى رىًفيعىةن ًلمرَّبّْ 19 ا رىًفيعىةن، 20. فىًعٍندىمىا تىٍأكيميكفى ًمٍف خي ـٍ تىٍرفىعيكفى قيٍرصن ؿى عىًجيًنكي أىكَّ

ًفيعىًة اٍلبىٍيدىًر ىكىذىا تىٍرفىعيكنىوي  ـٍ 21. كىرى ـٍ تيٍعطيكفى ًلمرَّبّْ رىًفيعىةن ًفي أىٍجيىاًلكي ًؿ عىًجيًنكي  ".ًمٍف أىكَّ
كنرل ىنا أنو يجب أف يقدـ باككرة مف أكائؿ . ىذه شريعة البككر فحينما يأخذ اهلل نصيبو ُيبارؾ فى الباقى
. المحصكؿ المدركس فى البيدر كمف أكائؿ الخبز المخبكز
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ـى ًبيىا الرَّبُّ ميكسىى، »22  "(:-26-22) األيات ايىا الًَّتي كىمَّ صى ًمي ى ىًذًه اٍلكى ـٍ تىٍعمىميكا جى لى ذىا سىيىٍكتيـٍ كى كىاًِإ
ًمي ى مىا 23 جى

 ، ـٍ اًعدنا ًفي أىٍجيىاًلكي ـٍ ًبًو الرَّبُّ عىٍف يىًد ميكسىى، ًمفى اٍليىٍكـً الًَّذم أىمىرى ًفيًو الرَّبُّ فىصى أىمىرىكي
ٍفيىةن عىٍف أىٍعييًف 24 فىًإٍف عيًمؿى خي

سىًكيًبًو كىاٍلعىادىًة،  ًتًو كى ، مى ى تىٍقًدمى كرو ًلمرَّبّْ ًة سىري ًة ثىٍكرنا كىاًحدنا اٍبفى بىقىرو ميٍحرىقىةن ًلرىاًاحى مىاعى مىاعىًة سىٍيكنا، يىٍعمىؿي كيؿُّ اٍلجى اٍلجى
ًطيَّةو  ةى خى ٍعًز ذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى ـٍ ألىنَّوي كىافى 25. كى ٍنيي ، فىييٍصفىحي عى ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى فىييكىفّْري اٍلكىاًىفي عىٍف كيؿّْ جى

، . سىٍيكنا ـٍ ـى الرَّبّْ ألىٍجًؿ سىٍيًكًى ا ـٍ أىمى ًطيًَّتًي ًة خى ًبذىًبيحى ، كى قيكدنا ًلمرَّبّْ ـٍ كى فىًإذىا أىتىٍكا ًبقيٍربىاًنًي
ًة بىًني 26 مىاعى ييٍصفىحي عىٍف كيؿّْ جى

ًميً  الشٍَّعًب ًبسىٍيكو  دىثى ًلجى ، ألىنَّوي حى ـٍ  ".ًإٍسرىاًايؿى كىاٍلغىًريًب النَّاًزًؿ بىٍينىيي
كىذا يشير لقداسة اهلل . ىنا ذبائح السيك لك أخطأت كؿ الجماعة كتترجـ كممة سيك فى ترجمات أخرل بجيؿ

كلكف ،  كالسيك ينتج عف عدـ السير كالبلمباالة كعدـ التدقيؽ .المطمقة فيك ال يطيؽ الخطية حتى لك بسيك 
. عمينا أف نقدر قيمة حياة القداسة كالكجكد فى حضرة اهلل كبيذا ال ننسى كصاياه فنخسر الشركة مع اهلل

 
ًطيَّةو، »27  "(:-29-27) األيات ةى خى ٍكًليَّةن ذىًبيحى ٍنزنا حى ٍف أىٍخطىأىٍت نىٍفسه كىاًحدىةه سىٍيكنا، تيقىرٍّْب عى فىييكىفّْري اٍلكىاًىفي 28كىاًِإ

ٍنيىا ٍنيىا، فىييٍصفىحي عى ـى الرَّبّْ ًلمتٍَّكًفيًر عى ا طىًنيّْ ًفي بىًني 29. عىًف النٍَّفًس الًَّتي سىيىٍت ًعٍندىمىا أىٍخطىأىٍت ًبسىٍيكو أىمى ًلٍمكى
ـٍ تىكيكفي شىًريعىةه كىاًحدىةه ًلٍمعىاًمًؿ ًبسىٍيكو  ًلٍمغىًريًب النَّاًزًؿ بىٍينىيي  ".ًإٍسرىاًايؿى كى

كالخطايا الناشئة عف سيك ليا . فاهلل قدكس كيريدنا أف نككف قديسيف (1:3بط 2)ىذه ذبيحة خطية السيك لفرد 
. حؿ بالذبيحة

 
بىاًء فىًييى تىٍزدىًرم ًبالرَّبّْ 30 "(:-36-30) األيات طىًنيّْيفى أىٍك ًمفى اٍلغيرى . كىأىمَّا النٍَّفسي الًَّتي تىٍعمىؿي ًبيىدو رىًفيعىةو ًمفى اٍلكى

ًصيَّتىوي 31فىتيٍقطى ي ًتٍمؾى النٍَّفسي ًمٍف بىٍيًف شىٍعًبيىا،  ٍت كى نىقىضى ـى الرَّبّْ كى ذىٍنبييىا . قىٍطعنا تيٍقطى ي ًتٍمؾى النٍَّفسي . ألىنَّيىا اٍحتىقىرىٍت كىالى
مىٍييىا  .«عى

طىبنا ًفي يىٍكـً السٍَّبتً 32 الن يىٍحتىًطبي حى ديكا رىجي جى يًَّة كى لىمَّا كىافى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًفي اٍلبىرّْ ديكهي يىٍحتىًطبي 33. كى جى فىقىدَّمىوي الًَّذيفى كى
مىاعىةً  كيؿّْ اٍلجى كفى كى طىبنا ًإلىى ميكسىى كىىىاري ـٍ ييٍعمىٍف مىاذىا ييٍفعىؿي ًبوً 34. حى عيكهي ًفي اٍلمىٍحرىًس ألىنَّوي لى ضى فىقىاؿى الرَّبُّ 35. فىكى

ؿي »: ًلميكسىى مَّةً . قىٍتالن ييٍقتىؿي الرَّجي اًرجى اٍلمىحى ًة خى مىاعى ارىةو كيؿُّ اٍلجى ميوي ًبًحجى اًرًج 36. «يىٍرجي ًة ًإلىى خى مىاعى وي كيؿُّ اٍلجى فىأىٍخرىجى
ارىةو، فىمىاتى كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى ميكهي ًبًحجى رىجى مًَّة كى  ".اٍلمىحى

أل  = بيدو رفيعةالنفس التى تضعؼ كترتكب خطية تجد فى ذبيحة المسيح عبلجان ليا أما مف يرتكب خطيتو 
بصدكر حكـ مف الجماعة ضدىا  = النفس تيقط  مف شعبياترتكب الخطية عمدان كببل خكؼ كبتحدل مثؿ ىذه 

إنما فقط ما ، إذان ليست كؿ خطية لممكت . أك بفرز ىذه النفس بعيدان عف الجماعة كترؾ ىذه النفس هلل يحاسبيا
. كخطايا السيك تمحى بالدـ. ىك بتعمد كما ىك بعصياف عمنى

َـي   كالحطب ُيستخدـ فى إشعاؿ ،كالحظ أنو كاف يحتطب . ككتطبيؽ عمى ىذا ُذكرت قصة كاسر السبت كىذا ُرجِر
فما يزرعو اإلنساف " كعجيب ىك اإلنساف الذل يترؾ الراحة التى يعدىا اهلل لُو كيختار لنفسو نار الدينكنة . النار

  .(مثؿ حادثة حنانيا كسفيرة)كقسكة العقاب ىنا حتى يرتدع الجميع  . "فإياه يحصد 
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ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 37  "(:-41-37) األيات كىمَّ ـٍ »38: كى قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى ـٍ أىٍىدىابنا ًفي : كىمّْ أىٍف يىٍصنىعيكا لىيي
كًنيٍّ  ابىةن ًمٍف أىٍسمىاٍنجي مىى ىيٍدًب الذٍَّيًؿ ًعصى يىٍجعىميكا عى ، كى ـٍ ـٍ ًفي أىٍجيىاًلًي ٍكنىيىا 39. أىٍذيىاًؿ ًثيىاًبًي ـٍ ىيٍدبنا، فىتىرى فىتىكيكفي لىكي

رىاءىىىا،  ـي الًَّتي أىٍنتيـٍ فىاًسقيكفى كى ـٍ كىأىٍعييًنكي رىاءى قيميكًبكي تىٍعمىميكنىيىا، كىالى تىطيكفيكفى كى ايىا الرَّبّْ كى صى كفى كيؿَّ كى تىٍذكيري كى
ًلكىٍي 40

ـٍ  تىكيكنيكا ميقىدًَّسيفى إًللًيكي ، كى ايىامى صى تىٍعمىميكا كيؿَّ كى كا كى ـٍ ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ًليىكيكفى 41. تىٍذكيري كي ـي الًَّذم أىٍخرىجى أىنىا الرَّبُّ ًإلييكي
ـٍ ًإلينا ـٍ . لىكي  ".«أىنىا الرَّبُّ ًإلييكي

 ُشرَّابات أك  =أىداب كاف رداء الييكد الخارجى مربعان كبو فتحة فى كسطو ليدخؿ مف الرأس ككانت تكضع عميو
 فيدب عصابة اسمانجكنيةكعمى ىدب الذيؿ تكضع . شراشيب مثؿ التى تعمؽ فى الستائر أك فى نياية المسبحة

الثكب )ككضع عصابة اسمانجكنية عميو يذكرنا بالسماكيات حتى إف كنا نعيش بالجسد . الذيؿ يصؿ إلى التراب
. فحيف ينظر اإلنساف ألسفؿ يرل المكف اإلسمانجكنى السماكل فيذكر السماكيات كيذكر كصية اهلل (عمى األرض

 
                                                                             

                                                                                 
 

               (إسمانجكنية) عصابة                                           
                                           

                                                 تبلمس األرض (أىداب)                                                                       شّرابات 
                                                                                 

أما الفريسييف فكانكا يطيمكف أىداب . الجدليـ أك الجدائؿ فيى خيكط مجدكلة (12:22تث  ) فى األىدابكتسمى 
ككاف عاّمة الييكد يعتقدكف فى . ( 5:22مت  )ثيابيـ ليظيركا شدة محافظتيـ عمى الكصايا كالشريعة كرامة ليـ 
فإف كاف اهلل يطمب كضع أىداب .  (20:9مت )قداسة تمؾ األىداب ليذا لمست المرأة ىدب ثكب السيد المسيح 

 عمى الكنيسة األرثكذكسية حيف تضع صكر  البعضفمماذا يعيب. لنذكر الكصية كاإللتزاـ بيا كنذكر السماكيات 
اهلل يعمـ أف طبيعة  .  .."ينظركا نياية سيرتيـ"  ليذكر الشعب أنيـ بقداستيـ ىـ اآلف فى السماء  ،القديسييف

  .اإلنساف ىى النسياف كىذه العصائب لمتذكرة
اهلل يعمـ أف طبيعة اإلنساف ىى  . أل تطمبكف إدراؾ ما تشتييو قمكبكـ مف المحظكرات=  تطكفكف كراء قمكبكـ 

  .النسياف كىذه العصائب لمتذكرة
 : - 15ممحكظة عمى ص 

فى برية فاراف كىى رالبان قادش برنيع كأماميـ أياـ لمكصكؿ ألرض  (26:13عدد )كاف الشعب اآلف فى قادش 
حيف  (14:20) سنة ككاف ىذا اإلصحاح بداية رحمة التيو كنيايتيا فى 38كبخطيتيـ تاىكا ألكثر مف . الميعاد

 .بدأت الرحمة بالسير إلى كنعاف
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح السادس عشر
 

إوتصاب الكينكت 
كرأينا .  كىا نحف نرل ىنا تمرد البشر ضد نظاـ كضعو اهلل ،رأينا فى اإلصحاح السابؽ أمانة اهلل فى كعكده

سابقان تذمر الشعب لكف ىا نحف نرل تذمر البلكييف كالرؤساء كرالبان فيذه الفتنة مركبة فقكرح ىك الكل مف 
ككاف قكرح كىك الكل يطمب  (9-5:26عد )أما داثاف كأبيراـ فيـ أكالد اليآب بف فمك بف رأكبيف . القياتييف
 رئيس لمجماعة، 250 كيبدك أف قكرح كاف زعيمان ذك مكانة كشخصية مؤثرة فيك إستطاع أف يؤثر عمى  ،كينكتان 

كطمب قكرح مع جماعتو الػ . كىذا يكضح أف الشيطاف يعمؿ جاىدان عمى إستغبلؿ الكفاءات الكبيرة كذكل المكاىب
 مف سبط رأكبيف فغالبان راركا مف سبط ييكذا ألنو فى المقدمة اأما داثاف كأبيراـ كىـ.  الكل أف يككنكا كينة250

ككاف القياتييف مجاكريف . كىـ يعتبركف أنفسيـ أكالد رأكبيف البكر كىـ أحؽ بالرئاسة فيـ يطمبكف سمطة زمنية
. لمرأكبينييف فإتحدت المجمكعتاف فى تحدل سمطة مكسى الدينية كالمدنية

 ثـ رضب عمى عزيا الممؾ كضربو لنفس ، ذبيحة الممؾكقد حدث بعد ذلؾ أف رضب اهلل حينما قدَّـ شاكؿ
الميـ أننا أماـ حالة طمع فى مناصب أعمى كمكاىب أعمى فقكرح كاف لُو عمؿ لكنو طمع فى عمؿ . السبب

كف أف نحسد اآلخريف  د،كنحف كخداـ هلل عمينا أف نككف أمناء فى القميؿ الذل أعطاه لنا اهلل . مكسى كىركف
كخطكرة الحسد أنو يؤدل لمعمى  .فمكٍؿ دكره كخدمتو كال يجب أف يطمع فى دكر اآلخر. كنطمع فى خدمتيـ

 قد يككنكا مف أسباط 250كالػ . الركحى كالذىنى، فقد رأل ىؤالء الحاسديف أف مكسى الحميـ  أنو متسمط كمرتفع
أك أف يككف الكينكت فى كؿ أسرة كما كاف مف قبؿ . إسرائيؿ ككميـ مف الرؤساء الطالبيف أف يككف الكينكت ليـ

كربما مارسكا بيا . كذلؾ يفسر كجكد مجامر معيـ. حيف كاف رب كؿ أسرة ىك كاىنيا (نظاـ البطاركة  )
. الكينكت قبؿ أف يحدد اهلل سبطان كأسرة بعينيا ىى أسرة ىركف لمكينكت

. كربما مارسكا الكينكت فعبلن كؿ فى بيتو قبؿ ىذه الثكرة العامة الرافضة لنظاـ اهلل
أما الرؤساء فيـ يضربكف بضربة أمَّر كىى  (...بصؿ/ لحـ  )كلنبلحظ أف عامة الشعب تذمركا بسبب بطكنيـ 

. الكبرياء كليذا ُتعرؼ الكبرياء بأنيا الصعكد إلى أسفؿ
 

،  1(:- "1) أية ، بىنيك رىأيكبىٍيفى ، كىأيكفي ٍبفي فىالىتى ـي اٍبنىا أىًليآبى دىاثىافي كىأىًبيرىا ذى قيكرىحي ٍبفي ًيٍصيىارى ٍبًف قىيىاتى ٍبًف الىًكم، كى كىأىخى
" 

. كال يذكر بعد ذلؾ فربما قدـ تكبة أكف بف فالتيذكر ىنا إسـ 
 

يفى 2 (:- "2) أية ًة مىٍدعيكّْ مىاعى ؤىسىاًء اٍلجى ٍمًسيفى ري خى ، ًماىتىٍيًف كى ييقىاًكميكفى ميكسىى مى ى أينىاسو ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى
" .ًلالٍجًتمىاًع ذىًكم اٍسـو 
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ىذا ما يجعمنا نفيـ أف الثكرة كانت تشمؿ رؤساء مف كؿ األسباط تأثركا بثكرة قكرح كداثاف  = مف بنى إسراايؿ
. تعنى منتخبيف = مدعكيف لإلجتماع    . كأبيراـ

 
ا3(:- "3) أية قىاليكا لىييمى كفى كى مىى ميكسىى كىىىاري ًفي ! كىفىاكيمىا»: فىاٍجتىمىعيكا عى ًة ًبأىٍسرًىىا ميقىدَّسىةه كى مىاعى ًإفَّ كيؿَّ اٍلجى

سىًطيىا الرَّبُّ  ؟. كى ًة الرَّبّْ مىاعى مىى جى  ".«فىمىا بىاليكيمىا تىٍرتىًفعىاًف عى
" كمنا ممكؾ ككينة فمماذا يرتفع الكينة عمينا" ىذا الكبلـ يشبو مف يقكؿ اآلف 

كىؤالء لـ يفيمكا أف الكينكت كالخدمة عمكمان إتضاع كليس إرتفاع فالخادـ الحقيقى ُمتضع يبحث عف الخدمة 
ف ُأختير لمرئاسة يفيـ أنيا مسئكلية سيدينو اهلل عمييا . ال يشغمو منصب كال رئاسة، كيمجأ هلل فى الصبلة  كا 

أما . أما الخادـ الُمزيَّؼ فيطمب مجد نفسو كيككف ىذا بذراع بشرل كما حدث ىنا. كليست منصبان يتباىى بو
. الخادـ الحقيقى متضع كالخادـ المزيؼ متكبر. الخادـ الحقيقى فيك يمجأ هلل ليحكـ لُو فى الظمـ الكاقع عميو

 
ٍجًيوً 4 (:- "4) أية مىى كى  ".فىمىمَّا سىًم ى ميكسىى سىقىطى عى

. أماـ اهلل ليحكـ لوُ  فيك سقط عمى كجيوىنا يظير مكسى كخادـ حقيقى 
 

ًمي ى قىٍكًمًو قىاًاالن 5 "(:-6-5) األيات جى ـى قيكرىحى كى بىوي »: ثيَـّ كىمَّ تَّى ييقىرّْ مىًف اٍلميقىدَّسي حى وىدنا ييٍعًمفي الرَّبُّ مىٍف ىيكى لىوي، كى
بيوي ًإلىٍيوً . ًإلىٍيوً  اًمرى : ًاٍفعىميكا ىذىا6. فىالًَّذم يىٍختىاريهي ييقىرّْ ـٍ مىجى ذيكا لىكي ًتوً . خي مىاعى كيؿُّ جى " . قيكرىحي كى

 .أل الذل إختاره اهلل ليتفرغ لخدمتو  = المقدس
 

ـى الرَّبّْ وىدنا7(:- "7) أية ا كرنا أىمى مىٍييىا بىخي عيكا عى ضى ؿي الًَّذم يىٍختىاريهي الرَّبُّ ىيكى اٍلميقىدَّسي . كىاٍجعىميكا ًفييىا نىارنا، كى . فىالرَّجي
ـٍ يىا بىًني الىًكم  ".«!كىفىاكي
. كفاكما (3)ىذه رد عمى قكليـ لمكسى كىركف =  كفاكـ يا بنى الكل

  
قىاؿى ميكسىى ًلقيكرىحى 8 (:- "9 - 8) أية ـٍ ًمٍف 9. اٍسمىعيكا يىا بىًني الىًكم»: كى زىكي ـٍ أىفَّ ًإلوى ًإٍسرىاًايؿى أىٍفرى مىٍيكي أىقىًميؿه عى

ًتيىا؟  ًة ًلًخٍدمى مىاعى ـى اٍلجى تىًقفيكا قيدَّا ، كى ـٍ ًإلىٍيًو ًلكىٍي تىٍعمىميكا ًخٍدمىةى مىٍسكىًف الرَّبّْ بىكي ًة ًإٍسرىاًايؿى ًلييقىرّْ مىاعى " جى
. إذان لكؿ كاحد خدمتو كعميو أف يقكـ بيا بأمانة

 
ا كىيىنيكتنا10 (:- "10) أية تىٍطميبيكفى أىٍيضن ، كى ًتؾى بىًني الىًكم مىعىؾى ًمي ى ًإٍخكى جى  "!فىقىرَّبىؾى كى
مىى الرَّبّْ 11 (:- "11) أية ًتؾى ميتًَّفقيكفى عى مىاعى كيؿُّ جى مىٍيًو؟. ًإذىٍف أىٍنتى كى كا عى تَّى تىتىذىمَّري كفي فىمىا ىيكى حى  "«كىأىمَّا ىىاري

كىذا ُيفيـ  (4 : 5عب)الكينكت ال ُيطمب بؿ ُيختار مف اهلل  (1:- نرل ىنا عدة صفات يجب أف تتكفر لمكاىف 
أما ىركف " عمى أحد ، كالحظ قكؿ مكسى  أف ال يشعر الكاىف أنو بيذه الكظيفة ينتفخ (2 .     10مف آية 
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فالتذمر مف الذل يبحث عف مجد اهلل ال ييتـ حينما يقكؿ الحؽ ،  الخادـ األميف فى خدمتو (3  .    "فما ىك
 . الذل ىك يطبؽ شريعتوالخادـ بؿ ضد اهلل الشعب ليس ىك ضد

 
ـى اٍبنىٍي أىًليآبى 12(:- "12) أية  "!الى نىٍصعىدي »: فىقىاالى . فىأىٍرسىؿى ميكسىى ًليىٍدعيكى دىاثىافى كىأىًبيرىا

. داثاف كأبيراـ فى كبريائيما رفضا أف يذىبا ليقاببل مكسى
 

ؤيسنا؟ 13(:- "13) أية مىٍينىا تىرَّ تَّى تىتىرىأىسى عى يًَّة حى  "أىقىًميؿه أىنَّؾى أىٍصعىٍدتىنىا ًمٍف أىٍرضو تىًفيضي لىبىننا كىعىسىالن ًلتيًميتىنىا ًفي اٍلبىرّْ
يقصدكف مصر كىـ ىنا يسخركف مف أف الرب كصؼ أرض الميعاد  = أصعدتنا مف أرض تفيض لبنان كعسالن 

 مصر مشيكرة بالبصؿ  أفبينما، فيـ يصفكف أرض العبكدية بأكصاؼ أرض الميعاد . بأنيا تفيض لبنان كعسبلن 
. كىؤالء ظنكا أنيـ سيبقكف فى البرية إلى األبد. كالثكـ

 
كـو 14(:- "14) أية كيري قيكؿ كى ـٍ تىٍأًت ًبنىا ًإلىى أىٍرضو تىًفيضي لىبىننا كىعىسىالن، كىالى أىٍعطىٍيتىنىا نىًصيبى حي ىىٍؿ تىٍقمى ي . كىذًلؾى لى

؟ الى نىٍصعىدي   ".«!أىٍعييفى ىؤيالىًء اٍلقىٍكـً
 أنو بعد أف أحضرتنا ليذا القفر لـ يبؽ لؾ أف تفعؿ سكل (1:- عدة معانى ليا =  ىؿ تقم  أعيف ىؤالء القـك

 كال تستطيع أف ان ف ليذا الشعب عيكفأ (3.  أنؾ جعمت القكـ كالعمياف يسيركف كراءؾ كيفما شئت (2.  ىذا 
 ، كىذا ىك الرأل تيت بنا الييا ىي تفيض لبنا كعسبلأتستمر يا مكسي في خداعيـ بأف ىذه البرية القاحمة التي 

 .األرجح 
 

قىاؿى ًلمرَّبّْ 15(:- "15) أية ًتًيمىا»: فىاٍوتىاظى ميكسىى ًجدِّا كى ، كىالى أىسىٍأتي . الى تىٍمتىًفٍت ًإلىى تىٍقًدمى ـٍ ٍذ ًمٍنيي ـٍ آخي ًحمىارنا كىاًحدنا لى
ـٍ  دو ًمٍنيي " .«ًإلىى أىحى

 ال تمتفت إلى تقدمتيماكقكلو . مكسى ىنا فى ريظو يظير كمدافع عف الكينكت كنظاـ إليى يحاكلكف إرتصابو
 كمكسى ىك كاتب القصة كدليؿ أف مكسى لـ يغتاظ ألجؿ كرامتو أنو عاد  ،إشارة لحادثة رفض قرابيف قاييف= 

. كتشفع ليـ
 

قىاؿى ميكسىى ًلقيكرىحى 16 "(:-19-16) األيات كفي وىدنا، »: كى ـٍ كىىىاري ، أىٍنتى كىىي ـى الرَّبّْ ا ًتؾى أىمى مىاعى كيؿُّ جى كيٍف أىٍنتى كى
ـى الرَّبّْ كيؿُّ كىاًحدو ًمٍجمىرىتىوي 17 ا قىدّْميكا أىمى كرنا، كى ذيكا كيؿُّ كىاًحدو ًمٍجمىرىتىوي، كىاٍجعىميكا ًفييىا بىخي خي ٍمًسيفى ًمٍجمىرىةن . كى خى . ًماىتىٍيًف كى

كفي كيؿُّ كىاًحدو ًمٍجمىرىتىوي  قىفيكا 18. «كىأىٍنتى كىىىاري كى كرنا، كى مىٍييىا بىخي عيكا عى ضى كى عىميكا ًفييىا نىارنا كى جى ذيكا كيؿُّ كىاًحدو ًمٍجمىرىتىوي كى فىأىخى
كفى  ًة االٍجًتمىاًع مى ى ميكسىى كىىىاري ٍيمى ًة االٍجًتمىاًع، 19. لىدىل بىاًب خى ٍيمى ًة ًإلىى بىاًب خى مىاعى مىٍيًيمىا قيكرىحي كيؿَّ اٍلجى مى ى عى جى كى

مىاعىةً   ".فىتىرىاءىل مىٍجدي الرَّبّْ ًلكيؿّْ اٍلجى

. كىذه رباكة فيؿ يقككا عمى اهلل. قكرح يجمع كؿ الجماعة ليساندكه
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كفى قىاًاالن 20 "(:-25-20) األيات ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ ـٍ ًفي »21 :كى ًة فىًإنّْي أيٍفًنيًي مىاعى اٍفتىًرزىا ًمٍف بىٍيًف ىًذًه اٍلجى
قىاالى 22. «لىٍحظىةو  ٍجيىٍيًيمىا كى مىى كى رَّا عى مىى كيؿّْ »: فىخى طى عى ؿه كىاًحده فىتىٍسخى ًميً  اٍلبىشىًر، ىىٍؿ ييٍخًطئي رىجي َـّ، ًإلوى أىٍركىاًح جى الٌميي

ًة؟ مىاعى ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 23« اٍلجى  :فىكىمَّ
مىاعىةى قىاًاالن »24 ـى : كىمّْـً اٍلجى دىاثىافى كىأىًبيرىا كىالىٍي مىٍسكىًف قيكرىحى كى ، 25.«اٍطمىعيكا ًمٍف حى ـى ذىىىبى ًإلىى دىاثىافى كىأىًبيرىا ـى ميكسىى كى فىقىا

رىاءىهي شيييكخي ًإٍسرىاًايؿى  ذىىىبى كى  ".كى
َـي مكسى بنّية اهلل فى ضرب المتمرديف ذىب ىك لداثاف كأبيراـ المذاف سبقا فرفضا ىما الذىاب لمكسى مِر . حينما عَي

. كىذا مف تكاضع مكسى كمحبتو 
 

مىاعىةى قىاًاالن 26 "(:-29-26) األيات ـى اٍلجى ـٍ »: فىكىمَّ اٍعتىًزليكا عىٍف ًخيىاـً ىؤيالىًء اٍلقىٍكـً اٍلبيغىاًة، كىالى تىمىسُّكا شىٍيانا ًممَّا لىيي
ـٍ  طىايىاىي ًميً  خى قىفىا ًفي 27. «ًلاىالَّ تىٍيًمكيكا ًبجى كى ـي كى رىجى دىاثىافي كىأىًبيرىا خى ، كى ـى دىاثىافى كىأىًبيرىا كىالىٍي مىٍسكىًف قيكرىحى كى فىطىمىعيكا ًمٍف حى

بىًنيًيمىا كىأىٍطفىاًلًيمىا تىٍيًيمىا مى ى ًنسىاًاًيمىا كى ٍيمى مىًني ألىٍعمىؿى كيؿَّ »: فىقىاؿى ميكسىى28. بىاًب خى ًبيذىا تىٍعمىميكفى أىفَّ الرَّبَّ قىٍد أىٍرسى
، فىمىٍيسى 29. ىًذًه األىٍعمىاًؿ، كىأىنَّيىا لىٍيسىٍت ًمٍف نىٍفًسي ـٍ مىًصيبىةي كيؿّْ ًإٍنسىافو ابىٍتيي ، كىأىصى ًإٍف مىاتى ىؤيالىًء كىمىٍكًت كيؿّْ ًإٍنسىافو

مىًني " . الرَّبُّ قىٍد أىٍرسى
 . حيف نعتزؿ األشرار كشرىـ ننجك مف مصيرىـ =إعتزلكاكىنا يعطييـ فرصة أخيرة 

 
، فىيىبىطيكا أىٍحيىاءن ًإلىى 30(:- "30) أية ـٍ كيؿَّ مىا لىيي ـٍ كى ًت األىٍرضي فىاىىا كىاٍبتىمىعىٍتيي فىتىحى لًكٍف ًإًف اٍبتىدىعى الرَّبُّ ًبٍدعىةن كى كى

ٍكا ًبالرَّبّْ  " .«اٍليىاًكيىًة، تىٍعمىميكفى أىفَّ ىؤيالىًء اٍلقىٍكـى قىًد اٍزدىرى
 حيف تنفتح األرض تحت األرضالذل سيدفنكف فيو الياكية ىنا تشير إلى المكاف =  ىبطكا أحياء إلى الياكية

 .ككؿ ما ليـفيك قاؿ . لجحيـؿال تشير لكف الياكية ىنا  ك. قبران ليـكتبتمعيـ فتصير ىذه اليكة التى حدثت
. كالمنازؿ كاألمتعة ال تذىب لمجحيـ 

. فمف يعتدل عمى نظاـ كضعو اهلل يزدرل باهلل = قد إزدركا بالرب
 

، 31 "(:-35-31) األيات ـٍ ، اٍنشىقًَّت األىٍرضي الًَّتي تىٍحتىيي فىمىمَّا فىرىغى ًمفى التَّكىمُّـً ًبكيؿّْ ىذىا اٍلكىالىـً
ًت األىٍرضي 32 فىتىحى كى

كيؿَّ مىٍف كىافى ًلقيكرىحى مى ى كيؿّْ األىٍمكىاًؿ،  ـٍ كى بيييكتىيي ـٍ كى فىاىىا كىاٍبتىمىعىٍتيي
ـٍ أىٍحيىاءن ًإلىى اٍليىاًكيىًة، 33 كيؿُّ مىا كىافى لىيي ـٍ كى فىنىزىليكا ىي

مىاعىةً  ، فىبىاديكا ًمٍف بىٍيًف اٍلجى مىٍيًيـً األىٍرضي ـٍ قىاليكا34. كىاٍنطىبىقىٍت عى ، ألىنَّيي ـٍ ٍكًتًي بيكا ًمٍف صى ـٍ ىىرى ٍكلىيي كيؿُّ ًإٍسرىاًايؿى الًَّذيفى حى : كى
كرى 35. لىعىؿَّ األىٍرضى تىٍبتىًمعينىا» الن الًَّذيفى قىرَّبيكا اٍلبىخي ٍمًسيفى رىجي ٍت نىاره ًمٍف ًعٍنًد الرَّبّْ كىأىكىمىًت اٍلًماىتىٍيًف كىاٍلخى رىجى خى  ".كى

يعنى كؿ  = كؿ مف كاف لقكرح قكلو ( 32آية )النار أكمت قكرح ككؿ مف بخر بإستخداـ المجمرة كلكف فى آية 
  .مف سار كراء فتنة قكرح
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 النار كانت ، كاألرض فتحت فاىا لمف دخمو الكبرياء،فنحف ىنا أماـ عقكبتيف النار أكمت مف إرتصب الكينكت
 .كفتحت األرض فاىا لداثاف كأبيراـ كأكالدىـ ككؿ ماليـ. لقكرح

 لُو إقامة كسكف عند داثاف كأبيراـ بدكف زكجتو كأكالده فأكالد قكرح لـ ييمككا تكيبدك أف قكرح خبلؿ ىذه الفتنة كاف
 مف أكالدىـ مغنيف فى الييكؿ كليـ مزامير كافبؿ . فى ىذه الفتنة فيـ بالتأكيد أبرياء كرفضكا خطية أبييـ قكرح

رَيبْع كمف ينجك مف . لكف أكالد داثاف كأبيراـ ماتكا مع أبائيـ (11:26راجع ) اهلل كحده يعمـ القمكب كيعرؼ مف ُيضْع
( 18حز + 18،17:106مز  + 6:11راجع تث  )كىذا رد آخر عمى تحمؿ األبناء لذنكب أبائيـ . العقاب

كداثاف كأبيراـ إرتفعا  . فقكرح قدـ ناران فى مجمرتو فإحترؽ بنار. كالحظ ىبلؾ كؿ كاحد بالعنصر الذل أخطأ بو
 كخطيتيـ  فالشياطيف ىـ مف ييبطكا تحت األرض ،بقمبييما فى كبرياء فسقطكا تحت األرض كشابيكا الشياطيف

. كالعكس فمزامير أكالد قكرح كميا فرح فيـ لـ يقاكمكا كأبييـ. األكلى ىى الكبرياء
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 36 (:- "37 - 36) أية اًمرى ًمفى »37: ثيَـّ كىمَّ كفى اٍلكىاًىًف أىٍف يىٍرفى ى اٍلمىجى قيٍؿ ألىًلعىازىارى ٍبًف ىىاري
ًريًؽ، كىاٍذًر النَّارى ىينىاؾى فىًإنَّييفَّ قىٍد تىقىدٍَّسفى  " . اٍلحى

كالحظ أف اهلل  .فياركف ال يجب أف يتنجس بممسو المكتى، اهلل يكمؼ العازار بجمع المجامر كلـ يكمؼ ىاركف 
. يعتبر أنو حتى ىذه المجامر ألنو قد ُقدِّـ فييا بخكر إلسمو فيى قد تقدست

 
ـٍ قىٍد 38(:- "38) أية ٍذبىًح، ألىنَّيي كقىةن ًوشىاءن ًلٍممى فىاًاحى مىٍطري ، فىٍميىٍعمىميكىىا صى ـٍ اًمرى ىؤيالىًء اٍلميٍخًطًايفى ًضدَّ نيفيكًسًي مىجى

ـى الرَّبّْ فىتىقىدَّسىتٍ  ا " .«فىتىكيكفي عىالىمىةن ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى . قىدَّميكىىا أىمى
. المجامر كانت تذكارات لعقكبات الرب كما كاف قسط المف تذكاران إلحساناتو

صارت قصة قكرح كداثاف كأبيراـ عبرة حتى أف . (7:13عب ) "أنظركا لنياية سيرتيـ" لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ 
 .بنات صمفحاد قالكا نحف لسنا مف أكالدىـ

 

ٍذبىًح، 39 "(:-40-39) األيات طىرىقيكىىا ًوشىاءن ًلٍممى ، كى اًس الًَّتي قىدَّمىيىا اٍلميٍحتىًرقيكفى اًمرى النُّحى ذى أىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي مىجى فىأىخى
، فىيىكيكفى ًمٍثؿى 40 ـى الرَّبّْ ا كرنا أىمى رى بىخي كفى ًلييبىخّْ ؿه أىٍجنىًبيّّ لىٍيسى ًمٍف نىٍسًؿ ىىاري ، ًلكىٍي الى يىٍقتىًربى رىجي تىٍذكىارنا ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى

ًتًو، كىمىا كىمَّمىوي الرَّبُّ عىٍف يىًد ميكسىى مىاعى جى  ".قيكرىحى كى

كفى قىاًاًميفى 41(:- "41) أية مىى ميكسىى كىىىاري ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي اٍلغىًد عى مىاعى أىٍنتيمىا قىٍد قىتىٍمتيمىا شىٍعبى »: فىتىذىمَّرى كيؿُّ جى
 ".«الرَّبّْ 

كالعجيب أنيـ لـ يرتدعكا فطبيعة اإلنساف أنو دائـ . الجماعة كميا تتذمر عمى مكتيـ مّما يكشؼ عف مدل تأثيرىـ
 .التذمر
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ذىا ًىيى قىٍد 42 "(:-45-42) األيات ًة االٍجًتمىاًع كىاًِإ ٍيمى رىفىا ًإلىى خى كفى اٍنصى مىى ميكسىى كىىىاري مىاعىةي عى لىمَّا اٍجتىمىعىًت اٍلجى كى
تىرىاءىل مىٍجدي الرَّبّْ  ابىةي كى ًة االٍجًتمىاعً 43. وىطٍَّتيىا السَّحى ٍيمى كفي ًإلىى قيدَّاـً خى اءى ميكسىى كىىىاري ـى الرَّبُّ ميكسىى 44. فىجى فىكىمَّ

ـٍ ًبمىٍحظىةو »45: قىاًاالن  ًة، فىًإنّْي أيٍفًنيًي مىاعى سىًط ىًذًه اٍلجى ٍجيىٍيًيمىا. «ًاٍطمىعىا ًمٍف كى مىى كى رَّا عى  ". فىخى
 

كفى 46 "(:-48-46) األيات كرنا، »: ثيَـّ قىاؿى ميكسىى ًليىاري ٍ  بىخي ضى ٍذبىًح، كى مىى اٍلمى ًذ اٍلًمٍجمىرىةى كىاٍجعىٍؿ ًفييىا نىارنا ًمٍف عى خي
رىجى ًمٍف ًقبىًؿ الرَّبّْ  طى قىٍد خى ، ألىفَّ السَّخى ـٍ ٍنيي كىفٍّْر عى ًة كى مىاعى بىأي . كىاٍذىىٍب ًبيىا ميٍسرًعنا ًإلىى اٍلجى ذى 47. «قىًد اٍبتىدىأى اٍلكى فىأىخى

بىأي قىًد اٍبتىدىأى ًفي الشٍَّعبً  ذىا اٍلكى ًة، كىاًِإ مىاعى سىًط اٍلجى رىكىضى ًإلىى كى كفي كىمىا قىاؿى ميكسىى، كى كىفَّرى عىًف . ىىاري كرى كى ضى ى اٍلبىخي فىكى
بىأي 48. الشٍَّعبً  ٍكتىى كىاألىٍحيىاًء فىاٍمتىنى ى اٍلكى قىؼى بىٍيفى اٍلمى كى  ".كى

ر بسرعة كسط الجماعة ليتكقؼ الكبأ . مكسى يشفع فى شعبو كنرل ىنا أف مجد الرب قد ظير . كىركف ُيبخِّ
  .(23:9ال)بنفس الطريقة التى ظير بيا سابقان يكـ تكريس ىركف 
حيف كقؼ بيف األحياء كىنا ىركف كقؼ رمزان لممسيح . كىك يظير ىنا ليثبتو فى عممو أماـ ىؤالء المتذمريف

حتقركا كينكت ىركف كلكف ىنا نجد . كاألمكات كىا ىـ المتذمريف قد إتيمكا مكسى كىركف بأنيـ يريدكف قتميـ كا 
 .ىركف ىك الذل أنقذىـ بكينكتو

 
سىٍب ى ًماىةو، عىدىا الًَّذيفى مىاتيكا ًبسىبىًب قيكرىحى 49 "(:-50-49) األيات بىًإ أىٍربىعىةى عىشىرى أىٍلفنا كى . فىكىافى الًَّذيفى مىاتيكا ًباٍلكى

بىأي قىًد اٍمتىنى ى 50 ًة االٍجًتمىاًع كىاٍلكى ٍيمى كفي ًإلىى ميكسىى ًإلىى بىاًب خى " .ثيَـّ رىجى ى ىىاري
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الساب  عشر
 

عصا ىركف 
 فكاف البكر أك رئيس العائمة ىك كاىف العائمة كيرفع البخكر عف عائمتو، كىذا ما أطمؽ عميو .اهلل عرؼ فكرىـ

كقد . ىـ فكركا إذا كاف ىركف كرأس لمعائمة صار كاىنان فمماذا ال نصير كمنا كينةك .كينكت األباء البطاركة 
. إلقناع حتى ال يثكركا مّرة أخرل فييمككااسبؽ اهلل كأعمف عف إرادتو بتأديب المتمرديف كلكننا نجده ىنا يقـك بدكر 

  اهلل أمر يخص صارأف إختيار الكينةك  أف ىناؾ نظاما جديدا حدده اهلل لمكينكت ،كىنا أراد اهلل أف يؤكد لمكؿ
أقنعتنى يا رب "    كاهلل ال يتعامؿ بالقكة فقط كما فى حالة قكرح بؿ يتعامؿ باإلقناع. (4:5عب )شخصيان 
فإزىار عصا ىركف أظير أف مكسى كىركف ال يدعياف شيئان .  فالقكة كحدىا ال تكفى، (7 : 20إر( "فإقتنعت 

 كضع العصا أماـ التابكت قصد اهلل بو أف يككف ىذا اإلختيار لو صفة  إفثـ. ليس ليما بؿ ىك إختيار إليى
. الدكاـ

ككانت العصى . كعصا سبط الكل كتب عمييا إسـ ىركف.  كالعصا كانت تمثؿ عصا الرئاسة أك األبكة لمسبط
 .التى يستخدمكنيا مف خشب شجر المكز

 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-4-1) األيات كىمَّ ًميً  »2: كى ا ًلكيؿّْ بىٍيًت أىبو ًمٍف جى ا عىصن ـٍ عىصن ٍذ ًمٍنيي خي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى كىمّْ
سىبى بيييكًت آبىاًاًيـً  ـٍ حى ؤىسىاًاًي ا. ري اهي . اٍثنىتىٍي عىشىرىةى عىصن مىى عىصى ـي كيؿّْ كىاًحدو تىٍكتيبيوي عى مىى 3. كىاٍس كفى تىٍكتيبيوي عى ـي ىىاري كىاٍس

ا كىاًحدىةن  ـٍ عىصن ا الىًكم، ألىفَّ ًلرىٍأًس بىٍيًت آبىاًاًي ـٍ 4. عىصى ٍيثي أىٍجتىًم ي ًبكي ـى الشَّيىادىًة حى ا ًة االٍجًتمىاًع أىمى ٍيمى ٍعيىا ًفي خى ضى  ". كى

 
ا5(:- "5) أية مىٍيكيمى كنىيىا عى اهي، فىأيسىكّْفي عىنّْي تىذىمُّرىاًت بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّتي يىتىذىمَّري ؿي الًَّذم أىٍختىاريهي تيٍفًرخي عىصى  ".«فىالرَّجي

. أل حيف أقنعيـ تسكت تذمراتيـ
 

سىبى بيييكًت 6 "(:-7-6) األيات ا ًلكيؿّْ رىًايسو حى ا عىصن ـٍ عىصن ؤىسىاًاًي ًمي ي ري ، فىأىٍعطىاهي جى ـى ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى فىكىمَّ
ا. آبىاًاًيـً  كفى بىٍيفى ًعًصيًّْيـٍ . اٍثنىتىٍي عىشىرىةى عىصن ا ىىاري ًة الشَّيىادىةً 7. كىعىصى ٍيمى ـى الرَّبّْ ًفي خى ا ضى ى ميكسىى اٍلًعًصيَّ أىمى . فىكى

" 
تٍ 8(:- "8) أية كفى ًلبىٍيًت الىًكم قىٍد أىٍفرىخى ا ىىاري ذىا عىصى ًة الشَّيىادىًة، كىاًِإ ٍيمى ؿى ميكسىى ًإلىى خى ًفي اٍلغىًد دىخى ٍت . كى أىٍخرىجى

ٍت لىٍكزنا جى ا كىأىٍزىىرىٍت زىٍىرنا كىأىٍنضى كخن  ".فيري
ستبدؿ العصا بعصا مزىرة، المعجزة ليست فقط فى أف العصا أزىرت  .  فربما قاؿ الشعب أف مكسى أتى ليبلن كا 

كىى الثمر كالزىر كالبراعـ كلكٍؿ كقت مف أكقات السنة، . لكف فى كجكد الفركخ كالزىر كالمكز معان فى كقت كاحد
 :-ال يككف أبدان سكل بمعجزة  (الثمر كالبراعـ كالزىر)ككجكد الثبلثة . كىكذا كانت المنارة الذىبية
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 لئليماف كالمحبة كلمطاعة  فيشيرالثمرأما ك، كالزىر لمقرارات المقدسة ، تشير البراعـ لمرربات الصالحة  -1
  .كىذا ناتج مف عمؿ المسيح القادر أف يحكؿ المكت لحياة. الكاممة 

إزىار عصا ىاركف شىء مناسب لمكينكت فيجب أف يككف الكينكت مثمران كرجالو يجب أف تككف  -2
  .(16:15يك)داخميـ عصارة حّية 

  . فى خدمتوان شجرة المكز إشارة لميقظة فيى تزىر مبكران كالكاىف يجب أف يككف يقظ -3
  .كجكد البراعـ مع الثمر تشير ألف الكنيسة بيا ثمار كبيا براعـ تبشر بثمار -4
  .(1:11ش إ )"لقضيب خرج مف جذع يس"ىذه العصا تشير لممسيح فيك  -5
 كلكنيا قدمت لنا  فيى لـ تتزكج ،كىى تشير لمعذراء مريـ التى ىى كالعصا فى ذاتيا ال تقدر أف تنجب -6

  .ثمرة الحياة
نحف . كالمسيح صار ساكنان فى ىذه الكنيسة. كالعذراء أـ ىذه الكنيسة . كىى تشير لمكنيسة الجامعة  -7

 ( .21 : 1فى)" لى الحياة ىى المسيح . "كعصى جافة كلكنو ىك أعطانا حياة
كضع العصا أماـ الشيادة بإستمرار ليذكر الكينة أف كينكتيـ مف اهلل كيذكر الشعب ذلؾ أيضان فبل يتكبر الكينة 

  .كال يتذمر الشعب
فكاف الشعب يرل . كعمؿ الركح القدس فييا، يرمز لكجكد األسرار فى الكنيسة  ، كحفظ العصا كالمف كالزيت

 التى أعطت حياة ليذا الخشب فأثمر ، فيك قادر أف يعطييـ نعمة العصا فى التابكت فيذكر عمؿ نعمة اهلل
نتصارات كبركات   . بيا نحصؿ عمى نعمة الحياة بعمؿ الركح القدس فييا كىكذا نحف فى األسرار.كحياة كا 

   . ( فى التابكتالمفالزيت ىك زيت المسحة كيقكؿ التقميد الييكدل أف يكشيا أمر بكضعو مع العصا ك)
.  ألف رالبان ضمت عصى أفرايـ كمنسى بإسـ يكسؼ12كالعصى كانكا 

 
ذى كيؿُّ 9 "(:-11-9) األيات كا كىأىخى ، فىنىظىري ًميً  بىًني ًإٍسرىاًايؿى اـً الرَّبّْ ًإلىى جى ًمي ى اٍلًعًصيّْ ًمٍف أىمى فىأىٍخرىجى ميكسىى جى

اهي  قىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى10. كىاًحدو عىصى اـً الشَّيىادىًة ألىٍجًؿ اٍلًحٍفًظ، عىالىمىةن ًلبىًني التَّمىرًُّد، »: كى كفى ًإلىى أىمى ا ىىاري ريدَّ عىصى
ـٍ عىنّْي ًلكىٍي الى يىميكتيكا " .كىذًلؾى فىعىؿى . فىفىعىؿى ميكسىى كىمىا أىمىرىهي الرَّبُّ 11. «فىتىكيؼَّ تىذىمُّرىاتييي

 

ـى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ميكسىى قىاًاًميفى 12(:- "13 - 12) أية ًميعنا. ًإنَّنىا فىًنينىا كىىىمىٍكنىا»: فىكىمَّ كيؿُّ مىًف اٍقتىرىبى 13 .قىٍد ىىمىٍكنىا جى
 ".«أىمىا فىًنٍينىا تىمىامنا؟. ًإلىى مىٍسكىًف الرَّبّْ يىميكتي 

عتقدكا أنيـ ىالككف جميعان   فاإلنساف يتكبر حيثما .بالررـ مف حدكث المعجزة، يبدك أنو قد حدث فزع لبلكييف كا 
 يطمئنيـ 18لذلؾ نجد اهلل فى ص.  كتصغر نفسو كييأس حيثما يجب أف يثؽ فى نعمة اهلل، ينبغى أف يتكاضع 

. ـكُيعمف ليـ الخير الذل أعطاه لو
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثامف عشر
 

مساكلية الكينة كحقكقيـ 
رأينا البلكييف فى اإلصحاح السابؽ فى حالة خكؼ يسألكف فى رعب أما فنينا تمامان كلكننا نجد اهلل فى محبتو يرد 

كحتى ال يخافكا مف المكت . عمى سؤاليـ كيضع ليـ ىنا ترتيبات حتى ُييدئيـ كُيعمف ليـ إستمرار قبكلو ليـ
 كالشعب يرل فى ىذه الترتيبات أف الكينكت الذل شنكا التمرد عميو ىك الذل ،عمييـ اإللتزاـ بيذه الترتيبات

كىك ُممتـز بأف يعكليـ لكف عمييـ أف يككنكا . ( 20آية)كنجد اهلل ىنا ُيعمف ليـ أنو ىك نصيبيـ ، يحمييـ 
 .لتزاماتيـ كحقكقيـإاهلل ىنا يؤكد ليـ . (11آية)طاىريف 

 (عصا ىركف) إقناعكىناؾ  (قكرح) عقكباتفيناؾ : كنرل فى كؿ ىذا كما سبؽ طرؽ اهلل فى التعامؿ مع شعبو 
 . (ىذا اإلصحاح) مالطفةكىناؾ 

 
كفى 1(:- "1) أية قىاؿى الرَّبُّ ًليىاري بىنيكؾى مىعىؾى »: كى ٍقًدًس، كىأىٍنتى كى بىٍيتي أىًبيؾى مىعىؾى تىٍحًمميكفى ذىٍنبى اٍلمى بىنيكؾى كى أىٍنتى كى

ـٍ   ". تىٍحًمميكفى ذىٍنبى كىيىنيكًتكي
كبلىما يتحممكف . بيت أبيؾ= البلكييف + (أنت كبنكؾ)ىذه تعنى الكينة  = تحممكف ذنب المقدس.. أنت كبنكؾ

 كالكينة كالخداـ ىـ الحراس  .مسئكلية أل تدنيس يمحؽ بالمقدس مف إقتراب أل رريب إليو فيـ ممتزمكف بحراستو
أنتـ ىيكؿ اهلل كالركح "  فالشعب ىك مسكف اهلل  ،الركحييف لمشعب كىـ مسئكلكف عف كؿ خطأ يرتكبو الشعب

كك 1)كأف كؿ أمر رريب يرتكبو كاىف يمتـز بو جميع الكينة  = تحممكف ذنب كينكتكـ "القدس ساكف فيكـ 
7:5-13).  

:-  كىذه اآلية كىذا اإلصحاح يشبو المكقفيف اآلتييف
 . ُيعمف متى جئتـ لؤلرض 15جاء ص (14،13ص)بعد تذمر الشعب فى مكضكع الجكاسيس  -1
  . (يعيده لمرعاية)=  "إرع خرافى"بطرس بعد إنكاره المسيح يقكؿ لُو المسيح  -2

كىـ يحممكف الذنب إذا .  اهلل بعد رضبو عمييـ بسبب التذمر فى مكضكع قكرح يعيدىـ لمرعاية ثانية ىناكىنا
. ( 3حز) قصَّركا فى تعميـ الشعب كلكف إذا عمَّمكا الشعب كأنذركه ثـ أخطأ الشعب بإرادتو فيـ أبرياء

 
ًة 2(:- "2) أية ٍيمى ـى خى بىنيكؾى قيدَّا ، كىأىٍنتى كى كؾى ييكاًزري ـٍ مىعىؾى فىيىٍقتىًرنيكا ًبؾى كى ٍبيي ، قىرّْ تيؾى ًسٍبطي الىًكم، ًسٍبطي أىًبيؾى ا ًإٍخكى كىأىٍيضن

" الشَّيىادىًة،
ىك نفس الفعؿ الذل إستخدمتو ليئة حينما أطمقت إسـ  (34:29تؾ )كممة الكل معناىا يقترف  = فيقترنكا بؾ
نسجاـ مع الكينة كرئيس الكينة.  الكل عميو . كالمعنى أف يعممكا كميـ فى تكافؽ كا 
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ًة كيمّْيىا3(:- "3) أية ٍيمى ًحرىاسىةى اٍلخى ، ًلاىالَّ . فىيىٍحفىظيكفى ًحرىاسىتىؾى كى ٍذبىًح الى يىٍقتىًربيكفى لىى اٍلمى لًكٍف ًإلىى أىٍمًتعىًة اٍلقيٍدًس كىاًِإ كى
ًميعنا ـٍ كىأىٍنتيـٍ جى  ".يىميكتيكا ىي

.  (لكؿ كاحد خدمتو كدكره)فالكينة كحدىـ ليـ ىذا الحؽ 
 . حراستؾ الشخصية كحراسة الخيمة =فيحفظكف حراستؾ

ًميعنا ـٍ كىأىٍنتيـٍ جى قتربكا ، كالكينة يمكتكف لك كانكا ىـ مف سمح ليـ باإلقتراب  = .ًلاىالَّ يىميكتيكا ىي ىـ يمكتكا لك تعدكا كا 
 .أك تياكنكا كلـ يحذركىـ 

 
ٍيمىةً 4(:- "4) أية ًة اٍلخى ًة االٍجًتمىاًع مى ى كيؿّْ ًخٍدمى ٍيمى يىٍحفىظيكفى ًحرىاسىةى خى ـٍ . يىٍقتىًرنيكفى ًبؾى كى " .كىاألىٍجنىًبيُّ الى يىٍقتىًرٍب ًإلىٍيكي

. (لكؿ كاحد خدمتو كدكره)كؿ كاحد خارج سبط الكل  = األجنبى
 

مىى بىًني 5 "(:-6-5) األيات طه عى ا سىخى ٍذبىًح، ًلكىٍي الى يىكيكفى أىٍيضن ًحرىاسىةى اٍلمى بىٍؿ تىٍحفىظيكفى أىٍنتيـٍ ًحرىاسىةى اٍلقيٍدًس كى
ًة 6. ًإٍسرىاًايؿى  ٍيمى ، ًليىٍخًدميكا ًخٍدمىةى خى ـٍ ميٍعطىٍيفى ًلمرَّبّْ ـي الالًَّكيّْيفى ًمٍف بىٍيًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى عىًطيَّةن لىكي تىكي ٍذتي ًإٍخكى ىأىنىذىا قىٍد أىخى
 ". االٍجًتمىاعً 

 
تىٍخًدميكفى ًخٍدمىةن 7(:- "7) أية اًب، كى مىا ىيكى دىاًخؿى اٍلًحجى ٍذبىًح كى ـٍ مى ى مىا ًلٍممى بىنيكؾى مىعىؾى فىتىٍحفىظيكفى كىيىنيكتىكي . كىأىمَّا أىٍنتى كى

ـٍ   ".«كىاألىٍجنىًبيُّ الًَّذم يىٍقتىًربي ييٍقتىؿي . عىًطيَّةن أىٍعطىٍيتي كىيىنيكتىكي
 .الكينكت عطية مف عند اهلل كنعمة كريمة = عطية أعطيت كينكتكـ

 
. آخره نصيب البلكييف – 21 ىى نصيب الكينة كمف 20-8كاآليات مف 

 
كفى 8(:- "8) أية قىاؿى الرَّبُّ ًليىاري ًميً  أىٍقدىاًس بىًني ًإٍسرىاًايؿى لىؾى »: كى كىىأىنىذىا قىٍد أىٍعطىٍيتيؾى ًحرىاسىةى رىفىاًاًعي، مى ى جى

ةن دىٍىًريَّةن  ًلبىًنيؾى فىًريضى ًة كى ؽَّ اٍلمىٍسحى " . أىٍعطىٍيتييىا، حى
حتى يتفرغ الكينة كالبلكييف لخدمة الرب، فالرب ُيعمف ىنا أنو ُممتـز بإعالتيـ كىك مسئكؿ عف تدبير أمكرىـ 

َـي العشكر كالبككر عمى الشعب كخصصيا لمكينة كالبلكييف. المادية ليتفرركا ىـ لمخدمة رَّ أعطيتؾ حراسة . فيك حَي
كالرفائع جمع رفيعة كىى الجزء أك األجزاء مف التقدمة أك الذبيحة .  أل عيدت بيا إليؾ لتككف ممكان لكـ =رفااعى

كُيذكر أف . كمثاليا ساؽ الرفيعة كصدر الترديد مف ذبائح السبلمة، جانبان لتككف هلل أك لمكينة  (تؤخذ)التى ترفع 
. كالنذكر كالبككر = م  جمي  أقداس بنى أسراايؿ. النصيب الذل يعطى لمكينة يعتبر كأنو يعطى لمرب نفسو

الذل أعطى لكـ ،  أل أعطيكـ كؿ ىذه كحؽ أك مكافأة أك أجر لخدمة الكينكت أعطيتيا لؾ حؽ المسحة
كىى نبكءة أيضان عف ، أل ما داـ الكينكت البلكل قائـ  = فريضة دىرية. بالمسحة المقدسة بالدىف بالمقدس

ستمرار المسحة كالكعد لمكينة فى المسيحية  فاهلل يعطييـ ىذه األنصبة ألنيـ ال يعممكا ، الكينكت المسيحى كا 
 .ليرتزقكا بؿ عمميـ ىك الخدمة
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 لكف كيؼ يقكمكف بحراسة رفائع الرب مع أنيـ يأكمكنيا "ىأنذا قد أعطيتؾ حراسة رفااعى :- " تأمؿ
 ( .25 : 6ال)أل اليأكؿ منيا سكل الكينة ، كىـ فى طيارة ، كيأكميا فى مكاف مقدس ! كيستيمككنيا؟

 
ـٍ 9(:- "9) أية طىايىاىي كيؿّْ ذىبىاًاًح خى ـٍ كى اًتًي ـٍ مى ى كيؿّْ تىٍقًدمى ىذىا يىكيكفي لىؾى ًمٍف قيٍدًس األىٍقدىاًس ًمفى النَّاًر، كيؿُّ قىرىاًبيًنًي

ـي الًَّتي يىريدُّكنىيىا ًلي كيؿّْ ذىبىاًاًح آثىاًمًي ًلبىًنيؾى . كى " .قيٍدسي أىٍقدىاسو ًىيى لىؾى كى
األشياء اآلتية إليؾ تعتبر قدس أقداس أل كاممة القداسة كىى مأخكذة مما يقدـ  = مف قدس األقداس مف النار

 . عمى نار المذبح
. التقدمات الطعامية كالشرابية= الذبائح ككؿ تقدماتيـ  = كؿ قرابينيـ

 
 ".قيٍدسنا تىكيكفي لىؾى . كيؿُّ ذىكىرو يىٍأكيمييىا. ًفي قيٍدًس األىٍقدىاًس تىٍأكيمييىا10(:- "10) أية

. المكاف الطاىر النقى. أل فى الخيمة=  فى قدس األقداس تأكميا
 

ـٍ مى ى كيؿّْ تىٍرًديدىاًت بىًني ًإٍسرىاًايؿى : كىىًذًه لىؾى 11(:- "11) أية بىنىاًتؾى مىعىؾى . الرًَّفيعىةي ًمٍف عىطىايىاىي ًلبىًنيؾى كى لىؾى أىٍعطىٍيتييىا كى
ةن دىٍىًريَّةن  " . كيؿُّ طىاًىرو ًفي بىٍيًتؾى يىٍأكيؿي ًمٍنيىا. فىًريضى
. األجزاء التى كانت تردد أماـ الرب مثؿ ساؽ الرفيعة كصدر الترديد=  م  كؿ ترديدات

 
، لىؾى 12 "(:-18-12) األيات ـً اٍلًمٍسطىاًر كىاٍلًحٍنطىًة، أىٍبكىاريىيفَّ الًَّتي ييٍعطيكنىيىا ًلمرَّبّْ كيؿُّ دىسى ٍيًت كى ـً الزَّ كيؿُّ دىسى

ـو ًفي 14. كيؿُّ طىاًىرو ًفي بىٍيًتؾى يىٍأكيمييىا. أىٍبكىاري كيؿّْ مىا ًفي أىٍرًضًيـً الًَّتي ييقىدّْميكنىيىا ًلمرَّبّْ لىؾى تىكيكفي 13. أىٍعطىٍيتييىا رَّ كيؿُّ ميحى
، يىكيكفي لىؾى 15. ًإٍسرىاًايؿى يىكيكفي لىؾى  ًمفى اٍلبىيىاًاـً ، ًمفى النَّاًس كى سىدو ييقىدّْميكنىوي ًلمرَّبّْ ٍيرى أىنَّؾى . كيؿُّ فىاًتًح رىًحـو ًمٍف كيؿّْ جى وى

ًة النًَّجسىًة تىٍقبىؿي ًفدىاءىهي . تىٍقبىؿي ًفدىاءى ًبٍكًر اإًلٍنسىافً  ًبٍكري اٍلبىًييمى ةن، 16. كى سىبى تىٍقًكيًمؾى ًفضَّ ًفدىاؤيهي ًمًف اٍبًف شىٍيرو تىٍقبىميوي حى كى
مىى شىاًقًؿ اٍلقيٍدسً  ٍمسىةى شىكىاًقؿى عى كفى ًجيرىةن . خى ٍعًز الى تىٍقبىٍؿ 17. ىيكى ًعٍشري ٍأًف أىٍك ًبٍكري اٍلمى لًكٍف ًبٍكري اٍلبىقىًر أىٍك ًبٍكري الضَّ

كرو ًلمرَّبّْ . ًإنَّوي قيٍدسه . ًفدىاءىهي  ةى سىري قيكدنا رىاًاحى تيكًقدي شىٍحمىوي كى ٍذبىًح، كى مىى اٍلمى ، 18. بىٍؿ تىريشُّ دىمىوي عى لىٍحميوي يىكيكفي لىؾى كى
ٍدًر التٍَّرًديًد كىالسَّاًؽ اٍلييٍمنىى يىكيكفي لىؾى   ".كىصى

محـر أل ىك خاص باهلل ال يحؿ إلنساف أف )  مثؿ العشكرمحـراهلل يعطييـ البككر مف كؿ شىء ككؿ ما ىك 
 (فضة) أل يأخذكف نقكدان كفداءه  يأخذكف(كالحمار مثبلن )حيكاف نجس إف كاف ككؿ بكر يأخذكف فداءه . (يمسو
 44 ، 13 : 3عد)الذل ىك أيضا هلل يأخذ الكينة بدال منو نقكدا  بكر اإلنساف=  اإلنساف تىٍقبىؿي ًفدىاءى ًبٍكرً  .بدلوُ 
. كلكف كاف ىناؾ مف ينذر إبنو لخدمة اهلل كما فعمت أـ صمكئيؿ النبى  ( .51 –

ىذا نصيب اهلل نفسو كالمحـ لمكينة، مثمما )أما لك كاف حيكانان طاىران فيذبح كيقدـ شحمو عمى المذبح كيرش دمُو 
كلكف ، لنبلحظ أف اهلل أعطى كرامة عظيمة لمكينكت كعطايا مادية كثيرة . ليـ أف ساؽ الرفيعة كصدر الترديد

 فعمييـ أف يشكركا اهلل عمى نعمتو كال يتكبركا بؿ يخافكا المسئكلية ككما يشبع الكينة  .كضع عمييـ مسئكلية كبيرة
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 كما قاؿ الحكيـ "فالمُركل ىك أيضا يُركَيل"  ىكذا كؿ خادـ يشبع ركحيان مف خدمتو (لحـك الذبائح)مف خدمتيـ 
 .فى األمثاؿ 

 
كفى 20(:- "20) أية قىاؿى الرَّبُّ ًليىاري سىًطًيـٍ »: كى ، كىالى يىكيكفي لىؾى ًقٍسـه ًفي كى ـٍ أىنىا ًقٍسميؾى . الى تىنىاؿي نىًصيبنا ًفي أىٍرًضًي

سىًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى  نىًصيبيؾى ًفي كى  ".كى
 فالرب نصيبيـ  ،فى العيد الجديد ُدعى الكينة إكميركس كىى كممة يكنانية تعنى نصيب = أنا قسمؾ كنصيبؾ
لكف ألف . ككاف يكفى أف يذكر اهلل ىذه العبارة فإف كاف الرب نصيبى فقد إمتمكت كؿ شىء. كىـ نصيب الرب

بعد أف عدد كؿ العطايا المادية ليـ جاءت الشعب كاف فى طفكلتو الركحية جعؿ اهلل ىذه العبارة ىى آخر عبارة ك
  .حتى يطمئنكا

 
قِّا 19(:- "19) أية بىنىاًتؾى مىعىؾى حى ًلبىًنيؾى كى ًمي ي رىفىاًاً  األىٍقدىاًس الًَّتي يىٍرفىعييىا بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًلمرَّبّْ أىٍعطىٍيتييىا لىؾى كى جى

ٍرًعؾى مىعىؾى . دىٍىًريِّا ًلزى ـى الرَّبّْ لىؾى كى ا  ". «ًميثىاؽى ًمٍمحو دىٍىًريِّا أىمى
، ىك  إذان المعنى أف بركات اهلل ىذه ىى ببل رجكع. الممح يكضع عمى الشىء حتى ال يفسد = ميثاؽ ممح دىريان 
  .(3:2ال + 5:13 أل 2)، عيد كثيؽ  عيد ال ينقض

 .كفى المسيحية كؿ المسيحييف كينة بالمفيكـ العاـ كاهلل نصيبنا كممتـز بحياتنا كنفقاتنا 
 

ـٍ الَّتًي »21  "(:-24-21) األيات تىًي ـٍ كيؿَّ عيٍشرو ًفي ًإٍسرىاًايؿى ًميرىاثنا ًعكىضى ًخٍدمى كىأىمَّا بىنيك الىًكم، فىًإنّْي قىٍد أىٍعطىٍيتييي
ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ًة خى ًطيَّةن ًلٍممىٍكًت، 22. يىٍخًدميكنىياى، ًخٍدمى ًة االٍجًتمىاًع ًليىٍحًمميكا خى ٍيمى ا بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًإلىى خى فىالى يىٍقتىًربي أىٍيضن

ـٍ 23 ةن دىٍىًريَّةن ًفي أىٍجيىاًلكي ـٍ فىًريضى ـٍ يىٍحًمميكفى ذىٍنبىيي ًة االٍجًتمىاًع، كىىي ٍيمى سىًط . بىًؿ الالًَّكيُّكفى يىٍخًدميكفى ًخٍدمىةى خى ًفي كى كى
. ًإفَّ عيشيكرى بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّتي يىٍرفىعيكنىيىا ًلمرَّبّْ رىًفيعىةن قىٍد أىٍعطىٍيتييىا ًلالًَّكيّْيفى نىًصيبنا24. ًإٍسرىاًايؿى الى يىنىاليكفى نىًصيبنا

ـٍ  سىًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى الى يىنىاليكفى نىًصيبنا: ًلذًلؾى قيٍمتي لىيي  ".«ًفي كى
كفى . أل ُترفع مف المحصكؿ لحساب الرب  = يرف  العشكر رفيعةكعمى الشعب أف . البلكييف يأخذكف العشكر

ال يمكت ( 22آية )  ، كىذه اآلية ىنا تعنى أف ىذا ىك كاجب البلكييف أف يمنعكا تحذير لمشعب أال يقترب كا 
. الشعب مف اإلقتراب ، كىذا ىك عمميـ الذل يعطييـ اهلل أجرىـ عميو

 
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 25 (:- "25) أية كىمَّ " : كى
ـٍ »26(:- "26) أية تىقيكؿي لىيي ـٍ كى ـٍ ًإيَّاهي ًمٍف : كىالالًَّكيُّكفى تيكىمّْمييي ٍذتيـٍ ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى اٍلعيٍشرى الًَّذم أىٍعطىٍيتيكي مىتىى أىخى

، تىٍرفىعيكفى ًمٍنوي رىًفيعىةى الرَّبّْ  ـٍ ـٍ نىًصيبنا لىكي " عيٍشرنا ًمفى اٍلعيٍشًر،: ًعٍنًدًى
 (.28آية)  ليركف الكاىف،البلكييف يعطكف عشكرىـ لمرب أيضان كىى تذىب لمكينة 

  
ـٍ 27(:- "27) أية رىةً . فىييٍحسىبي لىكي كىاٍلًمٍؿًء ًمفى اٍلًمٍعصى ـٍ كىاٍلًحٍنطىًة ًمفى اٍلبىٍيدىًر، كى  ".ًإنَّوي رىًفيعىتيكي
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حنطة التى يقدميا الشعب مف البيدر عشر مف اؿإف الُعشر الذل يقدمو البلكييف لمكينة يحسبو ليـ الرب كاؿ
  .ككالخمر الكاممة الجيدة التى يقدميا الشعب مف معاصرىـ (الُجرف)

 لكف الرب يعتبر أف ما أتى ليـ مف عشكر الشعب كأنيـ تعبكا فيو ألف  ،كمع أف البلكييف لـ يزرعكا كلـ يعصركا
لذلؾ فقد ُدعى . كمؿء الشىء كمالو كتمامو، مؿء اإلناء ما يمؤله  = كالمؿء مف المعصرة. تعبيـ ىك خدمتيـ

متبلؤا ىـ ، الكبش الذل ُذبح فى رسامة ىركف كبنيو كبش المؿء أك كبش التكريس  ألنو بو قد تـ تكريسيـ كا 
كالمعنى ىنا أف العشر الذل يقدمو البلكييف لو نفس المركز كنفس . بنعمة الكينكت كىـ صاركا بكامميـ ممكان هلل 

 .المكانة لمعشر الذل يقدمو الشعب مف معاصرىـ لبلكييف
فكؿ ما لنا مف خيرات مادية ىى ممؾ هلل أعطاىا لنا ، كلكنو يطمب عشرىا لنفسو مرة أخرل . كىناؾ معنى آخر 

فغمة الحقؿ ىى هلل ، اهلل أعطاىا كيطمب عشرىا لنفسو ، كيعطى ىذا . كنحتفظ نحف ألنفسنا بالتسعة أعشار 
العشر لبلكييف ، كما يأخذه البلكييف ىك ممؾ هلل يطمب عشره لنفسو كيحتفظ البلكل بالتسعة أعشار ، كيأخذ اهلل 

 . العشر كيعطيو لمكينة
 

ذيكفى ًمٍف بىًني 28 (:- "29 - 28) أية ـي الًَّتي تىٍأخي ًميً  عيشيكًركي ا رىًفيعىةى الرَّبّْ ًمٍف جى فىيكىذىا تىٍرفىعيكفى أىٍنتيـٍ أىٍيضن
كفى اٍلكىاًىفً . ًإٍسرىاًايؿى  ، 29 .تيٍعطيكفى ًمٍنيىا رىًفيعىةى الرَّبّْ ًليىاري ـٍ تىٍرفىعيكفى كيؿَّ رىًفيعىًة الرَّبّْ ًمفى اٍلكيؿّْ ًميً  عىطىايىاكي ًمٍف جى

 ".دىسىمىوي اٍلميقىدَّسى ًمٍنوي 
 مقدسان ألنو مكرس ان كقد إعتبر ىذا العطاء دسـ، أل خير ما عندكـ مف الخيرات كأفضميا  = دسمو المقدس
يشير إلى أف ما نقدمو لمرب  دسمو المقدس  كلكف تعبير.كىك مقدـ لمكينة كحؽ مف حقكقيـ، لمرب مف ناحية 

 .يجب أف يككف مف أجكد ما نممؾ ... مف عشكر أك بككر 
 

ـٍ 30(:- "30) أية تىقيكؿي لىيي رىةً : كى كًؿ اٍلًمٍعصى كىمىٍحصي كًؿ اٍلبىٍيدىًر كى " . ًحيفى تىٍرفىعيكفى دىسىمىوي ًمٍنوي ييٍحسىبي ًلالًَّكيّْيفى كىمىٍحصي
 أل يككف لكـ نصيبان بعد أف تخرجكا .ككمحصكؿ المعصرة حيف ترفعكف دسمو ىك يحسب لكـ كمحصكؿ البيدر

. منو نصيب الرب
 

ًة االٍجًتمىاعً 31(:- "31) أية ٍيمى ـٍ ًفي خى ًتكي ـٍ ًعكىضى ًخٍدمى ، ألىنَّوي أيٍجرىةه لىكي ـٍ بيييكتيكي تىٍأكيميكنىوي ًفي كيؿّْ مىكىافو أىٍنتيـٍ كى  ". كى
. كاف البلكييف يأكمكف منُو فى أل مكاف كليس كالكينة الذيف يأكمكف فى الخيمة

  
ًطيَّةن ًإذىا رىفىٍعتيـٍ دىسىمىوي ًمٍنوي 32(:- "32) أية مَّميكفى ًبسىبىًبًو خى كىأىمَّا أىٍقدىاسي بىًني ًإٍسرىاًايؿى فىالى تيدىنّْسيكىىا ًلاىالَّ . كىالى تىتىحى

 ".«تىميكتيكا
إذ قدمتـ الُعشر الفاخر الدسـ مف عطاياكـ إلى الكينة، فإنكـ =  تتحممكف بسببو خطية إذا رفعتـ دسمو منوي  ال

ذا لـ تفعمكا فيذه خطية  ،تككنكف أبرياء أماـ اهلل  . كا 
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األقداس ىى كؿ ما ىك حؽ لمرب مما يقدمو الشعب سكاء إجبارل أك  = كأما أقداس بنى إسراايؿ فال تدنسكىا
كمف . ( 22ال)كلكؿ مف ىذه األقداس طريقة لمتصرؼ فييا .  كىى أقداس ألنيا قد تخصصت لوُ  ،إختيارل

فمثبلن إذا لـ ُيخرج البلكييف عشكرىـ لمكينة فيـ يدنسكف أقداس بنى إسرائيؿ ، يتصرؼ بطريقة خاطئة يدنسيا 
. كمف يدنس أقداس اهلل لو عقابو مف اهلل كىنا ىك البلكل الذل لـ يخرج عشكره . التى أعطاىا ليـ بنى إسرائيؿ

فبل يشُعر الشعب أنو ىك الذل .  نظاـ يَيحفظ كرامة خدامو ،ىذا النظاـ الذل كضعو اهلل ليعكؿ خدامو :-ممحكظة
بؿ الشعب يدفع لمرب كالرب ُيعطى لخدامو كال يشعر البلكييف أنيـ يعطكا لمكينة بؿ ىـ ، ُيعطى أجكر البلكييف 

.كالرب يعطى الكينة، يعطكا الرب 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح التاس  عشر
 
  

فريضة البقرة الحمراء 

إعتراض – تذمر كعدـ إيماف – خكؼ مف أرض المكعد )يأتى ىذا اإلصحاح بعد سمسمة مف ضعفات شعب اهلل 
إسرائيؿ إبنى " ىنا يظير فشؿ اإلنساف مع أف اهلل سبؽ كقاؿ عنيـ  (...إرتصاب لمكينكت– عمى قيادة مكسى 

كخطايا تعمقنا بنجاسات ىذا العالـ خبلؿ  نا أل ظيكر ضعفات، ينا كىذا يشبو ظيكر اإلنساف العتيؽ ؼ"البكر 
 .  عمى البنكة بالمعمكديةنابعد أف حصؿ،  نا عمى األرض حياترحمة

 ككاف متصكران أف ،كالبقرة الحمراء ىى ذبيحة خطية، كقد ُذكرت ذبائح الخطية ككؿ الذبائح فى سفر البلكييف
 يذكر سفر البلكييف أيضان ىذه الفريضة، فريضة البقرة الحمراء ضمف الذبائح لكنو ذكرىا ىنا فى سفر العدد 

 ، فرحمة  ليعمف اهلل أف ىناؾ عبلج لضعفاتى التى ستظير خبلؿ رحمة حياتى، بكبعد أف ظيرت ضعفات الشع
 .األربعيف عاما فى البرية تمثؿ رحمة حياة رربتنا عمى األرض 

( 18ص)كرأينا فى . (13:17)أف كؿ مف إقترب مف مسكف الرب يمكت  (13:17عد)كانت شككل البلكييف فى 
كىنا يكشؼ عف الحاجة لمتقديس الذل بدكنو ال يقدر أحد أف يعايف . أنو يمكف اإلقتراب خبلؿ الكينكت البلكل

كدـ . فالبقرة الحمراء ىذه ليست لمتكفير عف الخطايا بؿ لمتطيير مف النجاسة أك لمقداسة. (14 : 12عب) اهلل
 .المسيح يكفر عف خطايانا كيطيرنا مف نجاساتنا

 

 ماذا تعنى كممة التقديس

" كال تنجسكا أنفسكـ بدبيب يدب عمى األرض. إنى أنا الرب إليكـ فتتقدسكف كتككنكف قديسيف ألنى أنا قدكس "
 ( .44 : 11ال)

أ كتعنى لغكيا .. ..كقدكس فى اليكنانية أجيكس. يقاؿ عف اهلل أنو قدكس ، كىى كممة ال تقاؿ سكل عف اهلل فقط
البل أرضى أل السماكل المرتفع عف  = أجيكسفتصبح . أرضى  = جيكسأرض ، ك = جىال  ، ك= 

رَّب بالشركر  بينما يقاؿ عف  . (13 : 1يع)األرضيات ، كيناظرىا قكؿ القديس يعقكب عف اهلل أنو رير ُمجَي
البشر قديس كتشير الكممة لمف يسعى ألف ينشغؿ بالسماكيات تاركان اإلىتماـ باألرضيات ، ككمما تسامى اإلنساف 
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أف ىذا الشئ أك ىذا الشخص ىك " قدس لمرب " كفى العبرية تعنى . عف الماديات تزداد درجة قداستو 
كبيذا يتكامؿ المعنى اليكنانى مع العبرل ، كيككف اإلنساف القديس ىك مف يبتعد . مخصص أك مكرس لمرب 

 .عف نجاسات األرض متساميا عنيا ، طالبا السماكيات مكرسا نفسو هلل 

فإف كنتـ قد قمتـ مع المسيح فأطمبكا ما فكؽ حيث " ( 5 – 1 : 3كك)كلخص القديس بكلس الرسكؿ ىذا فى 
فأميتكا أعضاءكـ التى عمى األرض الزنا ....اىتمكا بما فكؽ ال بما عمى األرض. المسيح جالس عف يميف اهلل

 .....".النجاسة اليكل

( 44 : 11ال)كيككف معنى اآلية . تسعى عمى بطكنيا فتأكؿ مف تراب األرض  ...كالدبيب كالثعابيف كالسحالى
أف إلينا كأبكنا السماكل قدكس متسامى عف نجاسات األرض فعمينا نحف أبنائو أف نتشبو بو كال نسعى كراء 

 ( .5 – 1 : 3كك)ك نفس المعنى نجده فى . شيكات األرض

كبيذا نفيـ أف فريضة البقرة الحمراء تشير لتقديسنا كمما تبلمسنا مع نجاسة األرضيات خبلؿ رحمة حياة رربتنا 
 .عمى األرض 

:- كنجد طقكس أك فرائض الذبائح فى ثبلث أماكف فى الكتاب المقدس ككؿ منيا لُو ررض

 دـ المسيح يعطينا الحرية مف ..... سفر الحرية مف عبكدية فرعكفسفر الخركج.... خركؼ الفصح -1
  .عبكدية إبميس

  كىك سفر القداسةسفر البلكييف ..... كاإلثـ كالسالمةالخطيةكذبااح / كتقدمة الدقيؽذبااح المحرقة  -2
 كيضعنا عمى أكؿ درجات سمـ القداسة ، كىذا ما فعمو السيد المسيح عف خطايانا  دـ المسيح يكفر....

بتقديـ نفسو ذبيحة فيك قد أرضى قمب اهلل بطاعتو كنحف فيو ُنحسب طائعيف كرفر خطايانا كأعطانا 
 .حياتو لنسمؾ بالبر

لمكتنا  الذل يشير)  كىك سفر التكىاف فى البرية حتى عبكر نير األردفسفر العدد..... البقرة الحمراء -3
ة حياتنا ليعطينا معكنة أف نرتقى عمى سمـ القداسة بأف نقؼ  دـ المسيح يقدسنا خبلؿ رحؿ......(بالجسد

 .كأمكات أماـ نجاسات العاـ طالبيف السماكيات ، كىذا يستمـز جيادنا 

فنحف ال يمكننا أف نقترب لمسكف الرب أك نتمتع بالشركة معو كالثبكت فيو إال مف خبلؿ ذبيحة الصميب كالدخكؿ 
 كيستخدـ الرماد فى إعداد ،ُيعِّد الكاىف الرماد مف حرؽ البقرة (البقرة الحمراء)ففى ىذا الطقس . فى حياة التقديس
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 ألف ىذا الماء يطير مف النجاسة كينقؿ اإلنساف مف حالة الدنس إلى ،مياه التقديس أك كما يسمييا ماء النجاسة
  .حالة القداسة

ككاف رماد البقرة الناتج مف حرقيا كسحؽ نكاتج الحريؽ يحفظ منو جزء فى كؿ مدينة لعمؿ التطييرات البلزمة 
كيقكؿ عمماء الييكد أنو لـ تقدـ سكل بقرة حمراء كاحدة أياـ . لكؿ مف تنجس كليسيؿ لمشعب الحصكؿ عميو

حتفظكا برمادىا حتى أياـ السبى حيف قدمكا بقرة أخرل إحتفظ البقرة الثانية ) برمادىا حتى أياـ المسيح كامكسى كا 
  .(ُقدمت بعد العكدة مف السبى

 فالكتاب لـ يذكر ىذه الفريضة لمبقرة  ، رير صحيح صحيح أككحتى لك كاف ىذا التاريخ أك التقميد الييكدل
فمـ يكف كؿ مف . الحمراء سكل فى ىذا المكاف كىذا إشارة لممسيح الذل ُقدِّـ ذبيحة مرة كاحدة كعف كؿ العالـ

 كىذه كما لـ يذكر الكتاب سكل مرة كاحدة أف .يخطىء يقدـ بقرة حمراء بؿ كاف فى بقرة حمراء كاحدة الكفاية
 .مكسى ضرب الصخرة فأخرجت ماء ، ألف المسيح ُصمِربَي مرة كاحدة لينسكب الركح عمى الكنيسة 

لكنو محفكظ عندىـ فى كؿ مكاف كىذا يشير إلى أسرار ،  الرماد ذرات قميمة عمى الماء  ىذا يضعكف مفكاككاف
الكنيسة المحفكظة كالمكجكدة دائمان كالتى تستمد قكتيا مف  ذبيحة المسيح الكاحدة كالبقرة الحمراء نادرة جدان ككاف 

. كىذا إشارة ألف المسيح ال يكجد مثيؿ لوُ . الييكد يقكلكف لك كجدت بالبقرة شعرتاف سكد أك بيض ُترفض البقرة
ككانت البقرة . كىى كانت حمراء فالمسيح أخذ جسده مف األرض كثيابو حمراء مف دـ نفسو كمف دـ أعدائو

بؿ أيضان فالجميع، جميع الييكد قدمكه .  لمجميعلالحمراء تقدـ مف ماؿ الجماعة كليس لحساب شخص كاحد فو
إذان ىى إشارة لممسيح  (.3-1:63شإ)كحرؽ البقرة يشير لؤلالـ النفسية كالجسدية التى إحتمميا المسيح . لمصميب

. الذل إجتاز معصرة الغضب اإلليى كحده

 مفاعيؿ األسرار الكنسية

 ( .14 – 1 : 6راجع رك)ىى مكت كدفف ثـ قيامة مع المسيح :- المعمكدية 

 (26 : 8رك + 8 : 16يك)يبكت عمى الخطية كيعيف ضعفاتنا  سكنى الركح القدس فينا الذل:- الميركف   

ىك قرار بتغيير مسار الحياة بالمكت عف الخطايا المحبكبة كاإلعتراؼ بيا لمكاىف ،  :- التكبة كاإلعتراؼ
 .كبصبلة التحميؿ ينقؿ الركح القدس خطايانا إلى المسيح الذل يقدـ نفسو ذبيحة عمى المذبح فى سر اإلفخارستيا

 .الذل يعطى رفرانا لمخطايا كحياة أبدية لمف يتناكؿ منو:- اإلفخارستيا 
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كيككف رماد البقرة الحمراء إشارة لجسد المسيح الذل مات عمى الصميب كالماء فى فريضة البقرة الحمراء إشارة 
لمركح القدس الذل يعمؿ عمى أف يعيف اإلنساف ، عمى أف يظؿ اإلنساف العتيؽ الذل مات فى المعمكدية ميتان أك 

أل أف يظؿ جسده مدفكنا مع المسيح خبلؿ رحمة رربة حياتو عمى األرض، . رمادان كال يرتد لمنجاسة مرة أخرل 
فيطمب السماكيات ، كبيذا يتقدس كيرتقى درجات عمى سمـ القداسة مبتعدا عف نجاسات ىذا العالـ ساعيا ألف 

 .يحيا حياة سماكية 

كلكف الركح القدس ال يعمؿ كحده دكف إرادة اإلنساف كىذا يتطمب جياد اإلنساف فى أف يعتبر نفسو ميتا أماـ 
كالجياد يعنى التغصب عمى فعؿ ىذا فنربح الحياة كالممككت الذل قاؿ عنو رب  (أم يعتبر نفسو رمادان )الخطية 
، كمف يفعؿ تظير فيو حياة  ( 13 ، 26 : 8رك)كالركح يعيف مف يفعؿ  (12 : 11مت)  "أنو يُغصب " المجد 
 :-كلنسمع ماذا يقكؿ الكتاب فى ىذا  . المسيح 

 (1 : 12رك)...قدمكا أجسادكـ ذبيحة حية 
  (11 : 6رك)....  إحسبكا أنفسكـ أمكاتا عف الخطية 
  (5 : 3كك).... أميتكا أعضاءكـ التى عمى األرض الزنا النجاسة 
  (13 : 8رك)...كلكف إف كنتـ بالركح تميتكف أعماؿ الجسد فستحيكف 
  (26 : 8رك)...الركح يعيف ضعفاتنا 
  ( 10 : 4كك2)حامميف فى الجسد كؿ حيف إماتة الرب يسكع لكى تظير حيكة يسكع فى جسدنا المائت 
  كاإلماتة ىى قبكؿ اإلنساف أف يمكت مع المسيح بإرادتو كأف يقؼ أماـ الخطية كميت بحريتو الشخصية

ليظؿ اإلنساف العتيؽ فيو ميتا كمدفكنا مع المسيح كىذا بدأ  (الماء)حينئذ يجد معكنة مف الركح القدس . 
 : 5كك2)كحينئذ تظير حياة المسيح األبدية فيو فيسمؾ فى بر الممو  (رماد البقرة الحمراء)بالمعمكدية 

 .، كبيذا يتقدس أم يتخصص كيتكرس هلل ، كيتطير مف نجاسة الخطية  (21
  فى المعمكدية نمكت كندفف مع المسيح ، كلكف المعمكدية ال كلف تمغى حريتنا فنحف خمقنا عمى صكرة

كلكف بعد المعمكدية يعكد اإلنساف كيحتؾ بالنجاسات التى فى العالـ فيكقظ اإلنساف العتيؽ . اهلل أحراران 
كليظؿ فى حياة القداسة عميو أف يتخذ قراره بالمكت عف ممذات العالـ النجسة كىذا ما نسميو . الذل فيو 
مع "لذلؾ فقرار اإلماتة ىك قرارل أنا كحينئذ تظؿ حياة المسيح ثابتة فىَّ كأقكؿ مع بكلس الرسكؿ . اإلماتة

ككممة صمبت فى ىذه اآلية ىى قرارل . (20 : 2رؿ) "المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىَّ 
ثمار الركح القدس محبة " كلذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ . بالمكت اإلختيارل عف نجاسة العالـ 

إذان الركح  . (24 : 22 5رؿ) "كالشيكات  كلكف الذيف ىـ لممسيح قد صمبكا الجسد مع األىكاء....فرح
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القدس يعمؿ كيعيف مف يقبؿ أف يصمب أىكاء كشيكات جسده كيقؼ كميت أماـ الخطية كالنجاسة فيعينو 
 .الركح عمى أف يتحكؿ لرماد ، كىذا ىك ما يسمى بعمؿ النعمة 

 

كفى قىاًاالن 1(:- "1) أية ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ  ": كى

ةي الشًَّريعىًة الًَّتي أىمىرى ًبيىا الرَّبُّ قىاًاالن »2(:- "2) أية ٍمرىاءى : ىًذًه فىًريضى ذيكا ًإلىٍيؾى بىقىرىةن حى ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى أىٍف يىٍأخي كىمّْ
 ، مىٍييىا ًنيره ـٍ يىٍعؿي عى لى ةن الى عىٍيبى ًفييىا، كى ًحيحى  "صى

، كالسيد المسيح لـ يسقط تحت نير خطية  = لـ يعؿ عمييا نير. فالمسيح كحده كاف ببل خطية = ال عيب فييا
فيذا الذل ىك ببل عيب حيف يحترؽ فيك ال يحترؽ لخطيتو ( . 46 : 8يك) "مف منكـ يبكتنى عمى خطية " قاؿ 

. بؿ مف أجؿ اآلخريف، فداءن عنيـ

 بؿ صارت الكنيسة كالحظ أف البقرة ىى أنثى كىذا يشير أنو إتخذ لو جسدان مف بشريتنا كىك جسد كامؿ حقيقى
.  (30 : 5أؼ) "أعضاء جسمو مف لحمو كمف عظامو " ىى جسد المسيح 

تيٍذبىحي قيدَّامىوي 3 (:- "3) أية مًَّة كى اًرًج اٍلمىحى  ". فىتيٍعطيكنىيىا ألىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف، فىتيٍخرىجي ًإلىى خى

. كخارج المحمة يكجد الُبرص فيك صار خطية ألجمنا. كما ُصمِرب المسيح خارج أكرشميـ = إلى خارج المحمة
( 21 : 5كك2 +  14-12:13عب  + 12:10 + 24،23-11:9 + 4-1:8عب)

لماذا لـ يعطكنيا ليركف؟  = تعطكنيا أللعازار

 .ىركف كرئيس لمكينة ال يخرج إلى خارج المحمة - أ

 مف قدميا يصير نجسان إلى المساء كلك قاـ ىركف بذلؾ يتنجس كقتيان فيمتنع عممو 7فى آية  - ب
 .كرئيس كينة فترة نجاستو

  .ربما أشار ىذا ألف الكينكت الياركنى سيتـ إستبدالو بكينكت آخر- ج

المسيح ُذبح خارج أكرشميـ ككاف فى نفس المحظة يدخؿ لقدس األقداس كىنا يشرحيا الطقس بأف - د
فالمسيح كرئيس كينة ال ينفصؿ عف أبيو كال يترؾ . العازار كالبقرة خارج المحمة كىركف داخؿ المحمة
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ببلىكتو سمكاتو كلكنو عمى الصميب خارج المحمة ألجمنا يكفر عف خطايانا، كىك فى حضف أبيو 
 .ليضمنا إلى بره

.  كبيذا تنجسكا فكينة الييكد نسؿ ىركف ىـ الذيف قدمكا المسيح لمصميب كُذبح قداميـ =كتذبح قدامو

ًة االٍجًتمىاًع سىٍب ى 4(:- "4) أية  ٍيمى ٍجًو خى يىٍنًضحي ًمٍف دىًميىا ًإلىى ًجيىًة كى ذي أىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي ًمٍف دىًميىا ًبًإٍصًبًعًو كى يىٍأخي كى
 ".مىرَّاتو 

 7كرقـ . كىذا يعنى أف المسيح قدَّس كنيستو تقديسان كامبلن . كخيمة اإلجتماع ترمز لمكنيسة.  رقـ كامؿ7رقـ 
لى إنقضاء الدىر كيكحنا رأل المسيح حمبلن كأنو . يشير لكؿ أياـ األسبكع فالمسيح قدس كنيستو كؿ األياـ كا 

بؿ ىذا يعطى رجاء لمخاطىء أف دـ . فالدـ ال تنقطع فاعميتو. مذبكح ألف دمو مازاؿ يقدس كنيستو كيكفر عنيا
. كىك يطير مف كؿ خطية. المسيح كبره أعظـ مف خطيتى

ٍينىٍيوً 5(:- "5) أية ـى عى ا ؽي اٍلبىقىرىةي أىمى تيٍحرى دىمييىا مى ى فىٍرًثيىا. كى لىٍحمييىا كى ؽي ًجٍمديىىا كى  ". ييٍحرى

بقايا  = فرثيا .ىك قبؿ الدينكنة عنى. النار ىى نار دينكنة اهلل التى نزلت عمى المسيح بدالن منى = تيحرؽ
. الحرؽ لكؿ شىء إشارة ألف جسد المسيح كاف كامبلن كليس خياليان . الطعاـ الذل فى جكفيا

ًريًؽ اٍلبىقىرىًة،6(:- "6) أية سىًط حى ييفَّ ًفي كى يىٍطرىحي ًقٍرًمزنا كى كفىا كى زي شىبى أىٍرزو كى ذي اٍلكىاًىفي خى يىٍأخي " كى

إلى الزكفا النابت فى  كتكمـ سميماف عف األشجار مف األرز"  ىك أصغر نبات الزكفا ىك أعمى نبات كاألرز
كحتى ألصغر ما فيو  . (األرز) فالصميب ىك رفض لمعالـ بكؿ مجده ككبرياؤه ( .33 : 4مؿ1 )"الحائط 

 . "ُصمب العالـ لى كأنا لمعالـ "  (الزكفا)

فنجد المعنى أف خطايانا إحترقت حيف .   كيشير لمدـ.."إف كانت خطاياكـ كالقرمز"  فيشير لمخطية القرمزأما 
 .رماد القرمز يشير ألف خطيتى قد إحترقت إذان . إحترؽ المكف القرمزل، نجد فى الرماد حريؽ القرمز

. كاألرز كالزكفا كالقرمز كانا يستخدماف فى طقس تطيير األبرص بنفس المفيكـ+ 

.   كالقرمز لمدـ" بزكفاؾلَّ تنضح عؿ"كقد يشير خشب األرز لمصميب كالزكفا لمغسؿ + 

مع كؿ مجد العالـ كشيكتو  (الزكفا)مع صغر نفسى  (األرز) أننى يجب أف أحرؽ كبريائى  إلىكقد يشير+ 
. فقد كاف القرمز رداء ممكؾ الييكد كاألرجكاف لممكؾ األمـ (القرمز)كبريقو 
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. كاألرز ألنو ُيعمِّر طكيبلن جدان يشير لدكاـ فاعمية الدـ، كألف جسد المسيح لـ يرل فسادان + 

 

مَّةى 7 "(:-10-7) األيات ؿي اٍلمىحى بىٍعدى ذًلؾى يىٍدخي ، كى سىدىهي ًبمىاءو يىٍرحىضي جى يىكيكفي اٍلكىاًىفي . ثيَـّ يىٍغًسؿي اٍلكىاًىفي ًثيىابىوي كى كى
يىكيكفي نىًجسنا ًإلىى اٍلمىسىاءً 8. نىًجسنا ًإلىى اٍلمىسىاءً  سىدىهي ًبمىاءو كى يىٍرحىضي جى يىٍجمى ي 9. كىالًَّذم أىٍحرىقىيىا يىٍغًسؿي ًثيىابىوي ًبمىاءو كى كى

، مىاءى  ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي ًحٍفظو مىاعى ، فىتىكيكفي ًلجى مًَّة ًفي مىكىافو طىاًىرو اًرجى اٍلمىحى عيوي خى يىضى ؿه طىاًىره رىمىادى اٍلبىقىرىًة كى رىجي
اسىةو  ًطيَّةو . نىجى ةي خى يىكيكفي نىًجسنا ًإلىى اٍلمىسىاءً 10. ًإنَّيىا ذىًبيحى مى ى رىمىادى اٍلبىقىرىًة يىٍغًسؿي ًثيىابىوي كى فىتىكيكفي ًلبىًني . كىالًَّذم جى

ةن دىٍىًريَّةن  ـٍ فىًريضى سىًطًي ًلٍمغىًريًب النَّاًزًؿ ًفي كى  ".ًإٍسرىاًايؿى كى

فكؿ . الكؿ يتنجس (كالذل جمع رمادىا كالذل أحرقيا– الكاىف )كؿ مف إقترب منيا يتنجس أما رمادىا فيقدس 
حتياجو لمتطيير أما الييكد فقد أعمنكا مف خبلؿ تفاسيرىـ أنيـ رير . مف إقترب مف الصميب يشعر بنجاستو، كا 

كيؼ أف مف يقدمكف ىذه الذبيحة . قادريف عمى فيـ ىذه الفريضة كقالكا حتى سميماف لـ يستطع تفسيرىا
  :-يتنجسكف بينما ىى تطيير لمف تنجس

أف ..... كالعجيب . المسيح صار خطية ألجمنا ليقدسنا، ىك لـ يخطىء كلكنو صار حامبلن لخطايانا -1
. نيقكديمكس كيكسؼ الرامى حيف كفنكا المسيح كبحسب ىذه الشريعة فقد تنجسكا إذ تبلمسكا مع ميت 

فبحسب ىذه الشريعة  . (21 : 5كك2 )"ألجمنا صار خطية المسيح"كليذا قاؿ بكلس الرسكؿ أف 
فنيقكديمكس قد تنجس إذ تبلمس مع جسد المسيح الميت ، كلكف كاف التبلمس مع جسد المسيح يقدس 

كىذا ىك التفسير لما عجز سميماف عف تفسيره ، فما كاف ممكنا ألحد فيـ ىذا المغز قبؿ صميب . 
 . المسيح 

  .الييكد تنجسكا بصمبيـ المسيح كلكف عمميـ كاف لتطيير البشرية بدـ المسيح -2

  أل لكؿ مؤمف =الغريب= ييكد كاألمـ  الكؿ اؿذبيحة المسيح حممت خطايا العالـ كمو كىى سر تطيير -3
. 

 !!كـ تحممت ألجمنا يا رب 

  
ٍيتىةى ًإٍنسىافو مىا، يىكيكفي نىًجسنا سىٍبعىةى أىيَّاـو »11 "(:-19-11) األيات ٍيتنا مى يىتىطىيَّري ًبًو ًفي اٍليىٍكـً 12. مىٍف مىسَّ مى

ًفي اٍليىٍكـً السَّابً  يىكيكفي طىاًىرنا ـٍ يىتىطىيٍَّر ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًلًث فىًفي اٍليىٍكـً السَّابً  الى يىكيكفي طىاًىرنا. الثَّاًلًث، كى ٍف لى كيؿُّ 13. كىاًِإ
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ـٍ يىتىطىيٍَّر، يينىجّْسي مىٍسكىفى الرَّبّْ  لى ٍيتىةى ًإٍنسىافو قىٍد مىاتى كى ٍيتنا مى ألىفَّ مىاءى . فىتيٍقطى ي ًتٍمؾى النٍَّفسي ًمٍف ًإٍسرىاًايؿى . مىٍف مىسَّ مى
مىٍييىا تىكيكفي نىًجسىةن  ـٍ ييرىشَّ عى اسىًة لى ٍؿ ًفييىا. النَّجى ـٍ تىزى اسىتييىا لى ٍيمىةو، : ىًذًه ًىيى الشًَّريعىةي »14 .نىجى ًإذىا مىاتى ًإٍنسىافه ًفي خى

ًة يىكيكفي نىًجسنا سىٍبعىةى أىيَّاـو  ٍيمى كيؿُّ مىٍف كىافى ًفي اٍلخى ٍيمىةى، كى ؿى اٍلخى مىٍيًو ًسدىاده 15. فىكيؿُّ مىٍف دىخى ٍفتيكحو لىٍيسى عى كيؿُّ ًإنىاءو مى كى
ابىةو فىًإنَّوي نىًجسه  ـى ًإٍنسىافو أىٍك قىٍبرنا، يىكيكفي 16. ًبًعصى ٍظ ٍيتنا أىٍك عى ٍحرىاًء قىًتيالن ًبالسٍَّيًؼ أىٍك مى ٍجًو الصَّ مىى كى كيؿُّ مىٍف مىسَّ عى كى
يِّا ًفي ًإنىاءو 17. نىًجسنا سىٍبعىةى أىيَّاـو  مىٍيًو مىاءن حى يىٍجعىؿي عى ًطيًَّة كى ًة اٍلخى ًريًؽ ذىًبيحى ذيكفى ًلمنًَّجًس ًمٍف ويبىاًر حى ذي 18. فىيىٍأخي يىٍأخي كى

مىى األىٍنفيًس الًَّذيفى كىانيكا  ًميً  األىٍمًتعىًة كىعى مىى جى ًة، كىعى ٍيمى مىى اٍلخى وي عى يىٍنًضحي يىٍغًمسييىا ًفي اٍلمىاًء كى كفىا كى ؿه طىاًىره زي رىجي
ـى أىًك اٍلقىًتيؿى أىًك اٍلمىٍيتى أىًك اٍلقىٍبرى  مىى الًَّذم مىسَّ اٍلعىٍظ ، كىعى مىى النًَّجًس ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًلًث 19. ىينىاؾى يىٍنًضحي الطَّاًىري عى

، فىيىكيكفي طىاًىرنا ًفي اٍلمىسىاءً . كىاٍليىٍكـً السَّاب ً  يىٍرحىضي ًبمىاءو ييطىيّْريهي ًفي اٍليىٍكـً السَّابً ، فىيىٍغًسؿي ًثيىابىوي كى   " .كى

 فالخطية نشأ عنيا مكت ، فالخطية ىى إنفصاؿ عف مكت الجسد فى العيد القديـ كاف رمزان لمخطية القاتمة لمنفس
 لمدة سبعة أياـ رمزان لعدـ ان كىك يصير نجس. ليذا إف لمس أحد ميتان يصير نجسان . اهلل القدكس كاهلل ىك الحياة

كالتطيير يتـ فى اليـك الثالث بكاسطة ماء . التطيير مف الخطية كؿ أياـ رربتنا ما لـ يتدخؿ ىذا الرماد كالماء
كالمعنى أف تطييرنا يتـ بمياه المعمكدية التى أخذت قكتيا مف ذبيحة المسيح . النجاسة المحتكل عمى الرماد
كىى . ، فالمعمكدية ىى مكت مع المسيح كىذا يعطى رفرانا لمخطايا  (اليـك الثالث)كخبلؿ القيامة مع المسيح 

تحاد بو فتككف لنا حياتو فنسمؾ فى بره  كمف ال يتـ تطييره فى اليـك الثالث لف يطير . أيضا قيامة مع المسيح كا 
 كمف يتطير فى اليـك الثالث تظؿ فاعمية  .فى اليـك السابع أل حتى بعد أف تنتيى فترة حياتو عمى األرض

ال ينتمى ) تيقط  تمؾ نفس مف الشعبالتطيير العمر كمو كحتى عبكرنا لمحياة األخرل بؿ إف مف ال يتطير 
 .(لمكنيسة عركس المسيح

ففاعميتيا أبدية فمف بدأ تطييره بالقيامة . كالحظ أف يستمر طاىران مف تقدس فى اليكـ الثامف أل يكـ القيامة
فحسب الطقس الييكدل ينتيى طقس التطيير  (اليـك الثامف)يكمؿ تطييره بالقيامة الثانية  (اليـك الثالث)األكلى 

األياـ السبعة يحتاج كؿ مف يممس ميتان أف )كخبلؿ فترة حياتنا . بنياية اليـك السابع الذل يعتبر بداية اليـك الثامف
.  (يتطير كىذا يتـ بماء النجاسة

كيؿُّ مىٍف كىافى : ىًذًه ًىيى الشًَّريعىةي »14 "(:-15-14) األيات ٍيمىةى، كى ؿى اٍلخى ٍيمىةو، فىكيؿُّ مىٍف دىخى ًإذىا مىاتى ًإٍنسىافه ًفي خى
ًة يىكيكفي نىًجسنا سىٍبعىةى أىيَّاـو  ٍيمى ابىةو فىًإنَّوي نىًجسه 15. ًفي اٍلخى مىٍيًو ًسدىاده ًبًعصى ٍفتيكحو لىٍيسى عى كيؿُّ ًإنىاءو مى  ". كى

كىذه ليا مفيـك طبى .  نرل بشاعة الخطية فإف المكت ينجس كؿ مف دخؿ لمخيمة بؿ كؿ إناء مفتكح يتنجس
كاآلنية . صحى فالميت قد يككف مريض بمرض معدل ككؿ مف لمسو أك األكانى المستعممة يجب أف تتطير
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ضع يا رب حافظان " المفتكحة تشير أيضان لمحكاس المفتكحة كىذه تنجس الجسـ إذا إنفتحت عمى خطايا العالـ 
  . كلنرل حاالت متعددة لممكت".لشفتىَّ كال تُمؿ قمبى إلى الشر لفمى كبابان حصينان 

ىذا يشير لمرض تسمؿ خفية فأدل لضعؼ كرقاد كشيخكخة ركحية كىذا يأتى ... مف مات داخؿ خيمة - أ
  .(الثعالب الصغيرة)كثمرة لئلىماؿ كالفتكر الركحى 

كىك فى . يمثؿ مف ىاجمتو الخطية بعنؼ كفى لحظات أسقطتو.... مف يقتؿ بالسيؼ فى الصحراء - ب
  .حيكيتو كنشاطو

. ىذه تشير لمف عاش فى الخطية زمانان طكيبلن حتى أنتف......... العظاـ اليابسة- ج

يِّا ًفي ًإنىاءو 17(:- "17) أية مىٍيًو مىاءن حى يىٍجعىؿي عى ًطيًَّة كى ًة اٍلخى ًريًؽ ذىًبيحى ذيكفى ًلمنًَّجًس ًمٍف ويبىاًر حى  ".فىيىٍأخي

لعمؿ الركح القدس أل ماء جارل إشارة  = كالماء الحى  . الماء يشير لممعمكدية. الغبار+ بالماء التطيير يتـ 
المستمر مع المؤمف المعمد كالممسكح بزيت الميركف ليجدد طبيعتو ، كيعمؿ عمى معكنتو فى قرار اإلماتة أل 
جياده فى أف يقؼ أماـ خطايا العالـ كنجاساتو كميت ، كىذا كما أف الماء الجارل فى النير يجرؼ كيكنس 

 قمبا نقيا" مجرل النير مف القاذكرات التى فيو فينظفو كينقيو ، كىذا ما يعممو الركح القدس فى قمب اإلنساف 
 حيان  ماءن ككاف الييكد يسمكف الماء الجارل  . (10 : 51مز) "إخمؽ فىَّ يا اهلل كركحا مستقيما جدد فى داخمى 

كلعمؿ الركح القدس ىذا فى المؤمف فيك يثبتو فى المسيح كيطيره طكاؿ رحمة حياتو مف  . (10 : 4كراجع يك)
فالركح يعمؿ دائما عمى معكنة اإلنساف . نجاسات العالـ التى تتسرب إليو نقكؿ عف الركح القدس الركح المحيى 

 ، المكت باإلنساف العتيؽ كالحياة بحياة المسيح التى أخذناىا باإلتحاد مع قيامة مع المسيحاؿمكت كعمى اؿ
كلكف الرماد يشير لشىء آخر .  يشير لما أعطى الماء قكة عمى الكالدة الجديدةكالغبار. المسيح فى المعمكدية 

فالمعمكدية ىى بداية  (الزكفا)كضعفاتو  (القرمز)كمجده  (األرز)كىك عمؿ التكبة كالمكت عف العالـ بكبريائو 
 فاهلل يدعك كيعيف ، "تكبنى يا رب فأتكب "  ىى عمؿ مشترؾ مع اهلل حياة التكبةك  .كتكمؿ بالتكبة المستمرة
بالركح تميتكف أعماؿ  إف كنتـ" كيشرح ىذا القديس بكلس الرسكؿ فيقكؿ  . (18 : 31إر)كعمىَّ أنا أف أستجيب 

 ( .13 : 8رك) "الجسد 

كالخطية .  عميو أف يؤمف أف خطيتو قد ُرفِررَيتْع ،فمف إعترؼ كتاب. كاإليماف ىك الزكفا الذل بو ُنطير ضمائرنا
نفسيا ليست قاتمة فمف لمس ميتان ال تقطع تمؾ النفس مف شعبيا بؿ مف أىمؿ فى التطيير أل مف رفض التكبة 
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ىذه الشريعة ُتعطى رجاء لكؿ . ألنو أصبح مجرمان فى حؽ اهلل كالنامكس (12آية)تُقطع تمؾ النفس مف شعبيا 
. فى أف ىناؾ طريقان لمتقديس (ةصنع خطي)مف لمس ميتان 

 ككؿ ىذا يشرح فكرة مفاعيؿ البقرة الحمراء

مىى 18(:- "18) أية ًميً  األىٍمًتعىًة كىعى مىى جى ًة، كىعى ٍيمى مىى اٍلخى وي عى يىٍنًضحي يىٍغًمسييىا ًفي اٍلمىاًء كى كفىا كى ؿه طىاًىره زي ذي رىجي يىٍأخي كى
ـى أىًك اٍلقىًتيؿى أىًك اٍلمىٍيتى أىًك اٍلقىٍبرى  مىى الًَّذم مىسَّ اٍلعىٍظ ، كىعى  ".األىٍنفيًس الًَّذيفى كىانيكا ىينىاؾى

كىذه اآلية تنبيو لكؿ خادـ ليحيا طاىران . ال يكجد رجؿ طاىر إال كاحد كىك المسيح الذل طيرنا مف خطايانا

 .ت كذىبت شككتولعلـ يعد لممكت نجاستو فى العيد الجديد فقط إبت :-ممحكظة

ًة ألىنَّوي نىجَّسى 20 "(:-21-20) األيات  مىاعى ، فىتيبىادي ًتٍمؾى النٍَّفسي ًمٍف بىٍيًف اٍلجى كىأىمَّا اإًلٍنسىافي الًَّذم يىتىنىجَّسي كىالى يىتىطىيَّري
مىٍيوً . مىٍقًدسى الرَّبّْ  ـٍ ييرىشَّ عى اسىًة لى ةن دىٍىًريَّةن 21. ًإنَّوي نىًجسه . مىاءي النَّجى ـٍ فىًريضى اسىًة . فىتىكيكفي لىيي كىالًَّذم رىشَّ مىاءى النَّجى

اسىًة يىكيكفي نىًجسنا ًإلىى اٍلمىسىاءً   ". يىٍغًسؿي ًثيىابىوي، كىالًَّذم مىسَّ مىاءى النَّجى

فمف يقترب مف الصميب كيدرؾ عظـ الثمف العجيب الذل  = مف مس ماء النجاسة يككف نجسا إلى المساء
 .دفعو المسيح بسبب خطايانا يدرؾ كـ كاف نجسا حيف فعؿ الخطية كأنو محتاج لمتطيير 

، كىالنٍَّفسي الًَّتي تىمىسُّ تىكيكفي نىًجسىةن ًإلىى اٍلمىسىاءً 22(:- "22) أية  كيؿُّ مىا مىسَّوي النًَّجسي يىتىنىجَّسي  ".«كى

. أل أف أل شىء يممسو الشخص المتنجس بسبب الميت يككف ىذا الشىء نجسان  = كؿ ما مسو النجس يتنجس
ذا كانت  .  نجسة إلى المساءككفنفس تكا 

 

 :- كاآلف بعد أف شرح الكتاب كؿ الذبااح فمنرل كيؼ أف 

 الذبااح تشير لعمؿ الصميب 

 نحف فى المسيح صرنا)دـ المسيح يحرر مف عبكدية إبميس كينجى األبكار مف المكت :- خركؼ الفصح 
 ( .23 : 12كنيسة أبكار عب
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 : 1أؼ)تشير لمطاعة الكاممة ، كنحف ، لمف ىك ثابت فى المسيح نحسب كامميف كببل لـك :- ذبيحة المحرقة 
ألنو كاف يرل فى  . (9 : 1ال)كلذلؾ كاف اهلل فى ذبيحة المحرقة يتنسـ رائحة السركر  . (28 : 1كك + 3

ألف الطاعة عبلمة :- ذبيحة المسيح أف أكالده يصيركا طائعيف كامميف ، كلماذا ُيسَّر اهلل بطاعة اإلنساف ؟ أكال 
ألف مف يطيع كصايا اهلل فيذا يخمص ، فكصايا اهلل ىدفيا :- ثانيا ...حب كثقة اإلنساف فى اهلل فيطيع كصاياه 

أطاع حتى المكت مكت  أنو"كقيؿ عف المسيح . تحرر اإلنساف مف عبكدية إبميس كبالتالى خبلص نفسو 
فى معمكدية المسيح قاؿ اآلب :- ثالثا . كصار اهلل يحسب مف ىك فى المسيح كامبل  . (8 : 2فى) "الصميب 

 . فاآلب فرح بعكتنا فى المسيح كأبناء كانكا ضاليف "ىذا ىك إبنى الحبيب الذل بو سررت " 

 + 21 : 1فى + 20 : 2رؿ)بحياة المسيح فينا  (لكف الدقيؽ األبيض)نحف نحيا فى بر :- تقدمة الدقيؽ  
 ( .21 : 5كك2

 .دـ المسيح يطيرنا مف الخطية األصمية أك الجدية :- ذبيحة الخطية 

دـ المسيح يطيرنا مف خطايانا الناتجة عف فساد طبيعتنا بسبب الخطية الجدية التى كلدنا بيا :- ذبيحة اإلثـ   
  . "بالخطية كلدتنى أمى" 

متداد ليا:- ذبيحة السالمة    . تشير لئلفخارستيا التى ىى نفسيا ذبيحة الصميب كا 

تقديس الركح القدس لنا خبلؿ رحمة رربة حياتنا عمى األرض بأف يعطى معكنة ألف نمكت :- البقرة الحمراء  
  .عف شيكات الجسد بؿ عف العالـ طالبيف السماكيات

ىذا خاص بالكينة كبيذه الذبيحة كاف اهلل يمؤلىـ ليكينكا لو ، ككاف اهلل يمؤلىـ نعمة :- كبش المؿء     
كىذا ما يحدث مع الكاىف  (7 : 2مبل) "فمف فـ الكاىف تؤخذ الشريعة " ليقكمكا بخدمتيـ كيعممكا الشعب 

 .المسيحى 

سفر التحرر مف عبكدية فرعكف ، = مف  سفر الخركج  29 كردت فى اإلصحاح كبش المؿءكنبلحظ أف شريعة 
كىذا ألف اهلل يمؤل الكاىف حتى يقـك بدكره فى . كفرعكف ىك رمز لمشيطاف كالخطية المذاف يستعبداف اإلنساف

.خدمة األسرار كفى التعميـ كىذا يساعد الشعب فى أف يتحرر مف خطاياه
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح العشركف
 

ىذا اإلصحاح يبدأ أحداث السنة األربعيف كأحداثيا طكيمة كالسنة األكلى  
فيذا العالـ ينقصو أشياء كثيرة كال يشبعنا فيو سكل ، كفى بداية رحمتيـ لـ يجدكا ماء كىكذا فى نياية رحمتيـ 

. مراحـ اهلل
كلـ . كمف أحداث ىذا اإلصحاح الميمة مكت مريـ كىركف كحرماف مكسى نفسو العظيـ مف دخكؿ أرض الميعاد

تكف كنعاف األرضية ىى أفضؿ ما كعد اهلل بو لمف أحبكه بدليؿ حرماف أحسف المؤمنيف منيا كىـ مكسى كىركف 
كىركف قادىـ  ، كمريـ كانت نبية عظيمة كقادت الشعب فى التسبيح كما قاد مكسى الشعب بعصاه. كمريـ

 كلكف ىؤالء القديسيف كانكا رمكزان لمعيد القديـ فمكسى رمزان لمنامكس. (4:6ميخا + 20:15خر)راجع . بكينكتو
كضرب الصخرة فى  = 5 : 18كحسب النامكس فأل خطية ميما كانت بسيطة أك عف جيؿ تمنع مف الحياة ال)

.  (ىذا اإلصحاح خطية
لذلؾ . ككؿ ىؤالء ال يدخمكف بدكف نعمة المسيح. كىركف رمز لمكينكت البلكل كمريـ رمز ألنبياء العيد القديـ

 .مف دخؿ بالشعب كاف يشكع رمزان ليسكع
 

ؿً 1 (:- "1) أية يًَّة ًصيفى ًفي الشٍَّيًر األىكَّ مىاعىةي كيمُّيىا، ًإلىى بىرّْ ، اٍلجى ـى الشٍَّعبي ًفي قىادىشى . كىأىتىى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى . كىأىقىا
ديًفنىٍت ىينىاؾى  ـي كى ٍريى مىاتىٍت ىينىاؾى مى " .كى

كىنا نجدىـ أتكا إلى  (26:13) سنة فى البرية 40صدر الحكـ عمى الشعب كىـ فى قادش بالتيو  = فى قادش
كال نسمع أف مكسى بكى عمى مريـ أك ىركف كليس ىذا ألنو . قادش أيضان لتنتيى رحمة التيو فييا كما بدأت منيا

 كلكف مكسى ال يسجؿ مشاعره الشخصية تجاه أسرتو فإىتمامو  ، فالمسيح بكى عمى قبر لعازر ،لـ يبكى فعبلن 
. حتى يتكب الشعب كيتمجد اهلل، كلذلؾ كاف يسجؿ صراخو عمى الشعب إذا أخطأ فى حؽ اهلل . األكؿ مجد اهلل

كمريـ أكبر مف مكسى كسنيا كاف حكالى . كفى ىذا شابو مكسى السيد المسيح حيف بكى عمى بنات أكرشميـ
 . سنة حيف ماتت فيى التى تابعت مكسى كىك فى السفط البردل130

 
كفى 2 "(:-13-2) األيات مىى ميكسىى كىىىاري ًة فىاٍجتىمىعيكا عى مىاعى ـٍ يىكيٍف مىاءه ًلٍمجى لى كىمَّميكهي 3. كى ـى الشٍَّعبي ميكسىى كى اصى خى كى
ـى الرَّبّْ »: قىاًاًميفى  ا ًتنىا أىمى يًَّة ًلكىٍي نىميكتى ًفييىا نىٍحفي 4. لىٍيتىنىا فىًنينىا فىنىاءى ًإٍخكى ًة الرَّبّْ ًإلىى ىًذًه اٍلبىرّْ مىاعى ًلمىاذىا أىتىٍيتيمىا ًبجى

مىكىاًشينىا؟  كى
كىٍرـو 5 ًتيفو كى ٍرعو كى ًلمىاذىا أىٍصعىٍدتيمىانىا ًمٍف ًمٍصرى ًلتىٍأًتيىا ًبنىا ًإلىى ىذىا اٍلمىكىاًف الرًَّدمًء؟ لىٍيسى ىيكى مىكىافى زى كى

، كىالى ًفيًو مىاءه ًلمشٍُّربً  ريمَّافو  .«!كى
ٍجيىٍيًيمىا، فىتىرىاءىل لىييمىا مىٍجدي 6 مىى كى سىقىطىا عى ًة االٍجًتمىاًع كى ٍيمى ًة ًإلىى بىاًب خى مىاعى اـً اٍلجى كفي ًمٍف أىمى فىأىتىى ميكسىى كىىىاري

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 7. الرَّبّْ  كىمَّ ـٍ »8: كى ـى أىٍعييًنًي ا ٍخرىةى أىمى كىمّْمىا الصَّ ، كى كؾى كفي أىخي مىاعىةى أىٍنتى كىىىاري ً  اٍلجى ا كىاٍجمى ًذ اٍلعىصى خي
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ـٍ  مىكىاًشيىيي مىاعىةى كى تىٍسًقي اٍلجى ٍخرىًة كى ـٍ مىاءن ًمفى الصَّ اـً 9. «أىٍف تيٍعًطيى مىاءىىىا، فىتيٍخًرجي لىيي ا ًمٍف أىمى ذى ميكسىى اٍلعىصى فىأىخى
الرَّبّْ كىمىا أىمىرىهي، 

ـي 10 ٍخرىًة، فىقىاؿى لىيي ـى الصَّ ا ٍمييكرى أىمى كفي اٍلجي مى ى ميكسىى كىىىاري جى اٍسمىعيكا أىيُّيىا اٍلمىرىدىةي، أىًمٍف ىًذًه »: كى
ـٍ مىاءن؟ ٍخرىًة نيٍخًرجي لىكي ، فىشىًربىًت 11. «الصَّ ًزيره رىجى مىاءه وى اهي مىرَّتىٍيًف، فىخى ٍخرىةى ًبعىصى رىبى الصَّ ضى رىفى ى ميكسىى يىدىهي كى كى

مىكىاًشييىا مىاعىةي كى كفى 12. اٍلجى ـى أىٍعييًف بىًني »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى كىىىاري ا تَّى تيقىدّْسىاًني أىمى ـٍ تيٍؤًمنىا ًبي حى ًمٍف أىٍجًؿ أىنَّكيمىا لى
ـٍ ًإيَّاىىا مىاعىةى ًإلىى األىٍرًض الًَّتي أىٍعطىٍيتييي ، ًلذًلؾى الى تيٍدًخالىًف ىًذًه اٍلجى ـى بىنيك 13. «ًإٍسرىاًايؿى اصى ٍيثي خى ًريبىةى، حى ىذىا مىاءي مى

، فىتىقىدَّسى ًفيًيـٍ   ".ًإٍسرىاًايؿى الرَّبَّ
ماء مريبة 

كالصخرة تشير لممسيح، كما كانت الصخرة األكلى تشير لممسيح . مرة أخرل يتذمر الشعب عمى نقص الماء
 (أل المرة األكلى كىذه المرة) ركحية تابعتيـ ألنيـ كانكا يشربكف مف صخرة"لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ . أيضان 

رمزان لطعف المسيح ، فى المرة األكلى ضرب مكسى الصخرة بالعصا . ( 4: 10كك1 )" كالصخرة كانت المسيح
فى جنبو كرمزان لصمبو، كخرج ماء مف الصخرة مع الضربة رمزان لمماء كالدـ المذاف خرجا مف جنب المسيح 

أما فى المرة الثانية فقد طمب اهلل أف يأخذ مكسى معُو العصا فقط دكف أف يضرب الصخرة كيكمـ . لتطييرنا
ـ ؿنؾ)كنصمى  (الصخرة)حيف نأتى لممسيح  (العصا)كىذا يرمز أنو بإستحقاقات الصميب . الصخرة فتعطى ماءن 

ككاف خطأ مكسى أنو ضرب الصخرة كلـ يستمع لكبلـ . (39-37:7يك)يرسؿ لنا الركح القدس المعزل  (الصخرة
كربما صنع مكسى ىذا فى رضبو . كالخطأ فى ىذا رمزيان، ألف المسيح ال ُيصمب مرتيف كال ُيضرب مرتيف. اهلل

نفعالو فسخط عمييـ كىك الحميـ   سنة إذ 40، كرالبا ىك فعؿ ىذا كما تعكد لمدة ( 33،32:106مز )منيـ كا 
فالشعب خاصـ مكسى .  تعنى مخاصمةمريبةككممة . كاف يضرب صخرة فى أل مكاف يحمكا فيو فتخرج ماء 

 . ليتنا فنينا فناء إخكتناكخاصمكا اهلل بدليؿ قكليـ 
ثـ  (4آية) جماعة الربكعجيب أف يعتبركا أنفسيـ .  كسائر المتذمريففأل مثؿ قكرح كداثا = أماـ الرب

. يشكككف فى أف الرب يعكليـ
مف المنطقى أنو طكاؿ الرحمة كاف مكسى يضرب صخرة يرشده ليا اهلل فيخرج ماء لمشعب ، كلكف ىذا لـ يذكر 

بعد ذلؾ اهلل يعطى الركح لمف يسألكنو . ليتـ الرمز أف المسيح يصمب مرة كاحدة ، فينسكب الركح عمى الكنيسة 
 . 
 

ـٍ أىٍف تيٍعًطيى مىاءىىىا، »8 (:- "8) أية ـى أىٍعييًنًي ا ٍخرىةى أىمى كىمّْمىا الصَّ ، كى كؾى كفي أىخي مىاعىةى أىٍنتى كىىىاري ً  اٍلجى ا كىاٍجمى ًذ اٍلعىصى خي
ـٍ  مىكىاًشيىيي مىاعىةى كى تىٍسًقي اٍلجى ٍخرىًة كى ـٍ مىاءن ًمفى الصَّ " .«فىتيٍخًرجي لىيي

كالماء رمز لمركح .  فاآلب مف السماء يتكمـ مع مكسى كالصخرة رمز لممسيحقدكس ،فييا رمز لعمؿ الثالكث اؿ
عترافنا. (كما حدث يـك عماد المسيح)القدس  اآلب يعطى الركح القدس " = كنحف نكمـ الصخرة بصبلتنا كتكبتنا كا 

( . 13 : 11لك) "لمف يسألكنو
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  ضرب بيا مكسى النير ليتحكؿ إلى دـ رمز لممسيح المضركب ألجمنا(رمز الصميب) ىذه العصا = خذ العصا
(. 27،26:9عب  + )(10،9:6رك) كلكف ال يجب ضرب الصخرة مرتيف فالمسيح ال يمكت سكل مرة كاحدة .

ختبرىا كربما كانت خطية مكسى شكو  مراران أف اهلل سيعطى ماء بدكف إستعماؿ العصا كىى الطريقة التى سبؽ كا 
أف اهلل سيعطى ماء ليذا أك أف مكسى شؾ .  لكف اهلل عنده طرؽ متنكعة كعديدةاألربعيف سنة ، خبلؿ رحمة

 كاف ىذا بسبب الغضب كمع مف .أمف ىذه الصخرة نخرج لكـ ماء=  أك ىك نسب المجد لنفسو  .الجيؿ المتمرد
 كربما أف .فعمينا أف نخشى ألف حتى نقاط قكتنا قد تصبح سبب سقكطنا إف لـ نحترس. مع مكسى الحميـ! 

مكسي لـ يفيـ أنو حيف يضرب الصخرة مرتيف فيك يفسد الرمز اذ يجعؿ المسيح يصمب مرتيف ، كىذا ىك 
لكف كاف حرماف مكسي بسبب ىذا الخطأ البسيط إعبلنا أف ىذه ىي طريقة النامكس في . االحتماؿ األكبر 

فيك بيشكع  (كىي رمز السماء كنعاف السماكية)محاسبة البشر ، كمكسي ىك ممثؿ النامكس ، أما دخكؿ كنعاف 
كأقصي ما يمكف لمنامكس أف يعايف األمجاد مف بعيد، كما عايف مكسي أرض الميعاد مف فكؽ . رمزا لممسيح

ىذا مف الناحية الرمزية ، لكف مف الناحية الكاقعية فمكسي أعظـ الجميع بشيادة اهلل نفسو ، كظير مع . الجبؿ 
.    المسيح عمي جبؿ التجمي

 
، فىتىقىدَّسى ًفيًيـٍ 13(:- "13) أية ـى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى الرَّبَّ اصى ٍيثي خى ًريبىةى، حى  ".ىذىا مىاءي مى

كتقدس بحرماف مكسى كىركف مف دخكؿ أرض . اهلل تقدس بنزكؿ الماء ررـ عدـ إستحقاقيـ = فتقدس فييـ
 .الميعاد فاهلل ال يقبؿ أل خطأ

 
ًمًؾ أىديكـى 14 "(:-21-14) األيات كؾى ًإٍسرىاًايؿي »: كىأىٍرسىؿى ميكسىى ريسيالن ًمٍف قىادىشى ًإلىى مى قىٍد عىرىٍفتى : ىكىذىا يىقيكؿي أىخي

ابىٍتنىا ، كىأىقىٍمنىا ًفي ًمٍصرى أىيَّامنا كىًثيرىةن كىأىسىاءى اٍلًمٍصًريُّكفى ًإلىٍينىا 15. كيؿَّ اٍلمىشىقًَّة الًَّتي أىصى كا ًإلىى ًمٍصرى دىري ًإفَّ آبىاءىنىا اٍنحى
لىى آبىاًانىا،  نىا ًمٍف ًمٍصرى 16كىاًِإ ٍكتىنىا، كىأىٍرسىؿى مىالىكنا كىأىٍخرىجى رىٍخنىا ًإلىى الرَّبّْ فىسىًم ى صى ًدينىةو . فىصى ، مى كىىىا نىٍحفي ًفي قىادىشى

كًمؾى  ، كىالى نىٍشرىبي مىاءى ًبٍارو . دىٍعنىا نىميرَّ ًفي أىٍرًضؾى 17. ًفي طىرىًؼ تيخي ٍقؿ كىالى ًفي كىٍرـو ًمًؾ . الى نىميرُّ ًفي حى ًفي طىًريًؽ اٍلمى
كمىؾى  زى تيخي اكى تَّى نىتىجى الى تىميرُّ ًبي ًلاىالَّ أىٍخريجى ًلًمقىاًاؾى »: فىقىاؿى لىوي أىديكـي 18. «نىٍمًشي، الى نىًميؿي يىًميننا كىالى يىسىارنا حى

نىوي »: فىقىاؿى لىوي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى 19. «ًبالسٍَّيؼً  مىكىاًشيَّ ًمٍف مىاًاؾى أىٍدفى ي ثىمى ذىا شىًرٍبنىا أىنىا كى . الى شىٍيءى . ًفي السّْكًَّة نىٍصعىدي، كىاًِإ
ًبيىدو شىًديدىةو . «الى تىميرُّ »: فىقىاؿى 20. «أىميرُّ ًبًرٍجمىيَّ فىقىطٍ  ًفيرو كى رىجى أىديكـي ًلًمقىاًاًو ًبشىٍعبو وى خى كىأىبىى أىديكـي أىٍف يىٍسمىحى 21. كى

ٍنوي  ؿى ًإٍسرىاًايؿي عى كَّ كًمًو، فىتىحى كًر ًفي تيخي  ".إًلٍسرىاًايؿى ًباٍلميري
كككف أدكـ يرفض مركر .  كفى ىذا ىك يرمز لمشيطاف ،عداكة تقميدية، كتو إلسرائيؿ شعب اهلل اأدـك فى عد

دـك تعنى أ. إسرائيؿ فيذا يرمز لمشيطاف الذل يضع عراقيؿ فى طريقنا ألكرشميـ السماكية ليمنعنا مف الكصكؿ
. دمكل فيـ تحالفكا مع شعكب أخرل ضد شعب اهلل كألحقكا بيـ كثيران مف األذل بعد ذلؾ
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(. 22:21عد)كرالبان ىك طريؽ رئيسى يشقو الممؾ عبر أراضيو . كيسمى الطريؽ السمطانية = طريؽ الممؾ
دـك السيئة إلسرائيؿ نرل محبة مكسى كتسامحو فقد أكصى الشعب أف ال ينتقمكا مف أدـك أكبالررـ مف معاممة 

. (7:23تث)
 

ٍنوي 21(:- "21) أية ؿى ًإٍسرىاًايؿي عى كَّ كًمًو، فىتىحى كًر ًفي تيخي  ".كىأىبىى أىديكـي أىٍف يىٍسمىحى إًلٍسرىاًايؿى ًباٍلميري
كىكذا . إذا كاف ىناؾ طريؽ آخر رير المكاجية فمماذا ال نستعممو كنيرب مف الشر = فتحكؿ إسراايؿ عنو

 .ىرب المسيح كىك طفؿ مف ىيركدس
 

بىًؿ ىيكرو 22(:- "22) أية مىاعىةي كيمُّيىا، ًمٍف قىادىشى كىأىتىٍكا ًإلىى جى ، اٍلجى ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى  ".فىاٍرتىحى
 سنة ككانكا يرحمكف رالبان كراء الماء كالكؤل كبأمر اهلل 39الرحمة بدأت بقادش كتنتيى بقادش، رحمة التيو حكالى 

 .كمف ىنا بدأت الرحمة ثانية. (السحابة)
 

ـً أىٍرًض أىديكـى قىاًاالن 23  "(:-29-23) األيات مىى تيخي بىًؿ ىيكرو عى كفى ًفي جى ـى الرَّبُّ ميكسىى كىىىاري كىمَّ ُـّ »24: كى ييضى
ًريبىةى  ٍيتيـٍ قىٍكًلي ًعٍندى مىاًء مى ـٍ عىصى ، ألىنَّكي ؿي األىٍرضى الًَّتي أىٍعطىٍيتي ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى كفي ًإلىى قىٍكًمًو ألىنَّوي الى يىٍدخي ٍذ 25. ىىاري خي

 ، بىًؿ ىيكرو كفى كىأىًلعىازىارى اٍبنىوي كىاٍصعىٍد ًبًيمىا ًإلىى جى ىىاري
كفى ًثيىابىوي، كىأىٍلًبٍس أىًلعىازىارى اٍبنىوي ًإيَّاىىا26 ُـّ . كىاٍخمىٍ  عىٍف ىىاري فىييضى

يىميكتي ىينىاؾى  كفي كى مىاعىةً 27. «ىىاري ـى أىٍعييًف كيؿّْ اٍلجى ا بىًؿ ىيكرو أىمى ًعديكا ًإلىى جى صى ، كى مى ى 28. فىفىعىؿى ميكسىى كىمىا أىمىرى الرَّبُّ فىخى
كفى ًثيىابىوي كىأىٍلبىسى أىًلعىازىارى اٍبنىوي ًإيَّاىىا دىرى ميكسىى . ميكسىى عىٍف ىىاري بىًؿ، ثيَـّ اٍنحى مىى رىٍأًس اٍلجى كفي ىينىاؾى عى فىمىاتى ىىاري

بىؿً  كفى ثىالىًثيفى 29. كىأىًلعىازىاري عىًف اٍلجى مىى ىىاري ًمي ي بىٍيًت ًإٍسرىاًايؿى عى ، بىكىى جى كفى قىٍد مىاتى ًة أىفَّ ىىاري مىاعى فىمىمَّا رىأىل كيؿُّ اٍلجى
 ".يىٍكمنا

صعد مكسى كىركف كالعازار فكؽ الجبؿ ليستمـ جيؿ جديد الكينكت مف جيؿ قديـ ككاف ىذا أماـ كؿ الجماعة 
تسميـ الكينكت بمكسى مف . كمكت ىركف عمى جبؿ ىك مكت القديسيف. حتى ال يطمع أحد فى كينكت العازار

  ،ىركف أللعازار ىك تسميـ الكينكت مف المسيح لمرسؿ لخمفائيـ كنجد ىنا ىركف رئيس الكينة يمكت عمى جبؿ
رتفاع . كداثاف كأبيراـ ينزلكف تحت األرض نحدار إلى أسفؿ، فمكت األبرار صعكد كا  . كنياية األشرار إنييار كا 

كحضكر الجماعة . كمكسى خمع ثياب ىركف قبؿ أف يمكت ألنو لك مات كثيابو عميو تتنجس كال يمبسيا العازار
.ايضان ىذه المراسـ فييا تزكية مف الجماعة لرئيس الكينة الجديد
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الحادل كالعشركف
 

رحمة النصرة 
ذا دخؿ التذمر تككف ىزيمة ، تككف ىناؾ رمبة إذا كاف اهلل فى كسطنا(رحمة حياتنا عمى األرض) خبلؿ الرحمة  كا 

كالحية .  كلكف أيضا يككف ىناؾ رجاء(كما حدث فى رحمة خركج الييكد مف مصر) بؿ تككف ىناؾ حيات محرقة
 .النحاسية رمز المسيح المصمكب

 
، 1 "(:-3-1) األيات ـى اءى ًفي طىًريًؽ أىتىاًري نيكًب أىفَّ ًإٍسرىاًايؿى جى لىمَّا سىًم ى اٍلكىٍنعىاًنيُّ مىًمؾي عىرىادى السَّاًكفي ًفي اٍلجى كى

ـٍ سىٍبينا سىبىى ًمٍنيي ارىبى ًإٍسرىاًايؿى كى قىاؿى 2. حى ـي »: فىنىذىرى ًإٍسرىاًايؿي نىٍذرنا ًلمرَّبّْ كى رّْ ًإٍف دىفىٍعتى ىؤيالىًء اٍلقىٍكـى ًإلىى يىًدم أيحى
ـٍ  ـٍ 3. «ميدينىيي ميدينىيي ـٍ كى رَّميكىي ، فىحى دىفى ى اٍلكىٍنعىاًنيّْيفى ، كى ـي اٍلمىكىاًف . فىسىًم ى الرَّبُّ ًلقىٍكًؿ ًإٍسرىاًايؿى ٍرمىةى »فىديًعيى اٍس  ".«حي

كممة ).  يحاربممؾ عرادكلكننا ىنا نجده ممثبلن فى . رأينا الشيطاف ممثبلن فى أدكـ يضع صعكبات فى الطريؽ
كاهلل .  تعنى األثر فيك قاـ كحمار كحشى متتبعان أثارىـ ليضربيـ كيياجميـأتاريـككممة  (حمار كحشى=  عراد

نذر بإعتزاؿ كتحريـ  = كبعد النذر بتحريـ المدفسمح بيزيمة الشعب ليعرفكا أنو بدكنو لف يستطيعكا شيئان 
أل أف المكاف بما فيو مف بشر خطاة كحتى بيائميـ ال ُيبقكف منو شئ، إلزالة كؿ ما ىك  تحريـ معنى = الخطية

 ليظير ليـ اهلل كراىيتو لمخطية كأنيا تسبب  إنتصركا عمييـكبعد النذر. نجس ، فيصير المكاف مقدسا لمرب 
كممؾ . المكت كاليبلؾ ، كليظير ليـ أيضا إمكانية اإلنتصار بسيكلة عمى الخطية إذ ىك فى كسطيـ يعينيـ 

. ُعراد ىك أحد ممكؾ الشعكب الكنعانية التى تفشت فييا الخطية ببشاعة ، كببلده جنكب فمسطيف فى النقب
ٍرـ سنة فى حادثة الجكاسيس كىك 39كالمكاف الذل إنتصركا فيو ىك نفسو الذل ُىزمكا فيو مف  . (45:14عد) ةحي
. إذان اهلل قادر أف يحكؿ اليزيمة لنصر كفى نفس المكاف

 
اقىٍت نىٍفسي الشٍَّعًب 4 "(:-6-4) األيات ، فىضى كا ًبأىٍرًض أىديكـى بىًؿ ىيكرو ًفي طىًريًؽ بىٍحًر سيكؼو ًليىديكري ميكا ًمٍف جى كىاٍرتىحى

مىى ميكسىى قىاًاًميفى 5. ًفي الطًَّريؽً  مىى اهلًل كىعى ـى الشٍَّعبي عى تىكىمَّ يًَّة؟ ألىنَّوي »: كى ًلمىاذىا أىٍصعىٍدتيمىانىا ًمٍف ًمٍصرى ًلنىميكتى ًفي اٍلبىرّْ
ـى السًَّخيؼى  قىٍد كىرًىىٍت أىٍنفيسينىا الطَّعىا ٍبزى كىالى مىاءى، كى يَّاًت اٍلميٍحًرقىةى، فىمىدىوىًت 6. «الى خي مىى الشٍَّعًب اٍلحى فىأىٍرسىؿى الرَّبُّ عى

كفى ًمٍف ًإٍسرىاًايؿى  ، فىمىاتى قىٍكـه كىًثيري " . الشٍَّعبى
الحية النحاسية 

كحيف يبدأ اإلنساف . بسبب رفض أدـك لمشعب بالمركر فى أرضو داركا دكرة طكيمة فى الصحراء فعادكا لمتذمر
 بينما كؿ ما أثاره ىك شىء كاحد كقد يككف ،فى التذمر يدخؿ فى دائرة جينمية فيرل كؿ شىء حكلو كئيب

كلكف ما . فينا نجد ليـ عذر فى الضيؽ مف الجك الحار كقمة الماء كلكنيا مسألة أياـ فقط. بسيطان أك مؤقتان 
كىذا التذمر كالضيؽ إذا بدأ يتزايد .  كعندىـ المفال خبزكما معنى . األكؿ السخيؼعبلقة ىذا مف شككاىـ مف 

 فيمكت اإلنساف  ،يككف ىك فى حد ذاتو مؤلمان كمدرات الحيات كقاتبلن ألنو يفسد العبلقة بيف اإلنساف كاهلل
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كالبرية مممكءة حيات كاهلل . كاهلل يشرح ىذا بأف يسمح لمحيات أف تمدغ الشعب المتذمر. كيضيع إذا خسر اهلل
كقد . حماىـ منيا طكاؿ رحمتيـ كلكنو ىنا نجده يترؾ عمييـ الحيات، فاهلل تخضع لُو الطبيعة ككؿ المخمكقات

ككما أف العبلج كاف بطريقة رير طبيعية . تككف حيات أرسميا اهلل خصيصان بطريقة رير طبيعية لتأديب شعبو
  .فربما الحيات نفسيا رير طبيعية (النظر لحية نحاسية)

   .كناىاشيـ تشبو حنش.   سيرافيـ ناىاشيـ   ىا ككممة حيات محرقة بالعبرية ىا
كالفعؿ . ( 6:1عب )كمنيا قاؿ بكلس أف المبلئكة لييب نار  (6ش إ) كسيرافيـ مف الفعؿ ساراؼ أل يشتعؿ 

ألف لدرة ىذه الحيات تصيب الجسـ بحرارة شديدة كلدرتيا حارقة جدان كالنار كتصيب بعطش ، حارقة ىنا 
. كلنبلحظ أف الشيكات المتمردة تنجب حيات تنفث سمان يميت مف تمدرو. شديد

 
قىاليكا7 (:- "7) أية ؿّْ ًإلىى الرَّبّْ ًليىٍرفى ى »: فىأىتىى الشٍَّعبي ًإلىى ميكسىى كى ، فىصى مىٍيؾى مىى الرَّبّْ كىعى قىٍد أىٍخطىٍأنىا ًإٍذ تىكىمٍَّمنىا عى

يَّاتً  نَّا اٍلحى مَّى ميكسىى ألىٍجًؿ الشٍَّعبً . «عى  ".فىصى
 (.9:1 يك1)كاهلل ُيسَّر جدان بيذا كيغفر . عظيـ ىك اإلقرار بالذنب كاإلعتراؼ

 
نىظىرى ًإلىٍييىا »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى8 "(:-9-8) األيات مىى رىايىةو، فىكيؿُّ مىٍف ليًدغى كى ٍعيىا عى ضى يَّةن ميٍحًرقىةن كى اٍصنىٍ  لىؾى حى
يًَّة 9. «يىٍحيىا نىظىرى ًإلىى حى يَّةه ًإٍنسىاننا كى مىى الرَّايىًة، فىكىافى مىتىى لىدىوىٍت حى عىيىا عى ضى كى اسو كى يَّةن ًمٍف نيحى نى ى ميكسىى حى فىصى

اًس يىٍحيىا  ".النُّحى
 كخداعات إبميس ما زالت فالخطية مازالت مكجكدة. اهلل لـ يمنع الحيات المحرقة بؿ كضع طريؽ لمخبلص منيا

المسيح . كلكف ىناؾ حؿ فى الحية النحاسية،  كمف يسقط فييما تمدرو الحية ان ، كالتذمر مازاؿ مكجكد ،مكجكدة
فالخطية . ىك لـ يقتؿ الحيات لكنو جعؿ لدراتيا رير مميتة. الذل جاء فى شبو جسد الخطية فحمؿ شكؿ الحية

  .(15،14:3يك)ىى الحية الحقيقية 
كلكف عمينا أف نؤمف . أنو مف رير المعقكؿ أنو ينظر لحية نحاسية فيبرأ كىناؾ مف مات مف الشعب ألنو فكر

. بشدة كننظر لممسيح بإيماف كىك قادر أف يخمص
كربما كاف ، فعمميا مكسى مف نحاس  (فى أصميا إعمؿ لؾ ساراؼ) إعمؿ لؾ حية محرقةكالحظ أف اهلل قاؿ لُو 

كالحية النحاسية تشير . لكف الحيات نحاس كمنو كانت الكممة نحاس فحية تعنى نحاس كنحاسية تعنى نحكشيت
(. 12-4:16)كراجع سفر الحكمة . لممسيح فيك صار لو شكمنا لكف ليس فيو سـ الحية

 
نىزىليكا ًفي أيكبيكتى 10 "(:-13-10) األيات ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كى ـى 11. كىاٍرتىحى بىاًري نىزىليكا ًفي عىيّْي عى ميكا ًمٍف أيكبيكتى كى كىاٍرتىحى

كًؽ الشٍَّمسً  يًَّة، الًَّتي قيبىالىةى ميكآبى ًإلىى شيري نىزىليكا ًفي كىاًدم زىارىدى 12. ًفي اٍلبىرّْ ميكا كى ًمٍف ىينىاؾى 13. ًمٍف ىينىاؾى اٍرتىحى
ـً األىميكًريّْيفى  ا عىٍف تيخي اًرجن يًَّة، خى ٍبًر أىٍرنيكفى الًَّذم ًفي اٍلبىرّْ نىزىليكا ًفي عى ميكا كى ، بىٍيفى . اٍرتىحى ـي ميكآبى ألىفَّ أىٍرنيكفى ىيكى تيٍخ

" . ميكآبى كىاألىميكًريّْيفى 
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مكآب جنكب النير كاألمكرييف شماؿ النير كىذا النير يصب فى البحر . نير أرنكف يفصؿ مكآب عف األمكرييف
  .الميت عند منتصفو مف ناحية الشرؽ

 كأف المؤمف عميو أف  .عمؽ العبكر = عيي عباريـ .تتابع النمك =  أكبكتىناؾ تفسير رمزل ليذه األسماء 
. يككف فى حالة نمك دائـ بغير إنقطاع كعميو أف يدخؿ لمعمؽ ليعبر لمسماء

كًب الرَّبّْ »ًلذًلؾى ييقىاؿي ًفي ًكتىاًب 14 "(:-15-14) األيات  ري بّْ 15كىاًىبه ًفي سيكفىةى كىأىٍكًديىًة أىٍرنيكفى »: «حي مىصى كى
ـً ميكآبى  ، كىاٍستىنىدى ًإلىى تيخي " .«األىٍكًديىًة الًَّذم مىاؿى ًإلىى مىٍسكىًف عىارى

كنسمع ىنا عف سفر حركب الرب كرالبان ىك سفر شعرل لتسبيح الرب عمى أعماؿ عنايتو بشعبو فى البرية 
 .كقيادتيـ إلى كنعاف كال نعرؼ عنو سكل ما ُكتب ىنا

 كسكفة . " كما صنع"أك ىى كممة بمعنى ،  ليا تفسيراف فيى إما إسـ مكاف أك مدينة رير معركفة اآلفكاىب
ماكف ينمك فييا أ كقد أطمقكا عمى البحر األحمر بحر سكؼ ألنو بو القصب ،فيى قد تعنى : ليا أيضان معنياف

  كقد تككف معنى كممة بمعنى عاصفة. القصب
كما صنع فى بحر  = كاىب فى سكفة كأكدية أرنكففسرت الجممة ىكذا   :- كحسب تفسير السبعينية -1

 . سكؼ يصنع فى أكدية أرنكف
 .أل كما نصرىـ فى بحر سكؼ سينصرىـ ىنا     

عبركا "إعتبركا كاىب إسـ مدينة كسكفة بمعنى العاصفة ففسركىا ىكذا :- كحسب الترجمة اليسكعية -2
 . " كاىب عبكر العاصفة كأكدية أرنكف

 كربما ،كاىب كسكفة أنيما مدينة فى مقاطعة إسميا سكفة كىك إقميـ فى مكآبمف الكبلـ عف كقد يفيـ  -3
بأنو . كىذا التفسير كأنو يحدد المكاف الذل ىـ فيو جغرافيان . النمك المقصب فييادعيت ىى أيضان ىكذا 

الذل . كفى مصب األكدية أل منحدر الكادل كيقصد فى الغالب كادل أرنكف كنييراتو (مكآب)فى سكفة 
أل إمتد مصب األكدية ىذا إلى عار كىى إما عاصمة مكآب أك إحدل مدنيا الكبرل  = عار ماؿ إلى

ستند إلى تخـ مكآب(. 36:2تث)كدعيت عركعير  أل أف مصب األكدية ينحدر بمطؼ نحك حدكد  = كاِإ
 .مكآب

 
ًمٍف ىينىاؾى ًإلىى ًبٍارو 16 (:- "16) أية ٍيثي قىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى. كى ـٍ مىاءن »: كىًىيى اٍلًبٍاري حى "  . «اٍجمىً  الشٍَّعبى فىأيٍعًطيىيي

 كقد دعيت ىكذا نسبة لبئر حفرىا رؤساء الشعب بيا بناء عمى أمر الرب بارإرتحمكا مف كادل أرنكف إلى بمدة 
فاهلل يريد أف يعطينا كىك سيعطينا دكف . كىنا اهلل ىك الذل يجمعيـ ليعطييـ ماء. كىى تقع فى مكآب ايضان . ليـ

  .أف نتذمر أك حتى نطمب
كلنبلحظ أف إصرار اهلل أف يجمع الشعب ليعطييـ ماء لُو معنى ركحى أف مف إنتصر عمى سـ الحيات كفيو أثار 
المدرات لكنو نجا حينما نظر لمحية النحاسية يعطيو اهلل أف تككف لُو بئر حية كيفيض مف بطنو أنيار ماء حى 

ىذه األبار فى عمقيا تشير لمخبرة التى ستككف لئلنساف فيتعرؼ عمى أبكة اآلب السماكل . (رمز لمركح القدس)
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مِّص  كيعرؼ الركح القدس بككنو كاىب النبكة كالشركة فُيسبِّح القمب  .كعمى أف اإلبف ىك العريس األبدل الُمخَي
فأبار المعرفة اإلليية ىدفيا دخكؿ النفس لئلتحاد مع عريسيا . فرحان كالحظ أف لقاء رفقة بعريسيا كاف عند بئر

كىناؾ تأمؿ فى أف قكؿ الرب لمكسى إجمع الشعب يشير ألف اهلل يريد مف مكسى أف . السماكل السيد المسيح
. ( 46 : 5يك) "مكسى كتب عنى" يشيد لشعب العيد القديـ عف شخص المخمص 

  
ـى ًإٍسرىاًايؿي ًبيذىا النًَّشيدً 17 "(:-20-17) األيات فىرىىىا 18. أىًجيبيكا لىيىا! ًاٍصعىًدم أىيَّتييىا اٍلًبٍاري »: ًحينىًاذو تىرىنَّ ًبٍاره حى

، ًبًعًصيًّْيـٍ  افو ٍكلىجى فىرىىىا شيرىفىاءي الشٍَّعًب، ًبصى ؤىسىاءي، حى تَّانىةى، . «ري يًَّة ًإلىى مى ًمفى اٍلبىرّْ كى
ًمٍف 19 ، كى تَّانىةى ًإلىى نىٍحًميًايؿى ًمٍف مى كى

 ، نىٍحًميًايؿى ًإلىى بىاميكتى
مىى 20 ًة الًَّتي تيٍشًرؼي عى ٍحرىاًء ميكآبى ًعٍندى رىٍأًس اٍلًفٍسجى ًمٍف بىاميكتى ًإلىى اٍلًجكىاًء الًَّتي ًفي صى كى

يَّةً  ٍجًو اٍلبىرّْ  ".كى
رتفعى=  إصعدل أيتيا البار ىتفكا ليا=  أجيبكا ليا. أل فيضى كا  جيد أف نسبح الرب عمى أعمالو ك .رنكا كا 

 ( 2:103مز)باركى يا نفسى الرب كال تنسى كؿ حسناتو 
 ألف الذل حفرىا ىـ رؤساء (مف أجبلء كالمقصكد الرؤساء الذيف حفركىا) ر جميمةئىى ب = بار حفرىا رؤساء

. ىـ حفركىا بعصى الرئاسة أك عصى الرعاية التى تعبر عف سمطانيـ  بعصييـ،بصكلجاف. الشعب
 كمبلحظة أخرل  ،كنرل ىنا عمؿ النعمة كالجياد فاهلل أرشدىـ لمكاف الماء كطمب منيـ أف يحفركا ليحصمكا عميو

. فالرب أخذ مف الركح الذل عمى مكسى ككضع عمى الرؤساء فعممكا مثؿ ما عمؿ مكسى أخرجكا ماء بعصييـ 
 قد تككف متانة كمف بامكت إلى الجكاء كمف البرية إلى متانة كمف متانة إلى وميايؿ كمف وميايؿ إلى بامكت
. كنحمئيؿ كبامكت ىى أسماء أماكف جاء ليا الشعب فعبلن خبلؿ رحمتو

 مف سفر العدد كىذا قد يككف راجعان أنيا أماكف 33كىذه األماكف لـ يذكرىا مكسى فى سجؿ الرحمة فى إصحاح 
. أك تككف ليا معانى رمزية كتككف مف ضمف كممات نشيد البئر. رير ميمة أك لـ يقيمكا فييا كثيران فمـ يذكرىا

 تعنى عطايا أك ىدية فاهلل نقميـ مف البرية حيث العطش كجاء بيـ إلى حيث البئر الذل يفيض ماء متانةفكممة 
.  كىك ىدية ليـ اهللكىذا مف عطايا

كاهلل ىنا ينقميـ لمكاف ىك فيو، ىك كادل اهلل كقد تعنى المجارل العظيمة .  كىى تعنى كادل اهللنحمايؿككممة 
. التى أعطاىا اهلل مف أبار كمياه

كالمعنى أف اهلل يحفظيـ فى كاديو إلى أف يأتى بيـ إلى . كىى تعنى مرتفعات أك مجىء المكت بامكتككممة 
التفسير ) كبعد المكت ينقميـ لمسماكات ،اهلل يعطييـ سمكان كالمرتفعات ىنا عمى األرض. المرتفعات السمائية

  .(الركحى
 ىـ يركف المعنى أنيـ .إذف جكاء تعنى أكدية متسعة.  ىى جمع جك كجى بالعبرية تعنى كادل كبيرالجكاءككممة 

كقد تككف جكاء قد أتت . يعيشكف عمى األرض فى أراض كاسعة كالمعنى الركحى أنو بعد المكت ىناؾ الفردكس
. مف تبلطـ األىكية الصحراكية بيا
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كمف رأس الفسجة رأل مكسى كؿ أرض الميعاد .  ىى إقامة عالية سماكية عمى جبؿ الكماؿعند رأس الفسجة
 .كأرض الميعاد ىى رمز أكرشميـ السماكية  . ( 1:34تث )
 

ًمًؾ األىميكًريّْيفى قىاًاالن 21 "(:-23-21) األيات كفى مى الى . دىٍعًني أىميرَّ ًفي أىٍرًضؾى »22: كىأىٍرسىؿى ًإٍسرىاًايؿي ريسيالن ًإلىى ًسيحي
ٍقؿ كىالى ًإلىى كىٍرـو كىالى نىٍشرىبي مىاءى ًبٍارو  كمىؾى . نىًميؿي ًإلىى حى زى تيخي اكى تَّى نىتىجى ًمًؾ نىٍمًشي حى ـٍ يىٍسمىٍح 23. «ًفي طىًريًؽ اٍلمى فىمى

يًَّة، فىأىتىى ًإلىى  رىجى ًلًمقىاًء ًإٍسرىاًايؿى ًإلىى اٍلبىرّْ خى ًمي ى قىٍكًمًو كى مى ى ًسيحيكفي جى كًمًو، بىٍؿ جى كًر ًفي تيخي كفي إًلٍسرىاًايؿى ًباٍلميري ًسيحي
ارىبى ًإٍسرىاًايؿى  حى " . يىاىىصى كى

كىك رمز لمشيطاف المتكبر المممكء .  جاءت مف مرارةأمكريكفكأف كممة .  يعنى المتشامخسيحكفىناؾ رأل بأف 
ال نميؿ إلى حقؿ كال إلى " كنحف حيف جحدنا الشيطاف فى المعمكدية كأننا نردد كراء مكسى . مرارة ضد اإلنساف

فنحف سائريف فى برية ىذا  " بؿ نسمؾ فى طريؽ الممؾ نمشى حتى نتجاكز تخكمؾ. كـر كال نشرب ماء بار
 أف نترؾ ىذا العالـ فالعالـ ىك  إلىحتى نتجاكز تخـك الشيطاف، العالـ فى طريؽ المسيح ممكنا فيك الطريؽ 

 كالماء الذل يعطيو (..كركـ/ ماء)كفى مسيرتنا ال نقبؿ شيئان مف يده . مممكة الشيطاف كىك رئيس ىذا العالـ
مف يشرب  (2. كمو إلى زكاؿ (1لكف الحظ .   الشيطاف ىك خيرات مادية ، كالكركـ ىى أفراح كممذات العالـ

عطية المسيح ىك الركح القدس الذل ىك الماء الذل يشرب منو ال يعطش كيعطى  (3. مف ىذا الماء يعطش
 الفرح الحقيقى

فإذا فيمنا المعنى األكؿ فمكاف حربنا مع .  تعنى إتماـ الكصايا أك مكضعان مطركقان باألقداـ كمفتكح ياىصك
الشيطاف ىك فى مجاؿ تتميـ الكصايا كبالمعنى الثانى فيى تعنى أننا ينبغى أف نسمؾ الطريؽ الذل سمكو األباء 

نتيت حياة . قبمنا  بالسيؼ، كالمسيح ىـز الشيطاف بكممة اهلل التى سيحكفىـ دخمكا فيو كحاربكا الشيطاف كرمبكا كا 
 .ىى أمضى مف السيؼ 

. كاألمكرييف شماالن كقد حؿ رأكبيف مكاف األمكرييف (جنكبان )نير يفصؿ مكآب  = أرنكف
حاليان نير الزرقاء ككاف يمثؿ الحد الغربى لبنى عمكف كيفصميـ عف )ىك فرع شرقى لنير األردف  = يبكؽ

أما الجزء الشمالى فكاف يممكو عكج الذل ،  كبعد ذلؾ كرث ىذا المكاف سبط جاد عكض األمكرييف .األمكرييف
.  سبط منسى2/1ق أخذه مف

 
وي ًمٍف أىٍرنيكفى ًإلىى يىبُّكؽى ًإلىى بىًني عىمُّكفى 24(:- "24) أية مىمىؾى أىٍرضى دّْ السٍَّيًؼ كى بىوي ًإٍسرىاًايؿي ًبحى رى ـى بىًني . فىضى ألىفَّ تيخي

 ".عىمُّكفى كىافى قىًكيِّا
أل أف شعب إسرائيؿ أخذ كؿ أرض األمكرييف كلكنيـ لـ يقتربكا مف حدكد بنى عمكف  = إلى بنى عمكف

 كاف بينما.  أعطاىـ أرض األمكرييف فقط اهللؼ. المتاخمة لحدكد األمكرييف ، التى كانت خاضعة لمممؾ سيحكف 
 كيضاؼ  فيى عطية اهلل ليـ ، أف يأخذىا منيـ إسرائيؿيجب فبل لمعمكنييفقد أعطى أرض بنى عمكف ميراثان 



 (األصذاح الذادي والؼششوى )الؼذد 

 

 
115 

ـى بىًني عىمُّكفى كىافى قىًكيِّا  =ليذا أنيـ كانكا أقكياء  لكف قطعا لك كاف اهلل يريد أف يعطييـ أرض العمكنييف . ألىفَّ تيخي
 .فسينصرىـ اهلل عمييـ ميما كانكا أقكياء 

 
ًفي كيؿّْ 25  (:- "25) أية ٍشبيكفى كى ًميً  ميديًف األىميكًريّْيفى ًفي حى ـى ًإٍسرىاًايؿي ًفي جى ذى ًإٍسرىاًايؿي كيؿَّ ىًذًه اٍلميديًف، كىأىقىا فىأىخى
 ". قيرىاىىا

 
ذى كيؿَّ 26(:- "26) أية ؿى كىأىخى ارىبى مىًمؾى ميكآبى األىكَّ كىافى قىٍد حى ، كى ًمًؾ األىميكًريّْيفى كفى مى ًدينىةى ًسيحي ٍشبيكفى كىانىٍت مى ألىفَّ حى

تَّى أىٍرنيكفى   ". أىٍرًضًو ًمٍف يىًدًه حى
إذان حشبكف كانت . حشبكف اإلقميـ الشمالى مف مكآب ككاف بو مدينة سيحكفإحتؿ األمكريكف تحت قيادة ممكيـ 
ستكلى عمييا األمكريكف كالحظ أف . كبعد إنتصار إسرائيؿ عمى سيحكف صارت كؿ ىذه األراضى ليـ. مكآبية كا 

. إنتصار األمكرييف عمى المكآبييف ىك إزدىار مؤقت لمشر يعقبو نصرة أكالد اهلل
 :- تأمبلت 

   .لكجدنا آخر (دكـأ)ىناؾ طرؽ كثيرة ألكرشميـ السماكية كلك أرمؽ الشيطاف بابا - 1
 (عمؽ+ ماء )حينما نقترب مف أكرشميـ السماكية يرشدنا اهلل لبئر عميؽ يتدفؽ ماء - 2

ىك الذل يعطينا العمؽ فى معرفة المسيح كمحبة المسيح يسكبيا فى قمكبنا ، فيككف لنا  (الماء)فالركح القدس 
 .المسيح سر شبع كال نحتاج لسكاه 

 
ابي األىٍمثىاؿً 27 "(:-30-27) األيات كفى »: ًلذًلؾى يىقيكؿي أىٍصحى ًدينىةي ًسيحي تيٍصمىحى مى ٍشبيكفى فىتيٍبنىى، كى . ًايتيكا ًإلىى حى

كفى 28 ، لىًييبنا ًمٍف قىٍريىًة ًسيحي ٍشبيكفى ٍت ًمٍف حى رىجى ٍيؿه لىؾى يىا 29. أىٍىؿى ميٍرتىفىعىاًت أىٍرنيكفى . أىكىمىٍت عىارى ميكآبى . ألىفَّ نىارنا خى كى
كفى . ىىمىٍكًت يىا أيمَّةى كىميكشى . ميكآبي  ًمًؾ األىميكًريّْيفى ًسيحي بىنىاًتًو ًفي السٍَّبًي ًلمى يَّرى بىًنيًو ىىاًرًبيفى كى لًكٍف قىٍد 30. قىٍد صى

ـٍ  ٍينىاىي ٍشبيكفي ًإلىى ًديبيكفى . رىمى ٍبنىا ًإلىى نيكفىحى الًَّتي ًإلىى ًميدىبىا. ىىمىكىٍت حى  ".«كىأىٍخرى
:- نجد ىنا قصيدة شعرية أخرل صارت مثبلن يردده الناس 

.  يسجؿ اإلىانات كالسخرية التى قاليا األمكريكف حينما ىزمكا المكآبييف28،27
 الذل لـ يستطع  يعبر عف تعاطؼ كشفقة اإلسرائيمييف عمى خراب مكآب مع سخرية عمى إلييـ كمكش29

 .حمايتيـ مف ىجـك سيحكف كجيشو عمييـ
.  إنتقاـ إسرائيؿ مف سيحكف فى كؿ بمدة مف حشبكف إلى ديبكف كمف نكفح إلى ميدبا30
 

ابي األىٍمثىاؿً 27(:- "27) أية كفى »: ًلذًلؾى يىقيكؿي أىٍصحى ًدينىةي ًسيحي تيٍصمىحى مى ٍشبيكفى فىتيٍبنىى، كى  ".ًايتيكا ًإلىى حى
. قاؿ ىذا العدد شعراء األمكرييف أل بعد أف خربناىا فى الحرب ىمـ نبنييا لتصمح لممكنا سيحكف
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كفى 28(:- "28) أية ، لىًييبنا ًمٍف قىٍريىًة ًسيحي ٍشبيكفى ٍت ًمٍف حى رىجى  .أىٍىؿى ميٍرتىفىعىاًت أىٍرنيكفى . أىكىمىٍت عىارى ميكآبى . ألىفَّ نىارنا خى
" 

. بعد أف إمتمؾ سيحكف مدينة حشبكف أرسؿ ناران عمى بقية مدف مكآب مثؿ عار مكآب أل عار التى لمكآب
. كأىمكت أىؿ مرتفعات أرنكف

 
ٍيؿه لىؾى يىا ميكآبي 29(:- "29) أية ًمًؾ . ىىمىٍكًت يىا أيمَّةى كىميكشى . كى بىنىاًتًو ًفي السٍَّبًي ًلمى يَّرى بىًنيًو ىىاًرًبيفى كى قىٍد صى

كفى  " .األىميكًريّْيفى ًسيحي
 = كيؿ لؾ يا مكآب. 30فى ىذه اآلية كاآلية. ىنا الشعر الذل نظمو بنى إسرائيؿ كزادكه عمى قصيدة األمكرييف

  .أل ما أشد عذابؾ حينما ىزمؾ سيحكف
 قد صير بنيو. لـ يستطع إليؾ أف ينقذؾ ككمكش إلو المكآبييف ككانكا يقدمكف لو أطفاليـ = ىمكت يا أمة كمكش

. ىذا اإللو المزيؼ صير تابعيو أل بنيو ىاربيف كلـ يقدر عمى حمايتيـ = ىاربيف
 

ـٍ 30(:- "30) أية ٍينىاىي ٍشبيكفي ًإلىى ًديبيكفى . لًكٍف قىٍد رىمى ٍبنىا ًإلىى نيكفىحى الًَّتي ًإلىى ًميدىبىا. ىىمىكىٍت حى  ".«كىأىٍخرى
. أل صكبنا ضرباتنا ليـ أل ضد األمكرييف = قد رميناىـكمع قكة سيحكف الذل فعؿ ىذا بمكآب ككمكش 

. كضربنا المدف التى كانكا قد إستكلكا عمييا مف حشبكف إلى ديبكف
 

ـى ًإٍسرىاًايؿي ًفي أىٍرًض األىميكًريّْيفى 31 (:- "31) أية  ". فىأىقىا
طىرىديكا األىميكًريّْيفى الًَّذيفى ىينىاؾى 32(:- "32) أية ذيكا قيرىاىىا كى ، فىأىخى  ".كىأىٍرسىؿى ميكسىى ًليىتىجىسَّسى يىٍعًزيرى

مكرية محصنة فيى عمى حدكد بنى عمكف األقكياء لذلؾ تركيا مكسى إلى أف إستتب لو أيعزير كانت مدينة 
. فصارت األرض كميا ليـ. األمر فى كؿ أرض األمكرييف

فإذا فيمنا أف سيحكف يرمز لمشيطاف فيك قد ممؾ عمى شعب اهلل  (30-27)كىناؾ معنى رمزل لمقطعة الشعرية 
 كيرمز ليا بحشبكف (الكنيسة) ربو كأعاد بناء المدينة أل جسدهض لكف اهلل أتى كـ ،فترة مف الزماف كضربو

(. 10،9:1رإ)كخرجت نار الركح القدس لتعيد البناء 
 

ًعديكا ًفي طىًريًؽ بىاشىافى 33 "(:-35-33) األيات صى ليكا كى كَّ ًمي ي قىٍكًمًو . ثيَـّ تىحى جى ـٍ ىيكى كى رىجى عيكجي مىًمؾي بىاشىافى ًلًمقىاًاًي فىخى
ٍرًب ًفي ًإٍذرىًعي ًميً  قىٍكًمًو كىأىٍرًضًو، »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى34. ًإلىى اٍلحى ٍؼ ًمٍنوي ألىنّْي قىٍد دىفىٍعتيوي ًإلىى يىًدؾى مى ى جى الى تىخى

ٍشبيكفى  ًمًؾ األىميكًريّْيفى السَّاًكًف ًفي حى كفى مى ـٍ 35. «فىتىٍفعىؿي ًبًو كىمىا فىعىٍمتى ًبًسيحي تَّى لى ًمي ى قىٍكًمًو حى جى بىًنيًو كى بيكهي كى رى فىضى
وي  مىمىكيكا أىٍرضى " .يىٍبؽى لىوي شىاًرده، كى
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إعكجاج كلذلؾ لـ يرسؿ ليا مكسى ليتفاكض فبل  = عكجباشاف تعنى عار كىى تمثؿ الطرؽ المعكجة كممكيا 
كلكف ما ىى ىذه القكة اماـ قكة  (رمز لمشيطاف القكل) ىذا كاف ضخمان جدان كقكيان جدان عكجك. تفاكض مع الشر

.كعكج كسيحكف كبلىما امكرييف (11:3تث )اهلل 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثانى كالعشركف
 

بمعاـ 
كقد جرَّب اآلف تحريض أدكـ ثـ . الشيطاف لُو طرؽ متعددة لُيسقط بيا البشر فيمنعيـ مف دخكؿ أكرشميـ السماكية

خاؼ ، فممؾ مكآب حيف رأل إسرائيؿ كقد ىـز جيرانو . كىا ىك ىنا ُيجرِّب سبلح المعنة. بحرب عكج كسيحكف
ستدعى ممكيـ باالؽ نبيان إسمو بمعاـ ليمعف لُو الشعب   .كا 

أجبر بمعاـ أف ينطؽ بالبركة بدالن - 2لـ يقبؿ أف يمعف أحد شعبو - 1:  اهلل الُمحب بشعبو فيك لنتأمؿ عنايةكلكف
اهلل - 5فتح فـ بمعاـ لينطؽ بالبركة ررـ إرادتو - 4يفتح اهلل فـ األتاف ليتكمـ عمى رير طبيعتو - 3مف المعنة 

 "لـ يبصر إثمان فى يعقكب"يعاقب شعبو إذا أخطأ كلكنو أماـ الشعكب الغريبة يدافع عنيـ كلنسمع قكؿ بمعاـ 
(21:23).  

. ( 9:2تث)ككاف اهلل قد منع مكسى مف أف ُيحارب مكآب فاهلل أعطاىا ميراثان لبنى لكط كما فعؿ مع بنى عمكف 
ثـ خافكا . ( 17:11قض)فرفض أكالن إعطاء إذف بالمركر لمشعب . لكف باالؽ ممؾ مكآب إرتعب فيك ال يعمـ ىذا

كثقة باالؽ فى لعنات بمعاـ كمف يثؽ . كالخاطىء دائمان فى حالة خكؼ مف ال شىء . منيـ ألخبار إنتصاراتيـ
  .الخ... ىذه األياـ فى قكة األعماؿ كالحسد كالسحر كاألحجبة

شخصية بمعاـ بف بعكر 
قاؿ مف  (7:23عد) كىك فى  .(4:23تث)ىك ليس مف شعب اهلل بؿ مف فتكر التى فى أراـ النيريف  -1

فيك مف أراـ بيف النيريف كأراـ نسبة ألراـ . يقاؿ فتكر التى عمى النير (5:22)كفى . أراـ أتى بى باالؽ 
كأراـ بيف النيريف أل بيف . ثـ إمتدت حتى سكريا كلبناف (23،22:10تؾ )بف ساـ الذل سكنيا أكالن 

. فحيف يقاؿ النيريف يقصد دجمة كالفرات كحيف يقاؿ النير فقط فالمقصكد بو الفرات. نيرل دجمة كالفرات
كتككف أراـ بدأت . فتككف فتكر ىذه عمى نير الفرات فى العراؽ كبذلؾ تككف رحمة الرسؿ تستغرؽ شيران 

 كىناؾ .أكالن فى أرض العراؽ كسميت أراـ بيف النيريف ثـ إمتدت لسكريا كلبناف، كتسمى حينئذ أراـ فقط
 .أراـ دمشؽ كأراـ صكبا كأراـ بيت رحكب كأراـ معكة ، لكف قكلو أراـ فقط فالمقصكد سكريا

. ككصمت أخباره لمكآب فإستدعكه. يبدك أنو كاف مشيكران بأعمالو الخارقة لمطبيعة -2
ككاف يستشيره قبؿ أل تصرؼ ، يرل البعض أف بمعاـ كاف نبيان حقيقيان كقد دخؿ فى معامبلت مع اهلل  -3

 باإلضافة أف نبكات بمعاـ كانت 12ع اهلل لبمعاـ فقاؿ + 9 ع"فأتى اهلل إلى بمعاـ " كدليميـ ىذه اآليات 
 فقد حدث ىذا مع نبكخذ  ،كىؤالء يضيفكف أنو ليس رريبان أف يتعامؿ اهلل مع األمـ. فى راية الركعة

فاهلل ال . كفى العصر الرسكلى كجدنا كرنيميكس الذل كاف يعبد اهلل بتقكل.  يكناف لنينكل اهللنصر كأرسؿ
كيعممكف صحة نبكتو أنو لك كاف ساحران فمماذا إىتـ اهلل . يقصر نفسو عمى شعب معيف أك شخص معيف

أما ككف بمعاـ .  فإف ما يخرج مف فـ الشيطاف كأتباعو ضد أكالد اهلل ال قيمة لوُ ،بإصرار أال يمعف شعبو
نتيت حياتو بجريمة كبرل إرتكبيا فى حؽ اهلل كأكالده، فإنيـ يركف أف كممة ، قد أخطأ كتكرر خطأه  كا 
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نما يمكف أف يكىب ركح النبكة لفترة  نبى ال تعنى كظيفة دائمة متى ُأعطيت إلنساف رافقتو كؿ حياتو، كا 
 ىذا كاألنبياء أنفسيـ ليـ أخطاؤىـ فى حياتيـ ،معينة لتحقيؽ خطة معينة ثـ ينزع منيـ ىذا الركح

كُيضاؼ ليذا أف اهلل يستخدـ أحسف المكجكد فى كؿ مكاف  (16-1:7صـ2)الشخصية كفى الخدمة 
كما كاف شاكؿ .  كقد كجد فى بمعاـ لفترة معينة أفضؿ شخص يمكنو أف يتعامؿ معوُ  .لكى تصؿ رسالتو

كىذا ما . الممؾ أفضؿ شخص لفترة معينة كمؤله اهلل مف الركح القدس كلكف حينما أخطأ نزع منو الركح 
ف أخطر ما يصيب رجاؿ الديف . حدث مع بمعاـ فاهلل تعامؿ معُو فترة طكيمة لكف حبو لمماؿ أسقطو كا 

كقطعا فيذا الرأل . كىذا ما حدث مع ييكذا تمميذ المسيح . (11يو + 16-14بط 2)عمكمان حب الماؿ 
ىك الصكاب فاهلل ال يترؾ شعبا دكف أف يتعامؿ معو بطريقة أك بأخرل فيك خالؽ الجميع كمسئكؿ عف 

 .كؿ العالـ 
رأل بعض األباء أنو كاف ساحران كعرافان كلكف اهلل إستخدمو لتحقيؽ مقاصد إليية عمكية كىنا فاهلل أخرج  -4

كأنو كاف يحمؿ قكة شيطانية كأكضح اهلل عجز قكل الشيطاف عف أف يمحؽ األذل . مف الجافى حبلكة
كسمح اهلل بيذا قبؿ أف يدخؿ الشعب ألرض المكعد ليعمف أف اإلنساف . بأكالده بؿ حكؿ المعنة إلى بركة

الُمتحصف باهلل المتبرر بدـ المسيح كيسكف فيو الركح القدس كيرتفع نحك أكرشميـ السماكية ال تقدر 
كأصحاب ىذا الرأل . الشياطيف أف تمعنو اك تفترل عميو، بؿ يشرؽ النكر اإلليى فيو كيشيد الكؿ لوُ 

كطمبو بناء سبعة مذابح عمى مرتفعات بعؿ . يثبتكف أنو ساحر بأنو قبؿ حمكاف العرافة أل أجرة السحر
يعنى أف إمكانياتو فى العرافة قد تكقفت  (23:23 )"ليس عيافة عمى يعقكب"كقكلو . ىك تصرؼ سحرة

ذا كاف اهلل قد بارؾ إبراىيـ كنسمو فكيؼ تؤثر لعنة أحد فييـ. تمامان   كلكف كاف اهلل يأمر بقتؿ السحرة .كا 
إذان الرأل بأنو . فيؿ يعطى اهلل نبكات جميمة عف المسيح لساحر يتعامؿ مع الشياطيف  (16 : 22خر)

 .ساحر بعيد عف الصحة 
ىذا النبى أك الساحر صار لُو تبلميذ إحتفظكا بنبكاتو كمنيا عرؼ المجكس عف السيد  المسيح خصكصان  -5

 .( 17:24 )"إسرائيؿ يبرز كككب مف يعقكب كيقكـ قضيب مف" ىذه النبكة 
. كاف صحيحان عف المسيح مف الذل كاف يكمـ بمعاـ ىؿ اهلل حقان أـ الشيطاف؟ الميـ أف كؿ ما قالُو بمعاـ  -6

 ىك الذل يكممو حيف أعطى باالؽ مشكرة ككاف الشيطاف. تو انبك أعمف حيفكاف اهلل ىك الذل يكممو ؼ
ككاف حبو لمماؿ ىك الدافع القكل ألخطائو كتغمبت عميو شيكة حب الماؿ ، كمف ىنا تغمب عميو . شريرة 

اهلل كاف قادرا أف يترؾ . الشيطاف، كلكف منعو اهلل أف يقكؿ كممة عمى شعبو، كىذه ىى حماية اهلل لشعبو
كىذا ما حدث مع . بمعاـ يتكمـ كيمعف الشعب كيحمى ىك شعبو ، لكف ىذا يظير مدل عناية اهلل بنا

خراج شياطيف ثـ رمبو حب الماؿ    .ييكذا تمميذ المسيح ، فقد عاشر المسيح كأرسمو لشفاء مرضى كا 
كىذا راجع ألف لُو إسميف أك أف ىذه . يذكر اإلسـ ىنا أنو بمعاـ بف بعكر كيسميو بطرس بمعاـ بف بصكر -7

كمعنى . التسمية ىى التسمية اليكنانية أك ىك إسـ شيرة بيف الييكد كىـ ريركا إسمو مف بعكر لبصكر
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كيصبح المعنى أنو أتمؼ   .أتمؼ كأىمؾ= كبعكر            .(الشعب)= آـ       + بمع = إسمو بمعاـ 
. كأىمؾ كبمع الشعب

. يتضح مف القصة أف مكآب كاف متحالفان مع قبائؿ مدياف كىـ قبائؿ كثيرة ككثيرل التجكؿ فى الصحراء -8
 ؤالءكه، كرالبان حيف خاؼ ممؾ مكآب مف إسرائيؿ تشاكر مع شيكخ مدياف كىـ أشاركا عميو بيذه المشكرة 

كانت ليـ صمة ببمعاـ بحكـ تجكليـ فى كؿ مكاف كدليؿ ىذا أنو بعد أف أنيى ميمتو كأشار عمى مكآب 
 .مشكرتو السيئة ذىب كأقاـ عند أصدقائو مف شعب مدياف

 
ا1(:- "1) أية ٍبًر أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى ًمٍف عى نىزىليكا ًفي عىرى ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كى  ".كىاٍرتىحى

ريحا كىى المنطقة أالجزء مف نير األردف الذل تقع عميو  = عبر أردف أريحا. أل سيكؿ مكآب = عربات مكآب
 . أك صحراء أك سيؿ ممتدككممة عربة تعنى القفر. المحصكرة بيف البحر األحمر كالبحر الميت

 
، 2 "(:-3-2) األيات ًمي ى مىا فىعىؿى ًإٍسرىاًايؿي ًباألىميكًريّْيفى لىمَّا رىأىل بىاالىؽي ٍبفي ًصفُّكرى جى كى

فىًزعى ميكآبي ًمفى الشٍَّعًب ًجدِّا 3
رى ميكآبي ًمٍف ًقبىؿى بىًني ًإٍسرىاًايؿى  جى ضى ، كى  ".ألىنَّوي كىًثيره

ٍقؿً »: فىقىاؿى ميكآبي ًلشيييكًخ ًمٍديىافى 4(:- "4) أية ٍضرىةى اٍلحى ٍكلىنىا كىمىا يىٍمحىسي الثٍَّكري خي ٍمييكري كيؿَّ مىا حى . «اآلفى يىٍمحىسي اٍلجي
ًمكنا ًلميكآبى ًفي ذًلؾى الزَّمىافً  كىافى بىاالىؽي ٍبفي ًصفُّكرى مى " . كى

 .باالؽ يشتكى لشيكخ مدياف خكفو مف الشعب 
 

مىى النٍَّيًر ًفي أىٍرًض بىًني شىٍعًبًو ًليىٍدعيكىهي قىاًاالن 5 (:- "5) أية ، ًإلىى فىتيكرى الًَّتي عى ـى ٍبًف بىعيكرى : فىأىٍرسىؿى ريسيالن ًإلىى بىٍمعىا
رىجى ًمٍف ًمٍصرى » ذىا شىٍعبه قىٍد خى ٍجوى األىٍرًض، كىىيكى ميًقيـه ميقىابىًمي. ىيكى ذىا قىٍد وىشَّى كى   ".ىيكى

كيبدك أف باالؽ ممؾ مكآب قد أدرؾ أف . نجده يرسؿ لبمعاـ فيككف أف أصحاب المشكرة ىـ شيكخ مدياف
 كأف بركة خاصة تصاحبيـ فيـ لـ يستخدمكا أسمحة ضد  ،إنتصارات الشعب ىى إنتصارات رير طبيعية

ليذا فباالؽ لـ يجيز جيشان يحارب بو بؿ لجأ لمعرافة كالسحر . بؿ ىـ ينتصركا بقكة الصبلة كالتضرعات. فرعكف
 .ليكاجو بيما البركة

 
ـي ًمنّْي، لىعىمَّوي ييٍمًكنينىا أىٍف نىٍكًسرىهي فىأىٍطريدىهي ًمفى األىٍرًض، 6(:- "6) أية ، ألىنَّوي أىٍعظى فىاآلفى تىعىاؿى كىاٍلعىٍف ًلي ىذىا الشٍَّعبى

ٍمعيكفه   ".«ألىنّْي عىرىٍفتي أىفَّ الًَّذم تيبىاًركيوي ميبىارىؾه كىالًَّذم تىٍمعىنيوي مى
. رالبان ىذه كممات شيكخ مدياف=  الذل تباركو مبارؾ كالذل تمعنوي ممعكف

  
كىمَّميكهي ًبكىالىـً 7(:- "7) أية ـى كى ، كىأىتىٍكا ًإلىى بىٍمعىا ـٍ ٍمكىافي اٍلًعرىافىًة ًفي أىٍيًديًي حي ، كى شيييكخي ًمٍديىافى فىاٍنطىمىؽى شيييكخي ميكآبى كى

 ".بىاالىؽى 



 (األصذاح الثاًي والؼششوى )الؼذد 

 

 
121 

.  يدعكف بمعاـشيكخ مدياف م  شيكخ مكآبمرة أخرل ىا نحف نرل 
 

ـٍ 8  (:- "9-8) أية كىابنا كىمىا ييكىمّْميًني الرَّبُّ »: فىقىاؿى لىيي ـٍ جى مىٍيكي ؤىسىاءي ميكآبى ًعٍندى . «ًبيتيكا ىينىا المٍَّيمىةى فىأىريدَّ عى فىمىكىثى ري
ـى  قىاؿى 9 .بىٍمعىا ـى كى ؟»: فىأىتىى اهللي ًإلىى بىٍمعىا اؿي الًَّذيفى ًعٍندىؾى ـٍ ىؤيالىًء الرّْجى  "«مىٍف ىي

. ليس أف اهلل ال يعمـ كلكف اهلل ينبيو لئبل يسقط كيذىب معيـ = مف ىؤالء
 

ـيً هللً 10 "(:-14-10) األيات ذىا الشٍَّعبي 11: بىاالىؽي ٍبفي ًصفُّكرى مىًمؾي ميكآبى قىٍد أىٍرسىؿى ًإلىيَّ يىقيكؿي »: فىقىاؿى بىٍمعىا ىيكى
ٍجوى األىٍرضً  اًرجي ًمٍف ًمٍصرى قىٍد وىشَّى كى اًربىوي كىأىٍطريدىهي . اٍلخى فىقىاؿى اهللي 12 .«تىعىاؿى اآلفى اٍلعىٍف ًلي ًإيَّاهي، لىعىمّْي أىٍقًدري أىٍف أيحى

ـى  ، ألىنَّوي ميبىارىؾه »: ًلبىٍمعىا ـٍ كىالى تىٍمعىًف الشٍَّعبى ؤىسىاًء بىاالىؽى 13. «الى تىٍذىىٍب مىعىيي قىاؿى ًلري ا كى بىاحن ـي صى ـى بىٍمعىا اٍنطىًمقيكا ًإلىى »: فىقىا
ـٍ  ـٍ ألىفَّ الرَّبَّ أىبىى أىٍف يىٍسمىحى ًلي ًبالذَّىىاًب مىعىكي قىاليكا14. «أىٍرًضكي ؤىسىاءي ميكآبى كىأىتىٍكا ًإلىى بىاالىؽى كى ـى ري ـي »: فىقىا أىبىى بىٍمعىا

 ".«أىٍف يىٍأًتيى مىعىنىا
ىنا نرل مثاالن كاضحان لمنقؿ الخاطىء لمكبلـ كىذا ما يشكه كبلـ اهلل أف ال ننقمو بأمانة كالحظ تسمسؿ النقؿ 

.     كىذا ما حدث مع حكاء كالحية. كىذه طريقة الشيطاف..... الخاطىء
  .الشعب ألنو مبارؾ ال تذىب معيـ كال تمعف:- اهلل قاؿ لبمعاـ

. ىذا أقؿ مما قالُو اهلل لُو .... الرب أبى أف يسمح لى بالذىاب معكـ:- بمعاـ يقكؿ لمرسؿ
 .ىذا أقؿ مما قالُو بمعاـ ليـ.............. أبى بمعاـ أف يأتى معنا:- الرسؿ يقكلكف لمممؾ

 
ـى ًمٍف أيكلًاؾى 15  "(:-18-15) األيات ؤىسىاءى أىٍكثىرى كىأىٍعظى ا ري قىاليكا لىوي 16. فىعىادى بىاالىؽي كىأىٍرسىؿى أىٍيضن ـى كى : فىأىتىٍكا ًإلىى بىٍمعىا

، : ىكىذىا قىاؿى بىاالىؽي ٍبفي ًصفُّكرى » كيؿَّ مىا تىقيكؿي ًلي أىٍفعىميوي 17الى تىٍمتىًنٍ  ًمفى اإًلٍتيىاًف ًإلىيَّ . ألىنّْي أيٍكًرميؾى ًإٍكرىامنا عىًظيمنا، كى
قىاؿى ًلعىًبيًد بىاالىؽى 18. «فىتىعىاؿى اآلفى اٍلعىٍف ًلي ىذىا الشٍَّعبى  ـي كى ابى بىٍمعىا ةن »: فىأىجى لىٍك أىٍعطىاًني بىاالىؽي ًمٍؿءى بىٍيًتًو ًفضَّ كى

ًغيرنا أىٍك كىًبيرنا زى قىٍكؿى الرَّبّْ ًإلًيي ألىٍعمىؿى صى اكى ذىىىبنا الى أىٍقًدري أىٍف أىتىجى  ".كى
كالحظ أف بمعاـ يقكؿ . كلكف لؤلسؼ كاف يعرج بيف الفرقتيف. إجابة بمعاـ الكاضحة كالقكية ىنا تكبخ المؤمنيف

يمكف القكؿ أف .  كىذا الكبلـ ال يصدر عف ساحر يتعامؿ مع الشيطاف . إذف ىك يعرؼ اهلل(18 )الرب إليى
 . كلـ يجد اهلل أفضؿ منو ليتعامؿ معو "أحسف الكحش"فى ىذا المكاف كاف بمعاـ 

 
ـى مىاذىا يىعيكدي الرَّبُّ ييكىمّْميًني ًبوً 19(:- "19) أية ا ىًذًه المٍَّيمىةى ألىٍعمى  ". «فىاآلفى اٍمكيثيكا ىينىا أىٍنتيـٍ أىٍيضن

.  ىك كاف يأمؿ ىذا، أف يسمح اهلل. فيؿ اهلل سيغير رأيو ألف باالؽ زاد المكافأة. ىذه الجممة أكضحت تردده
 

قىاؿى لىوي 20(:- "20) أية ـى لىٍيالن كى ، ًإنَّمىا تىٍعمىؿي األىٍمرى »: فىأىتىى اهللي ًإلىى بىٍمعىا ـٍ اؿي ًليىٍدعيكؾى فىقيـً اٍذىىٍب مىعىيي ًإٍف أىتىى الرّْجى
 ".«الًَّذم أيكىمّْميؾى ًبًو فىقىطٍ 
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سممتيـ "( 12:81مز)كراجع  (4:20مز ) "فالرب يعطى كؿ كاحد حسب قمبو". لقد تركو الرب لرربتو الخاصة
أف اهلل كضع الكبلـ فى فمو كليس  (5:23عد)كلذلؾ نجد فى  . "إلى قساكة قمكبيـ ليسمككا فى مؤامرات أنفسيـ
. فى قمبو فالقمب مشغكؿ بمحبة الفضة كالماؿ

  .كلكف اهلل يحاكؿ كبح جماحو. اهلل يعمـ أنو متعجؿ الذىاب معيـ ليحصؿ عمى الماؿ = إف أتى الرجاؿ ليدعكؾ
 

ؤىسىاًء ميكآبى 21 "(:-30-21) األيات مىى أىتىاًنًو كىاٍنطىمىؽى مى ى ري شىدَّ عى ا كى بىاحن ـي صى ـى بىٍمعىا  .فىقىا
مىى أىتىاًنًو كىويالىمىاهي مىعىوي 22 قىؼى مىالىؾي الرَّبّْ ًفي الطًَّريًؽ ًلييقىاًكمىوي كىىيكى رىاًكبه عى كى بي اهلًل ألىنَّوي ميٍنطىًمؽه، كى ًميى وىضى . فىحى
مىشىٍت ًفي 23 سىٍيفيوي مىٍسميكؿه ًفي يىًدًه، فىمىالىًت األىتىافي عىًف الطًَّريًؽ كى رىًت األىتىافي مىالىؾى الرَّبّْ كىاًقفنا ًفي الطًَّريًؽ كى فىأىٍبصى

ٍقؿً  ـي األىتىافى ًليىريدَّىىا ًإلىى الطًَّريؽً . اٍلحى رىبى بىٍمعىا اًاطه ًمٍف ىينىا 24. فىضى ، لىوي حى كـً ٍندىؽ ًلٍمكيري قىؼى مىالىؾي الرَّبّْ ًفي خى ثيَـّ كى
اًاطه ًمٍف ىينىاؾى  حى بىيىا 25. كى رى اًاًط، فىضى ـى ًباٍلحى غىطىٍت ًرٍجؿى بىٍمعىا ضى اًاطى، كى مىًت اٍلحى رىًت األىتىافي مىالىؾى الرَّبّْ زىحى فىمىمَّا أىٍبصى

ا ٍيثي لىٍيسى سىًبيؿه ًلمنُّكيكًب يىًميننا أىٍك ًشمىاالن 26. أىٍيضن يّْؽ حى قىؼى ًفي مىكىافو ضى كى ا كى فىمىمَّا 27. ثيَـّ اٍجتىازى مىالىؾي الرَّبّْ أىٍيضن
ـى  ٍت تىٍحتى بىٍمعىا بىضى ، رى رىًت األىتىافي مىالىؾى الرَّبّْ رىبى األىتىافى ًباٍلقىًضيبً . أىٍبصى ضى ـى كى بي بىٍمعىا ًميى وىضى ـى 28. فىحى فىفىتىحى الرَّبُّ فى

ـى  ؟»: األىتىاًف، فىقىالىٍت ًلبىٍمعىا ٍبتىًني اآلفى ثىالىثى دىفىعىاتو رى تَّى ضى نىٍعتي ًبؾى حى ـي ًل ىتىافً 29. «مىاذىا صى ألىنًَّؾ »: فىقىاؿى بىٍمعىا
ٍيًت ًبي ـى 30. «لىٍك كىافى ًفي يىًدم سىٍيؼه لىكيٍنتي اآلفى قىٍد قىتىٍمتيؾً . اٍزدىرى أىلىٍستي أىنىا أىتىانىؾى الًَّتي رىًكٍبتى »: فىقىالىًت األىتىافي ًلبىٍمعىا

ٍدتي أىٍف أىٍفعىؿى ًبؾى ىكىذىا؟ ؟ ىىٍؿ تىعىكَّ كًدؾى ًإلىى ىذىا اٍليىٍكـً جي مىٍييىا ميٍنذي كي  .«الى »: فىقىاؿى « عى
  :-الحظ تسمسؿ ضغط المبلؾ

 . األتاف تميؿ عف الطريؽ .1
نحشرت .  أل ممر ضيؽ يحيط بو جدراف كتظممو الكركـبخندؽ لمكرـكفى طريقو مر  .2 فمالت األتاف كا 

  .رجؿ بمعاـ فى الحائط
  . أل الميؿ عنو أك ليس كسيمة أخرل لمتحكؿ عف الطريؽمكاف ضيؽ ليس سبيؿ لمنككب منو .3

 فنبلحظ أف . كال يككف اهلل راضيان عنيا اإلنسافختارىامكىذه ىى طريقة اهلل إلعبلف عدـ رضاؤه فى أل طريؽ 
 فيك يضع عراقيؿ فى الطريؽ لعؿ اإلنساف يفيـ أف اهلل رير .حرية اإلنساف محدكدة بينما أف حرية اهلل مطمقة 

كظؿ  كال يكترث بيذه العراقيؿ كما فعؿ بمعاـ ال ييتـ، ككلكف إذا كاف اإلنساف ساعيان كراء شيكتو كبمعاـ . راضى
(.  4 : 20مز)" الرب يعطؾ حسب قمبؾ كيتمـ كؿ رأيؾ" فاهلل يتركو لمصيره بحسب قكؿ المزمكر يضرب الحمار

  .كالحظ حزف بمعاـ كثكرتو مف ىذه المعكقات بينما ىى قد حفظت حياتو
. تعنى منذ بدأت تركب أك منذ كالدتؾ =  إلى ىذا اليـكؾمنذ كجكد

كالحظ أف بمعاـ قاؿ فى نبكاتو أنو مفتكح العينيف كلكنو اآلف ُمغمؽ العينيف بسبب شيكة الماؿ التى تممكت عميو 
. بينما األتاف نجدىا كقد إنفتحت عينييا كرأت المبلؾ بؿ إنفتح فميا
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. فيؿ كثير أف اهلل  يجعؿ أتاف تتكمـ. كليس عجيبان أف تتكمـ األتاف فقد تكمـ الشيطاف عمى فـ الحّية مف قبؿ
كىناؾ تساؤالت عف كيؼ لـ يندىش بمعاـ . كمعنى كبلـ األتاف أف ىناؾ شيئان ما فكؽ طاقتو قد منعو مف السير

مف أف أتانو يتكمـ؟ 
رالبان ففى كقت المعجزة يككف اإلنساف كالنائـ أك يشعر كما لك كاف فى حمـ كبعد ىذا يشعر بذىكؿ مما  -1

 .  حدث
  .ربما ُدىش فعبلن كالكتاب لـ يسجؿ ىذا كربما فيـ أف ىذا بيد اهلل -2
فالكثنييف كانكا يتكممكف مع الحيكانات . ربما ىك كعراؼ إعتاد عمى مثؿ ىذه الممارسات العجيبة -3

تجاىاتياءكيتفا . كربما كبخو الرب بذات الكسيمة التى كاف يستعمميا . لكف كيتشائمكف عف حركاتيا كا 
 .كالكثنيكف قطعان حيف يتعاممكف مع الحيكانات بيذا األسمكب يككف الحيكاف كاقعان تحت تأثير شيطانى

 
سىٍيفيوي مىٍسميكؿه 31 "(:-35-31) األيات رى مىالىؾى الرَّبّْ كىاًقفنا ًفي الطًَّريًؽ كى ، فىأىٍبصى ـى ٍينىٍي بىٍمعىا ثيَـّ كىشىؼى الرَّبُّ عىٍف عى

ٍجًيوً  مىى كى رَّ سىاًجدنا عى ؟ ىأىنىذىا قىٍد »: فىقىاؿى لىوي مىالىؾي الرَّبّْ 32. ًفي يىًدًه، فىخى ٍبتى أىتىانىؾى اآلفى ثىالىثى دىفىعىاتو رى ًلمىاذىا ضى
ٍرطىةه أىمىاًمي،  ًة ألىفَّ الطًَّريؽى كى مى رىٍجتي ًلٍمميقىاكى خى

مىالىٍت ًمٍف قيدَّاًمي اآلفى ثىالىثى دىفىعىاتو 33 ٍتًني األىتىافي كى رى ـٍ . فىأىٍبصى لىٍك لى كى
ـي ًلمىالىًؾ الرَّبّْ 34. «تىًمٍؿ ًمٍف قيدَّاًمي لىكيٍنتي اآلفى قىٍد قىتىٍمتيؾى كىاٍستىٍبقىٍيتييىا ـٍ أىنَّؾى كىاًقؼه . أىٍخطىٍأتي »: فىقىاؿى بىٍمعىا ـٍ أىٍعمى ًإنّْي لى

ٍينىٍيؾى فىًإنّْي أىٍرج ي . ًتٍمقىاًاي ًفي الطًَّريؽً  ـى 35. «كىاآلفى ًإٍف قىبيحى ًفي عى نَّمىا »: فىقىاؿى مىالىؾي الرَّبّْ ًلبىٍمعىا اًؿ، كىاًِإ اٍذىىٍب مى ى الرّْجى
ـي ًباٍلكىالىـً الًَّذم أيكىمّْميؾى ًبًو فىقىطٍ  ؤىسىاًء بىاالىؽى . «تىتىكىمَّ ـي مى ى ري " .فىاٍنطىمىؽى بىٍمعىا

. أل طريقؾ كجدتيا مؤدية لميبلؾ = الطريؽ كرطة أمامى
 

مىى تىٍخـً 36  "(:-40-36) األيات ًدينىًة ميكآبى الًَّتي عى رىجى الٍسًتٍقبىاًلًو ًإلىى مى اءى، خى ـى جى فىمىمَّا سىًم ى بىاالىؽي أىفَّ بىٍمعىا
كـً  ى التُّخي ـى 37. أىٍرنيكفى الًَّذم ًفي أىٍقصى قِّا الى أىٍقًدري »: فىقىاؿى بىاالىؽي ًلبىٍمعىا ؟ أىحى ـٍ تىٍأًت ًإلىيَّ ؟ ًلمىاذىا لى ؾى ـٍ أيٍرًسٍؿ ًإلىٍيؾى ألىٍدعيكى أىلى

؟ ـي ًلبىاالىؽى 38« أىٍف أيٍكًرمىؾى ـي الًَّذم . ىأىنىذىا قىٍد ًجٍاتي ًإلىٍيؾى »: فىقىاؿى بىٍمعىا ؟ اىٍلكىالى ـى ًبشىٍيءو أىلىعىمّْي اآلفى أىٍستىًطي ي أىٍف أىتىكىمَّ
ـي  عيوي اهللي ًفي فىًمي ًبًو أىتىكىمَّ ـي مى ى بىاالىؽى كىأىتىيىا ًإلىى قىٍريىًة حىصيكتى 39. «يىضى نىمنا، 40. فىاٍنطىمىؽى بىٍمعىا فىذىبىحى بىاالىؽي بىقىرنا كىوى

ؤىسىاًء الًَّذيفى مىعىوي  لىى الرُّ ـى كىاًِإ  ".كىأىٍرسىؿى ًإلىى بىٍمعىا
 ظنو الممؾ يريد أكثر كما حدث بو أتكمـ ما يضعو اهلل فى فمىمف المؤكد أف بمعاـ حيف كصكلو لباالؽ كقكلُو 

. كذبح باالؽ لمبقر كالغنـ ىك نكع مف الطقكس الدينية رالبان . مف قبؿ كلذلؾ بدأ بإكرامو بالكالئـ
 

ى الشٍَّعبً 41(:- "41) أية ـى كىأىٍصعىدىهي ًإلىى ميٍرتىفىعىاًت بىٍعؿ، فىرىأىل ًمٍف ىينىاؾى أىٍقصى ذى بىاالىؽي بىٍمعىا بىاًح أىخى ًفي الصَّ  ".كى
كاف باالؽ يظف أف لعنة بمعاـ ستككف أشد مف عمى مرتفعات بعؿ بينما ىك يرل الشعب مف  = مرتفعات بعؿ

. ن(ىذا يشبو الحسد)عمى التؿ بكثرة عددىـ 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثالث كالعشركف
 

 نبكات بمعاـ
 

ـي ًلبىاالىؽى 1 (:- "1) أية سىٍبعىةى ًكبىاشو »: فىقىاؿى بىٍمعىا  ".«اٍبًف ًلي ىيينىا سىٍبعىةى مىذىابحى كىىىيٍّْئ ًلي ىيينىا سىٍبعىةى ًثيرىافو كى
كقد تعكد . بينما كاف األباء يقيمكف مذبحان كاحدان  (11:8ىك)كثرة المذابح عبلمة كاضحة عمى العبادة الكثنية 
.  ىك رقـ كامؿ عند كثير مف الشعكب7ب كرقـ ئالكثنيكف أف يقدمكا ذبائح آلليتيـ بغية رفع المصا

 كبيف الشيطاف  ،نجد ىنا مؤامرة تتـ فى الخفاء بيف باالؽ كبمعاـ كشيكخ مكآب كشيكخ مدياف:- ممحكظة ىامة
 ال يعمـ لكف اهلل الذل ال ينعس كال يناـ ىك يحمى شعبو دكف حتى  إسرائيؿشعببينما . الذل يحرؾ كؿ ىؤالء 
. أف يعممكا أك يطمبكا

 

ـي 2 "(:-4-2) األيات ـى بىٍمعىا ٍذبىحو . فىفىعىؿى بىاالىؽي كىمىا تىكىمَّ مىى كيؿّْ مى كىٍبشنا عى ـي ثىٍكرنا كى بىٍمعىا ـي 3. كىأىٍصعىدى بىاالىؽي كى فىقىاؿى بىٍمعىا
، فىأىٍنطىًمؽى أىنىا لىعىؿَّ الرَّبَّ ييكاًفي ًلًمقىاًاي، فىمىٍيمىا أىرىاًني أيٍخًبٍرؾى ًبوً »: ًلبىاالىؽى  . ثيَـّ اٍنطىمىؽى ًإلىى رىاًبيىةو . «ًقٍؼ ًعٍندى ميٍحرىقىًتؾى

، فىقىاؿى لىوي 4 ـى ٍذبىحو »: فىكىافىى اهللي بىٍمعىا مىى كيؿّْ مى كىٍبشنا عى  ".«قىٍد رىتٍَّبتي سىٍبعىةى مىذىاًبحى كىأىٍصعىٍدتي ثىٍكرنا كى

 أك ىك يتممؽ اهلل ليكافؽ لُو عمى أف قد رتبت=  مذابح كقدـ ذبائح عمييا 7ربما يتفاخر ىنا بمعاـ بأنو أقاـ لمرب 
 .كمع أف ىناؾ أخطاء إال أف اهلل أراد أف يشيد بمعاـ لمحؽ أماـ األمـ. يمعف الشعب فيحصؿ عمى المكافأة

 
قىاؿى 5 "(:-6-5) األيات ـى كى ضى ى الرَّبُّ كىالىمنا ًفي فىـً بىٍمعىا ـٍ ىكىذىا»: فىكى تىكىمَّ ذىا ىيكى 6.«اٍرجٍ  ًإلىى بىاالىؽى كى فىرىجى ى ًإلىٍيًو كىاًِإ

ؤىسىاًء ميكآبى  ًمي ي ري جى ، كى " .كىاًقؼه ًعٍندى ميٍحرىقىًتًو ىيكى
 

 :-النبكة األكلى 
قىاؿى 7 "(:-10-7) األيات  ثىًمًو كى ، ًمٍف ًجبىاًؿ اٍلمىٍشًرؽً »: فىنىطىؽى ًبمى ـى أىتىى ًبي بىاالىؽي مىًمؾي ميكآبى تىعىاؿى اٍلعىٍف : ًمٍف أىرىا

ـٍ ًإٍسرىاًايؿى  َـّ اٍشًت ، كىىىمي ؟ 8. ًلي يىٍعقيكبى ـٍ يىٍشًتٍموي الرَّبُّ ـي مىٍف لى كىٍيؼى أىٍشًت ـٍ يىٍمعىٍنوي اهللي؟ كى كىٍيؼى أىٍلعىفي مىٍف لى
ًإنّْي ًمٍف رىٍأًس 9

ًمفى اآلكىاـً أيٍبًصريهي  كًر أىرىاهي، كى خي بىٍيفى الشُّعيكًب الى ييٍحسىبي . الصُّ ٍحدىهي، كى ذىا شىٍعبه يىٍسكيفي كى ى تيرىابى 10. ىيكى مىٍف أىٍحصى
ًتًيـٍ  ٍلتىكيٍف آًخرىًتي كىآًخرى ؟ ًلتىميٍت نىٍفًسي مىٍكتى األىٍبرىاًر، كى ٍب ى ًإٍسرىاًايؿى ًبعىدىدو ري  ".«يىٍعقيكبى كى

الكنيسة جسد المسيح 
شعب المسيح جسده السرل الذل كاف إسرائيؿ رمزان لُو ال ُيمعف فبل سمطاف ألحد =  كيؼ ألعف مف لـ يمعنو اهلل

فيك لو طبيعة جديدة عمى صكرة خالقو كال يمكف أف ُتمعف أك ُتشتـ طبيعة تبررت كتقدست فى دـ السيد . عميو
.  المسيح
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ىكذا شعب يسكف كحدهي كبيف الشعكب ال ييحسب ..... إنى مف رأس الصخكر أراه
سرائيؿ كانكا فى  .بمعاـ اآلف عمى الجبؿ يرل شعب الرب معزكالن عف الشعكب الكثنية متميزان عنيا كال يشبييا كا 

كاهلل حفظيـ بصكرة عجيبة حتى بعد السبى فقد . مصر معزكليف عف الشعكب الكثنية التى حكليـ فى مصر
... عادكا كشعب متميز كبادت أمـ قكية مثؿ كنعاف كبابؿ كصكر

  .(19:15يك) "ألنكـ لستـ مف العالـ " كشعب اهلل دائمان متميز معزكؿ عف خطايا العالـ 
 فإسرائيؿ الركحى يقع عمى الجباؿ رآه مف رأس الصخكركشعب اهلل متسامى ركحيان يحيا فى السماكيات لذلؾ 

كالمسيح ىك الصخرة كالكنيسة قد تأسست عمى الصخرة الحقيقية أل . المرتفعة أل يحيا حياة سماكية فاضمة
 "أف جبؿ بيت الرب يككف ثابتا فى رأس الجباؿ كيرتفع فكؽ التبلؿ "كتنبأ إشعياء النبى عف المسيح . المسيح

كىذه تعنى أف المسيح جبؿ كىك رأس كنيستو المككنة مف أناس ثابتيف فى إيمانيـ كالجباؿ ، لذلؾ  . (2 : 2إش)
. أنيا عف المسيح رأس الكنيسة  إنى مف رأس الصخكر أراهنفيـ نبكة بمعاـ ىنا 

 (الجباؿ)  بالمفيـك الزمنى ألنو شعب يحيا فى السماكياتال ييحسب بيف الشعكب  شعبىككشعب المسيح 
يمانيـ ثابت ال ييتز كالجباؿكيحتقر األرضيات  .  ، كا 

 مازاؿ منعزالن حتى اليكـ فحتى مف ناحية إسرائيؿ فالنبكة مازالت سارية كصحيحة حتى  فيكشعب إسرائيؿأما عف 
. اليكـ

مف أحصى تراب يعقكب كريب  إسراايؿ بعدد 
( 6،5:15تؾ)عبلمة عمى كثرة العدد كمرة ثانية  (16:13تؾ) "أجعؿ نسمؾ كتراب األرض " قاؿ الرب إلبراىيـ 

ككانت خياـ إسرائيؿ منقسمة ألربع محبلت ككؿ محمة كثيرة العدد جدان، فمف يستطيع أف يحصى حتى محمة . 
كىذا ما قيؿ عف شعب اهلل فى السماء . كاحدة أل ُربع إسرائيؿ أك أحد أقساميا األربعة ىذا دليؿ كثرة عددىـ

 .( 9:7رؤ)
لتمت نفسى مكت األبرار، كلتكف آخرتى كآخرتيـ 

كربما ىك لـ يفيـ أف الكنيسة ماتت مع المسيح كقامت . ىك كصؼ الشعب باألبرار فالرب إختارىـ كالمسيح بررنا
شتيى ىذا المكت  يمكت مع المسيح ليحيا هلل فتككف  مفكلكف معنى ما قالُو ىك أف.  أك ىك نطؽ دكف فيـ ،كا 

لكف لؤلسؼ فمـ تتحقؽ رربتو أك نبكتو ىذه فقد أشار عمى باالؽ . آخرتو فى السماء يـك القيامة األبدية لمبشرية
.  كمات ىالكان لمحبتو فى الماؿ .بمشكرة ردية ككاف نتيجتيا مكتو مع شعب مدياف بيد شعب الرب

كلكف عجيب أف يشتيى بمعاـ المكت فى كقت كاف المكت فيو لعنة حتى عند الييكد،  (11يو + 16،8:31عد)
كما فقده بمعاـ بسبب مشكرتو لـ يفقده تبلميذه المجكس فقد أتكا لممسيح مؤكديف ،  النبكة  ىك قاؿ ىذا بركحكلكف

 .ممككتو ككينكتو
كىؿ عجيب أف يتنبأ بمعاـ عف المسيح ؟ اإلجابة أف اهلل كاف يستخدـ أناسا فى كؿ مكاف ليعمف لكؿ البشرية 

 سنة ، كقاؿ ىذا الشاعر أف ىناؾ إلو 600إرادتو فمثبل ، كاف فى ببلد اليكناف شاعر كثنى قبؿ المسيح بػػ 
:- مجيكؿ ، كتب عنو قصيدة شعرية قاؿ فييا 
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كأنت لست ميتا إلى األبد أنت قائـ . الكريتيكف دائما كذابكف كقتمة . لقد صنعكا لؾ قبرا أييا القدكس األعمى 
كألـ  . (1تى + 17أع)كمف ىذه القصيدة إقتبس بكلس الرسكؿ مقطعيف . كحى ألنو بؾ نحيا كنتحرؾ كنكجد 

اهلل ال يترؾ نفسو ببل شاىد . (52 – 49 : 11يك)يتنبأ قيافا عف المسيح بينما ىك أصدر حكما بمكتو مصمكبا 
 ( .16 : 14أع)
 

ـى 11 "(:-12-11) األيات ـٍ »: فىقىاؿى بىاالىؽي ًلبىٍمعىا ذىا أىٍنتى قىٍد بىارىٍكتىيي ، كىىيكى ٍذتيؾى ـى أىٍعدىاًاي أىخى . «مىاذىا فىعىٍمتى ًبي؟ ًلتىٍشًت
قىاؿى 12 ابى كى ـى ًبوً »: فىأىجى عيوي الرَّبُّ ًفي فىًمي أىٍحتىًرصي أىٍف أىتىكىمَّ َـّ مىًعي ًإلىى مىكىافو »: فىقىاؿى لىوي بىاالىؽي 13 .أىمىا الًَّذم يىضى ىىمي

رى تىرىاهي ًمٍنوي  كيمَّوي الى تىرىل. آخى اءىهي فىقىٍط، كى ـى ًإلىى رىٍأًس 14. «فىاٍلعىٍنوي ًلي ًمٍف ىينىاؾى . ًإنَّمىا تىرىل أىٍقصى كًفي ٍقًؿ صي ذىهي ًإلىى حى فىأىخى
ٍذبىحو  مىى كيؿّْ مى كىٍبشنا عى ، كىأىٍصعىدى ثىٍكرنا كى بىنىى سىٍبعىةى مىذىابحى ًة، كى ًقٍؼ ىينىا ًعٍندى ميٍحرىقىًتؾى كىأىنىا »: فىقىاؿى ًلبىاالىؽى 15. اٍلًفٍسجى

قىاؿى 16.«أيكاًفي ىينىاؾى  ضى ى كىالىمنا ًفي فىًمًو كى كى ـى كى ـٍ ىكىذىا»: فىكىافىى الرَّبُّ بىٍمعىا تىكىمَّ ذىا 17. «اٍرجٍ  ًإلىى بىاالىؽى كى فىأىتىى ًإلىٍيًو كىاًِإ
ؤىسىاءي ميكآبى مىعىوي  ري ؟»: فىقىاؿى لىوي بىاالىؽي . ىيكى كىاًقؼه ًعٍندى ميٍحرىقىًتًو، كى ـى ًبًو الرَّبُّ  "«مىاذىا تىكىمَّ

كاهلل قادر أف يجعؿ أعداء شعبو يختمفكف كينقسمكف كىك يستيزلء بيـ . أصيب الممؾ بفزع كرضب عمى بمعاـ
فقد ظف باالؽ أف ، كأخذه باالؽ لمكاف آخر يرل منو جزء مف جماعة شعب الرب كليس الكؿ . كيحمى شعبو

تصرؼ )بمعاـ مرتعب مف كثرة الجميكر، فكاف يخشى أف يمعف الشعب فيسىء إليو الشعب عندما يغمب مكآب 
كمف رأس الفسجة رأل مكسى أرض . كلكف اهلل ال يقبؿ لعف كال فرد كاحد مف الجماعة كليس جزء منيا.  (النعامة
. الميعاد

 
 :-النبكة الثانية

قىاؿى 18   "(:-24-18) األيات ثىًمًو كى ـٍ يىا بىاالىؽي كىاٍسمى ٍ »: فىنىطىؽى ًبمى لىٍيسى اهللي 19. ًاٍص ى ًإلىيَّ يىا اٍبفى ًصفُّكرى . قي
ـى  ، كىالى اٍبفى ًإٍنسىافو فىيىٍندى ـي كىالى يىًفي؟ . ًإٍنسىاننا فىيىٍكًذبى ؟ أىٍك يىتىكىمَّ ىىٍؿ يىقيكؿي كىالى يىٍفعىؿي

فىًإنَّوي قىٍد . ًإنّْي قىٍد أيًمٍرتي أىٍف أيبىاًرؾى 20
، كىالى رىأىل تىعىبنا ًفي ًإٍسرىاًايؿى 21. بىارىؾى فىالى أىريدُّهي  ـٍ ييٍبًصٍر ًإٍثمنا ًفي يىٍعقيكبى اىهللي 22. الرَّبُّ ًإلييوي مىعىوي، كىىيتىاؼي مىًمؾو ًفيوً . لى

وي ًمٍف ًمٍصرى  ٍاـً . أىٍخرىجى ًة الرّْ مىى ًإٍسرىاًايؿى 23. لىوي ًمٍثؿي سيٍرعى ، كىالى ًعرىافىةه عى مىى يىٍعقيكبى ٍقًت . ًإنَّوي لىٍيسى ًعيىافىةه عى ًفي اٍلكى
يىٍرتىًف ي كىأىسىدو 24. ييقىاؿي عىٍف يىٍعقيكبى كىعىٍف ًإٍسرىاًايؿى مىا فىعىؿى اهللي  ذىا شىٍعبه يىقيكـي كىمىٍبكىةو، كى تَّى يىٍأكيؿى فىًريسىةن . ىيكى ـي حى الى يىنىا

ـى قىٍتمىى يىٍشرىبى دى  ".«كى
 الفداء يغسؿ األثاـ 

قـ يا باالؽ، إص  إلىى يا إبف صفكر 
إذان ىى دعكة لؤلمـ التى . فكممة باالؽ تعنى المتمؼ أك المخرب. فالمعنى رمزل. ىك كاف كاقفان عند المذبح

رَّبة، أف تقكـ مع المسيح القائـ مف األمكات كىذا ما قيؿ لشاكؿ . عاشت طكيبلن تتعبد لؤلكثاف فصارت مخَي
كبعد القيامة، يدخؿ الركح القدس فى القائـ فيسمع ما يقكلُو  (14:5أؼ  + 6:9أع)الطرسكسى قـ كأدخؿ المدينة 

 .( 2،1:2حز  + 7:2رؤ) = إص  إلىَّ يا إبف صفكرالركح لمكنائس 
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إنى قد أيمرت أف أبارؾ ... ليس اهلل إنسانان فيكذب
كىذه البركة . كقد كَيعَيدَي أف نسؿ المرأة يسحؽ رأس الحية لتعكد البركة. لقد كَيعَيدَي اهلل شعبو بالبركة كىك ممتـز بكعده

   .سُتكمؼ اهلل تجسده كصمبو
حاشا ىك ُصمب ليحمؿ المعنة عنى كيعطينى البركة عكضان عف المعنة ىك يقيـ شعبو ! كلكف ىؿ يرجع عف كعده 
 .لمحياة الُمباركة الجديدة 

لـ يبصر إثمان فى يعقكب 
أك تعنى أف اهلل رفر لشعبو . كاهلل ال يرل فييـ ما يستحؽ المعف. إسرائيؿ بالنسبة لمشعكب الكثنية أفضؿ بمراحؿ
. كلكف التفسير الركحى ليذه اآلية أف المسيح كفر عف شعبو بدمو. أك ىك نظر ألبائيـ كيراىـ مف خبلؿ أبائيـ

 .كىـ يتمتعكف ببره عكض إثميـ 
الرب إليو معو كىتاؼ ممؾو فيو  

 كىتفكا لو ىك مَيمَيؾَي عمى شعبو بصميبو ففرحكا كسبحكه،   ىـ يسبحكف اهلل الذل ىك فى كسطيـ كيحارب حركبيـ 
  .لـ يبصر إثما= أل مَيمِرؾ كسط شعبو ، ييتفكف عمى خبلصيـ كرفراف خطاياىـ ىتاؼ ممؾ فيو = 

لو سرعة الراـ . اهلل أخرجوي مف مصر
اهلل أخرج الشعب مف مصر ليمة الفصح فعبركا لمحرية، كبصميب المسيح حررنا مف عبكدية إبميس، كنقمنا مف 

كىذا العبكر اإلليى فى حياة المؤمنيف يتـ بقكة كسرعة فيك لو سرعة . أرض العبكدية إلى حرية مجد أكالد اهلل
نكع مف الثكر الكحشى : كالرئـ إختمؼ المفسريف فى تفسير نكع الحيكاف المقصكد كىك أحد إحتماليف ، الرئـ

فيذا النكع ال يمكف إحناء عنقو ، ( 12-9:39أل)إنقرض مف العالـ ككاف يتميز بسرعتو كقكتو العظيمة كراجع 
 كقد يككف كحيد  .(7:33تث )فيككف رمزان لممسيح القائـ مف األمكات بقكة ، لمنير أك تسخيره لخدمة اإلنساف 

 كتعنى النبكة .فإف كاف اهلل أخرجو كيؼ تكقفو يا باالؽ. حممتكـ عمى أجنحة النسكر (4:19خر)القرف كراجع 
 .خركج شعب إسرائيؿ مف مصر بسرعة كقكة كلـ يستطع فرعكف كجيشو أف يمحؽ بيـ أك يؤذىـ 

ليس عيافة عمى يعقكب كال عرافة عمى إسراايؿ 
كىذه حرميا . كالعيافة معرفة الغيب بإستخداـ حيكانات كطيكر معينة. العرافة ىى معرفة الغيب عف طريؽ السحر

عتبرىا دنس  + 18:16مت)كىنا نرل أف ال سمطاف ليذه القكل الشريرة عمى أكالد اهلل فيى ال تؤذييـ . ان اهلل كا 
( 19 : 10لك)" الحيات كالعقارب"  بؿ اهلل أعطى شعبو سمطاف أف يدكسكا ىذا العدك (16:6اؼ + 17:54أش
.  

فى الكقت يقاؿ عف يعقكب كعف إسراايؿ ما فعؿ اهلل 
. حيف يحدث ىذا، سيقاؿ فى ىذا الكقت ما أعظـ ما فعؿ اهلل ليـ

ال يناـ حتى يأكؿ فريسة . ىكذا شعب يقـك كمبكة يرف  كأسد
كالكنيسة ىى عركس المسيح األسد الخارج مف سبط ييكذا تتمتع بقكة قيامة عريسيا . المبكة ىى إمرأة األسد

. كىذا الشعب ال يستريح حتى ينتصر عمى أعدائو الشياطيف الذيف صاركا فريسة لوُ . كترتفع معو إلى سمكاتو
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 ، بؿ ىك نصرة عمى يجاىد ضدىـ حتى يغتصب الممككت كقكلو يشرب دـ قتمى ال تفسر بالمعنى الحرفى
ما باؿ لباسؾ "الشياطيف كالشياطيف أركاح كليس ليا دـ ، كنفس التشبيو قيؿ عف نصرة المسيح عمى الشياطيف 

. ىذه أيضا نبكة بيزيمة الشعب لكنعافلكف ك. (6 – 1 : 63إش)" محمر
فنحف نمكت مع المسيح كنقـك لنيـز عدكنا إبميس الذل جعمو  ( 49تؾ) كىذه النبكة تشبو نبكة يعقكب لييكذا

 . (قاـ متربصا بقكة لمفريسة)كربض  (صمب)كىذا معنى قكؿ يعقكب فى نبكتو جثا . فريسة المسيح 
كالقيامة الثانية ستككف لمف . إذا كاف المسيح قد حررنا كرفر أثامنا فقد قمنا معو القيامة األكلى  = شعب يقـك

. ىك ثابت فيو ، عند مجيئو الثانى 
كلكف يقكؿ بكلس . المسيح إرتفع إلى سماء السمكات كذىب ليعد لنا مكانا، كسيأتى ليرفعنا معو=  يرف  كأسد

كمعنى ىذا أنو  (6: 2أؼ)"فى المسيح يسكع السماكيات أقامنا معو كأجمسنا معو فى"الرسكؿ أف السيد المسيح 
رفعنا مف مستكل الشيكات األرضية كصرنا نحيا حياة سماكية كسيرتنا ىى فى السمكات، كلكننا ما زلنا عمى 

األرض نجاىد كيرتفع مستكانا يكما فيـك تاركيف األرضيات كنحيا فى السماكيات ، نمكت عف الخطية كندخؿ إلى 
.  العمؽ  متشكقيف ليذا اليـك حيف يأتى عمى السحاب فيرفعنا معو لنراه كما ىك 

 
ـى 25 "(:-26-25) األيات قىاؿى ًلبىاالىؽى 26. «الى تىٍمعىٍنوي لىٍعنىةن كىالى تيبىاًرٍكوي بىرىكىةن »: فىقىاؿى بىاالىؽي ًلبىٍمعىا ـي كى ابى بىٍمعىا ـٍ »: فىأىجى أىلى

ـي ًبًو الرَّبُّ فىًإيَّاهي أىٍفعىؿي : أيكىمٍّْمؾى قىاًاالن  ـى 27 . كيؿُّ مىا يىتىكىمَّ ، عىسىى أىٍف »: فىقىاؿى بىاالىؽي ًلبىٍمعىا رى ٍذؾى ًإلىى مىكىافو آخى َـّ آخي ىىمي
ٍينىًي اهلًل أىٍف تىٍمعىنىوي ًلي ًمٍف ىينىاؾى  يَّةً 28. «يىٍصميحى ًفي عى ٍجًو اٍلبىرّْ مىى كى ـى ًإلىى رىٍأًس فىغيكرى اٍلميٍشًرًؼ عى ذى بىاالىؽي بىٍمعىا . فىأىخى

ـي ًلبىاالىؽى 29 سىٍبعىةى ًكبىاشو »: فىقىاؿى بىٍمعىا ، كىىىيٍّْئ ًلي ىيينىا سىٍبعىةى ًثيرىافو كى فىفىعىؿى بىاالىؽي 30. «اٍبًف ًلي ىيينىا سىٍبعىةى مىذىابحى
ٍذبىحو  مىى كيؿّْ مى كىٍبشنا عى ـي، كىأىٍصعىدى ثىٍكرنا كى  ".كىمىا قىاؿى بىٍمعىا

أل قمة الفجكر، ىناؾ =  أخذه إلى رأس فغكركىك ىنا . نجد ىنا باالؽ ُيغيِّر المكاف لممرة الثانية لعؿ كعسى
كالحظ أف قمة . كرالبان ىك ظف أف ىذا المكاف المقدس سيقنع اهلل بتغيير رأيو، كاف معبد إللييـ بعؿ فغكر 

.الفجكر كالممذات الزمنية تشرؼ عمى البرية فحيث الفجكر يكجد الجفاؼ الركحى
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الراب  كالعشركف

 
 (بقية)نبكات بمعاـ 

 
ـٍ يىٍنطىًمٍؽ كىاٍلمىرًَّة األيكلىى 1 "(:-2-1) األيات ، لى ٍينىًي الرَّبّْ أىٍف ييبىاًرؾى ًإٍسرىاًايؿى ـي أىنَّوي يىٍحسيفي ًفي عى فىمىمَّا رىأىل بىٍمعىا

ٍجيىوي  يًَّة كى عىؿى نىٍحكى اٍلبىرّْ سىبى أىٍسبىاًطًو، فىكىافى 2. كىالثَّاًنيىًة ًلييكاًفيى فىٍأالن، بىٍؿ جى االي حى رىأىل ًإٍسرىاًايؿى حى ٍينىٍيًو كى ـي عى رىفى ى بىٍمعىا كى
كحي اهلًل، مىٍيًو ري  "عى

كلما كجد .  أف الرب سيغير قراره كيجعمو يمعف الشعب فيحصؿ عمى المكافأةف عنده أمؿ أك رجاءيبدك أنو كا
ذىب هلل ليضع عمى فمو ما يريد إذ فيـ إصرار اهلل عمى أف يبارؾ الشعب ، كإصرار اهلل عمى البركة إستسمـ 

. نحك الشعبكجيا كبلمو مباشرة ـ
 

 :-النبكة الثالثة
قىاؿى 3 "(:-9-3) األيات ثىًمًو كى ـى ٍبًف بىعيكرى »: فىنىطىؽى ًبمى ٍحيي بىٍمعىا ٍفتيكًح اٍلعىٍينىٍيفً . كى ًؿ اٍلمى ٍحيي الرَّجي ٍحيي الًَّذم يىٍسمى ي 4. كى كى

ا كىىيكى مىٍكشيكؼي اٍلعىٍينىٍيفً . أىٍقكىاؿى اهللً  كحن ٍؤيىا اٍلقىًديًر، مىٍطري ، مىسىاًكنىؾى يىا 5: الًَّذم يىرىل ري مىا أىٍحسىفى ًخيىامىؾى يىا يىٍعقيكبي
رىاًت عيكدو وىرىسىيىا الرَّبُّ . كىأىٍكًديىةو ميٍمتىدَّةو 6! ًإٍسرىاًايؿي  ، كىشىجى مىى نىٍيرو نَّاتو عى مىى ًميىاهو . كىجى يىٍجًرم مىاءه ًمٍف 7. كىأىٍرزىاتو عى

ٍممىكىتيوي  تىٍرتىًف ي مى اجى كى مىى أىجى ًمكيوي عى يىتىسىامىى مى ًزيرىةو، كى مىى ًميىاهو وى ٍرعيوي عى يىكيكفي زى وي ًمٍف ًمٍصرى 8. ًدالىًاًو، كى لىوي . اىهللي أىٍخرىجى
ٍاـً  ًة الرّْ ـي ًسيىامىوي . ًمٍثؿي سيٍرعى طّْ ييحى ـٍ كى يىٍقًضـي ًعظىامىيي اًيًقيًو، كى ثىـى كىأىسىدو 9. يىٍأكيؿي أيمىمنا، ميضى مىٍف ييًقيميوي؟ . رىبىضى كىمىٍبكىةو . جى

ٍمعيكفه  ، كىالىًعنيؾى مى  ".«ميبىاًركيؾى ميبىارىؾه
 

الركح القدس يحؿ عمى الكنيسة 
، كالحظ أف الماء ألف النبكة خاصة بالركح القدس نسمع ىنا أف بمعاـ حؿ عميو ركح اهلل ليكشؼ عف عمؿ الركح 

 ( .1مز + 39 – 37 : 7يك)يرمز لمركح القدس 
  كحى الرجؿ المفتكح العينييف

نرل ،  (8 : 5مت) بينما أف الخطية تعمى العينيف فشيكة الماؿ أعمت عينى بمعاـ عف رؤية المبلؾ فى الطريؽ
بينما أف الخطية . ىنا أف عينيو مفتكحة ألنو حؿ عميو ركح اهلل فالركح القدس يفتح العيكف عمى األمكر السماكية

. تفتح العيكف عمى الشر
مطركحان ... كحى الذل يسم  أقكاؿ اهلل

 مطركحان  ك( .14 : 5عب) الركح يجعؿ الحكاس مدربة .كما أف الركح يفتح األعيف فيك يعطى األذاف أف تسمع
  .أل مذىكالن كساقطان مف شدة الرؤيا كرىبتيا
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مساكنؾ يا إسراايؿ .  ما أحسف خيامؾ يا يعقكب
ستقرارىـ لكجكد اهلل كسطيـ كىذا . كما رأل بمعاـ تكزيع خياميـ فعبلن . ىى قد تعنى جماؿ ترتيب خياـ إسرائيؿ كا 

أال تعممكف أنكـ ىيكؿ " كقارف مع .  فسر جماليا ىك المسيح"أنا سكداء لكف جميمة " حاؿ الكنيسة ككأنيا تقكؿ 
الركح القدس ساكف فى الكنيسة .  لسكف اهلل فييا راجعفجماؿ الخياـ( 16 : 3كك1) " ساكف فيكـ ركح اهللاهلل ك

 كذلؾ عف طريؽ المحبة التى يسكبيا الركح إتحاد مع اهلل فى إبنوك  إتحاد بيننا كبيف بعضنا البعضكيعطينا
أنت جميمة ال عيب  " حينئذ يقاؿ عف الكنيسة  (22 : 5رؿ + 5 : 5رك)القدس فينا ، محبة اهلل كمحبة الناس 

أكرشميـ ...... فرحت بالقائميف لى + (133مز)... " ىكذا ما أحسف كما أجمؿ" كقارف مع  (.7 :4نش )" فيؾ
( . 122مز)المبنية كمدينة متصمة كميا

كأكدية ممتدة كجنات عمى النير كشجرات عكدو ورسيا الرب كأرزات عمى مياه 
 ىى شجر كشجرات العكد. كىـ ناضركف كجنات أل ىـ أمة مثمرة. كأكدية ممتدةمحمتيـ مترامية األطراؼ 

 2كك2)كنحف رائحة المسيح الزكية  = (قد يككف خشب الصندؿ)ضخـ رائحتو جميمة جدان كالعكد يستخدـ كبخكر 
 ،كاألرز أشجار عالية مستقيمة دائمان .  كىذا الشجر ساقو طكيمة جدان كفركعو ممتدة جدان فيبدك كخيمة( .15: 

دائمة الخضرة كخشبيا أرمى األنكاع كيعمر طكيبلن كرائحتو جميمة كىك ينمك أعمى جباؿ لبناف فى أعمى قمـ 
كساقو يحيط بيا خمسة رجاؿ بصعكبة كأفرعو تنمك فى صفكؼ متكازية كالخياـ فميا ،  (كنيسة سماكية) جباليا

الكنيسة ىنا كغابات مظممة كجنات عمى نير تفرح قمب اإلنساف كتعيد إليو سبلمو . (12:92مز)شكؿ مخركطى 
فاهلل ررس المؤمنيف فى مياه . ما أجمؿ الكنيسة فقد نصب اهلل نفسو خياميا عمى األنيار المقدسة. المفقكد

كالشجرة  . الماء الحىكيغرس كؿ معمد عضكان فى جسد المسيح كيصيره ىيكبلن لمركح القدس المعمكدية المقدسة ،
( 23 ، 22 : 5رؿ)تككف خضراء كمثمرة مممكءة مف ثمار الركح  (رمز الركح القدس)المغركسة عمى المياه 
كمثؿ ىذا اإلنساف يمجأ إليو الجميع يستريحكا تحت ظبللو مف ضربات الشمس  (1مز)كلنرل التطبيؽ راجع 

 كلكف كيؼ يستريح اإلنساف المتألـ كالمكتئب .كالحظ األرز ىنا ال يمثؿ الكبرياء. (1:5+ 16:4نش )الحارقة 
 .مف المممكء مف الركح ؟ اإلجابة فى اآلية التالية 

يجرل ماء مف دالاو كيككف زرعو عمى مياه وزيرة كيتسامى مىًمكوي عمى أجاج 
كِّر إسرائيؿ برجؿ أتى إلى . التصكير ىنا بالطريقة الشرقية فكانكا يحصمكف عمى الماء عف طريؽ األبار كىنا ُيصَي

كقد تعنى . ككانا يفيضاف بالماء كناية عف البركة كالنجاح ككثرتو كبركاتو، البئر حامبلن دلكيف كمؤلىـ بالماء 
فالماء رمز  . (39 – 37 : 7يك) "تجرل مف بطنو أنيار ماء حى مف آمف بى" = الصكرة أف اهلل يفيض عمييـ

فمف إمتؤل لدرجة  . كنفيـ مف كممة يفيض أف ىناؾ درجات لئلمتبلء كىما اإلمتبلء كالفيض .لمركح القدس
مثاؿ إنساف مممكء سبلما تجده ال يفقد سبلمو تحت أل ظرؼ مخيؼ ، بينما ...الفيض ، يفيض عمى اآلخريف

بينما أف مف يصؿ لدرجة الفيض إذا تكاجد فى مكاف ، ككاف مف . أف كؿ مف حكلو تجدىـ مضطربيف كخائفيف 
فيو خائفكف ينشر السبلـ كسطيـ ، كتـ تصكير ىذا فى نبكة بمعاـ بالدلك المممكء كالماء يجرل منو فيفيض عمى 

. اآلخريف
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كىذه النبكة . كيككف زرعو أل يككف نسؿ إسرائيؿ ساكنان عمى مياه كنعاف كارثان البركات كزرعو كفير فالمياه كفيرة 
تى متجسدان أ فيككف المعنى أف السيد المسيح م" يأتى رجؿ مف زرعو كيحكـ عمى أمـ كثيرة"جاءت فى السبعينية

كيتسامى ممكو   .(8:2مز )مف بيت إسرائيؿ كيممؾ ركحيان عمى أمـ كثيرة خبلؿ عمؿ الركح القدس فى كنيستو 
سرائيؿ سحقيـ ،كالعمالقة كانكا أقكل الشعكب، كأجاج إسـ لممكؾ عماليؽ مثؿ فرعكف لمصر . عمى أجاج ،  كا 
.   سحؽ المكت كالشيطاف كالخطية أكبر أعداء البشرية ممكناكالمسيح

اهلل أخرجو مف مصر لوي مثؿ سرعة الراـ 
صار  كاآلف  . كالركح القدس حؿ عمييا ،ىذه المرة سرعة الرئـ تختمؼ عف المرة السابقة فالكنيسة قد تككنت

كررض الكرازة ىى تحرير النفس مف العبكدية ليممؾ عمييا . عمميا الكرازة كقد إنتشرت بسرعة الرئـ كبقكة عظيمة
  .(17:33تث)المسيح إلى أقاصى األرض 

يأكؿ أمما مضايقيو كيقضـ عظاميـ كيحطـ سيامو 
كخبلؿ ىذه الكرازة يحطـ . تضايؽ النفسؼ  ترمز لمشيطاف كأسمحتو أفكار شريرة يمقييا عمى فكر اإلنسافاألمـ

أل أف السبلـ الذل   (7 : 4فى) "عقؿ سبلـ اهلل الذل يفكؽ كؿ" كيمؤل القمب مف الركح القدس ىذه األفكار
 األفكار الشريرة كاألحزاف كالمخاكؼ كالضيقات التى يمقييا عدك الخير  كؿ أنكاعيعطيو الركح القدس يتفكؽ عمى

كيقضـ عظاميـ أل الشيكات . ( 8 : 4كك2 )"متحيريف لكف رير يائسيف"فى العقؿ ، لذلؾ يقكؿ الرسكؿ أيضا 
كاىبان إياه ركح الغمبة . الجسدية كيحطـ سياـ التجارب الشريرة فينقؿ اإلنساف نفسان كجسدان إلى الحياة المقدسة

. كالنصرة
مباركؾ مبارؾ . جثـ كأسد ربض كمبكة مف يقيمو

. يحدث العريس كالعركس ىنا معان، ألنيما متحداف فقد جثا العريس كأسد عمى الصميب كربضت معو عركسو
مف أراد أف يصير لى تمميذان فميحمؿ صميبو "فميداف المعركة مع إبميس كاف الصميب سكاء لممسيح أك لكنيستو  

كيعطيو المسيح . كمف يصنع ىذا تككف لُو قكة القيامة ييبيا لُو المسيح .ق مع شيكاتوء أل صالبا أىكا"كيتبعنى
. إمكانياتو فيككف مباركان 

  
ـى 10(:- "10) أية قىاؿى بىاالىؽي ًلبىٍمعىا فَّؽى ًبيىدىٍيًو كى صى ـى، كى مىى بىٍمعىا بي بىاالىؽى عى ، »: فىاٍشتىعىؿى وىضى ٍكتيؾى ـى أىٍعدىاًاي دىعى ًلتىٍشًت

ـي اآلفى ثىالىثى دىفىعىاتو  ذىا أىٍنتى قىٍد بىارىٍكتىيي  ".كىىيكى
ح رضب باالؽ كحيرتو الشديدة كعجزه عف التصرؼ . ُتكضِّ

 
نىعىؾى عىًف اٍلكىرىامىةً . فىاآلفى اٍىريٍب ًإلىى مىكىاًنؾى 11(:- "11) أية ذىا الرَّبُّ قىٍد مى " .«قيٍمتي أيٍكًرميؾى ًإٍكرىامنا، كىىيكى

 يقصد العطايا المادية التى الرب منعؾ عف الكرامة... إىرب إلى مكانؾ=  باالؽ أف ييدد بمعاـ  بيدكىؿ األمر
  .كاف سييبيا لوُ 

. كلكف ألف بمعاـ كاف ممتمئان بالركح فإستمر فى نبكاتو رير عابئان بتيديدات باالؽ
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ـي ًلبىاالىؽى 12 "(:-14-12) األيات ٍمتى ًإلىيَّ قىاًاالن »: فىقىاؿى بىٍمعىا ا ريسيمىؾى الًَّذيفى أىٍرسى ـٍ أىٍيضن ـٍ أيكىمّْ لىٍك أىٍعطىاًني 13: أىلى كى

ٍيرنا أىٍك شىرِّا ًمٍف نىٍفًسي زى قىٍكؿى الرَّبّْ ألىٍعمىؿى خى اكى ذىىىبنا الى أىٍقًدري أىٍف أىتىجى ةن كى الًَّذم يىتىكىمَّميوي الرَّبُّ . بىاالىؽي ًمٍؿءى بىٍيًتًو ًفضَّ
ـي  ذىا أىنىا ميٍنطىًمؽه ًإلىى شىٍعًبي14. ًإيَّاهي أىتىكىمَّ َـّ أيٍنًبٍاؾى ًبمىا يىٍفعىميوي ىذىا الشٍَّعبي ًبشىٍعًبؾى ًفي آًخًر األىيَّاـً . كىاآلفى ىيكى   ".«ىىمي

 
 :-النبكة الرابعة

قىاؿى 15  "(:-25-15) األيات ثىًمًو كى ـى ٍبًف بىعيكرى »: ثيَـّ نىطىؽى ًبمى ٍحيي بىٍمعىا ٍفتيكًح اٍلعىٍينىٍيفً . كى ًؿ اٍلمى ٍحيي الرَّجي ٍحيي 16. كى كى
ٍعًرفىةى اٍلعىًميّْ  يىٍعًرؼي مى ٍؤيىا اٍلقىًديًر سىاًقطنا كىىيكى مىٍكشيكؼي اٍلعىٍينىٍيفً . الًَّذم يىٍسمى ي أىٍقكىاؿى اهلًل كى لًكٍف 17: الًَّذم يىرىل ري أىرىاهي كى

لًكٍف لىٍيسى قىًريبنا. لىٍيسى اآلفى  ، . أيٍبًصريهي كى ـي طىرىفىٍي ميكآبى طّْ ، فىييحى يىقيكـي قىًضيبه ًمٍف ًإٍسرىاًايؿى ، كى زي كىٍككىبه ًمٍف يىٍعقيكبى يىٍبري
ييٍيًمؾي كيؿَّ بىًني اٍلكىوىى يىكيكفي ًسًعيري أىٍعدىاؤيهي ًميرىاثنا18. كى يىكيكفي أىديكـي ًميرىاثنا، كى يىٍصنى ي ًإٍسرىاًايؿي ًببىٍأسو . كى مَّطي 19. كى يىتىسى كى

ًدينىةو  يىٍيًمؾي الشَّاًردي ًمٍف مى ، كى  .«الًَّذم ًمٍف يىٍعقيكبى
قىاؿى 20 ثىًمًو كى اًليؽى فىنىطىؽى ًبمى ؿي الشُّعيكًب، كىأىمَّا آًخرىتيوي فىًإلىى اٍليىالىؾً »: ثيَـّ رىأىل عىمى اًليؽي أىكَّ ثيَـّ رىأىل اٍلًقيًنيَّ 21. «عىمى

قىاؿى  ثىًمًو كى ٍخرىةو »: فىنىطىؽى ًبمى كعنا ًفي صى ًتيننا، كىعيشُّؾى مىٍكضي تَّى مىتىى . لًكٍف يىكيكفي قىاًيفي ًلمدَّمىارً 22. ًليىكيٍف مىٍسكىنيؾى مى حى
؟ قىاؿى 23. «يىٍستىٍأًسريؾى أىشُّكري ثىًمًو كى ؟ ! آهٍ »: ثيَـّ نىطىؽى ًبمى مىٍف يىًعيشي ًحيفى يىٍفعىؿي ذًلؾى

ـى 24 تىٍأًتي سيفيفه ًمٍف نىاًحيىًة ًكتّْي كى
ا ًإلىى اٍليىالىؾً  ، فىييكى أىٍيضن تيٍخًض ي عىاًبرى ، كى تيٍخًض ي أىشُّكرى رىجى ى ًإلىى مىكىاًنوً 25.«كى ـي كىاٍنطىمىؽى كى ـى بىٍمعىا ا . ثيَـّ قىا بىاالىؽي أىٍيضن كى

. ذىىىبى ًفي طىًريًقوً 

مكشكؼ العينيف ... الذل يسم  أقكاؿ اهلل كيعرؼ معرفة العمى
كالركح "  القدس ،كاآلف بمعاـ مممكء مف الركح. بقدر ما تغمؽ الخطية حكاس اإلنساف بقدر ما يفتحيا الركح القدس

.  "القدس يعممكـ كؿ شىء كيذكركـ بكؿ ما قمتو لكـ
كيككف أدـك  . فيحطـ طرفى مكآب كييمؾ كؿ بنى الكوا... يبرز كككب مف يعقكب... كلكف ليس اآلف أراه

كيتسمط الذل مف يعقكب كييمؾ الشارد مف مدينة  ... كيصن  إسراايؿ ببأس... ميراثان 
كداكد ىك الذل ضرب . كىذه اآليات قد تنطبؽ عمى داكد. ىك يتكمـ عف شخص ليس مكجكدان اآلف كسط إسرائيؿ
 1 + 30 صـ1 + 9-1:15صـ1)ثـ محاىـ حزقيا تمامان ، عماليؽ ضربة شديدة بعد أف كاف شاكؿ قد ىزميـ 

فيى تشير . كلكف ىذه النبكات تشير ألبعد مف داكد، ( 2:8صـ2)كداكد ضرب المكآبييف . (43-41:4أل 
كالمسيح ىك كككب الصبح المنير .  سنة فى مؿء الزماف1500كات بػ نبلممسيح الذل أتى بعد ىذه اؿ

عتْع قضيب مف إسراايؿكككنو . ( 16:22رؤ) كتشير لككنو .  تعنى أنو فرع أك رصف مف عائمة داكد التى ُقطِر
كة رالبان ىى التى فسرىا  المجكس عمى مكلكد بيت لحـ ففيمكا أنو سيككف ممكان نبكىذه اؿ. ممكان يممؾ كلو سمطاف

يمكف فيميا  ك كؿ بنى الكوا تحطيمو لطرفى مكآبعبارة أما . كفي اسرائيؿ ، حيف يظير ىذا الكككب أك النجـ
 :-ىكذا 
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 الذيف يحاربكف البشر مممكة الشياطيفؿ  المسيحشير لتحطيـىـ الشياطيف فتصبح النبكة ت بنى الكواقد يككف  (1
 .إلسقاطيـ فى الخطايا فييمككا

 .لمبشر الذيف يحاربيـ الشياطيف بإثارة شيكات الجسد  بنى الكوا قد تشير عبارة (2
الذيف ىـ فى حرب  تشير لمبشر كبنى الكوا يشيركا لحركب الشيطاف ضد البشر، طرفى مكآب كاألدؽ أف (3

   .مستمرة ضد الشيطاف 
 

 كالشيكات الخطايا)كاليسارية  ( كىذه مثؿ الكبرياء كالثقة فى الذاتالبر الذاتى) حّطـ خداعاتيـ اليمينية المسيح
. طرفى مكآبكىذيف ىما ...(الدنسة سكاء بالفكر أك بالفعؿ

. ككممة الكرى تعنى الحرب (15:2كك)ىك حطميـ حيف جرد الرياسات كالسبلطيف أشيرىـ جياران عمى صميبو  
كبصميب  المسيح إمتمؾ البشرية .  الذيف ال يكفكا عف إعبلف الحرب عمى بنى البشرمكآبرمزىـ ىنا فالشياطيف 

كيحكليا إلسرائيؿ الركحى . بأدـك أك سعير ىنا لبشريةكاإلشارة ؿ، التى كانت قد إبتعدت عنو كصارت ميراثان لُو 
ىك يتجمى فى حياة المؤمنيف . كىك يتسمط كيممؾ بؿ كيتصكر فى تابعيو كيظير فييـ.  إسراايؿ ببأس كيصن = 

فحيف يدخؿ المسيح لمقمب ال يككف ىناؾ مكضعان  (القمب)ببياء مجده، كييرب الشيطاف الشارد مف مدينة اهلل 
كىذه نبكة  . كسعير لمشعر (الجسد) لمجسد بككف أدـك تشير لمدـ أدـك كسعيركقد تشير . لمشيطاف داخؿ النفس

كلكف بنعمة المسيح يخضع الجسد لمركح  (17:5رؿ)الركح ضد فالجسد يقاـك . بدخكؿ الكؿ لئليماف حتى أدكـ
 .يصن  إسراايؿ ببأس =  الكنيسة القكيةبؿ يصير الكؿ جسد المسيح. ليككف لُو نصيب فى القيامة

 "كؿ بنى شيث"جاءت فى السبعينية ك ىك شدة الحرب أك صكت المعارؾالكوى  = بنى الكوىكلكف ييمؾ كؿ 
 .ألف نسؿ قاييف أىمكُو الطكفاف، الذل خرج منُو كؿ بنى البشر 

ذا أضفنا كممة .كبسبب ترجمة السبعينية ىذه نفيـ أف بنى الكرا ىـ البشر  نرل صكرة ،  يصن  إسراايؿ ببأس كا 
ثـ قيامة  ( إبف شيثلييمؾ اإلنساف القديـ)فالمعمكدية ىى دفف مع المسيح كمكت معو ، رائعة لعمؿ المسيح 

كلكف  . (17 : 5كك2 )"إف كاف أحد فى المسيح فيك خميقة جديدة" المسيح ليصنع المسيح إسرائيؿ الجديد
 "مرىب كجيش بألكية"إسرائيؿ الجديد الذل خرج مف المعمكدية عميو أف يحارب ، كلكف صارت لو قكة جعمتو 

فالشيطاف يَيرْعىَيب  (2 : 6رؤ) "خرج رالبا كلكى يغمب"صرنا نقاتؿ الشيطاف بقكة المسيح الذل  . (10 : 6نش)
لـ تقاتمكا بعد "الحرب يقكؿ بكلس الرسكؿ   كعف ىذه.ببأس يصن  إسراايؿ= بؿ يرتعب مف المسيح الذل فينا 
أل كؿ مف يرفض أف يحيا =  ييمؾ الشارد مف مدينةكلكف  . (4  :12عب) "حتى الدـ مجاىديف ضد الخطية

فى الكنيسة متمتعا ببركات الفداء ، ثابتا فى المسيح مجاىدا ضد الخطية، يخرج مف المدينة التى ىى أكرشميـ 
 .السمائية فييمؾ 

 أكؿ الشعكب كاما آخرتو فإلى اليالؾ  فقاؿ عماليؽعماليؽثـ رأل 
كلكف ىناؾ مف ىـ أقدـ مف ذلؾ ، ىناؾ أكثر مف ذكر لعماليؽ فيناؾ جماعة عماليؽ بف اليفاز بكر عيسك 

كىـ . كعمكمان العمالقة قد تشير لسكاف الكدياف. بكثير فيـ مكجكديف قبؿ إبراىيـ فكدر لعكمر ضرب ببلد العمالقة
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شعكب قكية كمنيـ اليكسكس الذيف حكمكا مصر كمنيـ مف أسس دكلة األنباط فى فمسطيف كدكلة تدمر فى 
كربما ىك أل بمعاـ كىك فكؽ رأس الجبؿ قد رآىـ مف بعيد كقكلو أكؿ الشعكب قد . سكريا كدكلة حمكرابى فى بابؿ

كقد إستمرت حركبيـ مع . تشير إلى أنيـ أكثرىـ قكة أك أف أكؿ حرب تمت فى البرية كانت ضد عماليؽ 
  .(43:4 أل 1)إسرائيؿ حتى إنتيى عماليؽ فى أياـ حزقيا 

كلكف عماليؽ ىذا كأكؿ شعب يقاـك شعب اهلل فيك يمثؿ باككرة المقاكمة هلل فى شعبو كما كاف السيد المسيح 
 لذلؾ نفيـ أف النبكة ضد عماليؽ ىنا ىى رمز ألكؿ مممكة قاكمت اهلل كىى مممكة .باككرة الطاعة هلل فى شعبو

كككف ، لييمؾ باككرة الشر أل عماليؽ  (32:15كك1) لذلؾ جاء السيد المسيح الذل ىك الباككرة .الشيطاف 
فيذا إشارة إلستمرار العداكة بيف الشيطاف كاإلنساف ، عماليؽ ىذا يظؿ قائمان يحارب شعب اهلل حتى ييمكو حزقيا 

 كأما آخرتو فإلى اليالؾ= حتى يقضى المسيح تمامان عميو فى آخر األياـ 
حتى متى ..  لكف يككف قايف لمدمار .ليكف مسكنؾ متينان كعشؾ مكضكعان فى صخرةثـ رأل القينى فقاؿ 

آه مف يعيش حيف يفعؿ ذلؾ .. يستأسرؾ أشكر
 كأسماىـ الكتاب القينييف القينى نسؿ رجؿ إسمو قايِرف ككانكا قكمان رحؿ إستقركا فى أرض كنعاف فى أياـ إبراىيـ

كعائمة . ككاف منيـ يثركف كاىف مدياف كىذا يشير أنيـ عاشكا كسط المديانييف. ( 19:15تؾ) القينى كبالمفرد
 مثؿ كىؤالء القينييف كاف مكطنيـ محصنان كسط األماكف الصخرية. حكباب عاشكا كسط الييكد كمنيـ الركابيكف

ككاف دمار القينييف مع دمار إسرائيؿ حيف جاء سبى أشكر عمى كمييما فكاف القينييف . ( 49راجع إر)أدـك 
. يعيشكف كسط إسرائيؿ كما قمنا كأخذىـ لمسبى

إذا فيمنا أف أدـك المحصف رمز لمشيطاف الذل كاف يظف أف اهلل :-  مف الناحية الرمزية لكف ىناؾ تفسير آخر
ككاف ظف الشيطاف أنو ال ! مف المكت  فيبلؾ الشيطاف كاف مرتبطا بخبلص اإلنساف)لف يستطيع إىبلكو 

أنو ميما كاف الشيطاف محصنان كعشو فى صخرة فسيأتى كقت حيف يأتى كالنبكة تعنى  . (كسيمة لخبلص اإلنساف
( . 16 : 49) ، كىذه ىى نفس نبكة إرمياء المسيح كيدمر عشو المتحصف فيو كيحرر شعبو مف السبى

كاف ما سبؽ مف الناحية الرمزية لكف مف ناحية أخرل فأدـك كالقينييف الذيف سكنكا معيـ ىـ بشر يريد اهلل 
حتى لذلؾ ىك يتساءؿ . سيحرر أدـك   فى ىذا اإلصحاح أف اهلل18كرأينا فى آية . خبلصيـ كال يريد ىبلكيـ 

فالتساؤؿ ىنا يعنى متى تأتى أييا الرب يسكع لتفؾ أسر البشر كتحررىـ مف أسر .. متى يستأسرؾ أشكر
 أل حيف يفعؿ آه مف يعيش حيف يفعؿ ذلؾكفى رؤيتو ألفراح تمؾ الحرية يقكؿ  . (كرمزه ىنا أشكر)الشيطاف 
ىك أدرؾ أنو يتكمـ عف عمؿ المسيح فى تحرير شعبو . اهلل ذلؾ

كعابر فيك أيضان لميالؾ .. كتأتى سفف مف ناحية كتيـ كتخض  أشكر
كالركماف كانكا قد سادكا العالـ . ىذه النبكة أعتقد أنيا تحدد ميعاد مجىء المسيح بأنو خبلؿ العصر الركمانى

لى قبرص  كتيـفكانت. حيف جاءت سفنيـ كحممت جيكشيـ لكؿ العالـ لى جزيرة كريت كا   تشير إلى الغرب كمو كا 
يطاليا كىؤالء الركماف أخضعكا  (1:1مكا1) كسفر المكابييف أطمؽ عمى مقدكنيا مكطف اإلسكندر كتيـ أيضان ،كا 

 ككاف أشكر يمثؿ  ، كنسؿ عابر منيـ الييكد كمنيـ آخريف ككاف أشكر كعابر مف نسؿ ساـ،ليـ أشكر كعابر
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كالمعنى أف المسيح سيأتى . السامييف الذيف سكنكا شرؽ الفرات كالعابريف ىـ السامييف الذيف سكنكا نزحكا لمغرب
ىك كلكف .  بؿ ىـ أخضعكا كؿ العالـ المعركؼ تقريبافى ىذا الكقت حيف تخضع جيكش الركماف أشكر كعابر

 .(قد تشير أيضان لمغزك اليكنانى لمعالـ). كة تشبو حمـ نبكخذ نصر كرؤل دانياؿنب ىذه اؿلميالؾ أل الركماف أيضان 
نتيى أمرىا  كلكف النبكة ىنا تتطمع ". أشكر كبابؿ كالفرس كاليكناف كالركماف"فكؿ األمـ التى قاكمت اهلل سقطت كا 

المسيح سيأتى فى أياميـ ليحررنا مف الشيطاف  لكقت سيادة الركماف عمى العالـ ، ليس حبا فى الركماف بؿ ألف
كلكف الحظ . كحقا الكؿ خضع لمركماف .  كتيـ كتخض  أشكر كعابر تأتى سفف مف ناحية =كرمزه ىنا أشكر 
نبكة  كىذه ىى نفس.  عابر...كتخض   =المسيح كأنو حيف يخضع الييكد العبرانييف لمركماف  تحديد زمف مجئ

يعقكب ألكالده كالتى حدد فييا ميعاد مجئ المسيح ، كأنو سيككف حيف تفقد ييكذا حريتيا ، كيسكد عمييـ ممؾ 
 ( .31 : 18يك + 10 : 49تؾ)ُيشَيرِّع ليـ فبل يككف ليـ الحؽ فى التشريع ، كىذا ما حدث أياـ الركماف 

، أك ألنيـ عبركا نير الفرات فى  (26 – 14 : 11تؾ) عابر إسـ العبرانييف قد يككف راجعا ألنيـ مف نسؿ
 .ىجرتيـ مف أكر إلى أرض الميعاد 

  
 :-ممحكظة

 

ذىا أىنىا ميٍنطىًمؽه ًإلىى شىٍعًبي14(:- "14) أية َـّ أيٍنًبٍاؾى ًبمىا يىٍفعىميوي ىذىا الشٍَّعبي ًبشىٍعًبؾى ًفي آًخًر األىيَّاـً . كىاآلفى ىيكى " .«ىىمي
لكف لـ يذىب لشعبو بؿ تمكأ كسكف بيف المديانييف حتى ُقتِرؿَي ككاف سببان . ىكذا أنا منطمؽ إلى شعبىقاؿ بمعاـ 

 (.14:2رؤ  + 16:31عد)بمشكراتو الردية فى خراب إسرائيؿ 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الخامس كالعشركف
 

السقكط م  المكآبيات كالمديانيات 
إذ لـ يستطع بمعاـ أف يمعف الشعب فيأخذ مكافأتو التى يحمـ بيا، قدـ لباالؽ مشكرة شريرة كىك أف يمقى معثرة 

كىنا نجد المؤامرة بيف مكآب كمدياف عمى مستكل . ليذا الشعب خبلؿ المكآبيات فيحؿ بيـ رضب اهلل فينيزمكا
ككانت . بؿ إمتدت ألف تتآمر بنات مكآب مع بنات مدياف ليسقطكا الشعب فى الزنا. ممؾ مكآب كشيكخ مدياف

كف حكالحظ أف الشعب لـ يقؼ أمامو سي. العبادة الكثنية تحتكل طقكس زنا فى معابدىـ فأحبيا الشعب الييكدل
نخدع مف" كال عكج كال عماليؽ، لكف شيكتيـ أسقطتيـ  . ( 14:2يع) "شيكتو كؿ كاحد يُجرَّب إذا إنجذب كا 

د شيكة، فيك يحاكؿ أف" كيقكؿ القديس أرسطينكس   كلنبلحظ أنو ."ييدلء ضميره بإنكاره كجكد اهلل كراء كؿ مُمْعحِر
بؿ الخطر مف الشيكة الكامنة فىَّ إذا  (..بمعاـ/ عكج / كفحسي)ال سمطاف ألحد ضدل مف الذيف ىـ مف خارج 

كنجد ىنا مرحمة جديدة مف حركب إبميس فبعد أف فشؿ فى اليجـك مف خارج لمنعيـ مف دخكؿ . إنجذبت ليا
كالنساء لـ يكتفيف بالزنا بؿ بدعكة الشعب لمسجكد . األرض المقدسة بدأت مرحمة الحرب مف داخؿ أل شيكاتيـ

 ."أعطيؾ كؿ ىذه إف خررت كسجدت لى"كالشعب قبؿ ىذا مف أجؿ أف يرضكا شيكاتيـ  (كرفجاؿ)لبعؿ فغكر 
فبيف كؿ األالـ التى تحارب فكر اإلنساف ليس شىء أقكل مف مرض الممذات، فالسقكط مع العالـ الُمبتسـ أسيؿ 

. (11يو + 14:2رؤ + 16 : 31راجع عد).  لذلؾ لنيرب مف مرض الممذات .مف السقكط مع العالـ العابس 
 

، كىاٍبتىدىأى الشٍَّعبي يىٍزنيكفى مى ى بىنىاًت ميكآبى 1 (:- "1) أية ـى ـى ًإٍسرىاًايؿي ًفي ًشطّْي  ". كىأىقىا
ديكا آلًليىًتًيفَّ 2(:- "2) أية سىجى ، فىأىكىؿى الشٍَّعبي كى  ".فىدىعىٍكفى الشٍَّعبى ًإلىى ذىبىاًاًح آًليىًتًيفَّ

. ىذا ما حدث مع الممؾ سميماف مع كؿ حكمتو فيك زاغ ألنو ترؾ نفسو لكثير مف النساء
 
 

تىعىمَّؽى ًإٍسرىاًايؿي ًببىٍعًؿ فىغيكرى 3(:- "3) أية مىى ًإٍسرىاًايؿى . كى بي الرَّبّْ عى ًميى وىضى  ".فىحى
.  بسبب الزنا فى ىياكمورىـ تعمقكا ببعؿ فغك

 
ًب »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى4(:- "4) أية ميكُّ وىضى ـٍ ًلمرَّبّْ ميقىاًبؿى الشٍَّمًس، فىيىٍرتىدَّ حي مٍّْقيي كًس الشٍَّعًب كىعى ؤي ًمي ى ري ٍذ جى خي

 ".«الرَّبّْ عىٍف ًإٍسرىاًايؿى 
أل فى كضح النيار  = مقابؿ الشمس ،ىى أكامر قاسية لكف بتر العضك الفاسد خير مف ىبلؾ كمكت اإلنساف

مؤدبنا " ككانت أحكاـ النامكس قاسية لتخيفيـ لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ عنو أنو .حتى يرل الجميع كيأخذكا عبرة
( . 24 : 3رؿ) "إلى المسيح



 (األصذاح الخاهظ والؼششوى )الؼذد 

 

 
137 

فالرئيس ىك قاض لو سمطة عقاب المخطىء فمماذا لـ يمنع الخطأ، كالكاضح أنيـ  = خذ جمي  رؤكس الشعب 
. ىـ أيضان أخطأكا

ثـ يعمؽ إعبلنان لخطيتو لذلؾ قيؿ ممعكف كؿ مف ُعمِّؽ عمى ، كاف المعمؽ يقتؿ أكالن بالسيؼ أك الرجـ  = عمقيـ
 .كالحظ أف تعميقيـ مقابؿ الشمس رمز ليـك الدينكنة أماـ شمس البر. (23،22:21تث)خشبة 

 
اًة ًإٍسرىاًايؿى 5(:- "5) أية " .«اٍقتيميكا كيؿُّ كىاًحدو قىٍكمىوي اٍلميتىعىمًّْقيفى ًببىٍعًؿ فىغيكرى »: فىقىاؿى ميكسىى ًلقيضى

 .كمف المؤكد أف مكسى حدد مف يقـك بالميمة. أل كؿ مف تعمؽ ببعؿ فغكر = إقتمكا كؿ كاحد قكمو

 
ًة 6(:- "6) أية مىاعى ٍينىٍي ميكسىى كىأىٍعييًف كيؿّْ جى ـى عى ا ًتًو اٍلًمٍديىاًنيَّةى، أىمى ـى ًإلىى ًإٍخكى قىدَّ اءى كى ؿه ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى جى ذىا رىجي كىاًِإ

ًة االٍجًتمىاعً  ٍيمى ـٍ بىاكيكفى لىدىل بىاًب خى ، كىىي  ".بىًني ًإٍسرىاًايؿى
كر ىذا الرجؿ أنو أتى بمف يزنى معيا ربما ليتفاخر بجماليا أك نسبيا أماـ إخكتو فيى بنت رئيس فى جكصؿ ؼ

إقتحـ المحمة كلـ ييتـ بنامكس اهلل كال بكجكد مكسى - 2ة تباؿ فى قمبو خكؼ اهلل فلـ يؾ- 1  :كلنبلحظ. مدياف
ىك كضع عثرة جديدة - 4إستيتر بالعبادة كالصبلة مع أف الكؿ كاف يصمى - 3كال بكاء الجميع كتحدل الكؿ 

. أماـ الشعب
 

ا 7 "(:-9-7) األيات ذى ريٍمحن ًة كىأىخى مىاعى سىًط اٍلجى ـى ًمٍف كى ، قىا كفى اٍلكىاًىفي اسي ٍبفي أىًلعىازىارى ٍبًف ىىاري فىمىمَّا رىأىل ذًلؾى ًفيٍنحى
ٍرأىةى ًفي بىٍطًنيىا8ًبيىًدًه،  ؿى اإًلٍسرىاًايًميَّ كىاٍلمى طىعىفى ًكمىٍيًيمىا، الرَّجي ًؿ اإًلٍسرىاًايًميّْ ًإلىى اٍلقيبًَّة كى رىاءى الرَّجي ؿى كى دىخى بىأي . كى فىاٍمتىنى ى اٍلكى

بىًإ أىٍربىعىةن كىًعٍشًريفى أىٍلفنا9. عىٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى  كىافى الًَّذيفى مىاتيكا ًباٍلكى " .كى
 .المقصكد بيا خيمة أك سرادؽ  = القبة

راجع )فينحاس ىنا ينفذ أمر اهلل السابؽ كمف المؤكد أنو كاف مف الذيف عينيـ مكسى فالقتؿ ليس مباحان لكؿ أحد 
 . " فغكر ببعؿ المتعمقيف قكمو كاحد كؿ اقتمكا اسرائيؿ لقضاة مكسى فقاؿ"  = (5آية

 كلكف لـ نعرؼ متى بدأ كرالبان حيف ذكر الكبأ إمتن كنسمع ىنا أف .  أما نحف فعمينا أف نصمى فقط لمنع الشر
عدد .  كالقديسيف بصمكاتيـ فى أماكف كثيرة يمنعكف كثيران مف الشركر= فحمى وضب الرب عمى إسراايؿالكحى 

( . 8:10كك 1) + 24000الذيف ماتكا 
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 10 (:- "10) أية  ": فىكىمَّ
ًطي عىٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًبكىٍكًنًو وىارى »11  "(:-13-11) األيات كفى اٍلكىاًىفي قىٍد رىدَّ سىخى اسي ٍبفي أىًلعىازىارى ٍبًف ىىاري ًفيٍنحى

ـٍ أيٍفًف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًبغىٍيرىًتي تَّى لى ـٍ حى سىًطًي ٍيرىًتي ًفي كى ، : ًلذًلؾى قيؿٍ 12. وى ىأىنىذىا أيٍعًطيًو ًميثىاًقي ًميثىاؽى السَّالىـً
كىفَّرى عىٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى 13 ً هلًل كى ، ألىٍجًؿ أىنَّوي وىارى ًلنىٍسًمًو ًمٍف بىٍعًدًه ًميثىاؽى كىيىنيكتو أىبىًدمٍّ " .«فىيىكيكفي لىوي كى
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 فكاف لنسمو الركحى أل المسيحييف كينكت أبدل، "ريرة بيتؾ أكمتنى"فينحاس بغيرتو يشير لممسيح الذل قاؿ 
 (كفارة) كىك صنع تكفيران .."سبلمى أترؾ لكـ"  قاؿ كالمسيح ممؾ السبلـ ،خصكصان فالعيد معو كاف عيد سبلـ

. فأنقذ شعبو
 

ًؿ اإًلٍسرىاًايًميّْ الًَّذم قيًتؿى مى ى اٍلًمٍديىاًنيًَّة، ًزٍمًرمى ٍبفى سىاليك، رىًايسى بىٍيًت أىبو 14 "(:-15-14) األيات ـي الرَّجي كىافى اٍس كى
، ىيكى رىًايسي قىبىاًاًؿ بىٍيًت أىبو ًفي ًمٍديىافى 15. ًمفى الشٍّْمعيكًنيّْيفى  كرو ٍقتيكلىًة كيٍزًبيى ًبٍنتى صي ٍرأىًة اٍلًمٍديىاًنيًَّة اٍلمى ـي اٍلمى  ".كىاٍس

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 16  "(:-18-16) األيات ، »17: ثيَـّ كىمَّ ـٍ اًيقيكا اٍلًمٍديىاًنيّْيفى كىاٍضًربيكىي ضى
ـٍ 18 ايىقيككي ـٍ ضى ألىنَّيي

بىًإ ًبسىبىًب  ، الًَّتي قيًتمىٍت يىٍكـى اٍلكى ـٍ ًبٍنًت رىًايسو ًلًمٍديىافى ـٍ ًبيىا ًفي أىٍمًر فىغيكرى كىأىٍمًر كيٍزًبي أيٍخًتًي ًبمىكىاًيًدًىـً الًَّتي كىاديككي
 ".«فىغيكرى 

ىنا الرب يأمر بضرب مدياف كميا بسبب الشر الذل كضعكه كفخ ليبلؾ الشعب كنجد تنفيذ ىذا األمر فى 
 + 4،3:23تث )أما بالنسبة لمكآب فبل يدخؿ أحد منيا لجماعة الرب حتى الجيؿ العاشر .  31إصحاح 

  .(2،1:13نح
  .(33تث)العار الذل لحؽ بشمعكف جعؿ مكسى ال ينطؽ ببركة لُو - 1:- ممحكظات

إذان المطمكب ىك إبادة الشر كرفضو فالرجؿ كاف .  معناىا كذبككذبى يعنى مف يشبو بقر الكحش زمرل -4
، كىكذا الخطية تعدؾ بالفرح شيكانيان مثؿ بقر الكحش ال يفكر كال يتعقؿ كالمرأة كانت كاذبة كمخادعة 

 .فبل تجد سكل لذة حسية يعقبيا مرارة كحزف كألـ كىذا ما يسمى خداع الخطية

فسقط فى يـك كاحد ثمثة  كال نزف كما زنى أناس منيـ"  23000بكلس يذكر مف ماتكا فى يـك كاحد كىـ  -1
كالمعنى ببساطة أف األلؼ  . 24000كسفر العدد يذكر العدد اإلجمالى ( . 8 : 10كك1 )"كعشركف ألفا

المتبقيف أصيبكا بالكبأ فى أكؿ يـك كماتكا فى اليـك التالى ، فبكلس الرسكؿ دارس العيد القديـ لف يخطئ 
ككاف الكحى يمنعو . فى الرقـ ، كلكف بكلس الرسكؿ كاف يعتمد التقميد كيعترؼ بما سجمو األباء الييكد 

(.8 : 3تى2)مف أف يأخذ بتقميد خاطئ ، كما ذكر مثبل إسمَيىْع ينيس كيمبريس مف التقميد الييكدل 
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 عكدة لمجدكؿ ركفلعشاإلصحاح السادس كا
 

كفى اٍلكىاًىًف قىاًاالن 1 "(:-65-1) األيات ـى الرَّبُّ ميكسىى كىأىًلعىازىارى ٍبفى ىىاري بىًإ كىمَّ مىاعىًة »2: ثيَـّ بىٍعدى اٍلكى ذىا عىدىدى كيؿّْ جى خي
ٍنًد ًفي ًإٍسرىاًايؿى  اًرجو ًلٍمجي ، كيؿّْ خى ـٍ سىبى بيييكًت آبىاًاًي اًعدنا حى ، ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ـٍ 3. «بىًني ًإٍسرىاًايؿى فىكىمَّمىيي

ا قىاًامىٍيفً  مىى أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى عى اًعدنا»4: ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي ًفي عىرى كىمىا أىمىرى . ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى
اًرًجيفى ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى . «الرَّبُّ ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى اٍلخى ، بىنيك رىأيكبىٍيفى 5: كى نيكؾى عىًشيرىةي : رىأيكبىٍيفي ًبٍكري ًإٍسرىاًايؿى ًلحى
نيكًكيّْيفى  كًنيّْيفى 6. ًلفىمُّك عىًشيرىةي اٍلفىمًُّكيّْيفى . اٍلحى ٍصري كفى عىًشيرىةي اٍلحى ٍصري ىًذًه عىشىاًاري 7. ًلكىٍرًمي عىًشيرىةي اٍلكىٍرًميّْيفى . ًلحى

ثالىًثيفى  سىٍب ى ًماىةو كى ـٍ ثىالىثىةن كىأىٍربىًعيفى أىٍلفنا كى كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي ، كى بىنيك أىًليآبى 9. كىاٍبفي فىمُّك أىًليآبي 8. الرَّأيكبىٍيًنيّْيفى : كى
ًة  مىاعى كفى ًفي جى مىا ميكسىى كىىىاري اصى ًة المَّذىاًف خى مىاعى ـي اٍلمىٍدعيكَّاًف ًمفى اٍلجى ـي، كىىيمىا دىاثىافي كىأىًبيرىا دىاثىافي كىأىًبيرىا نىميكًايؿي كى

 ، ميكا الرَّبَّ اصى قيكرىحى ًحيفى خى
ًت األىٍرضي فىاىىا كىاٍبتىمىعىٍتييمىا مى ى قيكرىحى ًحيفى مىاتى اٍلقىٍكـي ًبًإٍحرىاًؽ النَّاًر، ًماىتىٍيًف 10 فىفىتىحى

الن  ٍمًسيفى رىجي خى كا ًعٍبرىةن . كى اري ـٍ يىميكتيكا11. فىصى  .كىأىمَّا بىنيك قيكرىحى فىمى
ـٍ 12 سىبى عىشىاًارًًى ًليىاًكيفى عىًشيرىةي . ًليىاًميفى عىًشيرىةي اٍليىاًميًنيّْيفى . ًلنىميكًايؿى عىًشيرىةي النَّميكًايًميّْيفى : بىنيك ًشٍمعيكفى حى

كفى 14. ًلشىأيكؿى عىًشيرىةي الشَّأيكًليّْيفى . ًلزىارىحى عىًشيرىةي الزَّارىًحيّْيفى 13. اٍليىاًكيًنيّْيفى  ، اٍثنىاًف كىًعٍشري ىًذًه عىشىاًاري الشٍّْمعيكًنيّْيفى
ًماىتىافً   .أىٍلفنا كى

ـٍ 15 سىبى عىشىاًارًًى ادى حى فيكًنيّْيفى : بىنيك جى يّْيفى . ًلًصفيكفى عىًشيرىةي الصّْ جّْ ي عىًشيرىةي اٍلحى جّْ . ًلشيكًني عىًشيرىةي الشُّكًنيّْيفى . ًلحى
ًلًعيًرم عىًشيرىةي اٍلًعيًريّْيفى . أليٍزًني عىًشيرىةي األيٍزًنيّْيفى 16

كًديّْيفى 17 كدى عىًشيرىةي األىري ىًذًه 18. ألىٍرًايًمي عىًشيرىةي األىٍرًايًميّْيفى . ألىري
ٍمسي ًماىةو  خى ، أىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى ـٍ سىبى عىدىًدًى ادى حى  .عىشىاًاري بىًني جى

مىاتى ًعيري كىأيكنىافي ًفي أىٍرًض كىٍنعىافى : ًاٍبنىا يىييكذىا19 ، كى ـٍ 20. ًعيري كىأيكنىافي سىبى عىشىاًارًًى ًلًشيمىةى : فىكىافى بىنيك يىييكذىا حى
ًلفىارىصى عىًشيرىةي اٍلفىارىًصيّْيفى . عىًشيرىةي الشّْيًميّْيفى  ًلزىارىحى عىًشيرىةي الزَّارىًحيّْيفى . كى كىافى بىنيك فىارىصى 21. كى كفى عىًشيرىةي : كى ٍصري ًلحى
كًنيّْيفى  ٍصري اميكًليّْيفى . اٍلحى اميكؿى عىًشيرىةي اٍلحى ًلحى ٍمسي 22. كى خى سىٍبعيكفى أىٍلفنا كى ، ًستَّةه كى ـٍ سىبى عىدىًدًى ىًذًه عىشىاًاري يىييكذىا حى

 .ًماىةو 
ـٍ 23 سىبى عىشىاًارًًى يّْيفى . ًلتيكالىعى عىًشيرىةي التُّكالىًعيّْيفى : بىنيك يىسَّاكىرى حى ًلفيكَّةى عىًشيرىةي اٍلفيكّْ ًليىاشيكبى عىًشيرىةي 24. كى كى

كًنيّْيفى . اٍليىاشيكًبيّْيفى  كفى عىًشيرىةي الشٍّْمري ًلًشٍمري ثىالىثي 25. كى ًستُّكفى أىٍلفنا كى ، أىٍربىعىةه كى ـٍ سىبى عىدىًدًى ىًذًه عىشىاًاري يىسَّاكىرى حى
 .ًماىةو 

ـٍ 26 سىبى عىشىاًارًًى بيكليكفى حى ًليىاًحٍمًايؿى عىًشيرىةي . كىإًليميكفى عىًشيرىةي اإًليميكًنيّْيفى . ًلسىارىدى عىًشيرىةي السَّارىًديّْيفى : بىنيك زى كى
ٍمسي ًماىةو 27. اٍليىاًحٍمًايًميّْيفى  خى ، ًستُّكفى أىٍلفنا كى ـٍ سىبى عىدىًدًى  .ىًذًه عىشىاًاري الزَّبيكليكًنيّْيفى حى

ـي 28 سىبى عىشىاًارًًىمىا مىنىسَّى كىأىٍفرىاًي اًكيًريّْيفى : بىنيك مىنىسَّى29. ًاٍبنىا ييكسيؼى حى لىدى ًجٍمعىادى . ًلمىاًكيرى عىًشيرىةي اٍلمى مىاًكيري كى . كى
ًلًجٍمعىادى عىًشيرىةي اٍلًجٍمعىاًديّْيفى  ًريّْيفى : ىؤيالىًء بىنيك ًجٍمعىادى 30. كى رى عىًشيرىةي اإًليعىزى الىًقيّْيفى . إًليعىزى الىؽى عىًشيرىةي اٍلحى . ًلحى

ـى عىًشيرىةي الشَّكىًميّْيفى . ألىٍسًريًايؿى عىًشيرىةي األىٍسًريًايًميّْيفى 31 ًلشىكى
افىرى عىًشيرىةي . ًلشىًميدىاعى عىًشيرىةي الشًَّميدىاًعيّْيفى 32 ًلحى
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افىًريّْيفى  ـٍ يىكيٍف لىوي بىنيكفى بىٍؿ بىنىاته 33. اٍلحى افىرى فىمى ادي ٍبفي حى ميٍفحى ادى . كىأىمَّا صى ميٍفحى ٍجمىةي : كىأىٍسمىاءي بىنىاًت صى حي نيكعىةي كى مىٍحمىةي كى
ةي  ًتٍرصى ًمٍمكىةي كى سىٍب ي ًماىةو 34. كى ٍمسيكفى أىٍلفنا كى خى ـي اٍثنىاًف كى  .ىًذًه عىشىاًاري مىنىسَّى، كىاٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي

ـٍ 35 سىبى عىشىاًارًًى ـى حى فى عىًشيرىةي . ًلبىاكىرى عىًشيرىةي اٍلبىاكىًريّْيفى . ًلشيكتىالىحى عىًشيرىةي الشُّكتىالىًحيّْيفى : كىىؤيالىًء بىنيك أىٍفرىاًي ًلتىاحى
ًنيّْيفى  ، اٍثنىاًف 37. ًلًعيرىافى عىًشيرىةي اٍلًعيرىاًنيّْيفى : كىىؤيالىًء بىنيك شيكتىالىحى 36. التَّاحى سىبى عىدىًدًىـً ـى حى ىًذًه عىشىاًاري بىًني أىٍفرىاًي

ٍمسي ًماىةو  خى ثىالىثيكفى أىٍلفنا كى سىبى عىشىاًارًًىـٍ . كى  .ىؤيالىًء بىنيك ييكسيؼى حى
ـٍ 38 سىبى عىشىاًارًًى ـى عىًشيرىةي . ألىٍشًبيؿى عىًشيرىةي األىٍشًبيًميّْيفى . ًلبىالى ى عىًشيرىةي اٍلبىالىًعيّْيفى : بىنيك بىٍنيىاًميفى حى ألىًحيرىا

ـى عىًشيرىةي الشَّفيكفىاًميّْيفى 39. األىًحيرىاًميّْيفى  كفىاًميّْيفى . ًلشىفيكفىا ـى عىًشيرىةي اٍلحي كفىا كىافى اٍبنىا بىالى ى 40. ًلحي نيٍعمىافى : كى ألىٍردى . أىٍردى كى
اًنيّْيفى  ًلنيٍعمىافى عىًشيرىةي النٍُّعمى ، كى ٍمسىةه 41. عىًشيرىةي األىٍرًديّْيفى ـٍ خى ، كىاٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي ـٍ سىبى عىشىاًارًًى ىؤيالىًء بىنيك بىٍنيىاًميفى حى

ًستُّ ًماىةو   .كىأىٍربىعيكفى أىٍلفنا كى
ـٍ 42 سىبى عىشىاًارًًى اًميّْيفى : ىؤيالىًء بىنيك دىافى حى ـى عىًشيرىةي الشُّكحى ا سىبى عىشىاًارًًىـٍ . ًلشيكحى ًمي ي 43. ىًذًه قىبىاًاؿي دىافى حى جى

ًستُّكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو  ، أىٍربىعىةه كى ـٍ سىبى عىدىًدًى اًميّْيفى حى  .عىشىاًاًر الشُّكحى
ـٍ 44 سىبى عىشىاًارًًى . ًلبىًريعىةى عىًشيرىةي اٍلبىًريًعيّْيفى . ًلًيٍشًكم عىًشيرىةي اٍلًيٍشًكيّْيفى . ًلًيٍمنىةى عىًشيرىةي اٍلًيٍمًنيّْيفى : بىنيك أىًشيرى حى

ابىًريّْيفى : ًلبىًني بىًريعىةى 45 ابىرى عىًشيرىةي اٍلحى ٍمًكيًايًميّْيفى . ًلحى ٍمًكيًايؿى عىًشيرىةي اٍلمى ـي اٍبنىًة أىًشيرى سىارىحي 46. ًلمى ىًذًه عىشىاًاري 47. كىاٍس
ٍمسيكفى أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو  خى ، ثىالىثىةه كى ـٍ سىبى عىدىًدًى  .بىًني أىًشيرى حى

ـٍ 48 سىبى عىشىاًارًًى ٍصًايًميّْيفى : بىنيك نىٍفتىاًلي حى ٍصًايؿى عىًشيرىةي اٍليىاحى كًنيّْيفى . ًليىاحى كًني عىًشيرىةي اٍلجي ًلًيًصرى عىًشيرىةي 49. ًلجي
مّْيًميّْيفى . اٍلًيًصًريّْيفى  ـى عىًشيرىةي الشّْ ٍمسىةه كىأىٍربىعيكفى 50. ًلًشمّْي ـٍ خى ، كىاٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي ـٍ سىبى عىشىاًارًًى ىًذًه قىبىاًاؿي نىٍفتىاًلي حى

ثىالىثيكفى 51. أىٍلفنا كىأىٍربى ي ًماىةو  سىٍب ي ًماىةو كى  .ىؤيالىًء اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًستُّ ًماىًة أىٍلؼو كىأىٍلؼه كى
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 52 مىى عىدىًد األىٍسمىاءً »53: ثيَـّ كىمَّ ـي األىٍرضي نىًصيبنا عى اىٍلكىًثيري تيكىثّْري لىوي نىًصيبىوي، 54. ًليؤيالىًء تيٍقسى

ٍعديكًديفى ًمٍنوي ييٍعطىى نىًصيبىوي . كىاٍلقىًميؿي تيقىمّْؿي لىوي نىًصيبىوي  سىبى اٍلمى ـي األىٍرضي 55. كيؿُّ كىاًحدو حى ًة تيٍقسى سىبى . ًإنَّمىا ًباٍلقيٍرعى حى
ـٍ يىٍمًمكيكفى  قىًميؿ56. أىٍسمىاًء أىٍسبىاًط آبىاًاًي ـٍ بىٍيفى كىًثيرو كى ـي نىًصيبييي ًة ييٍقسى سىبى اٍلقيٍرعى  .«حى

ـٍ 57 سىبى عىشىاًارًًى . ًلقىيىاتى عىًشيرىةي اٍلقىيىاًتيّْيفى . ًلًجٍرشيكفى عىًشيرىةي اٍلًجٍرشيكًنيّْيفى : كىىؤيالىًء اٍلمىٍعديكديكفى ًمفى الالًَّكيّْيفى حى
ٍحًميّْيفى كىعىًشيرىةي : ىًذًه عىشىاًاري الىًكم58. ًلمىرىاًرم عىًشيرىةي اٍلمىرىاًريّْيفى  كًنيّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلمى ٍبري عىًشيرىةي المٍّْبًنيّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلحى

ـى . اٍلميكًشيّْيفى كىعىًشيرىةي اٍلقيكرىًحيّْيفى  ٍمرىا لىدى عى ًلدىٍت ًلالىًكم 59. كىأىمَّا قىيىاتي فىكى ـى ييككىابىدي ًبٍنتي الىًكم الًَّتي كي ٍمرىا ـي اٍمرىأىًة عى كىاٍس
ـى أيٍختىييمىا ٍريى مى ميكسىى كى كفى كى ـى ىىاري لىدىٍت ًلعىٍمرىا ، فىكى يثىامىاري 60. ًفي ًمٍصرى ًلدى نىادىابي كىأىًبيييك كىأىًلعىازىاري كىاًِإ كفى كي ًليىاري . كى

ـى الرَّبّْ 61 ا ًريبىةن أىمى بىا نىارنا وى ـٍ ثىالىثىةن كىًعٍشًريفى أىٍلفنا، كيؿَّ 62. كىأىمَّا نىادىابي كىأىًبيييك فىمىاتىا ًعٍندىمىا قىرَّ كىافى اٍلمىٍعديكديكفى ًمٍنيي كى
اًعدنا ـٍ نىًصيبه بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى . ذىكىرو ًمًف اٍبًف شىٍيرو فىصى ـٍ ييٍعطى لىيي ، ًإٍذ لى ـٍ ييعىدُّكا بىٍيفى بىًني ًإٍسرىاًايؿى ـٍ لى  .ألىنَّيي

ا63 مىى أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى عى ـٍ ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي ًحيفى عىدَّا بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي عىرى ـي الًَّذيفى عىدَّىي . ىؤيالىًء ىي
يًَّة ًسينىاءى، 64 كفي اٍلكىاًىفي ًحيفى عىدَّا بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي بىرّْ ـٍ ميكسىى كىىىاري ـٍ يىكيٍف ًإٍنسىافه ًمفى الًَّذيفى عىدَّىي ًفي ىؤيالىًء لى كى
يىشيكعي ٍبفي نيكفى 65 ـٍ ًإٍنسىافه ًإالَّ كىاًلبي ٍبفي يىفينَّةى كى ـٍ يىٍبؽى ًمٍنيي يًَّة، فىمى ـٍ يىميكتيكفى ًفي اٍلبىرّْ ـٍ ًإنَّيي  ".ألىفَّ الرَّبَّ قىاؿى لىيي
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التعداد الثانى 
. مكسى ال يعد الشعب إال بأمر مف اهلل -1
نبلحظ أف األعداد تزايدت فى مصر بشدة كلكف خبلؿ رحمة البرية بيف التعداد األكؿ كالثانى  -2

فبل خكؼ مف . بسبب كثرة الضربات ضدىـ لخطاياىـ. كانت الزيادة حكالى ألؼ نسمة (سنة39أل)
  .(12:1خر)إضطياد خارجى فاهلل يبارؾ فى كقت اإلضطياد 

فنفيـ أف نقص اإليماف ىك السبب فى كؿ ما حدث، كالذيف يثبتكف فى اإليماف  (2:4 + 7:3عب)راجع  -3
. قميمكف كىؤالء يدخمكف أرض الميعاد

 ليؤالء تقسـ 53 ففى آية. ىذا التعداد ىدفو األساسى تحديد األعداد كأسماء العشائر التى تدخؿ لترث -4
فاهلل كما جعؿ عددىـ يزيد ىك ينصرىـ عمى أعدائيـ، كلكف . كلـ يقؿ اهلل بيؤالء تغمب األعداء. األرض

. المقصكد ىنا أف اهلل سيعطييـ األرض حسب كعده
كتحديد األسماء ىنا . ككانت األرض ستقسـ بالقرعة لكف اهلل كراء تحديد النصيب كحده كىكذا فى األبدية -5

كتب إسمو فى سفر  مُ كىذه تشبو مف. حتى تمقى القرعة باألسماء (كىذا لـ يحدث فى القرعة األكلى)
. ( 5 : 3رؤ) الحياة األبدية

لقد  إذان . فمف تبقى يرث أرض الميعاد  . قد تكقؼ الكبأ كىبلؾ الخطاة ، كاآلف إنتيت فترة التأديبات -6
 كنحف حيف تنتيى فترة تأديبنا نككف مف ضمف . فصدر األمر بالتعداد ،لدخكؿؿ أصار الشعب ميي

. المعدكديف الذيف يدخمكف أكرشميـ السماكية
كىـ ييكذا كيساكر كزبكلكف، قد تزايد ، نبلحظ أف جميع األسباط التى كانت تحت لكاء محمة ييكذا  -7

ظؿ السيد المسيح ينمك  كالمعنى أف مف يحتمى فى. كييكذا ىك الذل يخرج منو المسيح بالجسد. تعدادىـ
. ككنيسة المسيح كنيسة متزايدة. كيتزايد كال ييمؾ

 فيذا بسبب الكبأ األخير فزمرل مف ىذا  (22000)الي  (59300فـ)لـ ينقص سبط مثؿ شمعكف  -8
  .كلنبلحظ أف الشيكة قاتمة.  السبط

كأف الشر ىك سبب  (ناداب كأبييك– كأكناف  عير– داثاف كأبيراـ )ُذكر ىنا الذيف ماتكا بسبب خطاياىـ  -9
.  اليبلؾ

عداد طريقة التكزيع لكف الدخكؿ بيشكع  -10  . (رمز ليسكع)مكسى يبدأ بالتعداد كا 
يش )كالب  مع  حدث   كىذا ما ،  مف رجاؿ الجيكش يأخذكف أنصبتيـ بدكف قرعة كفكاف الممتاز -11

. كلنبلحظ أف نجمان يزداد عف نجـ فى المجد (6:14-15
أرض الميعاد  يدخؿ كلكف عدىـ ىنا لنفس المفيـك فمف. فاهلل نصيبيـ ، البلكييف لف يرثكا فى األرض  -12

يككف  مف أف ، كال نصيب أعظـ  ( سمكة153= القطيع الصغير ) أسماؤىـ محددة كمعركفيف بالعدد كاإلسـ
  .الرب نصيبيـ
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أباءنا كانكا تحت "، كراجع قكؿ بكلس الرسكؿ تشير أنو ال مكاف فى األبدية لؤلشرار:- 65،64اآليات  -13
 ....."القفر لكف بأكثرىـ لـ يسر اهلل ألنيـ طرحكا فى...كأكمكا طعاما ركحيا.....كجميعيـ إعتمدكا  السحابة

(.12 – 1 : 10كك1)
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 عكدة لمجدكؿ إلصحاح الساب  كالعشركفا
 

قامة يشكع فحبنات صؿ  (اإليماف القكل)اد كاِإ
كلنقارف بيف مكاقؼ عدـ إيماف الشعب فى العديد مف المكاقؼ . اد ىف نمكذج رائع لئليماف القكلفحبنات صؿ

. كطمبيف أف يككف ليف نصيب، اد فى ذلؾ فحكبيف ثقة بنات صؿ، التى شكككا فييا فى دخكليـ األرض 
كميـ . لؼ لُو يكمِّؿ المسيرة حتى أرض الميعادخعييف تيضان نجد ىنا نمكذج لئليماف فى إىتماـ مكسى بأك

.  ليـ إيماف حى فى أف كعد اهلل سيتـ
فأتت بناتو .  فمـ يدخؿ فى التعداد ،اد لـ يكف لُو بنكف بؿ بناتفحنجد أف صؿ (33:26عد)كبالرجكع إلى 

تضاع  كأعمف أف أباىف مات ميتة طبيعية كما مات  .يعرضف قضيتيف بقكة حجة كبشجاعة لكف فى كقار كا 
ف لماذا قككاف سؤاؿ. كلكنو لـ يكف مف جماعة قكرح الذيف حاكلكا إرتصاب الكينكت ، كؿ الجيؿ السابؽ 

 كىذا يفتح ،فكانت كمماتيف كميا إيماف كتمسؾ بكعكد اهلل. يحذؼ إسمو مف بيف كارثى األرض الجديدة
ف لـ يكف لو إبنة فإخكتو أك  ،السماء لئلستجابة  ككاف قانكف جديد أنو إف لـ يكف لممتكفى إبف فترثو بنتو كا 

:-   أعمامو أك أقرب مف لُو فى عشيرتو كنبلحظ
يمافألجمو،اهلل كعدنا بالميراث لكنو يريدنا أف نصارع فى الطمب  -1    . كفى الصبلة بمجاجة كا 
. ىؤالء البنات يمثمف العذارل الحكيمات فيف مؤلف آنيتيف بزيت اإليماف -2
اد أبييف إسـ ررمان عف مكتو ميتة طبيعية أل نتيجة فحككف أف اهلل كافؽ عمى طمبيف بأف يبقى لصؿ -3

فيذا يفتح لنا باب الرجاء أف كؿ مف يمكت ميتة طبيعية لو نصيب فى الميراث ، الخطيئة األصمية 
بؿ يمنعو تحدل اهلل كرفض التكبة ،  فخطايانا العادية التى يقدـ عنيا تكبة ال تمنع نصيبنا  ،السماكل
  .فنحف لنا ميراث (29،28:3رؿ )كراجع 

 كاف بركة ىذا حصكليـ عمى قانكف جديد  ،اد عمى الحصكؿ عمى نصيبيففحنتيجة إصرار بنات صؿ -4
 .لمميراث 

 فيذا ىك حالنا فكمنا كلدنا فى ظؿ  . خكؼ/ فى/ظؿ=  حاد / فى/صؿ = ادفحصؿمعانى األسماء  -5
اد فحكنبلحظ فى أسماء بنات صؿ (15:2عب )الخطية خائفيف مف المكت ككنا قبؿ المسيح فى عبكدية 

 حجمة( 3  . تجكاؿ = فكعة( 2  . ضعؼ/ كىف / عجز   = محمة( 1  :النمك فى النعمة مع المسيح
مِركَية = ممكة( 4 .  ترقص فى فرح=   كالمعنى أنو فى ظؿ كالدتنا تحت  .مقبكلة = ترصة(  5  . مَي

بسبب خطايانا ككنا نتجكؿ كمف يبحث عف حؿ كتعزية كمعكنة كىذا كجدناه  الخطية كنا فى حزف قمبى
 : 1أؼ) حزننا لفرح كىك جعمنا ممككان ككينة كسنككف مقبكليف أمامو كببل عيب فيو فى المسيح فتحكؿ

4 ). 
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افىرى ٍبًف ًجٍمعىادى ٍبًف مىاًكيرى ٍبًف مىنىسَّى، ًمٍف عىشىاًاًر مىنىسَّى ٍبًف 1 "(:-11-1) األيات ادى ٍبًف حى ميٍفحى فىتىقىدَّمىٍت بىنىاتي صى
ةي : كىىًذًه أىٍسمىاءي بىنىاًتوً . ييكسيؼى  ًتٍرصى ًمٍمكىةي كى ٍجمىةي كى حي نيكعىةي كى ـى 2. مىٍحمىةي كى ا ـى ميكسىى كىأىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كىأىمى ا قىٍففى أىمى كى كى

ًة االٍجًتمىاًع قىاًاالىتو  ٍيمى ًة لىدىل بىاًب خى مىاعى كيؿّْ اٍلجى ؤىسىاًء كى ـٍ يىكيٍف ًفي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى »3: الرُّ لى يًَّة، كى أىبيكنىا مىاتى ًفي اٍلبىرّْ
ـٍ يىكيٍف لىوي بىنيكفى  لى ًطيًَّتًو مىاتى كى ، بىٍؿ ًبخى ًة قيكرىحى مىاعى مىى الرَّبّْ ًفي جى ـي أىًبينىا ًمٍف بىٍيًف 4. اٍجتىمىعيكا عى ًلمىاذىا ييٍحذىؼي اٍس

؟ أىٍعًطنىا ميٍمكنا بىٍيفى ًإٍخكًة أىًبينىا ًتًو ألىنَّوي لىٍيسى لىوي اٍبفه ـى الرَّبّْ 5. «عىًشيرى ا ـى ميكسىى دىٍعكىاىيفَّ أىمى  .فىقىدَّ
ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 6 تىٍنقيؿي »7: فىكىمَّ ، كى ادى، فىتيٍعًطيًيفَّ ميٍمؾى نىًصيبو بىٍيفى ًإٍخكىًة أىًبييفَّ ميٍفحى ٌؽ تىكىمَّمىٍت بىنىاتي صى ًبحى

ـي بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًاالن 8. نىًصيبى أىًبيًيفَّ ًإلىٍيًيفَّ  تيكىمّْ ، تىٍنقيميكفى ميٍمكىوي ًإلىى اٍبنىًتوً : كى لىٍيسى لىوي اٍبفه ؿ مىاتى كى ـٍ 9. أىيُّمىا رىجي ٍف لى كىاًِإ
ًتوً  ـٍ يىكيٍف لىوي ًإٍخكىةه، تيٍعطيكا ميٍمكىوي إلخكىًة أىًبيوً 10. تىكيٍف لىوي اٍبنىةه، تيٍعطيكا ميٍمكىوي إًلٍخكى ٍف لى ـٍ يىكيٍف ألىًبيًو ًإٍخكىةه، 11. كىاًِإ ٍف لى كىاًِإ

ًتًو فىيىًرثيوي  ، كىمىا أىمىرى الرَّبُّ . «تيٍعطيكا ميٍمكىوي ًلنىًسيًبًو األىٍقرىًب ًإلىٍيًو ًمٍف عىًشيرى اءو ةى قىضى ارىٍت ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى فىًريضى فىصى
 ".ميكسىى
قىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى12 "(:-23-12) األيات ـى ىذىا كىاٍنظيًر األىٍرضى الًَّتي أىٍعطىٍيتي بىًني »: كى بىاًري بىًؿ عى اٍصعىٍد ًإلىى جى
كؾى 13. ًإٍسرىاًايؿى  كفي أىخي َـّ ىىاري ا كىمىا ضي ُـّ ًإلىى قىٍكًمؾى أىٍنتى أىٍيضن مىتىى نىظىٍرتىيىا، تيضى ، ًعٍندى 14. كى يًَّة ًصيفى ألىنَّكيمىا ًفي بىرّْ

ـى أىٍعييًنًيـٍ  ا ٍيتيمىا قىٍكًلي أىٍف تيقىدّْسىاًني ًباٍلمىاًء أىمى ًة، عىصى مىاعى ًة اٍلجى مى اصى يًَّة ًصيفى . «ميخى ًريبىًة قىادىشى ًفي بىرّْ . ذًلؾى مىاءي مى
ـى ميكسىى الرَّبّْ قىاًاالن 15 مىاعىًة، »16: فىكىمَّ مىى اٍلجى ًميً  اٍلبىشىًر رىجيالن عى كًّْؿ الرَّبُّ ًإلوي أىٍركىاًح جى ًلييكى

ؿي 17 يىٍدخي ـٍ كى يىٍخريجي أىمىامىيي
مىاعىةي الرَّبّْ كىاٍلغىنىـً الًَّتي الى رىاًعيى لىيىا ، ًلكىٍيالى تىكيكفى جى ـٍ ييٍدًخمييي ـٍ كى يي ييٍخًرجي ـٍ كى ٍذ »: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى18. «أىمىامىيي خي

مىٍيًو،  ٍ  يىدىؾى عى ضى ، كى كحه الن ًفيًو ري ، رىجي يىشيكعى ٍبفى نيكفى
ـى 19 ا ًة، كىأىٍكًصًو أىمى مىاعى ـى كيؿّْ اٍلجى قيدَّا ـى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كى كىأىٍكًقٍفوي قيدَّا

، 20. أىٍعييًنًيـٍ  ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى مىٍيًو ًليىٍسمى ى لىوي كيؿُّ جى كىاٍجعىٍؿ ًمٍف ىىٍيبىًتؾى عى
ـى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف فىيىٍسأىؿي لىوي 21 ا فىيىًقؼى أىمى

ـى الرَّبّْ  ا اًء األيكًريـً أىمى كيؿُّ بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىعىوي، كيؿُّ . ًبقىضى ، ىيكى كى ميكفى سىبى قىٍكًلًو يىٍدخي حى ، كى كفى سىبى قىٍكًلًو يىٍخريجي حى
مىاعىةً  ًة، . فىفىعىؿى ميكسىى كىمىا أىمىرىهي الرَّبُّ 22. «اٍلجى مىاعى ـى كيؿّْ اٍلجى قيدَّا ـى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كى ذى يىشيكعى كىأىٍكقىفىوي قيدَّا أىخى

ضى ى 23 كى كى
ـى الرَّبُّ عىٍف يىًد ميكسىى اهي كىمىا تىكىمَّ مىٍيًو كىأىٍكصى  ".يىدىٍيًو عى

 اهلل مكسى أف يصعد لمجبؿ لينظر أرض الميعاد مف فكؽ فيك لف يدخميا كمكسى لـ ينفذ ىذا األمر فكران بؿ مرأ
كىنا اهلل . (33تث  – 28عد)كضع بعض الترتيبات كترؾ بعض الكعظات التى إستمرت طكاؿ سفر التثنية 

كفى الصعكد نرل .  صعكد ألعمىفكىذا ىك مكت القديسي، يطمب منو أف يصعد الجبؿ كما حدث مع ىركف 
.  ىذه مكافأة لمكسى. كرأل مكسى أرض الميعاد، كتستريح نفسو إلى أف ما جاىد ألجمو سنيف عديدة رآه أخيران 

كلكف الحظ أف مكسى كممثؿ لمنامكس ال يدخؿ أرض الميعاد ، فبل خبلص بالنامكس ، كأقصى ما يصؿ إليو 
الذل لو نفس إسـ مخمصنا يسكع فحرؼ )كمف يدخؿ بالشعب ىك يشكع . النامكس ىك معاينة األمجاد مف بعيد 

كلكف مف كؿ النكاحى . كنحف ندخؿ السماء لك كنا ثابتيف فى المسيح يسكع  . (السيف ينطؽ فى العبرية شيف
فمكسى ىك األعظـ كليس مثمو ، كىذا ما قالو اهلل نفسو ، كلكنو كممثؿ لمنامكس ، كمف ىك تحت النامكس ال 

كلكف لنبلحظ . ، ككانت ىفكة مكسى مكضكع ضرب الصخرة  (5 : 18ال)خبلص لو لك أخطأ فى أصغر ىفكة 
. عظمة مكسى فى ظيكره مع المسيح عمى جبؿ التجمى 



 (األصذاح الغاتغ والؼششوى )الؼذد 

 

 
145 

 
كؾى 13(:- "13) أية كفي أىخي َـّ ىىاري ا كىمىا ضي ُـّ ًإلىى قىٍكًمؾى أىٍنتى أىٍيضن مىتىى نىظىٍرتىيىا، تيضى  ".كى

ـى ىركف أخيؾ  .إذان المكت ليس فناء فقكمو مازالكا مكجكديف فى مكاف ما = كما ضي
 

مىاعىًة،»16(:- "16) أية مىى اٍلجى ًميً  اٍلبىشىًر رىجيالن عى كًّْؿ الرَّبُّ ًإلوي أىٍركىاًح جى  "ًلييكى
ىذه . تظير ىنا عظمة مكسى فيك لـ يطمب مف اهلل عف نفسو بؿ عف الشعب حتى ال يستمر ببل راعى فيتشتت

كمف عظمتو أيضان أنو لـ يكصى بأف يحتؿ .  الخادـ نفسو مف أجؿ الجماعةلىى الرعاية كىذا ىك الحب أف ينس
كىكذا الكنيسة فى إختيار أحد الرعاة ينبغى أف تصمى . بؿ ىك يترؾ الرب يختار مف يراه. أبناؤه مراكز القيادة

 .كثيران 
 

مىٍيًو،»: فىقىاؿى الرَّبُّ ًلميكسىى18(:- "18) أية ٍ  يىدىؾى عى ضى ، كى كحه الن ًفيًو ري ، رىجي ٍذ يىشيكعى ٍبفى نيكفى  "خي
كىك الذل . كىذه ىى التممذة (11:33خر) كلـ يكف يفارؽ خيمتو قف كتمميذـيشكع الذل كاف ذراع مكسى األم

ليذا إرتبط كضع األيدل بسيامة  = ض  يدؾ عميو. دخؿ أرض المكعد كجاء يقدـ إلخكتو عربكف الحياة الجديدة
كفى الكنيسة يستعمؿ فى السيامة كحمكؿ . كشفاء المرضى  (يعقكب كأكالد يكسؼ)خداـ اهلل كتسميـ بركة إليية 

لك  + 5:6،23:8مز  + 16:1تى2 + 22:5 تى1 + 3:13، 6:6أع )الركح القدس كصبلة التحميؿ لممعترفيف 
. (15،13:19، 18:9مت  + 13:13، 4:4
 

ـى أىٍعييًنًيـٍ 19(:- "19) أية ا ًة، كىأىٍكًصًو أىمى مىاعى ـى كيؿّْ اٍلجى قيدَّا ـى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كى  . كىأىٍكًقٍفوي قيدَّا
فالشعب . ىنا نرل الدكر اإليجابى لمكينة كالشعب فى السيامات = أكقفو قداـ العازار الكاىف كقداـ كؿ الجماعة

 .كما الكينة ال يقفكا متفرجيف بؿ يمتزمكف بالمساىمة فى ىذا العمؿ كالتعاكف معيـ
 

،20(:- "20) أية ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىاعى مىٍيًو ًليىٍسمى ى لىوي كيؿُّ جى  "كىاٍجعىٍؿ ًمٍف ىىٍيبىًتؾى عى
لكف اهلل الذل كىب مكسى ركحو كميابتو ىك الذل ييب . إف كاف مكسى يضع األيدل = أجعؿ مف ىيبتؾ عميو

ككاف عمى مكسى أف يتكمـ عف يشكع كصفاتو الجميمة أماـ الشعب فييابو الشعب مثؿ مكسى . يشكع ذات العطايا
 .كيشركو معو فى الرعاية فى فترة حياتو فبل يختمؼ عميو أحد بعد مكت مكسى

 
ـى الرَّبّْ 21(:- "21) أية ا اًء األيكًريـً أىمى ـى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف فىيىٍسأىؿي لىوي ًبقىضى ا سىبى . فىيىًقؼى أىمى حى ، كى كفى سىبى قىٍكًلًو يىٍخريجي حى

مىاعىةً  كيؿُّ بىًني ًإٍسرىاًايؿى مىعىوي، كيؿُّ اٍلجى ، ىيكى كى ميكفى  ".«قىٍكًلًو يىٍدخي
، إشارة لعمؿ الركح القدس (األنكار كالكماالت)عمى يشكع أف يتعاكف مع رئيس الكينة الذل يسأؿ باألكريـ كالتميـ 

.  أما مكسى كحده ىك كاف يكمـ اهلل دكف رئيس كينة بؿ كجيان لكجو.الذل ييب اإلنساف إستنارة ككماؿ 
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أما مف . نرل فى ىذا اإلصحاح أف مف ييتـ بالميراث السماكل يحصؿ عميو مثمما حدث مع بنات صمفحاد 

ىذا بالنسبة لنا ، كلكف مكسى العظيـ لو كضع مختمؼ كما قمنا ، كلكف . يعصى اهلل فيحـر مف أرض الميعاد 
 .ىذا درس ىذا اإلصحاح 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الثامف كالعشركف
 

  :األعياد كذبااحيا كتقدماتيا
ىذا اإلصحاح كاإلصحاح الذل يميو يحدثنا عف األعياد كالذبائح كىذا يناسب تمامان مكانو حيث يأتى بعد أف تـ 

اد رأيناىف بإيماف عمى ثقة فح كاهلل أعطى أكامره بتقسيـ األرض كتـ تقسيـ الشعب لعشائره كبنات صؿ ،التعداد
عد اهلل ال يرجع فككمكسى يعيف قائد المسيرة فما الذل يمنع مف الفرح . أنيف سيدخمف كيرثف كيسألف عف حقكقيف

كبينما كاف مف المتكقع أف ( .4 : 4رؿ) ."إفرحكا كأقكؿ لكـ أيضان إفرحكا"  إذان . إذان ىـ بالتأكيد سيدخمكف .أبدان 
يأتى ىنا أخبار الحركب لكف اهلل يكد أف يركز عمى أف المسيح ذبيحتنا الحقيقية ىك سر فرحنا خبلؿ رربة ىذا 

كلذلؾ ىك يكرر األعياد السابؽ ذكرىا فى سفر . العالـ كبإيماف نحيا فى فرح إلى أف ندخؿ أكرشميـ السماكية
كالمعنى أف . البلكييف كيذكر معيا الذبائح التى تقدـ فى ىذه األعياد كالتى لـ تكف قد ذكرت فى سفر البلكييف

، ففيو يعكد كأكثر ما يفرح قمب اهلل ىك المسيح الذل ىك رائحة سركر لُو . المسيح المذبكح ىك حياتنا كسر فرحنا
ىذا ىك إبنى الحبيب "ىذا ما يشبع اآلب كيفرحو فيقكؿ  . ىك طعاـ اهلل ككقائده كىذاالبشر إلى أحضاف اآلب ، 

طعامى أف أصنع "( + 11 : 53إش) "مف تعب نفسو يرل كيشبع" ، كىذا ما يشبع اإلبف أيضا "الذل بو سررت
  إبنو لنقدـ لآلب ،كليذا ففى كؿ مناسبة تقيـ الكنيسة قداسات. (34 : 4يك) "مشيئة الذل أرسمنى كأتمـ عممو

 . كليس أرمى منو لنقدمو  فميس لنا ما نقدمو سكاه. فى ذبيحة اإلفخارستياالمسيح
ص اآلب فيى رائحة سركر لمرب ثـ خكُتذكر المحرقة أكالن ألنيا ت. ككانت الذبائح ىى المحرقات كذبائح الخطية

كيبدك أف الشعب فى خبلؿ تجكالو فى البرية كاف يقدـ . تأتى ذبيحة الخطية التى تيتـ برفع الخطية عف البشر
  .(6:28عد) "فى جبؿ سيناء معمكلةمحرقة دائمة ىى اؿ"  محرقات فقط

فيبدك أف الشعب أىمؿ خبلؿ تكىانو فى البرية تقديـ  (43،42:7عأ)كتكرر ىذا فى  (25:5)كراجع عامكس 
 سكاء الحركب الُمقبمة أك إستقرارىـ فى  ،كىنا يشدد الرب عمى أىميتيا فى أرضيـ كال يعفييـ مف ىذا. الذبائح 

لييا ليست ىى راحة إفالراحة التى ىـ داخميف ، أرض تفيض لبنان كعسبلن لذلؾ يذكرىـ بيذا قبؿ الدخكؿ مباشرة 
التى تقدـ صباحان كمساءن يكميان كأسبكعيان  ،التكاسؿ كالتراخى بؿ راحة فرح ُمستمر خبلؿ ذبائح الُمصالحة كالحب 

. أراد اهلل أف تككف حياتيـ أعياد بغير إنقطاع عبلمة الفرح الدائـ. كشيريان كسنكيان 
كفى ، كالجديد ىنا ىك سكيب الخمر، الذل كاف يجب أف يككف قكيان فيك رمز لعمؿ المسيح القكل فى سكبو دمو 

كيرمز لدـ الشيداء الذيف سكبكا ، سكبو ركحو القدكس ركح القكة كالفرح عمى شعبو بإستحقاقات دمو المسككب 
 عددان تحدثنا عف 71نجد  (29،28) كفى اإلصحاحيف .كالقديسيف الذيف سكبكا حياتيـ فى قكة كفرح، ماءىـ د

 عدد فقط تتحدث عف 13بينما ىناؾ .  عددان تتحدث عف رائحة سركر لمرب58الذبائح كالتقدمات المستمرة منيا 
 كىذا ميـ كلكف األىـ ىك رضا اآلب كسركره فيك  ،فذبيحة الخطية تتحدث عف رفراف الخطية. ذبيحة الخطية

 كأيضان فى المسيح ُنقمنا مف حالة العداكة لحالة فرح اآلب بنا كسركره كرضاه عنا خبلؿ إبنو. فرِرحَي بذبيحة المسيح 
. 
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ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 (:- "1) أية كىمَّ  ": كى
ـٍ »2(:- "2) أية قيٍؿ لىيي بيكهي : أىٍكًص بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى كفى أىٍف تيقىرّْ كًرم، تىٍحًرصي ةي سىري قىاًاًدم رىاًاحى قيٍربىاًني، طىعىاًمي مى ى كى

ٍقًتوً   ".ًلي ًفي كى
– قربانى – كالحظ تكرار طعامى . ربما التذكير ىنا أيضان بسبب مكت الجيؿ الذل سبؽ كأخذ ىذه الكصايا

فالمسيح ىك طعاـ اهلل كىك سركره كفرحو كىذه تعبيرات تكشؼ عف شكؽ اهلل إلى اإلنساف، كسركره بو .. كقائدل
ف ما يقدمو اإلنساف إنما ليس مف عندياتو بؿ مف إ  ،كىذا مف جانب كمف جانب آخر. خبلؿ إبنو الحبيب الذبيح

 .عطايا اهلل لو
 

ـٍ 3  "(:-8-3) األيات قيٍؿ لىيي بيكفى ًلمرَّبّْ : كى قيكدي الًَّذم تيقىرّْ اًف ًلكيؿّْ يىٍكـو ميٍحرىقىةن : ىذىا ىيكى اٍلكى ًحيحى ٍكًليَّاًف صى كفىاًف حى ري خى
كؼي الثَّاًني تىٍعمىميوي بىٍيفى اٍلعىشىاءىٍيفً 4. دىاًامىةن  ري ا، كىاٍلخى بىاحن كؼي اٍلكىاًحدي تىٍعمىميوي صى ري ٍمتيكتو 5. اٍلخى كىعيٍشرى اإًليفىًة ًمٍف دىًقيؽ مى

ٍيًت الرَّضّْ تىٍقًدمىةن  ٍبً  اٍلًييًف ًمٍف زى بىًؿ ًسينىاءى . ميٍحرىقىةه دىاًامىةه 6. ًبري قيكدنا ًلمرَّبّْ . ًىيى اٍلمىٍعميكلىةي ًفي جى ، كى كرو ًة سىري . ًلرىاًاحى
كًؼ اٍلكىاًحدً 7 ري ٍب ي اٍلًييًف ًلٍمخى سىًكيبييىا ري كؼي الثَّاًني تىٍعمىميوي بىٍيفى 8. ًفي اٍلقيٍدًس اٍسكيٍب سىًكيبى ميٍسًكرو ًلمرَّبّْ . كى ري كىاٍلخى

كرو ًلمرَّبّْ  ًة سىري قيكدى رىاًاحى كىسىًكيًبًو تىٍعمىميوي كى بىاًح، كى ًة الصَّ " .اٍلعىشىاءىٍيًف كىتىٍقًدمى
  :المحرقة الداامة

كأننا فى حاجة إلى محرقة ببل إنقطاع ، تقديـ خركفيف حكلييف كؿ يكـ، خركؼ فى الصباح كآخر بيف العشائيف 
كنبلحظ أف تقديـ محرقة صباحية كأخرل مسائية يشيراف . لكى نككف فى مصالحة مع اهلل ليؿ نيار بغير تكقؼ

 فكاف العيد القديـ ىك مساء عبلقتنا باهلل أما العيد الجديد فيك صباح .لذبائح العيد القديـ كذبائح العيد الجديد
-40)ت اكلذلؾ نجد أف سفر حزقياؿ فى اإلصحاح.  بعد اف أشرؽ عمينا نكر شمس برنا المسيح،ىذه العبلقة

محرقة لمرب حمبلن حكليان  كتعمؿ كؿ يكـ"( 13:46حز)كالتى تحدثنا عف كنيسة المسيح أل جسده يقكؿ فى ( 48
 فاآلف ال تكجد محرقة مسائية بعد أف ُقدـ المسيح فى مساء يكـ الجمعة ذبيحة ."صباحان تعمموُ صباحا . صحيحان 
 تعممُو إشارة لممسيح النكر كشمس صباحان .... كاآلف الكنيسة تقيـ قداسات صباحية فقط بيذا المفيكـ. مسائية

 كحتى ال يمغى طقس الذبيحة المسائية فتصمى الكنيسة صبلة رفع بخكر العشية .البر المكجكد دائمان فى كنيستو
كرفع بخكر باكر كرمز لمذبيحة الصباحية ، كيصميو الكاىف بالمبلبس السكداء كمف خارج . كرمز ليذا الطقس 

.  الييكؿ كمف ىك ال يزاؿ فى العيد القديـ، كىك ال يدخؿ إلى الييكؿ إال كمعو الحمؿ  
دقيؽ + كؿ منيما خركؼ محرقة . طمب اهلل مف مكسى أف يقدـ يكميا عمى المذبح تقدمة صباحية كتقدمة مسائية

كلكف لماذا تقدـ كاحدة فى الصباح . ككاف ىذا رمزا لذبيحة المسيح عمى الصميب. (8 - 1 : 28عد)خمر + 
. ككاحدة فى المساء؟ ألف المسيح ُقدِّـ عمى الصميب مساءن، ككما نعمـ أف اإلفخارستيا ىى إمتداد لذبيحة الصميب

طعامى كيسمى اهلل التقدمة .  كنبلحظ أنو مع تقديـ الخركؼ يقدـ دقيؽ كخمر. كذبيحة اإلفخارستيا تقدـ نيارا
فالتقدمة المسائية تشير لمصميب كالتقدمة الصباحية تشير لئلفخارستيا . فاإلفخارستيا ىى طعاـ يقدمو اهلل لنا لنحيا

 .إمتداد ذبيحة الصميب
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محرقة الصباح 
 ىيف خمر 1/4+  ىيف زيت 1/4 دقيؽ ممتكت بػػ  1/10+ خركؼ 

 يشير لمحياة التى أعادىا لنا المسيح كىى حياتو المقامة كالدقيؽالخركؼ يشير لممسيح الذل قدـ نفسو محرقة ، 
( الزيت)، كيثبتيا فينا الركح القدس  (9 : 6رك) مف بيف األمكات كىى حيا أبدية فالمسيح لف يمكت مرة ثانية

( الخمر)، كنفرح نحف بعكدتنا هلل  (الخمر)كأكالده الذيف عادكا إليو  ، فيفرح اهلل بنا (4) المرسؿ لكؿ العالـ
الدقيؽ كككف . فيذا راجع ألنو بقدر اإلمتبلء مف الركح القدس يككف الفرح الزيت كالخمر مع 1/4كتكرار رقـ  
  . فيذا يشير لمكحدة األقنكمية بيف اإلبف كالركح القدس كىى ببل إنفصاؿ ممتكت بالزيت

.  لمحرقة الصباح ىى تكراركمحرقة المساء 
 

ٍيتو تىٍقًدمىةن »9  "(:-10-9) األيات ٍمتيكتو ًبزى اًف، كىعيٍشرىاًف ًمٍف دىًقيؽ مى ًحيحى ٍكًليَّاًف صى كفىاًف حى ري ًفي يىٍكـً السٍَّبًت خى كى
مى ى سىًكيًبًو، 

سىًكيًبيىا10 ًة كى ، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى  ".ميٍحرىقىةي كيؿّْ سىٍبتو
  :السبت

كأيضان ىا ىك يقيـ لنا عيدان . ككف أيامنا كميا أعيادان لو يفرح فييا بنا خبلؿ ذبيحة إبنو الكحيدتاهلل يريد أف 
 "إذان بقيت راحة لشعب اهلل" أسبكعيان ىك عيد السبت أك عيد الراحة ىك عربكف الراحة الحقيقية فى العيد األبدل 

 . كأيضان يقدـ كؿ سبت ذبائح ( 9:4عب)
سكيب + عشراف دقيؽ ممتكت بزيت + خركفاف 

صالح اآلب مع البشر ،  يككف ىذا لئلشارة لمتجسد الذل بو 2 نفس الفكرة السابقة ، مع إضافة أنو حيف نجد رقـ
 : 5كك2 + 16 – 14 : 2أؼ) (قطعا ىذا لمف ىك ثابت فى المسيح)إذ جعؿ اإلثنيف كاحدا فى جسده الكاحد 

برجكع البشر فى كحدة كجسد كاحد فى المسيح ، كفى نفس الكقت ىذه ىى ( الراحة)كىذه ىى راحة اآلب  . (18
. راحة اإلنساف 

 
بيكفى ميٍحرىقىةن ًلمرَّبّْ »11 "(:-15-11) األيات ـٍ تيقىرّْ ؤيكًس شيييكًركي ًفي ري سىٍبعىةى : كى كىٍبشنا كىاًحدنا، كى ، كى ٍيًف اٍبنىٍي بىقىرو ثىٍكرى

ةو،  ًحيحى ٍكًليَّةو صى ًخرىاؼو حى
ٍيتو تىٍقًدمىةن ًلكيؿّْ ثىٍكرو 12 ٍمتيكتو ًبزى ثىالىثىةى أىٍعشىارو ًمٍف دىًقيؽ مى ٍمتيكتو . كى ٍيًف ًمٍف دىًقيؽ مى كىعيٍشرى
ٍيتو تىٍقًدمىةن ًلٍمكىٍبًش اٍلكىاًحدً  كؼو 13. ًبزى ري ٍيتو تىٍقًدمىةن ًلكيؿّْ خى ٍمتيكتو ًبزى كرو . كىعيٍشرنا كىاًحدنا ًمٍف دىًقيؽ مى ةى سىري ميٍحرىقىةن رىاًاحى

قيكدنا ًلمرَّبّْ  ٍمرو 14. كى كًؼ ًمٍف خى ري ٍب ى اٍلًييًف ًلٍمخى ري ثيٍمثى اٍلًييًف ًلٍمكىٍبًش، كى سىكىاًابيييفَّ تىكيكفي ًنٍصؼى اٍلًييًف ًلمثٍَّكًر، كى ىًذًه . كى
ًطيَّةو ًلمرَّبّْ 15. ميٍحرىقىةي كيؿّْ شىٍيرو ًمٍف أىٍشييًر السَّنىةً  ةى خى ٍعًز ذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى ًة . كى فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى

 ".ييقىرَّبي مى ى سىًكيًبوً 

  :عيد رأس كؿ شير
فالقمر يحدد الفصكؿ . أما ذبيحة رأس الشير فيى تنظر لمعناية اإلليية. السبت يشير لخمقة اهلل لمعالـ كالراحة

 أف الننسى أعماؿ اهلل كعنايتو كلذلؾ كنحف نراقب دكرة القمر يجب. فالقمر فى دكرتو يحدد فصكؿ. التى تتكالى
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ككأف القمر شاىد أميف فى . التى تتكالى مف جيؿ إلى جيؿ كما تتكالى دكرات القمر كؿ شير ، كنشكره عمييا 
جؿ أف أ كمف .ىذا ىك العيد الشيرل كأيضا تقدـ فيو ذبائح . (37 :89مز )كعنايتو السماء عمى رعاية اهلل 
 مف متغير أما ىنا فيقكؿ رؤكس شيكركـ ألف الشير يشير إلى الزمف اؿ ، سبكتى يقكؿالسبت رمز لمراحة فاهلل

، يـك سبت رير   كىذا سينتيى بنياية العالـ حيث ال يعكد شىء إال نيار شمسو ال تغيب ،شير إلى شير
 ممتمئة مف لكه. كالقمر يرمز لمكنيسة فالمسيح شمس البر ينعكس نكره مف عمى كنيستو . منقطع يـك راحة أبدية

.  اإلنساف الجديد كتركيا العتيؽبسيانكره فكأف اإلحتفاؿ الشيرل بيذا العيد يشير إلحتفاؿ الكنيسة بؿ
محرقات رؤكس الشيكر 

    ىيف سكيب خمر 1/2+   دقيؽ ممتكت بزيت   3/10   + ثػػػػػػػكريف
    ىيف سكيب خمر 1/3+   دقيؽ ممتكت بزيت   2/10   + كبػػػػػػػػػش

    ىيف سكيب خمر 1/4+   دقيؽ ممتكت بزيت   1/10  +  خراؼ 7
 

ذبيحة خطية 
.  كاحد مف المعز تيػػػػػس

 
أما في يـك اليتاؼ فى أكؿ الشير . كىذه ىى نفس التقدمات التى تقدـ يـك الفصح كيـك الباككرة :-  ثكريف

كفى يـك عيد المظاؿ تقدـ نفس التقدمات مع فارؽ كاحد كىك تقديـ  (الكفارة)السابع ، كفى العاشر مف الشير 
فمماذا الفرؽ ؟  . (29ص )ثكر كاحد بدال مف ثكريف 

 
 

الصميب كالقيامة حتى حمكؿ الركح القدس أل )خاصة بعمؿ المسيح عمى األرض  (28ص )مجمكعة أعياد 
،  ثكريف ىناؾ ييكد كأمـ ، كىذا يشير لو تقديـ كقبؿ أف يتـ المسيح عممو كاف . (تأسيس الكنيسة يـك الخمسيف

. فالمسيح قدـ نفسو عف الييكد كاألمـ 
فيى تتكمـ عف جياد الكنيسة بعد أف أتـ المسيح عممو ( األبكاؽ كالكفارة كالمظاؿ )(29ص)أما مجمكعة أعياد 
عركس المسيح التى يعدىا الركح القدس اآلف عمى األرض لتذىب لعريسيا المسيح فى . كجعؿ اإلثنيف كاحدا 

 .  ثكر كاحد لذلؾ مع المجمكعة الثانية يقدـ. رسكلية  السماء ، ىى كنيسة كاحدة كحيدة مقدسة جامعة
عادة يقدـ كذبيحة إثـ ، كلكننا ىنا نتكمـ عف المحرقات كأنيا ذبيحة سركر فما المعنى مف كراء ذلؾ :- كالكبش 

كىذا معنى قكؿ  . (28 : 1كك + 4 : 1أؼ)؟ المسيح قدـ نفسو رفرانا لخطايانا لنحسب كامميف فيو كببل لـك 
 كيقكؿ اآلب ىذا يكـ معمكدية المسيح التى بيا أسس سر المعمكدية "سررت ىذا ىك إبنى الحبيب الذل بو"اآلب 

. كقيامتو  (10 : 53إش)كالمعمكدية مبنية عمى مكت المسيح كذبيحة إثـ . ، كالذل بو نناؿ رفراف الخطايا 
. صار ذبيحة إثـ ُسرَّ بيا الرب  . "الرب سُرَّ بأف يسحقو بالحزف"كالحظ قكؿ إشعياء فى نفس اآلية أف 
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الخراؼ ترمز لمطاعة الكاممة ، فيى رمز لممسيح الذل أطاع حتى المكت مكت الصميب :-  كالسب  الخراؼ
( . + 7 : 53إش) "أماـ جازييا فمـ يفتح فاه ظمـ أما ىك فتذلؿ لـ يفتح فاه كشاة سيقت لمذبح ككنعجة صامتة"
ىذا ىك المسيح ، كنحف فيو نحسب طائعيف كامميف ،  . (19 : 11إر) "كأنا كخركؼ داجف يساؽ إلى الذبح"

الجسد بؿ بحسب  السالؾ ليس بحسب"كمرة ثانية فيذا لمف ىك ثابت فى المسيح .  ىك رقـ الكماؿ 7كالحظ رقـ 
( . 4 : 15يك) "إثبتكا فىَّ كأنا فيكـ"لذلؾ يقكؿ لنا الرب  (1 : 8رك) "الركح

ىك قائد لقطيع الماعز كيقدـ ذبيحة خطية كبالذات يكـ الكفارة، كىنا يكممنا عف :-  تيس كاحد مف الماعز
المسيح الذل قدـ نفسو ذبيحة خطية ، ككقائد يدعكنا أف نقدـ ذكاتنا كذبيحة حية ككأمكات عف الخطية كنصمب 

كالتيس يحب تسمؽ  . (24 : 5رؿ + 5 : 3كك + 1 : 12رك  +11 : 6رك)الجسد األىكاء مع الشيكات 
. األماكف العالية ، فمف يتبع المسيح كيحسب نفسو كميت عف الخطية ، يقكده المسيح إلى السماء فيك الطريؽ 

إشارة لئلتحاد األقنكمى بيف اإلبف كالركح القدس ، كالركح القدس ىك الذل يثبتنا فى :-  الدقيؽ الممتكت بالزيت
 .المسيح فتثبت حياة المسيح فينا 

 يمثؿ الكماؿ التشريعى ، كفى السماء الكماؿ الحقيقى ، فمذلؾ فالرقـ 10رقـ :-  1/10 ، 2/10 ، 3/10أرقاـ 
. لذلؾ فالمبلئكة ألكؼ ألكؼ كربكات ربكات  . 10 × 10 × 10 = 1000الذل يمثؿ السماء كالسمائييف ىك 

. كلكننا عمى األرض نحف فى المسيح حقيقة كلكننا بسبب  أننا فى الجسد نخطئ ، فالكماؿ التاـ فى السماء 
يشير لمصمح الذل عممو المسيح بتجسده ، فبل  2 فيشير لمقيامة األكلى مف مكت الخطية ، كرقـ 3كأما رقـ 

 يشير لشخص المسيح الكاحد الذل نثبت فيو 1خبلص سكل بالمحبة بيننا كبيف اهلل كبيننا كبيف اآلخريف ، كرقـ 
 ( .الدقيؽ)فتككف لنا حياة أبدية فى المسيح 

 .ىك عبلمة الفرح ، فرحة اآلب بنا كفرحتنا بالعكدة لحضف اآلب :-  كالخمر
( 2رقـ )فيى تشير لفرحة اهلل بيذا التصالح كالمحبة التى عمميا المسيح بتجسده :-   1/4 ، 1/3 ، 1/2أرقاـ 

كأف ىذا صار متاحا لكؿ مف  . (3رقـ )كفرحة اهلل بإنتصار البشر عمى الخطية كقيامتيـ مف مكت الخطية . 
( . 4رقـ )يريد مف البشر مف كؿ العالـ 

ذا كنا نتكمـ عف فرحة اهلل ، فاهلل يفرح بأف كنيستو عادت كما أرادىا منذ البدء كنيسة كاحدة  فقد خمؽ اهلل آدـ . كا 
، كمف آدـ ككَّف جسد حكاء كاألكالد جاءكا منيما ، أل الكؿ جسد آدـ الكاحد ، كالمعنى أف اهلل أراد أف البشرية 

تككف فى كحدة ، كلما حدث اإلنقساـ بسبب الخطية إنقسـ قاييف عمى ىابيؿ ، كجاء المسيح ليجعؿ اإلثنيف كاحدا 
الكنيسة  فاهلل يفرح بيذه.  ىنا1كىذه الكحدة ىى المشار ليا برقـ  (23 – 20 : 17يك + 16 – 14 : 2أؼ)

السماء كاألرض كما فيمتيا /  أل إثنيف متخاصميف/ الييكد كاألمـ )الكاحدة التى صالح فييا المسيح أل إثنيف 
كىذه الكنيسة الكاحدة قامت مف المكت كصارت حية ، .   1/2 كيصبح ىذا معنى رقـ (كنيستنا القبطية كرنمتيا

كىذه الحياة كالكحدة متاحة لكؿ مف يريد مف .  1/3 يمكت،  كىذا معنى رقـ فاهلل خمؽ اإلنساف ليحيا أبديا كال
  .  1/4 كىذا معنى رقـ كؿ العالـ
 .فيذه الذبائح تشير لممسيح الذل ببل خطية كببل عيب =  صحيحة
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ًؿ، ًفي اٍليىٍكـً الرَّاب ى عىشىرى ًمفى الشٍَّيًر ًفٍصحه ًلمرَّبّْ »16  "(:-25-16) األيات ًفي الشٍَّيًر األىكَّ ًفي اٍليىٍكـً 17. كى كى

اًمسى عىشىرى ًمٍف ىذىا الشٍَّيًر ًعيده  ًؿ مىٍحفىؿه ميقىدَّسه 18. سىٍبعىةى أىيَّاـو ييٍؤكىؿي فىًطيره . اٍلخى عىمىالن مىا ًمفى . ًفي اٍليىٍكـً األىكَّ
قيكدنا ميٍحرىقىةن ًلمرَّبّْ 19. الشٍُّغًؿ الى تىٍعمىميكا بيكفى كى تيقىرّْ ٍكًليَّةو : كى سىٍبعىةى ًخرىاؼو حى كىٍبشنا كىاًحدنا، كى ، كى ٍيًف اٍبنىٍي بىقىرو . ثىٍكرى

ـٍ  ةن تىكيكفي لىكي ًحيحى ٍيتو 20. صى ٍمتيكتو ًبزى تىٍقًدمىتيييفَّ ًمٍف دىًقيؽ مى ٍيًف ًلٍمكىٍبًش، : كى ثىالىثىةى أىٍعشىارو تىٍعمىميكفى ًلمثٍَّكًر، كىعيٍشرى
كؼو ًمفى السٍَّبعىًة اٍلًخرىاًؼ، 21 ري كىعيٍشرنا كىاًحدنا تىٍعمىؿي ًلكيؿّْ خى

ـٍ 22 ٍنكي ًطيَّةو ًلمتٍَّكًفيًر عى ةى خى تىٍيسنا كىاًحدنا ذىًبيحى فىٍضالن عىٍف 23. كى
بىاًح الًَّتي ًلميٍحرىقىةو دىاًامىةو تىٍعمىميكفى ىًذهً  كرو 24. ميٍحرىقىًة الصَّ ًة سىري قيكًد رىاًاحى ـى كى ، سىٍبعىةى أىيَّاـو طىعىا ىكىذىا تىٍعمىميكفى كيؿَّ يىٍكـو

ًة ييٍعمىؿي مى ى سىًكيًبوً  ، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ـٍ مىٍحفىؿه ميقىدَّسه 25. ًلمرَّبّْ ًفي اٍليىٍكـً السَّابً  يىكيكفي لىكي عىمىالن مىا ًمفى . كى
 ".الشٍُّغًؿ الى تىٍعمىميكا

  :عيد الفصح كالفطير
 كيشير ىنا لسبعة أياـ الفطير  ،كىذا ىك العيد األكؿ فى الشير األكؿ مف السنة. بدأ مف ىنا باألعياد السنكية

فيككف لنا الحياة الجديدة كالتسبيح  (24،22:4أؼ + )(8:5كك1)بدأ سنة جديدة ال ترتبط بالخمير العتيؽ فأل ؿ
(. 11 : 16مت  + 6 : 16مت )، كالشر رمزه الخمير الجديد رافضيف الشر الذل مضى

الخمير رمز لمشر ، فبعد الفصح أل صمب المسيح اليصح أف يعكد المسيحى لمشر مرة  = فطير أياـ يؤكؿ 7
كطكاؿ األسبكع تقدـ نفس الذبائح  . (8 – 6 : 5كك1) رقـ كامؿ 7 إشارة لكؿ أياـ العمر فرقـ 7أخرل ، كرقـ 

. كالتقدمات إشارة ألف ذبيحة المسيح عمميا كفاعميتيا كؿ الزماف 
( . 15 – 11راجع تفسير اآليات )كالتقدمات كالذبائح ىى نفس التقدمات كالذبائح التى تقدـ فى رؤكس الشيكر 

 
ـٍ مىٍحفىؿه »26 "(:-31-26) األيات ، يىكيكفي لىكي ـٍ ًديدىةن ًلمرَّبّْ ًفي أىسىاًبيًعكي بيكفى تىٍقًدمىةن جى ًفي يىٍكـً اٍلبىاكيكرىًة، ًحيفى تيقىرّْ كى
كرو ًلمرَّبّْ 27. عىمىالن مىا ًمفى الشٍُّغًؿ الى تىٍعمىميكا. ميقىدَّسه  ًة سىري بيكفى ميٍحرىقىةن ًلرىاًاحى تيقىرّْ كىٍبشنا كىاًحدنا، : كى ، كى ٍيًف اٍبنىٍي بىقىرو ثىٍكرى

ٍكًليَّةو  سىٍبعىةى ًخرىاؼو حى ٍيتو 28. كى ٍمتيكتو ًبزى تىٍقًدمىتيييفَّ ًمٍف دىًقيؽ مى ٍيًف ًلٍمكىٍبًش اٍلكىاًحًد، : كى ، كىعيٍشرى ثىالىثىةى أىٍعشىارو ًلكيؿّْ ثىٍكرو
كؼو ًمفى السٍَّبعىًة اٍلًخرىاؼً 29 ري ، 30. كىعيٍشرنا كىاًحدنا ًلكيؿّْ خى ـٍ ٍنكي ٍعًز ًلمتٍَّكًفيًر عى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى كى

فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة 31
ًتيىا تىٍعمىميكفى  تىٍقًدمى ًة كى ـٍ . الدَّاًامى اتو تىكيكفي لىكي ًحيحى  ".مى ى سىكىاًاًبًيفَّ صى

  :يـك الباككرة
لكف نبلحظ أف الكحي ىنا دمج عيد الباككرة مع عيد .  حزمة الشعيردد فيو الذل كانت تر ىك اليكـعيد الباككرة

 عيد األسابيع فى ىذا العيدك . (يكـ حصاد القمح)األسابيع أك اليـك الذل يأتى بعد الباككرة بخمسيف يكما 
اآلف نحف فى حصاد الحنطة كالحظ أنو ألجؿ تقديس ؼ يقدـ لمرب أبكار الغبلت بمناسبة عيد الحنطة (الخمسيف)

 اليـك  ، فبتقديس الييكد اليـك السابع سبت لمربندالزمف، لتككف أياـ اإلنساف كميا مقدسة لمرب، جعؿ الرب ع
  .أل سبعة (عبكش)السابع يتقدس األسبكع كمو، ألف كممة أسبكع تأتى مف رقـ سبعة خاصة فى العبرية إذ ُيدعى 
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  ، أسابيع مف بدء الحصاد7بإقامة عيد األسابيع الذل ىك عيد الخمسيف ألنو بعد ، ثـ قَيدَّسَي الرب األسابيع 
   .كاف عيدان مرتبطان بالزراعةك. كيحسب سبتان لمرب
 فصار اليـك  ، ليذا إستقر األمر أف ُيحسب مف عيد الفصح ، تحديد بدء يـك الحصادصعبكلما كاف مف اؿ

 (مثؿ مف ال يذىب لمكنيسة إال كمعو إخكتو). كفيو يقربكف هلل مف الحصاد الجديد. الخمسيف مف عيد الفصح
ككذلؾ قدس . ىك دخؿ بالنفكس الُمتعبة لتستريح فى أحضاف الرب .   نفس3000كفى ىذا اليـك قدـ بطرس 

 7×7  ، كالسنة الخمسكف بعد سنكات7الرب الشير السابع المممكء باألعياد كقدس الرب السنة السابعة كىى بعد 
. سسنكات ليككف العمر كمو مقد

لماذا دمج الكحى عيدل الباككرة كالخماسيف فى يـك كاحد أسماه يـك الباككرة ؟ ... كلكف ىنا سؤاؿ ىاـ
كرمزه يـك )يـك عيد الباككرة فى اليـك الثالث لمفصح ، ىك رمز ليـك قيامة المسيح فى اليـك الثالث مف الصمب 

. يـك الباككرة ىذا كانت قيامة المسيح بكر الراقديف . (الفصح
 نفس فكانت الباككرة ، باككرة البشر 3000كيكـ الخمسيف رمز ليكـ تأسيس الكنيسة ، يكـ عمَّد القديس بطرس 

. الذيف قامكا فى المسيح مف مكت الخطية ، كىذه نسمييا القيامة األكلى 
كنبلحظ أف مف قاـ مف مكت الخطية بالقيامة األكلى فمو نصيب فى القيامة الثانية فى مجئ المسيح الثانى بجسد 

ىؤالء ليس لممكت الثانى . نصيب فى القيامة األكلى  مبارؾ كمقدس مف لو"ممجد ، لذلؾ نسمع فى سفر الرؤيا 
(. 6 : 20رؤ) ..."سمطاف عمييـ

:  كليذا دمج الكحي عيد الباككر مع عيد األسابيع أك الخماسيف فى يـك كاحد 
. فقيامة المسيح كانت قيامة لمكنيسة فيو 

كحياة المسيح األبدية التى قاـ بيا مف األمكات صارت لمكنيسة 
(.15 – 11)تفسير اآليات  كالتقدمات كالذبائح ىى نفس التقدمات كالذبائح التى تقدـ فى رؤكس الشيكر ، راجع
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح التاس  كالعشركف
 

 ألعياد كذبااحيا كتقدماتياا
ـٍ مىٍحفىؿه ميقىدَّسه »1 "(:-5-1) األيات ًؿ ًمفى الشٍَّيًر، يىكيكفي لىكي ًفي الشٍَّيًر السَّابً ، ًفي األىكَّ عىمىالن مىا ًمفى الشٍُّغًؿ . كى

ـٍ . الى تىٍعمىميكا كرو ًلمرَّبّْ 2. يىٍكـى ىيتىاًؼ بيكؽ يىكيكفي لىكي ًة سىري تىٍعمىميكفى ميٍحرىقىةن ًلرىاًاحى كىٍبشنا كىاًحدنا، : كى ، كى ثىٍكرنا كىاًحدنا اٍبفى بىقىرو
ةو  ًحيحى ٍكًليَّةو صى سىٍبعىةى ًخرىاؼو حى ٍيتو 3. كى ٍمتيكتو ًبزى تىٍقًدمىتىييفَّ ًمٍف دىًقيؽ مى ٍيًف ًلٍمكىٍبًش، : كى ثىالىثىةى أىٍعشىارو ًلمثٍَّكًر، كىعيٍشرى

كؼو ًمفى السٍَّبعىًة اٍلًخرىاؼً 4 ري ،5. كىعيٍشرنا كىاًحدنا ًلكيؿّْ خى ـٍ ٍنكي ًطيَّةو ًلمتٍَّكًفيًر عى ةى خى ٍعًز ذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى " كى
  :عيد اليتاؼ

نبدأ مف ىنا أعياد النصؼ الثانى مف السنة كفى خبلؿ الشير السابع نحتفؿ بثبلث أعياد ككانت ىذه الفترة راحة 
بالنسبة لمعامميف فى الزراعة، ما بيف الحصاد كبذر البذكر ككأف اهلل أراد أف يفرريـ لمعبادة الُمفرحة فى ىذه الفترة 

 .(لذلؾ ينبغى أف نقدس عطبلتنا هلل)

. راجع التفسير فى اإلصحاح السابؽ  = ...ثكرا كاحدا ككبشا
 

 كالحظ فى
ةى 6(:- "6) أية ًتيىا مى ى سىكىاًاًبًيفَّ كىعىادىًتًيفَّ رىاًاحى تىٍقًدمى ًة كى ًتيىا كىاٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى تىٍقًدمى فىٍضالن عىٍف ميٍحرىقىًة الشٍَّيًر كى

قيكدنا ًلمرَّبّْ  كرو كى  ".سىري
أف تقديميـ لذبائح يـك اليتاؼ ال يعفييـ مف ذبائح رأس الشير كالمحرقة اليكمية، فعمؿ شىء مقدس ال يعفينى 

كعيد األبكاؽ . مف باقى كاجباتى المقدسة مثبلن لك ذىبت لمكنيسة ىذا ال يعفينى مف صبلتى المنزلية فى ىذا اليكـ
 .فيو يضربكف األبكاؽ كأف اهلل ُيعمف لشعبو أف يستعدكا لمعيديف العظيميف عيد الكفارة كعيد المظاؿ

 
ـٍ »7  "(:-11-7) األيات تيذىلّْميكفى أىٍنفيسىكي ، كى ـٍ مىٍحفىؿه ميقىدَّسه ًفي عىاًشًر ىذىا الشٍَّيًر السَّابً ، يىكيكفي لىكي عىمىالن مىا الى . كى
كرو 8. تىٍعمىميكا ةى سىري بيكفى ميٍحرىقىةن ًلمرَّبّْ رىاًاحى تيقىرّْ  ثىٍكرنا كىاًحدنا: كى

ٍكًليَّةو  سىٍبعىةى ًخرىاؼو حى كىٍبشنا كىاًحدنا، كى ، كى ـٍ . اٍبفى بىقىرو ةن تىكيكفي لىكي ًحيحى ٍيتو 9. صى ٍمتيكتو ًبزى تىٍقًدمىتيييفَّ ًمٍف دىًقيؽ مى ثىالىثىةي : كى
أىٍعشىارو ًلمثٍَّكًر، كىعيٍشرىاًف ًلٍمكىٍبًش اٍلكىاًحًد، 

كؼو ًمفى السٍَّبعىًة اٍلًخرىاؼً 10 ري تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى 11. كىعيٍشره كىاًحده ًلكيؿّْ خى كى
ًتيىا مى ى سىكىاًاًبًيفَّ  تىٍقًدمى ًة كى ًطيًَّة ًلٍمكىفَّارىًة كىاٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ًة اٍلخى ًطيَّةو، فىٍضالن عىٍف ذىًبيحى ةى خى ٍعًز ذىًبيحى  ".اٍلمى

  :عيد الكفارة
ىكذا يمتزج تذلميـ بالفرح إذ ُيسر اهلل بيـ ال مف أجؿ  (8)فيو يتذلمكف كفيو يقربكف محرقة لمرب رائحة سركر 

كالتذلؿ أماـ اهلل يقكد لمتكاضع  .قؽ بينو كبينيـ خبلؿ المحرقةتحلكف مف أجؿ المصالحة التى ت، تذلميـ 
، أما المتكبر فكيؼ يتبلقى مع المسيح  (15 : 57شإ)كاإلنسحاؽ ، فيسكف اهلل عند ىذا المتكاضع كالمنسحؽ 

. المتكاضع 
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 كلكف يقدـ بجانبيا ذبيحة خطية أخرل كالسبب أنيـ فى تقديميـ  ،كنبلحظ ىنا أف ذبيحة الكفارة ىى ذبيحة خطية
 ك تككف تكبة حقيقية أ ،كلنسأؿ أنفسنا ىؿ حينما نقدـ تكبة. ذبيحة الكفارة ربما يخطئكا فيحتاجكا لما يكفر عف ىذا

. ىى تكبة فييا إستيتار كىذه خطية جديدة تحتاج تكبة عمييا
يجب أف تككف أعيننا عمى مجد اهلل  (اتفحتى فى تكب)كيقدمكف فى يكـ الكفارة محرقات ألنو فى كؿ شىء 

 .كسركره
 

ـٍ مىٍحفىؿه ميقىدَّسه »12   "(:-38-12) األيات اًمسى عىشىرى ًمفى الشٍَّيًر السَّابً ، يىكيكفي لىكي ًفي اٍليىٍكـً اٍلخى عىمىالن مىا . كى
تيعىيّْديكفى ًعيدنا ًلمرَّبّْ سىٍبعىةى أىيَّاـو . ًمفى الشٍُّغًؿ الى تىٍعمىميكا كرو ًلمرَّبّْ 13. كى ًة سىري قيكدى رىاًاحى بيكفى ميٍحرىقىةن، كى تيقىرّْ ثىالىثىةى عىشىرى : كى

ٍكًليِّا كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى ، كى ـٍ . ثىٍكرنا أىٍبنىاءى بىقىرو ةن تىكيكفي لىكي ًحيحى ٍيتو 14. صى ٍمتيكتو ًبزى تىٍقًدمىتيييفَّ ًمٍف دىًقيؽ مى : كى
ثىالىثىةي أىٍعشىارو ًلكيؿّْ ثىٍكرو ًمفى الثَّالىثىةى عىشىرى ثىٍكرنا، كىعيٍشرىاًف ًلكيؿّْ كىٍبشو ًمفى اٍلكىٍبشىٍيًف، 

كؼو ًمفى 15 ري كىعيٍشره كىاًحده ًلكيؿّْ خى
كفنا،  ري األىٍربىعىةى عىشىرى خى

سىًكيًبيىا16 ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى ًطيَّةو، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ةى خى ٍعًز ذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى  .كى
ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًني»17 ا: كى ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى ، كى تىٍقًدمىتىييفَّ 18. اٍثنىٍي عىشىرى ثىٍكرنا أىٍبنىاءى بىقىرو كى

سىبى عىدىًدًىفَّ كىاٍلعىادىةً  سىكىاًابىييفَّ ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف كىاٍلًخرىاًؼ حى ًطيَّةو، فىٍضالن 19. كى ةى خى ٍعًز ذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى كى
ًتيىا مى ى سىكىاًاًبًيفَّ  تىٍقًدمى ًة كى ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًلثً »20 .عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى : كى دى عىشىرى ثىٍكرنا، كى أىحى

ا ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري سىبى عىدىًدًىفَّ كىاٍلعىادىةً 21. خى سىكىاًابىييفَّ ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف كىاٍلًخرىاًؼ حى تىٍقًدمىتىييفَّ كى تىٍيسنا 22. كى كى
سىًكيًبيىا ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى ًطيَّةو، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ًة خى ًفي اٍليىٍكـً الرَّاب ً »23 .كىاًحدنا ًلذىًبيحى ، : كى عىشىرىةى ًثيرىافو

ا ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى سىبى عىدىًدًىفَّ 24. كى سىكىاًابىييفَّ ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف كىاٍلًخرىاًؼ حى تىٍقًدمىتىييفَّ كى كى
سىًكيًبيىا25. كىاٍلعىادىةً  ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى ًطيَّةو، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ًة خى ٍعًز ًلذىًبيحى تىٍيسنا كىاًحدنا ًمفى اٍلمى ًفي اٍليىٍكـً »26 .كى كى
اًمسً  ا: اٍلخى ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى ، كى سىكىاًابىييفَّ ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف 27. ًتٍسعىةى ًثيرىافو تىٍقًدمىتىييفَّ كى كى

سىبى عىدىًدًىفَّ كىاٍلعىادىةً  سىًكيًبيىا28. كىاٍلًخرىاًؼ حى ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى ًطيَّةو، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ًة خى تىٍيسنا كىاًحدنا ًلذىًبيحى  .كى
ًفي اٍليىٍكـً السَّاًدسً »29 ا: كى ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى ، كى اًنيىةى ًثيرىافو سىكىاًابىييفَّ 30. ثىمى تىٍقًدمىتىييفَّ كى كى

سىبى عىدىًدًىفَّ كىاٍلعىادىةً  ًة 31. ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف كىاٍلًخرىاًؼ حى ًطيَّةو، فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى ًة خى تىٍيسنا كىاًحدنا ًلذىًبيحى كى
سىًكيًبيىا ًتيىا كى تىٍقًدمى ًفي اٍليىٍكـً السَّاب ً »32 .كى ا: كى ًحيحن ٍكًليِّا صى كفنا حى ري كىٍبشىٍيًف، كىأىٍربىعىةى عىشىرى خى ، كى . سىٍبعىةى ًثيرىافو

سىبى عىدىًدًىفَّ كىعىادىًتًيفَّ 33 سىكىاًابىييفَّ ًلمثّْيرىاًف كىاٍلكىٍبشىٍيًف كىاٍلًخرىاًؼ حى تىٍقًدمىتىييفَّ كى ًطيَّةو، 34. كى ًة خى تىٍيسنا كىاًحدنا ًلذىًبيحى كى
سىًكيًبيىا ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى ـي اٍعًتكىاؼه : ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًمفً »35 .فىٍضالن عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى عىمىالن مىا ًمفى الشٍُّغًؿ الى . يىكيكفي لىكي

كرو ًلمرَّبّْ 36. تىٍعمىميكا ةى سىري قيكدنا رىاًاحى بيكفى ميٍحرىقىةن كى تيقىرّْ ةو : كى ًحيحى ٍكًليَّةو صى سىٍبعىةى ًخرىاؼو حى كىٍبشنا كىاًحدنا، كى . ثىٍكرنا كىاًحدنا، كى
سىبى عىدىًدًىفَّ كىاٍلعىادىةً 37 سىكىاًابىييفَّ ًلمثٍَّكًر كىاٍلكىٍبًش كىاٍلًخرىاًؼ حى تىٍقًدمىتىييفَّ كى ًطيَّةو، فىٍضالن 38. كى ًة خى تىٍيسنا كىاًحدنا ًلذىًبيحى كى

سىًكيًبيىا ًتيىا كى تىٍقًدمى ًة كى  ". عىًف اٍلميٍحرىقىًة الدَّاًامى
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  :عيد المظاؿ
أما  عيد المظاؿ فكمو أفراح فمف يزرع بالدمكع يحصد .  كفى عيد الكفارة نراىـ يتذلمكف،يعقب عيد الكفارة

كنحف يجب أف تككف أياـ فرحنا أياـ أفراح ركحية . كنبلحظ أف أياـ الفرح يجب أف تككف أياـ ذبائح. باإلبتياج
كىنا كؿ أياـ إقامتيـ فى المظاؿ . يد الفرحزنفرح بأف تككف لنا فييا عبلقة باهلل فيذا ىك الفرح الحقيقى، بؿ ىذا م

  .كىكذا تعمؿ الكنيسة قداسات مستمرة. نجدىـ يقدمكف ذبائح (كالمظاؿ تشير ألياـ رربتنا بالجسد)
كعيد الكفارة يشير لمصميب ليذا إرتبط بالصـك كالتذلؿ أما عيد المظاؿ فيك يشير إلى ثمار الصميب بما يحممو 

كمف إختبر ىذا يمكنو أف يحيا حياة الغربة فى ىذا العالـ محتقرا لكؿ . مف قكة قيامة كصعكد كتمتع بالركح القدس
( . اليـك الثامف لعيد المظاؿ)متطمعا إلى يـك اإلنطبلؽ لمسماء  ( أياـ يسكنكف فى مظاؿ7)أباطيمو 

ستمرار العيد   أياـ يشير إلى الحياة المقامة فى المسيح أل الحياة األخرل، ىك عيد الفرح كاإلنطبلؽ نحك 8كا 
. السماكيات 

:-  كىناؾ عدة مبلحظات عمى ذبائح كتقدمات ىذا العيد 
 ثكران كفى 13ففى اليـك األكؿ يقدـ .  ثكران 70 أياـ يقدـ 7ففى خبلؿ ، نبلحظ كثرة الذبائح كالتقدمات  (1

 ثيراف فيككف اإلجمالى 7 ثكران كىكذا حتى اليكـ السابع يقدـ 12اليـك الثانى يقدـ 
 .كىك رقـ كامؿ (70=13+12+11+10+9+8+7)

مف "  ىذا الرقـ يشير لممسيح اإلنساف الكامؿ كحده الذل إلتـز بالنامكس بالكامؿ ، فقاؿ 10 × 7 = 70 (2
 . لذلؾ كاف لو أف ُيقَيدِّـ نفسو فداء عف اإلنساف "منكـ يبكتنى عمى خطية

كىذه الذبائح تشير لممسيح .  كىك رقـ كماؿ7 كتنتيى بػ  ، كىك رقـ الخطية13 كالحظ أف الذبائح تبدأ بػ  (3
 (.7)ؿ اإلى حالة الكـ (13)ؿ كنيستو مف حالة الخطية نؽالذل 

أل ما )نبلحظ تضاعؼ عدد الكباش كالخرفاف عف األعياد العادية ، فينا نجد فى خبلؿ السبعة األياـ  (4
ذا . خركفا عكضا عف كبش كسبعة خرفاف  14+ يقدـ يكميا كبشيف  (تشير ألياـ الغربة عمى األرض كا 

 أياـ الغربة ، يصبح معنى ىذا أف أياـ الغربة عمى 7 يشير لمتجسد ، كظير ىذا الرقـ خبلؿ 2كاف رقـ 
كىذا . األرض مف يـك الفداء كحتى المجئ الثانى ىى األياـ التى يكتمؿ فييا جسد المسيح أل الكنيسة 

 ..."أيضا حتى يَيكْعمَيؿَي العبيد رفقاؤىـ كقيؿ ليـ أف يستريحكا زمانا يسيرا"معنى ما قيؿ فى سفر الرؤيا 
فيناؾ مف لـ يكلدكا بعد ، كبيـ يكتمؿ جسد المسيح أل الكنيسة كراجع تفسير اآلية  . (11 : 6رؤ)
كالحظ أف فى سمسمة نسب المسيح فى إنجيؿ متى ثبلثة . فيى تشير لنفس المفيـك  (24 : 1كك)

 يشير لممسيح اإلنساف 7  يشير لمتجسد كرقـ 2رقـ  . 7 × 2 = 14فرقـ .  جيؿ 14حقبات كؿ منيا 
 .الكامؿ

بمعنى آخر كمما .  ككثرة عدد الذبائح تشير ألف الفرح الحقيقى ينبع مف عمؿ الذبيحة الحقيقية المسيح (5
 . كة الذبيحة ننعـ بالفرح السماكلؽإكتشفنا 
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بعد أف .  (29 ،28ص)نفس التقدمات المعتادة فى األعياد السابقة كنجد فى اليـك الثامف أنو يقدـ  (6
الكثيرة كالمتعددة تنتيى بذبيحة المسيح الكاحدة عمى  كالمعنى أف ذبائح العيد القديـ، قدمت ذبائح كثيرة 
كنجد أنو بحساب رقـ . ىك رقـ القيامة ألف المسيح ذبيحتنا الحقيقية قاـ مف األمكات (8)الصميب، كرقـ 
كرقـ اإلسـ ُيحسب بكضع الرقـ  . (25 : 11يك) ، فيسكع ىك القيامة كالحياة 888إسـ يسكع نجده 

يستعممكف  (...3، 2، 1)فكانكا قبؿ إختراع األرقاـ . المناظر إلسـ يسكع باليكنانية كىك إيسكس 
 666كبنفس الطريقة نجد أف رقـ ضد المسيح ىك . (2= ، ب1=ا)الحركؼ بدال مف األرقاـ فمثبل 

فإف كاف المسيح ىك الحياة كالقيامة فيذا الضد لممسيح الذل يحركو الشيطاف ىك  . (18 : 13رؤ)
لمشيطاف الذل   يشير666، بؿ صار رقـ  (20 : 19رؤ)المكت كمحككـ عمى مف يتبعو بالمكت 

  6كالحظ أف رقـ اإلنساف ىك  . (2 : 13رؤ)أعطى كؿ قكتو كسمطانو لضد المسيح كبيما يقتؿ كيميت 
اليـك السادس كفى الساعة السادسة فحكـ عميو بالمكت ، فإرتبط  فيك خمؽ فى اليـك السادس كسقط فى

 . باإلنساف المحكـك عيو بالمكت 6رقـ 

كنبلحظ تناقص الذبائح مف يكـ إلى يكـ دليبلن عمى تناقص أىمية ذبائح العيد القديـ إلى أف تختفى  (7
 .تمامان كال يكجد سكل ذبيحة المسيح

 
ـٍ 39  "(:-40-39) األيات اًتكي تىٍقًدمى ـٍ كى ـٍ ًمٍف ميٍحرىقىاًتكي نىكىاًفًمكي ـٍ كى ، فىٍضالن عىٍف نيذيكًركي ـٍ بيكنىيىا ًلمرَّبّْ ًفي مىكىاًسًمكي ىًذًه تيقىرّْ

ـٍ  ًتكي ذىبىاًاًح سىالىمى ـٍ كى سىكىاًاًبكي سىبى كيؿّْ مىا أىمىرىهي ًبًو الرَّبُّ ميكسىى40. «كى ـى ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى حى  ".فىكىمَّ

 
التقدمات الشخصية 

 تكجد النذكر  ، ككؿ سنة ، ككؿ أسبكع ككؿ شير ،بجانب ىذه الذبائح كالتقدمات الجماعية عمى مستكل كؿ يكـ
كالتقدمات كالسكائب كالذبائح التى يقدميا اإلنساف بإرادتو الشخصية ليتمـ العمؿ الجماعى مع الشخص كعبادة 

كبالنسبة لنا فمعنى ىذا أف بعد كؿ ما قدمو لنا المسيح عمينا أف نتساءؿ . الجماعة مع عبادة كؿ عضك فييا
كماذا نقدـ لو فى مقابؿ ما أعطاه لنا ؟   كىؿ تكفى ىذه التقدمات كالذبائح كالسكائب ؟  إذان ليس أقؿ مف أف ...
سكيبا ككقت  إنى اآلف أسكب"كحياتنا سكيبا كما فعؿ أباؤنا الشيداء  (1 : 12رك) "نقدـ أجسادنا ذبيحة حية"

(.6 : 4تى2 )"إنحبللى قد حضر
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 عكدة لمجدكؿكف اإلصحاح الثالث
 

  :ذكرفاؿ
 بالتقدمات الشخصية أراد أف يكضح مدل إلتزاـ المؤمف بنذكره مميزان بيف ئح ،إذ ختـ حديثو عف التقدمات كالذبا

. رجؿ الناضج كبيف اإلبنة التى تحت كصاية أبييا كالزكجة الُمطيعة لرجمياؿا
كنبلحظ ىنا أف اهلل ييتـ بالحفاظ عمى العبلقات العائمية فالمرأة كاألطفاؿ خاضعيف لرب األسرة، بؿ أف اهلل ييتـ 

( 5:5جا) "ال تنذر خير مف أف تنذر كال تكفى أف"فمع أف الكتاب يقكؿ . بيذا أكثر مف النذكر مع أىمية النذكر
ؿْع زكجتو مف نذرىا إذا رأل ىذا، فالرجؿ ىك المسئكؿ عف البيت  أف اهللنجد  ُيعطى الحؽ لمزكج أك لؤلب أف ُيحِّ

جتماعيان كربما كجد أف اإلمكانيات المالية ال تسمح بأف يكفكا النذر الذل نذرتو المرأة أك البنت أما الرجؿ . ماليان كا 
كىكذا الُمطمقة إذا كانت ُحرَّة كليست تحت سمطاف رجؿ آخر  . إذا نذر فعميو أف يكفى

:-  أحكاؿ لممرأة إذا نذرت4كنبلحظ أف ىناؾ 
(. 5-3أيات ). ككف المرأة رير متزكجة كمازالت فى بيت أبييا -1
(. 8-6أيات )ككف المرأة قد نذرت قبؿ أف تتزكج ثـ تزكجت قبؿ أف تكفى نذرىا  -2
(. 9أية)ككف المرأة مطمقة أك أرممة  -3
(. 12-10أيات )ككف المرأة متزكجة  -4

 اهلل يريد القمب كامبلن، أعماقنا كحبنا، كأف نتقى اهلل كنسمؾ فى طرقو كنحبو  :؟كما ىك النذر الذل يطمبو الرب
 ( .16 : 5مت) كال يككف لنا ىدؼ فى أل عمؿ سكل ما يمجد إسمو (30:2صـ 1 + 12:10تث ) كنعبده

كنحف أيضان إذ نحمؿ ىذا النذير الفريد فى . كالمسيح ىك الرجؿ الذل كَيعَيدَي بأف يقدـ الخبلص كقدمو بأف قدـ ذاتو
، فبل  فى محبة لو إذ ىك أحبنا أكال داخمنا نقبؿ سمات نذره فينا، فنحمؿ صميبو فى داخمنا كنقدـ حياتنا كاممة هلل

 كال يقبؿ الصميب فى فرح سكل (20:2رؿ) كعبلمة نذرنا قبكلنا لمصميب .نعيش بعد لذكاتنا بؿ هلل الذل إفتدانا
 ككنيسة العيد القديـ تشير لمبنت فى بيت أبييا،  ، أما المرأة فتشير لمكنيسة( .18 – 15 : 21يك)مف أحب اهلل 

الكنيسة المسيحية ىى العركس فى بيت عريسيا فالمسيح يسكف فينا أما . فيى نذرت أف تحفظ الكصايا كفشمت
 .كبو نستطيع أف نكفى نذكرنا، بؿ ىك الذل قاـ بكفاء النذر كيقـك بإلتزاماتنا

 
ؤيكسى أىٍسبىاًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًاالن 1 "(:-12-1) األيات ـى ميكسىى ري كىمَّ ؿه نىٍذرنا 2: ىذىا مىا أىمىرى ًبًو الرَّبُّ »: كى ًإذىا نىذىرى رىجي

، فىالى يىٍنقيٍض كىالىمىوي  ـى قىسىمنا أىٍف ييٍمًزـى نىٍفسىوي ًبالىًزـو ، أىٍك أىٍقسى رىجى ًمٍف فىًمًو يىٍفعىؿي . ًلمرَّبّْ سىبى كيؿّْ مىا خى ٍرأىةي 3. حى كىأىمَّا اٍلمى
فىًإذىا نىذىرىٍت نىٍذرنا ًلمرَّبّْ كىاٍلتىزىمىٍت ًبالىًزـو ًفي بىٍيًت أىًبييىا ًفي ًصبىاىىا، 
سىًم ى أىبيكىىا نىٍذرىىىا كىالالًَّزـى الًَّذم أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا 4 كى

كيؿُّ لىكىاًزًميىا الًَّتي أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبيىا تىٍثبيتي . ًبًو، فىًإٍف سىكىتى أىبيكىىا لىيىا، ثىبىتىٍت كيؿُّ نيذيكرًىىا ٍف نىيىاىىا أىبيكىىا يىٍكـى 5. كى كىاًِإ
ٍنيىا ألىفَّ أىبىاىىا قىٍد نىيىاىىا ، كىالرَّبُّ يىٍصفىحي عى لىكىاًزًميىا الًَّتي أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبيىا الى تىٍثبيتي ٍف 6. سىٍمًعًو، فىكيؿُّ نيذيكرًىىا كى كىاًِإ

مىٍييىا أىٍك نيٍطؽي شىفىتىٍييىا الًَّذم أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبًو،  نيذيكريىىا عى ٍكجو كى كىانىٍت ًلزى
يىا، فىًإٍف سىكىتى ًفي يىٍكـً سىٍمًعًو 7 ٍكجي سىًم ى زى كى
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لىكىاًزمييىا الًَّتي أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبيىا تىٍثبيتي . ثىبىتىٍت نيذيكريىىا مىٍييىا 8. كى مييىا ًفي يىٍكـً سىٍمًعًو، فىسىيى نىٍذرىىىا الًَّذم عى ٍف نىيىاىىا رىجي كىاًِإ
ٍنيىا نيٍطؽى شىفىتىٍييىا الًَّذم أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبًو، كىالرَّبُّ يىٍصفىحي عى كىأىمَّا نىٍذري أىٍرمىمىةو أىٍك ميطىمَّقىةو، فىكيؿُّ مىا أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا 9. كى

مىٍييىا ، 10. ًبًو يىٍثبيتي عى ـو ٍكًجيىا أىٍك أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبالىًزـو ًبقىسى لًكٍف ًإٍف نىذىرىٍت ًفي بىٍيًت زى كى
يىا، فىًإٍف سىكىتى 11 ٍكجي سىًم ى زى كى

ـٍ يىٍنيىيىا ثىبىتىٍت كيؿُّ نيذيكرًىىا لى كيؿُّ الىًزـو أىٍلزىمىٍت نىٍفسىيىا ًبًو يىٍثبيتي . لىيىا كى يىا ًفي يىٍكـً سىٍمًعًو، فىكيؿُّ مىا 12. كى ٍكجي يىا زى ٍف فىسىخى كىاًِإ
رىجى ًمٍف شىفىتىٍييىا ًمٍف نيذيكرًىىا أىٍك لىكىاًزـً نىٍفًسيىا الى يىٍثبيتي  يىا. خى ٍكجي يىا زى ٍنيىا. قىٍد فىسىخى " .كىالرَّبُّ يىٍصفىحي عى

 
رىجى ًمٍف شىفىتىٍييىا ًمٍف نيذيكرًىىا أىٍك لىكىاًزـً نىٍفًسيىا الى 12(:- "12) أية يىا ًفي يىٍكـً سىٍمًعًو، فىكيؿُّ مىا خى ٍكجي يىا زى ٍف فىسىخى كىاًِإ

يىا. يىٍثبيتي  ٍكجي يىا زى ٍنيىا. قىٍد فىسىخى  ".كىالرَّبُّ يىٍصفىحي عى
 .األ عارضيا كأبطؿ نذره =  فسخيا

وي 13(:- "13) أية يىا يىٍفسىخي ٍكجي زى يىا ييٍثًبتيوي كى ٍكجي ـً اٍلًتزىاـو إًلٍذالىًؿ النٍَّفًس، زى كيؿُّ قىسى " .كيؿُّ نىٍذرو كى
.  النفسربوأل صـك أك اإلمتناع عف شىء مما تر = إلذالؿ النفس

 

يىا ًمٍف يىٍكـو ًإلىى يىٍكـو فىقىٍد أىٍثبىتى كيؿَّ نيذيكرًىىا أىٍك كيؿَّ لىكىاًزًميىا الًَّتي 14 "(:-16-14) األيات ٍكجي ٍف سىكىتى لىيىا زى كىاًِإ
مىٍييىا مىؿى ذىٍنبىيىا15. أىٍثبىتىيىا ألىنَّوي سىكىتى لىيىا ًفي يىٍكـً سىٍمًعوً . عى يىا بىٍعدى سىٍمًعًو فىقىٍد حى ىًذًه ًىيى اٍلفىرىاًاضي 16. «فىًإٍف فىسىخى

بىٍيفى األىًب كىاٍبنىًتًو ًفي ًصبىاىىا ًفي بىٍيًت أىًبييىا ًتًو، كى ٍكجى زى ٍكًج كى  ".الًَّتي أىمىرى ًبيىا الرَّبُّ ميكسىى، بىٍيفى الزَّ
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 عكدة لمجدكؿكف اإلصحاح الحادل كالثالث
 

: حرب ضد المديانييف كتكزي  الغنااـ 
كىؤالء كاف ،  كىـ كانكا قبائؿ متعددة فمنيـ جزء عاش جنكب كنعاف  ،المديانييف ىـ نسؿ إبراىيـ مف قطكرة

نحدر ، كىؤالء ظمكا عمى عبادتيـ لمرب . منيـ يثركف حمى مكسى  كلكف كاف ىناؾ جزء عاش شرؽ كنعاف كا 
ىؤالء لمكثنية فكانكا أعداء هلل كىـ رالبان أصحاب التحالؼ النجس مع المكآبييف ضد الشعب الذيف تحالفكا كتآمركا 

 فالمديانييف ظيركا بعد ذلؾ كضايقكا  ،كفى ىذه الحرب ضرب الشعب جزء مف ىذه القبائؿ. لتنفيذ مشكرة بمعاـ
( 21:13يش )لذلؾ كممة ممكؾ مدياف ىنا تعنى رؤساء مدياف كما جاء فى .  الشعب

كىذه الحرب ضد مدياف لـ تكف فى مخطط الحركب التى سيدخميا الشعب إلمتبلؾ األرض بؿ ىى حرب أمر 
كألف ىذه الحرب . كىكذا فنحف ندخؿ معارؾ ال لزكـ ليا بسبب الشيكات. نتيجة الخطية (17:25)بيا الرب فى 

كماداـ . ىى حرب ركحية فمـ ُيذكر أف يشكع قائد الشعب فييا لكف ذكر أف الذل قاد ىذه الحرب ىك  فينحاس
القائد كاىنان، فيدؼ الحرب ىك إزالة العار الذل نشأ عف الخطية، ىذا عمى الررـ مف أف يشكع الذل سيخمؼ 

مكسى ربما كاف قائدان ليذه الحرب إال أف ذكر فينحاس كعدـ ذكر يشكع يعطى فكرة عف أف ىذه الحرب ىى ضد 
 بؿ أف األسمحة المستخدمة ىى أمتعة القدس عمى  ،الخ... كما أننا ال نسمع عف أسمحة سيكؼ كرماح. الخطية
كفينحاس ىك . ال حرب بدكف سيكؼ لكف عدـ ذكرىا أيضان ُيعطى ىذا المفيكـ أنيا حرب ركحية أنومف الررـ 

 كىك قائد ىذه الحرب الحقيقى ألننا نجد أف فينحاس أخذ معو ،إذان ىى حرب لمرب أيضان . الذل رار ريرة الرب
كألف الرب ىك قائد ىذه الحرب فمـ يقتؿ منيـ أحد الذيف أعطيتنى حفظتيـ كلـ ييمؾ . األكريـ ليعرؼ مشكرة الرب
  .32000كالمعركة لـ تكف معركة بسيطة فالعذارل المسبيات كف . (12:17يك)منيـ أحد إال إبف اليبلؾ 

كطبعان كاف . فى حربنا ضد ىذه العثرات (قيادة فينحاس)كنحف فى العالـ نعثر كثيران كنحتاج لمخدمة الكينكتية 
 كلكف عمميان ىذا ال يحدث كنحف فى ىذا العالـ نزج بأنفسنا فى  ،ُيفضؿ أف نحيا منفصميف عف العالـ كعثراتو

، فنتيجة ىذه الحرب نجد الشعب كقد  كلكف عجيب ىك اهلل الذل يخرج مف الجافى حبلكة. تيارات العالـ كشيكاتو
. كنحف فى حركبنا الركحية بعد كؿ إنتصار نجد رنائـ. خرج بغنائـ

 فمكسى لـ يرسؿ لممديانييف عارضان عمييـ أل عرض سبلـ كرفضو  ،كنبلحظ أف ىذه الحرب لـ تكف تقميدية
فالشر ال . (10:20راجع تث )فالمديانييف ىنا أشرار ُنعمف الحرب ضدىـ كال سبلـ مع الشرير . المديانييف

.  بؿ عمينا أف ُنعمف الحرب ضده فيك لف يرحمنا،تفاكض معوُ 
إذان ىى نقمة كاحدة  (3،2آيات ) نقمة الرب كمكسى قاؿ إسراايؿ لبنى نقمة  إنتقـكالحظ اف اهلل قاؿ لمكسى 
 . اهلل لف يسكت عمى مف يؤذل أكالده .بسبب كحدة اهلل مع شعبو

لـ يكف ىدؼ الحرب ىجكميان كال سمب رنائـ لكف . إذان ىى حرب تقديس رايتيا إبادة العثرة التى حطمت الشعب
كىذا إشارة إلى ضركرة بتر العثرة .   نفس24000 كأعثركا الشعب فيمؾ منيـ  قتؿ الذيف إنصاعكا لكممات بمعاـ

. فى حياة المؤمنيف
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ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 (:- "1) أية كىمَّ  ": كى
ُـّ ًإلىى قىٍكًمؾى »2(:- "2) أية ، ثيَـّ تيضى ـٍ نىٍقمىةن ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى ًمفى اٍلًمٍديىاًنيّْيفى  ".«ًاٍنتىًق

فاألمكات نفكسيـ فى مكاف ال .  فقبر مكسى ال أحد يعمـ مكانو، مف المؤكد ليس فى القبر= ثـ تضـ إلى قكمؾ
سحؽ كيعقكب كىـ أحياء كليس  .( 32 : 22مت)  أمكاتكايعرفو سكل اهلل الذل ينسب نفسو إلبراىيـ كا 

 
ـى ميكسىى الشٍَّعًب قىاًاالن 3 (:- "3) أية مىى ًمٍديىافى ًليىٍجعىميكا نىٍقمىةى الرَّبّْ »: فىكىمَّ ٍنًد، فىيىكيكنيكا عى االن ًلٍمجي ـٍ ًرجى رّْديكا ًمٍنكي جى

مىى ًمٍديىافى  " .عى
ٍربً 4(:- "4) أية ًميً  أىٍسبىاًط ًإٍسرىاًايؿى تيٍرًسميكفى ًلٍمحى  ".«أىٍلفنا كىاًحدنا ًمٍف كيؿّْ ًسٍبطو ًمٍف جى

 كلكف العدد يشير بطريقة رمزية لشعب   .000,600 بينما أف جيش إسرائيؿ أكثر مف 000,12عدد المحاربيف 
 الذل يحيا فى  ىـ شعب اهلل12 إذان  .كؿ العالـ = 4،  المؤمنيف باهلل = 3)اهلل الذل يحيا حياة سماكية 

 بدكف حرب 000,24كبينما أف الشعب حيف سقط فى الخطية مات منيـ .  ( رقـ السماكيات1000، السماكيات 
 فيى ليست حرب العدد الكبير 600000كال محاربيف ظاىريف، أما اآلف كقد تقدس الشعب فبل داعى لخركج الػ 

 قكة جيش .كال األسمحة الحربية بؿ ىى حرب القداسة حرب الحياة السماكية التى ترتفع فكؽ كؿ إرراءات العالـ
فالمسيح فى حركبنا  (2 : 6رؤ)" خرج رالبا كلكى يغمب"شعب اهلل ىى فى كجكد اهلل فى كسطيـ ، كىذا معنى 
ما عمينا سكل أف نطيع الكصية كنسمـ القيادة لو فنككف . ضد الشيطاف ىك الذل يحارب عنا كىك الذل يغمب 

 ( .2 : 6رؤ)كالفرس األبيض الذل يركب عميو المسيح الجالس عمى الفرس فى نفس اآلية 
 

ٍربً . فىاٍخًتيرى ًمٍف أيليكًؼ ًإٍسرىاًايؿى أىٍلؼه ًمٍف كيؿّْ ًسٍبطو 5 (:- "6-5) أية رَّديكفى ًلٍمحى ـٍ 6. اٍثنىا عىشىرى أىٍلفنا ميجى مىيي فىأىٍرسى
ٍرًب، كىأىٍمًتعىةي اٍلقيٍدًس كىأىٍبكىاؽي  اسى ٍبفى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف ًإلىى اٍلحى ًفيٍنحى ـٍ كى ٍرًب، ىي ميكسىى أىٍلفنا ًمٍف كيؿّْ ًسٍبطو ًإلىى اٍلحى

 ".اٍلييتىاًؼ ًفي يىًدهً 
كأبكاؽ . فينحاس الغيكر ىك القائد كأمتعة القدس خاصة التابكت ُيشير إلى حضرة اهلل كسر تقديسنا كُنصرتنا

إذان اإلعداد الحقيقى لمحرب الركحية ىك الحياة بفكر سماكل كالشعكر  (12:4عب )اليتاؼ إشارة لكممة اهلل 
. بحضرة اهلل الدائمة كالتمسؾ بكممة اهلل

 
قىتىميكا كيؿَّ ذىكىرو 7 (:- "8-7) أية مىى ًمٍديىافى كىمىا أىمىرى الرَّبُّ كى نَّديكا عى ـٍ 8. فىتىجى ـٍ فىٍكؽى قىٍتالىىي ميميكؾي ًمٍديىافى قىتىميكىي أىًكمى : كى

رىاب ى  كرى كى حي كرى كى صي ـى كى رىاًق ٍمسىةى ميميكًؾ ًمٍديىافى . كى ـى ٍبفى بىعيكرى قىتىميكهي ًبالسٍَّيؼً . خى بىٍمعىا  ".كى
يبدك أف بمعاـ لـ يرجع لشعبو فى أراـ النيريف بؿ ذىب إلى مدياف يتابع نتيجة مشكراتو الردية ليقبض المكافأة 

كىناؾ إحتماؿ آخر أف المديانييف حيف شعركا أف . فكاف جزاؤه المكت كلـ تتحقؽ أمنيتو أف يمكت مكت األبرار
. الشعب سيحاربيـ إستدعكا بمعاـ ليساعدىـ كىذا إحتماؿ بعيد فالمسافة بيف مدياف كأراـ النيريف كبيرة 
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مت )كالممكؾ الخمسة يشيركا لمحكاس الخمسة التى ينبغى أف تمكت عف الخطية لمتمتع بالحياة المقدسة كراجػػع 
29:5-30).  

كحينما يمكت الممكؾ الخمسة ال يككف لمشيطاف سمطانان عمى حكاسنا كىناؾ معانى رمزية ألسماء الممكؾ 
كيككف المطمكب ىك أف ، الرربة أك حيكاف مفترس : يشير إسمو إلى أحد إحتماليف =  آكلفالممؾ . الخمسة

فمطمكب عدـ التمكف ، يعنى تمكيف =  راقـكالممؾ الثانى . نجعؿ ررباتنا مقدسة كليست رربات حيكانية متكحشة
كيعنى أنو يجب أف ننزع مف داخمنا ، صخرة  = صكركالممؾ الثالث . كمجاراة الناس أل ال نعرج بيف الفرقتيف

كالمقصكد أف نككف رجاالن فى ، طفؿ =  حكركالممؾ الرابع . كيككف لنا قمب لحـ (26:36حز )قمب الحجر 
 يشير 4كرقـ ، الرابع =  راب  كالممؾ الخامس  .كال نمارس عبادتنا بإستيتار (13:16كك 1)حياتنا الركحية 

. لمحياة الزمنية التى يجب أف ال ننجذب إلييا
  
كيؿَّ 9 (:- "9) أية ـٍ كى ًمي ى مىكىاًشيًي جى ، كى ـٍ ًمي ى بىيىاًاًمًي نىيىبيكا جى ، كى ـٍ سىبىى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًنسىاءى ًمٍديىافى كىأىٍطفىالىيي كى

" . أىٍمالىًكًيـٍ 
كاف المفركض أف يقتمكا النساء المكاتى ُكفَّ سببان فى سقكطيـ ككاف المسمكح لمييكد أف يككف ليـ جكارل ككاف 

. يمكف ليـ أف يتزكجكا منيـ
 

ـٍ ًبالنَّارً 10(:- "10) أية كًنًي ًمي ى حيصي جى ، كى ـٍ ـٍ ًبمىسىاًكًنًي ًمي ى ميديًنًي  ".كىأىٍحرىقيكا جى
كالمعنى الركحى ىك تنظيؼ القمب تمامان مف الشر . حرؽ المدف كالحصكف حتى ال يعكدكا يسكنكف فييا بعد ذلؾ

. حتى ال نعكد إليو
 

، 11 "(:-15-11) األيات كيؿَّ النٍَّيًب ًمفى النَّاًس كىاٍلبىيىاًاـً ًة كى ذيكا كيؿَّ اٍلغىًنيمى كىأىخى
كىأىتىٍكا ًإلىى ميكسىى كىأىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف 12

ا مىى أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى الًَّتي عى مًَّة ًإلىى عىرى ًة ًإلىى اٍلمىحى ًة بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًبالسٍَّبًي كىالنٍَّيًب كىاٍلغىًنيمى مىاعى لىى جى  .كىاًِإ

مَّةً 13 اًرًج اٍلمىحى ـٍ ًإلىى خى ًة الٍسًتٍقبىاًلًي مىاعى ؤىسىاًء اٍلجى كيؿُّ ري رىجى ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي كى مىى 14. فىخى طى ميكسىى عى فىسىخى
ٍربً  ٍنًد اٍلحى ؤىسىاًء اٍلًماىاًت اٍلقىاًدًميفى ًمٍف جي ري ؤىسىاًء األيليكًؼ كى ٍيًش، ري كىالىًء اٍلجى ـٍ ميكسىى15. كي قىاؿى لىيي ىىٍؿ أىٍبقىٍيتيـٍ كيؿَّ »: كى

يَّةن؟  " أيٍنثىى حى
 

بىأي 16 (:- "16) أية ، فىكىافى اٍلكى ـى، سىبىبى ًخيىانىةو ًلمرَّبّْ ًفي أىٍمًر فىغيكرى سىبى كىالىـً بىٍمعىا ، حى ًإفَّ ىؤيالىًء كيفَّ ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى
ًة الرَّبّْ  مىاعى " .ًفي جى

حسب النامكس فالزانية كالزانى كبلىما ُيقتبلف كقد قتؿ اهلل الزناة مف رجاؿ إسرائيؿ بالكبأ، ككاف يجب قتؿ 
لشعب مع الشر فعؿ االزانيات المكاتى ُكفَّ سبب عثرة لمشعب، ليذا فقد أمر مكسى بقتؿ كؿ إمرأة قدمت جسدىا ؿ

. كأعثرتو
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عىًة ذىكىرو اٍقتيميكىىا. فىاآلفى اٍقتيميكا كيؿَّ ذىكىرو ًمفى األىٍطفىاؿً 17 (:- "17) أية اجى الن ًبميضى كيؿَّ اٍمرىأىةو عىرىفىٍت رىجي " . كى

  ،كيككف أف قتؿ الذككر كالزانيات كحرؽ المدف لُو نفس المعنى. الذكر يقتمكنو ألنو حيف يكبر سيحارب الشعب
كبالنسبة لنا تعنى رفض كؿ أسباب إرراءات . كىك قتؿ كؿ ما يمكف أف يككف سببان فى الحرب ضد اإلنساف

. الخطية
 

يَّاتو 18 "(:-19-18) األيات ـٍ حى عىةى ذىكىرو أىٍبقيكىيفَّ لىكي اجى ـٍ يىٍعًرٍففى ميضى ًمي ي األىٍطفىاًؿ ًمفى النّْسىاًء المَّكىاًتي لى . لًكٍف جى
كيؿُّ مىٍف مىسَّ قىًتيالن، ًفي اٍليىٍكـً الثَّاًلًث 19 كا كيؿُّ مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا، كى تىطىيَّري ، كى مًَّة سىٍبعىةى أىيَّاـو اًرجى اٍلمىحى كىأىمَّا أىٍنتيـٍ فىاٍنًزليكا خى

ـٍ  سىٍبييكي ًفي السَّابً ، أىٍنتيـٍ كى  ".كى
 

، 20(:- "20) أية شىبو تىاعو ًمٍف خى كيؿُّ مى ، كى كيؿُّ مىٍصنيكعو ًمٍف شىٍعًر مىٍعزو ، كى تىاعو ًمٍف ًجٍمدو كيؿُّ مى ، كى كيؿُّ ثىٍكبو كى
كنىوي   ".«تيطىيّْري

نجد . كؿ ىذه األشياء يجب تطييرىا فيى إسُتعْعمِرمت بكاسطة الكثنييف أك ىى تبلمست مع مكتى مف قتمى الحرب
رمزىا المحمة كفييا مكسى )ىنا صكرة رمزية رائعة لجيش اهلل الركحى الذل رمب الخطية منطمقان إلى السماء 

كرازة بكممة )كفضة ( حياة سماكية)ليستريحكا مع عريسيـ يحممكف معيـ رنائميـ مف ذىب  (الذل أتكا لُو بالغنائـ
كالعجيب أف الشريعة حسبت ىؤالء المجاىديف الذيف صارعكا (. أجسادنا التى تقدست فى دـ المسيح)كثياب  (اهلل

كأف الرب أراد . مع الخطية كرمبكا أنيـ فى حالة نجاسة، يمزميـ أف تغتسؿ ثيابيـ فى اليـك السابع ليدخمكا المحمة
أف يؤكد أف كؿ المجاىديف ميما بمغت قامتيـ الركحية يتعرضكف لمضعؼ كىـ محتاجكف إلى التسُتر فى دـ 

بكا أبطاالن لكف دخكليـ المحمة . المسيح الُمطَييِّر مف كؿ خطية ف ُحسِر لف يككف قانكنيان إال خبلؿ  (السماء)إنيـ كا 
 .المسيح الذل يطير
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 طريقة تكزي  الغنااـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أل أف  (600000)كالنصؼ يكزع عمى باقى الشعب  (12000)نصؼ الغنائـ تكزع عمى رجاؿ الحرب  -1
 الغالبيف بإمتيازات المجاىديف ضعؼ مف لـ يحارب، ىكذا يكمؿ 50الرجؿ الذل حارب كجاىد يأخذ 

( 14:15كك1( + )2:14يك)خاصة 
المجاىديف يقدمكف ، كؿ مف حصؿ عمى شىء يجب أف ُيعطى هلل مّما أخذه أل زكاة أك رفائع لمرب -2

 ُيذَيكِّراف بمثؿ السيد المسيح  50 ، 500 مما أخذكه كرقـ 50:1 مما أخذكه أما الشعب فيقدـ 500:1
كأف ما يدفعو ىؤالء يجعميـ أحراران فى تصرفيـ فيما . ىما رقماف يشيراف لمحرية ( 42 ، 41 : 7لك)

 .تبقى ليـ
 

ٍربً 21 "(:-47-21) األيات ٍنًد الًَّذيفى ذىىىبيكا ًلٍمحى اًؿ اٍلجي قىاؿى أىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي ًلًرجى ةي الشًَّريعىًة الًَّتي أىمىرى »: كى ىًذًه فىًريضى
، 22: ًبيىا الرَّبُّ ميكسىى اصي ًديدي كىاٍلقىٍصًديري كىالرَّصى اسي كىاٍلحى ةي كىالنُّحى كنىوي ًفي 23اىلذَّىىبي كىاٍلًفضَّ ، تيًجيزي ؿي النَّارى كيؿُّ مىا يىٍدخي

اسىةً  ٍيرى أىنَّوي يىتىطىيَّري ًبمىاًء النَّجى كنىوي ًفي اٍلمىاءً . النَّاًر فىيىكيكفي طىاًىرنا، وى ؿي النَّارى فىتيًجيزي تىٍغًسميكفى 24. كىأىمَّا كيؿُّ مىا الى يىٍدخي كى
مَّةى  ميكفى اٍلمىحى بىٍعدى ذًلؾى تىٍدخي ، كى ـٍ ًفي اٍليىٍكـً السَّابً  فىتىكيكنيكفى طىاًىًريفى  .«ًثيىابىكي
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ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 25 كىمَّ ؤيكسي آبىاًء »26: كى ري ، أىٍنتى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي كى أىٍحًص النٍَّيبى اٍلمىٍسًبيَّ ًمفى النَّاًس كىاٍلبىيىاًاـً
مىاعىةً  مىاعىةً 27. اٍلجى بىٍيفى كيؿّْ اٍلجى ٍرًب، كى اًرًجيفى ًإلىى اٍلحى كا اٍلًقتىاؿى اٍلخى ًؼ النٍَّيبى بىٍيفى الًَّذيفى بىاشىري نىصّْ كىاٍرفىٍ  زىكىاةن 28. كى

اًرًجيفى ًإلىى اٍلًقتىاًؿ كىاًحدىةن . ًلمرَّبّْ  ٍرًب اٍلخى اًؿ اٍلحى ًميًر كىاٍلغىنىًـ . ًمٍف ًرجى ٍمًس ًماىةو ًمفى النَّاًس كىاٍلبىقىًر كىاٍلحى . نىٍفسنا ًمٍف كيؿّْ خى
تيٍعطيكنىيىا ألىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف رىًفيعىةن ًلمرَّبّْ 29 ذيكنىيىا كى ـٍ تىٍأخي كذىةن 30. ًمٍف ًنٍصًفًي ذي كىاًحدىةن مىٍأخي ًمٍف ًنٍصًؼ بىًني ًإٍسرىاًايؿى تىٍأخي كى

اًفًظيفى شىعىاًارى مىٍسكىًف  تيٍعًطييىا ًلالًَّكيّْيفى اٍلحى ، كى ًميً  اٍلبىيىاًاـً ًميًر كىاٍلغىنىـً ًمٍف جى ٍمًسيفى ًمفى النَّاًس كىاٍلبىقىًر كىاٍلحى ًمٍف كيؿّْ خى
 .«الرَّبّْ 

اؿي 32. فىفىعىؿى ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى31 ًة الًَّتي اٍوتىنىمىيىا ًرجى كىافى النٍَّيبي فىٍضمىةي اٍلغىًنيمى كى
ٍندً  سىٍبًعيفى أىٍلفنا، : اٍلجي ٍمسىةن كى خى سىٍبًعيفى أىٍلفنا، 33ًمفى اٍلغىنىـً ًستَّ ًماىةو كى ًمفى اٍلبىقىًر اٍثنىٍيًف كى ًميًر كىاًحدنا 34كى ًمفى اٍلحى كى

ًستّْيفى أىٍلفنا،  ثىالىًثيفى 35كى ًميً  النُّفيكًس اٍثنىٍيًف كى ، جى عىةى ذىكىرو اجى ـٍ يىٍعًرٍففى ميضى ًمٍف نيفيكًس النَّاًس ًمفى النّْسىاًء المَّكىاًتي لى كى
ٍربً 36. أىٍلفنا اًرًجيفى ًإلىى اٍلحى كىافى النٍّْصؼي نىًصيبي اٍلخى ٍمسى ًماىةو : كى خى ثىالىًثيفى أىٍلفنا كى سىٍبعىةن كى . عىدىدي اٍلغىنىـً ثىالىثى ًماىةو كى
37 ، سىٍبًعيفى ٍمسىةن كى خى كىانىًت الزَّكىاةي ًلمرَّبّْ ًمفى اٍلغىنىـً ًستَّ ًماىةو كى زىكىاتييىا ًلمرَّبّْ اٍثنىٍيًف 38كى ثىالىًثيفى أىٍلفنا، كى كىاٍلبىقىري ًستَّةن كى

 ، سىٍبًعيفى ، 39كى ًستّْيفى زىكىاتييىا ًلمرَّبّْ كىاًحدنا كى ٍمسى ًماىةو، كى خى ًميري ثىالىًثيفى أىٍلفنا كى كىاٍلحى
نيفيكسي النَّاًس ًستَّةى عىشىرى أىٍلفنا، 40 كى

ثىالىًثيفى نىٍفسنا زىكىاتييىا ًلمرَّبّْ اٍثنىٍيًف كى . فىأىٍعطىى ميكسىى الزَّكىاةى رىًفيعىةى الرَّبّْ ألىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى41. كى
نًّْديفى 42 اًؿ اٍلميتىجى ًة ًمفى اٍلغىنىـً ثىالىثى ًماىةو 43: كىأىمَّا ًنٍصؼي ًإٍسرىاًايؿى الًَّذم قىسىمىوي ميكسىى ًمفى الرّْجى مىاعى فىكىافى ًنٍصؼي اٍلجى

ٍمسى ًماىةو،  خى ثىالىًثيفى أىٍلفنا كى سىٍبعىةن كى ثىالىًثيفى أىٍلفنا، 44كى ًمفى اٍلبىقىًر ًستَّةن كى ٍمسى ًماىةو، 45كى خى ًميًر ثىالىًثيفى أىٍلفنا كى ًمفى اٍلحى كى
ًمٍف نيفيكًس النَّاًس ًستَّةى عىشىرى أىٍلفنا46 ٍمًسيفى 47. كى كًذ كىاًحدنا ًمٍف كيؿّْ خى ذى ميكسىى ًمٍف ًنٍصًؼ بىًني ًإٍسرىاًايؿى اٍلمىٍأخي فىأىخى

، كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى اًفًظيفى شىعىاًارى مىٍسكىًف الرَّبّْ ، كىأىٍعطىاىىا ًلالًَّكيّْيفى اٍلحى ًمفى اٍلبىيىاًاـً  ".ًمفى النَّاًس كى

 
ؤىسىاءي اٍلًماىاًت،48 (:- "48) أية ري ؤىسىاءي األيليكًؼ كى ٍنًد، ري مىى أيليكًؼ اٍلجي كىالىءي الًَّذيفى عى ـى ًإلىى ميكسىى اٍلكي  "ثيَـّ تىقىدَّ

لذلؾ ىـ قدمكا كؿ ما ىك . فيذا إعجاز إليى. ككف أنو لـ يفقد منيـ إنساف فيذا ُيظير يد اهلل التى حاربت معيـ
. ذىب هلل فالذىب يشير لمحياة السماكية

 
قىاليكا ًلميكسىى49 (:-50- 49) أية ـٍ ييٍفقىٍد ًمنَّا ًإٍنسىافه »: كى ٍرًب الًَّذيفى ًفي أىٍيًدينىا فىمى اًؿ اٍلحى ذيكا عىدىدى ًرجى ًبيديؾى قىٍد أىخى . عى
دىهي، أىٍمًتعىةى ذىىىبو 50 جى ، كيؿُّ كىاًحدو مىا كى قىالىًادى، ًلمتٍَّكًفيًر عىٍف : فىقىٍد قىدٍَّمنىا قيٍربىافى الرَّبّْ ـى كىأىٍقرىاطنا كى كىاًت خى كالن كىأىسىاًكرى كى حيجي

ـى الرَّبّْ  ا  ".«أىٍنفيًسنىا أىمى
 .خبلخيؿ كىي جمع خمخاؿ ككاف النساء يمبسكنو لمزينة = حجكؿ

 
، كيؿَّ أىٍمًتعىةو مىٍصنيكعىةو 51 "(:-54-51) األيات ـٍ ذى ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي الذَّىىبى ًمٍنيي كىافى كيؿُّ ذىىىًب 52. فىأىخى كى

ؤىسىاًء اٍلًماىاتً  ري ؤىسىاًء األيليكًؼ كى ٍمًسيفى شىاًقالن ًمٍف ًعٍنًد ري خى سىٍب ى ًماىةو كى . الرًَّفيعىًة الًَّتي رىفىعيكىىا ًلمرَّبّْ ًستَّةى عىشىرى أىٍلفنا كى
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ٍنًد فىاٍوتىنىميكا كيؿُّ كىاًحدو ًلنىٍفًسوً 53 اؿي اٍلجي ؤىسىاًء األيليكًؼ كىاٍلًماىاًت 54. أىمَّا ًرجى ذى ميكسىى كىأىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي الذَّىىبى ًمٍف ري فىأىخى
ـى الرَّبّْ  ا ًة االٍجًتمىاًع تىٍذكىارنا ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى أىمى ٍيمى " .كىأىتىيىا ًبًو ًإلىى خى

نجد ىنا أف الرؤساء كانكا أكـر مف الجنكد فأعطكا كؿ ما طالت أيدييـ لمرب ، أما الجنكد فأبقكا ما تحصمكا 
.عميو
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 عكدة لمجدكؿكف اإلصحاح الثانى كالثالث
 

أراضى شرؽ األردف 
كلما أتكا إلى أرض جمعاد كىى التى كاف . اد تحت مظمة راية كاحدة أل ليـ نفس المحمةجكاف سبط رأكبيف ك
 كثيرة فطمبكا أف يقيمكا بيا عكضان شٍ كف ممكؾ األمكرييف، رأكا أنيا أرض رعى كىـ يممككف مكاحيممكيا عكج كسي

 كلكف المشكمة أنيـ ىـ الذيف إختاركا كلـ يترككا اإلختيار هلل فكانكا مثؿ لكط ،عف عبكر األردف كىى أرض جيدة
 عبر احينما إختار أرض سدـك كعمكرة لجكدتيا، فكاف إختيار بشرل بحسب المنظر ككاف اهلل قد أعد ليـ أرض

ذا كاف عبكر األردف يشير لعبكرنا إلى السماء .  نفس الطمبمكرالبان فقد طمب معيما نصؼ سبط منس. األردف كا 
فميكف إختيارنا ىك السماء كال نطمب نصيبان أرضيان، بؿ أف تككف لنا شيكة أف ننطمؽ كنككف مع المسيح فذاؾ 

. كجمعاد ىى كؿ منطقة شرؽ األردف كىى أرض رابات كحقكؿ ككدياف كمجارل مياه. (23 : 1فى) أفضؿ جدان 
تشتير بنكع مف األشجار يخرج منو مادة صمغية تسمى بمساف جمعاد ذات  (5:6 +1:4نش )تصمح لمرعى 

  .(25:37تؾ + 11:46 + 22:8رإ)خكاص طبية كقيؿ أف عصيره كاف يستخدـ كعبلج لئللتيابات 
ىما فى األرض التى تفيض لبنان مككاف أنو حيف إختار سبطا رأكبيف كجاد بحسب المنظكر البشرل فقدا نصيب

كعسبلن كحصبل عمى أرض ببل حدكد طبيعية تحمييـ مف ىجمات األعداء حتى إضطر إخكتيما لمتدخؿ 
بؿ كانا أكؿ . بجانب ُبعد األرض عف الجماعة فصارا كمف فى ُعزلة (3:22مؿ1 + 10-1 صـ1)إلنقاذىما  

سبب حربان بينيـ كبيف ـ م إنفصاليـ عف إخكتو كافكاألكثر مف ىذا كمو (26:5 أل 1)مف أسَيرَيىـ ممؾ أشكر 
ر إ + 2:15شإ)كبالرجكع إلى  (6:2يك 1)ىذا إذف جزاء شيكة العيكف كتعظـ المعيشة . (22يش )بقية إخكتيـ 
. نجد أف بعض المدف المذككرة ىنا قد سقطت فى يد مكآب (19،18:48

كجاد ،  بككريتو دكُيقاؿ أف ىناؾ سبب نفسى إلختيار السبطيف ألرض جمعاد ىك شعكر رأكبيف إبف يعقكب أنو فؽ
حساس منس فحاكؿ ىؤالء بعد أف شعركا أف نصيبيـ . رايـ يفكقو فى البركةؼ أف أخاه الىك بكر زلفة الجارية كا 

. سيككف قميبلن إذ ليسكا فى قكة اآلخريف كىـ يشعركف أنيـ أحؽ كأبكار أف يختاركا ألنفسيـ
 أف السبطيف كنصؼ السبط الذيف لـ يعبركا نير األردف إشارة  :كلمعبّلمة أكريجانكس تأمؿ لطيؼ فيك يرل

لكنيا ليست فى رنى بركات كنيسة العيد الجديد ، لكنيسة العيد القديـ كىى كنيسة كاحدة مع كنيسة العيد الجديد 
 لمجنس البشرل المؤمف، جزء ناؿ  رائعةىى صكرة. كحممت فى كسطيا المقدسات ، التى عبرت مياه المعمكدية 

كف ككزَّع ح عمى عكج كسي( أل فى أياـ قيادتو)حيث تمت الغمبة عمى يديو (مكسى)نصيب خبلؿ النامكس 
الذل دخؿ بيـ إلى  (يسكع)أما الجزء األعظـ فقد تحقؽ عمى يدل يشكع . أمبلكيما عمى السبطيف كنصؼ

األكلكف أبكار لكنيـ نالكا ميراث مكسى أما اآلخركف فنالكا ميراث يشكع . األرض عينيا التى تفيض لبنان كعسبلن 
 .(المسيح ربنا)

أما ما  . (26 ، 25 : 3رك)لكف ىذا ال يمغى أف مف يستحؽ منيـ الخبلص قد ناؿ الخبلص فى المسيح 
 .يقصده أكريجانكس فيك نصيب الييكدل البار مف الفرح كالسبلـ كىك عمى األرض قبؿ المسيح 
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الطبيعى أف يقبؿ ما لركح  فبل يستطيع اإلنساف". كالسبب الذل قيؿ إلختيارىـ ىذه األرض أف ليـ مكاشى كثيرة
لذلؾ فيؤالء إختاركا ألنفسيـ كصاركا ررباء عف األرض  (14:2كك1 )"  عنده جيالة كال يقدر أف يعرفوقاهلل، ألف
 .فالمكاشى الكثيرة تشير إلرتباط شعب العيد القديـ باألمكر الجسدية المممكسة. المقدسة

 
ـٍ مىكىاشو كىًثيرىةه كىاًفرىةه ًجدِّا1 "(:-4-1) األيات ادى فىكىافى لىيي بىنيك جى فىمىمَّا رىأىٍكا أىٍرضى يىٍعًزيرى كىأىٍرضى . كىأىمَّا بىنيك رىأيكبىٍيفى كى

 ، ذىا اٍلمىكىافي مىكىافي مىكىاشو ًجٍمعىادى، كىاًِإ
ًة 2 مىاعى ؤىسىاًء اٍلجى ري كىمَّميكا ميكسىى كىأىًلعىازىارى اٍلكىاًىًف كى بىنيك رىأيكبىٍيفى كى ادى كى أىتىى بىنيك جى

، »3: قىاًاًميفى  بىعيكفي نىبيك كى ـي كى شىبىا ٍشبيكفي كىأىًلعىالىةي كى حى ًنٍمرىةي كى يىٍعًزيري كى ًديبيكفي كى كتي كى عىطىاري
بىيىا الرَّبُّ 4 رى األىٍرضي الًَّتي ضى

ًلعىًبيًدؾى مىكىاشو  ، كى ، ًىيى أىٍرضي مىكىاشو ـى بىًني ًإٍسرىاًايؿى " .«قيدَّا
 

ٍينىٍيؾى فىٍمتيٍعطى ىًذًه األىٍرضي ًلعىًبيًدؾى ميٍمكنا، كىالى تيعىبٍّْرنىا »: ثيَـّ قىاليكا5 "(:-15-5) األيات ٍدنىا ًنٍعمىةن ًفي عى جى ًإٍف كى
بىًني رىأيكبىٍيفى 6.«األيٍرديفَّ  ادو كى ٍرًب، كىأىٍنتيـٍ تىٍقعيديكفى ىيينىا؟ »: فىقىاؿى ميكسىى ًلبىًني جى ـٍ ًإلىى اٍلحى تيكي ىىٍؿ يىٍنطىًمؽي ًإٍخكى

فىًممىاذىا 7
؟  ـي الرَّبُّ دُّكفى قيميكبى بىًني ًإٍسرىاًايؿى عىًف اٍلعيبيكًر ًإلىى األىٍرًض الًَّتي أىٍعطىاىي تىصي

ـٍ ًمٍف 8 ٍمتييي ـٍ ًحيفى أىٍرسى ىكىذىا فىعىؿى آبىاؤيكي
كا األىٍرضى  كًؿ 9. قىادىشى بىٍرًني ى ًليىٍنظيري دُّكا قيميكبى بىًني ًإٍسرىاًايؿى عىٍف ديخي صى كا األىٍرضى كى نىظىري ًعديكا ًإلىى كىاًدم أىٍشكيكؿى كى صى
ـي الرَّبُّ  ـى قىاًاالن 10. األىٍرًض الًَّتي أىٍعطىاىي بي الرَّبّْ ًفي ذًلؾى اٍليىٍكـً كىأىٍقسى ًميى وىضى ًعديكا 11: فىحى لىٍف يىرىل النَّاسي الًَّذيفى صى

ـٍ يىتًَّبعيكًني  ـٍ لى ، ألىنَّيي يىٍعقيكبى اؽى كى ٍسحى ـى كىاًِإ اًعدنا، األىٍرضى الًَّتي أىٍقسىٍمتي إًلٍبرىاًىي ، ًمًف اٍبًف ًعٍشًريفى سىنىةن فىصى ًمٍف ًمٍصرى
تىمىامنا، 

، ألىنَّييمىا اتَّبىعىا الرَّبَّ تىمىامنا12 يىشيكعى ٍبفى نيكفى مىى 13. مىا عىدىا كىاًلبى ٍبفى يىفينَّةى اٍلًقًنزّْمَّ كى بي الرَّبّْ عى ًميى وىضى فىحى
ٍينىًي الرَّبّْ  تَّى فىًنيى كيؿُّ اٍلًجيًؿ الًَّذم فىعىؿى الشَّرَّ ًفي عى يًَّة أىٍربىًعيفى سىنىةن، حى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ ذىا أىٍنتيـٍ قىٍد 14. ًإٍسرىاًايؿى كىأىتىاىىيي فىييكى
مىى ًإٍسرىاًايؿى  ًب الرَّبّْ عى ميكَّ وىضى ا حي طىاةو، ًلكىٍي تىًزيديكا أىٍيضن ، تىٍرًبيىةى أينىاسو خي ـٍ ا عىٍف آبىاًاكي ضن ًإذىا اٍرتىدىٍدتيـٍ 15. قيٍمتيـٍ ًعكى

يًَّة، فىتيٍيًمكيكفى كيؿَّ ىذىا الشٍَّعبً  ا ًفي اٍلبىرّْ رىاًاًو، يىعيكدي يىٍتريكيوي أىٍيضن  ".«ًمٍف كى

كىك نفسو يعمـ أنو محرـك منيا ، الحظ فى تأنيب مكسى ليـ عمى ىذا اإلختيار أنو ييتـ بدخكليـ أرض الميعاد 
 كنبلحظ مركنتو كحكاره معيـ  ،فالخادـ الحقيقى ييتـ بخبلص نفكس اآلخريف رير عابىء بمشاكمو الشخصية. 

 سنة 40كىك الذل عاش  (5 )كال تعبرنا األردفككاف األمر الذل أحزف قمب مكسى قكليـ .  تشددكمف رير
يشتيى عبكره، كما أقسى عمى قمبو أف يشعر بيـ يحتقركف أرض المكعد تاركيف ميراث اهلل مف أجؿ شيكة قمكبيـ 

. الزمنية، ميتميف بمكاشييـ كلـ ييتمكا بمكاعيد اهلل كال أف يساندكا إخكتيـ
 

قىاليكا16 "(:-19-16) األيات بيكا ًإلىٍيًو كى ميديننا ألىٍطفىاًلنىا»: فىاٍقتىرى نىـو ًلمىكىاًشينىا ىيينىا كى كىأىمَّا نىٍحفي 17. نىٍبًني ًصيىرى وى
ٍجًو سيكَّاًف  نىةو ًمٍف كى يىٍمبىثي أىٍطفىالينىا ًفي ميديفو ميحىصَّ ، كى ـٍ ـٍ ًإلىى مىكىاًنًي تَّى نىٍأًتيى ًبًي ـى بىًني ًإٍسرىاًايؿى حى رَّدي ميٍسرًًعيفى قيدَّا فىنىتىجى

ـى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كيؿُّ كىاًحدو نىًصيبىوي 18. األىٍرضً  تَّى يىٍقتىًس ٍبًر األيٍرديفّْ 19. الى نىٍرج ي ًإلىى بيييكًتنىا حى ـٍ ًفي عى ًإنَّنىا الى نىٍمًمؾي مىعىيي
ٍبًر األيٍرديفّْ ًإلىى الشٍَّرؽً  ؿى لىنىا ًفي عى رىاءىهي، ألىفَّ نىًصيبىنىا قىٍد حىصى مىا كى  ".«كى
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بؿ عرضكا أف يككنكا فى مقدمة إخكتيـ كفى ىذا صاركا ممثميف . ىذا عرض جديد منيـ القى قبكؿ مكسى
يمانيـبلكنيسة العيد القديـ التى لـ تنطمؽ إلى أرض المكعد بؿ ساندكا إخكتيـ مف خبلؿ كتبيـ كف كقد . كاتيـ كا 

 . 100000 بينما أف عددىـ أكبر مف 40000ذىب منيـ لكنعاف 
 

ـٍ ميكسىى20 (:- "20) أية ٍرًب،»: فىقىاؿى لىيي ـى الرَّبّْ ًلٍمحى ا رٍَّدتيـٍ أىمى ، ًإٍف تىجى " ًإٍف فىعىٍمتيـٍ ىذىا األىٍمرى
كيعنى الكبلـ أيضا أف .  إذان ىـ يحاربكف كإعبلف لخضكعيـ كجيادىـ اماـ الربأماـ الربمكسى ىنا يؤكد أنيـ 

. الرب شاىد عمى كعكدكـ 
 

تَّى طىرىدى أىٍعدىاءىهي ًمٍف أىمىاًمًو، 21 "(:-38-21) األيات ـى الرَّبّْ حى ا ـٍ أىمى رّْدو ًمٍنكي بىرى األيٍرديفَّ كيؿُّ ميتىجى كىعى
كىأيٍخًضعىًت 22

تىكيكفي ىًذًه األىٍرضي  ، كى ًمٍف نىٍحًك ًإٍسرىاًايؿى ، فىتىكيكنيكفى أىٍبًريىاءى ًمٍف نىٍحًك الرَّبّْ كى ٍعتيـٍ بىٍعدى ذًلؾى رىجى ، كى ـى الرَّبّْ ا األىٍرضي أىمى
ـى الرَّبّْ  ا ـٍ أىمى ـٍ 23. ميٍمكنا لىكي ـي الًَّتي تيًصيبيكي ًطيَّتىكي تىٍعمىميكفى خى ، كى ـٍ تيٍخًطايكفى ًإلىى الرَّبّْ ـٍ تىٍفعىميكا ىكىذىا، فىًإنَّكي لًكٍف ًإٍف لى . كى

ـٍ 24 ًصيىرنا ًلغىنىًمكي ـٍ كى ـٍ ميديننا ألىٍطفىاًلكي ـي اٍفعىميكا. ًاٍبنيكا ألىٍنفيًسكي رىجى ًمٍف أىٍفكىاًىكي مىا خى بىنيك رىأيكبىٍيفى 25. «كى ادى كى ـى بىنيك جى فىكىمَّ
ًبيديؾى يىٍفعىميكفى كىمىا أىمىرى سىيًّْدم»: ميكسىى قىاًاًميفى  كيؿُّ بىيىاًاًمنىا تىكيكفي ىينىاؾى ًفي ميديًف 26. عى مىكىاًشينىا كى ًنسىاؤينىا كى أىٍطفىالينىا كى

ـى سىيًّْدم27. ًجٍمعىادى  ٍرًب كىمىا تىكىمَّ ـى الرَّبّْ ًلٍمحى ا ٍنًد أىمى رّْدو ًلٍمجي ، كيؿُّ ميتىجى كفى ًبيديؾى يىٍعبيري  .«كىعى
ؤيكسى آبىاًء األىٍسبىاًط ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى 28 ري يىشيكعى ٍبفى نيكفو كى ـٍ ميكسىى أىًلعىازىارى اٍلكىاًىفى كى ى ًبًي ـٍ 29. فىأىٍكصى قىاؿى لىيي كى
، فىمىتىى أيٍخًضعىًت األىٍرضي »: ميكسىى ـى الرَّبّْ ا ٍرًب أىمى رّْدو ًلٍمحى ، كيؿُّ ميتىجى بىنيك رىأيكبىٍيفى ادى كى ـٍ بىنيك جى بىرى األيٍرديفَّ مىعىكي ًإٍف عى

ـٍ أىٍرضى ًجٍمعىادى ميٍمكنا ، تيٍعطيكنىيي ـٍ ـٍ ًفي أىٍرًض 30. أىمىامىكي سىًطكي ، يىتىمىمَّكيكا ًفي كى ـٍ رًّْديفى مىعىكي كا ميتىجى ـٍ يىٍعبيري لًكٍف ًإٍف لى كى
بىنيك رىأيكبىٍيفى قىاًاًميفى 31. «كىٍنعىافى  ادو كى ابى بىنيك جى ًبيًدؾى كىذًلؾى نىٍفعىؿي »: فىأىجى ـى ًبًو الرَّبُّ عىٍف عى نىٍحفي نىٍعبيري 32. الًَّذم تىكىمَّ

ٍبًر األيٍرديفّْ  لًكٍف نيٍعطىى ميٍمؾى نىًصيًبنىا ًفي عى ، كى ـى الرَّبّْ ًإلىى أىٍرًض كىٍنعىافى ا رًّْديفى أىمى ، ًلبىًني 33. «ميتىجى ـٍ فىأىٍعطىى ميكسىى لىيي
 ، ًمًؾ بىاشىافى ٍممىكىةى عيكجو مى مى ًمًؾ األىميكًريّْيفى كى كفى مى ٍممىكىةى ًسيحي ، مى ًنٍصًؼ ًسٍبًط مىنىسَّى ٍبًف ييكسيؼى بىًني رىأيكبىٍيفى كى ادو كى جى

كىالىٍييىا كـً ميديًف األىٍرًض حى  .األىٍرضى مى ى ميديًنيىا ًبتيخي
ادى 34 كًعيرى : فىبىنىى بىنيك جى كتى كىعىري ًديبيكفى كىعىطىاري

ييٍجبىيىةى 35 يىٍعًزيرى كى كتى شيكفىافى كى كىعىٍطري
بىٍيتى ىىارىافى 36 بىٍيتى ًنٍمرىةى كى كى

نىـو  نىةن مى ى ًصيىًر وى بىنىى بىنيك رىأيكبىٍيفى 37. ميديننا ميحىصَّ ـى : كى قىٍريىتىاًي ٍشبيكفى كىأىًلعىالىةى كى حى
38 ، ، ميغىيَّرىتىًي االٍسـً بىٍعؿى مىعيكفى نىبيكى كى كى

ٍكا ًبأىٍسمىاءو أىٍسمىاءى اٍلميديًف الًَّتي بىنىٍكا دىعى سىٍبمىةى، كى " .كى
 .ىـ أخذكا المدف كريركا أسماءىا الكثنية إلى أسماء أخرل  = مغيرتى اإلسـ

 
طىرىديكا األىميكًريّْيفى الًَّذيفى ًفييىا39 (:- "39) أية ذيكىىا كى ذىىىبى بىنيك مىاًكيرى ٍبًف مىنىسَّى ًإلىى ًجٍمعىادى كىأىخى " .كى

 حيف كجد جاد كرأكبيف قد إمتمككا تشجع كفتح بعض الببلد فصارت ليـ أك كانكا ضمف للعؿ نصؼ سبط منس
 .اإلتفاؽ كلـ ُيذكركا إال مؤخران 
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ذى 41. فىأىٍعطىى ميكسىى ًجٍمعىادى ًلمىاًكيرى ٍبًف مىنىسَّى فىسىكىفى ًفييىا40 "(:-42-40) األيات ذىىىبى يىاًايري اٍبفي مىنىسَّى كىأىخى كى
دىعىاىيفَّ  كثى يىاًايرى : مىزىارًعىيىا كى كُّ دىعىاىىا نيكبىحى ًباٍسًموً 42. حى قيرىاىىا كى ذى قىنىاةى كى ذىىىبى نيكبىحي كىأىخى .كى
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 عكدة لمجدكؿكف اإلصحاح الثالث كالثالث
 

كفى 1 "(:-56-1) األيات ـٍ عىٍف يىًد ميكسىى كىىىاري نيكًدًى كا ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ًبجي رىجي . ىًذًه ًرٍحالىتي بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّذيفى خى
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ 2 ـٍ حى ـٍ ًبًرٍحالىًتًي يي اًرجى كىتىبى ميكسىى مىخى اًرًجًيـٍ . كى ـٍ ًبمىخى ميكا ًمٍف رىعىٍمًسيسى ًفي 3: كىىًذًه ًرٍحالىتييي ًاٍرتىحى

ًد اٍلًفٍصحً  ًؿ، ًفي وى اًمًس عىشىرى ًمفى الشٍَّيًر األىكَّ ًؿ، ًفي اٍليىٍكـً اٍلخى ـى . الشٍَّيًر األىكَّ ا رىجى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًبيىدو رىًفيعىةو أىمى خى
 ، ًميً  اٍلًمٍصًريّْيفى نى ى 4أىٍعييًف جى ، كىالرَّبُّ قىٍد صى ـي الرَّبُّ ًمٍف كيؿّْ ًبٍكرو رىبى ًمٍنيي ًإٍذ كىافى اٍلًمٍصًريُّكفى يىٍدًفنيكفى الًَّذيفى ضى

ا ـٍ أىٍحكىامن  .ًبآًليىًتًي
نىزىليكا ًفي سيكُّكتى 5 ؿى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى ًمٍف رىعىٍمًسيسى كى ـى الًَّتي ًفي 6. فىاٍرتىحى نىزىليكا ًفي ًإيثىا ميكا ًمٍف سيكُّكتى كى ثيَـّ اٍرتىحى

يَّةً  ـى مىٍجدىؿ7. طىرىًؼ اٍلبىرّْ ا نىزىليكا أىمى فيكفى كى كًث الًَّتي قيبىالىةى بىٍعؿى صى مىى فىـً اٍلًحيري عيكا عى رىجى ـى كى ميكا ًمٍف ًإيثىا ثيَـّ 8. ثيَـّ اٍرتىحى
نىزىليكا  ـى كى يًَّة ًإيثىا كا مىًسيرىةى ثىالىثىًة أىيَّاـو ًفي بىرّْ سىاري يًَّة، كى سىًط اٍلبىٍحًر ًإلىى اٍلبىرّْ كا ًفي كى كًث كىعىبىري اـً اٍلًحيري ميكا ًمٍف أىمى اٍرتىحى

ـى 9. ًفي مىارَّةى  ميكا ًمٍف مىارَّةى كىأىتىٍكا ًإلىى ًإيًمي سىٍبعيكفى نىٍخمىةن . ثيَـّ اٍرتىحى ، كى ٍيفى مىاءو ـى اٍثنىتىا عىشىرىةى عى كىافى ًفي ًإيًمي فىنىزىليكا . كى
مىى بىٍحًر سيكؼى 10. ىينىاؾى  نىزىليكا عى ـى كى ميكا ًمٍف ًإيًمي يًَّة ًسيفو 11. ثيَـّ اٍرتىحى نىزىليكا ًفي بىرّْ ميكا ًمٍف بىٍحًر سيكؼى كى ثيَـّ 12. ثيَـّ اٍرتىحى

نىزىليكا ًفي ديٍفقىةى  يًَّة ًسيفو كى ميكا ًمٍف بىرّْ نىزىليكا ًفي أىليكشى 13. اٍرتىحى ميكا ًمٍف ديٍفقىةى كى نىزىليكا 14. ثيَـّ اٍرتىحى ميكا ًمٍف أىليكشى كى ثيَـّ اٍرتىحى
ـٍ يىكيٍف ىينىاؾى مىاءه ًلمشٍَّعًب ًليىٍشرىبى  لى ، كى ـى ًفيًدي يًَّة ًسينىاءى 15. ًفي رى نىزىليكا ًفي بىرّْ ـى كى ًفيًدي ميكا ًمٍف رى ميكا 16. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى

كتى ىىتَّأىكىةى  نىزىليكا ًفي قىبىري يًَّة ًسينىاءى كى كتى 17. ًمٍف بىرّْ ٍيري نىزىليكا ًفي حىضى كتى ىىتَّأىكىةى كى ميكا ًمٍف قىبىري ميكا ًمٍف 18. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى
نىزىليكا ًفي ًرٍثمىةى  كتى كى ٍيري نىزىليكا ًفي ًرمُّكفى فىاًرصى 19. حىضى ميكا ًمٍف ًرٍثمىةى كى ميكا ًمٍف ًرمُّكفى فىاًرصى 20. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى

نىزىليكا ًفي ًلٍبنىةى  نىزىليكا ًفي ًرسَّةى 21. كى ميكا ًمٍف ًلٍبنىةى كى نىزىليكا ًفي قييىٍيالىتىةى 22. ثيَـّ اٍرتىحى ميكا ًمٍف ًرسَّةى كى ميكا 23. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى
بىًؿ شىافىرى  نىزىليكا ًفي جى رىادىةى 24. ًمٍف قييىٍيالىتىةى كى نىزىليكا ًفي حى بىًؿ شىافىرى كى ميكا ًمٍف جى نىزىليكا 25. ثيَـّ اٍرتىحى رىادىةى كى ميكا ًمٍف حى ثيَـّ اٍرتىحى

ٍقيىٍيميكتى  تى 26. ًفي مى نىزىليكا ًفي تىاحى ٍقيىٍيميكتى كى ميكا ًمٍف مى نىزىليكا ًفي تىارىحى 27. ثيَـّ اٍرتىحى تى كى ميكا ًمٍف تىاحى ثيَـّ 28. ثيَـّ اٍرتىحى
نىزىليكا ًفي ًمٍثقىةى  ميكا ًمٍف تىارىحى كى ٍشميكنىةى 29. اٍرتىحى نىزىليكا ًفي حى ميكا ًمٍف ًمٍثقىةى كى نىزىليكا 30. ثيَـّ اٍرتىحى ٍشميكنىةى كى ميكا ًمٍف حى ثيَـّ اٍرتىحى

كتى  نىزىليكا ًفي بىًني يىٍعقىافى 31. ًفي ميًسيري كتى كى ميكا ًمف ميًسيري كًر 32. ثيَـّ اٍرتحى نىزىليكا ًفي حي ميكا ًمٍف بىًني يىٍعقىافى كى ثُّـى اٍرتىحى
ادً  نىزىليكا ًفي ييٍطبىاتى 33. اٍلًجٍدجى اًد كى كًر اٍلًجٍدجى ميكا ًمٍف حي َـّ اٍرتىحى كنىةى 34. ث ٍبري نىزىليكا ًفي عى ميكا ًمٍف ييٍطبىاتى كى َـّ اٍرتىحى َـّ 35. ث ث

ابىرى  نىزىليكا ًفي ًعٍصييكفى جى كنىةى كى ٍبري ميكا ًمٍف عى ٌيًة ًصيفو كىًىيى 36. اٍرتىحى نىزىليكا ًفي برّْ ابىرى كى ميكا ًمٍف ًعٍصييكفى جى َـّ اٍرتىحى ث
بىًؿ ىيكرو ًفي طىرىًؼ أىٍرًض أىديكـى 37. قىادىشي  نىزىليكا ًفي جى ميكا ًمٍف قىادىشى كى َـّ اٍرتىحى  .ث
كًج بىًني 38 ري مىاتى ىينىاؾى ًفي السَّنىًة األىٍربىًعيفى ًلخي ، كى سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ بىًؿ ىيكرو حى كفي اٍلكىاًىفي ًإلىى جى ًعدى ىىاري فىصى

ًؿ ًمفى الشٍَّيرً  اًمًس ًفي األىكَّ ، في الشٍَّيًر الخى كفي اٍبفى ًماىةو كثىالىثو كىًعٍشًريفى 39. ًإٍسرىاًايؿى ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى كىافى ىىاري كى
بىًؿ ىيكرو  نيكًب ًفي أىٍرًض كىٍنعىافى ًبمىًجيًء 40. سىنىةن ًحيفى مىاتى ًفي جى سىًم ى اٍلكىٍنعىاًنيُّ مىًمؾي عىرىادى كىىيكى سىاًكفه ًفي اٍلجى كى

 .بىًني ًإٍسرىاًايؿى 
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ٍمميكنىةى 41 نىزىليكا ًفي صى بىًؿ ىيكرو كى ميكا ًمٍف جى نىزىليكا ًفي فيكنيكفى 42. ثيَـّ اٍرتىحى ٍمميكنىةى كى ميكا ًمٍف صى ميكا 43. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى
نىزىليكا ًفي أيكبيكتى  ـى ًفي تيٍخـً ميكآبى 44. ًمٍف فيكنيكفى كى بىاًري نىزىليكا ًفي عىيّْي عى ميكا ًمٍف أيكبيكتى كى ميكا ًمٍف 45. ثيَـّ اٍرتىحى ثيَـّ اٍرتىحى
ادى  نىزىليكا ًفي ًديبيكفى جى ـى كى يّْي ـى 46. عى ٍمميكفى ًدٍبالىتىاًي نىزىليكا ًفي عى ادى كى ميكا ًمٍف ًديبيكفى جى ٍمميكفى 47. ثيَـّ اٍرتىحى ميكا ًمٍف عى ثيَـّ اٍرتىحى

ـى نىبيك ا ـى أىمى بىاًري نىزىليكا ًفي ًجبىاًؿ عى ـى كى مىى أيٍرديفّْ 48. ًدٍبالىتىاًي بىاًت ميكآبى عى نىزىليكا ًفي عىرى ـى كى بىاًري ميكا ًمٍف ًجبىاًؿ عى ثيَـّ اٍرتىحى
ا بىاًت ميكآبى 49. أىًريحى ـى ًفي عىرى مىى األيٍرديفّْ ًمٍف بىٍيًت يىًشيميكتى ًإلىى آبىؿى ًشطّْي  .نىزىليكا عى
ا قىاًاالن 50 مىى أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى عى ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي عىرى كىمَّ ـٍ »51: كى قيٍؿ لىيي ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى كفى : كىمّْ ـٍ عىاًبري ًإنَّكي

 ، تيًبيديكفى كيؿَّ 52األيٍرديفَّ ًإلىى أىٍرًض كىٍنعىافى ، كى ـٍ اًكيرًًى ًمي ى تىصى كفى جى تىٍمحي ، كى ـٍ فىتىٍطريديكفى كيؿَّ سيكَّاًف األىٍرًض ًمٍف أىمىاًمكي
ًمي ى ميٍرتىفىعىاًتًيـٍ  تيٍخًربيكفى جى ـي األىٍرضى 53. أىٍصنىاًمًيـً اٍلمىٍسبيككىًة كى تىٍسكينيكفى ًفييىا ألىنّْي قىٍد أىٍعطىٍيتيكي تىٍمًمكيكفى األىٍرضى كى

ـٍ 54ًلكىٍي تىٍمًمكيكىىا،  سىبى عىشىاًاًركي تىٍقتىًسميكفى األىٍرضى ًباٍلقيٍرعىًة حى كفى لىوي نىًصيبىوي كىاٍلقىًميؿي تيقىمّْميكفى لىوي . كى اىٍلكىًثيري تيكىثّْري
ٍت لىوي اٍلقيٍرعىةي فىيينىاؾى يىكيكفي لىوي . نىًصيبىوي  رىجى ٍيثي خى ـٍ تىٍقتىًسميكفى . حى سىبى أىٍسبىاًط آبىاًاكي ـٍ تىٍطريديكا سيكَّافى 55. حى ٍف لى كىاًِإ

مىى  ـٍ عى اًيقيكنىكي ييضى ، كى ـٍ كىاًنًبكي نىاًخسى ًفي جى مى ، كى ـٍ ـٍ أىٍشكىاكنا ًفي أىٍعييًنكي ـٍ يىكيكفي الًَّذيفى تىٍستىٍبقيكفى ًمٍنيي األىٍرًض ًمٍف أىمىاًمكي
ـٍ كىمىا ىىمىٍمتي أىٍف أىٍفعىؿى ًبًيـٍ 56. األىٍرًض الًَّتي أىٍنتيـٍ سىاًكنيكفى ًفييىا  ".«فىيىكيكفي أىنّْي أىٍفعىؿي ًبكي
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( 18:13خر ):-  طريؽ برية بحرسكؼ)...(  (3
. الرب يسير أماميـ نياران فى عمكد سحاب كليبلن فى عمكد نار (20:13خر ):- إيثاـ-3 (4
حتى يضمؿ فرعكف كيقكؿ ىـ مرتبككف كىنا تـ شؽ  (2:14خر):- بيف مجدؿ كالبحر فـ الحيركث- 4 (5

( الحظ أنو كاف يجب أف ينطمقكا شماالن لفمسطيف )(21:14خر)البحر 
.  أياـ كلـ يجدكا ماء3ساركا  (22:15خر):-  برية شكر)..(  (6
كجدكا ماء مر فتذمركا كطرح فيو مكسى شجرة فصار عذبان  (23:15خر):- مارة- 5 (7
 نخمة فنزلكا عند الماء 70+  عيف ماء 12ىنا كجدكا  (27:15خر):- إيميـ- 6 (8
كاهلل يعطييـ المف . كتذمر الشعب لنقص الخبز. ىى بيف إيميـ كسيناء (1:16خر):- برية سيف- 8 (9

( 13،4:16خر)
 كمكسى يضرب الصخرة بالعصا  ،لـ يجد الشعب ماء كتذمر الشعب (1:17خر) :-رفيديـ- 11 (10

( 8:17خر)عماليؽ يأتى ليحارب إسرائيؿ . (تجربة كمخاصمة)كدعكة المكاف مسة كمربية . ليخرج ماء
بنيو . كيشكع يقكد الشعب فى الحرب كمكسى يصمى يثركف حمى مكسى يأتى لو بزكجتو صفكرة كا 

. جرشـك كاليعازر، كيعطى مشكرة لمكسى بإختيار شيكخ ليساعدكه
 ،كمكسى يصعد إلى اهلل (2:19خر )نزكؿ إسرائيؿ مقابؿ الجبؿ  (1:19خر):- برية سيناء- 12 (11

كصارت رعكد كبركؽ كسحاب ثقيؿ عمى الجبؿ كصكت بكؽ شديد جدان . كالشعب يتقدس ليكمميـ اهلل
ثـ أف اهلل دعا مكسى . كالجبؿ يدخف ألف الرب نزؿ إلى رأس الجبؿ (16:19خر)فإرتعد الشعب 

كالشعب فى خكفو يطمب مف مكسى أف يكمـ ىك اهلل كينقؿ ليـ . كأعطاه الكصايا العشر كبعض الشرائع
ثـ أف اهلل دعا مكسى كىركف كناداب كأبييك كسبعكف مف شيكخ . شرائع اهلل كال يكمميـ اهلل لئبل يمكتكا

 كالشعب يكافؽ عمى كؿ شريعة اهلل كيقدـ  .إسرائيؿ لمصعكد كأف يسجدكا مف بعيد كيقترب مكسى كحده
 شيخان إلو إسرائيؿ كيأكمكف كيشربكف 70ثـ يرل مكسى كىركف كناداب كأبييك كمعيـ . مكسى ذبائح

ما ىركف كمف أ ثـ أف اهلل دعا مكسى ليصعد لمجبؿ كحده ليعطيو لكحى الشريعة ك .(11-1:24خر )
كمكسى . ككاف منظر الرب كناٍر آكمة عمى رأس الجبؿ (14:24خر)معو فكانكا يقضكف لمشعب 

الشعب يسقط فى خطية . كاهلل يعطى لمكسى تفاصيؿ خيمة اإلجتماع.  يكمان 40يقضى عمى الجبؿ 
مكسى يكسر  (15:32خر )كاهلل يعطى لمكسى لكحى الشيادة لينزؿ بيما  (1:32خر)العجؿ الذىبى 

ثـ  ( رجؿ3000)كيحرؽ العجؿ كيأمر بنى الكل بضرب الشعب الخاطىء  (19:32خر)المكحيف 
خر )كطمب مكسى مف اهلل عدة طمبات آخرىا أف يرل مجده  (31:32خر )يشفع فى الشعب أماـ اهلل 

إقامة . (35:34خر )كجو مكسى يممع . كاهلل يكتب عمييا (1:34خر) مكسى ينحت لكحيف  .(18:33
( 2:1عد)التعداد األكؿ . كؿ أحداث كشرائع السفر كانت فى برية سيناء:- سفر البلكييف كالخيمة 

( 10:10عد )كبعض الشرائع تنتيى فى 
 أياـ  3إرتحمكا . مكسى يطمب مف حكباب أف يبقى معو (12:10عد ):- برية فاراف)....(  (12
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. كالنار تشتعؿ فى طرؼ المحمة. الشعب يشتكى شران  (1:11عد ) :- تبعيرة)...(  (13
إختيار شيكخ . شيكة المحـ كالرب يعطييـ السمكل ثـ يضربيـ (34،4:11عد):- قبركت ىتأكة- 13 (14

( 25:11عد )ليساعدكا مكسى كحمكؿ الركح عمييـ 
.  أياـ7مريـ كىركف يتكمماف عمى مكسى كاهلل يضرب مريـ بالبرص  (35:11عد) :- حضيركت- 14 (15
كمف ىناؾ أرسمكا الجكاسيس كتذمر الشعب  (26:13عد)كىى قادش  (16:12عد):- برية فاراف)..(  (16

 سنة ثـ ىزيمتيـ حينما أصركا عمى الصعكد لكنعاف كبعض الشرائع كرجـ الرجؿ 40كالعقكبة بالتيو 
( 19-15عد)ثـ عصا ىركف تزىر . فتنة قكرح كداثاف كأبيراـ. الذل دنس السبت

كتذمر الشعب بسبب الماء كمكسى يخالؼ . ىنا ماتت مريـ (1:20عد) :-قادش/ برية صيف- 33 (17
كعقكبة مكسى كىركف بعدـ دخكليما لؤلرض ثـ " كتسمية الماء ماء مريبة. اهلل كيضرب الصخرة مرتيف

( 18:20عد)دـك رفض مركرىـ فى أرضو أأف 
كالحرب مع ممؾ عراد . كاليعازر يصبح رئيسان لمكينة. مكت ىركف (22:20عد ):- جبؿ ىكر- 34 (18

( 3:21عد)المكاف ُيسمى ُحرمة . (1:21عد )الكنعانى 
تذمرىـ كضربة الحيات المحرقة  (4:21عد ):- سكؼ الدكراف بأدـك فى طريؽ بحر)...(  (19
( 10:21عد) :- أكبكت- 37 (20
( 11:21عد ):-  عباريـلعي- 38 (21
( 12:21عد ):- كادل زارد)..(  (22
( 13:21عد):- عبر أرنكف)..(  (23
حيث قاؿ الرب لمكسى إجمع الشعب فأعطييـ ماءن  (16:21عد) :- بار)..(  (24
( 18:21عد) :-متانة)..(  (25
( 19:21عد):-  نحمايؿ)..(  (26
( 19:21عد )_ ..:(..) (27
اإلنتصار عمى .  التى فى صحراء مكآب عند رأس الفسجة التى تشرؼ عمى كجو البريةلجكاءا)..(  (28

قامة إسرائيؿ فييا . سيحكف كعكج ممكؾ األمكرييف كأخذ أرضيـ كا 
ثـ زنى الشعب مع . (24-22عدد )قصة بمعاـ  (1:22عد):- عربات مكآب عبر أردف أريحا- 42 (29

تعييف يشكع . (2:26عد) ثـ التعداد الثانى 24000كالضربة ضدىـ كىبلؾ  (1:25عد )بنات مكآب 
جاد كرأكبيف كنصؼ سبط منسى يأخذكف شرؽ  (2:31عد )ضرب مدياف  (18:27عد )خميفة لمكسى 

( 5:32عد )نصيبان ليـ  (أرض جمعاد)األردف 
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:- كيمكف تقسيـ الرحمة إلى األقساـ اآلتية
رعمسيس .  إذا لـ يذكر شاىد آخر33األرقاـ تشير لرقـ اآلية فى عدد :- مف مصر إلى سيناء -1

 أياـ فى برية 3عبكرىـ البحر األحمر كمسيرىـ - 7فـ الحيركث- 6إيثاـ- 5سككت- 3
- 13ألكش- 12دفقة- 11برية سيف- 10عمى بحر سكؼ - 9إيميـ - 8مارة - 8إيثاـ
. 15برية سيناء - 14رفيديـ

قبؿ التكىاف :- مف سيناء إلى قادش -2
، قادش فى برية فاراف 17، حضيركت 16قبركت ىتأكة  (3:11عد)، تبعيرة 16مف برية سيناء 

. كمف ىنا بدأت رحمة التيو. (26:13 + 16:12عد )
 سنة 39حكالى :- رحمة التيو -3

، 24 حرادة23، جبؿ شافر22، قييبلتة21، رسة20، لبنة 19، رمكف فارص 18رثمة 
، حكر 31، بنى يعقاف 30 سيركت29، حشمكنة28، مثقة27، تارح26، تاحت 25مقييمكت 
. 36، قادش35 عصيكف جابر34، عبركنة 33، يطبات 32الجدجاد 

مف قادش إلى األردف  -4
كىناؾ مات  (6:10تث )، مكسير 37جبؿ ىكر (6:10تث)، أبار بنى يعقاف 37مف قادش 

عمى إيمة كعصيكف  (3:21)طريؽ بحرسكؼ  (7:10تث )يطبات  (7:10تث)ىركف، الجدجكد 
، كادل 45،44، عيي عباريـ أك عييـ 43، أكبكت42، فكنكف41صممكنة  (8:2تث )جابر 
، بئر فى البرية (46)عممكف دببلتايـ  (45)ديبكف جاد  (13:21)كادل أرنكف  (12:21)زارد 

، الفسجة كىى أحد رؤكس جباؿ 19:21، بامكت 19:21، رميئيؿ 18:21، متانة 18،16:21
ثـ فى طريؽ باشاف إلى عربات مكآب مف عبر أردف أريحا . 47ك نب كىى اماـ 20:21عباريـ 

( 33:21عد) 48
 

:- تأمالت كتعميقات عمى الرحمة
. كتاب سفر العدد يعتبر أكؿ كتب الرحبلت -1
  .كؿ ىذه الرحمة فى البرية ىك معجزة بكؿ المقاييس ( مميكف نسمة3-2)تحريؾ شعب  -2
عدـ إستقرارىـ فى مكاف معيف، بؿ تجدىـ كؿ فترة فى مكاف مختمؼ يشير لعدـ إستقرارنا فى ىذه الحياة  -3

.  بؿ نحف فى رحمة رربة"ليست لنا ىنا مدينة باقية" 
رمزان )تكىاف الشعب مع مكسى ىك تكىانيـ تحت النامكس اما اإلستقرار كدخكؿ أرض الميعاد فمع يشكع  -4

  .(ليسكع
خركج الييكد كشعب هلل مف مصر ثـ حياتيـ فى ىذه الرحمة ترمز لحياة المسيحى مف أكؿ ميبلده فى  -5

 (المف)كسر التناكؿ .  (إبميس رمزه فرعكف)كتحرره مف الشيطاف ،  (عبكر البحر األحمر)المعمكدية 
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حركب متعددة مف )كالحركب المستمرة ضدنا مف إبميس .  (الماء مف الصخرة)كالركح القدس يسكف فينا 
ككؿ ىذا بدأ بخركؼ الفصح ( الخيمة كسطيـ)كالمسيح كسط كنيستو . (الخ... عماليؽ كالكنعانييف

ىذه ىى . (عبكر نير األردف)كيجب أف نخمع إنساننا العتيؽ بالمكت لندخؿ أكرشميـ السماكية  (الصميب)
رير أنو ىناؾ رحمة أخرل تشير أيضان لرحمة حياتنا أك حياة الكنيسة تبدأ مف دخكؿ الشعب . رحمة رربتنا

ألرض الميعاد كتنتيى بمجىء المسيح األكؿ كرمز لمكنيسة التى تأسست يـك الخمسيف كتستمر حتى 
، فنحف نرل الشعب بعد دخكلو األرض، نجد فى كسطيـ بعض الشعكب الكثنية. مجىء المسيح الثانى

 كىؤالء يشيركا لمخطية الساكنة  ،ىـ ترككىـ دكف أف يبيدكىـ ككانكا سبب مشاكؿ ال حصر ليا لمشعبك
ككما كاف اهلل يسمح لبعض . ( 17:5رؿ )كالتى تسبب دائمان صراع بيف الركح كالجسد  (7رك )فىَّ 

الشعكب الكثنية بتأديب شعبو ىكذا اآلف أيضان فيناؾ عقكبات متعددة لمكنيسة كلمفرد، كىذه ليا ررض 
كما يطمب بكلس الرسكؿ بعزؿ الخبيث  (السبى)كقد تصؿ لحرماف الشعب مف أرضو . كاحد كىك التأديب

كنبلحظ فى بدء إقامة الشعب فى األرض  (8-6:2 كك 2 + 13،11،5:5 كك 1)إلى أف ُيصمح فيعكد 
قكل الشر الركحية فى )فنحف فى حرب مستمرة ضد إبميس  (1:1قض )أنيـ يبحثكف عف الحرب 

. كفترة التأديبات ىذه إنتيت بمجىء المسيح األكؿ . (السماكيات التى تحياىا الكنيسة عمى األرض
قميمكف ىـ )كنبلحظ أف الذيف عادكا مف السبى كانكا قمة . كتنتيى بالنسبة لمكنيسة بمجىء المسيح الثانى

كنبلحظ أيضان أف الذيف بقكا فى األرض كلـ يذىبكا  (24 ف 23 : 13لك + 14 : 7 متالذيف يخمصكف
  .(فالمتضعيف ال يعاقبيـ اهلل)لمسبى ىـ المساكيف 

كالعطايا . الحركب التى كاجييا الشعب ىى إشارة لمحركب الركحية مف األعداء الركحييف كمف الجسد -6
الكثيرة لمشعب كمعكنات اهلل ليـ رمز لعطايا اهلل كمحبتو المستمرة كالتجارب رمز لؤلالـ كالتجارب التى 

( 5:1 كك 2 + 2،1:4 + 19-17:3عب + 11،1:10كك1 + 22:44عأ)بيا ينبغى أف نخمص 
؟ .طالما أف اهلل ىك القائد فيـ سيصمكف حتمان كفى أماف: - مرت بيا الرحمة أماكف مختمفةىناؾ  -7

 2 : 14خر) بعضيا ضيؽ مثؿ فـ الحيركث كبعضيا طرؽ ممتكية يتبعيـ فييا العدك كيحصرىـ - أ
– 10. ) 

. بعضيا كاسع مثؿ سيكؿ مكآب - ب
. بعضيا كاف فيو جكع كعطش مثؿ رفيديـ- ج
. بعضيا ُمنعش كمجدِّد لمقكل مثؿ إيميـ كبئر- د
. بعضيا حركب مثؿ رفيديـ- ق
. بعضيا كاف ليـ فيو راحة مثؿ جبؿ سيناء- ك
بعضيا كانكا يسيركف فى خط مستقيـ مثبلن مف سيناء إلى قادش برنيع - ز
.  مف قادش برنيع لمبحر.....بعضيا كانكا يرتدكف مثبلن - ح
حكر الجدجاد / شافر / أحيانان كانكا يذىبكف لمجبؿ مثؿ سيناء- ط
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أحيانان كانكا يذىبكف لؤلكدية مثؿ تاحت - ل
 (مارة)أحيانان كانكا يذىبكف ألماكف مياه ُمّرة - ؾ
. أحيانا كانكا يذىبكف ألماكف مياه عذبة مّسة- ؿ

( ىـ أحزنكا اهلل )(4:78مز ):- ككانت مثبلن  خطايا الشعبتعددت  -8
( 25عد)عبادة كثنية مثؿ العجؿ الذىبى كبعؿ فغكر  - أ

 (المف الذل كرىكه كىك حمك/ الشرب/ األكؿ )تذمركا عمى كؿ شىء  - ب
إشتيكا العكدة ألرض العبكدية مصر - ج
تمردكا عمى اهلل كعمى مكسى - د
عدـ إيماف بقدرة اهلل كصدؽ كعكده - ق
  الرؤساء مثؿ / البلكييف مثؿ قكرح / مريـ / ىركف :- الكؿ أحزف اهلل - ك

 حتى مكسى أحزف اهلل بؿ/ الشعب كمو / الجكاسيس / داثاف كأبيراـ كالمفيؼ  الذل فى كسطيـ     
.   
. الزنا مع بنات مكآب- ز

 .(33:78مز)"أفنى أياميـ بالباطؿ كسنييـ بالرعب:- "  ضدىـلعقكباتاكتعددت  -9
 (...الكنعانييف/ عماليؽ )سيؼ العدك  - أ

 (فينحاس/ البلكييف )سيؼ إخكتيـ  - ب
 (...ناداب كأبييك/ قكرح )البعض إحترؽ بالنار - ج
ربما مات البعض بالُتخمة، مف أكؿ المحـ - د
مات البعض بالحيات الُمحرقة - ق
مات البعض بالكبأ - ك
 (..داثاف كأبيراـ)األرض بمعت البعض أحياء - ز

الكثير لتتعظـ مراحمو ليـ كلنسميـ  قدـ ليـكاهلل ليتمجد إسمو - 10
.          شؽ البحر كأررؽ أعدائيـ - أ

قادىـ بسحابة كعمكد نار  - ب
أعطاىـ المف يكميان ثـ السمكل - ج
شؽ الصخرة ليعطييـ ماء - د
حكؿ الماء المر لماء عذب - ق
أنقذىـ مف سيؼ األعداء - ك
( 4:8تث)لـ يحتاجكا لشىء - ز
أنقذىـ مف الحيات - ح
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أنقذىـ مف لعنة بمعاـ بؿ حكليا لبركة - ط
كمميـ مف عمى جبؿ سيناء - ل
أعطاىـ الشريعة كالنامكس كالكصايا - ؾ
خبلؿ رضبو شممتيـ مراحمو فمـ يفنيـ - ؿ
أعطاىـ أممان كأراضى كممالؾ ليمتمككىا - ـ
كثر نسميـ كنجـك السماء - ك

  33نبلحظ أنو ىناؾ خبلؼ فى كصؼ الرحمة كما جاءت فى سفر العدد ص- 11
    كالسبب أف، مع  كصؼ الرحمة كما جاء فى أسفار الخركج كالعدد كالتثنية        

.  بؿ أكجزتيا األخرلبعض األماكف ُذكرت تفاصيؿ لـ تذكرىا األماكف       فى 
 
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ 2 (:- "2)  أية-12 ـٍ حى ـٍ ًبًرٍحالىًتًي يي اًرجى كىتىبى ميكسىى مىخى اًرًجًيـٍ . كى ـٍ ًبمىخى  ":كىىًذًه ًرٍحالىتييي
تعنى أف كؿ تحركاتيـ كانت حسب قكؿ الرب كتعنى أيضان أف مكسى سجؿ ىذا =  حسب قكؿ الرب 

 كأىمية ىذا أف نذكر كؿ ما صنع بنا الرب فى تاريخ حياتنا مف  .السجؿ حسب قكؿ الرب أف يكتب
فاهلل الذل رافقيـ كقادىـ كأعانيـ  فى كؿ خطكة ىك يسجؿ رحبلتيـ التى . (2:8تث)إحسانات كمف تأديبات 

. رافقيـ فييا ليسجؿ ليـ أنو ىك الذل حفظيـ كفى كؿ ضيقيـ تضايؽ
 
كفى 1 (:- "3)  أية-13 ـٍ عىٍف يىًد ميكسىى كىىىاري نيكًدًى كا ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ًبجي رىجي " .ىًذًه ًرٍحالىتي بىًني ًإٍسرىاًايؿى الًَّذيفى خى
أل خرجكا كرجاؿ حرب ركحييف بقيادة   =  خرجكا مف مصر بجنكدىـ   
 كخرجكا بكؿ ماليـ. كليسكا كياربيف إنما تحت قيادة اهلل نفسو مكسى كىركف    

كىذا يذكرنا بأف .  محطة تنتيى بدخكليـ أرض المكعد42محطات الرحمة بحسب ىذا اإلصحاح  -14
. كأف ىذه المحطات تمثؿ الخبلص كتاريخو خبلؿ البشرية.  جيؿ42األجياؿ مف أبكنا إبراىيـ إلى المسيح 

نتيت الػ  نتيت 42كخركج بنى إسرائيؿ مف مصر يمثؿ خركج إبراىيـ مف أكر الكمدانييف كا   جيؿ بالمسيح، كا 
.  محطة بدخكؿ الشعب لؤلرض42الػ 
ىناؾ تأمؿ لمعبّلمة أكريجانكس فى معانى المحطات يحاكؿ أف يثبت بو أف معانى األلفاظ لممحطات  -15

تشير لمعانى ركحية يجتازىا المؤمف خبلؿ رحمة رربتو فييا ينمك مف مرحمة إلى أخرل كمف مجد إلى مجد 
( : 7:84مز)كمف قكة إلى قكة 

رالبان ىى إحدل مدف المخازف التى بنكىا فى عبكدية فيى تشير لمكاف العبكدية  = رعمسيس -1
فمف تحرر مف العبكدية يعيش ُمتغرب ال يستريح إال فى المسيح . إسـ عبرانى يعنى خياـ = سككت -2
فنحف فى رربتنا فى مصارعة دائمة . تعنى مضيؽ = إيثاـ -3
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كالبحر بأمكاجو كماؤه المالح  (البرج)كىى تقع بيف مجدؿ . تعنى الصعكد القاسى=  فـ الحيركث -4
فنحف نصعد فى جيادنا مف مستكل البحر لمسماكيات 

إشارة . خشب تحكؿ الماء المر لماء عذب  قطعةبكفييا ،  أياـ 3كصمكا ليا بعد . تعنى مر=  مارة -5
 .خبلؿ دفنو فى المعمكدية  (أياـ3)لتمتع المؤمف بالحياة الُمقامة فى المسيح 

 عيف ماء إشارة لمكرازة باإلنجيؿ بكاسطة الػ 12ككاف بيا . إسـ عبرل يعنى أشجاران ضخمة = إيميـ -6
  . نخمة إشارة لمسبعيف رسكالن إذان ىى رحمة النفس التى تتمتع بفيـ ركحى لئلنجيؿ70 تمميذان ك12

 تعنى قصب  =سكؼ. سكؼ التسمية العبرانية لمبحر األحمر ىى بحر = سكؼ شكاطىء بحر -7
ىنا يذكركف عمؿ اهلل معيـ فى شؽ . الغاب فالمنطقة الشمالية مف البحر تكثر بيا المستنقعات

 .البحر
 

ـٍ أىٍشكىاكنا ًفي 55 (:- "55)  أية-16 ـٍ يىكيكفي الًَّذيفى تىٍستىٍبقيكفى ًمٍنيي ـٍ تىٍطريديكا سيكَّافى األىٍرًض ًمٍف أىمىاًمكي ٍف لى كىاًِإ
مىى األىٍرًض الًَّتي أىٍنتيـٍ سىاًكنيكفى ًفييىا ـٍ عى اًيقيكنىكي ييضى ، كى ـٍ كىاًنًبكي نىاًخسى ًفي جى مى ، كى ـٍ " .أىٍعييًنكي

إذ أف الثعالب الصغيرة تفسد )  مف حياتنا طردتنا الخطية(حتى ما يسمى الثعالب الصغيرة) إف لـ نطرد الخطية
ذا لـ نسمـ شيكاتنا لممكت أسممتنا شيكاتنا لممكت. (5 : 2الكرـك نش .كا 
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الراب  كالثالثكف
 

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 1 "(:-29-1) األيات كىمَّ ـٍ »2: كى قيٍؿ لىيي ـٍ دىاًخميكفى ًإلىى أىٍرًض كىٍنعىافى : أىٍكًص بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى . ًإنَّكي
ـٍ نىًصيبنا كًميىا. ىًذًه ًىيى األىٍرضي الًَّتي تىقى ي لىكي مىى 3: أىٍرضي كىٍنعىافى ًبتيخي يًَّة ًصيفى عى نيكًب ًمٍف بىرّْ ـٍ نىاًحيىةي اٍلجى تىكيكفي لىكي

نيكًب ًمٍف طىرىًؼ بىٍحًر اٍلًمٍمًح ًإلىى الشٍَّرًؽ،  ـي اٍلجى ـٍ تيٍخ يىكيكفي لىكي ، كى اًنًب أىديكـى جى
نيكًب عىقىبىًة 4 ـي ًمٍف جى ـي التٍَّخ يىديكري لىكي كى

يىٍعبيري ًإلىى  ، كى ًر أىدَّارى يىٍخريجي ًإلىى حىصى نيكًب قىادىشى بىٍرًني ى، كى وي ًمٍف جى اًرجي تىكيكفي مىخى ، كى يىٍعبيري ًإلىى ًصيفى ، كى ـى ٍقًربّْي عى
وي ًعٍندى اٍلبىٍحرً 5. عىٍصميكفى  اًرجي تىكيكفي مىخى ، كى ـي ًمٍف عىٍصميكفى ًإلىى كىاًدم ًمٍصرى ـي اٍلغىٍرًب فىيىكيكفي 6. ثيَـّ يىديكري التٍَّخ كىأىمَّا تيٍخ

ـٍ تيٍخمنا ـي اٍلغىٍربً . اٍلبىٍحري اٍلكىًبيري لىكي ـٍ تيٍخ ـي الشّْمىاؿً 7. ىذىا يىكيكفي لىكي ـٍ تيٍخ ًمفى اٍلبىٍحًر اٍلكىًبيًر تىٍرسيميكفى . كىىذىا يىكيكفي لىكي
بىًؿ ىيكرى  ـٍ ًإلىى جى دىدى 8. لىكي اًرجي التٍَّخـً ًإلىى صى تىكيكفي مىخى مىاةى، كى ًؿ حى بىًؿ ىيكرى تىٍرسيميكفى ًإلىى مىٍدخى ًمٍف جى ثيَـّ يىٍخريجي 9. كى

ًر ًعينىافى  وي ًعٍندى حىصى اًرجي تىكيكفي مىخى ، كى كفى ـي ًإلىى ًزٍفري ـي الشّْمىاؿً . التٍَّخ ـٍ تيٍخ ـٍ تىٍخمنا ًإلىى 10. ىذىا يىكيكفي لىكي تىٍرسيميكفى لىكي كى
ـى  ًر ًعينىافى ًإلىى شىفىا ٍيفو 11. الشٍَّرًؽ ًمٍف حىصى ٍبمىةى شىٍرًقيَّ عى ـى ًإلىى رى ـي ًمٍف شىفىا ًدري التٍَّخ يىٍنحى يىمىسُّ . كى ـي كى ًدري التٍَّخ ثيَـّ يىٍنحى

اًنبى بىٍحًر ًكنَّارىةى ًإلىى الشٍَّرؽً  وي ًعٍندى بىٍحًر اٍلًمٍمحً 12. جى اًرجي تىكيكفي مىخى ، كى ـي ًإلىى األيٍرديفّْ ًدري التٍَّخ ـي . ثيَـّ يىٍنحى ىًذًه تىكيكفي لىكي
كىالىٍييىا كًميىا حى  .«األىٍرضي ًبتيخي

ًة، الًَّتي أىمىرى الرَّبُّ أىٍف تيٍعطىى »: فىأىمىرى ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى قىاًاالن 13 ىًذًه ًىيى األىٍرضي الًَّتي تىٍقتىًسميكنىيىا ًباٍلقيٍرعى
ًنٍصًؼ السٍّْبطً  سىبى 14. ًلمتٍّْسعىًة األىٍسبىاًط كى ادى حى ًسٍبطي بىًني جى ، كى ـٍ سىبى بيييكًت آبىاًاًي ذى ًسٍبطي بىًني رىأيكبىٍيفى حى ألىنَّوي قىٍد أىخى

ًنٍصؼي ًسٍبًط مىنىسَّى ، كى ـٍ ـٍ . بيييكًت آبىاًاًي ذيكا نىًصيبىيي ٍبًر 15. قىٍد أىخى ـٍ ًفي عى ذيكا نىًصيبىيي ًنٍصؼي السٍّْبًط قىٍد أىخى اىلسٍّْبطىاًف كى
كؽً  ا شىٍرقنا، نىٍحكى الشُّري  .«أيٍرديفّْ أىًريحى

ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 16 كىمَّ ـي األىٍرضى »17: كى مىٍيًف المَّذىٍيًف يىٍقًسمىاًف لىكي يىشيكعي ٍبفي : ىذىاًف اٍسمىا الرَّجي أىًلعىازىاري اٍلكىاًىفي كى
ًة األىٍرضً 18. نيكفى  ذيكفى ًلًقٍسمى رىًايسنا كىاًحدنا ًمٍف كيؿّْ ًسٍبطو تىٍأخي اؿً 19. كى ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا كىاًلبي ٍبفي : كىىًذًه أىٍسمىاءي الرّْجى
ًمٍف ًسٍبًط بىًني ًشٍمعيكفى شىميكًايؿي ٍبفي عىمّْيييكدى 20. يىفينَّةى  ًمٍف ًسٍبًط بىٍنيىاًميفى أىًليدىادي ٍبفي كىٍسميكفى 21. كى ًمٍف ًسٍبًط 22. كى كى

ًمٍف بىًني ييكسيؼى 23. بىًني دىافى الرًَّايسي بيقّْي ٍبفي ييٍجًمي نّْيًايؿي ٍبفي ًإيفيكدى : كى ًمٍف 24. ًمٍف ًسٍبًط بىًني مىنىسَّى الرًَّايسي حى كى
ـى الرًَّايسي قىميكًايؿي ٍبفي ًشٍفطىافى  افىافي ٍبفي فىٍرنىاخى 25. ًسٍبًط بىًني أىٍفرىاًي بيكليكفى الرًَّايسي أىًليصى ًمٍف ًسٍبًط بىًني زى ًمٍف 26. كى كى
ميكًمي27. ًسٍبًط بىًني يىسَّاكىرى الرًَّايسي فىٍمًطيًايؿي ٍبفي عىزَّافى  ًمٍف ًسٍبًط بىًني أىًشيرى الرًَّايسي أىًخيييكدي ٍبفي شى ًمٍف ًسٍبًط 28. كى كى
ـي الرَّبُّ أىٍف يىٍقًسميكا ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى ًفي أىٍرًض 29. «بىًني نىٍفتىاًلي الرًَّايسي فىدىٍىًايؿي ٍبفي عىمّْيييكدى  ـي الًَّذيفى أىمىرىىي ىؤيالىًء ىي

 ".كىٍنعىافى 

حدكد أرض الميعاد 
لماذا يحدد اهلل حدكد أرض الميعاد؟ 

  .(فمنجاىد مف أجؿ نصيبنا فى السماء)لتشجيعيـ فبل يتكاسمكا عف أف يمتمككىا فيى أرضيـ  .1
. اهلل يعمف أنو حاف كقت تأديب ىذه الشعكب لشركرىا الفظيعة .2
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فبل يتعدل إسرائيؿ حدكده كيحارب جيرانو بؿ . حتى ال يحارب إسرائيؿ شعكبان ال يريد اهلل أف يضربيا .3
. يطرد فقط الشعكب التى حدد اهلل ليـ أماكنيا

. اهلل يضع حدكدان لما نممكو فى األرض فمنقنع بما حدده اهلل لنا كال نشتيى ما ليس لنا .4
كاهلل يقبؿ . ىذه ىى األرض التى تعظـ فييا إسـ اهلل لقركف عديدة بينما العالـ كمو رارؽ فى كثنيتو .5

كالعسؿ / التعميـ الصحيح = المبف ) .ىى عطايا الرب (لبنان كعسبلن )كلكنو يمؤله بركة . النصيب القميؿ
 .(الفرح باهلل= 

  .(16:37مز )تشير ألف القمة التى تعبد الرب تككف فى فرح كبركة  .6
رؤ  + 2،1:11رؤ)كراجع ، كاهلل ييتـ بتحديد األرض فيى ظؿ ألكرشميـ السماكية كىذا سر أىميتيا  .7

كمعنى التحديد أف ىذه األرض ىى التى . إذان فأكرشميـ السماكية محددة ىى أيضان . (16،15:21
كالحظ أف األرض بكامؿ حدكدىا لـ تخضع إلسرائيؿ إال فى عيد داكد ثـ سميماف . يحكميا الرب

إذان ىذا سر عظمة ىذه األرض أنيا مركز العبادة اإلليية كاهلل فى كسطيا . ككبلىما يرمزاف لممسيح
  .(1:76مز)

ىناؾ حدكد لؤلرض، كىذا يعنى أف ىناؾ شركط معينة لمداخميف إلييا ألف اهلل فى كسطيا كىك ال  .8
ؿ عف أرض كىذا عف أكرشميـ السماكية كىك نفسو يؽ. ( 27:21رؤ)يقبؿ فى أرضو دنس أك نجس 

 فبل شركة لمنكر (.18:16رإ)كمف يدنس األرض يعاقب . (34،33:35عد)الميعاد ىى رمز لمسماء 
يقتحـ  مممكة اهلل دنس إلييا كبو كىذه ىى الحدكد، إنيا أرض اهلل كمسكنو، مف يدخؿ . الظممةمع 

 .كأرضو فيعاقب أك ييمؾ 
 اهلل حمايةكىذا يرمز ؿ (جباؿ/ نير / بحر )نبلحظ أف األرض ليا حدكد طبيعية يسيؿ الدفاع عنيا  .9

  كحدكد األرض ىى (5:2 زكريا) " كسطيافى سكر مف نار كىك يككف مجدان "لكنيسة ؿ فيك  ،لشعبو
 .البحر المتكسط رربان كالبحر الميت كنير األردف شرقان كبرية صيف جنكبان 

أما سبطى رأكبيف كجاد كنصؼ سبط . الكارثيف لؤلرض ىـ التسعة األسباط كنصؼ السبط-  .10
راجع ك.  فى عبر األردف شرقان قد أخذكا نصيبيـ ـمنسى فبل يرثكف فييا شيئان، إذ يقكؿ عنيـ ألنو

ىـ إختاركا ألنفسيـ فبل يتمتعكف بما إختاره اهلل . لترل تكرار أنيـ أخذكا ثبلث مرات (15،14)آيات 
 16لك) "إستكفى خيراتو أثناء حياتو عمى األرض"أنو : لؤلسؼ فيذه تشابو ما قيؿ عف الغنى .لشعبو

 :25. ) 
فيركييا نير األردف . رير الحماية العسكرية فيى أرض ليا حماية طبيعية كمممكءة خيرات-  .11

الخصيب كجنكبيا تكجد مجمكعة جباؿ تحمى األرض المقدسة مف الرياح العربية الساخنة ىذا 
كفى الشماؿ تكجد جباؿ لبناف كىذه تحمى األرض المقدسة مف الرياح . باإلضافة لمحماية الطبيعية

كليا حدكد . (فما خارج الكنيسة خراب)فيى أرض خصبة كتحيطيا صحراكات . الباردة الشمالية
كحدكد األرض تبدأ كتنتيى بالبحر . كاهلل خالؽ الطبيعة ىك حامى شعبو (فاهلل لنا سكر نار)طبيعية 
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كىذا يعطييـ . الميت الذل يحمؿ ممكحتو شيادة بخراب سدـك كعمكرة بعد أف كانت أخصب األراضى
ذا خرجكا منيا يخرجكف لمخراب كيككنكف ببل حماية راجع تث ). إحساس أف أرضيـ كميا بركة كا 

7:8-9) 

 
. حدد اهلل المجمكعة التى تقسـ األرض باإلسـ:- ىياة التقسيـ

 اهلل أعاف  = رايس الكينة العازار
 اهلل يخمص  = يشكع بف نكف
 تذكقا ثمر األرض كشيدا كيشكع ككالب   (تشير لمقمب المخمص كالغيكر)قمب  = كالب بف يفنة 

. فيما ليساررباء عنيا.  األرضا بحبلكةإلخكتيـ
 اهلل قد سمع  = شمكايؿ
 مف يحبو إليى  = اليداد
 مف يختبره الرب  = بقى
 اهلل حناف  = خيايؿ
 مجمع اهلل  = قمكايؿ
 إليى أخفى  = اليصافاف
 اهلل قد نجى  = فمطيايؿ
 أخى عظيـ  = أخييكد
 اهلل إفتدل  = فدىيايؿ

 

نبلحظ إختفاء أسماء مثؿ أخى شرير كالتى صادفتنا فى أكؿ الرحمة أك أسماء مثؿ حية أك  .12
كتكشؼ عف سمات الذيف ينعمكف بالميراث كيسندكف  طيبة نىابؿ األسماء كميا تحمؿ مع. خبلفو

ف منَّا جسده ، إخكتيـ  .  (مَيجمع اهلل)فى التمتع بو كاهلل سمعنا فى إبنو كىك ينجينا كىك فدانا ككَيكَّ
  .كفيو يرل كؿ منا أخاه عظيمان فيفرح بو كيسر بأمجاد اآلخريف. (إليى أخفى)كصرنا فيو مخفييف 

فدخكؿ ىذه األرض بعناية اهلل . ال نسمع ىنا عف قيادة عسكرية بؿ نسمع عمف يكزع األرض .13
كالقادة ىـ العازار كيشكع القائد كىما يمثبلف يسكع رئيس الكينة كالممؾ، قائد رحمة الدخكؿ لكنعاف 

. السماكية، كيسكع ىك الذل يقسـ لنا كنعاف السماكية
 

. يف ليتعاكنكا معان رنبلحظ فى التكزيع كضع األسباط المتفاىمة فى جكار بعضيا أل متجاك
i.  (أكالد ليئة)ييكذا كشمعكف       

ii. (أكالد يكسؼ) كأفرايـ ممنس 
iii.  (أكالد ليئة)زبكلكف كيساكر       
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iv.  (أكالد الجاريتيف)أشير كنفتالى 
v.  (أكالد راحيؿ كخادمتيا)بنياميف كداف 

 

 فالحظ أف داف لُو جزء شرؽ األردف كجزء آخر ررب األرد .
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح الخامس كالثالثكف
 

مدف الالكييف كمدف الممجأ 
كفى ىذا اإلصحاح نرل أف اهلل . فى اإلصحاح السابؽ شرح حدكد األرض كانيا أرض خصبة كما حكليا خراب

كالمعنى أننا فى ثباتنا فى المسيح لنا بركة كنجاة . ساكف فى ىذه األرض كأف بيا مدف ممجأ تحمى مف المكت
(. 14-12:21خر )كىذا اإلصحاح ىك تنفيذ لكعد الرب  (12:4أع )مف المكت أل حياة أبدية 

كىنا ُيعمف اهلل إىتمامو بخدامو الذيف ال يرثكف أرضان . كفى اإلصحاح السابؽ حدد األرض المقدسة كمف يقسميا
كالمدف تشتمؿ عمى مسارح . لكنيـ يسكنكف فى مدف معينة خصص بعضيا كممجأ لمذيف يقتمكف إنساف سيكان 

كنرل أف ( 49تؾ) .."أقسمو فى يعقكب" ككانت نبكة يعقكب عف الكل . لمبيائـ فاهلل ال يريد ألكالده حياة العدـ
ؿ النبكة إلى بركة . فما قالو يعقكب نراه ىنا فمدف البلكييف مقسمة عمى كؿ األسباط. النبكة قد تمت كلكف اهلل حكَّ
كىـ قضاة كسط الشعب كما أف كجكد القاتؿ كسط . (10:33تث)كبركة ىذا أف البلكييف يقكمكف بتعميـ الشعب 

. البلكييف كىـ يسبحكف كيرتمكف كيشرحكف الشريعة كيعممكف ىك معزل جدان لو
 

نظرة اهلل لمخطية مف خالؿ ىذا اإلصحاح 
(. 23:6رك)كأجرة الخطية مكت ... اهلل ال يعفى القاتؿ عمدان  -1
ف كاف سيكان فاهلل ُيعِّد لو ممجأ -2 . اهلل يقدر مكقؼ الخاطىء فإف كاف عمدان ُيقتؿ كا 
. (فمنحذر حتى مف السيك)حتى القاتؿ سيكان يعاقب بنفيو عف أسرتو كبيتو  -3
. بؿ ال يفدييا سكل دـ المسيح. فنفس اإلنساف رالية جدان كال يفدييا رشكة بالماؿ. ال تُقبؿ فدية بالماؿ -4

كلماذا سمح اهلل بقتؿ القاتؿ؟ ىذا حتى ال يككف اإلنتقاـ مف عشيرة أك عائمة القاتؿ كميا فتثكر الحركب 
. بينيـ

كما أف ىناؾ قتؿ ُيعاقب عميو بالمكت كقتؿ لُو رجاء فى مدف الممجأ، ىكذا ىناؾ خطايا لممكت  -5
( 16:5يك1)كخطايا ليست لممكت 

. اهلل ال يحمى الخاطىء المتعمد= اهلل ال يحمى القاتؿ عمدان  -6
 .مف يخطىء عف ضعؼ كيتكب كيعترؼ فيقبمو اهلل= مف يقتؿ سيكان كيذىب كيعترؼ  -7

 
ا قىاًاالن 1 (:- "1) أية مىى أيٍرديفّْ أىًريحى بىاًت ميكآبى عى ـى الرَّبُّ ميكسىى ًفي عىرى  ": ثيَـّ كىمَّ
كىالىٍييىا »2 (:- "2) أية مىسىاًرحى ًلٍمميديًف حى ـٍ ميديننا ًلمسَّكىًف، كى ٍمًكًي أىٍكًص بىًني ًإٍسرىاًايؿى أىٍف ييٍعطيكا الالًَّكيّْيفى ًمٍف نىًصيًب مي

 ".تيٍعطيكفى الالًَّكيّْيفى 
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" فيك ال ينسي إحتياجاتيـ الزمنية ، إف كاف اهلل يطمب مف خدامو أف تككف أفكارىـ منطمقة نحك السماكيات 
فاهلل لـ يعطيـ ميراثان أرضيان لكنو لـ يتركيـ ببل . ( 33:6مت )" أطمبكا أكالن ممككت اهلل كبره كىذه كميا تزاد لكـ

  .(4:6أع )مدف يسكنكف فييا 
. ك ضكاحى ىذه المدف كىذه تككف لبيائميـأىى ساحات حكؿ المدف  = كمسارح لممدف

 
يىكىانىاًتًيـٍ 3(:- "3) أية ًلسىاًاًر حى ـٍ كى ـٍ كىأىٍمكىاًلًي يىا تىكيكفي ًلبىيىاًاًمًي مىسىاًرحي ـٍ ًلمسَّكىًف كى  ".فىتىكيكفي اٍلميديفي لىيي

  . تشمؿ العبيد كمخازف الغبلؿ كالغنـ كالماعز =كأمكاليـ .   كالبقر  = لبيااميـ
. حيكانات الحمؿ كالحمير كالبغاؿ كالجماؿ = لساار حيكاناتيـ

 
اًرًج أىٍلؼى ًذرىاعو 4 "(:-5-4) األيات ًدينىًة ًإلىى ًجيىًة اٍلخى مىسىاًرحي اٍلميديًف الًَّتي تيٍعطيكفى الالًَّكيّْيفى تىكيكفي ًمٍف سيكًر اٍلمى كى
كىالىٍييىا اًنبى اٍلغىٍرًب أىٍلفىٍي 5. حى جى ، كى نيكًب أىٍلفىٍي ًذرىاعو اًنبى اٍلجى جى ، كى اًنبى الشٍَّرًؽ أىٍلفىٍي ًذرىاعو ًدينىًة جى اًرًج اٍلمى فىتىًقيسيكفى ًمٍف خى

سىطً  ًدينىةي ًفي اٍلكى تىكيكفي اٍلمى ، كى اًنبى الشّْمىاًؿ أىٍلفىٍي ًذرىاعو جى ، كى ـٍ مىسىاًرحى اٍلميديفً . ًذرىاعو  ".ىًذًه تىكيكفي لىيي
 يشير لمسماكيات فكؿ ما يخص خداـ اهلل يجب 1000 كرقـ  . ذراع2000،   ذراع1000ىذه المسارح أبعادىا 

، كاأللؼ ذراع تخصص كمساكف لمعبيد كحظائر لممكاشى كاألرناـ كالحيكانات . أف يتسـ بالطابع السماكل
كاأللفى ذراع تستخدـ كمراعى لمماشية كاألرناـ . كربما زرعكا بيا بساتيف ككركـ. كمخازف لمغبلؿ كالثمار 

  .(34:25ال)كلزراعة نباتات ألكؿ الحيكانات كرالبان ىى حقكؿ المسارح 
. كالبلكييف ال يزرعكف بأنفسيـ فيـ ميتمكف بالخدمة لكف عبيدىـ يزرعكف ليـ
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أً » 6  "(:-7-6) األيات تيٍعطيكنىيىا ًلكىٍي يىٍيريبى ًإلىٍييىا . كىاٍلميديفي الًَّتي تيٍعطيكفى الالًَّكيّْيفى تىكيكفي ًستّّ ًمٍنيىا ميديننا ًلٍممىٍمجى
ًدينىةن . اٍلقىاًتؿي  فىٍكقىيىا تيٍعطيكفى اٍثنىتىٍيًف كىأىٍربىًعيفى مى ًدينىةن مى ى 7. كى ًمي ي اٍلميديًف الًَّتي تيٍعطيكفى الالًَّكيّْيفى ثىمىاًني كىأىٍربىعيكفى مى جى

يىا  ".مىسىاًرحي
ككأف مدف البلكييف تشير إلى أف خدمة .  جيبلن مف إبراىيـ لممسيح42 ، مرة أخرل تشير لمػ مدينة لالكييف42

كمف قكة إلى قكة حتى تدفعيا إلى ، البلكييف ىى مجرد محطات مؤقتة تدخؿ بالنفس البشرية مف مجد إلى مجد 
كىذا ىك عمؿ الخداـ أف يدخمكا بكؿ نفس بشرية إلى حياة الشركة مع . أكرشميـ العميا فى حضف اآلب السماكل

. اهلل فى إبنو بالركح القدس
 12الكنيسة كرقميا ) نجده كممجأ لنا ( رقـ العمكمية4 ) تشير ألف المسيح فى كؿ مكاف=4×12 =  مدينة48

  .(ىى جسد المسيح
كىكذا نحف نفينا مف أحضاف اآلب ، كاف القاتؿ ييرب لمدف الممجأ أل ُينفى مف كطنو  =  مدف لمممجأ6

كنبلحظ أف اليرب كاف لمدف البلكييف فقط كمدف البلكييف ىى نصيب . (حتى مات عنا رئيس كينتنا)السماكل 
. ككاف البلكييف يحمكف القاتؿ بحسب الشريعة كىك يعيش كسطيـ. الرب، كالرب خصص ىذه المدف فاهلل ممجأنا

 1يك1) ."اهلل أميف كعادؿ إف إعترفنا بخطايانا يغفرىا لنا"كلذلؾ كاف قتؿ إنساف يحتمى بمدف الممجأ ىك إىانة هلل 
 + 3:61 + 17،16،9:59مز ) كال يكجد أل سبلح يحمى القاتؿ داخؿ الممجأ سكل كممة اهلل ككعده( . 9: 

 + 18:6عب )كىذا يشير إلى أف كعد اهلل ككممتو فييا حماية كافية لنا إف إعترفنا بخطايانا ،  .( 7:71
قامة الدعكل أماـ الشيكخ يشبو . (9:3فى كيسكع ىك ممجأنا كاهلل أرسؿ لنا كينتو يرشدكننا لطريؽ الخبلص، كا 

 يشير ألياـ العمؿ الكاممة لئلنساف، ككأف اإلنساف معرض فى 6كرقـ  . اإلعتراؼ أماـ الرب فى حضكر الكينة
. أذرع اهلل مفتكحة لُو كؿ أيامو، ال يغمقيما أبدان . عممو أف يخطئ ليذا يجد كؿ أياـ رربتو فى اهلل ممجأ لوُ 

 
ًمفى اٍلقىًميًؿ تيقىمّْميكفى 8 "(:-11-8) األيات ، كى كفى ، ًمفى اٍلكىًثيًر تيكىثّْري كيؿُّ . كىاٍلميديفي الًَّتي تيٍعطيكفى ًمٍف ميٍمًؾ بىًني ًإٍسرىاًايؿى

سىبى نىًصيًبًو الًَّذم مىمىكىوي ييٍعًطي ًمٍف ميديًنًو ًلالًَّكيّْيفى  ـى الرَّبُّ ميكسىى قىاًاالن 9.«كىاًحدو حى كىمَّ قيٍؿ »10: كى ـٍ بىًني ًإٍسرىاًايؿى كى كىمّْ
ـٍ  كفى األيٍرديفَّ ًإلىى أىٍرًض كىٍنعىافى : لىيي ـٍ عىاًبري ، ًليىٍيريبى ًإلىٍييىا اٍلقىاًتؿي 11. ًإنَّكي ـٍ أو لىكي ـٍ ميديننا تىكيكفي ميديفى مىٍمجى فىتيعىيّْنيكفى ألىٍنفيًسكي

 الًَّذم قىتىؿى نىٍفسنا 
 ". سىٍيكنا

 
اءً 12(:- "12) أية ًة ًلٍمقىضى مىاعى ـى اٍلجى ا تَّى يىًقؼى أىمى ، ًلكىٍيالى يىميكتى اٍلقىاًتؿي حى ًليّْ أن ًمفى اٍلكى ـي اٍلميديفي مىٍمجى  ".فىتىكيكفي لىكي

، أل يفكو، كيفدل أمبلكو  = الكلى رَي ىك أقرب إنساف لمشخص كلُو أف يطالب بدمو إذا ُقتؿ كيفديو إذا بيع أك ُأسِر
أـ  + 25:19أل )المباعة أك المرىكنة إذا عجز عف فكيا كالكلى لممؤمنيف ىك الرب يسكع كىك كلى حى كفؤ 

. فاهلل ىك الممجأ (12:9زؾ  + 24،10:18
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ـٍ 13 (:- "13) أية أو لىكي  ". كىاٍلميديفي الًَّتي تيٍعطيكفى تىكيكفي ًستَّ ميديًف مىٍمجى
ثىالىثنا ًمفى اٍلميديًف تيٍعطيكفى ًفي أىٍرًض كىٍنعىافى 14 (:- "14) أية ، كى ٍبًر األيٍرديفّْ ميديفى . ثىالىثنا ًمفى اٍلميديًف تيٍعطيكفى ًفي عى

أو تىكيكفي   "مىٍمجى
فبغض النظر عف أف جاد كرأكبيف أخطأكا إذ إختاركا ألنفسيـ فإف .  مدف ورب األردف3 مدف شرؽ األردف، 3

كؿ إنساف يستطيع أف ييرب . كالمدف مكزعة فى كؿ مكاف ألف يسكع ممجأنا فى كؿ مكاف. اهلل أعد ليـ ممجأ
. إليو

كأف اهلل أراد أف يعرؼ الشعب أف راية الكينة ىك إرشادىـ . كككف مدف الممجأ مف نصيب مدف رجاؿ الكينكت
. الممجأ الحقيقى، فيو يختفى المؤمنكف مف الشرك  رئيس كينتناإلى السيد المسيح

 
ًأ، ًلكىٍي يىٍيريبى 15(:- "15) أية ـٍ تىكيكفي ىًذًه السّْتُّ اٍلميديًف ًلٍممىٍمجى سىًطًي ًلٍمميٍستىٍكًطًف ًفي كى ًلٍمغىًريًب كى ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى كى

 ".ًإلىٍييىا كيؿُّ مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا سىٍيكنا
ىذا إشارة لعمكمية الخبلص  = لمغريب كلممستكطف

 
: تأمؿ ركحى فى مدف الممجأ 

دَي القاتؿ سيكان خارج مدف الممجأ يككف عرضة ألف يقتمو كلى الدـ، إذان ىك فى خطر طالما ىك خارج  إذا ُكجِر
كتقصير الشخص فى أف  يصؿ لمدف الممجأ كاف . الممجأ، كنحف فى خطر طالما نحف لسنا فى المسيح ثابتيف

أف  (3:19تث )يسبب لُو القتؿ، فكاف عمى القاتؿ سيكان أف يمجأ بسرعة إلى أقرب مدينة ممجأ، إذ إشترط فى 
ذا كانت ىناؾ 20تككف الطرؽ المؤدية إلى مدف الممجأ صالحة، كيقاؿ أف عرضيا كاف يبمغ حكالى   ذراعان، كا 

ككانت المدف مكزعة فى " ممجأ ... ممجأ" كما تكضع الفتات مكتكب عمييا . مياه تعترضيا تقاـ عمييا الجسكر
كؿ األرض حتى يسيؿ عمى كؿ مف يررب فى المجكء أف ييرب إلييا، كىذه الطرؽ تشير إلى أف طريؽ المجكء 

إف كاف اهلل يريد أف "ىؿ يمكف لمقاتؿ سيكان أف يقكؿ ! لممسيح بالتكبة مفتكح كعبلماتو كاضحة كلنا سؤاؿ
فكاف عميو أف يجرل طالما .  ىذا رير صحيح!؟ "يخمصنى فميخمصنى دكف أف يجرل كييرب كيحتمى بالممجأ

 ، كالطريؽ معَّد كالمسيح يقكد الطريؽ ُمعَّد كنحف عمينا أف نجاىد كحتى الدـ حتى نظؿ فى حماية دـ المسيح
. كالركح القدس يعيف كالكنيسة بأسرارىا مكجكدة 

 
، فىييكى قىاًتؿه »16  "(:-21-16) األيات ًديدو فىمىاتى بىوي ًبأىدىاًة حى رى ًر يىدو ًممَّا 17. ًإفَّ اٍلقىاًتؿى ييٍقتىؿي . ًإٍف ضى جى بىوي ًبحى رى ٍف ضى كىاًِإ

، فىييكى قىاًتؿه  شىبو ًممَّا ييٍقتىؿي ًبًو، فىييكى قىاًتؿه 18. ًإفَّ اٍلقىاًتؿى ييٍقتىؿي . ييٍقتىؿي ًبًو فىمىاتى بىوي ًبأىدىاًة يىدو ًمٍف خى رى ًإفَّ اٍلقىاًتؿى . أىٍك ضى
ًليُّ الدَّـً يىٍقتيؿي اٍلقىاًتؿى 19. ييٍقتىؿي  اًدفيوي يىٍقتيميوي . كى ، 20. ًحيفى ييصى مىٍيًو شىٍيانا ًبتىعىمُّدو فىمىاتى ةو أىٍك أىٍلقىى عى ٍف دىفىعىوي ًببيٍغضى كىاًِإ

أىٍك 21
اًربي ألىنَّوي قىاًتؿه  ، فىًإنَّوي ييٍقتىؿي الضَّ بىوي ًبيىًدًه ًبعىدىاكىةو فىمىاتى رى اًدفيوي . ضى ًليُّ الدَّـً يىٍقتيؿي اٍلقىاًتؿى ًحيفى ييصى  ".كى
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. ىنا القتؿ بتعمد، كفى ىذه الحالة ال تنقذه مدف الممجأ
 

، 22  "(:-23-22) األيات مىٍيًو أىدىاةن مىا ًبالى تىعىمُّدو لًكٍف ًإٍف دىفىعىوي بىٍغتىةن ًبالى عىدىاكىةو، أىٍك أىٍلقىى عى كى
رنا مىا ًممَّا 23 جى أىٍك حى

ٍؤيىةو  ، كىىيكى لىٍيسى عىديكِّا لىوي كىالى طىاًلبنا أىًذيَّتىوي،. ييٍقتىؿي ًبًو ًبالى ري مىٍيًو فىمىاتى  "أىٍسقىطىوي عى
بؿ " أف القاتؿ لـ يقصد ىذا بؿ اهلل ىك الذل أراد . (13:21خر)كنجد تفسير ليذا فى . ىنا القتؿ بدكف تعمد

  ."أكقع اهلل فى يده
 فيبدك أف قركف المذبح إستخدمت لنفس الغرض قبؿ تحديد "كمف عند مذبحى تأخذه لممكت " ( 14:21خر)كفى 

. كالمعنى أف ال قركف المذبح كال مدف الممجأ تحمى القاتؿ بتعمد. مدف الممجأ
 

سىبى ىًذًه األىٍحكىاـً 24  "(:-25-24) األيات ، حى ًليّْ الدَّـً بىٍيفى كى مىاعىةي بىٍيفى اٍلقىاًتًؿ كى مىاعىةي 25. تىٍقًضي اٍلجى تيٍنًقذي اٍلجى كى
ٍكًت اٍلكىاًىًف  ـي ىينىاؾى ًإلىى مى ًاًو الًَّتي ىىرىبى ًإلىٍييىا، فىييًقي ًدينىًة مىٍمجى مىاعىةي ًإلىى مى تىريدُّهي اٍلجى ، كى ًليّْ الدَّـً اٍلقىاًتؿى ًمٍف يىًد كى

 ".اٍلعىًظيـً الًَّذم ميًسحى ًبالدٍُّىًف اٍلميقىدَّسً 
 نجد أنو يجب أف يككف ىناؾ شاىديف عمى األقؿ أماـ القضاء، 30بؿ فى آية . كاف القاتؿ يحاكـ أماـ الجماعة

لذلؾ أعتقد أنو ما كاف لكلى الدـ أف يقتؿ القاتؿ إف لـ يكف ىناؾ شيكد كأف يككف قد تـ الحكـ عميو مف قبؿ 
  .الجماعة فميس كؿ مف يريد أف يقتؿ فميقتؿ دكف حكـ صادر مف الجماعة أل مف القضاء

ككاف الشخص القاتؿ يمجأ لممدينة ثـ يعكد كيعرض دعكاه أماـ شيكخ المدينة فيضمكنو إلييـ إف رأكه قد إعترؼ 
. أنو قتؿ كتحققكا أف القتؿ قد تـ سيكان، كليس عف عمد

يبقى ىكذا . كيبقكنو فى مدينة الممجأ فى حمايتيـ، داخؿ أسكار المدينة ُيقيـ كال يحؽ لمكلى أف ينتقـ لدـ القتيؿ
  .قد يقكؿ البعض أنو سجيف كلكنو سجيف عمى رجاء. حتى يمكت رئيس الكينة فيحؽ لو الخركج مف المدينة

 
كلكف لماذا ينتظر حتى مكت رايس الكينة؟ 

كاف القاتؿ سيكان يتمتع بكفارة كحماية رئيس الكينة الذل يقدـ كفارة عف الشعب كمو كفى ىذا يشير  -1
. لممسيح الذل يشفع فينا بدالة دمو

مدف الممجأ كميا تتبع البلكييف كرئيسيـ ىك رئيس الكينة ككأف القاتؿ سجيف رئيس الكينة كحيف يمكت  -2
  .يصبح مف حقو الخركج

لسمك مركز رئيس الكينة فإنو حيف يمكت فالحزف عميو يبتمع أل حزف آخر فيترؾ الكلى القاتؿ إذا خرج  -3
. مف مدينة الممجأ

مكت رئيس الكينة يشير لمكت رئيس الكينة الحقيقى كىك المسيح الذل بمكتو عتقنا بالعتؽ مف أجرة  -4
 ككاف القاتؿ يعكد ألحضاف عائمتو كنحف بمكت المسيح رجعنا إلى  ،الخطية ككىبنا الحرية الكاممة

. حضف اآلب السماكل
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: التشديد 
لئبل يظف أحد أف شريعة مدف الممجأ تعنى التياكف مع جريمة القتؿ فاهلل يكضح خطكرتيا  

. كىذا يشير ألف عقكبة الخطية مكت. ال تثبت سكل بشيادة شيكد أكثر مف كاحد فعقكبتيا اإلعداـ -1
ال يمكف قبكؿ فدية عف نفس القاتؿ المذنب لممكت، حتى ال يظف الغنى أنو بأمكالو قادر أف يقتؿ كيدفع  -2

. فالنفس رالية جدان ال تفدل بماؿ. إنما مف قتؿ ُيقتؿ... فدية
. التياكف فى عقاب القاتؿ ُيعتبر تدنيسان لؤلرض التى يقيمكف فييا، كالرب نفسو ساكف فى كسطيا -3

ذا كانت ىذه الشركط تعنى عدـ اإلستيتار بحياة اآلخريف، فإف الخبلص بدـ المسيح ال يعنى التياكف مع  كا 
ستخفافنا بإرتكابيا فأجرة الخطية مكت . الخطية كا 

 
ًاًو الًَّتي ىىرىبى ًإلىٍييىا، 25(:- "25) أية ًدينىًة مىٍمجى مىاعىةي ًإلىى مى تىريدُّهي اٍلجى ، كى ًليّْ الدَّـً مىاعىةي اٍلقىاًتؿى ًمٍف يىًد كى تيٍنًقذي اٍلجى كى

ٍكًت اٍلكىاًىًف اٍلعىًظيـً الًَّذم ميًسحى ًبالدٍُّىًف اٍلميقىدَّسً  ـي ىينىاؾى ًإلىى مى  ".فىييًقي
. تشير إلى أف القاتؿ سيكان لك لجأ لمقضاء خارج مدينة الممجأ كحكمكا إنو برلء يعيدكنو لمدينة الممجأ يحتمى بيا

 
ًاًو الًَّتي ىىرىبى ًإلىٍييىا، 26 "(:-30-26) األيات ًدينىًة مىٍمجى ديكًد مى رىجى اٍلقىاًتؿي ًمٍف حي لًكٍف ًإٍف خى كى

ًليُّ الدَّـً 27 دىهي كى جى كى كى
ـه،  ، فىمىٍيسى لىوي دى ًليُّ الدَّـً اٍلقىاًتؿى قىتىؿى كى ًاًو، كى ًدينىًة مىٍمجى ديكًد مى اًرجى حي خى

ٍكًت اٍلكىاًىًف 28 ـي ًإلىى مى ًاًو ييًقي ًدينىًة مىٍمجى ألىنَّوي ًفي مى
ٍكًت اٍلكىاًىًف اٍلعىًظيـً فىيىٍرج ي اٍلقىاًتؿي ًإلىى أىٍرًض ميٍمًكوً . اٍلعىًظيًـ  ٍكـو ًإلىى »29 .كىأىمَّا بىٍعدى مى ةى حي ـٍ فىًريضى فىتىكيكفي ىًذًه لىكي

ـٍ  ًميً  مىسىاًكًنكي ـٍ ًفي جى مىى نىٍفسو . كيؿُّ مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا فىعىمىى فىـً شيييكدو ييٍقتىؿي اٍلقىاًتؿي 30. أىٍجيىاًلكي شىاًىده كىاًحده الى يىٍشيىٍد عى كى
 ".ًلٍممىٍكتً 

 
ٍكًت، بىٍؿ ًإنَّوي ييٍقتىؿي 31(:- "31) أية ذيكا ًفٍديىةن عىٍف نىٍفًس اٍلقىاًتًؿ اٍلميٍذًنًب ًلٍممى  ".كىالى تىٍأخي

 .أل الذل أذنب كذنبو أنو قتؿ كالبد أف يمكت = القاتؿ المذنب لممكت
 

يىٍسكيفى ًفي األىٍرًض بىٍعدى مىٍكًت 32 "(:-34-32) األيات ًاًو، فىيىٍرج ى كى ًدينىًة مىٍمجى ذيكا ًفٍديىةن ًليىٍيريبى ًإلىى مى كىالى تىٍأخي
ـى ييدىنّْسي األىٍرضى 33. اٍلكىاًىفً  كىعىًف األىٍرًض الى ييكىفَّري ألىٍجًؿ الدَّـً الًَّذم . الى تيدىنّْسيكا األىٍرضى الًَّتي أىٍنتيـٍ ًفييىا، ألىفَّ الدَّ

سىًطيىا34. سيًفؾى ًفييىا، ًإالَّ ًبدىـً سىاًفًكوً  سيكا األىٍرضى الًَّتي أىٍنتيـٍ ميًقيميكفى ًفييىا الًَّتي أىنىا سىاًكفه ًفي كى ًإنّْي أىنىا . كىالى تينىجّْ
سىًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى   ".«الرَّبُّ سىاًكفه ًفي كى
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 عكدة لمجدكؿ اإلصحاح السادس كالثالثكف
 

، 1 "(:-13-1) األيات ؤيكسي اآلبىاًء ًمٍف عىًشيرىًة بىًني ًجٍمعىادى ٍبًف مىاًكيرى ٍبًف مىنىسَّى ًمٍف عىشىاًاًر بىًني ييكسيؼى ـى ري تىقىدَّ كى
 ، ؤىسىاًء اآلبىاًء ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًايؿى ـى ري قيدَّا ـى ميكسىى كى تىكىمَّميكا قيدَّا كى

قىاليكا2 قىٍد أىمىرى الرَّبُّ سىيًّْدم أىٍف ييٍعًطيى األىٍرضى »: كى
ًة ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى  ادى أىًخينىا ًلبىنىاًتوً . ًبًقٍسمىةو ًباٍلقيٍرعى ميٍفحى قىٍد أيًمرى سىيًّْدم ًمفى الرَّبّْ أىٍف ييٍعًطيى نىًصيبى صى فىًإٍف ًصٍرفى 3. كى

اؼي ًإلىى نىًصيًب السٍّْبًط الًَّذم  ييضى ذي نىًصيبيييفَّ ًمٍف نىًصيًب آبىاًانىا كى ، ييٍؤخى دو ًمٍف بىًني أىٍسبىاًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى ًنسىاءن ألىحى
ذي . ًصٍرفى لىوي  ًة نىًصيًبنىا ييٍؤخى اؼي نىًصيبيييفَّ ًإلىى نىًصيًب السٍّْبًط الًَّذم 4. فىًمٍف قيٍرعى مىتىى كىافى اٍلييكًبيؿي ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى ييضى كى

ذي نىًصيبيييفَّ  ًمٍف نىًصيًب ًسٍبًط آبىاًانىا ييٍؤخى  .«ًصٍرفى لىوي، كى
سىبى قىٍكًؿ الرَّبّْ قىاًاالن 5 ـى ًسٍبطي بىًني ييكسيؼى »: فىأىمىرى ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى حى ٌؽ تىكىمَّ ىذىا مىا أىمىرى ًبًو الرَّبُّ عىٍف 6. ًبحى

ادى قىاًاالن  ميٍفحى لًكٍف ًلعىًشيرىًة ًسٍبًط آبىاًاًيفَّ يىكيفَّ ًنسىاءن : بىنىاًت صى سيفى ًفي أىٍعييًنًيفَّ يىكيفَّ لىوي ًنسىاءن، كى ؿي 7. مىٍف حى كَّ فىالى يىتىحى
، بىٍؿ ييالىًزـي بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كيؿُّ كىاًحدو نىًصيبى ًسٍبًط آبىاًاوً  رىثىٍت 8. نىًصيبه ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى ًمٍف ًسٍبطو ًإلىى ًسٍبطو كيؿُّ ًبٍنتو كى كى

نىًصيبنا ًمٍف أىٍسبىاًط بىًني ًإٍسرىاًايؿى تىكيكفي اٍمرىأىةن ًلكىاًحدو ًمٍف عىًشيرىًة ًسٍبًط أىًبييىا، ًلكىٍي يىًرثى بىنيك ًإٍسرىاًايؿى كيؿُّ كىاًحدو نىًصيبى 
، بىٍؿ ييالىًزـي أىٍسبىاطي بىًني ًإٍسرىاًايؿى كيؿُّ كىاًحدو نىًصيبىوي 9آبىاًاًو،  رى ٍؿ نىًصيبه ًمٍف ًسٍبطو ًإلىى ًسٍبطو آخى كَّ  .«فىالى يىتىحى
ادى 10 ميٍفحى نيكعىةي بىنىاتي 11. كىمىا أىمىرى الرَّبُّ ميكسىى كىذًلؾى فىعىمىٍت بىنىاتي صى ًمٍمكىةي كى ٍجمىةي كى حى ةي كى ًتٍرصى ارىٍت مىٍحمىةي كى فىصى

ادى ًنسىاءن ًلبىًني أىٍعمىاًمًيفَّ  ميٍفحى ، فىبىًقيى نىًصيبيييفَّ ًفي ًسٍبًط 12. صى ًصٍرفى ًنسىاءن ًمٍف عىشىاًاًر بىًني مىنىسَّى ٍبًف ييكسيؼى
 .عىًشيرىًة أىًبيًيفَّ 

مىى 13 بىاًت ميكآبى عى ى ًبيىا الرَّبُّ ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًايؿى عىٍف يىًد ميكسىى، ًفي عىرى ـي الًَّتي أىٍكصى ايىا كىاألىٍحكىا صى ىًذًه ًىيى اٍلكى
ا  ".أيٍرديفّْ أىًريحى

 
 شريعة ميراث النساء
تقدـ رؤساء اآلباء مف عشيرة بنى . ( 27ص) حؽ ميراث نصيب أبييف لاد مف سبط منسفحإذ صار لبنات صؿ

اد إف تزكجف مف سبط آخر ينتقؿ جزء مف فح إلى مكسى النبى يشتككف بأف بنات صؿلجمعاد بف ماكير بف منس
فأجاب مكسى حسب أمر . بيذا يمكف أف يقتنى سبط عمى حساب آخر.  إلى السبط اآلخرلميراث سبط منس
:- الرب مؤكدان مبدأيف

مف حسف فى أعينيف يكف لوي = مف يخترف، فإف الزكاج ال يككف إلزامان ب حؽ البنات أف يتزكجف فـ -1
  .6آية نساء

كلكف لعشيرة سبط = كلكف إف أردف اإلحتفاظ بنصيبيف فى األرض فعمييف أف يتزكجف برجؿ مف سبطيف  -2
فإف تزكجف مف  (7،6اآليات )  يتحكؿ نصيب لبنى إسراايؿ مف سبط إلى سبطالأباايف يكف نساء ؼ
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ف تزكجف مف خارج السبط يضيع منيف الميراث حتى يبقى الميراث  يبقىداخؿ السبط  ليف الميراث كا 
  .داخؿ السبط

 
ًمٍف نىًصيًب 4(:- "4) أية اؼي نىًصيبيييفَّ ًإلىى نىًصيًب السٍّْبًط الًَّذم ًصٍرفى لىوي، كى مىتىى كىافى اٍلييكًبيؿي ًلبىًني ًإٍسرىاًايؿى ييضى كى

ذي نىًصيبيييفَّ   ".«ًسٍبًط آبىاًانىا ييٍؤخى
كلكف ىذا ال ينطبؽ فى حالة مف . ( 28-23:25ال)فى اليكبيؿ تعكد األرض ألصحابيا  = كمتى كاف اليكبيؿ

ففى اليكبيؿ . فاألرض فى ىذه الحالة تذىب لمسبط اآلخر ليس بالرىف أك بالبيع. تزكجت برجؿ مف خارج سبطيا
أما فى ىذه الحالة فاألرض ذىبت مع البنت المتزكجة فتصبح حقان شرعيان . تعكد األرض المباعة أك المرىكنة فقط

. ألزكاجيف كفى ىذا خركج عمى القرعة التى قسمت أرضان معينة لكؿ سبط
 

حتجاج رؤكس أباء سبط منس :-     ىنا راا مكاِإ
  .فيـ متمسكيف بميراثيـ (3:21مؿ 1)ىـ بيذا يشبيكف نابكت اليزرعيمى  - أ

. ىـ متمسكيف بميراثيـ الذل لـ يأخذكه بعد، كىذا يثبت أف إيمانيـ عظيـ - ب
كلكف كاف ليـ تساؤؿ . ظير فى مكقفيـ مدل يقظتيـ كريرتيـ عمى شعبيـ كفيميـ لمشريعة كالنامكس - ج

. بخصكص ىذه الشريعة كىـ يسألكف فى جرأة مع إيماف فأكالد اهلل ليسكا آالت صماء بؿ أناس أحياء
 كلماذا أتت ىذه القصة فى نياية 27اد فى إصحاح فحكىناؾ سؤاؿ لماذا لـ يمحؽ ىذا اإلصحاح بقصة بنات صؿ

سفر العدد؟ 
ككؿ بنت . ببساطة فإف معنى القصة أف البنات المكاتى يردف أف يتزكجف مف خارج السبط يخسرف ميراث أبائيف

. ، ىؿ تريد ميراثيا أـ تريد زكجان  ُحّرة فيما تقرره
ذا ركحيان فى نياية ىذه الرحمة أف مف يريد أف يمتصؽ بالكنيسة فى خبلؿ رحمة ىذه الحياة لف يخسر قكتفسير 

ىك )ميراثو السماكل، أك بمعنى آخر فكؿ نفس تمتصؽ بعريسيا السماكل يسكع المسيح الذل ىك مف نفس سبطيا 
كلكف كؿ إنساف حر . (17:8رك )ىذه النفس ترث مع المسيح، تصير النفس كارثة هلل مع المسيح  (عريس الكنيسة

كىذا اإلصحاح بعد إصحاح الممجأ كأنو دعكة أف . أف يختار المسيح فيبقى لُو ميراثو أك يختار آخر كيضيع ميراثو
 "....مف يظمـ فميظمـ بعد"كىك ُيشبو ختاـ سفر الرؤيا . نظؿ فى حماية المسيح حتى ال نخسر ميراثنا

. أل بعد أف قدـ اهلل كؿ شىء كأعد الميراث تركنا أحراران . (11:22رؤ)


