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هقدهة عي العهد القدين

مقدمة عف العيد القديـ

عكدة لمجدكؿ

مقدمة عف العيد القديـ
لماذا ندرس العيد القديـ
قد يتصكر البعض أنو ما دمنا نحف نحيا في العيد الجديد فبل حاجة بنا لمعيد القديـ كىذا تصكر خاطئ كاليؾ
بعض األدلة.
ُ .العيد القديـ كاف كممة اهلل التي أكحي بيا لرجالو القديسيف ليكتبكىا.
أ .كؿ الكتاب ىك مكحي بو مف اهلل كنافع لمتعميـ كالتكبيخ لمتقكيـ كالتأديب (ِتي ّ.)ُٔ :
ب .ألنو لـ تأت نبكة قط بمشيئة إنساف بؿ تكمـ أناس اهلل القديسكف مسكقيف مف الركح القدس (ِ بط ُ:
ُِ).
ج .لساني قمـ كاتب ماىر (مز ْٓ( )ُ :الكاتب الماىر ىنا ىك الركح القدس) كطالما ىك كممة اهلل
المكحي بيا فيجب أف ندرسيا كنشبع بيا .فكيؼ نيمؿ ما أكحي بو اهلل.
ِ .طالما أف العيد القديـ ىك كممة اهلل فيككف العيد الجديد مكمبلن لمعيد القديـ .ككبل العيديف ىما كتاب اهلل
المقدس ،كما قاؿ السيد المسيح ما جئت ألنقض بؿ ألكمؿ (مت ٓ.)ُٕ:
ّ .يقكؿ القديس يكحنا البلىكتي إف "شيادة يسكع ىي ركح النبكة" (رؤ ُٗ .)َُ:كيقكؿ بكلس الرسكؿ "ألف
غاية النامكس ىي المسيح لمبر لكؿ مف يؤمف" (رك َُ )ِْ:إذان نحف نرم يسكع مف خبلؿ العيد القديـ
بنبكاتو كتعاليمو كطقكسو.
ْ .ىناؾ نبكات في العيد القديـ لكقت المنتيي كنبكات دانياؿ كغيره (دا ٖ .)ُٕ:إذا ىناؾ نبكات لـ تتـ حتي
األف .فكيؼ نيمؿ دراسة النبكات.
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ٓ .العيد الجديد يستشيد بالعيد القديـ في عشرات مف اآليات المقتبسة ،كالسيد المسيح نفسو إستشيد ببعضيا
 ،فكيؼ نفصؿ العيد القديـ عف العيد الجديد.
ٔ .قيؿ أننا يمكف اف نستخرج العيد الجديد مف العيد القديـ كنرم في العيد الجديد تحقيؽ العيد القديـ .فالذم
أكحي بالعيد القديـ ىك الذم أكحي بالعيد الجديد.
ٕ .يعتبر العيد القديـ شرح كتفسير لمعيد الجديد.
أ .كيؼ كنا سنفيـ كؿ معاني ذبيحة الصميب إف لـ نفيـ معني الذبائح في العيد القديـ.
ب .الحركب الكثيرة في العيد القديـ تشير كتشرح حقيقة الحركب الركحية التي نكاجييا اآلف فحيف تق أر
عف حرب أثارىا األعداء ضد شعب اهلل ،فمتفيميا عمي أف األعداء ىـ إبميس كجنكده كشعب اهلل ىك
نحف أم كنيسة المسيح .ىناؾ حركب ساند اهلل شعبو فييا كحركب حاربيا اهلل بالنيابة عف شعبو.
كلكف ىناؾ مبدأ ىاـ نستخمصو مف ىذه الحركب إف كنت أحفظ نفسى طاى انر فاهلل الذم معي
سينصرنى في حركبي مع إبميس فالجياد شرط لمعكنة اهلل.
ج .األسماء الكثيرة المدكنة في الكتاب المقدس تشير ألف اسماءنا مكتكبة في سفر الحياة.
د .األعداد الكثيرة المذككرة تشير ألف اهلل يعرفنا كاحدان كاحدان.
ٖ .العيد القديـ الذم بيف أيدم الييكد ىك دليؿ صحة الكتاب المقدس ،فالنبكات التي كردت فيو تمت في
شخص المسيح تمامان كفي كنيستو كما يتضح مف كتاب العيد الجديد الذم بيف أيدم المسيحييف لذلؾ قيؿ
أف الييكد ىـ أمناء مكتبة المسيحية .ىـ حفظكا كتاب العيد القديـ بنبكاتو إلي أف جاء كقت تحقيقيا .ىـ
حفظكىا دكف تحريؼ كدكف أف يفيمكىا فكانت شاىدان عمي صحة الكتاب.
ٗ .العيد القديـ كاف ليتعرؼ البشر عمي شخص اهلل .فقبؿ السقكط كاف اهلل يتكمـ مباشرة مع أبكينا آدـ كحكاء.
كلكف الخطية جعمت ىناؾ حائبلن بيف اهلل كاإلنساف ،كجعمت اإلنساف ضعيفان ال يستطيع أف يرم اهلل كاالٌ
يمكت " ال يراني اإلنساف كيعيش" (خر ّّ )َِ:ىذا مثؿ مف يريد أف يحدؽ في نكر الشمس فإنو يفقد
بصره .فاهلل يتمني أف نرم مجده كنفرح بو .كلكف إمكانيات الجسد البشرم بسبب الخطية تمنعو مف رؤية اهلل
لئبل يمكت .ثـ صار اهلل بعد السقكط يكمـ اإلنساف باألحبلـ كالرؤم (أم ْ )ُِ-ُِ :بعد أف كاف يتكمـ
معيـ مباشرة .ثـ صار اهلل يكمـ البشر عف طريؽ الكتاب المقدس .كمنو نتعرؼ عمي طبيعة شخص اهلل.
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أ .نرم في العيد القديـ حركب كدماء كثيرة ،كلعنات أصابت البشر فنرم غضب اهلل عمي الخطية.
فنعرؼ قداسة اهلل كبغضو لمخطية.
ب .عمي أننا نرم أيضان لطؼ اهلل كمحبتو كعنايتو كسعيو كراء اإلنساف ليخمصو .كأف ىناؾ بشر
إستطاعكا أف يتمذذكا بشخص اهلل كعشرتو .بإختصار كاف العيد القديـ كسيمة ليتعرؼ بيا اإلنساف
عمي شخص اهلل بعد اف فقد اإلتصاؿ المباشر مع اهلل نتيجة لمخطية .فكيؼ نيمؿ كسيمة بيا نتعرؼ
عمي شخص اهلل.
َُ.

كاف العيد القديـ ىك المؤدب حتي يأتي المسيح (غؿ ّ .)ِْ:فمثبلن كاف الييكدم يشتيي خطية الزنا،

كلكنو يخاؼ مف عقكبتيا كىي الرجـ ،فكاف يكبت شيكتو .كلكف الشيكة تتعبو أما المسيحي فالنعمة داخمو
تميت الخطية داخمو (ركٖ )ّ:كبيذا نعرؼ فضؿ النعمة عمينا.
العيد القديـ ىك ظؿ لمعيد الجديد.
إبنا").
ُ .ىناؾ نبكات صريحة عف السيد المسيح (مثؿ "ىا العذراء تحبؿ كتمد ن
ِ .ىناؾ شخصيات ترمز لمسيد المسيح (مثؿ إسحؽ كيكسؼ… إلخ).
ّ .ىناؾ أحداث ترمز لقصة الخبلص (مثؿ خركج الشعب مف مصر كدخكليـ كنعاف).
ْ .خيمة اإلجتماع ترمز لعمؿ السيد المسيح الفدائي كسيأتي شرحيا في سفر الخركج.
العيد القديـ يشير لممسيح
ُ .نبكات صريحة تشير لممسيح كعممو الفدائي:
أكالن:

في مجئ المسيح
ىك (زرع المرأة) يسحؽ رأسؾ كأنت تسحقيف عقبو (تؾ ّ +)ُٓ:يعمف مجد الرب كيراه كؿ بشر جميعان
(إش َْ + )ٓ :يأتي مشتيي كؿ األمـ (حج ِ.)ٕ:

ثانيا:

في كقت مجيئو
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ال يزكؿ قضيب مف ييكذا كمشترع مف بيف رجميو حتي يأتي شيمكف (تؾ ْٗ )َُ :نبكة دانياؿ عف
السبعيف أسبكعان (دا ٗ.)ِٕ-ِْ :
ثالثان:

المسيح سيككف إليان كانسانان معان
قاؿ لي أنت إبني كأنا اليكـ كلدتؾ (مز ِ)ٕ:
قاؿ الرب لربي (مز َُُ)ُ :
مخارجو منذ القديـ منذ أياـ األزؿ (مى ٓ)ِ:

رابعان :في مف يتناسؿ المسيح منو
مف المرأة األكلي (تؾ ّ )ُٓ :كمف إبراىيـ (تؾ ُِ )ّ:كمف إسحؽ (تؾ ِٔ )ْ :كمف يعقكب (تؾ
ِٖ )ُْ:كمف ييكذا (تؾ ْٗ )َُ :كمف يسى

) إش ُُ (ُ:كمف داكد (مز ُِّ)ُُ :

خامسان :في أنو يكلد مف عذراء
ىا العذراء تحبؿ كتمد إبنان (إش ٕ)ُْ:
سادسان :المكاف الذم يكلد فيو
كأما أنت يا بيت لحـ أفراتو كأنت صغيرة أف تككني بيف ألكؼ ييكذا ،فمنؾ يخرج لي الذم يككف متسمطان
عمي إسرائيؿ (مي ٓ)ِ:
سابعان :في أف نبيان بركح كقكة إيميا يسبقو كيعد طريقو مؿّ + ُ:مؿ ْٓ:
ثامنان :في أنو سيبشر باإلنجيؿ في الجميؿ أش ِٗ،ُ:
تاسعان :في أنو يككف نبيان (تث ُٖ )ُٓ :يقيـ لؾ الرب إليؾ نبيان مف كسطؾ....
عاش انر :في أنو يثبت تعميمو بمعجزات عظيمة (إش ّٓ( + )ٔ ، ٓ:إش ِْ)ِ:ِّ + ٕ:
حادم عشر :يدخؿ أكرشميـ عالنية (زؾ ٗ)ٗ:
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يككف فقي ارن كميانان كيبيعو أحد تالميذه بثالثيف مف الفضة (ثمف العبد) كيشترم بيا حقؿ

ثاني عشر:

الفخارل إش ّٓ + ّ:مز ُْ + ُْ ،ُِ :ٓٓ + ٗ:زؾ ُُُّ ،ُِ :
ثالث عشر:

يحتمؿ األالـ كالمكت ألجؿ خطايا العالـ مز ِِ+ ُٕ ،ُٔ :
إشَٓ + ٔ:إشّٖٓ ، ُِ ، ٓ:

رابع عشر:

يي أز بو كيسخر بو كثي ارن مز ِِٖ ،ٕ ،ُّ ،ُِ:

خامس عشر:

ييسقي خالن كمرارة عمي الصميب كثيابو تقسـ كتمقي قرعة عمي قميصو

مز ٗٔ + ُِ:مز ُِِٖ:
سادس عشر:

ال يكسر منو عظـ بؿ يطعف جنبو بحربة مز َِّْ:

سابع عشر:

يمكت مع الخطاة كلكف يدفف بالكرامة أش ّٓٗ:

ثامف عشر:

يقكـ مف األمكات مزُٔ +َُ ، ٗ:إش ّٓ +َُ:مز ُٔٔ:

تاسع عشر:

يقكـ في اليكـ الثالث كيقيمنا معو كبعد القيامة يحؿ الركح القدس
ىك ٔ + ِ،ُ:ىك ّٔ:

عشركف:

يصعد لمسماء مز ٖٔ + ُٖ:مز ( ِْ + ) َُ-ٕ ،ّ:مزْٕ ٓ:

كاحد كعشركف :حمكؿ الركح القدس

يؤ ِِٖ:

ِ .شخصيات ترمز لممسيح:
كؿ شخص مف الذيف يرمزكف لممسيح ،نجد بينو كبيف المسيح تشابيان في نقاط كثيرة كلكننا في ىذا البحث
السريع سنأخذ أىـ نقطة في ىذه الرمكز أك ىذه المشابيات
ُ) آدـ

رأس الخميقة.

ِ) ىابيؿ

البار يمكت حسدان.
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يرمز لممسيح رأس الخميقة الجديدة.

ّ) نكح
ْ) ممكي صادؽ
ٓ) إسحؽ

المسيح ممؾ ككاىف معان.
العريس السماكم كعركستو تذىب إليو لمسماء (الكنيسة) لو عركس كاحدة ال تمكت

(فمـ يذكر خبر مكت رفقة).
ٔ) يعقكب العريس الذم ينزؿ لعركستو في األرض ،يأخذ عركستيف رمز لؤلمـ كلمييكد المتيف ككف
منيما المسيح كنيستو (جعؿ األثنيف كاحدان).
ٕ) يكسؼ البكر الذم أعطانا ميراث األبكار ففي المسيح صرنا كنيسة أبكار (عب ُِ.)ِّ:
ٖ) مكسي المخمص كالمنقذ مف العبكدية لمحرية (فرعكف كاف رم انز إلبميس(.
ٗ) يشكع المسيح يعبر مع الشعب إلي كنعاف السماكية المسيح مات كقاـ ليحممنا فيو إلي السماء.
َُ)

ىاركف المسيح رئيس كينة يقدـ ذبيحة نفسو.

ُُ)

شمشكف المسيح كاف خبلصو بقكة عجبية.

ُِ)

داكد المسيح الممؾ مؤسس الممككت.

ُّ)

سميماف أقنكـ الحكمة كباني الييكؿ (جسده أم الكنيسة).

ُْ)

حزقيا المسيح يمكت كلكنو يقكـ بقكة الىكتو.

أحداث ترمز لقصة الخالص:
ُ) قصة الخركج مف مصر.
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قصة الخالص

رحلة الخروج
خروف الفصح

المسيح المصلوب

الحية النحاسية ( من ينظر لها يشفي)

المسيح المصلوب (من يؤمن به يخلص)

ضربة األبكار /غرق جيش فرعون

هزيمة الشيطان

فرعون نفسه لم يغرق( لم يذكر أنه الشيطان لم ينتهي تماما ً حتي اآلن
غرق)
عماليق يحارب الشعب
هزيمة عماليق (صالة موسي  +سيف
يشوع)
عبور البحر األحمر

الشيطان مازال يحارب أوالد هللا
هزيمة إبليس بالجهاد والصالة
المعمودية
التناول

المن
الماء من الصخرة
الخيمة وسط الشعب
ترحال الشعب  04سنة
ذبائح مستمرة
عبور األردن

إنسكاب الروح القدس علي الكنيسة
المسيح وسط كنيسته
حياتنا علي األرض
قداسات مستمرة (ذبيحة اإلفخارستيا)
الموت
السماء

كنعان

المسيح المخلص

موسي
فرعون يستعبد الشعب

الشيطان يستعبد اإلنسان

موسي ال يدخل أرض الميعاد
يشوع يدخل أرض الميعاد

الناموس ال يمكنه ان يخلص
المسيح المخلص دخل للسماء
كسابق لنا

ِ) تقديـ إسحؽ ذبيحة ىذه قصة الخبلص فإسحؽ يحمؿ الحطب رم انز لممسيح الحامؿ صميبو،
كرجكع إسحؽ حيان رمز لقيامة المسيح.
ّ) سمـ يعقكب.
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ْ) بؿ أف العيد القديـ كمو بترتيبو يشرح قصة الخالص كالكنيسة
ُ) اإلصحاح األكؿ كالثانى مف سفر التككيف يشرحاف قصد اهلل مف الخميقة فقد خمؽ اهلل اإلنساف فى جنة
ىع ٍد ٍف = ككممة ىع ٍد ٍف ىى كممة عبرية تعنى فرح  ،كجنة تعنى مكاف جميؿ إستمر اهلل فى خمقو كاعداده
مميارات السنيف ليسكف فيو آدـ الذل يحبو  ،كليحيا آدـ حياة فرح  .كنبلحظ أف حب اهلل آلدـ كبنيو ىك

حب أزلى أبدل (راجع شرح اآلية يكُّ  . )ُ :ككاف اهلل يتمنى لك إستمرت عبلقة الحب ىذه بينو
كبيف آدـ  ،كيستمر آدـ فى جنة الفرح إلى األبد  .كلف يسقط قصد اهلل كسيكمؿ فى أكرشميـ السمائية
حيث مسكف اهلل مع الناس (رؤُِ . )ّ :
ِ) سقط آدـ كلي ًع ىنت األرض كصار الحكـ عمى آدـ بالمكت  ...كلكف كاف ىناؾ الكعد اإلليى بالخبلص

عف طريؽ مكلكد يسحؽ رأس الحية إذ قاؿ اهلل " أف نسؿ المرأة سيسحؽ رأس الحية "  .فقصد اهلل لف

يسقط .
ّ) ظنت حكاء أف إبنيا البكر قاييف ىك المخمص كلكف  -:ا) اهلل قاؿ أف المكلكد ىك نسؿ المرأة كقاييف ىك
نسؿ رجؿ .

ب) نرل فى اإلصحاح الرابع فساد قاييف فكيؼ ييخمِّص ىذا الفاسد اآلخريف ،فمف

يتصدل لخبلص اآلخريف ال بد يككف ىك نفسو با ار .

ْ) يأتى اإلصحاح الخامس لنرل أف كؿ نسؿ آدـ يمكتكف ألف أبكىـ آدـ قد مات كىـ عمى صكرتو  ،بعد
أف كاف آدـ عمى صكرة اهلل حيان ،كلكنو بالخطية فقد ىذه الصكرة كمات فكاف أف مات كؿ نسمو .
ٓ) نرل فى اإلصحاح السادس فساد كؿ البشرية ...فكيؼ يتـ الخبلص ؟!
كيخمؽ إنساف جديد  .كىذا تممو سر
ٔ) تأتى قصة فمؾ نكح لتشرح أنو ال بد أف تمكت البشرية القديمة ي
المعمكدية ( ُبطّ  . )ُِ ، َِ :فكيؼ يتـ شرح ذلؾ ؟

ٕ) كاف ذلؾ عف طريؽ يفمؾ نكح إذ صار لمبشرية رأس جديد ىك نكح كقاؿ اهلل عنو أنو با ار (تؾٔ )ٗ :
فكاف مثاال لمسيد المسيح المخمص البار اآلتى ليككف رأسا لمخميقة الجديدة .
ٖ) ثـ تأتى قصة إبراىيـ كتقديمو إبنو إسحؽ ذبيحة كلكنو يعكد حيا (مكت المسيح كقيامتو)  .كنرل ىنا
فرحة اهلل بإبراىيـ كعبلقتو معو كقبكلو ضيافة إبراىيـ ال ليأكؿ فاهلل كالمبلئكة الذيف كانكا معو ال
يحتاجكف لطعاـ  ،بؿ ألف اهلل يريد أف يسكف مع الناس عمى أف يككنكا قديسيف مثؿ إبراىيـ.
ٗ) ثـ نجد إسحؽ كقد عاد إلى بيت أبيو  ،كأبيو يرسؿ خادمو ليحضر عركسا إلبنو = المسيح فى مجده بعد
قيامتو كصعكده لمجد أبيو كالركح القدس ييعِّد لو عركسو (الكنيسة) التى ستحيا أبديا  ،فمـ ىيذكر الكتاب
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خبر مكت رفقة  .ككاف كاضحا أف قصة زكاج إسحؽ مف رفقة كأف يخصص ليا الكحى ىذا اإلصحاح
الطكيؿ جدا (تؾِْ)  ،أنيا رمز لقصة عرس المسيح بكنيستو (رؤُٗ  . )ٕ :فمـ تيذكر أل قصة زكاج
بيذا اإلسياب فى الكتاب المقدس سكل زكاج إسحؽ برفقة .
َُ)

ثـ تأتى قصة يعقكب لنرل فييا اإلبف الذل يترؾ بيت أبيو كيذىب ليتزكج عركستيف إحداىما

ضعيفة البصر (الييكد الذيف لـ يفيمكا نبكات كتابيـ فرفضكا المسيح) كاألخرل الجميمة المحبكبة كالتى
تعب يعقكب بسببيا كثي ار (التجسد كالصمب كالمكت) كلكنيا ماتت فى الطريؽ إذ كاف يعقكب متجيا إلى
بيت أبيو إسحؽ فى كنعاف تؾُّ ( ُٖ :الكنيسة التى تمكت اآلف بالجسد كلكنيا ستحيا أبديا فى كنعاف
السماكية مع عريسيا) كىذا العريس أتى لكؿ البشر كجعؿ اإلثنيف كاحدان (أؼِ . )ِِ – ُّ :
ُُ)

كنجد أف ىذا العريس يعطى إلبنو يكسؼ نصيبا فى أرض الميعاد ىك ضعؼ نصيب أل سبط

(فقد إستبدؿ نصيب يكسؼ فى أرض الميعاد بنصيبيف إلبنيو إفرايـ كمنسى فصار ليكسؼ ضعؼ
نصيب إخكتو) كمف يحصؿ عمى نصيب ضعؼ باقى إخكتو ىك البكر  .كىذا يشير لممسيح الذل
صارت الكنيسة عركسو كنيسة أبكار (عبُِ  . )ِّ :كنفيـ أف الضعؼ لمبكر تشير لنصيب
المسيحى فى ميراث السماء فى مقابؿ ميراث األرض لمييكدل فى العيد القديـ  .كالحظ أف الييكد كانكا
اإلبف البكر هلل  ،كالكنيسة ىى اإلبف الثانى كلكنيا صارت ىى البكر إذ يرًفض الييكد حينما صمبكا

المسيح  .كىذا تـ شرحو فى رفض كؿ أبكار العيد القديـ فيصير اإلبف الذل يميو ىك البكر كىك الذل

يناؿ البركة  ،فرأينا ىذا مع قاييف كىابيؿ  /كاسمعيؿ كاسحؽ  /كعيسك كيعقكب  /كرأكبيف كيكسؼ /
كفارص كزارح .
ُِ)

ثـ ينزؿ يعقكب كأسرتو إلى مصر (َٕ نفسا = عدد شعكب العالـ تؾَُ) إشارة ألنو بسبب

الخطية (َُ إشارة لمكصايا × ٕ رقـ كامؿ فقد كسرت الخميقة كؿ الكصايا) أ ً
يخضعت الخميقة (كؿ

البشر ككؿ المخمكقات كاألرض التى صارت ممعكنة بسبب خطية آدـ) لمباطؿ (ركٖ  )َِ :كلكف عمى
رجاء = كىذا ما شرحو إصرار كؿ األباء إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب كيكسؼ عمى أف يدفنكا فى أرض
الميعاد إيمانا منيـ بأف اهلل سيحقؽ كعده برجكعيـ إلى كنعاف  ،كليذا إشترل إبراىيـ مغارة المكفيمة
ليدفف فييا سارة زكجتو  .كىذا ىك نفس إيماننا اآلف أننا سنحصؿ عمى نصيبنا فى كنعاف السماكية .
كنرل رقـ َٕ يتكرر مرة ثانية فى سبى الشعب إلى بابؿ  ،كىنا فالرقـ َٕ يشير ألف مدة حياتنا المؤقتة
عمى األرض بآالميا ىى نتيجة لخطايانا كلكننا سنعكد ككاف المسيح سابقا لنا .
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ُّ)

كيتذكؽ الشعب طعـ م اررة العبكدية فى مصر كلكف يرسؿ ليـ اهلل مخمصا ىك مكسى رم از

لممسيح الذل يحررنا بدمو (خركؼ الفصح كبو نجا األبكار) مف عبكدية إبميس (كرمزه ىنا فرعكف) .
كمرة أخرل نرل أف نجاة األبرار ىى رمز ألف الكنيسة صارت كنيسة أبكار  .ككما رأينا فى الجدكؿ
السابؽ كيؼ أف رحمة الخركج مف أرض العبكدية مصر كحتى دخكؿ أرض كنعاف األرضية مع يشكع
ىى شرح كامؿ لقصة الخبلص التى تبدأ بفداء المسيح (خركؼ الفصح) ثـ المعمكدية أل الدفف كالمكت
مع المسيح (كما إجتاز مكسى البحر األحمر مع الشعب ُككَُ  )ْ – ُ :كحتى عبكر نير األردف
(مكت اإلنساف فى نياية رحمة غربة حياتو عمى األرض) كدخكؿ كنعاف األرضية رم از لدخكلنا أبديا إلى
كنعاف السماكية .
ُْ)

كنرل بعد الفداء بخركؼ الفصح كالخركج كالحرية يعطييـ اهلل الكصايا العشر  ،ثـ يطمب منيـ

عمؿ خيمة اإلجتماع ليسكف فى كسطيـ  ،كىذا يعنى أف اهلل يشتاؽ ألف نطيع الكصايا فيسكف فى
كسطنا  .كطاعة الكصية عبلمة حب اإلنساف هلل (يكُْ  )ِّ :كعبلمات حب اهلل لئلنساف ال تحصى
 .كليذا رأينا اهلل يقبؿ ضيافة إبراىيـ القديس الذل يطيع الكصية .
ُٓ)

كخيمة اإلجتماع بيا مذبح المحرقة كتقدـ عميو ذبائح دمكية مف الشعب كذبيحة المحرقة فيرضى

اهلل عمييـ ،ككؿ مف يخطئ يقدـ ذبيحة خطية فيغفرىا لو اهلل  .كبيذا يقبؿ اهلل أف يستمر ساكنا فى
كسطيـ .
ُٔ)

يأتى سفر الالكييف = ىك سفر القداسة ليشرح تفصيؿ الذبائح كالتقدمات  .كىذه كميا تشرح

عمؿ الصميب  .كالقداسة ليا شقيف  -:األكؿ ىك فداء المسيح بتجسده كصميبو  ....الثانى ىك دكر
جياد اإلنساف الشخصى ليتقدس  .كلذلؾ ينقسـ سفر البلكييف إلى قسميف  -:األكؿ ىك شرائع الذبائح ،
ككاف ىذا إشارة لعمؿ المسيح .....الثانى ىك دكر اإلنساف فى تطيير نفسو كجياده الشخصى ليتقدس .
ُٕ)

ثـ يأتى سفر العدد كنرل فيو تكىاف الشعب فى البرية لمدة َْ سنة رم از لرحمة حياة غربتنا

عمى األرض كنرل فيو اهلل المحب ألكالده يرعاىـ خبلؿ ىذه الرحمة كأب ييتـ بكؿ شئ فى حياة
أكالده...يعكليـ كيؤدبيـ بضربات مكجعة ليخافكا الخطية  ،فالخطية ميمكة  .كىذا يعممو معنا اهلل اآلف
فيؤدبنا ببعض التجارب ليساعدنا عمى خبلص أنفسنا "كمف يحبو الرب يؤدبو " (عبُِ . )ٔ :
ُٖ)

كنرل فى سفر العدد اهلل يقكد الشعب خبلؿ الرحمة عف طريؽ سحابة  ،مف أكؿ خركجيـ مف

معمكدية البحر األحمر كحتى عبكرىـ نير األردف  ،كىذا يشير لقيادة الركح القدس لمكنيسة التى إجتازت
المعمكدية حتى دخكليا إلى كنعاف السماكية (ىذا نراه فى سفر أعماؿ الرسؿ).
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ُٗ)

كنرل فى سفر العدد أف اهلل كسط شعبو دائما  ،فمجد اهلل يحؿ فى خيمة اإلجتماع كالكينة

كالبلكييف فى خياميـ عمى شكؿ صميب صغير حكؿ الخيمة  ،كاإلثنى عشر سبطا بخياميـ حكؿ الخيمة
عمى شكؿ صميب كبير  .فالصميب كاف سر الصمح بيف اهلل كشعبو  ،كرضا اهلل عمى شعبو فى شخص
المسيح  .كتجد الرسـ أسفؿ يكضح ذلؾ (عدد إصحاح ِ) .
رسـ تكضيحى لمحالت األسباط حكؿ خيمة اإلجتماع كنرل فيو تكزيع الشعب عمى شكؿ صميبيف

ششق

ى

َهىرا
َغاكش
صبىنىن

غشب

ًذشى

جىىب (تُمه)
انمهاوُىن
محهة سأوبُه

َِ)

االجزشىًيىى

الوذلة

مىعً وهشون وبىُه

رئيس

محهة
َهىرا
َغاكش
صبىنىن
َهىرا

محهة داف دان  /أشُش  /سئُظ انمحهة أخُعضس
وىىىفتانً
أبىاء انجاسَتُه
سئُظ انمحهة
أنُشمع
انمشاسَىن
محهة
شمال
إفشاَم
إفشاَم
خُمة
مىغً
اإلجتما
بىُامُه
إفشاَم
مىغً
بىُامُه

سأوبُه  /شمعىن  /جاد سئُظ انمحهة أنُصىس

كنرل فى سفر يشكع أف يشكع يقكـ بتقسيـ أرض الميعاد عمى األسباط  ،كىنػاؾ أسػباط حصػمت

عمػػى أنصػػبة كبي ػرة كأسػػباط حصػػمت عمػػى أنصػػبة صػػغيرة  ،رم ػ از ليسػػكع المسػػيح الػػذل سػػيعطى كػػؿ منػػا
نصيبا فى مجده بحسب إستحقاقو " فنجما يمتاز عف نجـ فى المجد " (ُككُٓ . )ُْ :
ُِ)

كيأتى سفر القضاة لنرل تفشى الخطية كالفكضى إذ ال ممؾ فى الببلد .

ِِ)

كفى األسفار التاريخية نجد اهلل يعطػييـ ممكػا عظيمػا ىػك داكد ليؤسػس مممكػة قكيػة رمػ از لمممكػة

المسيح إبف داكد أل كنيستو التى يممؾ عمييا بصميب محبتو  ،كرأينػا سػميماف إبنػو كقػد أعطػاه اهلل حكمػة
عجيبػػة كقػػاـ ببنػػاء الييكػػؿ كمػػؤل مممكتػػو بركػػات رم ػ از لممسػػيح أقنػػكـ حكمػػة اهلل مؤسػػس ىيكػػؿ جسػػده أل
الكنيسة كمالئ كنيستو بكؿ بركة .
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ِّ)

ث ػػـ ن ػػرل إنقس ػػاـ المممك ػػة لمممكت ػػيف ىم ػػا إسػ ػرائيؿ (َُ أس ػػباط) كيي ػػكذا (س ػػبطيف) رمػ ػ از إلنقس ػػاـ

الكنيسة بعد ذلؾ .
ِْ)

كتأتى األسفار الشعرية لتضع منيجا متصاعدا لعبلقة اإلنساف باهلل
أيكب  -:يمثؿ تذمر اإلنساف عمى أحكاـ اهلل ألنو ال يفيميا ،لكنيا لصالح خبلص نفسو.

ِٓ)
ِٔ)

المزامير  -:ىنا نرل خطكة لؤلماـ حيف يمجأ اإلنساف بالصبلة هلل فى ضيقاتو .

ِٕ)

األمثاؿ  -:ىنا نرل نتائج الصبلة إذ يمتمئ مف يصمى مػف الػركح القػدس ركح الحكمػة .فالصػبلة

ىى الكسيمة لئلمتبلء مف الركح القدس (لكُُ  + ُّ :أؼٓ . )ُِ – ُٖ :
ِٖ)

الجامعة  -:كماؿ الحكمة أف يدرؾ اإلنساف بطبلف ىذا العالـ .

ِٗ)

النشيد  -:ىنا نصؿ لقمة النضج فى عبلقة اإلنساف باهلل فى عبلقة حب.

َّ)

كتتمخص أسفار األنبياء فى إظيار حالة الفساد التى كصؿ إلييا البشػر  ،كلكػف نجػدىـ يتنبػأكف

جميعػا عػػف مخمػص و
آت ىػػك الػرب يسػػكع  ،فػبل حػػؿ لمشػكمة الخطيػػة سػكل بالمسػػيح المخمػص  .كتنتيػػى
أسػػفار األنبيػػاء بنبػػكة مبلخػػى كفييػػا يكشػػؼ النبػػى عػػف أف المسػػيح المخمػػص سػػيأتى إلػػى العػػالـ مػرتيف -:
األكلػػػى (ّ  )ِ ، ُ :كيسػػبؽ مجيئػػو مػػف يعػػد الطريػػؽ أمامػػو كىػػك يكحنػػا المعمػػداف  ،كىػػذه الم ػرة يػػأتى
لمخبلص  .كالثانية (ْ  )ٔ ، ٓ :كيسبؽ مجيئو مف يعد الطريؽ لو كىك إيميا النبى  ،كىػذه المػرة يػأتى
لمدينكنة .

آميف تعاؿ أييا الرب يسكع

مقدمة في دراسات العيد القديـ
ُ .عاش إسرائيؿ مثؿ كؿ الشعكب القديمة حياة بدائية قبمية تعتمد عمي التجكاؿ كالرعي قبؿ أف يستقر كيتحكؿ
مف قبائؿ إلي شعب .كحتي بعد أف إستقر أبقي عمي الكثير مف العادات القبمية .كالقبائؿ عادة التي تعتمد
عمي الرعي تسافر بقطعانيا مف الغنـ كالماعز بحثان عف العشب كالماء .لذلؾ كانكا يسكنكف الخياـ ،كاستقرت
كممة الخياـ كمكاف لمسكف في مفيكميـ حتي بعد أف صارت ليـ منازؿ كمدف يسكنكف فييا ،فحينما قاد
يربعاـ بف نباط العشرة أسباط لئل نفصاؿ عف مممكة ييكذا أك كرسي الممؾ داكد قاؿ " إلي خيامؾ يا إسرائيؿ"
(ُمؿ ُِ ) ُٔ:أم فمننفصؿ كننعزؿ بمممكتنا عف بيت داكد .ككمجتمع رعاة كانت تشبيياتيـ مف كاقع ما
يعيشكنو ،فأقكم شئ عند الرعاة ىك القرف ،فإتخذ القرف عبلمة لمقكة "إرتفع قرني بالرب" (ُصـ ِ" )ُ:إليي
ترسي كقرف خبلصي كممجأم" (مزُٖ .)ِ:كاهلل مشبو بالراعي أيضان (مز ِّ +حز ّْ).
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ِ .عاش إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب ثـ األسباط حياة القبائؿ ىذه ،كما األسباط سكم قبائؿ .كحياة القبائؿ التي
تبحث عف الماء يككف مف أىـ الفضائؿ فييا الكرـ مع الضيؼ الذم اليجد ماء كال طعاـ .كىذا ما رأيناه في
كرـ إبراىيـ كلكط مع ضيكفيما.
ّ .القبيمة ىي مجمكعة عائبلت إنحدرت مف أب كاحد تعيش متضامنة تحمي أفرادىا ،لذلؾ إذا إنفصؿ أحد عف
قبيمتو كاف يمزـ أف يمجأ لقبيمة أخرم تحميو ،ككانت كؿ قبيمة تتسمي بإسـ األب األكبر (ىذا نراه في
األسباط فيقاؿ مثبل سبط ييكذا كنراه عند العرب فيقاؿ بني عمي مثبلن… ).كىذا ما يعبر عنو أبيمالؾ في
قكلو ألقرباء أمو" تذكركا أني مف عظامكـ كلحمكـ" (قضٗ.)ِ:
ْ .قد تندمج قبيمة مع أ خرم كتتسمي بإسميا نتيجة لممصاىرة ،كىذا ما نراه في إنضماـ الكالبييف نسؿ قناز إلي
سبط ييكذا (عدد ِّ + ُِ:يش ُْ )ٔ:ككاف القنزييف غرباء عف إسرائيؿ (تؾ ُٓ )ُٗ:ثـ دخؿ كالب
إلي سبط ييكذا (ُأم ِ + ُٖ:عد ُّ.)ٔ:
ٓ .قد تضعؼ قبيمة فتضطر أف تدخؿ ضمف قبيمة أخرم كتذكب فييا ،كىذا ما حدث مع سبط شمعكف الذم
ذاب في سبط ييكذا (يش ُٗ )ٗ-ُ :كمكسي ال يذكر سبط شمعكف في بركتو لؤلسباط (تثّّ) ألف
شمعكف لضعفو ذاب في سبط ييكذا.
ٔ .كقد ينقسـ السبط أك القبيمة إلي عشائر ككؿ عشيرة بيا رئيس يسمي رئيس ألؼ أك يسمكنيـ شيكخ أك أمير
(قض ٖ +ُْ ،ٖ:تؾ ّٔ + ّْ-َْ:يش ٕ.)ُٖ-ُْ:
ٕ .لكؿ قبيمة حدكد يتـ التعارؼ عمييا كلكف تنشأ صراعات دائمة عمي مصادر المياه مف األبار كما تنازع يرعاة
لكط مع رعاة إبراىيـ ،كاستيبلء عبيد أبيمالؾ عمي بئر حفرىا عبيد إبراىيـ .ككاجو إسحؽ نفس المشكمة (تؾ

ُّ.)ِِ-ُٗ :ِٔ+ ِٓ :ُِ+ٕ:
ٖ .في الحركب بيف القبائؿ يتقاسـ المنتصركف الغنائـ كلقد قىن ىف داكد ىذا المبدأ ككاف النصيب األكبر يذىب
لرئيس القبيمة ثـ صار يذىب إلي البلكييف أم إلي الرب.

ٗ .كانت القبيمة تقكـ بحماية ضيفيا .كلذلؾ كاد لكط أف يعطي إبنتيو ألىؿ سدكـ لكي ينقذ ضيفيو .كصارت
مدف الممجأ تعبي انر لو معني ركحي كرمزم ليذا المفيكـ ككانت مدف الممجأ بالنسبة لمييكد طريقة لمحد مف
األخذ بالثأر.
َُ.

حينما تعيش عشيرة في مكاف لفترة قد تتخمي عف اإلسـ األصمي لمسبط كتسمي نفسيا بإسـ مشتؽ مف

المكاف الذل عاشت فيو فنسمع عف قبيمة الجمعادييف (قض ٓ )ُٕ:كبعد أف صارت إسرائيؿ دكلة إنتشرت
ىذه الطريقة لمتسمية.
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ُُ.

قمنا أف الخيمة كىي أساس السكف عند القبائؿ ،إستمرت ىي التعبير عف أماكف السكف حتي بعد أف

صار ليـ بيكتان كمدف يسكنكف فييا ،كاستمر ىذا التشبيو حتي أنيـ صكركا المكت عمي أنو فؾ أكتاد الخيمة
لمرحيؿ (أم ْ + ُِ:إش ِّٖ + ُِ:كك ٓ .)ُ :كتـ كصؼ السبلـ بالخيمة المشدكدة (إش ّّ.)َِ:
ككثرة النسؿ شبيت بإتساع الخيمة (إش ْٓ.)ِ:
ُِ.

كحينما عاش الييكد في بيكت إزدادت الرفاىية فإزدادت الخطية .كمف ىنا نرم حنيف األنبياء في العكدة

لمتقشؼ كالعكدة لمبرية حيث الخيمة كالزىد كالتقشؼ (ىكِ + ُٕ-ُْ:ىكُِ +ٗ:إش ّْ + ُٗ:إر
ّٓ )ٕ– ٔ:كمف ىنا نفيـ أف ىذه دعكة لمتغرب عف العالـ حتي تككف ىناؾ عبلقة صحيحة مع اهلل.
ُّ.

كاف األخ األكبر ينتقؿ لو الميراث كيجمع في يده كؿ شئ كيصير رأسان لؤلسرة كلذلؾ نجد الباف يقكـ

بالدكر الرئيسى في زكاج أختو رفقة .ككاف لؤلخ األكبر نصيب الضعؼ في الميراث (تثُِ.)ُٕ:
ُْ.

كاف يمكف نظ انر لتعدد الزكجات أف تككف ىناؾ أخكات غير شقيقات ألخ (أم ليـ نفس األب لكف مف

أميات مختمفات) .ككاف يمكف لؤلخ أف يتزكج أختو غير الشقيقة كما تزكج إبراىيـ بسارة .ككما طمبت ثامار
مف أمنكف أف يطمبيا لمزكاج مف أبييما داكد .كىذا ما نفيمو أف في بعض األحياف كانت صمة القرابة تنسب
لؤلـ كليس لؤلب ،كلكف كاف ىذا في أحكاؿ نادرة .إال أف الشكؿ العاـ ىك نسب الشخص ألبيو كليس ألمو.
كلكف نبلحظ إىتماـ الكتاب المقدس بنسبة كؿ ممؾ مف ممكؾ ييكذا ألمو كما ألبيو.
ُٓ.

ىناؾ فريضة عبرانية أف يفتدم أحد أفراد األسرة فردان آخر مف نفس األسرة كيحميو كيدافع عنو كيثأر لو.

كىذا معركؼ عند كؿ القبائؿ .إال أنو عند العبرانييف يأخذ كضعان خاصان بيـ ،فالفادم أك المخمص ىك أقرب
شخص لمفرد المصاب أك الكاقع في األسر ،فإذا إضطر اإلسرائيمي أف يبيع نفسو عبدان لسداد ديف فمف
كاجب الفادم أك المخمص أف يسرع لفؾ أسره كسداد دينو .كىكذا يسدد دينو لك إضطر أف يبيع منزلو أك
أرضو حتي ال يقع المنزؿ أك األرض في أيد أجنبية .ككاف بكعز ىك المخمص أك الفادم بالنسبة لراعكث
كنعمي ،عندما تخمي الفادم األقرب عف دكره بالنسبة ليما .كلعؿ ىذا ىك السبب الذم جعؿ كاتب السفر في
أف يغفؿ إسـ الفادم األكؿ ،إذ تخمي عف دكره .ككاف دكر الفادم اف يشترم الحقؿ كأف يتزكج راعكث.
كعمؿ الفادم ىذا منصكص عميو في (ال ِٓ )ْٗ:الذم نص عمي أف العـ ثـ إبنو ثـ باقي األقارب عمييـ
أف يقكمكا بالفداء .كلكف كاف مف حؽ المخمص أك الفادم أف يرفض ،ككاف يعمف عف رفضو بأف يخمع نعميو
أماـ الجماعة (تث ِٓ + ٗ :ار ْ . )ٖ،ٕ:كمف كاجبات الفادم الثأر .كبالطبع فكاضح أف ىذا الفادم ىك
رمز لمفادم الحقيقي لنا أم المسيح لو المجد الذم ىك أقرب لنا مف أم قريب.
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ُٔ.

تخصصت عشائر أك قرم في حرؼ معينة أك ميف معينة .كدعي رأس ىؤالء الحرفييف "أب" كربما ىذا

تفسير قكلو حكراـ أبي (ِأم ِ )ُّ:فيك أبك الصناع كالمينييف الذيف يعممكف في الفضة كالذىب كالنحاس.
لذلؾ فيك يدعكه حيراـ فقط في سفر الممكؾ (ُ مؿ ٕ )ُّ:كراجع (ُ أمْ + ُْ:نحُُ ُ + ّٓ:أم
ْ.)ِّ ،ُِ:
ُٕ.

نبلحظ انو كاف منتش انر في العيد القديـ تعدد الزكجات ،كالذم بدأ ذلؾ ىك "المؾ" مف نسؿ قاييف .أما

أكالد شيث فقد إلتزمكا بمبدأ الزكجة الكاحدة كما ىك كاضح مف قصة نكح فقد كاف لكؿ مف نكح كأكالده زكجة
كاحدة .ثـ إنتشر مذىب تعدد الزكجات (يعقكب مثبل) .ككاف لمزكج أف يتخذ سرية .كالسرية ليس ليا نفس
مكانة كحقكؽ الزكجة .ككاف لمرجؿ أف يدخؿ عمي جاريتو لك كانت زكجتو عاق انر .كؿ ىذا لزيادة النسؿ .فكاف
النسؿ ىك أىـ شئ عندىـ حتي يككف لمرجؿ مكانة كىيبة (مز ُِٕ .)ٓ-ّ :لذلؾ كاف الييكد ال يفيمكف
معني البتكلية ،فكانت بركة الرب لئلنساف تعني زيادة النسؿ .كالتممكد حدد عدد الزكجات بأربع لمرجؿ
العادم كثمانية عشر لمممؾ .كبيذا كاف سميماف حالة شاذة .كلكف كاف تعدد الزكجات مصدر إضطراب
العائبلت كما حدث مع إب ارىيـ ثـ يعقكب.
ُٖ.

كانت المرأة تعيش في بيت أبييا في طاعة لو ،ثـ تذىب إلي بيت زكجيا في طاعة لو .ككاف الزكج

كمازاؿ يسمي بعؿ .ككممة بعؿ عبرانية كتعني سيد (خرُِ )ّ:لذلؾ فيمكا أف المرأة ىي قنية مف قنايا
بعميا .عمي أف الزكجة كاف يدفع الزكج مي نار ليا أم لكالدىا كتصبح لو العمر كمو ،أما السرية فكاف يشترييا
بثمف مف كالدىا كلو أف يبيعيا بعد ذلؾ .ككاف المير يؤكؿ لمزكجة مف كالدىا في حالة كفاتو أك طبلقيا كلعؿ
ىذا ما كانت تعنيو ليئة كراحيؿ أف أباىما الباف باعيما كأكؿ ثمنيما أم لـ يعطيما حقيما في المير عندما
غادرتا بيتو نيائيان ،إذ كانتا لف ترياه ثانية.
ُٗ.

حدد الربييف (معممك الشريعة) سف الزكاج بػ ُِ سنة لمبنت ُّ ،سنة لمكلد ،كلصغر السف المسمكح بو

لمزكاج كاف الكالديف يختاركف ألبنائيـ دكف إستشارتيـ كما أرسؿ إبراىيـ عبده إلختيار زكجة إلسحؽ .إال أف
القكانيف البابمية كالتي كانت تحكـ عائمة رفقة كانت تحتـ أف يستشير األخ األكبر (الباف في ىذه الحالة)
أختو (رفقة في ىذه الحالة) إذا كاف األب متكفيان.
َِ.

كانت جريمة اإلعتداء عمي فتاة عذراء تحتـ الزكاج منيا مع تقديـ مير زائد عف المير العادم .دكف أف

يككف لمزكج فيما بعد حؽ طبلقيا (خر ِِ +ُٕ،ُٔ:تث ِِ.)ِٗ،ِٖ:
ُِ.

كانكا يفضمكف الزكاج مف األقارب (إسحؽ كرفقة مثبلن) كال يفضمكف الزكاج مف أسباط اخرم كال بأجنبيات

إال أف ىذا كاف مسمكحان بو كنجد أف نحميا تشدد جدان في فصؿ الزكاج مف أجنبيات.
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ِِ.

كاف الزكاج مف العمة أك الخالة مباحان .كمكسي نفسو ثمرة زكاج مف ىذا النكع .كلكنو حرـ بعد ىذا (ال

ُٖ +ُّ،ُِ:الَِ .)ُٗ:ككذلؾ تـ تحريـ الزكاج مف أختيف كما فعؿ يعقكب (الُٖ.)ُٖ:
ِّ.

غالبا لـ يكف لمزكاج طقكس دينية ،كلكف ىناؾ كثيقة لمزكاج ككثيقة لمطبلؽ (تث ِْ +ّ-ُ :إر ّ.)ٖ:

حقان ال نجد في العيد القديـ إشارة لكثيقة الزكاج لكف ال يعقؿ أف يككف ىناؾ كتاب طبلؽ كال يكجد كثيقة
زكاج .كقد عثر في جزيرة فيمة عمي عقد زكاج ييكدم مكتكب فيو ( أنا زكجيا كىي زكجتي لؤلبد).
ِْ.

كانت العركس تستعد بمباس برقع كال تنزعو سكم في غرفة الزكجية ،كىذا يفسر لماذا كضعت رفقة برقعان

عمي كجييا عندما رأت إسحؽ .كبذلؾ أيضا خدع الباف يعقكب .ككاف العريس يمبس تاجان (نشّ +ُُ:إش
ُٔ )َُ:كراجع (نش ْ )ٕ :ٔ +ّ،ُ:لترم نقاب العركس .ككانت العركس أيضا تحيط بيا صديقاتيا منذ
خركجيا مف منزليا إلي لحظة كصكليا إلي منزؿ العريس (مز ْٓ )ُٓ:كتمبس أفخر الثياب كتمبس
جكاىرىا .ككانت تنشد األناشيد في مدح العريس كالعركس (إرُٔ .)ٗ:كتقاـ كالئـ كاحتفاالت لمدة أسبكع
(تؾ ِٗ + ِٕ:قض ُْ.)ُِ:
ِٓ.

كانت ىناؾ مدرستيف في مكضكع السماح بالطبلؽ فقد نص في (تث ِْ )ُ:أف الرجؿ لو أف يطمؽ

إمراتو إف لـ تجد نعمة في عينيو ،فإحدم المدارس شددت في ىذا كقالت ال يطمؽ الرجؿ إمراتو إال إذا
كجدىا زانية (ليست بك انر) أك إكتشؼ انيا سيئة التدبير .كالمدرسة الثانية تساىمت تمامان حتي أنيا أباحت
بإمرة أخرم .كيككف الطبلؽ أماـ شاىديف،
أ
الطبلؽ إذا كانت المرأة ال تجيد الطيي ،أك إذا أعجب الرجؿ
كيعطي الرجؿ زكجتو كثيقة طبلؽ تستطيع بيا أف تتزكج ثانية .كلكننا مف (مبل ِ )ُٔ:نفيـ اف اهلل يكره
الطبلؽ .كمف تعميـ السيد المسيح نفيـ أف اهلل سمح ليـ بالطبلؽ لقساكة قمكبيـ .كاعبلنا مف اهلل أنو يكره
الطبلؽ لـ تسجؿ حالة طبلؽ كاحدة في العيد القديـ راجع (مت ُٗ.)ٕ،ٖ :
ِٔ.

لـ يكف مف حؽ المرأة أف تطمب الطبلؽ ،لذلؾ كاف لك أرسمت إمرأة كثيقة طبلؽ لزكجيا إعتبر ىذا

عمبلن غير مسمكح بو كضد الشريعة الييكدية كلذلؾ كاف ما قالو الرب يسكع "كاف طمقت إمرأة زكجيا…"
جديدان عمي مفاىيـ الييكد( .مرَُ.)ُِ:
ِٕ.

كانت األرممة التي لـ تنجب أكالدان ذكك انر ،كاف مف حقيا أف تتزكج مف شقيؽ زكجيا لتنجب أكالدان .كأكؿ

كلد يككف عمي إسـ الزكج المتكفي (تثِٓ .)َُ-ٓ:راجع قصة أكالد ييكذا مع ثامار كقصة راعكث.
ِٖ.

كاف لمرجؿ اف يبيع أم شئ يممكو حتي بناتو ،لكنو ال يحؽ لو اف يبيع زكجتو حتي األجنبية التي

إغتنميا في الحرب (تث ُِ.)ُْ ،َُ:
ِٗ.

ساكت الشريعة في كرامة األـ كما األب (تث ُِ" + )ُِ-ُٖ:أكرـ أباؾ كأمؾ".
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َّ.

كاف النسؿ الكثير أىـ عناصر البركة ( ارْ( + )ُِ-ُُ:تؾ ِْ + َٔ:تؾ ِٔ+ ْ:تؾ ُٓ + ٓ:تؾ

ِِ + ُٕ:مز ُِٕ ) ٓ-ّ:لذلؾ اعتبر العقـ لعنة أك تجربة .لذلؾ شعرت أـ صمكئيؿ بالعار إذ لـ تنجب.
ككاف النساء يتحايمف عمي ذلؾ بتبني األكالد حتى مف جكارييف.
ُّ.

كاف البكر يحص ؿ عمي أكبر نصيب .كلكف ىذه القاعدة لـ تطبؽ في حالة إسحؽ الذم كاف أصغر مف

إسماعيؿ ،كال في حالة يعقكب فقد كاف أصغر مف عيسك .ككاف سميماف أصغر أبناء داكد كالسبب أف اهلل
أراد أف يشرع أف المختار مف اهلل ليس بالضركرة ىك البكر جسديان  ،فإسرائيؿ ىك اإلبف البكر الذم حمت
الكنيسة مكانو بإتحادىا بالمسيح البكر المختار.
ِّ.

إستخدـ العبرانيكف أسماء دخؿ فييا أسـ اهلل "إيؿ" مثؿ صمكئيؿ أك إسـ "ييكه" مثؿ ناثاف ياىك أم ييكه

أعطي ،كذلؾ حيف بدأت عبلقتيـ باهلل .أما في زماف إنحدار عبلقتيـ باهلل فتسمكا بأسماء آلية أخرم مثؿ
البعؿ ،فسمكا أبنائيـ يربعؿ أك أشبعؿ (قض ُٕ +ُ:أم ٖ .)ّّ:كبعد السبى دخمت أسماء أرامية كبعد
حكـ اليكناف كالركماف دخمت أسماء يكنانية كركمانية ،بؿ تسمي الشخص الكاحد بإسميف مثؿ يكحنا مرقس،
شاكؿ بكلس .ككاف تغير األسماء يشير لسمطة مف ىغير اإلسـ .ففرعكف غير إسـ يكسؼ كفرعكف غير إسـ
الممؾ إلياقيـ كجعمو ييكياقـ .كنبكخذ نصر غير إسـ متنيا إلي صدقيا كغير أسماء دانياؿ كالثبلثة فتية.

ّّ.

عرؼ الختاف في معظـ شعكب الشرؽ كلكف كاف لمختاف عند الييكد معني ديني ىك العيد مع ييكه.

كالكتاب لـ يطمؽ لفظ أغمؼ إال عمي الفمسطينيف غالبان ألنيـ كانكا ال يختتنكف .كغالبان فقد كاف الختاف
مرتبطان بالزكاج قبؿ أف يككف طقس ديني ،لذلؾ يسمي العريس بالختف ،ككذلؾ قالت زكجة مكسي عنو
"عريس دـ" (خر ْ .)ِٔ-ِْ:كبيذا المنطؽ أقنع أكالد يعقكب أىؿ شكيـ أف يختتنكا قبؿ زكاج إبنيـ مف
دينة .ككممة عريس بالعبرانية ككؿ مشتقاتيا تجئ مف الفعؿ العبراني "ختف" .كككف أف الختاف سابؽ لمنامكس
فكاضح مف أف اهلل أعطاه إلبراىيـ كعبلمة عيد كراجع أيضان قكؿ السيد المسيح (يكٕ )ِِ:فالييكد قد
إعتبركا أف الختاف قد شرعو مكسي.
ّْ.

كاف الختاف ىك العبلمة الخارجية لمدخكؿ في عيد مع اهلل ،فالدخكؿ في عيد يتطمب دائما عبلمة

خارجية (إر ّْ + ُٖ:تؾ ُٓ + ٗ:تؾ ُّ.)ْْ:
ّٓ.

كما قمنا فمفيكـ الختاف ىك أف يصبح الرجؿ عريسان كبالتالي يككف لو نسؿ كأكالد ،كىذه ىي عبلمة

البركة (كثرة البنيف) .كمف ىنا كاف الختاف عبلمة العيد مع اهلل ألنو حيف يدخؿ الشخص في عيد مع اهلل
يباركو اهلل كىذا ما نفيمو مف (تؾ ُ )ِٖ:أف اهلل بارؾ آدـ كحكاء كقاؿ ليـ أثمركا كاكثركا كامبلكا األرض
كبيذا المفيكـ نفيـ النص (الُٗ  )ِّ،ِْ:فالشجرة التى ال يأكمكف ثمرىا يسمييا شجرة غمفاء كيسمي
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الشجرة التي ليا ثمار ،شجرة مختكنة .كبيذا المفيكـ نفيـ معني األذف المختكنة كالقمب المختكف .كيضاؼ
لذلؾ أف الختاف فيو قطع لجزء مف الجسـ كتركو ليمكت فيحيا باقي الجسـ (أم اإلنساف) في عيد مع اهلل.
كذلؾ إشارة كرمز لممعمكدية التي ىي مكت كحياة كنقكـ منيا كأكالد اهلل.
ّٔ.

إىتـ األباء بجانب تعميـ أكالدىـ القراءة كالكتابة كالتقاليد كاألناشيد الدينية ،أف يعممكىـ إحدم الحرؼ

كغالبان ما تككف ىي حرفة األب .قاؿ أحد الربييف مف ال يعمـ إبنو حرفة ،يربيو لكي يصير لصان .كلذلؾ تعمـ
بكلس صناعة الخياـ .كألف األب كاف لو دكر المعمـ أساسان إعتبر الكاىف المعمـ أبان فدعي يكسؼ أبان لفرعكف
ألنو كاف مشي انر لو (تؾ ْٓ + ٖ:قض ُٖ )ُٗ:الذم منو نرم اف الكاىف أسمكه أبا ليـ.
ّٕ.

كانت المرأة عادة ال تذىب لمتعميـ ،ككؿ ما تتعممو في البيت ىك الطيي كالغسيؿ ،ككانت المرأة عادة

تضع برقعان .ككاف مف العادات اإلجتماعية كالتقاليد أف المرأة ال تكمـ غرباء ،كأف يمتنع الرجؿ عف أف يكمـ
نساء ،لذلؾ تعجب التبلميذ إذ كجدكا المسيح يتحدث مع السامرية فيي إمرأة كثانيان ىي سامرية .ككاف النساء
يمنعف مف دخكؿ الييكؿ فيما بعد ركاؽ النساء المسمكح بتكاجدىف فيو .ككاف النساء غير مسمكحان ليف أف
يحضرف الجزء الخاص بشرح النامكس كالكصايا التي يقكـ بيا الكتبة .ككانت المرأة ممنكعة مف التعميـ.
عمكمان كانت المرأة في درجة أقؿ كثي انر مف الرجؿ بؿ كاف الرجؿ يصمي قائبلن مبارؾ ىك الذم لـ يخمقني
كثنيان كمبارؾ ىك الذم لـ يخمقني إمرأة كمبارؾ ىك الذم لـ يخمقني عبدان أك رجبلن جاىبلن .لذلؾ كاف المسيح
يبدأ عيدان جديدان لممرأة إذ ىعمـ النساء كتحاكر معيف ،ككاف منيف تمميذات لو (لكٖ +ّ-ُ:مر ُٓ+ُْ:مت

َِ .) َِ:كلكف فى نفس الكقت عمـ المسيح تبلميذه أف ال ينظرف نظرة شيكانية لمنساء ،فالذم ينظر

ليشتيي ىك يزني في قمبو.
ّٖ) لـ يعرؼ العيد القديـ معني البتكلية ،فكانت شيئان غير مفيكـ .كلما أراد يفتاح تقديـ إبنتو ذبيحة قالت "
اتركني شيريف فأذىب إلي الجباؿ كأبكي عذراكيتي" فكاف عدـ الزكاج مثؿ العقـ ،يعتبر لعنة أك كضعان كضيعا
( لكُ )ِٓ:فالتي ال تتزكج ال يحترميا المجتمع الييكدم .لذلؾ قد نفيـ قكؿ األنبياء " عذراء إسرائيؿ" (عا ِٓ:
 +م ار ُ )ُّ:ِ + ُٓ:أنو تأكيد عمي بؤس إسرائيؿ كنيايتو كنياية العذارم دكف أف يتركف أكالدان .كقاؿ الربيكف
"أف الرجؿ غير المتزكج ليس رجبلن عمي اإلطبلؽ" لذلؾ كانت حالة إيميا حالة شاذة كسط األنبياء الييكد
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ُ-أكرشميـ
ممخص تاريخ أكرشميـ:

 )1كانت أكرشميـ في يد اليبكسييف ككاف إسميا يبكس (قضُٗ ( )ُُ ، َُ :يبكس لغكيان = يدكس).
 )2بعد عبكر الشعب نير األردف بقيادة يشكع  ،جمع ممؾ أكرشميـ ْ ممكؾ آخريف كحاربكا شعب اهلل كىزميـ
يشكع كجعؿ قادة رجاؿ الحرب يطأكف بأرجميـ أعناؽ ىؤالء الممكؾ ثـ قتميـ (يش َُ)  .كلكف يشكع لـ
يأخذ المدينة.
 )3أخذىا الييكد أياـ القضاة "كحارب بنك ييكذا أكرشميـ كأخذكىا كضربكىا بحد السيؼ  ،كأشعمكا المدينة
بالنار" (قضُ )ٖ :كلكف لـ يطردكا اليبكسييف منيا "كبنك بنياميف لـ يطردكا اليبكسييف سكاف أكرشميـ ،
فسكف اليبكسيكف مع بني بنياميف في أكرشميـ إلى ىذا اليكـ" (قض ُ.)ُِ :
 )4أخذىا داكد حكالى سنة َََُ ؽ.ـ .كجعميا عاصمة لو ،كأسمكىا مدينة داكد (ِصـ ُٔ + ُٔ :أم ُٓ:
ٗ) .ككاف ىذا بحكمة مف داكد فجغرافيان ىي ال تتصؿ بحدكد أم سبط كلكنيا تتكسط كؿ األسباط .كحيف
حاربيا داكد كحاصرىا قاؿ سكانيا لداكد" :ال تدخؿ ىنا ما لـ تنزع العمياف كالعرج" (ِصـ ٓ. )ٔ :
كالمقصكد السخرية ألنيـ يعتبركف أف مدينتيـ محصنة مما يجعؿ مف المستحيؿ دخكليا حتى لك كاف أىميا
عمياف كعرج.
 )5ظمت أكرشميـ عاصمة لؤلسباط الػ ُِ أثناء ممؾ داكد كسميماف .كبعد َٖ سنة انفصمت ييكذا عف إسرائيؿ
كصارت عاصة إسرائيؿ السامرة  ،كأكرشميـ عاصمة لييكذا  ،كبدأ ضعؼ أكرشميـ كييكذا.
 )6صارت حركب بيف إسرائيؿ كييكذا.
 )7نيبيا شيشؽ ممؾ مصر.
 )8دخميا الفمسطينيكف كالعرب في عصر ييكراـ كنيبكىا (ِأم ُِ.)ُٕ ،ُٔ :
 )9ضربيا حزائيؿ ممؾ أراـ.

)11
)11

نيبيا يكآش ممؾ إسرائيؿ
أحرؽ سنحاريب ممؾ أشكر ْٔ مدينة مف ييكذا ،لكنو سقط مع جيشو عمى أسكار أكرشميـ (يكـ الػ ُٖٓ

ألؼ).
)12

أخذ نبكخذ نصر المدينة مرتيف  ،كفي المرة الثانية سنة ٖٔٓ ؽ.ـ .دمر المدينة كالييكؿ .كقتؿ صدقيا

الممؾ كبيذا إنتيت عائمة داكد كبدأ بعد ذلؾ حكـ الغرباء حتى أتى المسيح إبف داكد ليممؾ ال عمى أكرشميـ
أرضية بؿ عمى كنيستو السماكية  ،ال عمى أراضى كلكف عمى قمكب شعبو .
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)13

خضعت لمممكة فارس سنة ّٔٓ ؽ.ـ .عمى يد ككرش الممؾ كحكميا كالة مف الفرس.

)14

خضعت لميكناف سنة ّّّ عمى يد اإلسكندر األكبر كحكميا ممكؾ يكنانييف.

)15

حكميا البطالسة ممكؾ مصر بعد اإلسكندر.

)16

أخذىا السمككيكف ممكؾ سكريا مف البطالسة ،كصارت حركب بيف ممكؾ سكريا كمصر عمييا.

)17

أقاـ المكابيكف مممكة مستقمة فييا لفترة بسيطة.

)18

أخذىا بكمبى كضميا لمدكلة الركمانية سنة ّٔ ؽ.ـ.

)19

صارت تتبع الدكلة الركمانية كيقكـ الركماف بتعييف ممكؾ ليا مثؿ (ىيركدس) أك كالة كما كاف

(بيبلطس).
)21

تـ تخريبيا نيائيان سنةَٕـ عمى يد تيطس.

)21

أخذىا المسممكف كصارت مكانان مقدسان ليـ.

)22

كانت ىذه فكرة عف الحركب التى تعرضت ليا أكرشميـ  ،كبعد ذلؾ كقبؿ ذلؾ أيضا قامت حركب كثيرة

مف ضمنيا ما يس ِّمى خطأن بالحركب الصميبية ،فالصميب برئ تماما مف الزج بو فى حركب دمكية .كما
نبلحظو أف الحركب حكؿ كفى أكرشميـ باإلضافة لما سبؽ كانت تقدر بعشرات الحركب التى سالت فييا دماء

كثيرة.
أكرشميـ:

 إسميا  - :أساس السبلـ  /أساس اإللو شاليـ (اإللو ساليـ)  /نكر السبلـ أك اإلطمئناف.
 أكؿ ذكر ليا بإسـ ساليـ إذ قيؿ ممكي صادؽ ممؾ ساليـ (كىك رمز المسيح) لماذا؟ ممكي صادؽ = ممؾ
البر  ،ممؾ ساليـ = ممؾ السبلـ .كىك الذم أعطى إبراىيـ خبز كخمر كبارؾ إبراىيـ .ككاف كاىنا هلل
العمي (تؾُْ  .)ِْ- ُٖ :إذان ىكذا أرادىا اهلل أف تككف مكاف بركة (يسكدىا البر) كيحيا شعبيا فى
سبلـ (ممكيا ممؾ السبلـ) ككينكتيا عمى طقس الخبز كالخمر أل أف اهلل يريد لمف يسكف فييا أف تككف
لو الحياة األبدية.
 كتسمى المدينة المقدسة (إش ْٖ( + )ِ :مت ْ.)ٓ :
 ىي مدينة مقدسة لممسيحييف كالييكد كالمسمميف.
 اهلل طمب أف ييقاـ الييكؿ فييا كىك حدد المكاف لداكد كطمب أف ال تيقدـ ذبائح خارج الييكؿ (تثُِ،ٓ :
ُُ .)ُّ ،كالييكد فيمكا ىذا الكبلـ حرفيان (كالحرؼ يقتؿ) .فاهلل كاف يقصد أف مف يذىب إلى أكرشميـ
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لتقديـ ذبيحة فى الييكؿ تصحح عقيدتو لك كانت قد إنحرفت عف العقيدة الصحيحة لبعده عنو كعف
الكينة كالتعاليـ الصحيحة
فى الييكؿ .كلكف ىذا الكبلـ ال معنى لو اآلف مع كسائؿ اإلعبلـ الحديثة ككجكد كنائس فى كؿ مكاف .أما
داع.
إصرارىـ عمى التنفيذ الحرفى فسكؼ يتسبب فى حركب دمكية ليس ليا أل و
 كالعجيب أف تتحكؿ مدينة أرادىا اهلل أف تككف مكاف سبلـ كبركة كحياة إلى مدينة صراعات دمكية
داع ليا ،كصار ىناؾ تناقض بيف إسميا ككاقع حاليا كتاريخيا .بؿ سماىا اهلل
كحركب كنزاعات ال و
أريئيؿ (كمعناىا مكقد اهلل) (إشِٗ  )ُ :كالمكقد ىك إشارة لنيراف الحركب التى إشتعمت فييا عبر
الزماف .أك ليست ىذه ىى قصة اإلنساف آدـ الذل خمقو اهلل فى جنة كفى مجد كبسقكطو إمتمكو
الشيطاف.

أكرشميـ مف الناحية الرمزية:

 كما سمعنا ىكذا رأينا في مدينة رب الجنكد في مدينة إلينا (مز ْٖ.)ٖ :
 نير سكاقيو تفرح مدينة اهلل مقدس مساكف العمى (مز ْٔ.)ْ :
 قد قيؿ بؾ أمجاد يا مدينة اهلل (مز ٕٖ.)ّ :
اس يو ًفي ا ٍل ًج ىب ً
َّس ًة.
اؿ ا ٍل يمقىد ى
ىس ي
أى
يع م ً
ً
ً
ب أ ٍىبك ً
كب.
الر ُّ
َّ
ساك ًف ىي ٍعقي ى
ىح َّ ى ى
ب أى
اب ص ٍي ىي ٍك ىف أى ٍكثىىر م ٍف ىجم ً ى ى
اد يا م ًدي ىن ىة ً
قى ٍد ًق ى ً
اهلل.
يؿ ًبؾ أ ٍىم ىج ه ى ى
ب ىكىبا ًب ىؿ ىع ً
اؾ.
كش .ى ىذا يكلً ىد يى ىن ى
كر ىم ىع يك ى
س ًط ي
أى ٍذ يك ير ىرىى ى
ارفىتى َّي .يى ىكىذا ىفمى ٍ
يف ىك ي
ص ي
ً
كلً ً
اف ،ىكى ىذا ً
ص ٍي ىي ٍك ىف ييقىا يؿ« :ى ىذا ً
ييا ،ىك ًى ىي ا ٍل ىعمً ُّي ييثىّْبتي ىيا
س ي
س ي
اف يكلً ىد ف ى
اإل ٍن ى
اإل ٍن ى
ى
الش يع ً
ب ىي يع ُّد ًفي ًكتى ىاب ًة ُّ
اؾ».
كب« :أ َّ
الر ُّ
َّ
ىف ى ىذا يكلً ىد يى ىن ى
اف ًف ً
الس َّك ً
كف ىك ىع ً
يؾ».
يف « :يك ُّؿ ُّ
ازًف ى
ىك يم ىغنُّ ى
كالمعنى أف المسيح يكًلد في أكرشميـ لتكلد األمـ رىب (إسـ رمزل لمصر) كبابؿ كفمسطيف....إلخ في
أكرشميـ في المسيح كيصير الجميع أكالدان هلل .كتصير أكرشميـ مدينة اهلل ىي الكنيسة .كتشير أيضا لمنفس .
أكرشميـ ىى الكنيسة التى بدأت بإسرائيؿ ثـ إتسعت لتشمؿ العالـ كمو فى المسيح .كصارت تسمى إسرائيؿ

اهلل (غؿٔ  )ُٔ :أل إسرائؿ الكبيرة جدا  ،فيى شممت كؿ العالـ  .فاهلل يسكف فييا كىذا معنى (إش ْٗ:
ٔ) أف مدينة اهلل اتسعت لتشمؿ كؿ الشعكب" .فقاؿ :قميؿ أف تككف لي عبدا إلقامة أسباط يعقكب ،كرد
محفكظي إسرائيؿ .فقد جعمتؾ نك ار لألمـ لتككف خالصي إلى أقصى األرض".
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لذلؾ نصمي فمتيبنى أسكار أكرشميـ (مز َٓ) كنككف بيذا نقصد لتبنى أسكار الكنيسة  .كأسكار الكنيسة ليست
أسكار عادية لكف اهلل " ىك سكر مف نار حكليا " (زؾِ .)ٓ :
مدينة اهلل  أساس السالـ

فاهلل حيف يممؾ عمى مكاف يمأله سالـ
كلنفيـ اآلف أنو إذا كانت أكرشميـ ترمز لمنفس البشرية  .فنفيـ أف اهلل خمؽ اإلنساف لكى يحيا أبديان كيحيا فى

سبلـ كفى فرح  ،كلكف نتيجة الخطية سقط اإلنساف كاستعبده الشيطاف .كصار ىذا سبب الصراع

فالحرب الحقيقية ىى بيف الشيطاف (عدك الخير) الذل إمتمؾ النفس البشرية قبؿ المسيح كاستعبدىا كبيف ممؾ
السبلـ

الذل فدانا كحررنا  .كىذه الحرب مستمرة لآلف  ،فالشيطاف ما زاؿ يغكل البشر ليسقطيـ كيذليـ  .كىذا

نراه بصكرة رمزية إذ حيف دخؿ يشكع المنتصر إلى أرض الميعاد ليحررىا (رم انز لممسيح الذل جاء ليحرر
اإلنساف) ىاج عميو ممؾ أكرشميـ كأعمف الحرب عميو (كىذا ما فعمو كيفعمو إبميس حتى اآلف) (يش َُ)  .كىى

المعركة التى أكقؼ فييا يشكع الشمس حتى ينتيى مف ىزيمة أعداءه "يا شمس دكمي عمى جبعكف".

كقد امتمؾ ع دك الخير اإلنساف كأذلو  ،كجاء المسيح ليحرر اإلنساف بؿ يعطى لئلنساف سمطاف أف يدكس

عمى الحيات كالعقارب (رم ناز لعدك الخير الممعكف) (لكَُ  )ُٗ :كىذا ما فعمو يشكع إذ جعؿ رجالو يدكسكف
عمى ممؾ أكرشميـ كبقية الممكؾ المتضامنيف معو  ،فممؾ أكرشميـ ىنا رمز لمشيطاف الذل يحارب ليستعيد كؿ

نفس حررىا المسيح كجعؿ منيا أرضا مقدسة لو أل مخصصة لو.

كالعجيب أننا نسمع في النقكشات المصرية-:

 -1أنيا كانت مكانان مقدسان ألخناتكف الذم اعتبرىا مقدسان إلليو أتكف (قرص الشمس).
 -2كأكؿ ذكر ألكرشميـ في النقكش المصرية في القرف ُٗ ؽ.ـ .كفيو تصب المعنة عمى أمير ىذه المدينة.
كنبلحظ فى ىذه األثار المصرية أف المدينة مقدسة لكف ممكيا ممعكف.
كأساليب حرب إبميس دائما ىى محاكلة جذب النفس مف داخؿ الكنيسة لينفرد بيا لكف مازاؿ كؿ مف ىك محتمى
بأسكار أكرشميـ ينجك  ..كمحاكالت الشيطاف أف يجذبنا خارجان عف أسكارىا بإغراءات العالـِ( .مؿ ُٖ-ُّ :
ّّ ) ككرمز لذلؾ نسمع أنو فى حصار أشكر ألكرشميـ حاكؿ القائد ربشاقى خداع الشعب ليخرجكا إلى خارج
أكرشميـ إذ قاؿ -:
إلي ،ككمكا كؿ كاحد مف جفنتو
ال تسمعكا لحزقيا .ألنو ىكذا يقكؿ ممؾ أشكر :اعقدكا معي صمحا ،كاخرجكا َّ
ككؿ كاحد مف تينتو ،كاشربكا كؿ كاحد ماء بئره حتى آتي كآخذكـ إلى أرض كأرضكـ ،أرض حنطة كخمر،
أرض خبز ككركـ ،أرض زيتكف كعسؿ كاحيكا كال تمكتكا .كال تسمعكا لحزقيا ألنو يغركـ قائال :الرب ينقذنا.
ىؿ أنقذ آلية األمـ كؿ كاحد أرضو مف يد ممؾ أشكر .
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كلؤلسؼ نسمع في سفر الرؤيا أف األمـ سيدكسكف أكرشميـ األرضية في النياية حتى يأتي المسيح (رؤ

ُُ) .ككاف ذلؾ إستعدادان ألف تظير أكرشميـ السمائية.

لذلؾ كاف آخر ذكر ألكرشميـ في سفر الرؤيا " :رأيت المدينة المقدسة أكرشميـ الجديدة نازلة مف السماء
مف عند اهلل مييأة كعركس مزينة لرجميا" (رؤ ُِ)ِ :

ك "كذىب بي بالركح إلى جبؿ عظيـ عاؿ ،كأراني المدينة العظيمة أكرشميـ المقدسة نازلة مف السماء مف
عند اهلل" (رؤ ُِ )َُ :كىذه ىى أكرشميـ السمائية

أكرشميـ السمائية  :مسكف اهلل مع الناس ال يدخميا شيء نجس (إبميس) رؤ ُِ.ِٕ :
قدس األقداس

نحف في المسيح في السماء

رمز السماء

نحف فى المسيح كىك معنا اآلف عمى

القدس

األرض

ىيكؿ سميماف

رمز الكنيسة عمى األرض

نبلحظ فى ىيكؿ سميماف أنو ينقسـ إلى قدس كقدس أقداس

القدس يشير لمكنيسة اآلف عمى األرض كقدس األقداس يشير لمكنيسة فى السماء.

كاإلسـ الحالى ألكرشميـ ىك القدس كما نحف فى إنتظاره دخكلنا إلى قدس األقداس أكرشميـ السمائية التى

دخميا المسيح كسابؽ ألجمنا (عبٔ . )َِ – ُّ :

المسيح كأكرشميـ:

 دخكؿ المسيح إلى أكرشميـ ليطير الييكؿ (أحد الشعانيف) ييصمب كيقكـ كيصعد مف عمى جبؿ الزيتكف (الزيت رمز لمركح القدس) -كسيأتي عمى جبؿ الزيتكف (زؾ ُْ)ْ ،ّ :

الخركؼ يقتادنا إلى نير (رؤ ِِ( ، )ُ :رؤ ٕ)ُٕ :

 مف يجده مممكء بالركح (العذارل الحكيمات)  أكرشميـ الجديدة ليمتميء بالركح يمكت اإلنساف العتيؽ كيقكـ الجديد كيمتميء بالركح -دخكؿ المسيح لمقمب
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جغرافية أكرشميـ

-

خريطة رقـ ( ُ )

ُ)  -إرتفاع أكرشميـ عف البحر َِّٓ  َِٖٓ -قدـ
أحدىـ جبؿ صييكف كمدينة داكد كعمييـ الييكؿ كجبؿ المريا حيث قي ِّد ىـ
ِ)  -مبنية عمى ٓ تبلؿ
إسحؽ ذبيحة فكاف رم انز لممسيح بؿ كفى نفس المكاف.
ّ)  -أكرشميـ ىى األرض المقدسة كتجدىا محصكرة بيف بحريف ( البحر المالح المتكسط كالبحر الميت ) .
كىذا يعنى أف مف ىك خارج األرض المقدسة فيك يعيش يشرب مف الماء المالح لذلؾ فيك يمكت.
ْ)  -أكرشميـ عالية عف سطح البحر كفى ىذا إشارة لسماكية الكنيسة.
ٓ)  -نرل أف خط حياة المسيح يظمؿ عميو ظؿ الصميب مف يكـ ميبلده حتى يكـ صعكده لمسماء .فيك مكلكد
فى

بيت لحـ (ُ) كعاش فى الناصرة (ِ) كىذا يمثؿ خطا رأسيا .كدخؿ أكرشميـ (ّ) ليصمب كيمكت كيقكـ

كيصعد مف عمى جبؿ الزيتكف (ْ) كىذا يمثؿ خطا أفقيا  ،ليتقاطع مع الخط الرأسى مككنا صميبا أتى المسيح
ساعيا إليو .كلتأكيد ىذا يكلد فى مذكد ستقدـ حيكاناتو لمذبح  ،كيرسؿ لو المبلئكة رعاة متبديف كىؤالء ميمتيـ
رعاية الغنـ المعدة لمذبح فى الييكؿ فيذه الذبائح كانت ترمز لذبيحتو ىك عمى الصميب  ،كيقدـ لو المجكس م انر
رم انز ألالمو كصمبو.

جغرافية أكرشميـ
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بالرجكع لمخريطة رقـ (ِ)

خريطة رقـ ( ِ )

 جبؿ الزيتكف شرؽ أكرشميـ فالمسيح شمس البر سيأتي مف المشارؽ (مت ِْ)ِٕ :-

بيف أكرشميـ كجبؿ الزيتكف كادم ييكشافاط فالمسيح الدياف سيديف العالـ

فإما مع المسيح إلى أكرشميـ السماكية

أك إلى

:

جى ىنكـ = جينـ
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ِ -مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
مصر ليا مكانة خاصة فى الكتاب المقدس ،فيى البمد الكحيد الذل ازره رب المجد يسكع خارج الييكدية ،كليا كعد بالبركة "
مبارؾ شعبى مصر " (إشُٗ  .)ِٓ :كفى عاـ ُٕٔٗ كجدكا كتاب مقدس طافيا عمى كجو الماء ككأنو يسبح إلى كنيسة
السيدة العذراء بالمعادل .ككاف الكتاب المقدس مفتكحا عمى اآلية التى يبارؾ فييا اهلل شعب مصر فى سفر إشعياء .فما ىى
قصة مصر تاريخيان ؟

تاريخ مصر
بدأت الحضارة المصرية قبؿ الميبلد بػ َََٓ سنة تقريبا ككانت ىناؾ ثقافات متعددة .كحضارة مصر غنية عف التعريؼ
كيكفى شيادة الكتاب (أعٕ  .)ِِ :كىـ الذيف إبتدعكا التقكيـ الشمسى .ككانت مصر تنقسـ إلى مصر العميا (الصعيد)
كمصر السفمى (الدلتا)( .عميا كسفمى ألف الصعيد مرتفع عف مستكل البحر كذلؾ لتنزؿ مياه النيؿ مف أعمى إلى أسفؿ)  .إلى
أف ظير الممؾ مينا نارمر سنة ََِّ ؽ.ـ .ككحد القطريف ،كبو صارت مصر دكلة كاحدة تحت حكـ أسرات متعددة إنتيت
بمجئ اإلسكندر األكبر سنة ِّّ ؽ.ـ .كبدأ الحكـ اليكنانى لمصر .ككاف عدد األسرات التى حكمت مصر َّ أسرة.

أسماء مصر
 -1حى كك بتاح كلما جاء الغزك اليكنانى تحكرت إلى إيجيبتكس كمنيا إلى البلتينية  EGYPTكمف ىذا اإلسـ جاء
لفظ قبط أك أقباط ليطمؽ عمى المصرييف .حى كك بتاح = بيت ركح بتاح.
 -2مصرايـ كما جاءت فى الكتاب المقدس (تؾَُ  " )ٔ :كبنك حاـ ككش كمصرايـ كفكط "...كىذه أسماء شعكب
كليس أفراد فيى ترد بصكرة الجمع كليس بصيغة المفرد .كيككف بيذا لفظ مصرايـ ىك مصر لكف بمغة المثنى أل
ص ىريف = مصر كمصر لمتعبير عف مصر العميا كمصر السفمى .كلما جاء العرب إلى مصر أطمقكا عمييا إسـ
ىم ٍ
مصر.

 -3أما المصريكف فأطمقكا عمى أنفسيـ إسـ كيمى = األرض السكداء كذلؾ بسبب مياه الطمى .ثـ أطمقكا عمى أنفسيـ
إسـ تكا أل األرضيف (العميا كالسفمى) .
 -4كأطمؽ فى بعض األحياف عمى مصر العميا إسـ فتركس كبيذا يصبح إسـ مصر كميا مصر كفتركس كىكذا
كانت التسمية فى (حزِٗ .)ُْ ، ُّ : َّ + ُْ :
 -5رىب  -:كىك بالعبرانية يعنى العاصفة كيشير لكبرياء مصر( .إشَّ  + ٗ : ُٓ + ٕ :أل ٗ )ُّ :
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عصر األسرات المبكر (األكلى كالثانية) (ََِّ – ََِٕ)
أكؿ ممككيا الممؾ مينا كجعؿ العاصمة منؼ (منفيس/ممفيس) ككاف معبكد منؼ ىك اإللو بتاح .كعمى إسمو سميت مصر
حى كك بتاح .

الدكلة القديمة (األسرات ّ – ٔ) (ََِٕ – ََِِ)
كعاصمتيا ممفيس.كأكؿ ممككيا زكسر صاحب ىرـ سقارة المدرج .كميندسو إيمحتب كزيره األكؿ ،كىذا أليكه كنسبكا إليو

عمكـ المعمار كاألداب كالطب .كىك عند اليكناف إسكميبيكس إلو الطب  .كأشير ممكؾ األسرة الرابعة خكفك كخفرع كمنقرع.

ككانت فترة بناء األىرامات فى الفترة (ََِٔ . )ََِٓ -

فترة اإلنحالؿ األكلى (األسرات ٕ – َُ) (ََِِ – َِِٓ)
كحكمكا مف منفيس كطيبة .كأياميـ ضعفت السمطة المركزية كسمطة الممؾ ،فبدأ اإلنييار  .كاستقؿ األشراؼ ك هؿ بإمارتو

كأسمى كؿ كاحد منيـ نفسو ممكا .إلى أف ظير فى أكاخر األسرة العاشرة أمير مف طيبة رأم أف يكحد مصر .ككاف إسمو

منتكحكتب .

األسرة الحادية عشر (َُِٔ )ََُِ-
أسسيا منتكحكتب الذل كحد مصر ثانية .كاشتير فى ىذه الدكلة اإللو آمكف كأدمج مع اإللو رع كصار آمكف رع.

الدكلة الكسطى (األسرة الثانية عشر) (حتى َُٖٕ)

أسسيا كزير قكل آلخر ممكؾ األسرة ُُ كاسمو إمنمحات كابنو سنكسرت الثالث كىذا كصؿ بحممة إلى فمسطيف (شكيـ).
كخبلؿ ىذه الفترة نجد نقكش أثرية لبعض األسيكييف جاءكا طمبا لمطعاـ فى مصر ،كغالبا ىذه ىى الفترة التى نزؿ فييا

إبراىيـ إلى مصر.

فترة اإلنحالؿ الثانية (األسرات ُّ – ُٕ) (َُٖٕ – َُٕٓ)
عاد التفكؾ ثانية بعد نياية األسرة الثانية عشر فدخؿ اليكسكس مصر .كاستكلكا عمى الحكـ سنة َُّٕ  .ككانت
عاصمتيـ تانيس (صكعف) .كخبلؿ ىذه الفترة كاف أمراء طيبة يحكمكف الصعيد كنكاب لميكسكس .كخبلؿ ىذه الفترة إرتفع

يكسؼ.

الدكلة الحديثة (األسرات ُٖ – َِ) ( ُٕٔٓ  )َُٖٓ -فترة اإلمبراطكرية
كأكؿ ممككيا أحمس كىك أمير طيبة كأسس األسرة ُٖ كطرد اليكسكس  .كخبلؿ ىذه الدكلة كاف خركج الييكد مف مصر.
كمف ممكؾ ىذه الفترة امنحكتب (أمنكفس بالنطؽ اليكنانى) كىذا أسس إمبراطكرية مف الفرات إلى الجندؿ الرابع فى السكداف.
كابنة أمنحكتب ىى حتشبسكت.
كمف أشير ممكؾ ىذه الفترة أمنحكتب الرابع  ،كىذا ىجر طيبة كبنى عاصمة جديدة أسماىا أخت آتكف كىى تؿ العمارنة
حال يا فى مصر الكسطى ككانت زكجتو ىى نفرتيتي المشيكرة .كقاما كبلىما بثكرة دينية تاركيف عبادة آمكف كعبدكا آتكف
(قرص الشمس اإللو الكاحد)  .فقاـ نزاع بينو كبيف كينة آمكف.
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كبينما ىك مشغكؿ بإصبلحاتو الدينية ضاعت منو فمسطيف كسكريا .كخمفو زكج إبنتو إخناتكف ،كىذا إضطر لترؾ عبادة
آتكف تحت ضغط كينة آمكف ،كغير إسمو إلى تكت عنخ آمكف ( = آمكف جميؿ فى الحياة) كأرغـ عمى العكدة إلى طيبة
كعاصمة .كمف أشير ممكؾ ىذه الفترة رمسيس الثانى مف األسرة التاسعة عشرة.
األسرات المتأخرة (األسرة ُِ – الفتح اليكنانى سنة ِّّ) (َُٖٓ – ِّّ)
األسرة ُِ كعاصمتيـ تانيس.
األسرة ِِ كىذه كاف ممككيا مف أصؿ ليبى كعاصمتيـ بكبسطس (تؿ بسطا) كمنيـ شيشؽ.
كفى أثناء حكـ األسرات (ِِ – ِْ) أقاـ الككشيكف مممكة مستقمة ليـ كعاصمتيا نباتا ،ثـ تمكف الككشيكف (ككش ىى
النكبة جنكب مصر كحتى إثيكبيا) مف التغمب عمى كؿ الببلد كأسسكا األسرة ِٓ  .ككانت أشكر ىى الدكلة القكية فى ذلؾ
الكقت  ،فجاءكا إلى مصر كىزمكا ممكيا ترىاقة الككشى كاستكلكا عمى طيبة (ناحكـّ . )َُ - ٖ :
األسرة ِٔ أسسيا بسماتيؾ الممؾ الكطنى (ّٔٔ – ِٓٓ) ؽ.ـ .كمف ممككيا نخك كفييا إزدىرت مصر .كنخك ىذا ىك الذل
حارب ييكذا كقتؿ الممؾ يكشيا .كمف ممكؾ ىذه األسرة الممؾ ىفرع كىذا ضربو نبكخذ نصر ممؾ بابؿ كىزمو ،كىذا الممؾ قاؿ
فى كبريائو " حتى اهلل ال يستطيع أف ينزعنى  ،كقاؿ " ىذا النيؿ أنا صنعتو " كقتؿ ىفرع ىذا بعد ىزيمتو مف نبكخذ نصر
أحمس الثانى.
كفى سنة ِٓٓ ؽ.ـ .غ از مصر جيش فارس بقيادة قمبيز كأسس ممكؾ الفرس
األسرة ِٕ .
ثار حكاـ مصرييف عمى الفرس كأسسكا األسرات ِٖ  . َّ ، ِٗ ،كفى نياية أياـ األسرة الػ َّ عاكد الفرس غزك مصر
(ُّْ – ِّّ) ؽ.ـ.
غ از اإلسكنر األكبر مصر سنة ِّّ ؽ.ـ ، .كقد ىـ ذبائح لمعجؿ أبيس كاستقبمو الكينة كما الفرعكف إذ أركا فيو منقذا مف
الفرس  .كتكلى بعد اإلسكندر البطالمة ،كىؤالء أسسكا مكتبة اإلسكندرية كمركز مرمكؽ لمثقافة اليكنانية .كآخر ممكؾ البطالمة
الممكة كميكبات ار  .كفى أياميا إرتفع نجـ الركماف .كجاء ليا يكليكس قيصر ثـ مارككس أنطكنيكس كحاكلت إغرائيما لتبقى
عمى العرش ،كلكف جاء أكتافيكس كىزميا ىى كأنطكنيكس فى معركة إكتيكـ سنة َّ ؽ .ـ .رافضا إغراء كميكبات ار فإنتحرت
كصارت مصر بعدىا إقميما ركمانيان.

البمداف كالمقاطعات المصرية المذككرة فى الكتاب المقدس
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آكف ( -:حزَّ  )ُٕ :كىى أكف (تؾُْ  )َِ : ْٔ + َٓ ، ْٓ :ككانت آسنات زكجة يكسؼ إبنة كاىف أكف  ،كىى
العاصمة التى حكـ منيا يكسؼ كرئيس لمكزراء  .كأكف ىى بيت شمس فى (إرّْ  .)ُّ :كىى فى ضاحية المطرية
كأسمكىا ىميكبكليس فى العصر اليكنانى .ككانت مرك از لعبادة رع إلو الشمس ككاف لئللو رع معبد ضخـ طكلو نصؼ ميؿ
تقريبا .ككانت آكف عاصمة لمصر فى األسرات (ُ – ٔ).
حانيس ( -:إشَّ  )ْ :كىى أىناسيا المدينة بالقرب مف بنى سكيؼ.
نك أك نك آمكف ( -:إرْٔ  + َِ:حزَّ  )ُٓ ، ُْ :كىى طيبة = اآلف (األقصر)  .ككانت عاصمة مصر العميا،
ككانت مركز عبادة آمكف فى معبد الكرنؾ[ .نك= المدينة العظيمة .نك آمكف= مدينة اإللو آمكف]
نكؼ أك مكؼ أك ممفيس  -:ىى عاصمة المممكة القديمة (األسرات ّ – ْ  )ٖ – ٔ ،ىى ميت رىينة اآلف كغربيا ىرـ
كجبانة سقارة .كظمت مدينة ىامة حتى جاء اإلسكندر كأسس اإلسكندرية .كمف أىميتيا أف بعض البطالمة كانكا يحتفمكف
بتتكيجيـ فييا كليس فى اإلسكندرية .كمف أحجارىا بنى العرب الفسطاط.
فيبستة ( -:حزَّ  )ُٕ :أك بكبسطة كىى اآلف تؿ بسطا شرؽ الزقازيؽ  .كفيبستة إسـ فرعكنى = بيت المعبكدة باست
(القطة أك تصكر عمى ىيئة إمرأة ليا رأس لبؤة) .كباست بالييركغميفية ىى القطة  .ككانت فيبستة عاصمة لمصر زمف
األسرة ِِ التى أسسيا شيشؽ ،كظمت عاصمة لؤلسرة ِّ .
سيف ( -:حزَّ  )ُٔ ، ُٓ :كىى تؿ الفرما حاليا شرؽ قناة السكيس كعمى بعد ِّ كـ مف بكرسعيد .ككانت حصنا قكيا
لمدفاع عف مصر .كسيف معناىا حصف .كيسمييا حزقياؿ حصف مصر  .كلكف ىناؾ برية سيف فى سيناء حيث أعطى اهلل
المف.
أسكاف ( -:حزِٗ  )َُ :كىى بالقرب مف الشبلؿ األكؿ .ككاف فى جزيرة فيمة معبد لييكة كمستعمرة ييكدية.
تحفنحيس أك تحفنيس  -:ىى تؿ الدفنة (كىى مف اليكنانية دافنى) كتقع فى شماؿ شرؽ الدلتا (ما بيف اإلسماعيمية
كبكرسعيد)  .كبناىا ترىاقة الممؾ النكبى  ،كظمت مدينة ميمة لمدة تقرب مف ََُ سنة .كىى أقرب مدينة حصينة لفمسطيف.
كىى غالبا بعؿ صفكف (خرُْ  )ِ :بالقرب مف البحر األحمر كنزؿ فييا بنك إسرائيؿ قبؿ عبكر البحر األحمر.
فتركس  -:ىك إسـ عبرل يطمؽ عمى أرض الجنكب أك مصر العميا مف جنكب منؼ كحتى أسكاف .كلقد كجد فى النقكش
األشكرية أف الممؾ أسرحدكف يفتخر بأنو صار ممكا عمى مصر كفتركس كككش.
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صكعف ( - :عددُّ  )ِِ :كاسميا باليكنانية تانيس  ،مقر اإللو ست  .كىى صاف الحجر شرؽ الدلتا حاليا .كقد كجدت
مف عصر األسرة السادسة .ككانت العاصمة مف أكؿ األسرة الػ ُِ كحصنكىا ليراقبكا اليجمات اآلتية مف الشرؽ .كىى
المدينة التى تمت فييا المفاكضات بيف مكسى النبى كفرعكف ،كذلؾ ألنيا كانت عاصمة اليكسكس لقربيا مف مكطنيـ
األصمى .كىى رعمسيس إحدل مدينتى المخازف التى بناىا بنك إسرائيؿ كاألخرل التى بنكىا ىى فيثكـ .كتقع جنكب شرؽ
دمياط بحكالى ُٖ ميؿ  .كربما كانت فى ذلؾ الزماف عمى البحر مباشرة إذ أنو بسبب ترسيب الطمى زادت الرقعة المنزرعة.
جاساف  -:فى شرؽ الدلتا حيث سكف بنك إسرائيؿ كىى أرض كاقعة بالقرب مف الزقازيؽ كىى أرض خصبة.
مجدؿ  -:بالقرب مف البحر األحمر ،كىى كممة سامية معناىا برج .كاإلسـ دخؿ غالبا مع اليكسكس .كتكجد مجدؿ فى
فمسطيف .أما فى مصر فيكجد
ُ) مجدؿ  - :بجانب البحر األحمر عبر منيا الشعب.
ِ) مجدؿ  -:التى ىرب إلييا
الييكد آخذيف معيـ إرمياء النبى.
فيثكـ  -:إحدل مدينتيف بناىما الييكد فى مصر كتقع فى تؿ الرطابة فى كادل الطميبلت.
سككت  -:تقع فى تؿ المسخكطة فى كادل الطميبلت  .كىذا ممتد مف دلتا النيؿ حتى بحيرة التمساح.

نير مصر (تؾُٓ )ُٖ :
ليس المقصكد بيذا النير نير النيؿ كلكف ىك كادل جنكب غرب غزة كيمتمئ بالماء فى فصؿ الشتاء مف األمطار  .ككاف
ىناؾ فرع لمنيؿ بالقرب مف بكرسعيد إسمو الفرع البميكزل.
كلقد تمت نبكة (تؾُٓ  )ُٖ :فعبل أياـ سميماف الممؾ (ُمؿْ  . )ُِ :كالحظ أف اهلل لـ يضـ أرض مصر إلى األراضى
التى كىبيا إلبراىيـ كنسمو (تؾُٓ .)َِ – ُٖ :

الديانة فى مصر
عبد المصريكف النيؿ كأسمكه اإللو حابى .كعبدكا الشمس بإسـ اإللو رع كأيضا بإسـ اإللو آتكف .كعبدكا الممؾ كقالكا أف فرعكف
ىك مف نسؿ اآللية كىك إبنان لئللو رع ،كعندما يمكت يعاكد اإلتحاد بأبيو رع .كلذلؾ كانت ضربات اهلل العشرة ضد مصر ىى
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إلظيار خطأ عبادتيـ ليذه اآللية .فتحكيؿ الماء إلى دـ كاف ضد اإللو حابى  ،كغياب الشمس ضد اإللو رع  ،كمكت بكر
فرعكف ضد تأليو فرعكف.
ككاف بتاح ك رع ىما أىـ آلية الدكلة القديمة .ككاف آمكف ىك إلو الدكلة الحديثة  .أما آتكف الذل إبتدعو إخناتكف فمـ
يستمر مدة طكيمة.
آلية األماكف  -:بتاح إلو منفيس  /التمساح أك سكبؾ إلو الفيكـ  /آمكف كلو رأس كبش ىك إلو طيبة .
آلية ككنية  -:إلية القبة الزرقاء نكت  /إلية األرض جب  /إلو الشمس رع .

الكتابة
بدأت الكتابة بالييركغميفية ،كىذه كانت عبارة عف صكر تمثؿ األشياء أك األعماؿ التى يعمميا اإلنساف ثـ إستخدمت لتمثؿ
المقاطع .كفى النياية إستخدمت لتمثؿ أصكات مفردة أك األبجدية األكلى .ثـ جاء بنتينكس ليكتب الكممات بالحركؼ اليكنانية
كأخذ مف الحركؼ المصرية بعض الحركؼ التى لـ يجد ليا مثيؿ فى اليكنانية كصارت ىذه ىى الكتابة التى نستعمميا اآلف
فى لغتنا القبطية.

مصر فى الكتاب المقدس
مصر فى كبريائيا كعنادىا كاستعبادىا كذليا لشعب اهلل بنك إسرائيؿ تشير لمشيطاف ،فيذا بالضبط ما عممو الشيطاف مع آدـ
كنسمو .كقصة خركج بنك إسرائيؿ مف مصر ىى رمز كاضح لما عممو المسيح إذ حررنا مف يد إبميس .كيصير بيذا مكسى
رم از لممسيح (خرِّ  ، )ُْ – َُ :كصار فرعكف رم از لمشيطاف...إلخ.
كبرياء مصر رمز لكبرياء الشيطاف  -:يقكؿ فرعكف لمكسى " مف ىك الرب حتى أسمع لقكلو( "...خرٓ  . )ِ :كفى
(حزِٗ  )ّ :نسمع أف فرعكف فى كبريائو يقكؿ " نيرل لى كأنا عممتو لنفسى "  .كىذا الفرعكف ىك ىفرع مف األسرة ِٔ
كقاؿ ىفرع أيضا " حتى اهلل ال يستطيع أف ينزعنى " كلقد كانت أياـ ىذا الفرعكف أياـ رخاء فإنتفخ  ،كاذا كضعنا أمامنا أف
المصرييف كانكا يؤليكف ممككيـ ،نفيـ ىذا الكبرياء العجيب الذل كصؿ إليو الفراعنة .كفى ىذا نرل فرعكف رم از لمشيطاف
الذل ألو نفسو ،كأسماه الرب " رئيس ىذا العالـ " .
ككما رأينا أف مف األسماء التى أطمقت عمى مصر إسـ رىب ،
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عناد مصر رمز لعناد إبميس  -:كىذا نراه فى الضربات العشر  ،كالتى ظؿ خبلليا فرعكف يعاند اهلل مع إزدياد شدة
الضربات رافضا التكبة حتى بعد أف مات بكره.
مصر تستعبد شعب اهلل ( كىذا ما عممو الشيطاف فى الناس قبؿ المسيح )  -:راجع (خرُ  . )ُْ – ُُ :كقتمكا أكالدىـ
(خرُ  . )ُٔ :كحينما ىدد اهلل شعبو بأنو سكؼ يعيدىـ لمعبكدية تأديبا ليـ عمى خطاياىـ قاؿ " ال يسكنكف فى أرض الرب
بؿ يرجع أفرايـ إلى مصر كيأكمكف النجس فى أشكر " (ىكٗ [ )ّ :أرض الرب المقصكد بيا أرض الميعاد حيث الحرية،
عبدكف كلكف فى أشكر ،كالمقصكد مف ذكر مصر ىنا
سيستى ى
كأفرايـ كناية عف إسرائيؿ كميا ،كمصر رمز لمعبكدية ،أم أنيـ ي
أنيا صارت رم از لمعبكدية ]  .كراجع أيضا (ىكٖ  " )ُّ :اآلف يذكر إثميـ كيعاقب خطيتيـ إنيـ إلى مصر يعكدكف " .
ككاف الخركج مف أرض مصر رم از لخركج شعب اهلل مف عبكدية إبميس .كالعكس فالكتاب ييدد مف يريد العكدة إلى مصر
(إرِْ  )ُٖ – ُّ :كىذا يشير لؤلالـ التى سيكاجييا كؿ مف يريد اإلرتداد إلى الخطية كىذا يعنى إرتداده إلى العبكدية
(ِبطِ  . )ِِ – َِ :كحينما يتكرر كثي ار فى الكتاب المقدس قكؿ اهلل " أنا الرب إليكـ الذل أخرجكـ مف أرض مصر "
ففى ىذا إشارة لنا أف المسيح ىك الذل أخرجنا مف عبكدية الشيطاف كحررنا " إف حرركـ اإلبف فبالحقيقة تككنكف أح ار ار " (يكٖ
. )ّٔ :
عبادة األكثاف فى مصر  -:كقطعا فالشيطاف كراء ىذه العبادة.
كبسبب كؿ ىذا نسمع أف أكؿ مرة يذكر فييا إسـ مصر فى الكتاب المقدس إقترف ذكر إسميا باإلنحدار إذ قيؿ " إنحدر أبراـ
إلى مصر " (تؾُِ  . )َُ:كآخر مرة يذكر فييا إسـ مصر كاف ذلؾ فى سفر الرؤيا إذ قيؿ أف جثتا الشاىديف ستككناف
عمى شارع المدينة العظيمة التى تدعى ركحيا سدكـ كمصرحيث صمب ربنا أيضا (رؤُُ  . )ٖ :كالمدينة العظيمة بيذا
تككف أكرشميـ فيك يقكؿ "حيث صمب ربنا أيضا " كالرب صمب فى أكرشميـ .كمعنى أنيا تدعى ركحيان مصر كسدكـ  ،فخطية
مصر ىى الكبرياء كالعناد  ،كخطية سدكـ ىى الشذكذ الجنسى كىذا ما إنتشر فى األياـ الحالية  .كنتيجة إنتشار الخطية فاهلل
يؤدب كلكف نجد أف عناد الناس يزداد كبدكف تكبة (رؤ ٗ . )َِ :
كلكف نالحظ أف اهلل يحب مصر
 -1المسيح أتى إلى مصر مع أمو العذراء مريـ كيكسؼ النجار .بؿ بارؾ الرب بزيارتو كؿ أرض مصر إذ كصمت
العائمة المقدسة إلى درنكة فى أسيكط .ككاف خط سير رحمة العائمة المقدسة مف أرض فمسطيف ثـ رفح ثـ العريش ثـ
الفرما فى سيناء  .ثـ كصمت العائمة المقدسة إلى تؿ بسطا بالقرب مف الزقازيؽ ثـ مسطرد ثـ سمنكد ثـ البرلس ثـ
سخا ثـ برية شيييت بكادل النطركف ثـ عيف شمس فمصر القديمة ثـ دير العذراء بجبؿ الطير فاألشمكنيف فديركط
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فالقكصية ثـ مير ثـ دير المحرؽ ككانت نياية الرحمة بجبؿ درنكة .كبيذا نرل أف رب المجد قد بارؾ أرض مصر
كميا .كنبلحظ أف األكثاف كانت تسقط عندما يدخؿ المسيح إلى بمد ما فى كؿ أرض مصر.
 -2البركة التى أخذتيا مصر حيف قاؿ اهلل " مبارؾ شعبى مصر"....
(إشُٗ .)ِٓ :
 -3الضربات العشر ضد مصر ىى ضربات بسيطة كليست ضربات إبادة لكنيا لمتأديب " مف يحبو الرب يؤدبو " (عب
ُِ  . )ٔ :كقارف مع ضربات اهلل لبابؿ كأشكر ككنعاف بؿ كاسرائيؿ شعب اهلل ( المممكة الشمالية أل مممكة األسباط
العشرة ) فيذه كانت ضربات إبادة.
 -4فى سفر الحكمة لسميماف الممؾ اإلصحاح ُُ يشرح سميماف لشعبو أف اهلل أظير ليـ فى المصرييف كضرباتيـ قكتو
كمحبتو ليـ  ،ثـ يتساءؿ سميماف ...كىؿ معنى ذلؾ أف اهلل ال يحب مصر؟! كيجيب سميماف أف اهلل يرحـ الجميع
كيحب جميع األككاف كال يمقت شيئا مما صنع فإنو لك أبغض شيئا ،ما كاف قد ىككنو أصبل !  ،كأنو ال يمكف لشئ ال
يريده اهلل أف يبقى ،بؿ اهلل يحفظ ما خمقو فيك يشفؽ عمى جميع األككاف .كبيذا نفيـ أف ضربات اهلل لممصرييف ليا
ىدفيف )ُ -:أف يعرؼ بنى إسرائيؿ مف ىك ييكه إلييـ.

ِ) كأف يعرؼ المصريكف خطأ عبادتيـ الكثنية.

إذا فاهلل يريد شيئا مف مصر كالمصرييف فما ىك؟
 )1اهلل كاف ينكل أف يأتى لمصر فكيؼ يأتى إف لـ يطيرىا مف كبريائيا أكال.
 )2اهلل يريد مف مصر شيئا كليذا أتى ليباركيا بنفسو .كقد رأينا عبر التاريخ أف مصر أخرجت أبطاال لئليماف
كأثناسيكس الرسكلى ككيرلس عمكد الديف كديكسقكرس كىؤالء حفظكا اإليماف المستقيـ .كمصر ىى التى
أسست نظاـ الرىبنة فى العالـ.
 )3كسنرل أف مصر ليا دكر كبير فى األياـ األخيرة  ،كىذا يتضح مف (إش ُٗ) كىذا اإلصحاح ىك ما كاف
الكتاب المقدس مفتكحا عميو عندما كجدكه طافيا عمى مياه النيؿ.
كليذه األسباب أتى رب المجد ليبارؾ مصر .ككاف الرب حتى يباركيا عميو أف يشفييا أكال مف خطاياىا .فكيؼ يشفى
كبريائيا ؟
 )1يقكؿ الرب " أكسر ذراعى فرعكف ".
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 )2ضربات كثيرة ضد مصر فى اإلصحاح َّ مف سفر حزقياؿ كغيره .
 )3بؿ تسقط مصر تحت العبكدية " ال يككف بعد رئيس مف أرض مصر كألقى الرعب فى أرض مصر " (حزَّ :
ُّ) .
ض ًعؼ مصر كتنخفض كبريائيا كالضعيؼ يمجأ هلل كحينئذ يككف قكيا إذ أف اهلل سيسانده فيحيا كيثمر كما يريد اهلل
ككؿ ىذا يلي ٍ

(ِككُِ . )َُ ، ٗ :

كاذا كاف فرعكف كما فيمنا رم از لمشيطاف فاهلل يظير لنا ضعفو حتى ال نخاؼ منو .اهلل كاف يظير لشعبو أف فرعكف ممؾ
ضعيؼ فبل يعكدكف لئلتكاؿ عميو " فممعكف مف إتكؿ عمى ذراع بشر "  .كبالنسبة لنا فاهلل يظير لنا ضعفو حتى ال نخشاه .
كإلظيار ضعفو يقكؿ -:
ُ -أكسر ذراعى فرعكف (حزَّ  )ِْ :كىذا يعنى بالنسبة لمشيطاف أنو لـ يعد لو قكة سكل اإلغكاء بالفكر ،لذلؾ يسمى
األباء الشيطاف قكة فكرية لكف ليس لو قكة أف يرغـ أحد عمى شئ.
ِ -يقكؿ عف الشيطاف أنو عدك ىالؾ (إرْٔ  )ُٕ :كجاءت باإلنجميزية  he is but a noiseكالمعنى أف الشيطاف ال
يممؾ سكل أف يخيفنا بأصكات ىى عبارة عف أحداث كمشاكؿ يثيرىا حكلنا ليصكر لنا أنو قكل كأنو قادر عمى أف يؤذينا ،
غير أف ىذا ال يزيد عف ككنو كذبا " فيك كذاب كأبك الكذاب " (يكٖ  . )ْْ :كىذا عادة يحدث لممبتدئيف فيخافكا كيرتدكا
تاركيف طريؽ اهلل .غير أنيـ لك صبركا فسكؼ يجدكف أف كؿ ىذا سينتيى إلى ال شئ ( ككتشبيو ليذا نقكؿ أف الصكت
الناشئ عف مسدس الصكت نجده يزعج كلكنو ال يصيب أحدان بضرر) ّ -فى ليجة ساخرة مف فرعكف كقكة مصر  ،كذلؾ
حتى ال يعتمد شعب اهلل عمييا (كبالنسبة لنا حتى ال نخاؼ مف أنو قادر عمى أذيتنا)  ،يقكؿ الكتاب " ىـ عكاز قصب لبيت
إسرائيؿ  .عند مسكيـ بؾ بالكؼ انكسرت كمزقت ليـ كؿ كتؼ كلما تككأكا عميؾ انكسرت كقمقمت كؿ متكنيـ " (حزِٗ ٔ :
 .)ٕ ،كنرل أف مف األسماء التى أطمقت عمى مصر إسـ رىب كيعنى فى العبرية عاصفة  ،كذلؾ ربما ألنيـ يخافكف قكتيا
فيـ إنخدعكا فييا لكبريائيا  ،كاهلل فى (إشَّ  )ٕ :يقكؿ عنيا رىب الجمكس فى تشبيو مأخكذ مف تماثيؿ المصرييف
الجالسة  ،كفى ىذا إشارة ألف المصرييف ليـ ىيئة الكبرياء كالعظمة كلكنيـ كتماثيميـ ال يتحرككف كعاجزكف أف يساعدكا أحد
 ،كىذا رمز لمشيطاف الذل يصدر أصكاتا كلكنو ال يؤذل.
ْ -كنسمع قكؿ الكتاب عف مصر " تككف أحقر الممالؾ " (حزِٗ  . )ُٓ :ليس ىذا فقط بؿ تذىب مصر إلى السبي،
كلكى يشرح الرب ىذا لشعبو يطمب مف إشعياء النبى أف يسير حافيا كشبو عارل كما يساؽ األسرل  ،كحينما يسألكنو لماذا
يفعؿ ىذا  ،يقكؿ ىكذا سيفعؿ اهلل مع المصرييف (إش َِ) .
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 -5كلماذا كؿ ىذا يا رب ضد مصر  ،ىؿ أنت يا رب ال تحب مصر ؟ ال بؿ اهلل يحب مصر  ،كلكف ماذا يقكؿ
الكتاب " فيسمبكف كبرياء مصر " (حزِّ  . )ُِ :فالكبرياء ىى خطية الشيطاف الميمكة  .كاهلل يريد شفاء مصر
منيا لتتعافى كتؤدل عمميا الذل أكجدىا اهلل بسببو.
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إشعيػػػػػػاء ُٗ
اإلصحاح الذل أرسمو اهلل لمكنيسة فى مصر لتتنبو لدكرىا
المطمكب منيا فى ىذه األياـ

نكرد ىنا ممخص لفكرة اإلصحاح  ،كيرجى الرجكع لتفسير اإلصحاح نفسو.
أقساـ اإلصحاح
اآليات ُ – ْ

 -:دخكؿ المسيح إلى مصر  ،كدخكؿ المسيحية كاضطيادىا.

اآليات ٓ  -: َُ -حالة ضعؼ تجتاح الكنيسة كالمؤمنيف يقؿ عددىـ.
اآليات ُُ – ُٖ  -:حالة ضعؼ تجتاح الببلد كتمر بحالة عدـ نجاح كدكلة.
اآليات ُٗ – ِِ  -:نيضة قكية لمكنيسة بعد أف تمر بضيقات ليشفييا اهلل مف ضعفيا.
اآليات ِّ – ِٓ  -:إيماف قكم فى كؿ مف مصر كسكريا كاسرائيؿ إستعدادا لتأدية دكر ىاـ.
كنبلحظ أف اإلصحاح يبدأ بدخكؿ المسيح مصر ،كينتيى ببركة مصر كسكريا كاسرائيؿ (اآلية األخيرة) .كككف أف اهلل يبارؾ
إسرائيؿ فيذا يعنى شيئا كاحدا أنيا نياية األياـ " ىكذا بيتكـ يترؾ لكـ خرابا .ألنى أقكؿ لكـ إنكـ ال تركننى مف اآلف حتى
تقكلكا مبارؾ اآلتى بإسـ الرب " (متِّ  .)ّٗ – ّٕ :ككما نفيـ مف (ركُُ  )ُٓ :أف إيماف الييكد بالمسيح ىك عبلمة
عمى نياية األياـ كالمجئ الثانى.
كفى نياية األياـ سيظير ضد المسيح كيخدع العالـ ليبعده عف اهلل كراجع فى ىذا (رؤ ُّ)  .كىذا ىك دكر اإليماف القكل
الذل يريده اهلل مف ىذه المنطقة حتى نكشؼ حيؿ ىذا المضؿ لمعالـ .كىذا ىك ما قيؿ فى (داُِ " )ّ :كالفاىمكف يضيئكف
كضياء الجمد كالذيف ردكا كثيريف إلى البر كالككاكب إلى أبد الدىكر " .
إذان ىذا اإلصحاح يبدأ بدخكؿ المسيح إلى مصر كينتيى بنياية العالـ ،كأحداث النياية ،كدكر مصر فييا.
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ّ -األمـ
المقصكد باألمـ فى الكتاب المقدس ىـ الشعكب الكثنية التى لـ تكف تعبد اهلل  .كىذا فى مقابؿ الييكد الذيف كانكا يعرفكف اهلل
كيعبدكنو .كىذه األمـ المذككرة فى العيد القديـ ىي -:
 1مصر (كىذه سبؽ دراستيا)
 2أشكر
 3بابؿ
 4الفرس (ككانت تسمى مادل كفارس)
 5اليكناف (ككانت تسمى ياكاف)
 6أراـ
 7مكآب
 8بنى عمكف
 9أدكـ
 11الفمسطينييف
 11صكر
 12صيدكف
 13قيدار كممالؾ حاصكر
 14ككش
كبيف ىؤالء إمبراطكريات عظيمة مثؿ مصر كبابؿ كأشكر كالفرس  ،كمنيا ماىك ببلد صغيرة بؿ ىناؾ ما ال يزيد عف ككنو
مدنان مثؿ صكر كصيدكف .كما ييمنا منيا عبلقتيا بشعب اهلل ،كىذا لنفيـ معنى النبكات الكاردة فى الكتاب المقدس عنيا
كلماذا كانت ىذه النبكات كلماذا تنبأ ضدىـ األنبياء ،كما المعانى كالرمكز فى تاريخ ىذه اإلمبراطكريات كالبمداف.
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ممحكظة  -:كؿ الخرائط المكجكدة ىنا تقريبية فكانت حدكد الدكؿ تتسع كتضيؽ عمى حساب جيرانيا بحسب قكة كؿ منيـ .
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مكجز جغرافية كتاريخ ىذه الدكؿ بإختصار
ُ -أدكـ

مكقعيا جنكب إسرائيؿ كحدكدىا التقريبية تبدأ مف جنكب البحر الميت كحتي البحر األحمر (خميج العقبة)  .كبيا كثير مف

الجباؿ يتراكح إرتفاعيا مف َََِ – َََٔ قدـ .كىناؾ قمـ كثيرة ال يمكف تسمقيا كتفصؿ بينيا فجكات عميقة ككدياف
سحيقة .كانكا فى حركب مستمرة مع إسرائيؿ شعب اهلل .أخضعيـ داكد كقتؿ منيـ َََُٖ كيكآب ضرب كؿ ذكر فى آدكـ.
كبيذا الفتح كصؿ إسرائيؿ إلى البحر األحمر .كبعد ىذا ىزميـ ييكراـ بف ييكشافاط  .كقتؿ منيـ أمصيا ممؾ ييكذا بعد ذلؾ
ََََُ فى كادل الممح .كبعد سقكط ييكذا في يد بابؿ كذىابيا لبابؿ فى السبي زحؼ األدكميكف عمى بعض أراضى ييكذا
كسميت ىذه المنطقة المحتمة أدكمية .كفى النياية أخضعيا يكحنا ىركانكس كىك ممؾ ييكدل مف نسؿ المكابييف الذيف حرركا
ببلد الييكد مف اليكنانييف ككاف ىذا عمى يد ييكذا المكابى ،كييكذا ىذا كاف قد إستكلى عمى حبركف أىـ مدنيـ .كأخضع
يكحنا ىركانكس األدكميكف لمختاف كىكدىـ كانضمكا لمشعب الييكدل .كبعد اإلحتبلؿ الركمانى لممنطقة عيف يكليكس قيصر

أنتيباتر األدكمى كاليا عمى الييكدية  ،كجاء بعده إبنو ىيركدس ممكا عمى كؿ الييكدية كالسامرة كالجميؿ.
كأدكـ ىك إبف إسحؽ بف إبراىيـ  ،كمعنى إسمو أحمر لحمرة كجيو كيسمى أيضا سعير لغ ازرة شعره.

ِ  -مكآب كعمكف
ىما إبنا لكط مف إبنتيو  .كسكنكا شرؽ البحر الميت .فكاف بنك عمكف شماؿ نير أرنكف كمكآب جنكبو .كنير عمكف ىذا
متعامد مع البحر الميت عند منتصفو .ككاف اهلل قد طمب مف بنى إسرائيؿ أف ال يياجمكا مكآب أك بنك عمكف كال يستكلكا
عمى أراضييـ فيـ أكالد عمكمة .كىذا قد نفذه بنك إسرائيؿ عند دخكليـ إلى أرض الميعاد .كلكف عبر التاريخ حدثت حركب
كثيرة بينيـ كبيف إسرائيؿ.
ككاف المكآبيكف يعبدكف آلية الخصكبة بما فييا مف عيارة فى طقكسيا كبخاصة فى عبادة بعؿ فغكر .ككانكا يقدمكف أكالدىـ
ذبائح بشرية.

ّ  -ككش
ككش المقصكدة فى الكتاب المقدس ىى ببلد النكبة كجنكبيا حتى إثيكبيا ،كىؤالء يتميزكف بمكنيـ األسكد .كلكف نسمع عف
ككش أخرل فى جنة ىع ٍد ٍف كىذه أرض يحيط بيا نير جيحكف ،إذان ككش ىذه ىي فى ببلد بيف النيريف .كنسمع أف نمركد

الذل بنى بابؿ ىك إبف ككش بف حاـ  .كنمركد ىذا أسس مممكتو فى أرض شنعار .كشنعار إسـ يطمؽ عمى شماؿ الخميج
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الفارسى بيف نيرل دجمة كالفرات .كعرؼ بعد ذلؾ بإسـ بابؿ .كالعيد القديـ يطمؽ إسـ شنعار عمى بابؿ (إشُُ + ُُ :
زؾٓ  . )ُُ :كىناؾ حاكلكا بناء برج بابؿ .كيتضح مف كؿ ىذا أف ىناؾ ككش أخرل فى شماؿ شرؽ الجزيرة العربية.

ْ  -صػػػػكر
مدينة فينيقية عمى الساحؿ الشرقى لمبحر المتكسط كتمتد إلى صرفة صيدا .كتسمى باليكنانية تيركس كمنيا جاء إسميا
باإلنجميزية  TYREكىى عمى بعد َْ كـ جنكب صيدكف ك ْٓ كـ شماؿ عكا .كىى جزئيف أحدىما عمى الساحؿ
كالثانى عمى جزيرة مكاجية ليا كبينيما ككبرل .إشتيرت بالتجارة حتى كصمكا لؤلطمنطى كمنو إلى إنجمت ار كغرب إفريقيا.
كأسسكا مكانى كثيرة كمستعمرات عمى سكاحؿ البحر المتكسط مثؿ قرطاجنة فى شماؿ إفريقيا كقادس فى أسبانيا .كصار رجاؿ
صكر رؤساء التجار كسادة البحار.
ككانت ىناؾ عصكر صداقة مع إسرائيؿ  ،فممكيا حيراـ كاف صديقا لسميماف الممؾ كساعده فى بناء الييكؿ بأف أرسؿ لو
عماؿ ميرة كأرسؿ لو خشب األرز .ثـ أرسؿ لو بحارة مدربيف ساعدكه بخبرتيـ فى إنشاء تجارة بحرية فى البحر األحمر .كفى
سنة ٕٖٗ ؽ.ـ .ىزكج إيثبعؿ ممؾ صكر إبنتو إيزابؿ آلخاب ممؾ إسرائيؿ ،ككاف إيثبعؿ ىذا رئيسان لكينة البعؿ فى صكر.

فأدخمت إيزابؿ عبادة البعؿ إلى إسرائيؿ .كمع الزمف إنقمبت صكر عمى الييكد فى ضعفيـ كباعت بنييـ عبيدا لميكناف .فتنبأ

ضدىا األنبياء بالخراب كتـ ىذا أكال عمى يد نبكخذ نصر ممؾ بابؿ ،كىذا حطـ صكر التى عمى الساحؿ كلكنو لـ يستطع
عبكر البحر فمـ يكف لديو أسطكؿ بحرل .كجاء بعده اإلسكندر الذل ردـ المسافة بيف الساحؿ كالجزيرة ليدمر صكر نيائيا.

ٓ  -صيدكف
معنى اإلسـ مكاف الصيد  ،كىى مف أقدـ المدف الفينيقية .ىى محصكرة بيف البحر كجبؿ لبناف .كىى رائدة فى رككب البحر
كبحارتيا كاف ليـ ميارة اإلسترشاد بالنجكـ .كاتصمكا بببلد اليكناف .كأسسكا ليـ مستعمرات فى البحر المتكسط ،ككانت ليـ
حككمة ممكية .كضايقكا بنك إسرائيؿ كثيرا.
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ٔ  -الفمسطينيكف
ىـ مف نسؿ

مصرايـ بف حاـ بف نكح

لكديـ

عناميـ

ليابيـ

نفتكحيـ

فتركسيـ

كسمكحيـ

فمشتيـ

كفتكريـ

كسمكحيـ ىـ مف أكالد مصرايـ كخرج منيـ فمشتيـ ككفتكريـ (تؾَُ  .)ُْ ، ُّ :فمشتيـ ككفتكريـ (ىذه األسماء كميا
بالجمع فقكلنا فمشتيـ يعنى شعب كليس فرد كقكلنا مثبل مصرييف)  .كلقد سكف فمشتيـ جنكب ساحؿ المتكسط أما كفتكريـ
فسكنكا فى جزيرة كريت  ،ثـ عادكا الكفتكريـ كاستكطنكا الجزء الجنكبى الغربى مف أرض كنعاف عمى ساحؿ البحر المتكسط.
كانضـ كبل فمشتيـ ككفتكريـ يلي ىك ِّكنكا شعب الفمسطينييف  ،ككاضح أف إسـ فمسطيف مأخكذ مف إسـ فمشتيـ أكؿ مف سكف فى

المكاف ثـ إنضـ عمييـ الكريتيكف الذيف أتكا مف جزيرة كفتكر  .ككفتكر ىى جزيرة كريت (إرْٕ  . )ْ :كيذكر العيد القديـ

الفمسطينييف كالكريتييف كمترادفاف (حزِٔ  + ُٔ:صؼِ  . )ٔ ، ٓ :كراجع (عاٗ  + ٕ :تثِ ُ + ِّ :صـَّ :
ُْ)  .كبمغكا أكج عظمتيـ ما بيف سنة َََُ ؽ.ـ .كسنة ََُِ ؽ.ـ .ككانكا شعبا مكلعا بالحرب .ككانكا فى ذلؾ
الكقت أعدل أعداء الييكد .ككاف الييكد يسمكنيـ الغمؼ فيـ دكف شعكب المنطقة مثؿ (عمكف كمكآب كأدكـ) كانكا ال يختنكف
ذككرىـ .كفمسطيف بالعبرية فمسطيا كفى السجبلت المصرية فمسط كفى النصكص األشكرية فمسطى أك فالسطك.
كفمسطيف ىى ساحؿ ضيؽ فى الجنكب الغربى مف فمسطيف الحالية .كمدنيا الخمسة الرئيسية ىى أشقمكف (كىى الميناء
الرئيسى لفمسطيف) كغزة كأشدكد (ككاف ليما ميناءاف يفصميما عف الساحؿ كثباف رممية) كجت كعقركف (كىما بعيدتاف عف
الساحؿ) .
ككاف لكؿ مدينة أمير يسمكنو قطب .إذان كاف ىناؾ خمسة أقطاب لمفمسطينييف  ،كالخمسة يككنكف ىيئة حككمة األمة
كيعممكف لخيرىا.

ٕ  -قيدار كممالؾ حاصكر
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قيدار -:ىك إبف إسماعيؿ كمعنى إسمو أسكد كىك جد القبائؿ العربية كنسمع فى (إشُِ  " )ُٔ :فى مدة سنة كسنة األجير
يفنى كؿ مجد قيدار " إذان ىذا يدؿ عمى ما كصمكا إليو كشعب لو مجد كعظمة ،كلكف ضربتيـ أشكر .كيتنبأ عنيـ إشعياء
أنيـ سيعرفكف اهلل فى المستقبؿ (ِْ  . )ٕ : َٔ + ُُ :ككاف عمميـ رعاية الماشية كنقؿ التجارة ،كلـ يكف ليـ بيكت بؿ
يسكنكف الخياـ فيـ دائمى التنقؿ .عاشكا فى الصحراء السكرية شرؽ إسرائيؿ كجنكبيا فى شرؽ األردف كبعد ىذا ذابكا فى
القبائؿ العربية.
حاصكر -:ىناؾ عدة أماكف بإسـ حاصكر كلكف المقصكدة فى النبكة ىى منطقة تقع فى مكاف ما بالصحراء العربية فى
شرؽ فمسطيف كتنبأ إرمياء النبى بخرابيا.

ٖ  -أراـ
نشأتيـ  -:جاء مف شماؿ الجزيرة العربية شعب إسميـ سكتك فى األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد كشعب آخر ليـ إسـ أحبلمك
(كتظير أسماء سكتك كأحبلمك فى بعض خطابات تؿ العمارنة المكجية إلى ممؾ بابؿ كظيرت
ىذه األسماء فى السجبلت األشكرية) كأغار ىؤالء عمى حضارة ما بيف النيريف كبدأكا فى اإلنتشار فى إتجاه أراضى ما بيف
النيريف ككؿ سكريا شماال كجنكبا .كككنكا شعب األرامييف .ك لكنيـ كانكا فى إنتشارىـ كاليات أك دكيبلت متناثرة فى سكريا
كشماؿ فمسطيف .
ككانت دمشؽ أعظـ ىذه الكاليات كالتى ضمت معظـ سكريا ما عدا الساحؿ الفينيقى ،كىذه قد ضميا الممؾ داكد كلكنيا
إستقمت قبؿ نياية حكـ سميماف الممؾ  ،كأصبحت مممكة قكية منافسة إلسرائيؿ  ،كتذكر فى العيد القديـ بإسـ أراـ .ككانت
ىناؾ حركب دائمة بيف إسرائيؿ كأراـ  ،كلكف فى بعض األحياف إتحدت الدكلتاف فى حرب مشتركة ضد أشكر إلى أف
دمرتيما أشكر نيائيا .بؿ إتحدت الدكلتاف فى حرب مشتركة ضد ييكذا شعب اهلل كىنا نجد إشعياء النبى يتنبأ ضدىما (ُٕ :
ُ) فمقد شابيت إسرائيؿ األمـ بعبادتيا لؤلكثاف كحركبيا ضد شعب اهلل كمنع شعبيا مف العبادة الصحيحة التى يريدىا اهلل فى
ىيكمو فى أكرشميـ.
ككانت أراـ دكيبلت مثؿ أراـ دمشؽ كأراـ صكبة كأرفاد كحمب كأراـ النيريف  ،كلكنيـ لـ يتكحدكا كذلؾ بسبب أنيـ مف شعكب
مختمفة باإلضافة إلمتزاجيـ بعناصر غير متجانسة مف الشعكب.
أراـ النيريف أك فداف أراـ  -:ىك إسـ يطمقو الكتاب المقدس عمى الجزء الشمالى الغربى مف منطقة بيف النيريف (تؾِٓ :
َِ  +تؾِٖ  . )ٓ :كأراـ النيريف ىى منطقة يحدىا نير الفرات األعمى مف الغرب كنير خابكر مف الشرؽ كتشمؿ مدينة
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حاراف التى سكف فييا تارح أبك إبراىيـ بعد أف ترؾ أكر .كىى نفسيا فداف أراـ التى ذىب إلييا عبد إبراىيـ ليأتى برفقة كزكجة
إلسحؽ  .كىى أيضا مكطف بمعاـ بف بعكر.

المغة األراميػػػػة لغة ربنا يسكع المسيح
الشعب األرامى لـ يترؾ أث انر أىـ مف المغة األرامية (كىى المغة السريانية)  .ككاف ىذا أعظـ نصر ليـ أال كىك النصر أك
الغزك الثقافى  ،بؿ ىى أىـ ما قدمو األراميكف لمشرؽ األكسط  .كالمغة األرامية قريبة مف المغة العبرية .كىى لغة متقدمة عف
المغة األشكرية التى إعتمدت عمى الرمكز كالصكر كالييركغميفية  .كانتشرت المغة األرامية فى أشكر ككانت لغة التخاطب بيف
سنحاريب كالييكد فى حصار أشكر ألكرشميـ (يكـ الػ َََُٖٓ)  .كاستخدـ بعض ممكؾ األشكرييف كتبة مف األرامييف
كصارت المغة األرامية لغة اإلمبراطكرية األشكرية كلغة الدبمكماسية فييا .كانتشرت األرامية مع بداية القرف الرابع ؽ.ـ .كسط
بعض العرب كاستمرت حتى القرف الرابع الميبلدل فى العصكر الركمانية.
كصارت المغة األرامية لغة دكلية بؿ صارت المغة الرسمية فى اإلمبراطكرية الفارسية المترامية األطراؼ أيضا .ككانت لغة
مفيكمة فيما بيف آسيا الصغرل شماال إلى شبلالت النيؿ جنكبا  ،كمف جباؿ ميديا شرقا إلى البحر المتكسط غربا .كمازاؿ
سكاف ضفاؼ دجمة كالفرات يتكممكف بيا حتى اليكـ.
كبعد رجكع الييكد مف سبى بابؿ حمت األرامية محؿ العبرية كمغة لمييكد (كىى مختمفة تماما عف العبرية)  .ككانت المغات
المنتشرة فى الييكدية كالجميؿ بالذات (المنفتحة عمى العالـ) ىى األرامية كالعبرية كاليكنانية.
كاألرجح أف ربنا يسكع المسيح كاف يتكمـ الثبلث لغات فيك مف الجميؿ ،لكنو كاف يكمـ الناس بالمغة األرامية
ككمثاؿ لمكممات األرامية التى إستخدميا الرب يسكع قكلو لؤلصـ األعقد إفثأ أل إنفتح (مرٕ  )ّْ :كقكؿ الرب عمى
الصميب إلكل إلكل لما شبقتنى (مرُٓ . )ّْ :
كالعيد القديـ كمو مكتكب بالعبرية ما عدا (إرَُ  + ُُ :داِ  + ْ :دإ  + ِٖ :أجزاء مف عز ار كىى (ُْٖ : ٔ – ٖ :
 .)ُٔ – ُِ : ٕ +أما العيد الجديد فمكتكب بالمغة اليكنانية لكنو إشتمؿ عمى بعض العبارات كالكممات باألرامية كما رأينا.

ٗ  -أشػػػػػكر
ىى ثانى اإلمبراطكريات العظمى فى التاريخ بعد مصر  ،كاتسعت أشكر لتشمؿ أجزاء مف فارس كشممت بابؿ كامتدت جنكبا
حتى الخميج الفارسى (كيسميو العرب الخميج العربى)  .كامتدت غربا فشممت أجزاء مف آسيا الصغرل (تركيا) كشرؽ البحر
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المتكسط (سكريا أل أراـ كعمكف كمكآب كاسرائيؿ كأدكـ) كمصر حتى أسكاف .ككانت عاصمتيا نينكل التى تقع عمى نير
دجمة (إسـ ىذا النير حداقؿ فى جنة ىع ٍدف).
ككاف جيش أشكر يضـ عددا كبي ار مف المرتزقة  ،فكاف ال بد ألشكر أف تستمر فى الحركب لتنفؽ عمى ىذا الجيش مف
أسبلب الحركب.
كأصبحت أشكر ممجأ لكثير مف التجار  ،ككاف بينيـ كثير مف األرامييف  ،لذلؾ صارت األرامية لغة التجارة كمف ثـ صارت
لغة الدبمكماسية .ككانت الكثائؽ التجارية بالمغة السكمارية المندثرة كمكتكبة بالمغة أك الطريقة المسمارية (كىذه تكتب باإلزميؿ
عمى ألكاح مف الطفؿ [الصمصاؿ] ثـ تجفؼ فى الشمس أك فى الفرف) ككانت ىذه الكثائؽ تزكد بنسخة مكتكبة باألرامية .
كالحظ تدبير اهلل أف المغة األرامية التى تكمـ بيا ربنا يسكع المسيح تنتشر ىذا اإلنتشار ليفيـ الناس كبلمو .
الديانة  -:ليـ إلو قكمى ىك أسكر كأصبح يطمؽ عميو أشكر لتشابو اإلسميف .ككاف الممؾ ىك ممثؿ ليذا اإللو ككاىنو
األعظـ  .كأسكر ىذا ىك إلو حرب كيصكر كقائد حربى مسمح بقكس .ككاف الجيش ىـ جنكد أسكر كالجيكش المعادية التى
يحاربكنيا ىـ أعداء اإللو أسكر (إشّٔ .)َِ – ُّ :

َُ  -بػػػػػابؿ
عمى أنقاض أشكر قامت إمبراطكرية بابؿ  .كمعنى إسـ بابؿ = باب اآللية  .كىى عاصمة مممكة شنعار كشنعارىى بابؿ
(تؾَُ  . )ُ : ُْ + َُ :كأسسيا نمركد الذل يقكؿ عنو البابميكف أنو مردكخ (أك مركدخ) رأس آلية بابؿ  .كالمدينة
مربعة طكؿ ضمعيا حكالى ٓ  ِِ ,كـ  ،كسمؾ سكرىا حكالى ِٓ مت ار  ،كارتفاع أسكارىا حكالى ََُ مت ار  .كليا ََُ
البناء العظيـ
باب  .كتقع المدينة عمى شاطئى نير الفرات كبيا الحدائؽ المعمقة كىذه قد بناىا نبكخذ نصر ممؾ بابؿ كيسمى ى

أك أعظـ البناة  ،كىذا كما نراه فى العيد القديـ .كالسبب فى بناء ىذه الحدائؽ المعمقة أف نبكخذ نصر تزكج مف أميتيس إبنة
ممؾ فارس ،كىذه حينما أتت إلى بابؿ إفتقدت الجباؿ الخضراء الجميمة التى فى ببلدىا ،فكاف أف صمـ ليا نبكخذ نصر
زكجيا ىذه الحدائؽ المعمقة  ،كىى عمى شكؿ مصاطب ىرمية مزركعة باألشجار لتبدك كالجباؿ الخضراء بؿ صمـ ليا
طممبات لترفع المياه إلى فكؽ فتركل بيا األشجار  ،فكانت ىذه الحدائؽ إحدل عجائب الدنيا السبع .كشكؿ المدينة كما يمى
-:
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كطكؿ ضمع ىذه الحدائؽ المعمقة حكالى ََْ قدـ .
كحكؿ المدينة خندؽ كبير مبطف باآلجر كمممكء بالماء (كتسمى قناة الخندؽ) كحكلو سكر آخر  ،فيناؾ إذان لممدينة سكر
داخمى كسكر خارجى كبينيما خندؽ مممكء ماء( .تأمؿ  -:ىؿ إستطاعت كؿ ىذه التحصينات أف تحمى المدينة ؟!....حقان
" إف لـ يحرس الرب المدينة فباطبل يسير الحراس "  .كلنبلحظ أنو حينما حاصر ككرش اإلمبراطكر مدينة بابؿ  ،دخمكا إلى
المدينة كأغمقكا األسكار ككاف لدييـ خزيف مف الطعاـ يكفى مدة َِ سنة كلدييـ نير عظيـ يخترؽ المدينة .كلكف ككرش حفر
قناة إلى بحيرة جافة بجانب المدينة كاف مزمعا أف تككف بحيرة صناعية  ،فإندفعت المياه إلى النير فإنخفض مستكل الماء
فى النير كتسمؿ جنكد فارس فى ليمة كاف الجميع فييا سكارل (دا ٓ) كفتحكا األبكاب
كدخمكا ليقتمكا كؿ مف المدينة .فماذا فعمت األسكار بؿ أيف ىى بابؿ اآلف  ،كماذا حدث لممطمئنيف الذيف سكركا بممذات العالـ
كدنسكا آنية بيت الرب ؟!
ككانت المدينة مممكءة بالمعابد المزينة كالحدائؽ كالقصكر كأىميا طبعا قصر الممؾ  .ككانت التماثيؿ مغطاة بالذىب بؿ
كالقصكر كاليياكؿ (دأ)  .قيؿ إف مف يقؼ عمى إرتفاع يرل المدينة تممع كتبرؽ بذىبيا فى ضكء الشمس  .كمف عظمة ما
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شيد نبكخذ نصر إنتفخ كتكبر فأدبو اهلل ليتكاضع (داْ)  .كفى المدينة أيضا البرج الذل بناه أبناء نكح ليككف رأسو بالسماء أل
عاليا جدا (تؾُُ  .)ْ – ِ:ككاف ىذا فى أرض شنعار .كاشتير البرج بإسـ برج بابؿ لكف الكتاب المقدس لـ يذكر إسـ برج
بابؿ بؿ يقكؿ فى بقعة شنعار  .كىناؾ بمبؿ اهلل األلسنة فأسمكا البرج كالمكاف بابؿ  .ىك تبلعب باأللفاظ فبابؿ كانت تعنى
باب اهلل  ،كأسماىا الكتاب المقدس ىكذا لبمبمة األلسنة  ،فإسـ بابؿ بمعنى باب اهلل يتطابؽ مع بابؿ بمعنى بمبمة األلسنة أك

التشكيش كالخمط فى العبرية .كىكذا فعمت أبيجايؿ زكجة ناباؿ كىى تكمـ داكد " ال يضعف سيدل قمبو عمى الرجؿ المئيـ ىذا،
عمى ناباؿ ألف كإسمو ىكذا ىك .ناباؿ إسمو كالحماقة عنده " (ُصـِٓ . )ِٓ :
كبابؿ فى الكتاب المقدس ىى بيف النيريف حيث يسبً ىى الييكد عمى يد نبكخذ نصر.
كأشير آليتيـ إنميؿ كىك بيؿ (رب العالـ) كمركدخ أك مردكخ (ىك الكبير فى اآللية) كنبك (إلو الخضرة) كنرجؿ (إلو
الحمى كالطاعكف كلذلؾ فيك إلو العالـ السفمى) كاشتار إلية اإلثمار كالحب كفى ىياكميا تمارس الدعارة) كتمكز (إلو
ي
الخضرة التى إزدىرت بأمطار الربيع كىك عشيؽ إشتار) .

كلـ يخطر عمى باؿ البابمييف كاألشكرييف فكرة اإللو الكاحد أبدا .ككانت أسماءىـ مرتبطة باآللية فمثبل  -:نبكخذ نصر = يا
نبك أحرس الحدكد كمركدخ بالداف = مركدخ أعطى إبنا .كمف ىنا نفيـ لماذا غيركا أسماء دانياؿ كالثبلث فتية فى
بابؿ فمثبل دانياؿ كاسمو داف إيؿ أم اهلل يديف فإسمو منسكب هلل  ،غيركا إسمو فصار بمطشاصر كىذه تعنى ليحفظ اإللو بيؿ
حياتو  ،كبيذا نسبكا إسمو إللييـ بيؿ .كغيركا إسـ حنانيا كمعنى إسمو اهلل حناف فيك منسكب لييكه (ياه إختصار ييكه) ،
غيركا إسمو إلى شدرخ كمعنى إسمو أخك إلو القمر آخ أك أكك كىكذا .

ُُ  -مػػػادل
ىـ شعب الميديكف أك الماديكف كمممكتيـ شماؿ غرب إيراف كعاصمتيا إكبتانا .كأعطى ممكيـ إستياجيس إبنتو أميتيس زكجة
لنبكخذ نصر ممؾ بابؿ  ،كىذه ىى الزكجة التى مف أجميا أقاـ نبكخذ نصر حدائؽ بابؿ المعمقة .كما أعطى إستياجيس ممؾ
مادل إبنتو الثانية ماديف زكجة لمممؾ الفارسى قمبيز األكؿ  ،فكلدت لو ككرش الثانى الفاتح العظيـ كفى سنة َٓٓ ؽ.ـ.
صار ككرش ىذا ممكا عمى مادل كفارس فيك يحمؿ دماء فارسية مف أبيو كدماء مادية مف أمو .كأسس ككرش ىذا
اإلمبراطكرية الفارسية مترامية األطراؼ كأطمؽ عمييا دكلة مادل كفارس .كىذه الدكلة أسقطت بابؿ كأسست الدكلة الفارسية
كلـ تظير مادل فى التاريخ بعد ذلؾ.

ُِ  -فػػػػارس
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أسقطت مممكة فارس مممكة بابؿ كانتشرت كصارت أكبر إمبراطكريات الشرؽ األكسط  ،كامتدت مف حدكد اليند شرقا
إلى بحر إيجة كالى نير الدانكب فى أكركبا غربا  ،كمف بحر قزكيف كجباؿ القكقاز كالبحر األسكد إلى النكبة جنكبا فى
إفريقيا  ،كفى آسيا كصمت اإلمبراطكرية الفارسية إلى الخميج الفارسي كالمحيط اليندل (أنظر الخريطة)  .ككاف شعبيا
يسمييا " أريانا " كمعناىا شريؼ فى المؤلفات الزرادشتية  ،كمف ىنا جاءت كممة إيراف التى تطمؽ عمى فارس اآلف.
كلقد بدأت اإلمبراطكرية بإسـ عيبلـ فى الجنكب الغربى مف إيراف عمى إمتداد الساحؿ الشمالى لمخميج الفارسى  .ثـ
دخمت ليـ قبائؿ إمتزجت بيـ مثؿ الفرس كالمادييف فإمتدت عيبلـ كانتشرت حتى شماؿ غرب إيراف .كىـ الذيف حطمكا
نينكل فى تحالؼ مع بابؿ بعد أف كانكا خاضعيف ألشكر كتحرركا منيا حينما بدأت تضعؼ .كفى سنة ّٖٓ ؽ.ـ .أسقط
الفرس بابؿ كككنكا إمبراطكريتيـ ككاف ذلؾ بيد ككرش الممؾ  .كككرش ىذا أعاد الشعكب المسبية فى بابؿ إلى أماكنيـ
األصمية كأعطى لكؿ شعب حريتو الدينية ككاف منيـ الييكد  ،بؿ أنو ساعد الييكد فى بناء الييكؿ (عزُ) حينما أراه
دانياؿ النبى نبكات إشعياء التى تنبأت عنو باإلسـ بؿ كبالخطة التى بيا حكؿ مجرل نير الفرات ليقتحـ جنكده مدينة بابؿ
المحصنة (إش ْْ  )ْٓ ،كنبكات إرمياء النبى بالزمف الذل سيتـ فيو كؿ ىذا.
ككانت المغة األرامية ىى المغة الرسمية .ككاف لمفرس آلية متعددة حتى ظير زرادشت حكالى سنة ََٔ ؽ.ـ .كالذل
كاف يميؿ لمتكحيد فى صكرة اإللو أىكرامازدا خالؽ العالـ.
كجاء اإلسكندر األكبر الفاتح العظيـ كالذل غ از كؿ العالـ المعركؼ تقريبا فى مدة قصيرة جدا  ،فيزـ الفرس كافتتح
عاصمتيـ برسبكليس .كلكف بعد اإلسكندر إنقسمت إمبراطكريتو إلى أربعة أقساـ كقسمت عمى قادة جيكشو األربعة ،
كىؤالء لـ تكف ليـ كفاءة اإلسكندر فتحرر منيـ الفرس إلى أف فتحيا العرب.
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ُّ – يػػػػاكاف (اليكناف)
ياكاف ىك اإلبف الرابع ليافث بف نكح كنسؿ ياكاف (تؾَُ )ْ :
ياكاف

أليشة
جزء مف قبرص

ترشيش
سردينيا أك أسبانيا

كتيـ

دكدانيـ أك ركدانيـ

جزء مف قبرص

ركدس

كياكاف تسمى صراحة اليكناف فى نبكات دانياؿ التى تنبأت عف اإلسكندر األكبر الذل إكتسح العالـ كبعد مكتو تفرقت
إمبراطكريتو عمى أربعة مف قادتو  ،كىؤالء إقتسمكا اإلمبراطكرية فكاف نصيب بطميمكس مصر  ،كتي ىسمى فى الكتاب المقدس

فى نبكة دانياؿ بمممكة الجنكب  .كسمككس أخذ سكريا حتى إيراف كتسمت مممكتو بمممكة السمككييف أك مممكة سكريا كفى نبكة

دانياؿ تسمى بمممكة الشماؿ  .ككاف بجانب ىذيف مممكتى آسيا الصغرل (تركيا) كاليكناف كالمتيف كانتا مف نصيب القائديف
اآلخريف.
ككاف مف ضمف أمبلؾ سمككس كعائمتو شعب الييكد  ،كظؿ الحاؿ ىادئا معظـ الكقت بيف الييكد كممكؾ اليكناف .ككاف آخر
ممكؾ اليكناف عمى مممكة سكريا كالتى تضـ إسرائيؿ ىك الممؾ أنطيكخس إبيفانيكس  ،كابيفانيكس كممة تعنى البلمع .كلجنكنو
فى تأليو نفسو كاضطياده الدمكل لمييكد أسماه الييكد فى تبلعب باأللفاظ أنطيكخس إبيمانس التى تعنى المجنكف .كىذا سفؾ
دماء الييكد بغ ازرة كدنس ىيكؿ اهلل بأف قدـ خنزيرة ذبيحة عمى مذبح اهلل  ،ككضع تمثاال لو فى الييكؿ(....أنظر تفسير
دانياؿ كسفرل المكابييف)  .كاستمر ىذا إلى أف ظير المكابييف كىزمكا جيكشو كانتقـ منو اهلل بمرض بشع بعيدا عف ببلده فى
حرب مف حركبو  ،كفى أيامو األخيرة قاؿ أف ما يحدث لو ىك بسبب ما عممو فى ىيكؿ اهلل بؿ نذر نذ ار بأف يتصالح مع
الييكد لك شفى مف مرضو كلكنو مات بعيدا عف ببلده .كىذا ما كاف قد تنبأ عنو زكريا النبى.
ككانت ىناؾ مشكمة أخرل مع اليكناف فى عبلقتيا مع شعب اهلل  ،إذ أف الصكريكف كالصيدكنيكف عندما ضربت بابؿ شعب
ييكذا أخذكا بنى ييكذا كباعكىـ عبيدان لميكنانييف .كليذا تنبأ ضدىـ يكئيؿ النبى (يؤ ّ . )ٖ – ْ :
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العبادات الكثنية عند األمـ
عبدت األمـ أصناـ كآلية كثنية متعددة ،كتتضمف عبادات بشعة تشمؿ تقديـ ذبائح حية يمقكنيـ أحياء فى النار إلرضاء
اآللية كنكاؿ بركتيا  ،كيمارس فييا الزنا كغيره .كلكؿ أمة إلو غير األخرل .فاليكناف كاف إلييـ زيكس كبير اآللية (كمف
المعركؼ أف أـ اإلسكندر األكبر حممت بو مف زنا  ،كلما يسئًمت قالت ىذا الحمؿ مف عبلقة مع زيكس  ،كلكف الكتاب

المقدس تنبأ عف اإلسكندر كأنو إبف زنى قبؿ ميبلده بحكالى َٖ سنة زؾٗ  . )ٔ :لكنيـ كانكا يؤمنكف بتزاكج اآللية مع

البشر .كعبد الصكريكف عشتاركت كممكارت كالبعؿ ،كرأينا إيزابؿ التى تزكجيا آخاب ممؾ إسرائيؿ قد أدخمت عبادة البعؿ
كعبادة رسمية فى إسرائيؿ فقد كانت إيزابؿ إبنة إيثبعؿ ممؾ صكر ككاف رئيسان لكينتيا فى نفس الكقت .كمكآب عبدكا آلية
الخصكبة بكؿ ما تتضمنو مف عيارة فى طقكسيا  ،خصكصان فى ىياكؿ بعؿ فغكر ،إذ كانت ليـ ىياكؿ بيا أعداد كبيرة مف
الفتيات بؿ كالرجاؿ المأبكنكف (ُككٔ  + ٗ :تثِّ  )ُٕ :مكرسيف ذكاتيـ لمزنى كما يحصمكف عميو مف أمكاؿ يضعكنو فى
الييكؿ (مأبكف = شاذ جنسيا)  .كاآللية األـ عشتاركت .كىناؾ تشابو كبير بيف العبادات الكنعانية النجسة كالعبادات المكآبية.
ككانكا يقدمكف ذبائح بشرية عمى مذابحيـ  ،كيقيمكف كراءىا حفبلت ماجنة .كقدمكا أكالدىـ ذبائح بشرية  ،ككانكا يقيمكف
تماثيؿ نحاسية كيصنعكنيا مجكفة كيشعمكف النيراف داخميا إلى درجة اإلحمرار كيمقكف أكالدىـ عمى أيادل ىذه التماثيؿ
ليحترقكا أحياء كبيذا يسترضكف اآللية  ،كيدقكف طبكؿ بأصكات عالية حتى ال يتأثر الكاقفيف بأصكات صراخ األطفاؿ .ككانكا
يعبدكف إلو إسمو كمكش كىك إلو الحرب كىك فى نفس الكقت اإللو الذل يأتى بالبركة كالمعنة  ،كلذلؾ حيف أخبرىـ اهلل
بالضربات اآلتية عمييـ قاؿ ليـ " يخجؿ مكآب مف كمكش إلييـ " (إرْٖ  . )ُّ :كنفس ىذا الكبلـ يقاؿ عف عبادات كثنية
كثيرة أخرل .كعمكف يعبدكف إلييـ ممككـ (كبير اآللية)  .كالفمسطينييف يعبدكف داجكف كبعمزبكؿ كعشتاركت  .كداجكف ىذا
إلو فمسطينى لو رأس إنساف كيد إنساف أما بدنو فعمى شكؿ سمكة كيعتبر إلو الخصكبة ألف البحر يفيض بسمؾ كثير،
كداجكف ىذا ىك الذل سقط أماـ تابكت العيد عمى كجيو (ُصـٓ  . )ٕ – ُ :كحينما سقط  ،سقط عمى عتبة البيت لذلؾ
كانكا يقفزكف فكؽ العتبة حتى ال يطأكا بأقداميـ المكاف الذل سقط عميو  ،كصارت ىذه عادة عند الفمسطينييف ،القفز فكؽ
العتبات  .كالعجيب أف الييكد تعممكا ىذه العادة كصاركا يمارسكنيا (صؼُ  . )ٗ :كعبد الصيدكنيكف عشتاركت ىذه التى
ذىب سميماف كراءىا .أما المصرييف فرأينا فى دراستنا لمصر آليتيـ التى عبدكىا  ،كتبعيـ الككشيكف فى نفس العبادات
كنفس اآللية  .كنرل أف بعض الشعكب نقمت عبادات الشعكب المجاكرة أك التى سكنكا كسطيا  ،فعبدت الشعكب األرامية
آلية الشعكب الكنعانية (كما رأينا أنيـ كانكا كاليات متعددة كأتكا مف عدة قبائؿ كأتكا إلى أراضي سكريا كشماؿ العراؽ
كاستكطنكا فييا) .

كالعجيب  ،كأنو لمما أحزف اهلل جدان أف شعبو إسرائيؿ أدخؿ كؿ ىذه اآللية كاألصناـ كالعبادات إلى ببلدىـ كعبدكىا " ألنو
عمى عدد مدنؾ صارت آليتؾ يا ييكذا " (إرِ  . )ُّ : ُُ + ِٖ :كقدمكا بنييـ ذبائح حية ليذه اآللية  ،كاعتبر اهلل أنيـ
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أخذت ً
يقدمكف أكالده ىك ذبائح ليذه اآللية " ً
بنيؾ كبناتؾ الذيف كلدتيـ لى كذبحتيـ ليا طعاما  .أىك قميؿ مف زناؾ أنؾ

ً
كجعمتيـ يجكزكف فى النار ليا " (حزُٔ  . )ُِ ، َِ :فكاف ىناؾ نكعيف مف الممارسات  )ُ -:أف يقدمكا
ذبحت بني
األكالد ذبائح حية فعبل ليذه اآللية.
ِ) أف يجيزكا أكالدىـ بيف أيادل ىذه األصناـ المشتعمة بالنار لتبارؾ األصناـ ىؤالء األطفاؿ.
حقيقة ىذه األصناـ كاألكثاف
" نعمـ أف ليس كثف فى العالـ كأف ليس إلو آخر إال كاحدا " (ُككٖ . )ْ :
" بؿ إف ما يذبحو األمـ فإنما يذبحكنو لمشياطيف ال هلل " (ُككَُ . )َِ :
إذان نفيـ أف مف يقؼ كراء ىذه العبادات ىك الشيطاف الذل ضمؿ الناس كخدعيـ ليعبدكنو تاركيف اهلل .كنفيـ مما حدث مع
مكسى النبى مف أعماؿ السحرة أنو كاف ليؤالء السحرة قكة عمى عمؿ أشياء خارقة لتضميؿ الناس .كلكف كؿ ىذا ال قياـ لو
ً
ِّى السحرة  ،كلكف قكؿ الكتاب أف " عصا ىركف إبتمعت عصى
أماـ قكة اهلل  ،فعصا ىركف تحكلت إلى ثعباف كىكذا عص ٍ

سحرة فرعكف " (خرٕ  )ُِ – ٖ :فيذا يعنى أف قكة الشيطاف تبلشت أماـ قكة اهلل .كالعجيب أف الشيطاف كاف يخدع فى
عصكر الظبلـ القديمة البشر بخداعاتو ىذه  ،أما اآلف كفى األياـ الحالية كفى عصر نكر المسيح  ،فقد جعؿ الشيطاف
عبادتو عبادة صريحة لو  ،كمف يعبدكف ىذه العبادة يسمكف أنفسيـ عبدة الشيطاف  ،كلكنيا الشيكة الخاطئة التى أعمت
أعيف البشر ،فبعد أف كانكا يعبدكف الشيطاف مف خبلؿ أصناـ ىى رمز لمشيطاف صار الناس اآلف كيا لمعجب  ،يعبدكف
الشيطاف صراحة.
النبكات ضد األمـ

ىناؾ نبكات كثيرة ضد األمـ  ،تحمؿ إنذارات كأخبا ار مخيفة ضدىـ باليبلؾ كالخراب  .كلكؿ األنبياء تقريبا نبكات ضد األمـ
أل الشعكب الكثنية .بؿ أف مف األنبياء الصغار مف كانت نبكتو متجية ضد أمة بعينيا  ،فعكبديا تنبأ ضد أدكـ كناحكـ
تنبأ ضد أشكر
كحبقكؽ تنبأ ضد بابؿ.......

فيؿ اهلل ضد ىذه األمـ ؟

اهلل ليس ضد األمـ

ىناؾ تصكر خاطئ عند الييكد  ،كتأثر بعض الناس بأقكاليـ  ،أف الكتاب المقدس فى العيد القديـ يشير إلى أف اهلل ىك إلو
خاص ليـ  ،كساعد عمى ذلؾ الفيـ الخاطئ لمكتاب .كلكف ليس ىذا ىك الفيـ الصحيح لمكتاب المقدس  ،كلكف ألف الكتاب
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المقدس ىك كتاب  -كاف لمييكد أساسا  -فنجد أنو يركز عمى تعامؿ اهلل مع الييكد  ،كلكف لك فيمنا الكتاب فيمان دقيقا
لكجدنا إشارات كثيرة ألف اهلل كاف يتعامؿ مع كؿ العالـ -:
 )1اهلل ليس ضد األمـ فيك خالؽ الجميع ،فيقكؿ سميماف فى سفر الحكمة " اهلل لك أبغض شيئا ما كاف قد ككنو أصبل "
(حؾُُ) .إذانخمؽ اهلل األمـ ألنو يحبيـ كيريدىـ فميـ دكرىـ كعمميـ الذل خمقيـ اهلل ليعممكنو (أؼِ . )َُ :
 )2ممكى صادؽ رمز المسيح كالذل بارؾ إبراىيـ أبك األباء كأخذ منو العشكر  ،ألـ يكف أمميا.
 )3أيكب كأصحابو أليسكا مف األمـ  ،فيـ ليسكا مف نسؿ يعقكب  ،كلكف الحظ حكاراتيـ كمستكاىـ الركحى العالى جدان
 ،بؿ كاف اهلل يكمميـ برؤل كأحبلـ (ألْ  . )ُٕ – ُِ :فمف أيف أتت ىذه المستكيات الركحية العالية  ،أليس مف
اهلل...إذان اهلل كاف لو تعامبلت مع األمـ.
 )4بمعاـ النبى األممى كالذل تنبأ نبكات عجيبة عف المسيح كخبلص المسيح  ،مف أيف أتى بيذا ؟ أليس مف اهلل  ،بؿ
نجده يدخؿ فى حكار مباشرة مع اهلل .كىذه النبكات ىى التى عمى ىداىا إنتظر المجكس ميبلد المسيح حسب نبكة
أبييـ بمعاـ .كإلنتظارىـ كؿ ىذا الزماف كافأىـ اهلل ككمميـ بمغتيـ عف طريؽ نجـ أرسمو اهلل ليـ ليقكدىـ إلى حيث
المسيح .كىؤالء المجكس نسؿ بمعاـ كعبراألزماف ألـ يككنكا مف األمـ.
 )5نينكل ألـ يرسؿ ليـ اهلل يكناف النبى  ،ككانت تكبة نينكل درسا لكؿ األجياؿ .فيؿ بعد أف عفا عنيـ اهلل يعكد
كييمكيـ فى البحيرة المتقدة بالنار فقط ألنيـ ليسكا ييكدا مف نسؿ يعقكب  .كبحارة يكناف مف أيف كانت ليـ ىذه
الشفقة كالرقة فى التعامؿ مع يكناف  ،أليس ىذا مف عمؿ اهلل معيـ  ،فكؿ عطية صالحة ىى نازلة مف فكؽ مف

عند أبى األنكار (يعُ  ، )ُٕ :كمف أيف عرفكا أف ىناؾ إلو ينبغى أف ييصمِّى لو الجميع " قـ أصرخ إلى إليؾ

عسى أف يفتكر اإللو فينا فبل نيمؾ " (يكفُ  )ٔ :فقكليـ ىذا يعنى أف ىناؾ إلو كاحد لمجميع .كالحظ أنيـ قدمكا

لمرب ذبيحة (يكفُ  )ُٔ :فقكؿ الكتاب الرب فيذا يعنى ييكه إلو إسرائيؿ  ،إذان ىـ آمنكا باإللو الحقيقى .فيؿ
يرفضيـ اهلل بعد ىذا ألنيـ ليسكا مف نسؿ يعقكب .كالحظ أف اهلل كمميـ بمغتيـ  ،فيـ يفيمكف كبحارة لغة البحر
كاضطرابو كىياجو غير العادل ثـ ىدكءه فجأة إذ ألقكا يكناف فى البحر .كؿ ىذا يشير لتعامؿ اهلل مع األمـ.
 )6كىناؾ نبكة ضد نينكل ىى نبكة ناحكـ النبى تتنبأ بيبلؾ أشكر كفنائيا كأتت بعد يكناف بحكالى ََُ سنة  ،فاهلل قبؿ
أف يييمؾ كيخرب ينذر أكال  ،كىذا ما حدث فعبل  .كىذا إف دؿ عمى شئ فيك يدؿ عمى أف اهلل يحب نينكل فيـ

خميقتو كال يريد ىبلكيا لذلؾ أنذرىا فمما إستجابت فرح بيا .لكف حينما تقست القمكب سمح بخرابيا .كىذا نفس ما
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قالو اهلل عف شعب ييكذا " ىؿ مسرة أيسر بمكت الشرير يقكؿ السيد الرب  .أال برجكعو عف طرقو فيحيا " (حزُٖ :
ِّ) .
"

 )7كاألعجب أننا نرل عند أحد شعراء اليكناف كاسمو أبيمينيدس ىذا الشعر العجيب إللو أسماه اإللو المجيكؿ

لقد صنعكا لؾ قب ار أييا القدكس األعمى كالكريتيكف دائما كذابكف كقتمة .كحكش ردية بطكف بطالة .كلكنؾ لست
ميتا إلى األبد ...أنت قائـ كحى ألنو بؾ نحيا كنتحرؾ كنكجد "  .فمف أيف أتى ىذا الشاعر األممى بيذا الكبلـ
العجيب إالٌ لك كاف اهلل يتعامؿ مع األمـ .عاش ىذا الشاعر قبؿ المسيح بػ ََٔ سنة.
 )8تشابيت كربما تطابقت بعض أمثاؿ سميماف كحكمتو مع بعض األمثاؿ الحكيمة عند بعض شعكب األمـ (فبعض
األمثاؿ األخرل الفاسدة عندىـ ىى مف نتاج خبرات فاسدة) فكيؼ حدث ىذا إالٌ لك كاف المصدر كاحدان كىك الركح
القدس .فاهلل يشرؽ شمسو عمى األبرار كاألشرار (متٓ  ، )ْٓ :مما يعنى أف اهلل كمسئكؿ عف خميقتو كميا أكحى
لحكماء ىذه الشعكب بيذه األمثاؿ الحكيمة حتى ال يقكدىـ عدك الخير لميبلؾ التاـ .فبل يعقؿ أف يترؾ اهلل الشيطاف
يعيث فى األرض فسادان كيضمؿ الناس كال يككف ىناؾ عمؿ مضاد مف اهلل.
 )9ىناؾ نبكات قاسية جدا عمى بابؿ كذلؾ لتدميرىا لمييكؿ كألكرشميـ  ،كلكف ىؿ اهلل ضد البشر الذيف فييا ؟ قطعا ال
...فنرل اهلل يتعامؿ مع ممؾ بابؿ الشيير نبكخذ نصر عف طريؽ األحبلـ (داِ) كضربات التأديب (داْ) حتى قاده

لئليماف بو  ،كألف يتكاضع كيخشع أمامو كيقكؿ " كباركت العمىٌ كسبحت كحمدت الحى إلى األبد الذل سمطانو

سمطاف أبدل كممككتو إلى دكر فدكر " (داْ . )ّٕ – ّّ :كالحظ أف اهلل ال يجبر الناس عمى شئ بؿ خمؽ اهلل
اإلنساف عاقبل  ،كيتعامؿ اهلل مع اإلنساف باإلقناع " أقنعتنى يا رب فإقتنعت كألححت عمى فغمبت " إر َِ . )ٕ :
كالحظ طكؿ المدة التى تعامؿ اهلل فييا مع نبكخذ نصر كاألساليب المتنكعة التى تعامؿ بيا معو حتى كصؿ إلى ما
كصؿ إليو مف اإليماف  ،فاهلل ...قصبة مرضكضة ال يقصؼ.
)11

اهلل ال ييتـ فقط باألمـ كبشر بؿ ييتـ بالحيكانات ككؿ الخميقة  ،فيك يرزؽ الجميع كحنانو كرحمتو تشمؿ

الجميع  ،عصافير السماء كلفراخ الغرباف ىذه التى يكرىيا الناس لكف اهلل يرزقيا (مز ُْٕ  ، )ٗ :كلمكحكش التى
يريد الناس قتميا كلمدكدة الصغيرة  ،كلمنعاـ  ،كلنبلحظ أف النعامة تترؾ بيضيا لكحكش البرية تدكسو فيحافظ اهلل

عميو (ألّٗ  )ُٖ – ُّ :كلنسمع قكؿ اهلل ليكناف النبى " أفبل أشفؽ أنا عمى نينكل المدينة العظيمة التى يكجد
فييا أكثر مف إثنتى عشرة ربكة مف الناس الذيف ال يعرفكف يمينيـ مف شماليـ كبيائـ كثيرة" ىذا ىك اهلل المحب
الحنكف عمى خميقتو أفييمؾ األمـ ألنيـ ليسكا مف نسؿ يعقكب  ،بينما نراه فى ىذه اآلية ييتـ بالبيائـ ؟!
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)11

ىناؾ نبكات عديدة فى العيد القديـ تشير لقبكؿ األمـ كايمانيـ فى المستقبؿ كلنأخذ أمثمة لذلؾ " سبحكا الرب

يا كؿ األمـ(...مزُُٕ  " + )ُ :ألنو مف مشرؽ الشمس إلى مغربيا إسمى عظيـ بيف األمـ كفى كؿ مكاف
يقرب إلسمى بخكر كتقدمة طاىرة ألف إسمى عظيـ بيف األمـ قاؿ رب الجنكد " (مبلُ  .)ُُ :كاآلف قاؿ الرب
جابمى مف البطف عبدا لو (المسيح الذل أخمى ذاتو آخذا صكرة عبد) إلرجاع يعقكب (اإلسـ القديـ لو يشير لمييكد) فينضـ
إليو إسرائيؿ (اإلسـ الجديد ليعقكب رم از لكنيسة العيد الجديد إسرائيؿ اهلل غؿٔ  ُٔ :كىذه ضمت األمـ كالييكد)  ..فقاؿ قميؿ
أف تككف لى عبدا إلقامة أسباط يعقكب كرد محفكظى إسرائيؿ .فقد جعمتؾ نك ار لألمـ لتككف خالصى إلى أقصى
األرض( ...إشْٗ  . )ٕ – ٓ :كراجع ( إشْٓ  . )ٕ – ُ : ٔٓ + ّ – ُ :كراجع مزمكر ٕٖ لترل نبكة
كاضحة لدخكؿ شعكب مصر كبابؿ كفمسطيف كصكر كككش إلى شعب اهلل.
)12

ألـ يبارؾ اهلل شعب مصر كأشكر فى سفر إشعياء " مبارؾ شعبى مصر كعمؿ يدل أشكر. )ِٓ : ُٗ(..

بؿ قاؿ اهلل " شعبى مصر " كلـ يقؿ شعب مصر مما يعنى أف شعب مصر صار مف خاصتو.
)13

اهلل ليس ضد أشخاص كال بشر إنما اهلل ضد الشيطاف كالعبادة الكثنية كالخطية التى يخدع بيا الشيطاف

ً
ص ىرع " كيصؿ فى ضعؼ العقؿ إلى درجات عجيبة
البشر فيجعميـ كمف ببل عقؿ كيقكؿ الكحى " شعب ال يىعٍقؿ يي ٍ

مف الممارسات الكثنية الحمقاء " الزنى كالخمر كالسبلفة تخمب القمب .شعبى يسأؿ خشبو  ،كعصاه تخبره( "..ىكْ

 )ُْ – ُُ :كىذه كانت عادة كثنية فيكقفكف عصا كيترككنيا تسقط كيحددكف مكاقفيـ بناء عمى إتجاه كقكع العصا
 ،ككانكا يذبحكف عجبل كيحددكف مكاقفيـ بناء عمى لكف كبده (حزُِ  . )ُِ :إلى ىذه الدرجة إستخؼ الشيطاف
بعقؿ اإلنساف  ،كما الذل أدل باإلنساف ليصؿ إلى ىذه الدرجة ؟ الزنى كالخمر  .كىذا ما يدفع إليو عدك الخير.
كنرل سخرية الكحى مف العبادة الكثنية (إشْْ  . )َِ – ُِ :كيخبر اهلل شعبو أف اهلل ىك الكحيد الذل يعرؼ
المستقبؿ (إشُْ ( + )ِْ – ُِ :إشْْ  . )ٖ – ٔ :كفى ىذه النقطة نرل اهلل العادؿ خالؽ الخميقة كميا كدياف
كؿ البشر .أنو حيف يديف يديف الجميع ييكدان كأمـ ببل إستثناء  .بؿ نجد أف النبكات ضد األمـ كانت عدة آيات فقط
 ،أما النبكات ضد إسرائيؿ فطالت إلصحاحات.
)14

ىناؾ ما يسمى النامكس الطبيعى (الضمير) كىذا لكؿ البشر  ،ييكد كأمـ كمسيحييف كىى كصايا اهلل

مطبكعة عمى القمب .فإذا كاف اهلل قد طبع كصاياه عمى قمكب األمـ فيك يتعامؿ معيـ .كبيذا النامكس الطبيعى
عرؼ يكسؼ أف الزنا يغضب اهلل .كبيذا النامكس أطمؽ يعقكب عمى المكاف الذل تصارع فيو مع اهلل بيت إيؿ أم
بيت اهلل كدشف المكاف بالزيت  ،كعرفت الرقة كالرحمة بؿ كالصبلة طريقيا إلى قمكب بحارة يكناف  .كنسمع بكلس
الرسكؿ يقكؿ " إف كاف األغرؿ يحفظ أحكاـ النامكس أفما تحسب غرلتو ختانا "
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(ركِ  . )ِٔ :ككيؼ يستطيع األغرؿ أف يحفظ النامكس إف لـ يكف اهلل قد طبع النامكس عمى قمبو .كنبلحظ أنو
إذا كاف األمـ قد كسركا النامكس الطبيعى فإف الييكد قد كسركا نامكس مكسى كراجع (ركُ  -ركّ).
)15

نخمص مف ىذا أف اهلل ىك لكؿ العالـ  ،خمؽ الجميع ألنو يحبيـ كيريدىـ كيرعاىـ  ،كقد طبع كصاياه عمى

قمكبيـ كاف قيؿ عف الييكد أنيـ شعب اهلل المختار  ،فيذا يعنى أنيـ مختاريف ليأتى منيـ المسيح كليككنكا أمناء
مكتبة المسيحية  ،أل ما بيف أيدييـ مف النامكس كالنبكات تشيد بأزلية فكرة الخبلص( .فى ىذه النقطة راجع
مكضكع إسرائيؿ باب ْ ) .
إذان لماذا كؿ ىذه النبكات ضد األمـ
رأينا أف الشيطاف كراء كؿ ىذه العبادات الكثنية  ،كنرل أف اهلل يي ىعبِّر فى ىذه النبكات عف ضيقو الشديد مف أعماؿ الشيطاف

(ُككٖ ُ + ْ :ككَُ -: )َِ :

ُ) مف ناحية  ،اهلل غاضب منو ألعمالو كالتى أفسدت اإلنساف.
ِ) كمف ناحية أخرل اهلل غاضب مف إستجابة اإلنساف لو.
كلكف نممح أف خطايا األمـ التى يعمف اهلل نبكات عنيا إنما ىى صفات الشيطاف كخطاياه .كبيذا تصبح ىذه الشعكب رم از
لمشيطاف  ،كنرل ىذا بكضكح فى نبكتيف األكلى خاصة بممؾ بابؿ (إشُْ) كالثانية خاصة بممؾ أشكر حز(ِٖ) حيث نجد
الكبلـ عف ممؾ منيـ ثـ يتحكؿ الكبلـ فجأة إلى ممؾ مف نكع آخر ال يمكف أف يككف إنساف عادل ......مثبلن كيككف فى يكـ
يريحؾ الرب مف تعبؾ كمف إنزعاجؾ كمف العبكدية القاسية...أنؾ تنطؽ بيذا اليجك عمى ممؾ بابؿ كتقكؿ .كيؼ باد
الظالـ....الضارب الشعكب بال فتكر...إستراحت إطمأنت كؿ األرض(....إلى ىنا فالكبلـ يمكف أف يككف فعبل عمى ممؾ بابؿ  ،لكف

مايأتى بعد ىذا ال ينطبؽ عمى إنساف) كيؼ سقطت مف السماء يا زىرة بنت الصبح(..إشُْ  . )ُٕ – ّ :كىذا األسمكب نفسو
نجده عف ممؾ صكر فى (حزِٖ)
كلكف لماذا إستخدـ الكحى ىذيف الممكيف بالذات ليرم از لمشيطاف بيذا األسمكب؟ -:
ممؾ بابؿ يمثؿ القكة المدمرة كالجيكش الجبارة التى دمرت األرض  ،فجيش بابؿ أينما تكجو كاف يخرب كيقتؿ ،كبابؿ ىى التى
دمرت ىيكؿ اهلل ،
كبابؿ ىى التى إستعبدت شعب اهلل فى سبى إستمر َٕ سنة  ،حتى جاء ككرش ممؾ فارس ككسر بابؿ كحرر شعب اهلل .
فصارت بابؿ بيذا رم از لمشيطاف الذل إستعبد اإلنساف كدمره كييكؿ هلل فكاف قتاالن لمناس منذ البدء (يكٖ  ، )ْْ :حتى جاء
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المسيح كحررنا فصرنا أح ار ار (يكٖ  ، )ّٔ :كفى ىذا صار ككرش رم از لممسيح  ،فيك محرر شعب اهلل كىك بانى الييكؿ
(أصدر أم ار بالبناء) الذل دمرتو بابؿ (التى ترمز لمشيطاف) ككما كسر ككرش أبكاب بابؿ المنيعة ىكذا كسر المسيح أبكاب الجحيـ
ليخرج الذيف رقدكا عمى رجاء  ،كمعنى إسـ ككرش = شمس كباألرامية راعى كىذه ىى صفات المسيح شمس البر كالراعى
الصالح .بؿ قاؿ عنو الكتاب ىذا صراحة ...أنو مسيح الرب كأنو الراعى المعيف مف قبؿ اهلل ليتمـ ىذا العمؿ (إشْْ ِٖ :
. )ُ : ْٓ +
أما ممؾ صكر بغناه الفاحش كأمكالو فقد صار رم از لمممذات العالمية كالشيكات الحسية كاغراءت الخطية  ،كلنرل ماذا صنعت
إيزابؿ زكجة أخاب ممؾ إسرائيؿ كىى إبنة ممؾ صكر الذل كاف رئيسان لكينتيا فى نفس الكقت  ،ككيؼ أدخمت عبادة البعؿ
إلى إسرائيؿ بكؿ ما تضمنتو مف فجكر فى ىياكؿ البعؿ فأفسدت شعب اهلل تماما مما أدل ألف اهلل سمح لممؾ أشكر أف يدمر
إسرائيؿ المممكة الشمالية تماما.
كىذه كسائؿ حركب الشياطيف ضد اإلنساف عادة  ،فإما الخداع بإغراءات الخطايا التى فى العالـ (كيمثميا غنى صكر) أك
اإلضطياد الدمكل (كىذا ما تمثمو بابؿ)  .كىذا نراه فى سفر الرؤيا (رؤُّ) كأف ىناؾ كحشيف فى سيظيراف فى نياية األياـ
 ،كحش البحر كىذا شخص دمكل  ،كىناؾ كحش البر كىك إنساف مخادع  ،كيعطييما الشيطاف كؿ قكتو .كأليس ىذا ىك
األسمكب الذل إتبعو الشيطاف فى حربو ضد المسيح .فبدأ معو بإغراءات خطايا العالـ كأمجاده " أعطيؾ كؿ ىذه " كلما
رفض كاف اليجكـ مف الكينة كالفريسييف كاستمر ىذا إلى أف إنتيى بالصميب.
َٕ سنػػػػة  -:إً ٍستيعبًد شعب اهلل مدة َٕ سنة فى بابؿ  .فمقد تـ السبى عمى أربع مراحؿ بدأت فى أياـ الممؾ ييكياقيـ ،
فمقد جاء نبكخذ نصر ممؾ بابؿ كأخذ معو أعدادا كبيرة مف المسبييف ليستعبدىـ فى بابؿ ككاف منيـ دانياؿ كالثبلث فتية ،
ككاف ذلؾ سنة َٔٔ ؽ.ـ .ككاف السبى الرابع كاألخير سنة ٖٔٓ ؽ.ـ .كفى ىذه المرة أخذ كؿ مف ىك قادر عمى العمؿ إلى
بابؿ كترؾ فى أكرشميـ مساكيف األرض  ،كدمر المدينة كالييكؿ كأخذ آنية بيت الرب (كىذه ترمز لشعب اهلل الذل ىك آنية
يسكف فييا ركح اهلل ُككُ ِ+ ُٔ:تىِ  )ُِ ، َِ:كأحرؽ المدينة ككسر أسكارىا كتركيا خرابا .كىذا ما عممو الشيطاف
فى اإلنساف .كاستمر ذلؾ حتى سنة ّٔٓ ؽ.ـ .عندما حرر ككرش الشعب كبيذا تمت نبكات إرمياء النبى (إرِٓ . )ِٗ ،
فالسبى بدأ سنة َٔٔ كانتيى سنة ّٔٓ ؽ.ـ .أل مدة َٕ سنة.
كىذه السبعكف سنة فى السبي كانت عقكبة لمشعب عف خطيتيـ  ،كلكنيا عقكبة لفترة محدكدة ليأتى بعدىا ككرش كيحرر
الشعب  .ككاف ىذا رم از ألننا بخطيتنا إستيعبًدنا لمشيطاف لفترة محدكدة إلى أف جاء المسيح كحررنا.
َُ...

ٕ ىى سبعة أياـ الخميقة كنحف اآلف فى اليكـ السابع...

كرقـ َٕ = ٕ ×

كرقـ َُ يمثؿ الكصايا  .كبيذا تصبح مدة الػ

َٕ سنة ىى مدة رمزية تشير لممدة التى يقضييا اإلنساف عمى األرض بآالميا كضيقاتيا الناتجة عف كسره لمكصايا .فآدـ أبك
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البشرية بالجسد سقط فى نياية اليكـ السادس فبدأ اليكـ السابع عمى األرض  ،كاإلنساف مستعبد لمشيطاف .كنبلحظ أنو عندما
أخطأ آدـ فارقو اهلل فإستعبده الشيطاف  ،كعندما أخطأت أكرشميـ فارؽ اهلل الييكؿ فدمره جيش بابؿ (حز ٖ – حزُُ)  .كىذا
ما قالو بكلس الرسكؿ " إذ أخضعت الخميقة لمبطؿ  .ليس طكعا بؿ مف أجؿ الذل أخضعيا عمى الرجاء " (ركٖ . )َِ :

سيٍم ًقى مسيحنا فى نياية ىذا اليكـ السابع الشيطاف فى
ككما ىخ ًرىب ٍ
ت بابؿ فى نياية الػ َٕ سنة بيد ككرش مسيح الرب  ،ىكذا ي

البحيرة المتقدة بالنار لييمؾ أبديان( .رؤَِ . )َُ :

كىناؾ أيضا نبكة أخرل فى سفر دانياؿ النبى اإلصحاح التاسع يقكؿ فييا أف المسيح سيأتى بعد َٕ أسبكعا  ،كىذه النبكة
قيمت فى بداية ممؾ مادل كفارس بعد سقكط بابؿ عمى يد ككرش الممؾ الفارسى .كحقا لقد أعاد ككرش الممؾ شعب اهلل إلى

أرضو كلكف ظؿ الشعب تحت حكـ فارس ثـ اليكناف ثـ الركماف مدة َٕ أسبكع سنيف أل َٕ × ٕ = َْٗ سنة  .أل أف

الشعب ظؿ فى حالة عبكدية كببل حرية تحت حكـ ىذه الشعكب الكثنية  .كلقد جاء المسيح فعبل بعد ىذه النبكة بػ َْٗ سنة

(يرجى الرجكع لتفسير سفر دانياؿ النبى لمزيد مف الشرح)  .كبيذا تتكرر نفس الفكرة أف شعب اهلل يظؿ مستعبدا لفترة زمنية
تقدر بسبعيف كحدة (سنة أك أسبكع سنيف) .

كيقكؿ مكسى النبى لشعب إسرائيؿ " سبعيف نفسا نزؿ آباؤؾ إلى مصر كاآلف قد جعمؾ الرب إليؾ كنجكـ السماء فى الكثرة "

(تثَُ  . )ِِ :فكاف عدد األنفس الذيف نزلكا إلى مصر َٕ نفسا (تؾْٔ  . )ِٕ :كبالرجكع لئلصحاح العاشر مف سفر
التككيف نجد حص انر لكؿ شعكب العالـ التى تناسمت مف نكح كنجد أف عددىا َٕ شعبان .فإذا فيمنا أف نزكؿ الشعب إلى

مصر كعبكديتيـ لفرعكف كاف رم انز لعبكدية البشر لمشيطاف بسبب الخطية  .فيككف تكرار رقـ َٕ ما بيف عدد األنفس التى

نزلت إلى مصر كعدد شعكب العالـ الػ َٕ ىك إشارة لعبكدية كؿ البشر لمشيطاف بسبب الخطية ييكدان كانكا أـ أمـ  ،إلى أف

جاء المسيح كحرر الجميع كقاؿ لمييكد " إف حرركـ اإلبف فبالحقيقة تككنكف أح ار ار"

(يكٖ . )ّٔ :

بابػػػػػػؿ
يصكرىا سفر الرؤيا فى اإلصحاح ُٕ بإمرأة زانية زنى معيا ممكؾ األرض كىى جالسة عمى مياه كثيرة محاكلة أف تتجمؿ ،
كيقكؿ ..كعمى جبيتيا إسـ مكتكب ً .سهر  .بابؿ العظيمة أـ الزكانى كرجاسات األرض .كقكلو األرض فيك يعنى اإلنساف
الذل يظف أنو إمتمؾ الكثير مف شيكات األرض كال ييتـ بأف تككف لو كنكز فى السماء .كجالسة عمى مياه كثيرة فيذا إشارة
لخيرات كممذات ىذا العالـ  .كالرب قاؿ عف الشيطاف رئيس ىذا العالـ  ،فيك يعطى ممذات حسية كخطايا لمف يسير معو
كيخضع لو  ،كيعطيو إحساس مخادع بأنو إمتمؾ كؿ شئ فصار ىممًكان عمى األرض (يكُْ  .)َّ :كال يدرل أف الشيطاف قد
إمتمكو ىك " أعطيؾ ىذه جميعيا إف خررت كسجدت لى " (متْ  . )ٗ :كنرل فى ىذا أف ممكؾ بابؿ كأشكر كانكا يعطكف
ألنفسيـ لقب ممؾ ممكؾ (حزِٔ  + ٕ :داِ  + ّٕ :إشَُ  . )ٖ :كنفيـ مف ىذا أف كؿ مف يقبؿ خطية مف يد الشيطاف

ليتمذذ بيا كيتصكر أنو إمتمؾ شيئا ىك فى الحقيقة صار عبدا لمشيطاف.
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كنمركد الذل أسس بابؿ (تؾَُ  )ُُ – ٔ :ىذا ىك إبف ككش بف حاـ بف نكح  ،إذان ىك ممعكف لعنة نبكية نطؽ بيا نكح
(تؾٗ  . )ِٗ – ِٓ :ككاف إسـ نمركد عند الييكد رم از لمتمرد ضد اهلل .كيقكؿ عنو الكتاب أنو كاف جبار صيد فيك الصكرة
المضادة لمممؾ المثالى أل الراعى (ُصـٓ  . )ٕ :فإف كاف المسيح ىك الراعى الصالح كرئيس الرعاة يككف نمركد رم از
لمشيطاف الذل ىك ضد المسيح (ُبطٓ  . )ْ :فنمركد صياد يقتؿ فريستو  ،أما الراعى فيك يبذؿ نفسو عف خرافو .ككاف
أكؿ ًذ ٍكر لبابؿ فى سفر التككيف (تؾَُ  )َُ :فيقكؿ أف نمركد كاف إبتداء مممكتو بابؿ...كنمركد ىذا يقكؿ عنو الكتاب أنو
األرض...جبار صيد أماـ الرب "  .كأما نمركد مؤسس بابؿ فيك مخمكؽ جبار كما قاؿ عنو الكتاب ،
" إبتدأ يككف جبا ار فى
ى
كنمركد إسـ سامى كيعني جبار أك متمرد  .كيقكؿ ميخا النبى "بابؿ أرض نمركد" (مىٓ  . )ٔ :كىك أكؿ مف أسس مممكة
فى تاريخ البشرية  ،كمف إشارات عديدة يبدك أنو كاف شخصية عدكانية شريرة .ثـ فى (تؾُُ  )ٗ – ُ :نجد بداية التمرد
عمى اهلل فى حادثة بناء برج بابؿ كمف ثـ بمبمة األلسنة  ،كىذه إشارة ضمنية لعدـ المحبة فبل كجكد لطريقة لمتفاىـ بيف البشر
 ،كىذا عكس عمؿ الركح القدس كمف ثماره المحبة  ،مما ظير يكـ الخمسيف فى التكمـ بألسنة فكجدت طريقة لمتفاىـ بيف
البشر مما يؤدل لممحبة .فإف كاف التفاىـ يؤدل لممحبة فإف سمة ممككت اهلل المحبة  ،فعدـ المحبة يؤدل لمصراع كالدـ لغة
مممكة الشيطاف القتاؿ لمناس منذ البدء (يكٖ )ْْ :
كقكلو فى سفر الرؤيا أف إسـ بابؿ سر فيذا إشارة ألف بابؿ ىنا قد ال تعنى جغرافيا بابؿ = العراؽ  ،كلكنو إسـ يشير لمممكة
مضادة هلل فى كؿ العالـ  ،ككؿ مف يترؾ اهلل كيذىب لغيره يسمي الكتاب ىذا بالزنى الركحى .كمف كؿ ما سبؽ نأخذ بابؿ
كرمز لمممكة الشيطاف عمى األرض  ،فالشيطاف ىك المتمرد عمى اهلل  ،الجبار الذل يصيد ضحاياه مف البشر بإغراءات
الخطايا كالشركر كالممذات الحسية .كمف ىنا قاؿ المفسركف أف ىناؾ عريسيف كعركستيف فى الكتاب المقدس  ،المسيح
عريس كنيستو ....كىناؾ ....الشيطاف عريس بابؿ مممكة الشر المقاكمة هلل فى ىذا العالـ .كنبلحظ فى سفر إرمياء
اإلصحاح ِٓ أف اهلل يعطى إرمياء النبى كأسا قاؿ عنو كأس سخط مف يد اهلل ليسقى الشعكب (أكرشميـ...كمصر...ككؿ
األمـ المعركفة كقتيا) كفى النياية يشرب ممؾ شيشؾ بعدىـ (ُٓ – ِٗ)  .كشيشؾ كممة رمزية تشير لبابؿ كىذا يتضح مف
(إرُٓ  )ُْ :كفييا يذكر النبى اإلسميف معا  ،بابؿ كشيشؾ .كليذا تفسيريف  )ُ -:أف شيشؾ كاف إسما آخر لبابؿ أك
لجزء منيا عمى األقؿ.

ِ) ىى كممة بيا لغز كبيا تبلعب فى الحركؼ كقد تشير لشئ ما زاؿ غامضا .كلكنيا عمكما ىى

رمز لبابؿ .كمعنى كبلـ إرمياء النبى أف الشيطاف كرمزه ممؾ بابؿ سيسكد كيستعبد كؿ العالـ  ،ثـ يشرب ىك أخي ار كأس
سخط اهلل عميو حيف يمقيو فى البحيرة المتقدة بالنار .ككرمز ليذا نجد نبكات رىيبة ضد بابؿ فى إصحاحيف طكيميف مف سفر
إرمياء النبى (َٓ  )ُٓ ،كطمب مف مندكب لو ىك سرايا بف نيريا الذاىب إلى بابؿ أف يق أر ىذا الكبلـ عند نير الفرات ثـ
يربطو بحجر كيمقيو فى نير الفرات قائبل "ىكذا تغرؽ بابؿ كال تقكـ مف الشر الذل أنا جالبو عمييا كيعيكف" (إرُٓ ٓٗ :
– ْٔ)  .كىذا نفس ما قالو سفر الرؤيا (ُٖ  " )ُِ :كرفع مالؾ كاحد قكل حج ار كرحى عظيمة كرماه فى البحر قائال
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ىكذا بدفع ستيرمى بابؿ المدينة العظيمة كلف تكجد فيما بعد"  .كىناؾ تفسير لمعنى كممة شيشؾ كىك الغرؽ .كنرل مكآب
كرمز لمشيطاف يمداسا فى ماء المزبمة (إشِٓ  . )ُِ – ٗ :كنسمع أيضا فى إصحاح (رؤُِ) ما سمعناه عف بابؿ فى
(إرَٓ  )ُٓ ،مف نبكات رىيبة بخرابيا .كىذا نفس ما نسمعو فى (إشُّ  )ُْ ،بؿ فى (إشُْ) ينتقؿ الكبلـ صراحة مف
ممؾ بابؿ إلى الشيطاف بكضكح .كراجع (إشْٕ) لتجد نفس النياية المخيفة لمشيطاف  ،لكؿ ىذا نقكؿ أف بابؿ ترمز لمممكة
الشيطاف المتمرد عمى اهلل كيحاكؿ بكؿ ما يمكنو أف يجذب كؿ مف يستطيع ألف يتمرد عمى اهلل  ،مستخدما فى ىذا أسمحتو
مف ممذات كأمجاد ىذا العالـ .بؿ كانت بابؿ فى جماليا كركعة كفخامة مبانييا التى أسسيا نبكخذ نصر البناء العظيـ  ،كانت
رم از لجماؿ الشيطاف قبؿ سقكطو (حزِٖ  . )ُٓ – ُُ :كلذلؾ لـ نسمع كممة بركة كاحدة فى الكتاب مكجية لبابؿ .لذلؾ
ينبو اهلل أكالده ككؿ مف يريد الخبلص كالحياة األبدية أف يخرجكا مف بابؿ (أل يتكبكا عف خطاياىـ) حتى ال يناليـ مف
ضرباتيا (إشْٕ  + َِ :رؤُٖ . )ٖ – ْ :
كنجد نبكات عديدة ضد ممكؾ كشعكب كثيرة إضطيدت شعب اهلل كسنأتي لدراستيا  ،كلكف إذا كانت بابؿ رمز إلبميس
كمممكتو  ،تككف ىذه الشعكب ىي التى إنقادت لمشيطاف كنفذت خططو فى إضطياد شعب اهلل .ككما أف ىناؾ نبكات بيبلؾ
بابؿ فيناؾ نبكات بيبلؾ ىذه الشعكب كالممكؾ (حزِّ  + ِّ – ُٕ :يؤّ  )ُِ – ْ :كىذه الدينكنة المشار إلييا ىى
دينكنة اليكـ األخير .دينكنة كؿ ىؤالء ستككف مع الشيطاف فى البحيرة المتقدة بالنار (رؤُٗ ، َُ : َِ + َِ ، ُٗ :
ُٓ)  .كالعكس فنجد أف شعب اهلل ينجك فالمسيح بررىـ (يؤّ  . )ُِ ، َِ :كنرل فى نبكة عامكس عقكبة الكؿ يكـ
الدينكنة (دمشؽ كفمسطيف كصكر كأدكـ كعمكف كمكآب كييكذا كاسرائيؿ  ،فاهلل ضد الخطية فى كؿ زماف كمكاف أينما كانت ،
كاهلل الدياف يعاقب كؿ الخطاة .كاألالـ الحالية الحادثة لمبشر ىى نتيجة لمخطية  ،كناشئة مف أف اهلل أسمـ الخميقة لمبطؿ كلكف
عمى رجاء ىك أف يأتى ليفدل الخميقة (ركٖ  . ) َِ :كأتى المسيح كتمـ الفداء  ،كتبقت األالـ لتأديب أكالد اهلل " فمف يحبو
الرب يؤدبو " (عبُِ  . ) ٔ :كالحظ أف كسر بابؿ (أل الشيطاف) مرتبط بخبلص المسيح كرجكع العالـ إلى اهلل  ،فبعد أف
تنبأ إرمياء النبى بخراب بابؿ يقكؿ " فى تمؾ األياـ كفى ذلؾ الزماف يقكؿ الرب بنك إسرائيؿ (كنيسة األمـ) ىـ كبنك ييكذا
(الييكد) معا (فيـ صاركا كنيسة كاحدة ىى إسرائيؿ اهلل غؿٔ  )ُٔ :يسيركف سي ار كيبككف كيطمبكف الرب إلييـ (إرَٓ  .)ْ :كما
ىك المطمكب مف الكنيسة التى فداىا المسيح كأسسيا " إىربكا مف كسط بابؿ " (إرَٓ  . )ٖ :كالكنيسة ليا كعد بأف تنتصر
كتغمب " ألنى ىأنذا أكقظ كأصعد عمى بابؿ (الشيطاف) جميكر شعكب عظيمة (المسيحييف مف كؿ أمة كلساف) ......كتككف
أرض الكمدانييف غنيمة( "...إرَٓ  " )َُ ، ٗ :ألنكـ قد فرحتـ كشمتـ يا ناىبى ميراثى " (شماتة الشيطاف بسقكط اإلنساف)
(...إرَٓ  . )ُُ :كخراب الشيطاف صدر بحكـ نيائى " .....ىا آخرة الشعكب (بابؿ التى ضـ جيشيا مف كؿ األجناس) برية
كأرض ناشفة كقفر( ...إرَٓ  . )َِ – ُٕ :كىذا مرتبط بعكدة البشر هلل " إسرائيؿ (البشر الذيف أسقطيـ إبميس) غنـ متبددة
 .قد طردتو السباع (الشياطيف) ".....فى تمؾ األياـ كفى ذلؾ الزماف يقكؿ الرب ييطمىب إثـ إسرائيؿ فال يككف كخطية ييكذا
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فال تكجد ألنى أغفر لمف أبقيو " (غفراف الخطية كاف بدـ المسيح) (إرَٓ  . )َِ – ُٕ :كيمخص الكحى عمى لساف إرمياء
النبى تاريخ الخبلص كالفداء كيقكؿ

" ىكذا قاؿ رب الجنكد إف بنى إسرائيؿ كبنى ييكذا معا مظمكمكف ككؿ الذيف سبكىـ

أمسككىـ أبكا أف يطمقكىـ  .كلييـ قكل (ىك الفادل رب المجد يسكع المسيح الذل دفع دمو فدية)  .رب الجنكد إسمو .يقيـ دعكاىـ
لكى يريح األرض كيزعج سكاف بابؿ " (إرّّ – ّْ)  .كنجد نبكة حبقكؽ النبى كميا عف بابؿ .

كنرل الشيطاف ىك الذل يقكد الممكؾ الذيف يضطيدكف شعب اهلل " رئيس مممكة فارس كقؼ مقابمى كاحدا كعشريف يكما..
فإذا خرجت ىكذا رئيس اليكناف يأتى( ".داَُ  . )َِ – ُّ :فقكلو رئيس فارس أل الشيطاف الذل يحرؾ ممؾ فارس فيجعمو
يضطيد شعب اهلل  ،فنجد أف أحد ممكؾ فارس قد أمر بكقؼ بناء الييكؿ .كرئيس اليكناف ىك الشيطاف الذل يحرؾ ممؾ
اليكناف  ،كراجع ما فعمو أنطيكخس إبيفانيكس فى شعب اهلل.
كبنفس المفيكـ نجد بابؿ فى صكرة إمرأة زانية ( فيى قد تركت اهلل كذىبت كراء عريسيا الشيطاف) جالسة عمى كحش قرمزل
(الشيطاف الدمكل) مممكء أسماء تجديؼ (كىذه أخبلؽ الشيطاف) لو سبعة رؤكس ....ىى سبعة جباؿ  ...سبعة ممكؾ (ىى سبعة

ممالؾ كىى مصر فرعكف كأشكر كبابؿ )...كىذه الممالؾ ىى التى إضطيدت شعب اهلل عبر التاريخ (رؤُٕ كمو)  .كنسمع عف
ممؾ أشكر كرمز لمشيطاف يقكؿ " أليست رؤسائي كميـ ممككا " (إشَُ  . )ٖ :كمف ىذا نخمص أف النبكات التى قيمت ضد
األمـ إنما ىى أيضا ضد الشيطاف الذل يحركيـ فينقادكا إليو .كتككف كؿ أعماليـ البشعة فى إضطياد شعب اهلل كخطاياىـ
ىى بفعؿ الشيطاف المقاكـ هلل كالمتمرد عميو.
المعركة ىى بيف اهلل كالشيطاف
تى ىمرىد الشيطاف عمى اهلل كفىكر أف ...يجعؿ كرسيو فكؽ ككاكب اهلل...كيصير مثؿ العمىٌ (إشُْ  . )ُْ ، ُّ :كفى تمرده
ض آدـ كحكاء ليصنعا مثمو كيكس ار كصية اهلل متصكريف ىـ أيضا أنيـ سيصيركف مثمو (تؾّ  . )ٓ :كمف يكميا صارت
ىحر ى
ىذه عادة الشيطاف أف يغكل أكالد آدـ ليتمردكا عمى اهلل .ككانت النتيجة فساد الجنس البشرل كحزف اهلل عمى خميقتو .كقطعا

كاف اهلل فى ضيؽ مما حدث كيحدث مف إنتشار الشر فى العالـ ككأنو تحدل هلل .ككاف حزف اهلل ألنو محب لمبشر كحزف
عمى ما حدث ليـ (ىذا يفسر بكاء المسيح عمى قبر لعازر مع أنو يعمـ أنو سيقيمو بعد دقائؽ معدكدات)  .كقيؿ عف اهلل أنو
" فى كؿ ضيقيـ تضايؽ كمبلؾ حضرتو خمصيـ  .بمحبتو كرأفتو ىك فكيـ كرفعيـ كحمميـ كؿ األياـ القديمة" (إشّٔ .)ٗ :

كعبر عف ىذا الغيظ مف الشيطاف بقكلو " فدستيـ بغضبى ككطئتيـ بغيظى فى يرش
فاهلل لمحبتو لمبشر تضايؽ مما حدث ليـ ى
عصيرىـ عمى ثيابى فمطخت كؿ مبلبسى  .ألف يكـ النقمة فى قمبى كسنة مفديِّىى قد أتت " (إشّٔ  . )ْ ، ّ :فالعداكة
الحقيقية ىى بيف اهلل كالشيطاف كىذه النبكات ضد األمـ ىى فى الحقيقة نبكات تيديد ضد الشيطاف " كيؿ لؾ أييا المخرب

كأنت لـ تخرب( ".إشّّ  . )ُ :كيقكؿ إشعياء أيضا " فإف لرب الجنكد يكما عمى كؿ متعظـ كعاؿ كعمى كؿ مرتفع فيكضع
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" (ِ  . )ُِ :كىذا المتعظـ العالى ىك الشيطاف الذل رفع نفسو جدا ...فإنخفض جدا " ....أنزؿ األعزاء عف الكراسى كرفع
المتضعيف " (لكُ . )ِٓ ، ُٓ :
كالحظ مشاعر الحب فى قمب اهلل تجاه البشر كغيظو مف إبميس فيما فعمو بيـ  .كلكف ىذا كاف ثى ىمنان لمحرية التى أراد اهلل أف
يمنحيا لئلنساف فقد خمقنا اهلل عمى أح ار انر صكرتو كشبيو .كقطعا لـ يسكت اهلل  ،فاهلل لف يعجز عف الحؿ  ،كرأينا الحؿ فى

اآلية السابقة إذ نجد الدـ كقد لطخ ثيابو  ،بؿ كاف فى محبتو متشكقا ليذا اليكـ " ليس لى غيظ

(مف اإلنساف فغيظ اهلل مكجو

عمى الشكؾ كالحسؾ (كىذه ىى أثار الخطية كقد ظيرت كإكميؿ شكؾ عمى رأسو تؾّ  )ُٖ :فى القتاؿ (
لعدكه الحقيقى الشيطاف) ليت َّ

فيناؾ معركة بيف المسيح كالشيطاف الذل خطفنا منو كىذه كانت معركة الصميب) فأىجـ عمييا كأحرقيا معان  .أك يتمسؾ بحصنى

فيصنع صمحا معى  .صمحا يصنع معى " ( .إشِٕ  . )ٓ – ِ :كتنبأ إشعياء عف عمؿ المسيح الفدائى " يا رب إرتفعت
يدؾ (يد اهلل ىك المسيح) ...فى ذلؾ اليكـ يعاقب الرب بسيفو القاسى العظيـ الشديد (الصميب) لكياثاف الحية الياربة"...
(إشِٔ  . )ُ : ِٕ – ُُ :ثـ يقكؿ فى ذلؾ اليكـ غنكا لمكرمة المشتياة

(الكنيسة التى أحبيا المسيح كاشتيى أف تككف عركسا

لو)  .أنا الرب حارسيا  .أسقييا كؿ لحظة( .بالركح القدس) لئال يكقع بيا( .إشِٕ  )ّ ، ِ :فالرب حامييا .الرب عريس

كنيستو نجده يؤسس كنيستو ىنا (إش ِٕ  " )ٗ – ٔ :فى المستقبؿ يتأصؿ يعقكب
المسيح األزلى سيأتى مف نسمو) كيفرع إسرائيؿ

(يعقكب ىنا ىـ الييكد كيتأصؿ تعنى أف

(كنيسة العيد الجديد كيسمييا بكلس الرسكؿ إسرائيؿ اهلل  ،تضـ العالـ كمو مع مف آمف مف

الييكد غؿٔ  )ُٔ :كيمألكف كجو المسككنة ثمارا. "..

إذان إف كاف اهلل ضد الشيطاف ىكذا فمماذا يتركو ؟!
 )1نرل إجابة ىذا بكضكح فى سفر حبقكؽ  .فحبقكؽ النبى رأل الفساد كقد إنتشر فى ييكذا شعب اهلل  ،فإشتكى هلل "
حتى متى يا رب أدعك كأنت ال تسمع أصرخ إليؾ مف الظمـ كأنت ال تخمص " (حبُ  . )ِ :كيريو اهلل صكرة لبابؿ

بكحشيتيا كىى رمز لمشيطاف (حبُ  . )ُُ – ٓ :كيصرخ حبقكؽ " يارب لمحكـ جعمتيا كيا صخر لمتأديب أسستيا
" (حبُ  . )ُِ :كفى اإلصحاح الثانى لحبقكؽ النبى نرل جزاء بابؿ عمى ما فعمتو بشعب اهلل .فاهلل يسمح بتأديب
شعبو .كلكف نجد اهلل كأب يرل إبنو ييعاقىب بسبب ذنب إرتكبو كلكنو يبكى ألالـ إبنو.
 )2نسمع فى نبكة زكريا النبى أف ىناؾ أمة يرسميا اهلل لتؤدب أمة أخرل (زؾُ  . )َِ - ُٖ :كفعبل أرسؿ اهلل ممؾ
اء عمى ما فعمتو بشعبو .فاهلل يرسؿ أمة لتؤدب شعبو  ،كحينما ينتيى التأديب يرسؿ أمة أخرل
فارس ليضرب بابؿ جز ن
لتؤدب مف تسبب فى أذية شعبو .كفى ىذا يقكؿ اهلل " كيؿ ألشكر قضيب غضبى كالعصا فى يدل ىى سخطى "

(إشَُ  . )ٓ :كبعد أف ينتيى التأديب يقكؿ اهلل " فيككف متى أكمؿ السيد كؿ عممو بجبؿ صييكف كأكرشميـ أنى
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أعاقب ثمر عظمة قمب ممؾ أشكر كفخر رفعة عينيو " كلماذا العقاب ؟ ألنو قاؿ بقدرة يدل صنعت " "...ىؿ تفتخر
الفأس عمى القاطع بيا أك يتكبر المنشار عمى مردده( "....إشَُ . )ُٓ ُِ :
 )3نرل فى نبكة إرمياء النبى أف اهلل كمؼ نبكخذ نصر كجيش بابؿ أف يدمر أكرشميـ كالييكؿ  ،كيأخذ شعبيا كسبايا.
كلكننا نجد اهلل ييدد بسحؽ بابؿ عمى ما فعمتو بشعبو (إصحاحات َٓ  ! )ُٓ ،كالسبب فى ذلؾ أف اهلل إستخدـ
بابؿ كعصا تأديب كلكف يا كيؿ مف يقكـ بأذية شعب اهلل  ،كىذا ما رأيناه فى ىذه اإلصحاحات.
 )4كنبلحظ أف التأديب درجات  ،فحينما تككف الخطايا بسيطة يككف التأديب بسيطا  ،كلكف حينما تككف الخطايا شديدة
نسمع عف خراب صعب كمدمر .كلكف نتائجو تككف إيجابية .فعندما إنتشرت الكثنية فى ييكذا سمح اهلل بسبى شعبيا

إلى بابؿ  ،فمما عادكا لـ نسمع مرة أخرل عف الكثنية فى كسط الييكد .كىذا يؤكده إشعياء النبى كتزكؿ األكثاف
بتماميا ....فى ذلؾ اليكـ يطرح اإلنساف أكثانو( "...إشِ  . )ِِ – ُٖ :كاألكثاف ىى مف عمؿ الشيطاف .كنرل
درجات التأديب فى (إشِٖ  . )ِٗ – ِّ :كاهلل يعرؼ الطريقة المناسبة لعبلج كؿ إنساف مف خطيتو.
 )5كبنفس المنطؽ يستخدـ اهلل الشيطاف ليؤدب البشر .كىذا ما رأيناه مع أيكب  ،كمع بكلس الرسكؿ نفسو الذل كاف اهلل
يحميو لئبلٌ يرتفع مف فرط اإلستعبلنات فسمح لمشيطاف أف يضربو بشككة فى الجسد (ِككُِ  )ٕ :كبكلس الرسكؿ
أطمؽ الشيطاف ليؤدب زانى ككرنثكس " قد حكمت...أف ييسىمـٍ مثؿ ىذا لمشيطاف ليبلؾ الجسد (أل ليضربو بأمراض)

لكى تخمص الركح فى يكـ الرب يسكع " (ُككٓ  . )ٓ – ُ :كحينما تـ تأديبو رفع عنو الرسكؿ بسمطانو الرسكلى
ىذه الضربة (ِككِ  . )ٔ :كاهلل الذل خمقنا أح ار ار كاف يعمـ أننا سنسقط كىك الذل ترؾ الشيطاف كأداة تأديب .

كلكف كما رأينا فحينما ينتيى التأديب سيمقيو فى البحيرة المتقدة بالنار .كبنفس المفيكـ نجد الرسكؿ يقكؿ " لذلؾ ال
نفشؿ بؿ كاف كاف إنساننا الخارج يفنى فالداخؿ يتجدد يكما فيكما " (ِككْ  . )ُٔ :كيقكؿ القديس بطرس " ألف مف
تألـ فى الجسد كيؼ عف الخطية " (ُبطْ  . )ُ :لذلؾ نجد البلبسيف ثيابا بيض فى السماء  ،نجدىـ آتيف مف
الضيقة العظيمة (رؤٕ  )ُْ ، ُّ :كالضيقة العظيمة ىى أالـ ىذا العالـ التى تنقى  ،ىذه التى يثيرىا الشيطاف
كاستخدميا اهلل لتنقية شعبو " .ىأنذا قد نقيتؾ كليس بفضة  .إخترتؾ فى ككر المشقة " (إشْٖ  . )َُ :أنا
إختطفت لى قضية المكت  +حكلت لى العقكبة خالصا .
 )6اهلل يؤسس ىيكؿ جسد المسيح كنحف األحجار الحية التى يتككف منيا الجسد (ُبطِ  . )ْ :ككاف اهلل يريد أف كؿ
الخميقة تككف أحجا ار حية ليتركب منيا الجسد (ُتىِ  . )ْ :كلما كاف اهلل لـ يخمؽ إنساف إال ليككف لو عمؿ (أؼِ
 . )َُ :لذلؾ نجد أف مف يريد أف يككف حج ار حيا ييذبو اهلل عمى األرض  .كىذا ما كاف يحدث عند بناء ىيكؿ
سميماف  ،فكانكا ينحتكف الحجارة فى الجبؿ كال يي ٍس ىمع صكت منحت كال معكؿ فى مكاف بناء الييكؿ (ُمؿ ٔ )ٕ :
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فكانت الحجارة تأتى مف الجبؿ منحكتة بحسب المقاسات المطمكبة تماما .كالييكؿ يشير لمسماء كفى السماء ال أالـ ،
فبأالـ األرض تمت تنقية أكالد اهلل .كمف أراد أف يككف حجارة حية فى الييكؿ يتـ تيذيبو بالمعكؿ كالمنحت ىنا عمى
األرض  ،كمف رفض دعكة اهلل لكى يككف حجارة حية  ،فاهلل يتركو  ،فبشركره يككف المنحت أك المعكؿ الذل يي ِّع ىَ ٍد
كييذب أكالد اهلل ليككنكا حجارة حية .كبنفس المفيكـ نجد أف اهلل إستخدـ األمـ الكثنية لتككف المنحت الذل ييذب

كيؤدب شعبو.
النبكات ضد الشعكب ليا إذان عدة أىداؼ
 )1ىى إنذارات كتحذيرات ليذه الشعكب  ،ككانت تصؿ ليذه الشعكب بطريقة أك بأخرل لعميا تتكب فبل يضربيا اهلل.
بؿ مف إىتماـ اهلل أرسؿ نبيا لنينكل  ،كاف تاب الشعب الذل أنذره اهلل  ،يباركو اهلل كال يضربو .كفى نفس الكقت ىى
دعكة ليذه الشعكب الكثنية ليعرفكا اهلل " ييكه " القدير الذل يعاقبيـ عمى خطاياىـ كيبارؾ ليـ إف تابكا  ،فيعرفكا تفاىة
آليتيـ التى ال تنفع كال تضر كيؤمنكا باهلل
إليان ليـ (حزَّ . )ِٔ :
 )2ىى نبكات ضد الشيطاف الذل يحرؾ ىذه الشعكب فتخطئ  ،كنرل فى خطاياىا صكرة لخطايا الشيطاف .فالشيطاف
ىك المقصكد بيذه النبكات.
 )3فييا إظيار لضعؼ الشيطاف فبل نخاؼ منو خصكصا بعد فداء المسيح.
ضعؼ الشيطاف يظير فى النبكات اآلتية عمى سبيؿ المثاؿ -:
ُ) قيؿ عف فرعكف أنو ىالؾ كفى الترجمة اإلنجميزية ( he is but a noiseإرْٔ  )ُٕ :كالمعنى أنو غير قادر عمى
إلحاؽ األذل بأحد  ،ىك مجرد صكت مزعج (مسدس صكت) لمتخكيؼ لكنو ال يقدر أف يؤذل.
ِ) كفى (حزَّ  " )ُِ :إنى كسرت ذراع فرعكف " كىذا يعنى إضعاؼ قكتو كأف الشيطاف كرمزه فرعكف ىنا صار كما قاؿ
األباء قكة فكرية ال أكثر  ،غير قادر عمى شئ إال عرض أفكار الخطية عمى البشر.
ّ)كيقكؿ اهلل ألدكـ كرمز لمشيطاف " إنى قد جعمتؾ صغي ار بيف األمـ  .أنت محتقر جدا " (عكِ) .
ْ) كعف مكآب كرمز لمشيطاف يقكؿ " كييداس مكآب فى مكانو كما يداس التبف فى ماء المزبمة " (إشِٓ )ُُ – ٗ :
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ب قرف مكآب تحطمت ذراعو " (إرْٖ  = )ِٓ :صار ببل قكة  .بؿ صار ضحكة...
ٓ) كيقكؿ عف مكآب أيضا " عي ًض ى
كيتمرغ فى قيائو (إذ جعمو اهلل يشرب مف كأس خمر غضب اهلل )(...إرْٖ . )ِٔ :

ٔ) عف أدكـ .كؿ ما عممو بالبشر سيردكف كؿ ىذا عميو " كما فعمت يفعؿ بؾ  .عممؾ يرتد عمى رأسؾ " (عكُٓ) .
ٕ) عف بابؿ " .أال يقكـ مقارضكؾ كيستيقظ مزعزعكؾ فتككف غنيمة ليـ " (حبِ . )ٕ :
ٖ) كألشكر يقكؿ " ...أكسر نيره عنؾ كأقطع ربطؾ " (ناُ  )ُٓ ، ُّ:أل تحرر البشر مف سمطانو .كفى األيات (ناِ :
ُُ – ُّ) نرل ضربات اهلل ضده التى أفقدتو قكتو.
خطايا األمـ كالشعكب الكثنية كما فييا مف رمكز لمشيطاف
كمراحـ اهلل تجاه البشر الذيف فييا
أكالن كؿ ىذه الشعكب ليا خطية مشتركة أال كىى العبادة الكثنية التى ىى عبادة لمشيطاف المختفى كراء ىذه األكثاف .كلكف
الكتاب المقدس ينسب لكؿ شعب مف ىذه الشعكب خطية مميزة أك صفة خاصة بو  ،كحينما نجمع كؿ ىذه الصفات
كالخطايا نفيـ ما ىى شركر الشيطاف كما ىى أفعالو ضد البشر .كنرل فى النبكات ضد ىذه الشعكب كما قمنا إنذا ار ليا
لتتكب  ،فإف تابت رفع اهلل غضبو عنيا كاف إستمرت نالت عقابيا (نبكات يكناف كناحكـ لنينكل)  ،كأيضا ىى نبكءات لما
سيعاقب اهلل بو عدك الخير عمى ما فعمو بالبشر .كفى المقابؿ نرل فى ىذه النبكات مراحـ كحناف اهلل تجاه البشر فى ىذه
األمـ  ،فاهلل ليس ضد إنساف كلكف اهلل القدكس ىك ضد الشر كالخطية كالشيطاف الذل ىك كراء كؿ ىذا .فقداسة اهلل ال
تقبؿ الخطية.
بابؿ  -:كىذه تمت دراستيا فيما سبؽ .كلكننا نسمع فى مزٕٖ عف قبكؿ شعب بابؿ  ،كرأينا عمؿ اهلل مع نبكخذ نصر ككيؼ
إجتذبو لئليماف كاإلنسحاؽ أمامو .فاهلل ليس ضد إنساف بؿ قصبة مرضكضة ال يقصؼ كفتيمة مدخنة ال يطفئ.
مصر  -:رأينا ما قيؿ عنيا فى دراسة خاصة بيا (الباب السابؽ)  .لكننا نسمع آية قد تبدك ثقيمة عمى أسماع شعكب مصر

كككش  ،إذ يقكؿ اهلل لشعبو إسرائيؿ " ألنى أنا الرب إليؾ قدكس إسرائيؿ مخمصؾ .جعمت مصر فديتؾ  ،ككش كسبا
عكضؾ " (إشّْ  . )ّ :كىذا قد يعنى أف اهلل يضحى بمصر كككش مف أجؿ إسرائيؿ التى يحبيا  ،كلكف ىذا الفيـ خاطئ
 .كال تفيـ ىذه اآلية إال بالمفيكـ الرمزل  ،فكيؼ يستقيـ ىذا التفسير مع قكؿ إشعياء " مبارؾ شعبى مصر " فمصر كككش
ىنا ىـ رمكز كما قمنا لمشيطاف كشعكب كثنية  ،مصر بكبريائيا كعنادىا كككش بسكاد بشرتيـ كالمكف األسكد يرمز لمخطية ،
كبذلؾ يصير المعنى أف اهلل سيرفض الشيطاف كيطرده ليقبؿ إسرائيؿ اهلل (غؿٔ  )ُٔ :أل الكنيسة .فالشيطاف كاركبيـ ساقط
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كمتمرد طرده اهلل كحمت مكانو الكنيسة .كسيرث المؤمنكف مكانو السابؽ  ،كقيؿ أف العالـ سينتيى حيف يصؿ عدد الم ىخم ً
صيف
ي
إلى نفس عدد المبلئكة الساقطيف ليرثكا مكانيـ فى السماء.

ككش  -:ىى ليا نفس آلية كعبادات مصر  ،كلكف ىناؾ شئ يميز الككشيكف كىك لكنيـ األسكد .كاهلل ليس ضد لكف بشرة
إنساف  ،فيك خالؽ الجميع كأعطى لمككشيكف ىذا المكف األسكد .لكف المقصكد ىك ما يرمز لو المكف األسكد الذل يرمز
لمخطية  ،كىناؾ نكعيف مف الخطايا ُ) خطية أصمية كلدنا بيا (كما يكًلد الككشيكف بمكنيـ األسكد) .كما يقكؿ داكد النبى
فى مزُٓ "بالخطية كلدتنى أمى" ِ) خطية كؿ شخص الشخصية .كألف الجداء لكنيا أسكد قاؿ الرب أنيا ستككف عمى
اليسار أل مرفكضة أبديان  ،أما الخراؼ البيضاء سيككف مكانيا عمى اليميف حيث األفراح األبدية (متِٓ  . )ّّ :كيقكؿ اهلل
لشعب ييكذا أنو ال أمؿ ليـ أف يتخمصكا مف خطاياىـ كما ال أمؿ لمككشى أف يغير لكف جمده  ،كال النمر أف يتخمص مف
لكف رقطو أل البقع السكداء التى فى جسده (إرُّ  . )ِّ :كنرل أف ضد المسيح ..كحش البر كاف شبو نمر إشارة لخطاياه
الكثيرة (رؤُّ  . )ِ :كككف أف اهلل يقكؿ لشعبو أنو غير قادر أف يتخمص مف خطيتو كما أف الككشى غير قادر أف يتخمص

مف لكف جمده  ،فؤلف الكسيمة الكحيدة لذلؾ كانت دـ المسيح  ،لذلؾ يصمى داكد قائبل "تغسمنى فأبيض أكثر مف الثمج"
صر عمى خطيتو أل يبقى عمى لكنو األسكد " ككش
(مزُٓ  +إشُ  + ُٖ :رؤٕ  . )ُْ :كاآلف فما ىك اإلنذار لمف يي ِّ
قتمى سيفى ىـ " (صؼِ  . )ُِ :كنفيـ اآلية أف الرب يكجييا لمشيطاف الذل ىك كراء كؿ خطية ...أف الرب سيضربو
بسيفو الشديد القاسى " الذل ىك صميبو  ،كراجع (إشِٕ . )ُ :
كلكف رحمة اهلل لمككشيكف تظير فى قبكلو ليـ كأنيـ سيصيركف مف شعبو كيسبحكنو بشفة نقية كىذا حينما يكلدكف فى المسيح

بالمعمكدية  ،فاهلل ليس ضد الككشيكف كال ضد لكنيـ األسكد (صؼّ  + َُ ، ٗ :مزٕٖ  . )ْ :كيقكؿ المرنـ " يأتى
شرفاء مف مصر .ككش تسرع بيدييا إلى اهلل " (مزٖٔ . )ُّ :
صكر  -:نرل صكرة لخرابيا التاـ فى (حزِٕ  ، )ِٖ ،كذلؾ لكثرة غناىا الذل إستخدمتو فى الفساد  .كفى ىذا تشير
لمشيطاف الذل حكؿ خيرات ىذا العالـ كالتى خمقيا اهلل كأعطاىا لئلنساف ليستعمميا كيحيا بيا كيفرح  ،فإذ بو يخدع اإلنساف
كيقنعو بأف يحكليا فتصبح ىدفا لو  ،بؿ يعبدكنيا كإلو (مثبل الماؿ كالجنس ، )...كىكذا فعمت صكر إذ أل ىيت الماؿ ففقدت
الرحمة  ،كفرحت بسقكط ييكذا  ،إذ ستتحكؿ تجارة ييكذا إلييا كيزداد غناىا عمى حساب نكبات اآلخريف (حزِٔ . )ِ :

كىذا عكس مف ىـ أكالد اهلل فإنيـ يككنكف مثمو رحماء .كفى (حزِٕ) نرل أمثمة لمخيرات التى أعطاىا اهلل لئلنساف فى ىذا
العالـ  .كفى (حزِٖ) نجد الكبلـ يتحكؿ فجأة مف ممؾ صكر ليتكمـ صراحة عف الشيطاف .ككما قيؿ عف صكر لغناىا مف
التجارة كأف تجارىا رؤساء (إشِّ  )ٖ :ىكذا قيؿ عف الشيطاف أنو رئيس ىذا العالـ .كىذا ما قالو الشيطاف لمرب عمى جبؿ
التجربة " أعطيؾ كؿ ىذه"..
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كاهلل ليس ضد شعب صكر كنسمع إشعياء يقكؿ عنيا " كيككف مف بعد سبعيف سنة أف الرب يتعيد صكر ...كتككف تجارتيا
كأجرتيا قدسا لمرب( "...إشِّ  . )ُٖ ، ُٕ :كعرفنا أف السبعيف سنة ىى رمز لمدة إستعباد الشيطاف لمبشر ىذه التى
إنتيت بمجئ المسيح المحرر كالذل قىبًؿ كؿ العالـ كمنيـ صكر الذل سيتعيدىا  .كتككف خيرات صكر قدسا لمرب  .كىذا
كرس كؿ طاقاتو كأمكالو لخدمة الرب .قبؿ المسيح أساء البشر إستخداـ تمؾ المكاىب كالثركات كالطاقات ،
يعنى أف المؤمف يي ِّ
ىذه التى أسماىا السيد المسيح بالكزنات .كبعد المسيح يعكد كؿ شئ فيككف لمجد اهلل.

أدكـ  -:إتُّ ًخذ أدكـ فى الكتاب المقدس كرمز تقميدل لشعب اهلل .فأدكـ ىك تكأـ يعقكب ككانا فى صراع مف البطف كخبلؿ
ح ياتيـ إستمر الصراع بيف نسؿ يعقكب (إسرائيؿ شعب اهلل) كبيف نسؿ عيسك تكأـ يعقكب الذل ىك أدكـ كمعنى اإلسـ دمكل
أك مف األرض  ،كالشيطاف كاف قتاال لمناس منذ البدء (يكٖ  )ْْ :كلو إسـ آخر ىك سعير ألنو كاف ذك شعر كثيؼ.
كيستخدـ فى النبكات إسـ أدكـ لدمكيتيـ ضد شعب اهلل .كرمكز أدكـ لمشيطاف  -:ا) متكبر
ي

ب) مكلكد ىك كيعقكب فى

بيت إبراىيـ (رم از لبيت اهلل فإبراىيـ ىك رجؿ اهلل) لكنو باع بككريتو بإستيتار  ،فأخفؽ في اإلحتفاظ بما كاف ميزة لو

كضيع ميزتو  .ج) كاف األدكميكف يقتمكف شعب الييكد الياربيف أماـ جيش بابؿ .كمف
بالكالدة ...كىكذا الشيطاف كاف إبنا هلل ى
ال يقتمكنو كانكا يبيعكنو كعبد كىذه ىى أعماؿ الشياطيف الذيف إستعبدكا البشر.

د) كما كاف يعقكب كعيسك فى صراع

مستمر مف البطف  ،كعند مركر الشعب عند خركجيـ مف مصر رفض األدكميكف مركرىـ فى أراضييـ بؿ كحاكلكا أف
يحاربكىـ كسببكا ليـ مضايقات كثيرة بؿ عبر التاريخ ظؿ الصراع مشتعبل بينيـ .كىكذا الشيطاف ىك فى عداكة مستمرة مع
اإلنساف .ق) ظف أدكـ خطأن أنيـ فى حماية طبيعية فيـ يسكنكف فى جباؿ ظنكا أف العدك اليستطيع الكصكؿ إلييـ فإنتفخكا
 ،كلكف اهلل يقكؿ ال بؿ ستخرب ألجؿ خطاياؾ ميما كانت مساكنؾ فى حماية لعمكىا (عكّ – ٓ) .كىكذا ظف الشيطاف أف
اهلل لف يقدر أف ييمكو  ،فيبلكو مرتبط بخبلص البشر  ،كاهلل أصدر حكما بمكت اإلنساف لك أخطأ كىا قد أخطأ فمات كال
سبيؿ لخبلصو  ،ىكذا ظف الشيطاف  ،كلكف ىؿ يستحيؿ عمى الرب شئ ! ككاف الفداء عف طريؽ المسيح األسد الخارج مف
كبرياء األردف (إرْٗ  .)ِِ – ُٔ :كقد تمت دينكنة الشيطاف بالصميب كستكمؿ بإلقائو فى البحيرة المتقدة بالنار .ك)
شماتة األدكميكف فى شعب اهلل ىي نفسيا شماتة الشيطاف فى اإلنساف  ،ككما أديف شعب أدكـ سيديف اهلل الشيطاف .ز)
يسمي المرنـ أدكـ " بنت بابؿ المخربة " كفى السبعينية " بنت بابؿ الشقية " كيطكب مف يجازييا كما جازت ىى شعب اهلل ،
كيمسؾ أطفاليا كيضرب بيـ الصخرة( .كيدفنيـ عند الصخرة فى السبعينية)  .كالتفسير الحرفى ليذا  ..فبحسب الشريعة التى
جازكا  .كبالمعنى الركحى نجد أف بابؿ
تقكؿ عيف بعيف كسف بسف  ،فيكذا كما قتمكا شعب اهلل فى محنتيـ ىكذا ال بد أف يي ٍ
ىى الرمز األصمى لمشيطاف كأدكـ رمز لمف يحركيـ الشيطاف  ،لذلؾ أسماىا فى المزمكر بنت بابؿ  ،فالبنت تشابو أميا.

كبنفس المفيكـ نجد أف السيد المسيح يقكؿ عف اليركب مف األالـ المتكقعة فى ضيؽ األياـ األخيرة " كيؿ لمحبالى
كالمرضعات فى تمؾ األياـ " (متِْ  )ُٗ :كالحبالى ىنا ىـ المممكئيف مف الخطايا  ،كالمرضعات ىـ مف يي ىعمِّمكا اآلخريف
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كيقكدكنيـ فى طريؽ الخطية  .كأطفاؿ أدكـ ىـ الخطايا الصغيرة (الثعالب الصغيرة بمغة النشيد  ،كىذه تقكد لمخطايا الكبيرة)
بينما يينسب لبابؿ الخطايا الكبيرة .كطكبى لمف يدفف خطاياه عند الصخرة  ،كالصخرة = المسيح (ُككَُ  . )ْ :فيككف
المعنى أف يذىب الخاطئ لممسيح حينما يدرؾ أنو بدكنو ال يقدر أف يفعؿ شيئا (يكُٓ . )ٓ :

كمف خطايا أدكـ التى ذكرىا الكحى أنيا ال تميز قدرة اهلل كظنت أنو كباقى اآللية (حزِٓ  . )ٖ :كبالتالى لف يستطيع حماية
شعبو ييكذا كما لـ تحمى بقية اآللية شعكبيا .كفى ظنيـ ىذا إنتقمكا مف الييكد دكف أف يخشكا إلييـ ييكه  .كلذلؾ يعاقبيـ
اهلل (حزِٓ  + )ُْ – ُِ :سفر عكبديا كمو  +إشّْ . ٔ :
كلكف نرل اهلل فى حنانو كرحمتو يقكؿ " أترؾ أيتامؾ أنا أحيييـ كأراممؾ عمى ليتككمف " (إرْٗ  . )ُُ :كتفيـ ىذه أيضا
عمى أف الشيطاف قتاؿ الناس منذ البدء ترؾ بعد إفساد البشر أبرياء كاهلل سيحمييـ كيعكليـ.
مكآب  -:خطيتيا الكبرياء (إشُٔ  )ٕ :كالحظ تكرار كممات الكبرياء كالتعظـ ست مرات فى آية كاحدة  .كالكذب (إرْٖ :
ِٗ ( + )َّ ،إشُٓ كمو) كمصيرىا تجده فى (إرْٖ  )ُٖ – ُٓ :كليا نفس خطية أدكـ أنيا إستيانت بقكة اهلل كظنتو
غير قادر عمى حماية شعبو (حزِٓ  )َُ – ٖ :ككرمز لمشيطاف تككف لمدكس (إشِٓ  )َُ:كقارف مع (لكَُ ، )ُٗ :
كستككف ضحكة فيـ ضحككا عمى إسرائيؿ كاستي أزكا بشعب اهلل (إرْٖ  . )ِٕ ، ِٔ :كىذه ىى أكصاؼ الشيطاف أيضا ،
فيك متكبر ككذاب (يكٖ  )ْْ :ككاف مخادعا لبنى البشر  ،فإذا سقطكا إستي أز بيـ.
كلكف نسمع قكؿ الكتاب عف شعب مكآب " أرد سبى مكآب فى آخر األياـ " (إرْٖ . )ْٕ :
بنى عمكف  -:حينما ضربت أشكر إسرائيؿ  ،كقتمت مف قتمت كأخذت الغالبية إلى السبى  ،أخميت األرض مف سكانيا فدخؿ
العمكنيكف ليرثكىا (إرْٗ  . )ُ :كفرحكا كشمتكا فى شعب إسرائيؿ كشعب ييكذا  ،كشمتكا فى خراب المقدس (حزِٓ - ُ :
ّ)  ،فمذلؾ يضربيا اهلل (حزِٓ . )ٕ – ْ :
كلكف عمكف كشعب  ،اهلل ال يرفضو بؿ يرد سبيو (إرْٗ . )ٔ :
الفمسطينييف  -:ىـ فى عداكة مستمرة مع شعب اهلل  ،كعممكا عمى اإلنتقاـ منيـ  ،كأكؿ ذكر لعداكتيـ مع شعب اهلل نجده فى
قصة شمشكف  .فيـ رمز لمشيطاف الذل ىك فى عداكة مستمرة مع شعب اهلل .كتجد ضربات اهلل ضدىـ فى (إرْٕ كمو) .

عيالـ  -:يشير الكتاب إلييـ بأنيـ يفتخركف بقكتيـ كلذلؾ يقكؿ اهلل أنو سيضعؼ قكتيـ ىذه " ىأنذا أحطـ قكس عيبلـ أكؿ
قكتيـ " (إرْٗ  )ّٓ :كقكلو أكؿ تعنى أكثر ما يفتخركف بو أنيـ ميرة فى إستخداـ القكس كبيذه يفتخركف  ،كىذه خطية أماـ
اهلل الذل " ال يسر بقكة الخيؿ .ال يرضى بساقى الرجؿ" (مزُْٕ  . )َُ :كىكذا لف يدخؿ ممككت اهلل المتكميف عمى أمكاليـ
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(مرَُ  . )ِْ :كالمقصكد أف اهلل يريد مف اإلنساف أف يفيـ أف اهلل ىك قكتو  ،كىذه قد فيميا داكد كقاؿ " أحبؾ يا رب يا
قكتى " (مزُٖ  )ُ :كقاؿ " يا رب بقكتؾ يفرح الممؾ كبخبلصؾ كيؼ ال يبتيج أحد " (مزُِ  . )ُ :ككاضح أنو مف الغباء
أف يتكؿ أحد عمى قكتو أك ذكاءه...إلخ  ،فكؿ ىذا محدكد  ،إنما المتكؿ عمى اهلل فمو مصدر ال نيائى مف القدرات .كاآلف
نفيـ لماذا يحطـ اهلل قكتيـ  ...ىذا ليشفييـ فيمجأكف إليو فينقذىـ كيخمصيـ.
كعيبلـ كشعب يقكؿ عنيـ اهلل " كلكف اهلل يرد سبييـ " فيك قد شفاىـ (إرْٗ . )ّٗ :
أشػػػكر  -:ىؤالء كانكا متكحشيف فى معاممة األسرل  ،إذ كانكا يجدعكف أنكفيـ كأذانيـ كيضعكنيـ فى أقفاص لتسمية الناس
فى األسكاؽ .كيقطعكف رقبة أسير كيعمقكنيا فى رقبة زميمو  .كيحكى التاريخ عف بشاعة تصرفاتيـ  ،كما ىذه القسكة إال مف
الشيطاف الذل يقكدىـ .كفى إستعمارىـ ألرض شعب اهلل كسبييـ لشعبو كقسكتيـ صاركا رم از لمشيطاف  .كحينما إنتصركا
عمى شعب إسرائيؿ (المممكة الشمالية التى إنحرفت لعبادة البعؿ ..ككاف اهلل يؤدبيا بسماحو لجيش أشكر بعمؿ ما عممو فييا
مف تخريب) إنتفخ ممؾ أشكر كقاؿ كبلما فيو جسارة عمى اهلل مستيينا باهلل فى أثناء حصاره ألكرشميـ  ،كتصكر أنو سييزـ
اهلل كما ىزـ بقية آلية الشعكب  .كفى ىذا أيضا كاف يرمز لمشيطاف فى تحديو هلل متصك ار فى كبريائو أف اهلل غير قادر أف
يناؿ منو (إشّٔ  . )َِ – ْ :كفى ىذا قاؿ لو اهلل " ىؿ تفتخر الفأس عمى القاطع بيا أك يتكبر المنشار عمى مردده "
(إشَُ  . )ُٓ:كيقكؿ الكحى عمى لساف إشعياء " كيسقط أشكر بسيؼ غير رجؿ كسيؼ غير إنساف(....إشُّ . )ٖ :
كبالنسبة ألشكر " ضرب مالؾ الرب مف جيش أشكر َََُٖٓ رجؿ (سيؼ المبلؾ = سيؼ غير رجؿ) ( إشّٕ . )ّٔ :
كألف أشكر ترمز لمشيطاف نفيـ أف المسيح بصميبو ضرب الشيطاف (الصميب = سيؼ غير إنساف فالسيؼ ىنا سيؼ معنكل)
 .كنبكة ناحكـ النبى كميا ضد أشكر  ،كىك يتنبأ بخرابيا خرابا تاما (رمز لما عممو مسيحنا بصميبو)  .كنجد ىذا مقترنا ببشارة
عيدل يا ييكذا أعيادؾ أكفى نذكرؾ فإنو ال يعكد
الخالص  ،بشارة اإلنجيؿ " ىكذا عمى الجباؿ قدما مبشر مناد بالسالـ ّْ
يعبر فيؾ أيضا الميمؾ  .قد إنقرض كمو " (ناُ . )ُٓ :
اليكناف  -:ىـ إشتركا شعب اهلل مف الصيدكنييف كعبيد حيف سقطت أكرشميـ بيد بابؿ (يؤّ  .)ٖ – ْ:كالممؾ اليكنانى
أنطيكخس إبيفانيكس كما ذكرنا مف قبؿ إضطيد الييكد كنجس ىيكؿ اهلل  .إلى أف جاء المكابييف بنى ييكذا كىزمكه عدة
ىزائـ  ،كطيركا الييكؿ  .كبيذا فاليكناف شابيت الشيطاف كصارت رم از لو .كيتنبأ زكريا النبى كيقكؿ عف المكابييف  ،الذيف
ىـ ىنا رمز لممسيحييف " ألنى أكترت ييكذا لنفسى كمألت القكس إفرايـ كأنيضت أبناءؾ يا صييكف (الكنيسة الكاحدة مف
الييكد كاألمـ  ،ييكذا كافرايـ)  .عمى بنيؾ يا ياكاف (اليكناف كرمز لمشيطاف) كجعمتؾ كسيؼ جبار (نحف المسيحييف لسنا سكل سيؼ فى

يد مسيحنا القكل الجبار) " (زؾٗ  . )ُّ :المعركة ىى بيف المسيح كبيف الشيطاف  ،فنحف كبشر ال قبؿ لنا بمكاجيتو  ،ككؿ
مف يسمـ حياتو لممسيح يصير سيما يضعو المسيح فى القكس كلكنو ىك الممسؾ بالقكس  ،كيككف سيفا فى يد المسيح ،
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كيككف فرسا أبيض (فى مركبات فرعكف

نشُ  )ٗ :راكب عميو فارس (ىك المسيح) كخرج غالبا (فى معركة الصميب فصار

الشيطاف عدك ميزكـ ىالؾ إرْٔ  )ُٕ :كلكى يغمب فينا (رؤٔ  . )ِ :كيطمئننا أنو غالب كغمب العالـ فبل نخاؼ مف حركب
الشيطاف كال مف الضيؽ الذل فى العالـ كيككف لنا فيو سبلـ (يكُٔ . )ّّ :
أراـ  -:أراـ ىاجمت شعب إسرائيؿ كثي ار  ،كتحالفت عدة مرات مع إسرائيؿ ضد ييكذا شعب اهلل  .فتنبأ ضدىـ إشعياء النبى
(إشُٕ) كأيضا إرمياء النبى (إرْٗ . )ِٕ – ِّ :
صيدكف  -:ىؤالء أشترككا مع عماليؽ فى مضايقة شعب اهلل (قضَُ  )ُِ :كباعكا شعب اهلل كعبيد لميكناف.
قيدار كممالؾ حاصكر ( -:إرْٗ  )ِٖ :مشكمة ىؤالء اإلطمئناف الزائؼ  ،عاشكا الييتمكف بحماية أنفسيـ ظانيف أنو لف
يياجميـ أحد فعاشكا ببل أسكار  ،فيـ ال يممككف سكل بعض الماشية كاإلبؿ .لكف ىاجميـ ممؾ بابؿ كاستكلى عمى ىذه
القطعاف إلطعاـ جيشو  .كىؤالء رمز لمف يعيشكا بعيدا عف اهلل شاعريف بإطمئناف زائؼ ال يحتمى باهلل الذل ىك سكر مف نار
حكؿ شعبو.
اهلل يدعكنا لمحرب ضد الشيطاف
رأينا أننا فرس أبيض يقكدنا المسيح الغالب (أبيض ألننا غسمنا ثيابنا فى دـ الخركؼ رؤٕ  )ُْ :كنحف سياـ كسيؼ فى
يد المسيح  ،كنسمع فى إرمياء النبى " قد سمعت خب ار مف قبؿ الرب كأرسؿ رسكؿ (ىك المسيح) إلى األمـ (كؿ البشر دعاىـ

المسيح لمدخكؿ إلى كنيستو) قائال تجمعكا كتعالكا عمييا كقكمكا لمحرب " (إرْٗ  )ُٓ : ُْ :كىذا العدك ىك أدكـ رمز
لمشيطاف ،كيطمئننا بأنو لـ يعد عدك قكل فقد حطـ المسيح قكتو " ألنى ىا قد جعمتؾ صغي ار بيف الشعكب كمحتق ار ييف
الناس " .كنرل ىذا الرسكؿ كأسد ككنسر كأف شعب المسيح المشبو بصغار الغنـ تسحبيـ  ،كالنصرة مضمكنة  ،فالمسيح
خرج غالبا كلكى يغمب (إرْٗ  . )ِِ – ُٗ :كعممنا السيد المسيح كيفية ىزيمة الشيطاف " ىذا الجنس ال يخرج إال
بالصالة كالصكـ " (متُٕ . )ُِ :
الصكـ  -:ىك نزع سبلح الشيطاف ضدنا مف يده .فسبلح الشيطاف رئيس ىذا العالـ ىك دعكتنا لمممذات الحسية .كمف يصكـ
كيزىد فييا ال يجد الشيطاف ما يحاربو بو.
الصالة  -:ىذا سبلحنا أف نككف عمى صمة باهلل كنترؾ لو القيادة كفارس كىكيقكدنا فما نحف سكل فرس يقكده فارس جبار .
كنحف سياـ كسيؼ فى يد محارب قكل.
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ْ -إسرائيػػػػػؿ
يسئً ىؿ أحدىـ ما ىك الدليؿ عمى صحة الكتاب المقدس فكانت إجابتو إسرائيؿ ىى الدليؿ  ،فما مف كعد أك كعيد
إلسرائيؿ إال كتحقؽ  ،كعدىـ اهلل باألرض كأعطاىـ إياىا كىددىـ بالتشتت لك خالفكا كصاياه (تثِٖ – ّٔ :

ٔٔ) كلقد تشتت الييكد فعبل حكالى َََِ سنة .بؿ إف تاريخ الييكد كمو إثبات لصحة الكتاب.
صارت إسرائيؿ بتاريخيا  )ُ -:إثبات لصحة الكتاب .

ِ) شيادة حية مسجمة لخبلص

المسيح.
تاريخ إسرائيؿ كما فيو مف رمكز لخالص المسيح
 )1أخطأ آدـ فأعطى اهلل كعدان بأف نسؿ المرأة أل المسيح يسحؽ رأس الحية (أل الشيطاف) كلكف لـ يتـ
ىذا فك ار مف أكؿ إبف لحكاء  ،فمـ تكف حكاء ىى المرأة المقصكدة بؿ العذراء مريـ  ،فالمسيح لـ يكف لو
أب بالجسد.
 )2قاؿ بكلس الرسكؿ أف المسيح تجسد مف إمرأة فى مؿء الزماف (غؿْ  )ْ :فماذا تعنى كممة مؿء الزماف
ىذه؟ تعنى ببساطة أف التجسد عمؿ عجيب يمزـ لو إعداد طكيؿ .كممخص سريع ليذا اإلعداد أ) كجكد
شعب مييئ لكالدة المسيح منو .كىذا معنى أف الييكد ىـ شعب اهلل المختار .ب) كجكد العذراء
بشخصيتيا المممكءة نعمة ككجكد التبلميذ .ج) كجكد لغة عالمية منتشرة فى كؿ العالـ ليفيـ الناس لغة
اإلنجيؿ ،كدبر اهلل ىذا عف طريؽ اإلسكندر األكبر ممؾ اليكناف الذل فتح كؿ العالـ تقريبا كلـ ييتـ ىك
كخمفاءه بشئ قدر إىتماميـ بنشر المغة اليكنانية فى كؿ العالـ  ،كىذه ىى المغة التى كتب بيا العيد
الجديد كقبميا بحكالى َُٗ سنة كاف العيد القديـ قد ترجـ إلى المغة اليكنانية.

د) كجكد الدكلة

الركمانية التى جعمت العالـ كمو بمدا كاحدا كأنشأت كميدت الطرؽ  ،كصار تنقؿ التبلميذ كالمبشريف ببل
عكائؽ .ق) عبر التاريخ سمـ اهلل لمييكد شرائع كطقكس كنبكات شممت كؿ شئ عف المسيح المنتظر
كصارت شيادة أف فكرة الخبلص أزلية .كشرحت ىذه الطقكس بذبائحيا الدمكية كتطييراتيا ذبيحة
المسيح عمى الصميب .كلذلؾ أيطمًؽ عمى الييكد أمناء مكتبة المسيحية ك) الزمف المناسب لنضج
اإلنساف ليتقبؿ تعميـ المسيح .ز) كجكد الشخصيات التى ستتمـ العمؿ مثؿ قيافا كبيبلطس.
 )3بدأت خطة اهلل فى تدبير الخبلص بإختيار إبراىيـ كعزلو عف الكسط الكثنى فى أكر الكمدانييف فى أرض
العراؽ ،كليحيا فى كنعاف كمتغرب حتى يمتمؾ األرض كميا  ،كيصير أبا ليذا الشعب الذل سيأتى منو
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المسيح .كألف إبراىيـ فى إنتقالو مف أكر إلى كنعاف ىع ىب ىر نير الفرات تسمى ىك كنسمو مف الييكد

بالعبرانييف .ككانت قصة تقديـ إسحؽ ذبيحة إشارة كنبكة صريحة لذبيحة الصميب كقيامة المسيح .ككانت

كالدة إسحؽ بكعد مف مستكدع سارة المائت = كالدة المسيح مف عذراء = كالدة كؿ منا بكعد لنصبح
أكالدان هلل .نحف بالطبيعة كبسبب الخطية يجب أف نمكت  ،كلكف حسب كعكد اهلل لنا نحيا بخبلص
المسيح فأصبحنا أكالد مكعد أل بحسب كعد مف اهلل كإسحؽ .ككاف إسحؽ عريس رفقة رم از لممسيح
عريس الكنيسة  ،كالحظ الرمز فى القصة
فى مجد أبيو ينتظر كصكؿ كنيستو.

أ) إسحؽ فى بيت أبيو ينتظر كصكؿ عركسو = المسيح

ب) ال يذكر خبر مكت رفقة = فعركس المسيح ستحيا لؤلبد.

 )4ثـ يأتى يعقكب الذل يمثؿ المسيح الذل أخمى ذاتو كجاء إلينا ليجعؿ اإلثنيف كاحدا ليئة كراحيؿ = (ييكد
كأمـ  /سمائييف كأرضييف)  ،فإف كاف إسحؽ يمثؿ المسيح فى سماء مجده اآلف منتظ ار عركسو الكنيسة
 ،فيعقكب الذل تعب ألجؿ راحيؿ عركسو التى أحبيا  ،يمثؿ المسيح الذل جاء إلى األرض ليشقى مف
أجؿ كنيستو عركسو  ،كالحظ الرمز فراحيؿ تمكت فى الطريؽ إلى بيت إيؿ  ،كراحيؿ المحبكبة تمثؿ
الكنيسة المحبكبة  ،بينما ليئة ذات العيف الضعيفة تمثؿ الييكد الذيف ال يستطيعكف رؤية المسيح فى
نبكات كتابيـ .كيظير اهلل ليعقكب كيباركو كيغير إسمو إلى إسرائيؿ كمعنى اإلسـ يجاىد أك يصارع مع
اهلل ،فالبركات ىى لمف يجاىد.
كيستعبدكا لممصرييف رم از لعبكدية البشر
 )5ثـ يكمؿ التدبير اإلليى بنزكؿ يعقكب كأكالده إلى مصر ي

لمشيطاف كنرل فى قصة خركجيـ مف أرض مصر بقيادة مكسى رم از ناطقا لمحرية التى أعطاىا لنا
المسيح .ككاف مجئ يعقكب كاألسباط إلى مصر فى كقت حكـ اليكسكس .كقضى بنك إسرائيؿ فى
مصر سنكات عديدة ،فكيؼ نقدرىا " فقاؿ الرب ألبراـ إعمـ يقينا أف نسمؾ سيككف غريبا فى أرض ليست

ليـ (كىذه أتت فى السبعينية فى مصر كفى أرض كنعاف) كيستعبدكف ليـ فيذلكنيـ أربع مئة سنة .ثـ
األمة التى يستعبدكف ليا أنا أدينيا .كبعد ذلؾ تخرجكف بأمبلؾ جزيمة ... .كفى الجيؿ الرابع يرجعكف
إلى ىينا " (تؾُٓ  . )ُٔ - ُّ :ككاف اهلل قد كعد إبراىيـ بأف يعطيو ىك كنسمو كؿ أرض كنعاف
(تؾُّ  . )ُٖ – ُْ :كنسمع مف بكلس الرسكؿ " ..إف النامكس الذل صار بعد أربعمئة كثبلثيف سنة
(بعد الكعكد التى أعطاىا اهلل إلبراىيـ) ال ينسخ عيدا قد سبؽ فتمكف مف اهلل نحك المسيح حتى يبطؿ
المكعد " (غؿّ  .)ُٕ :كىذا الكعد الذل كاف إلبراىيـ " فيؾ تتبارؾ جميع األمـ " (غؿّ . )ٖ :
كىذه اآلية نجدىا فى (تؾِِ  .)ُٖ :كتفسير كؿ ىذا كاآلتى -:

أ) أف شعب اهلل لـ يقضى فى

مصر مدة ََْ سنة كاممة بؿ ىذه المدة تشمؿ المدة التى قضكىا فى كنعاف إذ كانكا لـ يمتمككىا بعد ،
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بؿ إمتمككىا بعد دخكليـ مع يشكع .ب) كلثقة إبراىيـ فى كعد اهلل فمقد دفع ثمف مغارة المكفيمة ليدفف
سارة زكجتو فاألرض ليست ممكو كلف تككف ممكو قبؿ ََْسنة كلكف إليمانو دفف سارة فييا فيى ستككف
أرضو  ،كألنيا ليست ممكو اآلف لذلؾ ىك ما زاؿ غريبا عنيا  ،إذان فميدفع ثمنيا.

ج) كبذلؾ تقدر مدة

بقاء الشعب فى أرض مصر بحكالى ُِٓ سنة  .كالرجاء الرجكع لتفسير سفر التككيف اإلصحاح ُٓ
لمتفسير الكامؿ.
 )6لـ يذكر سفر الخركج أف الشعب تأثر بالعبادة الكثنية فى مصر كلكف مف (يشِْ  + ُْ :حزَِ :
ٕ) كمف عمميـ تمثاال لعجؿ ذىبى ليعبدكه فى البرية عمى طريقة عبادة المصرييف  ،ندرؾ أنيـ تأثركا
فعبل بالعبادات الكثنية  .كلذلؾ سمح اهلل بذليـ مف فرعكف  ،فما كاف اهلل سيسمح ألحد بأف يذؿ شعبو إال
لك كانت ىناؾ خطية .كلكف أيضا ليكمؿ الرمز فإف ذليـ بسبب الخطية لفرعكف ىك رمز لذؿ البشر
لمشيطاف بسبب الخطية.
 )7عاش الشعب فى مصر فترة فى ىدكء إلى أف طرد الممؾ أحمس اليكسكس فبدأ إضطياد المصرييف
لمشعب إلى أف أرسؿ اهلل ليـ مكسى ليخمصيـ فكاف رم انز لممسيح الذل خمصنا مف عبكدية إبميس.
ككانت قصة الخركج مميئة بالرمكز لقصة خبلص المسيح.

أ) دـ خركؼ الفصح يحيي مف إحتمى بو

ككاف العبكر (بيسح كمنيا كممة بصخة) مف العبكدية لمحرية = كقاؿ بكلس الرسكؿ أف فصحنا المسيح
(ُككٓ . )ٕ :

ب) كاف المف رم از لمتناكؿ مف جسد المسيح الذل بو نحيا فى غربة ىذا العالـ،

كأسماه بكلس الرسكؿ طعاما ركحيا (ُككَُ  . )ّ :ج) ككاف الماء يأتى بضرب مكسى لصخرة رم از
إلنسكاب الركح القدس عمى الكنيسة بعد الصميب (ُككَُ  )ْ :ىذا ما أسماه الرسكؿ الماء الركحى.
كيقكؿ الرسكؿ أف الصخرة كانت المسيح .كيقكؿ أف الصخرة تابعتيـ ..كغير كارد التفكير أف ىناؾ
صخرة كانت تسير كراءىـ طكاؿ األربعيف سنة ليشربكا منيا  ،كلكف المعنى أف مكسى كمما إحتاجكا
لمماء كاف يضرب أل صخرة مكجكدة فيخرج الماء .لكف لماذا لـ ييذكر سكل حادثة كاحدة لضرب

الصخرة ؟ كاف ىذا أيضا ألجؿ الرمز فضرب الصخرة كاف رم از لصمب المسيح ،كالمسيح ال يصمب
سكل مرة كاحدة عمى إثرىا إنسكب الركح عمى الكنيسة .كنحف اآلف نمتمئ بالركح بأف نطمب (يكٕ ّٕ :

– ّٗ  +لكُُ  . )ُّ :لذلؾ ففى نياية الرحمة غضب اهلل مف مكسى إذ قاؿ لو اهلل أف يكمـ الصخرة
فينسكب الماء فمف غضب مكسى عمى الشعب لتذمرىـ ضرب الصخرة فأفسد الرمز (عد َِ) .
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د) كاف تكىاف الشعب فى البرية لمدة َْ سنة ثـ دخكليـ إلى أرض كنعاف مع يشكع رم از لرحمة غربتنا
عمى األرض إلى السماء كنسمييا رمزيا كنعاف السماكية حيث نككف مع يسكع  ،كبيذا يككف عبكر نير
األردف ىنا إشارة لمكتنا بالجسد فى نياية رحمتنا األرضية .كتكزيع يشكع األرض عمى األسباط رمز لتكزيع
المسيح نصيبنا السماكل عمينا فى األبدية (أؼُ  . )ُُ :كنبلحظ أف عدـ دخكؿ مكسى إلى أرض الميعاد
ال يعنى سكل أنو رمز لمنامكس  ،كالنامكس أقصى ما يستطيع أف يقدمو إلنساف أف يعايف السماء مف بعيد
دكف أف يراىا  ،كما نظر مكسى لؤلرض كلـ يدخميا  ،كقطعا لـ يكف مكسى فاىما لمكضكع الرمز ىذا ،
لكف ىك أخطأ كبحكـ النامكس فخطية كاحدة تحرـ اإلنساف مف الحياة األبدية .أما نحف فندخؿ إلى السماء
" إثبتكا فى كأنا فيكـ "  .كلكف بكؿ المقاييس فمكسى ىك األعظـ كلكف

فى المسيح لذلؾ يقكؿ الرب لنا

يشكع دخؿ مع الشعب رم از ليسكع لتطابؽ اإلسميف .فحرؼ س فى اليكنانية ىك ش فى العبرية ،أما مكسى
فرأينا ما لو مف عظمة فى ظيكره ىك كايميا مع رب المجد عمى جبؿ التجمى .ق) لـ ييذكر فى سفر الخركج
خبر غرؽ فرعكف فى البحر األحمر كىذا رمزيا إشارة ألف الشيطاف ما زاؿ يحارب الكنيسة  ،حقا لقد

إنكسرت شككتو (غرؽ جيش فرعكف) لكنو ما زاؿ قاد ار عمى المقاكمة  ،كىذا ظير رمزيا فى ىجكـ عماليؽ
عمى الشعب بعد الخركج مباشرة  ،فعماليؽ ىى األخرل رمز إلبميس الذل ما زاؿ يحارب الكنيسة بعد أف
حررىا المسيح .ك) خيمة اإلجتماع كسط الشعب = المسيح كسط كنيستو دائما .
طقكس التطيير = الصميب

ح) رئيس الكينة = المسيح رئيس كينتنا

ز) الذبائح ككؿ

ط) مقابمة مكسى هلل أكؿ

مرة إشتممت عمى رمكز قصة الخبلص فتحكيؿ العصا إلى ثعباف ثـ إلى عصا لـ يكف عمبل سحريا لكنو
شرح عمؿ المسيح فى تجسده  ،فالعصا فى يد مكسى صارت ىى قكة اهلل صانعة كؿ المعجزات إشارة
لممسيح قكة اهلل  ،كتحكؿ العصا إلى ثعباف إشارة لممسيح  "....اهلل جعؿ الذل لـ يعرؼ خطية خطية ألجمنا
لنصير نحف بر اهلل فيوِ( "..ككٓ  . )ُِ :كىذا معنى تحكؿ اليد البرصاء إلى يد سميمة بعد أف أصابيا
البرص عندما أدخؿ مكسى يده إلى يعبِّو ثـ شفائيا بعد ذلؾ  ،ككاف تحكؿ الماء إلى دـ إشارة ألف الدـ ىك

كسيمة التطيير مف الخطية .كعكدة الثعباف إلى عصا مرة أخرل إشارة لمجد المسيح بالجسد بعد أف تمـ فدائو

لمبشر.

ل) لذلؾ أيضا كانت الحية النحاسية رم از لممسيح مف ينظر إلييا ييشفى كال يمكت  ،كلنبلحظ

فالحية رمز الشيطاف المممكء يسمان مميتا ىك الخطية لكف الحية النحاسية ليا شكؿ الحية كلكف بدكف السـ

الداخمى فالمسيح كاف ببل خطية.

ككاضح حقيقة معكنة اهلل لمكسى فى قيادة شعب متعب يزيد عدده عمى

المميكنيف كلمدة َْ سنة فى البرية .
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 )8مف طرائؼ تسجيؿ األخبار أف نرل كيؼ سجؿ المصرييف خبر خركج الشعب مف مصر ككيؼ جاءت

فى األثار المصرية  -:ىناؾ عدة ركايات كلنأخذ إحداىا كيقكلكف فييا " إف كباء إنتشر فى مصر كاعتقد
الناس أف اآللية غاضبة عمى المصرييف إلىماليـ الطقكس الدينية  ،كليذا طردكا كؿ األجانب  .كأف
جزءان منيـ ىاجر بقيادة مكسى إلى الييكدية كىناؾ أسسكا مدينة أكرشميـ "
 )9بعد دخكؿ الشعب مع يشكع إلى أرض المكعد أمرىـ اهلل أف يطردكا كؿ الكنعانييف منيا = كىذا إشارة
لكجكب طرد كؿ خطية مف القمب .فحاربكا فترة كحرركا أراضى كثيرة ثـ تقاعسكا كترككا شعكب كنعاف
التى أمرىـ اهلل بأف يطردكىـ لنجاساتيـ البشعة ،ككانت إنتصارات الشعب بمعكنة اهلل
أف يعيف بنعمتو مف يجاىد.

أ) فاهلل مستعد

ب) اهلل طمب إبادة الشعب الكنعانى ألنيـ كانكا قد إنحدركا فى خطاياىـ

إلى مستكل بشع مف شذكذ جنسى بؿ كمع الحيكانات  ،كتقديـ أكالدىـ ذبائح حية آلليتيـ (التى كانت
تماثيميا مف نحاس كمجكفة كيشعمكا النيراف داخميا لدرجة اإلحمرار ثـ يمقكف األطفاؿ عمييا أحياء مع
الي ٍسمع صراخ األطفاؿ) ىؤالء إنحطكا لمستكيات مف الكحشية إستكجبت
صكت الطبكؿ العالى حتى ي

إبادتيـ  ،ككاف ذلؾ بكاسطة الشعب كما أحرؽ اهلل سدكـ ككما أغرؽ العالـ قديما بالطكفاف .كالحظ أف

اهلل كاف لو حكمة فى إستخداـ الشعب لعقكبة الكنعانييف ،كىى أف يرل الشعب عقكبة الخطية فبل يخطئكا
مثميـ.
)11

كاف نتيجة إىماؿ الشعب كتركيـ الكنعانييف فى األرض أف الشعب قمدكىـ فى عباداتيـ الكثنية

 ،ككما ىك متكقع كاف اهلل يعاقبيـ بأف يترؾ ىذه الشعكب التى ترككىا لتذليـ  ،كالمعنى الركحى أف لكؿ
و
قاض ليخمصيـ كىذا ما
خطية نتركيا دكف أف نتخمص منيا أالميا .كحينما يصرخكف هلل كاف يرسؿ ليـ
نراه فى سفر القضاة .كلـ يكف القاضى لو أف يقكـ بدكر الممؾ بؿ ىك يقكد الشعب ليحرره مف أعدائو ثـ
يحكـ لمشعب بحسب الشريعة .كنرل أيضا فى سفر القضاة أنيـ كانكا ببل ممؾ فإنحدر مستكاىـ
األخبلقى كمستكاىـ الركحى بشدة .كنرل عدد مف قصص القضاة فى ىذا السفر كأغمب الظف أف بعض
القضاة تكاجدكا فى كقت كاحد مع قضاة آخريف ك هؿ فى مكاف أك ك هؿ لسبط غير اآلخر.
)11

كاف آخر القضاة ىك صمكئيؿ النبى  ،كقد طالبو الشعب بأف يقيـ ليـ ممكا كبقية الشعكب  ،كحزف
صمكئيؿ جدا فيك يرل أف الشعب يتمتع بميزة ليست لدل أل شعب آخر كىى أف ممكيـ ىك اهلل نفسو،
ب خاطره كقاؿ لو إنيـ لـ يرفضكؾ أنت إنما رفضكنى
كحاكؿ أف يثنييـ عف رأييـ فأصركا ،كلكف اهلل طىي ى

أنا  .كأعطاىـ اهلل ممكا بحسب قمبيـ ىك "شاكؿ الممؾ" ككاف أطكؿ رجؿ كأقكل رجؿ فى نظرىـ فيـ
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يطمبكف ممؾ يتفاخركف بو أماـ الشعكب ففرحكا بو .كعبر داكد عف ذلؾ بقكلو " ليعطؾ الرب حسب قمبؾ
كيتمـ كؿ رأيؾ " (مزَِ  .)ْ :كلنبلحظ أف اهلل كاف يعد ليـ "داكد" الذل أسس ليـ المممكة حقيقة
كالذل ىك بحسب قمب اهلل ،كلكف ىذا نتيجة التسرع كعدـ الصبر عمى أحكاـ اهلل  ،كىذا عبر عنو داكد
أيضا " إنتظر الرب  .ليتشدد كليتشجع قمبؾ كانتظر الرب " (مزِٕ  . )ُْ :ككـ سبب شاكؿ ىذا مف
أالـ كمشاكؿ إلسرائيؿ كالعكس مع داكد .كلنعمـ أف ىناؾ عبارة إسميا مؿء الزماف  ،فاهلل كاف ييع ٍِّد داكد
ليظير فى الزماف الذل يراه اهلل مناسبا .كنخرج مف ىذا بدرس لكؿ منا ىك أف ال نتعجؿ األمكر  ،فاهلل
صانع الخيرات يدبر الخير دائما لنا كلكؿ أكالده  .كلكف إص اررنا أف نحصؿ عمى شئ بؿ قد نتخاصـ
مع اهلل ألنو لـ يعطو لنا ،قد يدفع اهلل أف يسمح بيذا الشئ لنعرؼ أنو لـ يكف فى صالحنا ،فاهلل ال يمنع
الخير عف أكالده .كبنفس المنطؽ نفيـ لماذا سكؼ يي ىح ُّؿ الشيطاف مف سجنو فى نياية الزماف (رؤَِ :

ٕ)  .فالناس ببساطة يريدكف الخطايا التى يعرضيا عمييـ الشيطاف كال يريدكف أف يمتزمكا بكصايا اهلل ،
بؿ يظنكف أف اهلل يتدخؿ فى حياتيـ كيحرميـ مما يريدكف  ،كحيف يطمؽ اهلل الشيطاف تزداد الخطايا ،
كيحدث ما حذر اهلل منو كأف كؿ خطية ليا نتائجيا المؤلمة لذلؾ فحرصا مف اهلل عمى اإلنساف خميقتو
منع ىذه الخطية بكصية (كما إكتشفكا أخي ار أف اإليدز ناتج عف خطية الشذكذ الجنسى)  ،فالكصايا ىى

لصالح البشر كليس تقييدا لحريتيـ .كنتيجة إلطبلؽ الشيطاف كازدياد الخطايا تزداد أالـ الناس بؿ
يعضكف ألسنتيـ مف الكجع (رؤُٔ  )َُ :ككاف المفركض أف يفيمكا فيتكبكا كلكنيـ سيرفضكف التكبة
(رؤٗ  ، )َِ :كلرفض الناس التكبة مع إزدياد األالـ قيؿ عف خطية تمؾ األياـ " تدعى ركحيا مصر"..
(رؤُُ  )ٖ :فيذا ما حدث مع فرعكف مصر إذ إزداد عناده مع كثرة الضربات.
)12

كدخؿ شاكؿ فى صراع مع صمكئيؿ كسبب ىذا أنو تصكر أك أراد أف يككف كباقى ممكؾ العالـ  ،يي ىشِّرع

ىك لشعبو رافضا ىك اآلخر مشيئة اهلل .كلـ يعمـ لكبريائو أف اهلل أراد أف تككف مممكة شعبو مممكة

ثيئكقراطية أل أف اهلل ىك الذل يحكميا أك بتعريؼ آخر أف الممؾ الذل يممؾ عمى شعب اهلل كظيفتو أف
يطبؽ الشريعة ال أف يضع ىك لممممكة شريعة مف عنده  ،فالشعب ىك شعب اهلل كليس شعب الممؾ.
لذلؾ رفض اهلل شاكؿ كجعؿ الممؾ لداكد.
)13

أسس داكد المممكة الحقيقية التى إمتدت مف سكريا إلى حدكد مصر كاستمر ممكو َْ عاما  ،كأتى بعده
سميماف إبنو كالذل إستمر ىك أيضا َْ سنة  ،كخبلؿ ممؾ داكد كسميماف إستمرت المممكة قكية كمتحدة
كفى سبلـ  .لكف لـ يكف رحبعاـ إبف سميماف فى حكمة أبيو فإنشقت المممكة أيامو إلى مممكتيف ىما
إسرائيؿ كيي ػػكذا كتككنت إسرائيؿ مف األسباط العشرة التى تمردت عمى كرسى داكد كاستمرت ييكذا تحت
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حكـ أسرة داكد .ككانت المممكة األكبر ىى إسرائيؿ كعاصمتيا السامرة  ،كاألصغر ييكذا كعاصمتيا
أكرشميـ كبيا الييكؿ .ككاف يربعاـ أكؿ ممؾ عمى إسرائيؿ( المممكة الشمالية )  ،كىذا خاؼ مف أف شعبو
حينما يذىبكف إلى ىيكؿ اهلل فى أكرشميـ يرجعكف بقمكبيـ إلى كرسى داكد ممكيـ األكؿ فيتمردكا عميو ،
آليتؾ يا إسرائيؿ الذيف
فأقاـ ىيكميف فى أراضي إسرائيؿ ككضع بيما عجكؿ ذىبية كقاؿ " ىكذا
ى
أصعدكؾ مف أرض مصر " (ُمؿُِ  )ّّ – ِٓ :كاخترع نظاما لمعبادة كابتدع طريقا لتعييف كينة
ى
لمعجكؿ فأفسد العبادة تماما .ككاف أف أقاـ حراسة عمى حدكد مممكتو مع مممكة ييكذا لقتؿ مف يفكر فى
الذىاب إلى أكرشميـ.
)14

ككانت حكمة اهلل فى كجكد مكاف كاحد لمعبادة أف يككف ىذا المكاف مرجعا لتصكيب أل إنحراؼ فى
عقيدة شعبو حينما يذىبكف لمعبادة فى ىيكؿ أكرشميـ حيث الكينة كمعممك الشريعة .كلذلؾ سرعاف ما
إنحرفت عبادة المممكة الشمالية بؿ أدخؿ الممؾ آخاب كزكجتو إيزابؿ عبادة البعؿ كعشتاركت الكثنية بما
فييا مف ممارسة الفجكر كالزنى فى ىياكؿ البعؿ ،كأقامت إيزابؿ ىيكؿ كبير ليذه العبادة فى السامرة.
كاضطيدت أنبياء اهلل كقتمت منيـ الكثيريف إلى أف ظير إيميا النبى.

)15

كانت نتيجة عدـ طاعة أحكاـ اهلل فى مممكة إسرائيؿ أف تعدد إغتياؿ الممكؾ ليجمس عمى الكرسى قادة
آخريف فتعددت األسر الحاكمة كبمغت ٖ أسرات خبلؿ فترة َِْ سنة جمسكاعمى كرسى السامرة .كنتيجة
اإلنييار التاـ فى معرفة اهلل كالفساد الكثنى الذل إنتشر  ،سمح اهلل فى سنةِِٕ ؽ.ـ .بأف تدمر أشكر
السامرة كتنقؿ جزءان كبي ار مف شعبيا إلى أجزاء إمبراطكريتيا الشاسعة كتأتى بشعكب كثنية لتعيش فى
أرض إسرائيؿ  ،ككاف لذلؾ حكمة عند ممكؾ أشكر  ،كىى أف الشعكب التى نقمكىا إلى أرض إسرائيؿ
لف تككف ليا أل دكافع حماسية كطنية فيتمردكا عمى أشكر مطالبيف بالحرية  ،فاألرض ليست أرضيـ.
كلكف لما إنخفض عدد سكاف األرض كثرت الكحكش فآذت البشر ،كلما كاف لمشعكب الكثنية عقيدة أف
لكؿ أرض إليان لو طقكس ينبغى طاعتيا ليحيا شعب األرض فى سبلـ  ،سألكا شعب إسرائيؿ المتبقى
فى األرض عف كيفية عبادة اهلل  ،كالعكس فالشعب قمد ىؤالء الكثنييف فى عباداتيـ الكثنية  ،فإختمط
مخمط كديف مخمط  .لذلؾ كاف الييكد
الشعباف كاختمطت العبادتاف ليخرج لنا شعب السامرييف كشعب ى
يحتقركف السامرييف كال يتعاممكف معيـ.

)16

أما ييكذا فإستمرت تحت حكـ أسرة داكد طكاؿ فترات حكـ داكد كسميماف كأثناء اإلنفصاؿ كبعده حتى
سنة ٖٔٓ ؽ.ـ .حيف سمح اهلل بأف يذىب شعب ييكذا أيضا فى سبى إلى بابؿ .ككاف ذلؾ بسبب
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خطاياىـ بؿ ىـ أيضا إنجرفكا إلى العبادة الكثنية .كقطعا فإف اإلستقرار السياسي فى ييكذا كاف راجعا
ألف حالتيا الركحية كانت أفضؿ نسبيا مف أختيا إسرائيؿ  ،كاستمرت أسرة داكد عمى عرش المممكة
طكاؿ ىذه الفترة .كلكف ألف ييكذا كاف حاليا أفضؿ مف األخرل كاف أف اهلل أدبيا بذىابيا إلى السبى
لتطييرىا كلكنو لـ يفنيا .ككانت مدة السبى َٕ سنة عادكا بعدىا كتطيركا تماما مف العبادة الكثنية ،
فكاف السبى عبلجا شافيا .كفى خبلؿ إقتحاـ البابمييف ألكرشميـ حطمكا األسكار كالييكؿ كأحرقكا كدمركا
كؿ شئ كقتمكا الكثيريف.
)17

ِّد ممككيا كشعكبيا
كنبلحظ فى الكتاب المقدس أنو ال يكتب التاريخ كما تكتبو الشعكب األخرل  ،فتي ىمج ٍ
كحركبيا بؿ يكتب الكاقع ،بؿ كاف يظير عيكب الممكؾ األبرار كما يظير حسنات الممكؾ األشرار .كال
يمجد الشعب بؿ يظير عيكبو كنقائصو فيك ليس كتاب تاريخى بؿ كتاب تعميمى  ،نتعمـ منو أف قكة
الشعب كانتصاراتو فى تقكاه كىنا تأتى المعكنة مف اهلل  .كالكتاب ال يركز عمى تاريخ الممكؾ كلكف عمى
تعامؿ اهلل مع ىؤالء الممكؾ كمع شعكبيـ  ،فالكتاب المقدس ىك قصة عبلقة اهلل مع البشر.

)18

بعد َٕ سنة مف السبى إنكسرت مممكة بابؿ أماـ الممؾ البابمى ككرش ككاف ذلؾ سنة ّٖٓ ؽ.ـ .كقاـ
ككرش الممؾ بإعطاء كؿ الشعكب المسبية فى بابؿ الحرية فى أف يعكد كؿ مف يريد إلى بمده األصمى ،
فعاد كثير مف الييكد ممف كانكا فى ييكذا إلى أكرشميـ  ،ككاف ذلؾ فى سنة ّٔٓ ؽ.ـ .كعاد معيـ
بعض مف شعب مممكة إسرائيؿ الشمالية  .كحينما أظير دانياؿ النبى لمممؾ ككرش نبكات إشعياء كالتى
تنبأت عف إسمو بؿ كخطتو الحربية (إشْْ  )ُ : ْٓ + ِٖ :كنبكات إرمياء بالتاريخ الذل سيحدث

فيو ىذا (إرِٓ  )َُ : ِٗ + ُِ :أمر ككرش ببناء الييكؿ قائبل " اهلل أكصانى أف أبنى لو بيتا فى
أكرشميـ " (عزُ  )ٔ – ُ :كلكف ظمت ييكذا كالية فارسية  ،يي ىعيِّف ليا الممؾ الفارسى كاليان مف عنده

كلكنيا صارت كالية كاحدة غير منقسمة .كلكف تعطؿ بناء الييكؿ فترة بعد مكت ككرش الممؾ نتيجة

لمكشايات  ،فأرسؿ اهلل النبييف حجى كزكريا ليحثكا الشعب عمى إعادة البناء  ،كتـ بناء الييكؿ الثانى
سنة ُٓٓ ؽ.ـ.
)19

كفى سنة ّّّ أتى اإلسكندر كىزـ الفرس بؿ فتح معظـ العالـ المعركؼ  ،كصارت ييكذا خاضعة
لميكناف  .كبعد مكت اإلسكندر إنقسمت مممكتو إلى أربعة أقساـ ( اليكناف كآسيا الصغرل كسكريا
كمصر) ككانت ييكذا تحت حكـ ممؾ سكريا .كتسمت ىذه المممكة بإسـ مؤسسيا سمككس فكاف إسميا
مممكة السمككييف .كاستمرت األمكر ىادئة تحت حكـ السمككييف فى الييكدية نسبيا إلى حكالى سنة ُٕٓ
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ؽ.ـ .حيف ممؾ أنطيكخس إبيفانيكس عمى كرسى مممكة سكريا  ،كابيفانيكس كممة تعنى البلمع .كلجنكنو
فى تأليو نفسو كاضطياده الدمكل لمييكد أسماه الييكد فى تبلعب باأللفاظ أنطيكخس إبيمانس التى تعنى
المجنكف .كىذا سفؾ دماء الييكد بغ ازرة كدنس ىيكؿ اهلل بأف قدـ خنزيرة ذبيحة عمى مذبح اهلل  ،ككضع
تمثاال لو فى الييكؿ.ككاف يقتؿ مف الييكد مف يرفض أف يأكؿ لحـ الخنزير ،كمنع تقديس يكـ السبت ،
كحاكؿ نشر المغة كالثقافة اليكنانية بؿ كالخبلعة اليكنانية ككرس ىيكؿ اهلل إللو األكلمب جكبيتر .كقبؿ
ىذا الكثيركف مف الييكد بينما إستشيد الكثيركف رافضيف كؿ ذلؾ(... .أنظر تفسير سفر دانياؿ كسفرل
المكابييف)  .كاستمر ىذا إلى أف ظير المكابييف مف أكالد متتيا الكاىف ككاف أشيرىـ ييكذا المكابى سنة
ُٕٔ ؽ.ـ .كىؤالء عاشكا كشعب مقدس هلل فيزمكا جيكش أنطيكخس ىذا كحرركا أكرشميـ كطيركا
الييكؿ  ،فكاف ىذا اليكـ ىك عيد التجديد عند الييكد (يكَُ  . )ِِ :كانتقـ اهلل مف أنطيكخس ىذا
بمرض بشع بعيدا عف ببلده فى حرب مف حركبو  ،كفى أيامو األخيرة قاؿ أف ما يحدث لو ىك بسبب ما
عممو فى ىيكؿ اهلل بؿ نذر نذ ار بأف يتصالح مع الييكد لك شفى مف مرضو كلكنو مات بعيدا عف ببلده
بمرض مؤلـ  .كىذا ما كاف قد تنبأ عنو زكريا النبى.
)21

المٍمؾ كرئاسة
كخمؼ ييكذا إخكتو ثـ نسميـ  ،كألنيـ كانكا أكالد كاىف جمعكا فى نفس الكقت مابيف ي
الكينكت  ،ككاف آخرممككيـ األقكياء يكحنا ىركانكس الذل أجبر األدكميكف عمى الختاف كىكىدىـ

)21

كظيرت اإلمبراطكرية الركمانية كقكة عظمى عمى مسرح األحداث .فكانت سقطة المكابييف أنيـ بدأكا

كضميـ لمييكدية.

يستعينكا بالركماف ،بؿ كصؿ األمر إلى أف كاف أحدىـ يستعيف بالركماف ضد أخيو بعد أف كاف اهلل ىك
قكتيـ كالذل نصرىـ عمى ممكؾ اليكناف .ككانت النتيجة الحتمية أف ضـ الركماف الييكدية إلييـ لتصير
كالية ركمانية كتفقد إستقبلليا .ككاف ذلؾ عمى يد بكمبى الركمانى سنة ّٔ ؽ .ـ .كبالتالى كاف القيصر
الركمانى ىك الذل يعيف كالة الييكدية ،ككاف منيـ ىيركدس الطاغية الذل حظى برضى الركماف فجعمكه
ممكا عمى الييكدية كالجميؿ كالسامرة  ،ككاف ذلؾ سنة ّٕ ؽ.ـ .ككاف ىيركدس ىذا مف أصؿ أدكمى.
)22

بعد مكت ىيركدس إنقسمت مممكتو إلى أربعة أقساـ كاف لكؿ كالى ربع مممكة ىيركدس كتسمى رئيس
ربع (لكّ  . )ُ :ككانت كالية الييكدية مف نصيب أرخيبلكس كىذا سرعاف ما عزلو الركماف سنة ٔ ـ.
كتكالى الكالة الركماف عمى الييكدية كالذيف كاف مف أشيرىـ بيبلطس البنطى (ِٔ – ّٔـ)  .كالذل
صمب المسيح عمى أيامو بأمر منو.
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)23

كفى سنة َْ ـ .كضع بتركنيكس كالى سكريا تمثاال لكاليجكال القيصرالركمانى فى ىيكؿ أكرشميـ ( ألـ
يطمبكا ىـ ىذا بأنفسيـ حيف رفضكا إبف اهلل كقالكا ليس لنا ممؾ إالٌ قيصر يكَِ  .)ُٓ :كمف ىنا بدأ
صراع بيف الييكد كبيف الركماف إنتيى بتدمير أكرشميـ كالييكؿ سنة َٕ ـ .عمى يد تيطس الركمانى.
كتشتت الييكد الذيف تبقكا مف المذبحة الركمانية .كلكنيـ بدأكا فى التجمع مرة أخرل كعادكا لمثكرة عمى
الركماف ما بيف سنة ُِّ – ُّٓ ـ .كىنا دمرىـ الركماف تدمي ار أبشع مف تدمير تيطس  .كتشت
الباقيف فى كؿ العالـ كصاركا ببل مقدس ليـ .كلـ نسمع عف تجمعيـ إال فى بدايات القرف العشريف.

الخالص كالييكد
كما ذكرنا مف قبؿ فالييكد كانكا شعب اهلل المختار بمعنى أف اهلل ييعِّدىـ ليأتى منيـ المسيح  ،كلكف اهلل يريد أف

الجميع يخمصكف  ،فاهلل خالؽ البشر جميعا  ،كيحبيـ جميعا كيريد خبلص كؿ البشر كليس الييكد فقط .ككما أف
اهلل يدبر إحتياجات كؿ الخميقة المادية مف مأكؿ كمشرب...إلخ  ،كيشرؽ شمسو عمى األبرار كاألشرار  ،فيك
قطعا يريد الحياة األبدية لكؿ الخميقة  ،فاهلل لـ يخمؽ بعض البشر ليحيكا أبديا كليحكـ عمى البعض اآلخر
باليبلؾ األبدل فقط ألنيـ ليسكا ييكدا .ككما أف اهلل سيديف كؿ الخميقة كاف عميو أف يدبر الخبلص لكؿ البشرية

 ،كمف يقبؿ كيؤمف يخمص كيحيا أبديا  ،كمف يرفض ييمؾ ......كلكف اهلل أعد الخبلص لكؿ خميقتو ككضع

أمامنا طريؽ الحياة كطريؽ المكت كىذا ما قالو مكسى لمشعب " أنظر .قد جعمت اليكـ قدامؾ الحيكة كالخير
كالمكت كالشر " (تثَّ . )ُٓ :
ككما نفيـ مف الكتاب المقدس فإف فكر اهلل ىك أف يككف لممسيح العريس عركسا كاحدة ىى الكنيسة مف كؿ
الشعكب ككؿ األلسنة ككؿ القبائؿ ككؿ األمـ (رؤٕ  . )ٗ :كىى كنيسة كاحدة ببل فرؽ بيف ييكدل كأممى بؿ
الكؿ كاحد فى المسيح .كىناؾ تشبييات فالكنيسة تشبو بييكؿ يبنيو اهلل ىك جسد المسيح  ،ككؿ منا ىك حجر
حى فى ىذا الييكؿ (يكِ ُ + ُِ :بطِ  . )ٓ :كفى تشبيو آخر فالكنيسة تشبو بزيتكنة (شجرة زيتكف) بدأت
بآدـ كحكاء ثـ أكالدىـ مف نسؿ إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب الذيف جاء منيـ المسيح  .كبعد المسيح كاف مف آمف
منيـ بالمسيح أنو إستمر غصنا حيان فى الزيتكنة  ،كمف رفض المسيح رفضو اهلل كقي ًطع مف الزيتكنة  ،كطىعـ اهلل
األمـ كأغصاف برية فى أصؿ الزيتكنة (ركُُ) .
كنبلحظ أنو حتى فى العيد القديـ لـ يرفض اهلل األمـ بدليؿ إرساؿ اهلل يكناف النبى إلى نينكل يدعكىـ لمتكبة ،
فيؿ يأتى اهلل فى اليكـ األخير كيرفض ىؤالء الذيف تابكا بؿ صارت تكبتيـ مثبل كعبرة لكؿ الشعكب عبر كؿ
األزمنة (راجع ىذه النقطة فى الباب الثالث " األمـ " )  .ككما كانت الزيتكنة رم از إلسرائيؿ صارت رم از لمكنيسة
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فبل فرؽ فيى كنيسة كاحدة  ،كلكف ألنيا إتسعت لتشمؿ كؿ العالـ كصارت كنيسة ضخمة أسماىا بكلس الرسكؿ
إسرائيؿ اهلل أل إسرائيؿ الضخمة (كىذه طريقة عبرية فى التعبير عف ضخامة الشئ فيقكلكف جبؿ اهلل عف
الجبؿ الضخـ كجيش اهلل عف الجيش الضخـ كىكذا)  .كتشبيو الكنيسة بالزيتكنة لو معنى ركحى  ،فمف شجرة
الزيتكف يأتى الزيت الذل ييصنع منو المسحة كالتى ييمسح بيا رئيس الكينة كالممكؾ ليمتمئكا مف الركح القدس .إذان

الزيتكنة رمز لمكنيسة المممكءة مف الركح القدس .كىناؾ تشبيو و
ثاف لمكنيسة كىك شجرة التيف ذات الثمار الحمكة ،
كثمرة التيف نجد بداخميا بذكر كثيرة بجانب بعضيا تشير لشعب الكنيسة المجتمع فى محبة ،كىذه المحبة ليا

طعـ حمك عند اهلل  .كىذه الصكرة يصفيا المرنـ فى مزمكر ُّّ حيث نرل أف اإلخكة أل الكنيسة المجتمعة فى
محبة ينسكب عمييا الركح القدس (الدىف) كىذا ما حدث يكـ الخمسيف (أعِ  . )ُّ : ْ + ْ – ُ :كىناؾ
تشبيو آخر ىك الكرمة (إشِٕ  + ٔ – ِ :يكُٓ  )ٖ – ُ :كتشبيو الكرمة مناسب جدا لمكنيسة فالكرمة يؤخذ
منيا العصير كمنو الخمر  ،كالخمر فى الكتاب المقدس رمز لمفرح .كالفرح ثمرة مف ثمار اإلمتبلء مف الركح
(غؿٓ  . )ِِ :كىذه ىى العبلقة بيف الثبلث شجرات .كىذه التشبييات يذكرىا الكتاب كما رأينا عف إسرائيؿ
كعف الكنيسة فيى كنيسة كاحدة كعركس كاحدة لعريسيا المسيح.
الكنيسة ىى ىيكؿ اهلل

 :جسد المسيح كالركح القدس يسكف فييا.

الكنيسة كنيسة كاحدة

 :أمـ كييكد/سمائييف كأرضييف /بشر فى محبة ببل شقاؽ  ،فالخطية سبب الشقاؽ.

الكنيسة ىى شجرة زيتكف :فيى مممكءة مف الركح القدس.
الكنيسة ىى شجرة تيف :
الكنيسة ىى كرمة

:

كلكف ليا ثمار كليست مجرد أكراؽ  ،كأىـ ىذه الثمار ىى المحبة.
مممكءة فرحا كثمرة لممحبة التى فييا كبيذا فيى أيضا مفرحة هلل.

كنرل فى قصة لعف السيد المسيح لشجرة التيف الرمكز التالية -:
 )1شجرة التيف ترمز لشعب كأمة الييكد.
 )2جكع السيد المسيح لـ يكف جكعا لطعاـ مادل بؿ إليماف الييكد " أنا لى طعاـ آلكؿ لستـ تعرفكنو أنتـ "

يكْ  ، )ِّ :فالمسيح يشبع بخبلص الناس (إشّٓ  )ُُ :كىك جاء إلى خاصتو كخاصتو لـ تقبمو
(يكُ .)ُُ :
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 )3لـ يكف الكقت كقت إثمار التيف  ،كىذا يشير ألف اهلل يعمـ أنيـ سيرفضكف المسيح كىذا ما كاف سكؼ

يبررىـ  ،كايمانيـ كتبريرىـ لك قبمكا المسيح كآمنكا بو  ،ىك ما كاف سكؼ يشبعو .كقكؿ الكتاب " فمـ يجد
فييا شيئا إال كرقا " ككرؽ التيف منذ أف فشؿ آدـ فى أف يستره كرؽ التيف ىذا  ،حينما عرؼ أنو عرياف
 ،صار رم از لكؿ محاكلة إنسانية لمتبرير بدكف المسيح كيشير بيذا لمبر الذاتى (تؾّ  . )ٕ :كالبر
الذاتى كاف ىك مشكمة الييكد الذيف يشعركف بأف أعماليـ تبررىـ (ركَُ  )ْ ، ّ :كىذا ما قادىـ
لمكبرياء.
 )4جفاؼ شجرة التيف رمز لخراب الشعب الييكدل نتيجة لرفضيـ لممسيح كصمبيـ لو.
 )5يقكؿ القديس متى أف السيد حيف لعف التينة جفت فى الحاؿ ،كيقكؿ القديس مرقس فى إنجيمو أنيـ
الحظكا ىذا فى اليكـ التالى (متُِ  + َِ – ُٖ :مرُُ  )ُِ – َِ ، ُْ – ُُ :كىذا الخبلؼ
لو معنى كاضح يشير لو الكحى...أف الييكد حيف صمبكا المسيح رفضيـ اهلل كقطع عبلقتو معيـ كشعب
 ،كصاركا أغصانا مقطكعة مف الزيتكنة .كلكف لـ يظير ىذا إال سنة َٕ ـ.عند تخريب تيطس
ألكرشميـ .ككأنو عند صمبيـ لممسيح كانكا كشجرة إنقطعت عنيا عصارة الحياة  ،كقطعا ظير ىذا بعد
مدة فى يبكسة الشجرة.
 )6بعد أف الحظ التبلميذ أف التينة يبست ككاف ىذا يكـ الثبلثاء فى أسبكع األالـ كىـ متجييف إلى الييكؿ

مع السيد ،كعندما كصمكا لمييكؿ سأؿ التبلميذ الرب عف ميعاد نياية األياـ فقاؿ " فمف شجرة التيف
تعممكا المثؿ .متى صار غصنيا رخصا كأخرجت أكراقيا تعممكف أف الصيؼ قريب " (متِْ )ِّ :
كالمعنى أف إسرائيؿ ستخرب بسبب ما إرتكبكه كىذا قد حدث كخربت إسرائيؿ سنة َٕـ  ،كلكف عبلمة
نياية األياـ أف تعكد إسرائيؿ كتظير كأكراؽ أل منظر دكف جكىر أل دكف إيماف بالمسيح يبررىا .كىذا
ما ىك حادث اآلف .كنعمـ مف (ركُُ) أف عبلمة المجئ الثانى إيماف الييكد كيقكؿ السيد المسيح لمييكد

" ىكذا بيتكـ يترؾ لكـ خرابا .ألنى أقكؿ لكـ إنكـ ال تركننى مف اآلف حتى تقكلكا مبارؾ اآلتى بإسـ
الرب " (متِّ  . )ّٗ ، ّٖ :كمرة ثانية فيذا ىك ما نراه أماـ عيكننا  ،أنيـ عادكا كدكلة كلكف ال
عبلقة ليـ بالمسيح  ،فصاركا شجرة تيف لكف مجرد أكراؽ بدكف ثمار .كنسمع عف بقية مؤمنة بدأت
تتككف فى إسرائيؿ كاف عددىـ فى سنة ُِٗٗ قد بمغ حكالى ََََٔ جاءكا مف أكركبا كأمريكا ليعتمدكا
فى نير األردف كأسمكا أنفسيـ الييكد الماسيانييف  ،ككممة المسيا ىى النطؽ العبرانى لكممة المسيح.
فيؿ يشير كؿ ىذا ألننا إقتربنا مف أياـ النياية ؟ ...أمامنا إحتماليف ُ) أننا إقتربنا منيا فعبل .كيككف
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ىؤالء الييكد الماسيانييف ىـ البقية كما يسمييا إشعياء النبى  ،كىذه البقية ىي التى ستقكؿ مبارؾ اآلتى
بإسـ الرب.

ِ) أف إسرائيؿ ستخرب مرة أخرل  ،ليتحقؽ قكؿ الرب أف بيتيـ يترؾ ليـ خرابا إلى أف

يأتى المسيح.

يثبت معممنا بكلس الرسكؿ فى (ركُ – ركّ) إحتياج كؿ الخميقة لتبرير المسيح " فالجميع زاغكا كفسدكا
معا .ليس مف يعمؿ صالحا ليس كال كاحد "  ،الييكد كسركا نامكس مكسى كاألمـ كسركا النامكس الطبيعى
أل ما يسمى الضمير .كىك كصايا اهلل التى طبعيا عمى قمكب البشر كمنيا عرؼ يكسؼ أف الزنا خطية
دكف أف يككف ىناؾ نامكس مكتكب  .فإذ فسدت الخميقة األكلى كانت خطة اهلل أف يتجسد إبنو كيمكت كيقكـ
 ،كبالمعمكدية نمكت معو بخميقتنا األكلى الفاسدة كنقكـ بخميقة جديدة ثابتيف فى المسيح  ،ىذه التى أطمؽ
عمييا بكلس الرسكؿ تعبير أننا فى المسيح (ركٔ ِ +ككٓ  . )ُٕ :كراجع أيضا " ألننا نحف عممو (خمقة
آدـ األكلى) مخمكقيف فى المسيح يسكع (الخمقة الثانية بتدبير الفداء)( "....أؼِ  .)َُ :كىذا الفداء إستمزـ
أف يمكت المسيح كلكف كيؼ يمكت اإللو الحى الذل ال يمكت ؟ إذان كاف ال بد أف يحصؿ عمى جسد قاببل
لممكت  ،كأخذ رب المجد ىذا الجسد مف الشعب الذل إختاره أل الييكد  ،ليتجسد مف ىذا الشعب .
مكجز تاريخ الشعب الييكدل
 اهلل يختار إبراىيـ كيعزلو فى أرض كنعاف كابراىيـ كلد إسحؽ  ،كاسحؽ كلد يعقكب.
 نزكؿ يعقكب كاألسباط إلى مصر.
 الخركج مع مكسى مخمص الشعب مف عبكدية مصر كالتكىاف َْ سنة فى برية سيناء.
 دخكؿ أرض الميعاد مع يشكع ثـ حكـ القضاة ككاف شاكؿ أكؿ ممؾ بعد إنتياء عصر القضاة.
 تأسيس المممكة حكالى سنة َََُ ؽ.ـ .عمى يد داكد الممؾ  ،كممؾ داكد َْ سنة.
 ممؾ سميماف بف داكد َْ سنة .ثـ إنقسمت المممكة إلى مممكتيف عمى يد إبنو (إسرائيؿ كييكذا) .
 إسرائيؿ تنحرؼ مف بدايتيا كتتشتت بيد أشكر سنة ِِٕ ؽ.ـ .كييكذا تستمر.
 لخطايا ييكذا تذىب إلى سبى بابؿ سنة ٖٔٓ ؽ.ـ .كتعكد مف السبى سنة ّٔٓ ؽ.ـ.
 يستمر الييكد كأمة كاحدة تحت الحكـ الفارسى الذل سقط عمى يد اإلسكندر األكبر.
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 بدأ الحكـ اليكنانى ألكرشميـ مف سنة ّّّؽ.ـ .كآخر ممؾ منيـ عمى أكرشميـ كاف أنطيكخس إبيفانيكس.
 المكابييف يحرركا ييكذا مف أنطيكخس إبيفانيكس كييزمكا جيكشو  ،كينشأكا مممكة مف سنة ُٕٔ ؽ.ـ.
 تسقط الييكدية تحت حكـ الركماف سنة ّٔ ؽ.ـ .عمى يد بكمبي الركمانى .كتعيف ركما كالة عمى
الييكدية.
 ىيركدس يصير ممكا عمى الييكدية سنة ّٕ ؽ.ـ .كفى أيامو يكلد المسيح.
 بعد مكت ىيركدس تقسـ ركما الييكدية أربعة أقساـ كعمى كؿ قسـ كالى ركمانى كأشيرىـ بيبلطس
البنطى.
 كفى أياـ بيبلطس يصمب المسيح كيقكـ فيتمـ الفداء.
 كفى سنة َٕ ـ يدمر تيطس الركمانى أكرشميـ كالييكؿ فقد إنتيى عيد الذبائح الحيكانية بذبيحة
الصميب.
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ََُٓ ؽ.ـ

تأسيس مممكة داكد

مممكة ييكذا

مممكة إسرائيؿ

إنقساـ المممكة

سنة ِٕٕؽ.ـ إسرائيؿ تذىب لسبي أشكر
سنة ٖٔٓؽ.ـ ييكذا تذىب لسبي بابؿ
سنة ّٔٓؽ.ـ العكدة مف السبي
سنة ّّّؽ.ـ حكـ اليكناف ألكرشميـ
سنة ُٕٔؽ.ـ حكـ المكابييف الييكد
سنة ّٕؽ.ـ حكـ ىيركدس تحت يد الركماف
سنة ْؽ.ـ كالدة المسيح

الرسـ العمكل خاص بتاريخ األمة الييكدية .كلكف لمعجب فمقد شابو إلى حد كبير تاريخ الكنيسة.
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داكد أسػ ػ ػػس مممكػ ػ ػػة كاحػ ػ ػػدة .قكانينيػ ػ ػػا كدسػ ػ ػػتكرىا المسيح إبف داكد يؤسس كنيستو ككنيسة كاحدة ككؿ
ككينتيػػا بحسػػب فكػػر اهلل .فنػػامكس مكسػػى دسػػتكر طقكسػ ػ ػػيا كعقيػ ػ ػػدتيا ككينكتيػ ػ ػػا بحسػ ػ ػػب فكػ ػ ػػر اهلل ،
المممكػػة ،كالكينػػة مػػف نسػػؿ ىػػاركف ،كالعبػػادة فػػى كبحسػ ػػب اإليمػ ػػاف المسػ ػػمـ م ػ ػرة لمقديسػ ػػيف (ي ػ ػػوّ) .
ىيكؿ أكرشميـ كىذا ما أكصى بو اهلل.

كبحسب تسميـ األباء.

تسػػتمر المممكػػة كاحػػدة متحػػدة فت ػرة مػػف الػػزمف ثػػـ الكنيس ػػة تظ ػػؿ كاح ػػدة متح ػػدة فتػ ػرة ث ػػـ ب ػػدأ اإلنقس ػػاـ.
تنقسـ .كتستمر مممكة ييكذا بحسػب فكػر اهلل أمػا كى ػػذا اإلنقس ػػاـ ب ػػا و
ؽ حت ػػى اآلف .كب ػػالرجكع لمرس ػػائؿ
إسػ ػرائيؿ فخالف ػػت فك ػػر اهلل كاس ػػتمر ى ػػذا اإلنش ػػقاؽ الس ػػبع ف ػػى س ػػفر الرؤي ػػا نج ػػد الكنيس ػػة قب ػػؿ األخيػ ػرة
حتى إتحدكا بعد العكدة مف السبى.

فيبلدلفيػػا بمعنػػى المحبػػة األخكيػػة .ممػػا يعطينػػا أمػػؿ
فى كحدة الكنائس قريبا.

ى ػػذه الكح ػػدة إس ػػتمرت حت ػػى مج ػػئ المس ػػيح األكؿ ىػ ػػذه الكحػ ػػدة المنتظ ػ ػرة بػ ػػيف الكنػ ػػائس تسػ ػػبؽ مجػ ػػئ
بالجسد.

المس ػػيح الث ػػانى .كتك ػػكف ى ػػذه الكح ػػدة كالمحب ػػة ب ػػيف
الكنائس ىى إعداد المؤمنيف ألياـ النيايػة التػى يفػؾ
فييػ ػػا الشػ ػػيطاف ،ىػ ػػذه األيػ ػػاـ التػ ػػى تمثميػ ػػا الكدكيػ ػػة
الكنيسة األخيرة فى الرسائؿ السبع.

فحت ػػى ف ػػى ت ػػاريخ المممكت ػػيف كان ػػت إسػ ػرائيؿ رمػ ػ از الخي ػرات الماديػػة التػػى كػػاف اهلل يعػػد بيػػا الييػػكد فػػى
لمكنيسة.

العي ػػد الق ػػديـ ى ػػى ظ ػػؿ البرك ػػات المكع ػػكدة لمكنيس ػػة
(عبَُ )ُ :
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جغرافيػة إسرائيؿ

ليبدأ اهلل تنفيذ كعده فى خبلص البشر  ،دعا أبكنا إبراىيـ ليترؾ مكطنو أكر فى أرض العراؽ كيذىب إلى كنعاف

فتككف لو كلنسمو ميراثان .فخرج إبراىيـ ىك كعائمتو لكنو تعطؿ فى حاراف حتى مات أبكه فذىب إلى كنعاف كىك
فى سف الخامسة كالسبعيف .كعاش إبراىيـ فى النقب ثـ تنقؿ بيف بئر سبع كجرار كحبركف.

كألىمية األبار كذلؾ لندرة المياه فى األرض  ،حفر إبراىيـ بئ ار كقدـ ألبيمالؾ ممؾ الفمسطينييف ٕ نعاج كحمفا

كبلىما أف البئر إلبراىيـ فسميت البئر " بئر سبع " (سبع تحمؿ معنييف ُ -رقـ سبعة

ِ -قسـ أك حمؼ).

كأكد المعنى نفسو إسحؽ بعد ذلؾ (تؾُِ  . )ِٖ :كمف بئر سبع ذىب إبراىيـ إلى جبؿ المريا فى المكاف الذل
صمب فيو المسيح بعد ذلؾ بحكالى ألفى عاـ .كعاش إسحؽ فى نفس األماكف .ثـ تغرب يعقكب فى حاراف كعاد

مع زكجتيو كأخي ار نزؿ إلى مصر .كعمى اليميف نرل خريطة لرحبلت يعقكب .ككانت خطة اهلل فى ذلؾ تككيف

ليكًدع خطة خبلص البشر فى يد ىذا الشعب ،
شعب إسرائيؿ بمعزؿ عف ممارسات الشعكب الكنعانية النجسة ي
كليكلد مخمص البشر منيـ .كظؿ الشعب فى مصر عدة سنكات فى عبكدية لفرعكف إلى أف أرسؿ اهلل مكسى
كمخًمص يلي ٍخ ًرج الشعب .كالخريطة التى فى األسفؿ تكضح رحمة الخركج مع مكسى النبى .كلكف دخؿ
النبى ي
الشعب أرض الميعاد مع يشكع.
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كدخؿ يشكع مع الشعب إلى أرض كنعاف  .ككانت أكؿ مدينة دخمكا إلييا ىى أريحا .
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كصؿ الكينة إلى النير كغمسكا أرجميـ في مياىو مف عند ضفتو الشرقية كقد كاف ىذا في

شير نيساف في مكسـ حصاد الشعير كالكتاف كىك مكسـ فيضاف نير األردف حيث يرتفع

الماء إلى جميع شطكطو (يشّ  )ُٓ :أم شكاطئو بسبب انتياء فصؿ الشتاء كاقباؿ الربيع
حيث يذكب الجميد عمى جباؿ لبناف كينساب الماء غزي انر في النير .ككاف أف النير تكقؼ
عندما لمست أرجؿ الكينة الماء  .ككممة األردف تعنى اإلنحدار أك المنحدر كدعي ىكذا

لشدة إنحداره مف الشماؿ إلى الجنكب فبينما يككف االرتفاع في بعض منابعو ََُٕقدـ عف

سطح البحر (عند مكقع حاصبيا) ينخفض مجرل النير في بحيرة الحكلة إلى ٗ أقداـ فكؽ
سطح البحر .كعند بحر الجميؿ يصير االرتفاع ٖٓٔ قدمان تحت سطح البحر حتى يصب

في البحر الميت الذم ينخفض إلى ُِٕٓ قدما تحت سطح البحر= .المياه المنحدرة مف

فكؽ (يشّ  . )ُّ :كفضبلن عف ذلؾ فإف المجرم

يتسع في كقت الفيضاف فالن قطة المكاجية ألريحا يتراكح اتساعيا ما بيف ْٓٓٓ-مت انر بينما
في كقت الفيضاف يصؿ اتساعيا إلي الضعؼ كمف ذلؾ نتصكر ضخامة مياه الفيضاف

كسرعة جرياف المياه في النير كقكة إنحدارىا في الظرؼ الذم عبركا فيو.

كاستمرت الحركب بيف الشعب كبيف الكنعانييف بعد سقكط أريحا فى يدىـ  ،كيزداد معيا إمتبلؾ األرض كيقسـ يشكع

األرض عمى األسباط.
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ككاف طمب اهلل أف يطردكا كؿ الكنعانييف مف األرض إال أف بعض األسباط تكاسمكا كلـ يطردكا الكنعانييف فكانكا سبب
عثرة ليـ .كىذه األسباط كانت فى الجزء الشمالى مف األرض كالمسمى الجميؿ كبو أسباط نفتالى كأشير كزبكلكف .لذلؾ
قاؿ عنيـ إشعياء النبى " جميؿ األمـ " لكجكد كثرة مف الشعكب الكثنية كسطيـ فتعايشكا سكيا (إشٗ  . )ُ :كاستمر

الكضع ىكذا أياـ القضاة إلى أف أسس الممؾ داكد مممكة قكية فى األرض .كاستمر ممكو لمدة َْ سنة.

كممؾ سميماف بعده لمدة َْ سنة .كاتسعت مممكتو كامتدت شماال إلى نير الفرات .كأتى بعده إبنو رحبعاـ الذل لـ يكف
فى حكمة أبيو سميماف  .كتسبب برعكنتو فى شؽ المممكة إلى مممكتيف ُ -المممكة الشمالية إسرائيؿ كىى األكبر كليا
َُ أسباط كعاصمتيا السامرة -ِ .المممكة الجنكبية ييكذا كعاصمتيا أكرشميـ .كعمى اليميف خريطة لمممكة داكد.

كنرل فى الصفحة التالية خريطة لمممكة داكد كلكف يظير فييا الحدكد التى كصمت ليا مممكة سميماف فقد كصمت لنير

الفرات شماال .كفى الصفحة التالية أيضا نجد خريطة لممممكتيف بعد اإلنقساـ.
كاستمرت الحركب بيف الممم كتيف بعضيما مع بعض .كحركب أخرل لكؿ منيما مع الشعكب المجاكرة .كنتيجة إنحراؼ
كمييما أدبيما اهلل بالسبى  .فذىبت إسرائيؿ إلى سبى أشكر سنة ِِٕ ؽ.ـ .كبعدىا ذىبت ييكذا إلى سبى بابؿ سنة
ٖٔٓ ؽ.ـ .كعادت ييكذا سنة ّٔٓ ؽ.ـ .كعاد معيـ بعض مف شعكب األسباط كلكف تحت الحكـ الفارسى ثـ

اليكنانى كبعده تحرركا لفترة قميمة أياـ المكابييف .ثـ كفى أياـ المكابييف سقطكا تحت الحكـ الركمانى  .كفى أياـ الدكلة

الركمانية كلد المسيح يسكع ربنا.

كنرل أيضا فى الصفحة التالية خريطة تظير مدل إتساع الدكلة الركمانية.
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الييكدية كالجميؿ كالسامرة أياـ الرب يسكع المسيح

ىكذا كانت إسرائيؿ قبؿ أف تستعمرىا الشعكب األخرل  ،كبدأ إنييارىا بسبب خطاياىا ككثنيتيا  ،فغضب اهلل

عمييا كأسمميا ليذه الشعكب الكثنية لمتأديب .كتغير شكؿ إسرائيؿ تماما .فخبلؿ فترات كقكع األسباط العشر (المممكة

الشمالية إسرائيؿ) فى يد أشكر سنة ِِٕ ؽ.ـ .أخذت أشكر شعب إسرائيؿ ككزعتو فى كؿ أراضى إمبراطكريتيا الكاسعة،
كنقمت أشكر شعكب كثنية كثيرة ليعيشكا فى أرض إسرائيؿ .كبإندماج ىذه الشعكب معيـ إختمطت العبادات كتشكىت ،
كخرج منيا شعب السامرة ككانكا قمة كسط شعبيف - :

فى الجنكب الييكدية ككاف شعبيا ىـ سبط ييكذا الذل كاف قد أ ً
يخ ىذ فى سبى بابؿ سنة ٖٔٓ ؽ.ـ .كعادكا سنة ّٔٓ
ؽ.ـ .كقد تطيركا مف كثنيتيـ .

كفى الشماؿ كانت ىناؾ الجميؿ كشعبيا كاف خميط مف الييكد الذيف عاش بينيـ شعكب كثنية كاليكنانييف كالفينيقييف

كاألرامييف  .ككاف ىذا منذ تياكنت األسباط الشمالية فى طرد الكنعانييف مف أياـ يشكع .أما بعد العكدة مف السبى فقد قؿ

العنصر الييكدل فى أرض الجميؿ .

كبينما إتسـ شعب الييكدية بالتزمت الشديد نجد أف شعب الجميؿ
كاف منفتحا كلـ يكف ليـ نفس التعصب كما كجدنا مف شعب الييكدية .بؿ إختمفت ليجتيـ عف الييكدية( .مرُٓ )َٕ :
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بؿ إختمفت ليجة الجميمييف عف ليجة شعب الييكدية (مرُٓ . )َٕ :

كبسبب تسامح الجميمييف مع الثقافات األخرل

إحتقر ييكد الييكدية ييكد الجميؿ فيقكؿ نثنائيؿ " أمف الناصرة يمكف أف يككف شئ صالح " (يكُ  )ْٔ :كقاؿ رؤساء

الكينة كالفريسييف لنيقكديمكس " فتش كأنظر .إنو لـ يقـ نبى مف الجميؿ " (يكٕ  )ِٓ :كفى ىذا أخطأكا فقد خرج مف

الجميؿ قضاة (باراؽ كابصا ف كأيمكف كتكلع) كمف األنبياء إليشع كيكناف كربما ىكشع .أما إزدرائيـ لمسامرييف فكصؿ لدرجة
أنيـ إعتبركىـ نجاسة كبيـ شياطيف ككانكا لك أرادكا إىانة أحد يقكلكف لو أنو سامرل كما قالكا لمرب (يكٖ  . )ْٖ :ككانكا

يتحاشكف المركر فى أراضى السامرة عند مركرىـ مف الييكدية إلى الجميؿ أك العكس  ،ككاف كبل الييكد كالجميمييف يفعمكف
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ىذا .كبدال مف المركر عمى السامرة كانكا يسمككف عبر نير األردف خبلؿ منطقة بيرية .ككانت مدينة أريحا ممتقى

المسافريف الجميمييف الراغبيف فى تفادل إجتياز السامرة فى ذىابيـ كعكدتيـ لييكؿ أكرشميـ فى الفصح.

ككاف رجاء الجميمييف فى مجئ المسيح كبي ار كاستعدادىـ لقبكؿ فكر مختمؼ سبب نا فى قبكليـ لممسيح بسيكلة عف الحاؿ فى
الييكدية .كيقدر يكسيفكس سكاف الجميؿ كقت المسيح بحكالى ّ مميكف نسمة  ،كىذا يفسر الجمكع الضخمة التى كانت

تمتؼ حكؿ المسيح .كفى دخكؿ المسيح ألكرشميـ فى أحد الشعانيف كاف غالبية مف إستقبمو منيـ  ،فيـ قد عرفكه فى

ببلدىـ التى قضى فييا معظـ أكقات خدمتو .كبعد سقكط أكرشميـ سنة َٕ ـ .أصبح الجميؿ مرك از لمثقافة الييكدية كانتقؿ

السنيدريـ إلييا .كمعنى إسـ الجميؿ الدائرة أك المنطقة.
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كفى الخرائط عاليو نرل مدينة الناصرة حيث ظير المبلؾ لمسيدة العذراء كبشرىا بكالدتيا لمرب يسكع .كقامت العذراء
كذىبت إلى الجباؿ إلى مدينة ييكذا لتخدـ أليصابات (لكُ  )ّٗ :كمدينة ييكذا غالبا ىى حبركف فحبركف ىى مدينة
كينة كزكريا زكجيا كاف كاىنا .إال أف البعض يقكؿ أف بيت زكريا كاف فى قرية عيف كارـ التى تبعد ٓ أمياؿ إلى الغرب

مف أكرشميـ .كظمت العذراء تخدـ أليصابات مدة ثبلثة أشير ثـ عادت لمناصرة .كحبركف ىى مدينة الخميؿ حاليا  ،كىك
إسـ أطمؽ عمى إبراىيـ (يعِ  . )ِّ :كتقع حبركف فى ك واد فسيح كترتفع نحك ََّْ قدـ فكؽ سطح البحر  ،كىى

جنكب أكرشميـ بحكالى َِ ميبل ككانت تسمى قرية أربع  ،فيى منسكبة ألربع أبى عناؽ (يشُْ . )ُّ : ُٓ + ُٓ :
كفى التقسيـ صارت مدينة مف مدف ييكذا (يشُٓ  )ْٓ :ككانت لمقياتييف بنى الكل (ُِ  )َُ :كصارت مدينة لمممجأ.
كذىبت السيدة العذراء مع يكسؼ النجار إلى بيت لحـ لئلكتتاب كىناؾ كلدت الرب يسكع فى مذكد كجاء ليا الرعاة ،
كبعد ذلؾ إنتقمت العائمة إلى بيت حيث جاء المجكس لزيارة السيد الرب .كفى يكـ األربعيف لكالدة السيد ذىبكا لمييكؿ
لتقديـ الصبى لمرب ثـ ذىبكا إلى مصر .كلما عادكا  ،عادكا إلى الناصرة كطف الرب يسكع (متُّ  + ْٓ :مرٔ )ُ :

 .كفى الناصرة عاش الرب فترة شبابو يعمؿ كنجار مساعدا ليكسؼ النجار .كتقكؿ بعض التقاليد أف يكسؼ مات كعمر

الرب يسكع ُٖ سنة  ،ككاف عمره كقت كالدة السيد َٗ سنة  .كبعد مكت يكسؼ عمؿ السيد نجا ار ليعكؿ عائمتو (مرٔ :
ّ)  .ككانت األسرة تذىب إلى أكرشميـ فى عيد الفصح  ،كلما كاف عمر الصبى يسكع ُِ سنة تحاكر مع شيكخ الييكؿ.
كفى سف الثبلثيف إعتمد الرب مف يكحنا المعمداف كاختار تبلميذه  ،كبدأ بإختيار بعض مف تبلميذ المعمداف بعد أف

أعدىـ المعمداف كميد الطريؽ لمرب كحكؿ تبلميذه لمرب فمضكا كراء السيد كقبمكا دعكتو (يكُ) .كعاد السيد إلى الجميؿ

ككانت أكلى معجزاتو فى عرس فى قانا الجميؿ ككاف السيد قد ذىب مع أمو كتبلميذه إلى ىذا العرس.

ثـ إنتقؿ الرب ىك كأمو كتبلميذه إلى مدينة كفر ناحكـ كجعميا مرك از لخدمتو كىك فى الجميؿ .كحاكؿ أقرباءه أف يمسككه
ألنيـ قالكا أنو مختؿ (مرّ  . )ُِ :ككانت معظـ خدمة السيد فى الجميؿ كتخممتيا زيارات ألكرشميـ ككاف ذلؾ مرتبطا
باألعياد  .كذىب الرب أيضا إلى نكاحى صكر كصيدا كذىب إلى العشر المدف كالى قيصرية فيمبس عمى سفكح جبؿ

حرمكف.

110

انبهذان وانمذن فٍ انكتاب انممذط ( )4إعشائُم

العشر المدف  -:ىـ عشر مدف ككنكا حمفا لمتجارة كلمدفاع ضد القبائؿ المتاخمة ليا مف الشرؽ .كىـ ٗ مدف كميـ شرؽ
األردف كمدينة كاحدة غرب األردف ىى سكيثكبكليس التى كانت بيت شاف .كقد بني غالبيتيا خمفاء اإلسكندر األكبر ثـ
خضعت لممكابييف بعد أف إفتتحيا إسكندر يانكس المكابى (َُّ – ٕٔ) ؽ.ـ .كفى سنة ّٔ ؽ.ـ .غزاىا القائد

الركمانى الشيير بكمبى كأعطاىا حكما ذاتيا  ،فكاف ليا الحؽ فى سؾ عممتيا كادارة محاكميا كتككيف جيشيا الخاص

بيا .كلكنيا خاضعة لمكالى الركمانى عمى سكريا  .ككاف ىدؼ الركماف مف ىذا نشر الثقافة اليكنانية فى المنطقة فتتككف

منطقة عازلة لمنفكذ الييكدل .كمف المدف العشر جدرة كجرسة (جرش حاليا) كىذه ىى التى خرج منيا المجنكف الذل كاف

عميو لجئكف كشفاه السيد المسيح .كانتشار الثقافة اليكنانية فى ىذه المدف يفسر كجكد قطعاف كثيرة مف الخنازير ىناؾ.
كمف ىذه المدف العشر فيالدلفيا التى كانت ربة بنى عمكف مف قبؿ (عماف عاصمة األردف حاليا)  .كمف ىذه المدف

دمشؽ  .كمنيا أيضا مدينة بالَّ التى ىرب إلييا مسيحيك أكرشميـ قبؿ خراب أكرشميـ سنة َٕ ـ .كمعظـ ىذه المدف
كاف كاقعا فى بيرية (التى ىى عبر األردف) .

قيصرية فيمبس  -:كىى أيضا إحدل المدف العشر كتقع عمى بعد نحك َٓ ميبلن مف دمشؽ فى منطقة رائعة عمى السفكح
الجبمية لجبؿ حرمكف ،كىى عمى إرتفاع َُُٓ قدـ مف سطح البحر .كتقع فى كادل بانياس أقصى منابع نير األردف.
ككاف اليكنانيكف قد أقامكا فييا ىيكبل إللييـ باف كأطمقكا عمى المعبد إسـ بانيكف كعمى المنطقة كميا بانياس كىك إسـ

المدينة حتى اآلف  .كأقاـ فييا ىيركدس معبدان مف الرخاـ األبيض تكريما ألكغسطس قيصر حيف ضـ أكغسطكس المدينة
إلى ىيركدس .ككضع فى المعبد تمثاال ألكغسطس قيصر بالقرب مف اإللو باف كعند مكت ىيركدس الكبير عاـ ْ ؽ.ـ.
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قاـ إبنو فيمبس رئيس الربع بإعادة بناء المدينة كتجميميا كسماىا قيصرية فيمبس تكريما لطيباريكس قيصر  ،كتميي از عف

قيصرية العاصمة اإلدارية التى أقاميا أبكه عمى ساحؿ البحر  .كفى ىذه المدينة بالغة الجماؿ سأؿ الرب تبلميذه "مف
يقكؿ الناس إنى أنا إبف اإلنساف" متُٔ . ُّ :

قيصرية  -:مدينة بناىا ىيركدس الكبير فيما بيف ِِ – َُ ؽ.ـ .عمى ساحؿ البحر المتكسط كأسماىا قيصرية تكريما
ميناء ىامان .كجعؿ منيا
ألكغسطس قيصر كىى عمى شماؿ غرب أكرشميـ كتبعد عنيا نحك ٓٔ ميبلن  .كعمؿ فييا
ن
العاصمة اإلدارية لمييكدية طكاؿ فترة العصر الركمانى .كعاش فى المدينة ثبلثة مف الكالة الركماف ىـ بيبلطس كفيمكس

كفستكس (أعِْ  . )ِٓ ،ككانت مدينة عظيمة بقصكرىا كمعابدىا كمبانييا .كفى أحد قصكرىا جمس الممؾ ىيركدس
أغريباس كىك مف أكالد ىيركدس الكبير كانتفخ كلـ يعطى المجد هلل  ،فصار يأكمو الدكد كمات (أعُِ . )ِّ – َِ :
ككاف سكاف المدينة خميطا مف الييكد كاألمـ.

بحر الجميؿ كالبحار األخرل

كيسمى بحر الجميؿ أيضا بحيرة طبرية (نسبة إلى طبرية التى بنيت عميو تكريما لطيباريكس قيصر) كيسمى كذلؾ بحيرة
جنيسارات (لكٓ  )ُ :كيسمى البحر (يكٔ  )ُٔ :كفى العيد القديـ يس ِّم ىى بحر كنركت كماء جناسر .كبحر فى العبرية
ىى يـ كتطمؽ عمى أل مجتمع لممياه  ،فتقاؿ عمى البحار (البحر األبيض المتكسط كيسمى البحر تؾْٗ  ُّ :كالبحر
الكبير أك العظيـ عدّْ  ٔ :أك البحر الغربى تثُُ  ِْ :ألف البحر الشرقى ىك البحر الميت  ...كالبحر األحمر
كيسمى بحر سكؼ أل قصب الغاب خرَُ  ُٗ :كالبحر الميت كيسمى بحر الممح عدّْ  )ّ :كتقاؿ يـ عمى نير
النيؿ (ناّ  . )ٖ :كقيمت عف البحر النحاسى فى ىيكؿ سميماف .أما جنيسارات فيك إسـ األرض أك المنطقة الكاقعة
شماؿ غربى ساحؿ بحر الجميؿ كىى أرض خصبة جدا .كجنيسارات كممة مف مقطعيف -:
األرض

ُ) جف = جنة لخصكبة

ِ) سارات = قد تككف إسـ عمـ أك تعنى الكممة الجنات العظيمة .كيقع بحر الجميؿ فى حكض نير

األردف  ،كينخفض مستكل سطح الماء فيو بمقدار َٖٔ قدم نا تحت سطح البحر  .كطكؿ البحر ُّ ميبل ما بيف نقطة
دخكؿ نير األردف لو كنقطة خركج النير منو كعرضو يتراكح ما بيف ّ – ٕ أمياؿ عرضا.

البحر الميت  -:ىك عبارة عف بحيرة شديدة الممكحة تشغؿ الجزء الجنكبى مف كادل األردف  .كلو عدة أسماء فى الكتاب

المقدس فيك بحر الممح كما فى (تؾُْ  )ّ :كىك بحر العربة أك بحر السيؿ كما فى (تثّ  )ُٕ :كالبحر الشرقى كما

فى (حزْٕ  )ُٖ :كيسميو العرب بحر لكط.
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كسطح البحر الميت ينخفض عف سطح

البحربحكالى ََُّ قدـ  .كعمؽ قاعو ََُّ قدـ  .كطكلو َٓ ميؿ كعرضو ُُ ميؿ كبو منطقة ضيقة عرضيا
حكالى ِ ميؿ  .كينبثؽ مف قاعو ينابيع مياه مالحة محممة بأمبلح معدنية كالكبريت كالبركميدات كىذه تمنع كجكد كائنات
حية فى مياه البحر الميت كتجعؿ مذاؽ المياه م انر كرائحتيا كريية.

كيقاؿ أف ما دمر سدكـ كعمكرة كاف زل ازالن قكيان صاحبو إنفجار شديد قذؼ بالغازات كالقار كالصخكر الممحية  ،فإنيمرت

عمى المدينة .كمف المرجح أف سدكـ كعمكرة اآلف ىما تحت مياه االقسـ الجنكبى لمبحر الميت حيث المياه ضحمة كال يزيد

عمقيا عف َُ أقداـ بينما عمؽ القسـ الشمالى فكؽ المنطقة الضيقة حكالىََُّ قدـ  ،كيقاؿ أنو فى كقت مف األكقات
كاف الجزء الجنكبى مف البحر الميت سيبلن خصبان.

كيصب نير األردف فى البحر الميت ٓ  ٔ ،مميكف طف مياه عذبة يكميا كىناؾ ْ نييرات صغيرة ىـ (اليكدىمى كالزرقا

كأرنكف كزارد) كيصبكا مجتمعيف حكالى نصؼ مميكف طف يكميا  ،ليصبح اإلجمالى ٕ مميكف طف مف المياه العذبة .

كلكف نتيجة لمح اررة الشديدة نجد أف معدؿ البخر عالى جدا مما يجعؿ مستكل البحر ثابتا  ،كفى الشتاء حيث تنخفض

درجات الح اررة كيقؿ البخر يرتفع مستكل البحر الميت حكالى َُ – ُٓ قدما فى المتكسط .
مدف الجميؿ

الناصرة  -:فى كالية الجميؿ  ،كىى كطف السيد التى سكف فييا بعد رجكع العائمة المقدسة مف مصر كحتى معمكديتو مف
يكحنا المعمداف  .عاش الرب فييا مع أمو العذراء كمع يكسؼ النجار  .كىى قرية صغيرة لـ تذكر سكل كمكاف سكف

لمرب يسكع  .كىى عمى بعد ُٓ ميؿ غرب بحر الجميؿ كعمى بعد َِ ميؿ مف البحر المتكسط  ،كعمى بعدَٕ ميؿ

شماؿ أكرشميـ  .سكانيا مثؿ كؿ سكاف الجميؿ خميط مف األمـ مع الييكد .كليجة شعبيا مختمفة  .كبعد أف إنتقؿ الرب
يسًم ىـ المعمداف  ،لـ يذىب لمناصرة سكل مرة كاحدة حيف دخؿ المجمع كق أر
إلى كفر ناحكـ ليجعميا مرك از لخدمتو بعد أف أ ٍ
نبكة إشعياء فأرادكا قتمو (لكْ  + َّ – ُٔ :متُّ  + ٖٓ – ْٓ :مرٔ . )ٔ – ُ :
كفرناحكـ  -:مدينة فى الجميؿ جعميا السيد مرك از لخدمتو فى الجميؿ حتى أف متى البشير أسماىا مدينتو (متٗ )ُ :
كىى تقع عمى الساحؿ الغربى لبحر الجميؿ (كفر = قرية ...كناحكـ = شخص غير معركؼ)  .ككانت مرك از لصيد

السمؾ (غالبا كانت بيت صيدا ىى قرية الصيد لمدينة كفرناحكـ فيى قريبة جدا لكفرناحكـ)  .كرغـ أف الرب عمؿ فييا
كثير مف المعجزات إال أف أىميا قابمكا كؿ ذلؾ بغير إىتماـ لذلؾ قاؿ ليا الرب ستيبطيف إلى الياكية فيى مبنية عمى

ربكة عالية (متُُ  )ِْ ، ِّ :كقد خربت كفرناحكـ فعبل فى القرف السابع .
بيت صيدا  -:شماؿ شرؽ بحر الجميؿ .عاش فييا فيمبس كأندراكس كبطرس كيعقكب كيكحنا  ،ككانت قريبة جدا مف
كفرناحكـ كفييا أشبع الرب الجمكع مف خمس خبزات كسمكتيف  .كىى بالقرب مف ممتقى نير األردف ببحيرة جنيسارات.

كىناؾ مكانيف بإسـ بيت صيدا ُ) بيت صيدا شرؽ البحر حيث سكف تبلميذ المسيح ِ) بيت صيدا الجميؿ إلى
الغرب حيث أشبع الرب الجمكع  .كىناؾ رأل بأف كبل المكانيف مكاف كاحد .

ككرازيف  -:ىى إحدل مدف الجميؿ الثبلثة التى كبخيا الرب يسكع (كفرناحكـ ككك ارزيف كبيت صيدا) (متُُ – َِ :

ِْ  +لكَُ  . ) ُٔ – ُّ:كتقع عمى بعد ميميف شماؿ كفرناحكـ  .كيقكؿ يكسابيكس المؤرخ الكنسى (مف القرف
الخامس) أنيا كانت خرابا فى أيامو .

قانا  -:ىناؾ مدينتيف بإسـ قانا – األكلى فى فينيقية (لبناف)  ،كالثانية ىى قانا الجميؿ حيث حكؿ السيد الماء إلى خمر.
كقانا الجميؿ تكجد شماؿ الناصرة  ،كيقاؿ عنيا قانا الجميؿ تميي از ليا عف قانا فينيقية .
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ناييف  -:فى جنكب الجميؿ عمى بعد ٔ أمياؿ جنكب غربى الناصرة  ،كقريبة مف السامرة .
طبرية  -:مدينة تقع فى منتصؼ الساحؿ الغربى لبحر الجميؿ كعمى بعد نحك ُِ ميؿ مف مدخؿ نير األردف إلى بحر
الجميؿ أسسيا ىيركدس أنتيباس ما بيف سنتى ُٖ  ِِ ،ـ  .كأطمؽ عمييا طبرية تكريما لئلمبراطكر طيباريكس خميفة

أكغسطكس قيصر .كغمب عمى بحر الجميؿ اإلسـ فصار إسمو بحيرة طبرية (يكٔ  . )ُ : ُِ + ُ :كجعميا ىيركدس

عاصمة لمجميؿ كبيرية  .كرغـ أىمية المدينة فيى ال تذكر سكل مرة كاحدة فى العيد الجديد (يكٔ  . )ِّ :كبعد تدمير
أكرشميـ سنة َٕ ـ .صارت طبرية المركز العممى لمييكد كانتقؿ إليو السنيدريـ حكالى سنة َُٓ ـ.

ككرة الجدرييف  -:ىى التى كجد فييا رب المجد المجنكف اليائج كالذل كاف بو لجيئكف .لكف بينما تقكؿ أناجيؿ مرقس
كلكقا أنيا ككرة الجدرييف يقكؿ إنجيؿ متى أنيا ككرة الجرجسييف  ،كجدرة ىى إحدل المدف العشر فيقاؿ عف سكانيا

الجدرييف  ،كبيا مدينة صغيرة إسميا جرجسة كيككف إسـ سكانيا الجرجسييف  .كيبدك أف متى ألنو يكتب لمييكد كالييكد

يعرفكف جرجس ة كمرقس كلكقا يكتبكف لؤلمـ فنجدىـ يستخدمكف إسـ الككرة كميا كليس القرية الصغيرة (مرٓ  + ُ :لكٖ

 + ّٕ – ِٔ :متٖ  . ) ِٖ :كجدرة مكانيا نحك ستة أمياؿ مف الجنكب الشرقى لبحر الجميؿ .كىناؾ مدينة أخرل مف
المدف العشر إسميا جرسة كىناؾ تفسير آخر لما سبؽ قكلو  ،كىك أف المجنكف كاف مف جرسة كىذه يعرفيا الييكد أما
جدرة فيى أكبر كنفكذىا ممتد لجرسة كمعركفة لدل شعكب األمـ الذيف يكتب ليـ مرقس كلكقا.

دلمانكثة  -:قرية بالقرب مف السمحؿ الغربي لبحر الجميؿ (مرٖ  )َُ :كغالبا ىى نفسيا مجدؿ (راجع متُٓ . )ّٗ :
أك يككنكا متجاكرتيف  ،فتككف نكاحى دلمانكثة ىى نفسيا تخكـ مجدؿ.

نير األردف  -:كممة أردف تعنى المنحدر أك المتدفؽ فالنير يبدأ يتدفؽ ماءه مف جباؿ لبناف العالية مف إرتفاع ََُٕ
قدـ فكؽ سطح البحر عبر أربع نييرات صغيرة كأكبرىـ نير الحاصبانى  ،كيمتقكا عند شماؿ بحيرة الحكلة كىذه عمى

إرتفاع ٕ أقداـ فقط مف سطح البحر  ،ثـ ينحدر نير األردف بعد ذلؾ إلى ما تحت مستكل البحر إلى أف يصب فى بحر
الجميؿ كالذل ينخفض عف سطح البحر بػ َٖٔ قدما  .كمف بحر الجميؿ ينحدر النير إلى البحر الميت  .كشكؿ النير
متعرج (طكؿ النير حكالى ََِ ميؿ كلكف المسافة الطكلية حكالى َٕ ميبل .

مخاضات األردف  -:ىـ حكالى َٔ مخاضة بيف بحر الجميؿ كالبحر الميت  ،كالمخاضة منطقة مف النير يمكف إجتيازىا
سي ار عمى األقداـ عند إنحسار المياه فى النير .كلكف يتعذر عبكرىا عند إرتفاع المياه فى أثناء شيكر الشتاء كالربيع.

عبر األردف  -:ىك المنطقة الكاقعة شرؽ األردف كتشمؿ المنطقة الكاقعة مف داف فى أقصى الشماؿ إلى حدكد مصر
كالسعكدية فى الجنكب كالجنكب الشرقى  ،كشرقان تتاخـ العراؽ كالسعكدية .كتسمى منطقة عبر األردف بيرية = بيرية إسـ

يطمؽ عمى عبر األردف أك شرؽ األردف  ،كجاء اإلسـ مف الكممة اليكنانية بيراف أل ىع ٍب ٍر  .كال نجد إسـ بيرية مكجكدا فى
الكتاب المقدس كاإلسـ المستخدـ فى الكتاب ىك عبر األردف .كالسيد المسيح إعتمد فى مكاف ما فى عبر األردف.
بيت عبرة = حيث إعتمد المسيح فى عبر األردف (يكُ . )ِٖ :
ساليـ  -:يبدك أنيا كانت مكانا معركفا أياـ السيد رب المجد  ،فكاف يكحنا يعمد فى عيف نكف كيعرفيا الكتاب بأنيا
بالقرب مف ساليـ مما يدؿ عمى شيرتيا فى ذلؾ الكقت .كىنا أراء كثيرة فى تحديد مكانيا .

أريحا  -:معناىا مدينة القمر أك مكاف الركائح العطرية كتسمى مدينة النخؿ .كتقع غرب نير األردف ككانت أكؿ مدينة

يدخميا شعب اهلل مع يشكع بعد أف أسقط اهلل أسكارىا أماميـ .كيقع جبؿ نبك عمى الضفة الشرقية لؤلردف فى مقابؿ أريحا.
كمف عمى جبؿ نبك رأل مكسى النبى أرض الميعاد كلكنو لـ يدخميا .كتقع المدينة فى السيكؿ (كتدعى العربات)  .كحيف
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دخميا يشكع لعف مف يبنييا .كلذلؾ فى مثؿ السامرل الصالح نجد المسافر نازال مف أكرشميـ إلى أريحا  ،فأكرشميـ مرتفعة
كأريحا منخفضة .كىذا يمثؿ كؿ إنساف يترؾ حياتو السماكية كعشرتو مع اهلل لينزؿ لمعاـ كشيكاتو مثؿ ديماس الذل ترؾ

بكلس الرسكؿ إذ أحب العالـ الحاضر (ِتىْ . )َُ :
الييكدية تحت حكـ أسرة ىيركدس
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بعد مكت ىيركدس الكبير إنقسمت مممكتو إلى أربعة أقساـ  ،كفى أياـ الرب يسكع لو المجد كاف الكضع كاآلتى (لكّ :
ُ)
 )1بيبلطس البنطى كاليا عمى الييكدية.
 )2ىيركدس رئيس ربع عمى الجميؿ.
 )3فيمبس رئيس ربع عمى إيطكرية كككرة تراخكنيتس.
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 )4ليسانيكس رئيس ربع عمى األبمية.
إيطكرية كككرة تراخكنيتس  -:إيطكرية ىى المنطقة التى سكنيا اإليطكريكف مف نسؿ يطكر بف إسمعيؿ (تؾِٓ )ُٓ :
كىـ مف قبائؿ البدك العربية .ككانكا ميرة فى رمى السياـ .ككانكا يقطنكف فى المنطقة المحيطة بجبؿ حرمكف إلى الشرؽ

مف الجبؿ .كجبؿ حرمكف جبؿ عظيـ فى الطرؼ الجنكبى مف جباؿ لبناف الشرقية كارتفاعو ََِٗ قدـ فكؽ سطح البحر
كيمتد ما بيف ُٔ إلى َِ ميبل مف الشماؿ إلى الجنكب كيسميو الصيدكنيكف " سريكف " (تثّ  + ٗ :مزِٗ )ٔ :

كسيئكف قمة مف قممو  .كقد شف أرسطكبكلكس المكابى حربا عمييـ كأجبر الكثيريف عمى الختاف كضـ جزء كبير مف

ببلدىـ لمييكدية سنة َُْ ؽ.ـ .أما تراخكنيتس فاإلسـ يعنى األرض المحجرة الكعرة كىى كاقعة شماؿ شرؽ بحر الجميؿ
شرؽ نير األردف تحت األبمية كتضـ قيصرية فيمبس  .كعمي الشماؿ الشرقى منيا تكجد دمشؽ.

األبمية  -:اإلسـ مأخكذ مف أبيبل المدينة الرئيسية فييا كىى عمى الطريؽ إلى مدينة بعمبؾ عمى بعد ُٖ ميؿ مف دمشؽ.
أماكف شييرة حكؿ أكرشميـ
جبؿ الزيتكف ( -:راجع مكضكع أكرشميـ فى الباب األكؿ) كيكجد الجبؿ شرؽ أكرشميـ كمف عمى إحدل قممو صعد الرب
يسكع إلى السماء  .كفى أياـ الرب لو المجد كانت الخضرة تكسك سفكح الجبؿ مف أشجار الزيتكف كالتيف كغابات النخيؿ

 ،كلذ لؾ كاف الرب يستريح ىناؾ بعيدا عف ضجيج أكرشميـ المزدحمة .ككانت بيت عنيا مق ار لو حينما يككف فى أكرشميـ
كما أف كفر ناحكـ كانت مق ار لو كىك فى الجميؿ.
جثسيمانى  -:عمى السفكح السفمى لجبؿ الزيتكف كاف يكجد بستاف جثسيمانى حيث جاىد الرب فى الصبلة  .كجثسيمانى

كممة أ رامية تعنى معصرة الزيت .أسماىا متى كمرقس ضيعة أل مكاف محاط بسياج .ككاف بستاف جثسيمانى ممكا لمريـ
أـ القديس مرقس .ككاف الرب يختمى فيو مع تبلميذه .ككاف كادل قدركف يفصؿ ما بيف أكرشميـ كبستاف جثسيمانى.

بيت عنيا  -:تعنى بيت الثمر أك بيت العناء كىى قرية عمى بعد ِ ميؿ إلى الجنكب الشرقى مف أكرشميـ (يكُُ )ُٖ :
كىى عمى الطريؽ إلى أريحا .كىى عمى جبؿ الزيتكف بالقرب مف بيت فاجى التى أرسؿ منيا الرب تمميذيو إلحضار

األتاف .كعاشت مريـ كمرثا مع لعازر أخكىما فى بيت عنيا  .ككانت مكاف إقامة الرب عند زياراتو ألكرشميـ (متُِ :

ُٕ  +مرُُ  .)ُُ :كمنيا صعد الرب لمسماء بعد أف بارؾ تبلميذه.

(متُِ)ُُ-ُ:

ششق
بُت عىُا
طشَك مشتشن إنً
أوسشهُم
بُت
فاجٍ

جبم
انضَتىن

انهُكم

وادٌ
لذسون

إسعال انتهمُزَه نُحضشا
انجحش تم مه عهً
انطشَك انمشتشن نبُت
عىُا وبُت فاجٍ

أوسشهُم

انغفخ انغشبٍ
نجبم انضَتىن
2مُم

بيت عنيا كبيت فاجي ىما مف ضكاحي أكرشميـ فيما تحسباف أنيما مف أكرشميـ .فيناؾ طريؽ كاحد منيما إلى أكرشميـ .كبيت

عنيا تكجد عمى السفح الشرقي ،شماؿ جبؿ الزيتكف ،كبيت فاجي عمى السفح الشرقي ،جنكب جبؿ الزيتكف،
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بيت فاجى  -:تعنى بيت التيف الفج أل غير الناضج .كىى قرية صغيرة إلى الجنكب الشرقى مف جبؿ الزيتكف .كىى
عمى الطريؽ إلى أريحا.

بيت لحـ  -:كتعنى بيت الخبز كيقاؿ ليا إفراتة .كالحظ معنى اإلسميف فالمسيح أعطانا جسده لنأكمو فنحيا أبديا (يكٔ :
ٕٓ) فيك صار لنا خبز الحياة (يكٔ  )ٓٔ :ككاف السيد حبة الحنطة التى كقعت فى األرض فأتت بثمر كثير (يكُِ :
ِْ)  .كبيت لحـ تقع جنكب أكرشميـ بحكالى ٓ أمياؿ كعمى إرتفاع َِّٓ قدـ فكؽ سطح البحر  .كيحيط بيا أراضى

خصبة.

إفرايـ  -:ىى مدينة قريبة مف البرية ذىب إلييا يسكع بعد إقامة لعازر مف األمكات.
عمكاس  - :إسـ عبرل معناه الينابيع الحارة كتبعد عف أكرشميـ َٔ غمكة = ُُ كـ .

بركة بيت حسدا  - :كممة بً ٍرىكة تطمؽ عمى أل حكض تتجمع فيو مياه األمطار أك مياه نبع مف الينابيع  .ككاف اإلحتفاظ
بالمياه مسألة شديدة األىمية فى فمسطيف فاألمطار قميمة  .ككانت المنخفضات الطبيعية تستخدـ لتخزيف المياه  ،كاذا لـ

تكجد تمؾ المنخفضات الطبيعية كانكا يحفركف بركا صناعية .كاذا كانت مصادر المياه تقع خارج المدينة كانكا يحفركف

أنفاؽ لنقؿ المياه إلى داخؿ المدينة لتنفعيـ كقت حصار األعداء لممدينة كقت الحركب  ،كلقد قاـ حزقيا الممؾ بعمؿ ىذا

(ِمؿَِ  .)َِ :كمف أشير البرؾ فى الكتاب المقدس فى العيد الجديد بركة بيت حسدا (يكٓ  )ِ :كبركة سمكاـ (يكٗ
. )ٕ :
أماكف أخرل زارىا الرب يسكع المسيح
سكخار  -:ليقابؿ السامرية .
تخكـ صكر كصيدا  - :صكر كصيدا عمى ساحؿ البحر المتكسط كذىب السيد إلى تخكميما (تخكـ = نكاحى أك بالقرب
مف حدكد صكر كصيدا) كشفى إبنة الكنعانية .ىذه المرأة قيؿ عنيا فى إنجيؿ متى أنيا كنعانية مف نكاحى صكر كصيدا

(متُٓ  )ِٖ – ُِ :كقيؿ عنيا فى إنجيؿ مرقس أنيا أممية كفى جنسيا فينيقية سكرية (مرٕ  )ِٔ :فيؿ ىناؾ
إختبلؼ ؟ إطبلقا ال يكجد إختبلؼ...كلكف ألف متى يكتب لمييكد الذيف يفيمكف أف الكنعانييف قد لي ًعنكا  ،فمقد لعف نكح

حفيده كنعاف بف حاـ (تؾٗ  . )ِٓ :كألف ىذه المرأة كنعانية فيى إذان ممعكنة لذلؾ عامميا الرب بشدة  ،كمتى يذكر أنيا

كنعانية ليشرح لماذا عامميا السيد بيذه الشدة  .كلكف مرقس يكتب لؤلمـ الذيف ال يعرفكف قصة لعنة كنعاف .ككانت المرأة
تعيش فى نكاحى صكر كصيدا  ،كصكر كصيدا مكجكداف فى فينيقية .كىناؾ أسئمة ال بد كأف ترد عمى الذىف -:

 )1ىؿ ألف نكح قد لعف كنعاف كنسمو تظؿ ىذه المعنة سائدة عبر األجياؿ ؟! قطعا ال ...كراجع فى ذلؾ حزقياؿ

ُٖ لترل أف كؿ إنساف مسئكؿ عف أعمالو فقط  .كيفسر ىذا ما قيؿ فى الكصايا العشر أف " اهلل إلو غيكر يفتقد
ذنكب األباء فى األبناء فى الجيؿ الثالث كالرابع مف مبغضيو " (خرَِ  . )ٓ :ككـ سبب عدـ فيـ ىذه اآلية
مف مشاكؿ لكثيريف  ،كلكف ىذه القصة تكضح األمر تماما  .فاهلل يظؿ غاضبا عمى مف يظؿ عمى خطية أبيو

كلكف مف يتكب فاهلل قطعا سيقبمو  ،فاهلل ال يشاء مكت الخاطئ مثؿ أف يرجع كيحيا (حزُٖ)  .كاهلل يريد أف
الجميع يخمصكف (ُتىِ  . )ْ :كيقكؿ الكتاب مف ً
ض َّى ألف مف ال يحفظ كصية اهلل فيك ال يحب اهلل
مبغ ى

(يكُْ  . )ِّ :كلك ف عبر التاريخ إستمرت نجاسة الكنعانييف بصكرة بشعة (سدكـ كعمكرة مثبل كانكا مف
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الكنعانييف) كىذه المرأة بالتالى كانت تعيش فى ىذه النجاسة .كىذا معنى أف اهلل يفتقد ذنكب األباء فى األبناء لك
إستمر األبناء يبغضكف اهلل كيعيشكف فى نجاسات أبائيـ.
 )2لماذا قاؿ السيد ليذه المرأة " ليس حسنا أف يؤخذ خبز البنيف كيطرح لمكبلب " كبيذا فيك يشبييا بالكمب ؟ ألف
الكمب عند الييكد يشير لمنجاسة فيك يعكد إلى قيئو (ِبطِ  )ِِ :كىذه عف اإلنساف الذل يعكد لخطيتو بعد أف
يتكب عنيا .ككأف السيد يريد أف يقكؿ ليا ....قبؿ أف تبحثى عف خركج الشيطاف مف إبنتؾ  ،إبحثى عف سبب
يخ ًرج منيا الشيطاف كتستمر فى نجاستيا فيعكد مرة أخرل بؿ يأتى كمعو سبعة
دخكلو فييا أكالن  ،فماذا ينفعيا أف أ ٍ
شياطيف أشر منو فيصير حالو أردأ (متُِ . )ْٓ – ّْ :
 )3ىؿ لـ يخؼ السيد عمى المرأة أف تتذمر عميو بسبب إىانتيا ؟ السيد طبيب حكيـ أتى لشفاء الخطاة كىك يعرؼ
الدكاء المطمكب تماما  .كالنتيجة كاضحة أمامنا فالمرأة لـ تتذمر بؿ إنسحقت فشفيت فنالت مع الشفاء الركحى
الشفاء الجسدل أيضان  .كىذا ما قالو بكلس الرسكؿ " ال يدعكـ تجربكف فكؽ ما تحتممكفُ( "...ككَُ . )ُّ :
فالرب كاف يعمـ رد فعؿ المرأة اإليجابى فقاؿ ليا ما قالو فيك فاحص القمكب كالكمى.
 )4كلنتساءؿ لماذا ذىب السيد فى ىذه المرة إلى نكاحى صكر كصيدا ؟ ككانت ىى المرة الكحيدة التى ذىب فييا
إلى ىناؾ  .ىك ذىب ألجؿ ىذه المرأة ليشفى إبنتيا كيشفييا ىى ركحيا كجسديا  ،فيك ليذا أتى .كبنفس
األسمكب ذىب لمسامرية كذىب لزكا كآخريف  ،بؿ ىك الذل يبحث كيفتش عمى الخركؼ الضاؿ كالدرىـ المفقكد.
 )5برجاء الرجكع لتفسير إنجيؿ متى .
فينيقية  - :اإلسـ مأخكذ مف اإلسـ اليكنانى " فيكنيكس " أل صبغة األرجكاف .كيقاؿ أنيا ترجمة لكممة سامية بمعنى
كنعانى كالكممة فى لغة أخرل مف لغات المنطقة تعنى صبغة أرجكانية .كفينيقية عبارة عف شريط ضيؽ عمى ساحؿ

البحر المتكسط طكلو حكالى َُِ ميؿ كعرضو ٓ ميؿ  ،كيمتد مف ساحؿ البحر حتى سفكح جبؿ لبناف شرقا .كتمتد
جباؿ لبناف مسافة َُٓ أمياؿ مكازية لساحؿ البحر كيبمغ إرتفاع بعض القمـ إلى َََُُ قدـ  .كمحدكدية األرض
جعمت أىؿ فينيقية يبرعكف فى التجارةعبر البحر المتكسط بؿ كصمكا لؤلطمنطى كتاجركا فى كؿ شئ .كمدف فينيقية

الساحمية الشييرة ىى صكر كصيدكف كصرفة صيدا كعكا كأكذيب.
أسماء كأماكف أخرل كردت فى األناجيؿ
ممكة التيمف ( - :متُِ  )ِْ :كىذه ىى التى أتت لسميماف الممؾ كانبيرت بحكمتو (ُمؿَُ ِ + َُ – ُ :ألٗ :

ُ – ٗ) ككممة التىٍي ىم ٍف تعنى اليميف أك الجنكب (فاليميف عكس الشماؿ كيقصدكف بيا كبل الشماؿ الجغرافى أك شماؿ
اإلنساف)  .كفى أسفار الممكؾ كأخبار األياـ قيؿ ممكة سبا  .كسبا ىذه فى اليمف  .كالمسافة بيف اليمف كأكرشميـ حكالى
َََِ كـ  ،كتصكر بحسب مكاصبلت تمؾ األياـ عمى الجماؿ  ،كـ تكبدت ىذه الممكة لتسمع حكمة سميماف .كلذلؾ

يمكـ رب المجد الييكد ألنيـ يرفضكف سماعو كىك األعظـ مف سميماف  ،باإلضافة ألنو ىك الذل أتى إلييـ كلـ يبذلكا ىـ

أل مشقة فى الكصكؿ إليو (كالعتاب مكجو لنا نحف باألكلى)  .إال أف اإلثيكبييف يقكلكف عف ممكة سبا أنيا كانت ممكة
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عمى إثيكبيا كذىبت لسميماف كحممت منو أكؿ ممؾ إلثيكبيا  ،كىكذا يفسركف قكؿ الكتاب " كأعطى الممؾ سميماف لممكة

سبا كؿ مشتياىا " (ُمؿ َُ  )ُّ :أل ىى إشتيت أف يككف ليا إبف مف سميماف  .كبالتالى فممكؾ إثيكبيا ىـ نسؿ
الممؾ سميماف.

كنداكة ممكة الحبشة ( - :أعٖ  )ّٗ – ِٔ :الحبشة ىنا ليست إثيكبيا بؿ ىى مممكة النكبة شمالى السكداف ككانت
عاصمتيا مركل .كيقاؿ أف كنداكة كاف لقبا حممتو عدة ممكات فى القركف الثبلثة األخيرة قبؿ الميبلد كالقركف الثبلثة

األكلى بعد الميبلد .ككنداكة المقصكدة فى ىذه القصة حكمت الببلد فى الفترة مف سنة ِٓ – ُْ ـ.

المعمكمات التاريخية كالجغرافية فى ىذا البحث مأخكذة مف دائرة المعارؼ الكتابية لمدكتكر القس صمكئيؿ حبيب
كآخركف.
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العيد القديـ يشرح فكرة الخالص
الخميقة الجديدة لإلنساف
العيد القديـ كمو شرح لكيفية الخبلص أال كىك بالخميقة الجديدة أل أف يخمؽ اإلنساف خمقة ثانية  ،بمكت األكلى كخمقو
مرة أخرل خمقة جديدة (أؼِ  ، )َُ :كبيذه الخميقة الجديدة يخمص اإلنساف (غؿٔ  ، )ُٓ :كقيؿ فى ىذا أنو لك

تشكىت لكحة رسميا فناف كأراد أف يعيدىا ألصميا يجد أف األسيؿ لو أف يرسميا مف جديد  .كىذا ما عممو اهلل تماما .
كنجد ىنا مجرد سرد سريع لمفكرة ككيؼ تـ شرح الفكرة فى العيد القديـ.

اهلل خمؽ آدـ كامبلن ككانت الخميقة التى خمقيا اهلل كميا جميمة  ،كفى نياية اليكـ السادس كبعد أف أكمؿ اهلل خمقة العالـ

كجد اهلل أف كؿ شئ خمقو فإذا ىك حسف جدان  ،ككاف آدـ فى الجنة يرل اهلل كلو عشرة مع اهلل  .كلكف بعد السقكط إختبأ

آدـ مف كجو اهلل كما عاد قاد ار أف يعايف مجد اهلل  .كىكذا صارت الخميقة الساقطة مف نسؿ آدـ كالتى سكنت فييا

الخطية ال يمكنيا أف تعايف مجد اهلل  ،كال أف ترل اهلل كتعيش (خرّّ  )َِ :فإلينا نار آكمة (عبُِ  . )ِٗ :كالينا
قدكس (الُُ  . )ْْ :إذان اهلل نار ستحرؽ مف يعيش فى الخطية  ،كلقد إعترؼ داكد النبى بيذا حيف قاؿ "بالخطية

كلدتنى أمى" (مزُٓ  )ٓ :كردد نفس المعنى بكلس الرسكؿ (ركٕ  . )ُٕ :كبيذا صار اإلنساف محركما مف أف يرل

اهلل .بؿ كجدنا عبر الزمف إنييا انر سريعان لئلنساف ظير فيو فساد كتشكه كامؿ لمخميقة الجميمة التى جبؿ اهلل اإلنساف عمييا

أكالن  .كىذا بدأ منذ قتؿ قاييف ىابيؿ أخكه .

كاذا فيمنا أف اهلل يفرح باإلنساف الذل خمقو عمى صكرتو " لذاتى مع بنى آدـ " (أـٖ  )ُّ :فاهلل كاف مف المستحيؿ أف
يقؼ عاج از عف أف يي ىخمِّص اإلنساف الذل يحبو ككاف ىذا بالفداء الذل قدمو ابف اهلل  .بؿ نقكؿ أف اهلل ألنو خمؽ اإلنساف
عمى صكرتو ،كاهلل حر  ،فسيككف اإلنساف ح ار كبيذه الحرية سيسقط  ،ككاف اهلل بسابؽ معرفتو يعمـ ىذا  ،ككاف مستعدان
ألف يدفع الثمف بدـ إبنو عمى الصميب .فاهلل يريد كيفرح بإنساف حر  ،كبحريتو يختار اهلل كيحبو  ،كال يريد إنساف مجبر

عمى أف يحبو .كالخبلص يعنى حياة أبدية  ،كىذه ال تككف سكم باإلتحاد بالمسيح (كىك القيامة كالحياة كىك المحبة

أيضان) كىذا لف يحدث إالٌ لك إمتؤل اإلنساف محبة هلل كلكؿ إنساف (يكُٓ ُ + ٗ :يكّ . )ُْ :

كالعيد القديـ كمو يثبت أف فكرة الخبلص بدـ المسيح لـ تكف كليدة المحظة  ،فنحف نرل شرحان كامبلن لفكرة الفداء فى العيد

القديـ منذ لحظة السقكط  .فاهلل ال زمنى كىك ال يتغير كالتاريخ أمامو يرل الماضى كالحاضر كالمستقبؿ  ،الكؿ كمكحة

مرسكمة  .كككف أف كؿ شئ قد تـ شرحو مف أكؿ لحظة فيذا يثبت أزلية فكرة الفداء  ،كىى ببساطة محبة باذلة إلى آخر

قطرة دـ .كىذا ىك تعريؼ الصميب = حب باذؿ حتى الدـ كال ينطؽ بو  ،جعؿ إبف اهلل يتجسد كيصمب كيمكت لنمكت

فيو بخميقتنا القديمة  ،كيقكـ لنقكـ معو بخميقة جديدة  ،كيصعد يليعِّد لنا مكانان نحيا فيو معو لؤلبد  .كتككف لنا حياتو نحيا
بيا فى طيارة كبر  .كيقكؿ أف مف يريد أف يككف لو تمميذا فعميو أف يحمؿ صميبو كيتبعو = أم أف يحيا ىذا النكع مف

المحبة الباذلة فنتحد معو بالحب فنحيا .
فكيؼ تـ شرح كؿ ىذا -:

 )1مف أكؿ لحظة نسمع كعد اهلل أف " نسؿ المرأة سيسحؽ رأس الحية كنسؿ الحية يسحؽ عقبو " (تؾّ )ُٓ :
كىذا كعد بالتجسد كالفداء  ،فيناؾ إنساف سيكلد مف إمرأة (ىى العذراء مريـ) كىك ليس إنساف مثؿ كؿ البشر

122

انبهذان وانمذن فٍ انكتاب انممذط ( )4إعشائُم

 ،فيك مكلكد مف إمرأة فقط كال أب جسدل لو .كىذا اإلنساف سكؼ يسحؽ الشيطاف  .كلكف الشيطاف يسحؽ
عقبو أل أف ىذا اإلنساف سيمكت كيككف ىذا بتدبير شيطانى
( ً
عق ىب يو = جسده ...يسحؽ = يميت أك يقتؿ).
 )2كرأينا بعد ىذا فساد تاـ لمبشرية ناتج عف الطبيعة الخاطئة التى صارت لمبشر .بؿ نسمع عف حزف اهلل لما

كصؿ إليو اإلنساف " فحزف الرب أنو عمؿ اإلنساف فى األرض( " ...تؾٔ  " . )ٔ :كقاؿ الرب أمحك عف
كجو األرض اإلنساف" (تؾٔ " . )ٕ :كأما نكح فكجد نعمة فى عينى الرب " (تؾٔ  . )ٖ :ككاف الطكفاف
كمات الكؿ كدفنكا فى الماء  ،كلكف خرج مف الفمؾ نكح كعائمتو (ٖ أفراد كرقـ ٖ ىك رقـ األبدية)  .ككؿ ىذا
رآه القديس بطرس الرسكؿ أنو رمز لممعمكدية  ،فالحياة الخاطئة (الخميقة األكلى) ماتت كقامت حياة جديدة
خرجت مف الماء (ُبطّ  . )ُِ :كصار نكحا رأسا لخميقة جديدة  ،بعد أف ماتت القديمة .
 )3ثـ نسمع عف تقديـ إسحؽ ذبيحة كعكدتو حيا  ،فكاف إبراىيـ رم انز لآلب الذل قدـ إبنو الكممة ذبيحة ثـ قيامة
اإلبف  ،كبيذا فرح إبراىيـ  ،كيبدك أف اهلل شرح لو معنى ما حدث فى تقديـ إسحؽ ذبيحة كرجكعو حيان  ،كأنو
بيذا سيككف إلبراىيـ حياة أبدية ففرح  ،كتـ ىذا الشرح حيف رأل إبراىيـ اهلل (تؾِِ  . )ُْ :لذلؾ قاؿ السيد
المسيح " أبككـ إبراىيـ تيمؿ بأف يرل يكمى فرأل كفرح "  .كفى ىذه القصة رأينا أف اآلب سيقدـ إبنو ذبيحة
لتككف لنا حياة أبدية (يكٖ  . )ٓٔ :كنرل ىنا أف الخبلص يتـ بالمكت كالحياة  ،مكت اإلبف الكحيد إبف
المكعد كقيامتو بعد ذلؾ.
كيترؾ ليمكت
كي ىسمى الغرلة ي
 )4ككاف اهلل قد أعطى إبراىيـ عبلمة الختاف  ،كىذه تعنى أف جزءان يقطع مف الجسـ ي
 ،كبيذا يصير المختكف مف شعب اهلل كيحيا  ،أما مف ال يختف " تقطع تمؾ النفس مف شعبو "ا أل ال تككف

مف شعب اهلل فتيمؾ (الُٕ  . )ُْ :كلقد شرح ليـ اهلل المعنى الركحى لمختاف كأنو يعنى قطع محبة الخطية
مف القمب " فإختنكا غرلة قمكبكـ( "....تثَُ  . )ُٔ :كييدد اهلل غير التائب مف شعبو أف يفعؿ بو كذا
ككذا ...كيسممو أليدل األعداء إلى أف يفنى فى أرض األعداء (الِٔ  . )ّٗ ، ّٖ :كلكف التائب كيشبيو
ىنا بأف قمبو كاف غير مختكنا كىك يخطئ  ،لكنو حيف أخضع قمبو هلل قبمو اهلل كعفا عنو (الِٔ – َْ :
ِْ)  .إذان ىـ منذ البدء فيمكا أف الختاف فى الجسد يشير ألىمية ختاف القمب أل مكت الخطية فى القمب

فيحيا اإلنساف .كىذا ما قالو إرمياء النبى " إختتنكا لمرب كانزعكا غرؿ قمكبكـ..لئبل يخرج كنار غيظى
فيحرؽ("...إرْ  . )ْ :كالقديس بكلس الرسكؿ شرح أف ىذا يتـ فى العيد الجديد بمعكنة الركح (ركِ )ِٗ :
.
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 )5كلكف كيؼ يستفيد البشر مف مكت المسيح كقيامتو ؟ ىذا تـ شرحو بنزكؿ يعقكب إلى مصر كعبكديتيـ
لفرعكف رم از لعبكدية البشر لمشيطاف بسبب خطيتيـ .ثـ إرساؿ مكسى كمخمص لمشعب ا) دـ خركؼ
الفصح ينقذ مف المكت كيحرر

ب) الشعب يتحرر كيخرج حيا مف أرض العبكدية مع مكسى عف طريؽ

المعمكدية فى البحر األحمر  ،كىكذا رآىا القديس بكلس الرسكؿ (ُككَُ  . )ِ :كلممرة الثانية نرل أف
الخبلص ىك عف طريؽ المعمكدية  ،التى ىى مكت مع المسيح كالقيامة معو (ركٔ) .
األحمر جاء بعد ذبح خركؼ الفصح = المعمكدية تأتى بعد الصميب

ج) عبكر البحر

د) دخكؿ الشعب لمبحر األحمر مع

مكسى كخركجيـ منو = مكتنا مع المسيح كقيامتنا معو (كاألدؽ قكلنا فيو كليس معو) .
 )6حيف أخطأ الشعب كعممكا العجؿ الذىبى ليعبدكه كىـ فى البرية غضب الرب كلنرل ما قالو لمكسى ككيؼ كاف
مكسى فى ىذا رم انز لممسيح المخمص

ا) إذىب إنزؿ = ىذه لمرب يسكع تعنى التجسد .

ب) ألنو قد

فسد شعبؾ = ىذه لمرب يسكع تعنى أف الخميقة األكلى لئلنساف قد فسدت  .ج) إتركنى ليحمى غضبى
عمييـ كأفنييـ = ىذه تعنى مكت الخميقة األكلى
سيككف رأس الخميقة الجديدة .

د) فأصيرؾ شعبا عظيما = ىذه تعنى أف الرب يسكع

ق) فتضرع مكسى ...كقاؿ....إرجع يا رب عف حمك غضبؾ...كاندـ عمى

الشر بشعبؾ  =..كىذه بالنسبة لمرب يسكع تشير لشفاعتو الكفارية عنا .

ك) فندـ الرب = ىذه تعنى

قبكؿ اهلل لشفاعة المسيح .
 )7كحقا فدـ خركؼ الفصح يحرر كينقذ مف العبكدية...لكف عمى الشعب أف يعيش فى طيارة كىذا تـ شرحو
بأنيـ بعد أف يأكمكا الفصح ال يستعممكا الخمير أل ال يأكمكا الخبز بؿ الفطير فقط كلمدة أسبكع .كاذا فيمنا أف
رقـ ٕ رقـ كامؿ فالمعنى أنو بعد فداء المسيح كمعمكديتنا عمينا أف نعيش ببل خطية طكؿ العمر .كالفطير ال
يدخؿ فيو الخمير  ،كالخمير رمز لمشر كىذا ما قالو القديس بكلس الرسكؿ (ُككٓ . )ٖ – ٔ :
 )8المف = اإلفخارستيا  .كبدكف المف الذل نزؿ مف السماء لكاف الشعب قد ىمؾ فى البرية مف الجكع .كىكذا
أعطانا المسيح النازؿ مف السماء جسده مأكبلن لنحيا بو (يكٔ)  .كىذا المف أسماه بكلس الرسكؿ الطعاـ
الركحى  .كنحف نتناكؿ الجسد المكسكر ثـ الدـ المحيى إشارة لقبكلنا صمب الجسد (األىكاء مع الشيكات غؿٓ
 )ِْ :فنحيا " مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فى (غؿِ  . )َِ :كىذا أيضا يفيـ منو أف
الخبلص ىك مكت يؤدل لحياة .
 )9خركج الماء مف الصخرة = حمكؿ الركح القدس  .كىذا ما أسماه بكلس الرسكؿ الشراب الركحى (ُككَُ ّ :
 .)ْ ،كعمؿ الركح القدس األكؿ أف يثبتنا فى المسيح  ،نمكت معو بطبيعتنا القديمة كنقكـ معو بخميقة جديدة
 ،كاف أخطأنا يبكتنا كيعطينا معكنة لنعكد كنثبت فى المسيح بأف نمكت عف الخطية فنحيا.
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كيؼ شرح اهلل عمؿ الصميب ؟ كاف ىذا عف طريؽ الذبائح -:

ا) الفصح  :كفيمكا منيا أف مف

يحتمى بدـ خركؼ الفصح يحيا كيتحرر  ،لذلؾ ذكرت ذبيحة الفصح فى سفر الخركج  ،كالذل فيو تحرركا
مف عبكدية فرعكف  .ب) المحرقة :كبيا يرضى اهلل عمييـ ج) الدقيؽ  :كبيا يحيكف بحياة المسيح
(فاإلنساف يحيا بالخبز) .
د) الخطية كاإلثـ  :بالذبيحة تغفر الخطايا .

ق) السالمة  :اإلفخارستيا .

ذكرت فى سفر البلكييف سفر التقديس .

كالذبائح (ب  ،ج  ،د  ،ق)

ك) البقرة الحمراء  :التقديس خبلؿ رحمة حياتنا كلذلؾ

ذكرت فى سفر العدد سفر التجكاؿ فى البرية رمز لرحمة حياتنا عمى األرض .

ز) ذبيحة الكفارة  :الدـ

يي ىكفِّر  .كىذه الذبائح تشير لنفس الفكرة فبرئ يذبح كيمكت ليحيا اإلنساف الخاطئ .
)11

كيؼ شرح اهلل لمشعب عمؿ الدـ ؟ أمثمة )ُ ...األبرص (كالبرص رمز لمخطية) يتطير بأف يحضر
عصفكراف ييذبح أحدىما عمى ماء حى  ،كيطمؽ اآلخر حيان بعد أف ييغمس العصفكر الحى بدـ المذبكح كينضح

الكاىف مف الماء كالدـ عمى األبرص فيطير (الُّ  ، )ُْ ،كىذا يشرح ببساطة أف التطيير كاف بالمكت

(العصفكر المذبكح) كالقيامة (العصفكر الحى) إشارة لعمؿ المسيح الفدائى كعف طريؽ الدـ كالماء  )ِ ...يكـ
الكفارة يأتكف بتيسيف ليذبح أحدىما كينضح رئيس الكينة مف دمو عمى تابكت العيد فيكفر عف خطايا
الشعب .كيطمؽ التيس اآلخر حيان  .رم از لمكت المسيح كقيامتو .كنبلحظ أف التطيير كغفراف الخطية فى
الحالتيف كاف بالمكت كالحياة.
)12

كعاش الشعب فى البرية َْ سنة إلى أف فنى كمات كؿ مف خرج مف أرض مصر (كؿ مف كاف فكؽ

العشريف كقت الخركج)  .كدخؿ إلى أرض الميعاد مع يشكع المكلكديف بعيدا عف أرض العبكدية .ككاف ىذا
بعد عبكرىـ نير األردف مع يشكع (رم از لممكت فى نياية حياتنا)  .كمف جديد نرل أف الخميقة الجديدة تدخؿ
ككلً ىد الجديد  .فالخبلص
لمسماء (كنعاف السماكية رمزىا كنعاف أرض الميعاد) بعد المكت بعد أف مات القديـ ي
ىك خميقة جديدة تخرج بعد مكت الخميقة القديمة.

)13

شرح الرب إلرمياء كؿ ىذا حيف قاؿ لو " لقد ككمتؾ ىذا اليكـ عمى الشعكب كعمى الممالؾ لتقمع كتيدـ
كتيمؾ كتنقض كتبنى كتغرس " (إرُ  . )َُ :ثـ شرحيا لو اهلل مرة أخرل عندما أرسمو ليرل ماذا يعمؿ

الفخارل حيف يفسد اإلناء الذل يعممو  ،فيك يعيد عجنو مف جديد (كمف يقتؿ القديـ) كيعيد تشكيؿ اإلناء مف
جديد (كمف يخمؽ خمقة جديدة)  .ككاف ىذا إعبلنا مف اهلل أنو سييدـ أكرشميـ التى تنجست بالخطايا كالكثنية ،
ليعيد تشكيميا مف جديد بعد أف تذىب لمسبي (إرُٖ)  .كفعبل دمر جيش بابؿ أكرشميـ كأخذكا شعبيا سبايا ،
كحيف عاد الشعب مف السبي كانكا قد تطيركا تماما مف كثنيتيـ  .كمف جديد نرل خميقة جديدة بعد مكت
األكلى .
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ممخص طريقة الخالص
كعد اهلل آلدـ = إنساف غير عادل يمكت ليسحؽ الشيطاف .

فمؾ نكح = مكت الخميقة القديمة كرأسيا آدـ  ،لتكلد خميقة جديدة مف الماء رأسيا نكح  .ككيؼ يحدث ىذا ؟

تقديـ إسحؽ ذبيحة = مكت المسيح كقيامتو  .ككيؼ تمكت الخميقة القديمة لتقكـ الجديدة أك كيؼ نستفيد بالفداء ؟
عبكر البحر األحمر مع مكسى = المعمكدية كىى مكت كقيامة مع المسيح ؟ كىؿ تكفى المعمكدية لمخالص ؟
الختاف = مكت جزء مف الجسـ ليحيا اإلنساف كىذا إشارة لختاف القمب = قبكؿ المكت عف الخطية .

رمز المعمكدية = فمؾ نكح كعبكر البحر األحمر فما الفرؽ بينيما ؟ فمؾ نكح يشير أف الخميقة الجديدة سيككف ليا رأس

جديد ىك نكح  .كعبكر البحر األحمر مع مكسى يشير ألف المعمكدية ىى مكت كقيامة مع المسيح رأس الخميقة الجديدة .
كخركج خميقة جديدة مف الماء مف بعد مكت يعتبر كالدة مف الماء .

كما ىك معنى الخالص ؟

عدـ ىالؾ كحرية (الفصح)  .تقديس أل نتكرس هلل فقد سحؽ المخمص الحية (الذبائح)  .كتككف لنا حياة المسيح
(تقدمة الدقيؽ كالمف)  .عمؿ الركح القدس فى الخميقة الجديدة ( الماء مف الصخرة)  .التطيير (شريعة تطيير
األبرص)  .شفاعة المسيح الكفارية عنا (شفاعة مكسى عف الشعب)  .كأخي ار دخكؿ أرض الميعاد بعد مكت الجسد
(عبكر نير األردف مع يشكع)  .كما عمينا سكل رفض الخطية كاهلل يعطى معكنة بالركح (الختاف) .

لذلؾ تعجب السيد حيف لـ يفيـ نيقكديمكس معنى الكالدة مف الماء كالركح كىك معمـ إسرائيؿ كفاىـ لكؿ ىذا .

نيقكديمكس جاء كفى قمبو سؤاؿ ماذا يعمؿ فيك فريسى فيذا ىك فكر الفريسييف " أنا أعمؿ فأتبرر كىذا ىك ما نسميو البر

ىخمًؽ خمقة ثانية مف الماء كالركح كتككف كالدة
الذاتى " ...فكانت إجابة السيد الفاحص القمكب  ...أنا الذل سكؼ أعمؿ أل ٍ
جديدة لكـ مف فكؽ أل أنيا ستككف بعمؿ إليى  .الحؿ يا نيقكديمكس ليس مف األرض بؿ مف السماء  ،يجب أف تمكت
الخميقة القديمة لتكلد خميقة جديدة  ،كىذا سيككف بصمبى أنا اآلتى مف السماء يا نيقكديمكس (الحية النحاسية) كمكتى
لتمكتكا معى فى المعمكدية كتخرجكا كخميقة جديدة يمكف ليا أف تخمص  .لكف الخميقة القديمة الساقطة ال يمكنيا

الخبلص بعد أف فسدت بالخطية ميما عممت  ،فبحسب النامكس فإف خطية كاحدة قادرة أف تيمؾ " ألف الكتاب يقكؿ أف

مف يفعؿ الكصية يحيا بيا (الُٖ  )ْ :كبالتالى مف أخطأ ييمؾ لذلؾ يقكؿ يعقكب الرسكؿ " ألف مف حفظ كؿ النامكس

كانما عثر فى كاحدة فقد صار مجرما فى الكؿ " (يعِ  . )َُ :مشكمة نيقكديمكس أنو تصكر أف الكالدة مف فكؽ

تستكجب دخكلو بطف أمو ثانية  ،كالسيد الرب تعجب أنو لـ يفيـ معنى الكالدة مف الماء كالركح  ،بينما أف الكتاب يذكر
كمييما -:
 )1الكالدة مف الماء  -:أال يعنى خركج نكح كعائمتو أحياء بينما مات كىمؾ كؿ العالـ أنيـ كلدكا مف جديد ،
حياة خرجت مف مكت  .كىكذا خركج شعب إسرائيؿ مع مكسى مف البحر  ،أال يعتبر ىذا كالدة جديدة لشعب
كاف محككمان عميو بالمكت عمى يد فرعكف الذل أصدر ق ار ار بقتؿ كؿ ذككر الشعب  ،كىذا يعنى فناء الشعب
كتحكؿ النساء إلى جكارل  ،بؿ دخكؿ البحر أال يعتبر مكتا  ،فيؿ يمكف إلنساف أف يعيش فى البحر  ،بؿ
عندما دخؿ جيش فرعكف فى البحر ماتكا  ،أفميست ىذه حياة خرجت مف مكت فيى بالتالى كالدة جديدة  .كأال
يعتبر مكت الشعب الذل خرج مف مصر فى الصحراء كدخكؿ شعبا جديدا إلى أرض كنعاف بعد عبكر ماء
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نير األردف أنو كالدة جديدة مف الماء .كأال يعتبر خركج نعماف السريانى مف ماء نير األردف كلحـ جسده
كمحـ صبى صغير  ،أال يعتبر ىذا كالدة جديدة (ِمؿٓ . )ُْ :
 )2كالدة شعب بأكممو  " -:مف سمع مثؿ ىذا  .مف رأل مثؿ ىذا ىؿ تمخض ببلد فى يكـ كاحد  .أك تكلد أمة
دفعة كاحدة  .فقد مخضت صييكف بؿ كلدت بنييا " (إشٔٔ ... " + )ٖ :بؿ إفرحكا كابتيجكا إلى األبد فى
ما أنا خالؽ ألنى ىأنذا خالؽ أكرشميـ بيجة كشعبيا فرحا " (إشٓٔ . )ُٖ :

 )3الكالدة مف الركح  " -:فأخذ صمكئيؿ قنينة الدىف كصب عمى رأسو (ىذا عف شاكؿ الممؾ)....ككاف عندما
أدار كتفو لكى يذىب مف عند صمكئيؿ أف اهلل أعطاه قمبا آخر " (ُصـَُ ُ( + )َُ ، ٗ ، ُ :صـُٔ :

ُّ) ( +مزُٓ ( + )َُ :حزُُ  " + )ُٗ :فقاؿ لى تنبأ لمركح (أل صمى) ..كقؿ...ىب عمى ىؤالء
القتمى ليحيكا ...فدخؿ فييـ الركح فحيكا كقامكا عمى أقداميـ(....حزّٕ ( + )ُْ – ٗ :يؤِ . )ِٖ :

 )4الكالدة مف الماء كالركح  " -:كأرش عميكـ ماء طاى ار فتطيركف مف كؿ نجاستكـ كمف كؿ أصنامكـ
أطيركـ ....كأعطيكـ قمبا جديدا كأجعؿ ركحا جديدا فى داخمكـ كأنزع قمب الحجر مف لحمكـ كأعطيكـ قمب
لحـ .كأجعؿ ركحى فى داخمكـ(...حزّٔ  . )ِٖ – ِٓ:كأال يعتبر ىذا التغيير الجكىرل فى قمكب الشعب
أنو كالدة جديدة مف الماء كالركح.

المعمكمات التاريخية كالجغرافية فى ىذا البحث مأخكذة مف دائرة المعارؼ الكتابية لمدكتكر القس صمكئيؿ حبيب
كآخركف.
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مقدمة التككيف

عكدة لمجدكؿ

المقدمة
كاتب األسفار الخمسة ىك مكسي النبي
ُ .شيادة العيد القديـ -:نسمع كثي انر "كمـ الرب مكسي" (خر ِٓ )ُ :في األسفار الخمسة كفي باقي العيد
القديـ نسمع كثي انر " كما ىك مكتكب في شريعة مكسي رجؿ اهلل (عز ّ )ِ:كاهلل ىك الذم أمر مكسي أف
يكتب كؿ ىذا تذكا انر (خر ُٕ )ُْ:فاهلل أراد أف يذكر كيسجؿ كؿ أعمالو مع شعبو .راجع (عز ّ،ِ:
ٔ + ُٖ:نح ٖ + ُ:دا ٗ + ُّ:مؿْ.)ْ:
ِ .شيادة العيد الجديد -:نسب المسيح كالرسؿ الشريعة كالنامكس لمكسي (يكٓ ْٕ-ْٔ :كراجع أع ُُِٓ:
 +رك َُ.)ٓ :
ّ .تثار أسئمة كيؼ كتب مكسي ككيؼ عرؼ كؿ ىذه المعمكمات
أ .الكتاب كمو مكحي بو مف الركح القدس الذم ساؽ أناس اهلل القديسكف لكي يكتبكا ما كتبكه راجع،
(ِتيِّ + ُٔ:بط ُ.)ُِ:
ب .أخبار الخمقة كأخبار اآلباء تناقمت عبر رجاؿ اهلل األتقياء بدكف تشكيو عبر أجياؿ نحددىا كاآلتي،
آدـ – متكشالح – ساـ – إبراىيـ – إسحؽ – الكل – قيات – مكسي .كاألحداث ىنا تـ تناقميا
شفكيان مف جيؿ إلي جيؿ.
ج .إذا كاف اهلل قد أظير لمكسي مثاؿ لخيمة اإلجتماع عمي الجبؿ ليصنع مثميا راجع (خر ِٓ،)َْ:
فيؿ ال نتصكر أف اهلل ال يظير كؿ الحؽ لمكسي سكاء بصكرة أك برؤيا ليكتبو شيادة لؤلجياؿ كىذا
الكبلـ سيبقي آلخر األياـ ،في الكقت الذم يظير لو اهلل مثاالن لخيمة سينتيي إستخداميا بعد عدة
مئات مف السنيف.
د .مكسي تيذب بكؿ حكمة المصرييف (خر ِ + َُ:أع ٕ )ُِ:فيك قادر عمي الكتابة.
كثير مف الكممات المصرية .صفنات فعنيح (تؾ ُْ )ْٓ:كأسنات
ق .جاءت األسفار الخمسة تضـ
ان
(تؾ ُْ )ْٓ:كبعض أسماء المدف كاستخدـ لكممة كأس الكممة المصرية طاس .كأكرد عادات
مصرية معركفة مثؿ عزؿ إخكة يكسؼ عف يكسؼ كالمصرييف عمي المائدة (تؾ ّْ + ِّ:تؾ
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ْٔ )ِِ:ْٕ + ّْ:كالمعمكمات الجغرافية الكاردة صحيحة فيذا يقطع بأف كاتب ىذه األسفار عاش
في مصر كيعرفيا.
إسـ السفر
يدعي في العبرية "بي راشيت" كىي الكممة األكلى في السفر كىي عبرية كتعني "في البدء" كتسميتو التككيف
فمترجمة عف السبعينية كتعني األصؿ أك بداية األمكر كفي اإلنجميزية  Genesisكمنيا  Generateبمعني يمد
أك يكلد أك ينتج “Generation” ،بمعني تكليد أك نسؿ أك ذرية أك جيؿ أك نشكء .كىكذا جاءت نفس الكممة في
أكؿ آية في إنجيؿ متي  The book of the generation of Jesusكىي اليكنانية BiBλOS
ΓeυσEWς.
كالسفر يحكم فعبلن البدايات لكؿ شئ فيك يحكم بداية الخميقة كبداية الجنس البشرم كبداية الزكاج كبداية دخكؿ
الخطية كالمكت كبداية نشأة األمـ كالحرؼ كالفنكف كاختراع مخترعات .كىك يحكم أيضا سمسمة األنساب األكلى.
سمات السفر كغايتو
ُ .كتب مكسي كسجؿ تاريخ العالـ في شئ مف البساطة التي يفيميا الرجؿ العامي فيك ليس كتابان عمميان ،كلكف
حيف تعرض لمعمـ لـ يخطئ .ككاف أف إبتعد في كتاباتو عف الخزعببلت التي إنتشرت في كقتو ككانت في
كقتيا ىي النظريات العممية السائدة .ىك نظر في أعماؿ اهلل ليظير نفعيا لمبشر كيظير اهلل كخالؽ ماىر
يخمؽ كؿ ىذه الطبيعة حتي يتمتع بني آدـ بيا ،كلـ ينظر إلي فمسفات أك نظريات عممية في طبيعة الخمقة.
ِ .ككف أف اهلل خمؽ العالـ فيذا يثبت أف العالـ ليس أزليان كال أبديان فمو بداية كلو نياية.
ّ .يبرز ىذا السفر أف اإلنساف ليس مجرد خميقة كسط مبلييف الكائنات ،لكنو كائف فريد يحمؿ السمة األرضية
في الجسد كالسماكية في الركح .كقد كىبو اهلل اإلرادة الحرة دكنان عف باقي المخمكقات فالككاكب ليا قكانيف
تسير عمييا كالحيكانات تسمؾ حسب غريزة طبيعية.
ْ .يظير السفر إعتزاز اهلل بنا فيك ينسب نفسو لمبشر كيدعك نفسو " إلو إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب… فيك يكد أف
يككف إليان خاصا بكؿ إبف لو" .بؿ ىك أب لئلنساف كلـ يخمقو أسي انر كال في ذؿ يتحكـ فيو كيفما أراد ،بؿ
خمقو ليككف إبنان لو ،خمؽ ألجمو المسككنة ،كىيأ لو األمجاد األبدية ليرفعو إلي حيث يكجد اهلل أبكه ليعيش
اإلنساف شريكان في المجد ،متنعمان باألبكة الفائقة .إذف ىك السفر الذم بدأ بشرح عبلقة اهلل بنا .كشرح السفر
أىمية الكصية اإلليية كخطكرة مخالفتيا.
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ٓ .فضح عدك الخير كأعمف خططو الميمكة كشيكتو مف جية ىبلؾ اإلنساف .ككعد اهلل بالخبلص مف ىذا
العدك ،كفي نفس الكقت يظير اهلل صداقتو لئلنساف ،فيتمشي صكتو عند ىبكب ريح النيار عمي الجنة
ليمتقي باإلنساف الساقط ،كفي الحقؿ يحاج قاييف الخاطئ القاتؿ" ،كعند ثكرة بابؿ ينزؿ ليرم ماذا يفعؿ
اإلنساف ،كيقبؿ ضيافة إبراىيـ مع مبلكيو" كيصارع مع يعقكب ليصمح شيئان ما في داخمو .كلنبلحظ أف
السفر يظير قدرة اهلل عمي الخمقة كيظير محبة اهلل لئلنساف كلكف إعبلف قدرتو سيؿ فالسمكات بجندىا
تحدث بمجد اهلل كالفمؾ بمداراتو يخبر بعمؿ يديو ،أما محبة اهلل كحتي يظيرىا لئلنساف كمفتو الكثير فقد ىخبر

بيا إبنو الكحيد المتجسد عمي الصميب .إذان ىناؾ صراع بيف اهلل المحب الذم ال يريد أف ييمؾ أم أحد بؿ
أف يخمص كؿ كاحد كبيف الشيطاف الذم يتكدد لئلنساف بممذات العالـ ،كميداف الصراع ىك اإلنساف الذم
خمقو اهلل ح انر .بؿ ىناؾ مف قاؿ أف الكتاب المقدس كمو جاء ليكشؼ ما كرد في ىذا السفر عف حديث اهلل
لمحية " أضع عداكة بينؾ كبيف المرأة ،كبيف نسمؾ كنسميا ىك يسحؽ رأسؾ كأنت تسحقيف عقبو (ّ.)ُٓ:
فالكتاب المقدس يعمف الصراع المر بيف عدك الخير كاإلنساف.
ٔ .نجد أف الخطية قد أفسدت عيني اإلنساف كأفقدتو القدرة عمي لقاء صديقو األعظـ اهلل .فكاف اهلل قد خمؽ

اإلنساف بعد أف ىيأ لو خبلؿ مبلييف السنيف أرضان كسماء كبح انر ىي جنة بالحقيقة ،بؿ كاف اهلل شريكان
لئلنساف في عممو كرفيقان لو يكمـ اإلنساف كيريد مجده .كجاءت الخطية فأقامت حاج انز كثيفان بيف اهلل كاإلنساف
فعجز اإلنساف عف أف يدخؿ في حكار مع اهلل كذلؾ لآلتى-:
أ .ال شركة لمنكر مع الظممة كقد إختار اإلنساف طريؽ الظممة أم الخطية.
ب .مع زيادة حجـ الخطية إزداد سمؾ ىذا الحاجز الكثيؼ ،فنجد أف اهلل بعد سقكط آدـ كقاييف مباشرة
يأتي ليكمميـ .كلكف نجد أف اإلنساف بدأ ييرب مف لقاء اهلل ،فآدـ مثبلن إختبأ مف أمامو خائفان أف
يفتضح مف نكره ،كاف آدـ مثؿ مف ال يستطيع اف ينظر في نكر الشمس حتي ال تحترؽ عيناه ككمف
يفضؿ أف يتستر بالظبلـ ليتدارم بسبب شكمو المزرم.
رص اهلل فى محبتو أف يخفي نفسو عف اإلنساف ككاف ىذا رد اهلل عمي مكسي حيف طمب أف يرم
ج .ىح ى
مجده (خرّّ) كالسبب " ال يراني اإلنساف كيعيش" فاهلل خاؼ عمي مكسي كعمي اإلنساف أف يحترؽ
كيمكت عند رؤيتو كىك نار كنكر .كالخطية أضعفت طبيعة اإلنساف مثؿ المرض حينما يفسد صحة
إنساف .فكاف إحتجاب اهلل يظير محبتو مف ناحية حتي ال ييمؾ اإلنساف كيظير أيضا قداستو فبل
شركة لمنكر مع الظممة كقد إختار اإلنساف طريؽ الظممة ،طريؽ اإلنفصاؿ.

130

انتكىَه ( انممذمة )

د .لـ يسكت اهلل عمي ىبلؾ اإلنساف بؿ كاف التجسد ليعيد الكحدة بيف اهلل مع اإلنساف ثـ الصميب
لتمكت طبيعة اإلنساف العتيقة كيأخذ طبيعة جديدة .كىذا شرحو اهلل في سفر التككيف حينما شرح
الطريقة التي سترت آدـ كىي الذبيحة ثـ السمكؾ الحي حتي يتحقؽ عكدة الصداقة بيف اهلل كاإلنساف.
ٕ .في عرض السفر لحياة األباء البطاركة رأينا
أ .اهلل يعمؿ في أكالده طالما كجد فييـ بصيصان مف اإليماف (إبراىيـ /إسحؽ.)...
ب .أبرز اهلل بطكالتيـ الرائعة اإليمانية الحية.
ج .كشؼ اهلل عف ضعفاتيـ كلـ يضفي عمييـ مسحة مف العصمة مف الخطأ كذلؾ-ُ -:حتي ال نيأس
إذا أخطانا ،فقد أخطأ اآلباء كلـ ييمككا-ِ .حتي ندرؾ أنو ليس صالح ليس كال كاحد كالكؿ محتاج
لممسيح الصالح كحده.
د .رأينا في بركة اهلل ليـ ،ثمار الطاعة ،ىذه الطاعة التي كممت بطاعة المسيح.
ق .عناية اهلل بيـ خبلؿ حياتيـ كصداقتو ليـ.
ك .إستغؿ اهلل حياتيـ كاستخدميـ كرمكز ليشرح بيـ خطتو الخبلصية كما حدث في قصة إبراىيـ مع
إسحؽ كتقديمو لو ذبيحة.
ٖ .كشؼ السفر عف مفيكـ البركة كالمعنة ،فاهلل الطيب الحنكف الذم أعطانا نعمة الكجكد كأسكننا في الجنة
كخمقنا عمي صكرتو ،ىك نفسو اهلل القدكس العادؿ الذم ال يترؾ الخطية بدكف عقكبة.
البركة :عندما خمؽ اهلل اإلنساف باركو بركة مجانية فيك لـ يفعؿ شيئان يستحؽ عميو البركة "كباركيـ اهلل كقاؿ
أثمركا… (تؾ ُ " )ِٖ:كأعطاىـ بركة السمطة كالسيادة .فأصبح اإلنساف مثؿ اهلل عمي األرض أك نائبان لو كسيدان
لكؿ الخميقة .ثـ بارؾ نكحان كبنيو بعد الطكفاف ٗ ِ،ُ :ثـ بارؾ إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب (ُِ )ّ-ُ:كرأينا البركة
درجات ُ -تككف مباركان ِ -تصير بركة بؿ رأينا البشر يبارككف آخريف (تؾ ُْ )ُٗ:كابراىيـ بارؾ إسحؽ…
إلخ ككاف اهلل يعتمد ىذه البركة .كمف أمثاؿ ىذا النكع بركة الكالديف ألبنائيـ .كىناؾ بركة مجانية يعطييا اهلل،
كما آلدـ ،كىناؾ بركة نتيجة عمؿ صالح كما بارؾ اهلل إبراىيـ لتقديمو إبنو ذبيحة .كىناؾ بركة اإلبف البكر ىذا
إذا حافظ عمي بككريتو ببل عيب كلـ يكف كعيسك مستبيحا لبككريتو .كالبكر كاف يعتبر رئيسان لؤلسرة كسيدىا كىك
الكاىف لؤلسرة ،يأخذ نصيبيف مف الميراث .ككاف مف المفيكـ أف البكر سيأتي منو المسيح ،كىذه ىي البركة
الحقيقية لمبكر .ككاف اآلباء يصارعكف لمحصكؿ عمي ىذه البركة سكاء مف اهلل أك مف إنساف ،بؿ كانكا جكعي
بركة " ال أطمقؾ حتي تباركني" بؿ يشترييا يعقكب مف عيسك كيتحايؿ عمي أبيو إسحؽ ليأخذىا .كال ييتـ بأف
يخمع فخذه بؿ الميـ أنو قد أخذ بركة فسفر التككيف يعطينا فكرة عف البركة ،أنيا بركة عمي أساس العبلقة التي
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تربط اإلنساف باهلل كالعبلقة التي تربط األب بأكالده كالكاىف برعيتو .فاهلل يريد أف يبارؾ كؿ ما ىك لنا بؿ كؿ ما
نممسو يتبارؾ .لكف ىذه البركة ممكف أف تفقد نتيجة الخطية كيأتي بدليا المعنة  .فنحف سمعنا عف البركة فى
اإلصحاح األكؿ  ،ثـ رأينا لمحة عف معنى البركة مف الجنة الجميمة (كؿ ما خمقو اهلل كاف حسف جدا) التى
خمقيا اهلل ليفرح فييا آدـ (عى ٍد ٍف كممة عبرية تعنى فرح كبيجة)  ،كلكف كممة المعنة لـ نسمع عنيا إالٌ بعد الخطية

فى اإلصحاح الثالث .

كالمعنة :شئ دخيؿ عمي األرض كدخيؿ عمي اإلنساف كىك نتيجة الخطية كتنقسـ إلي:
أ .لعنة الحية :الحية أكؿ كائف يمعف في الكتاب المقدس .كاهلل لعنيا دكف أف يحاكميا كصارت تأكؿ
التراب بعد أف كانت تأكؿ العشب .كىناؾ تأمؿ لمقديس أغسطينكس فآدـ مف تراب كالي تراب يعكد
فالحية تأكؿ اإلنساف كاذا أراد اإلنساف أف ال تأكمو عميو أف ال يخطئ .كفي ىذه المعنة رأينا أكؿ
عداكة بيف إنساف كحيكاف بعد أف كاف لو سمطة عمي كؿ الحيكانات .كمف يرفض الخطية تفشؿ
الحية في أف تسحؽ عقبو .لذلؾ فمعنة الحية تضمنت عقكبة لئلنساف كىي سحؽ عقبو.
ب .لعنة األرض :حينما أخطأ آدـ لـ يمعنو اهلل بؿ قاؿ ممعكنة األرض بسببؾ فصار اإلنساف يتعب
ليخرج الخير مف األرض .كصارت خيرات األرض قميمة .كالبركة معناىا أف األرض تعطي ببل
تعب ،كآدـ كاف في الجنة يعمؿ كلكف عممو كاف بمذة كلما لعنت األرض أخرجت شككان كحسكان ،
كلكف في األصحاح األكؿ ال نسمع شيئان عف الشكؾ كىذا الشكؾ حممو عني المسيح( .راجع
تؾْ )ُِ:أمثمة لمعنة األرض (الدكدة /الحر… ).كلـ يكف ممكنان أف يمعف اهلل آدـ لسببيف-:
ُ) عطية اهلل ببل ندامة :فاهلل بارؾ آدـ  ،كلف يرجع اهلل في بركتو كىذا ما حدث مع إسحؽ
حينما بارؾ يعقكب ثـ إكتشؼ الخدعة فقاؿ نعـ كيككف مباركان (ِٕ.)ّّ:
ِ) سيأتي منو المسيح :لذلؾ إستبقي اهلل البركة مع آدـ كعاقبو عقكبة جزئية.
ج .لعنة اإلنساف:

اهلل لعف قاييف حينما قتؿ كطاردتو المعنة كىك خائؼ كليس مف يطارد .ثـ

ظيرت لعنة اإلفناء مثؿ الطكفاف كسدكـ كعمكرة ألف الخطية تفشت حتي أنو قيؿ "فحزف الرب أنو
عمؿ اإلنساف" فالخطية تشعؿ غضب اهلل كالعكس فإذا كجد إنساف بار يستبقي اهلل الحياة (نكح/
لكط…) ككذلؾ لعف كنعاف مف جده نكح.
ٗ .أظير سفر التككيف آثار الخطية
أ .المكت:

أجرة الخطية مكت كالمكت لو أنكاع:
ُ) مكت أبدم:

اليبلؾ األبدم نتيجة الخطية .إنفصاؿ أبدم عف اهلل.
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ِ) مكت جسدم:

إنفصاؿ الركح عف الجسد.

ّ) مكت أدبي:

فقداف اإلنساف لكرامتو كلصكرة اهلل .

ْ) مكت ركحي:

إنفصاؿ الركح عف اهلل.

كلو نكعاف تعب الجسد كتعب النفس.

ب .المرض:

ُ) المرض الجسدم :بالتعب تأكؿ… بالكجع تمديف .كقبؿ الخطية لـ يكف ىناؾ مرض.
ِ) المرض النفسي :قمؽ كخكؼ .ىذا ما جعؿ اإلنساف يعمؿ الخطية في الظبلـ .كالخكؼ
ضعؼ في الشخصية كأما اإلنساف الركحاني فبل يخاؼ .كمف األمراض النفسية الكذب
كتبرير الذات "المرأة التي أعطيتني… الحية ىي السبب" كلـ يقؿ أحد أخطات .كألف
مف آثار الخطية الخكؼ قيؿ في سفر الرؤيا أف الخائفكف نصيبيـ البحيرة المتقدة
بالنار .كمف األمراض النفسية الخجؿ بسبب الخطية .بؿ مف األمراض النفسية ما حدث
لقاييف كىك نكع مف اليمكسة أك الشيزكفرنيا .ىك صار ىاربان مف منظر ىابيؿ المقتكؿ.
ج .فسدت طبيعة اإلنساف البسيطة  :فبعد أف كاف ال يعرؼ سكم الخير أصبح يعرؼ الخير كالشر.
كلكف صارت لو أيضا طبيعة عاصية متمردة ضد الخير .كصارت لو شيكة لمشر سببت لو صراعان
نفسيان أليمان .كانت عينيو مقفمة أما اآلف فمفتكحة (نش ْ.)ُِ:
د .فقداف السالـ:

فقد اإلنساف السبلـ بين و كبيف اهلل كبينو كبيف اإلنساف كبينو كبيف نفسو .كبينو

كبيف سائر الحيكانات التي صارت تؤذيو.
ق .المعنة:

كقد تحدثنا عنيا .كتمردت األرض عمي اإلنساف .لكف المشكمة أف اإلنساف حزف لفقداف

بركة األرض كلـ يحزف ألف اهلل حزيف .عمكمان الخطية أفقدت اإلنساف البركة.
ك .سمعنا عف العبكدية:كصار كنعاف عبدان إلخكتو (تؾ ٗ )ِٓ:فالعبكدية لعنة مف اهلل كما أف السيادة
بركة مف اهلل.
ز .كانت ىناؾ عقكبات عامة :الطكفاف /سدكـ كعمكرة /بمبمة األلسنة التي ظير فييا كراىية اهلل
لمكبرياء.
ح .عقكبة نقص العمر :فصار َُِ سنة عكضان عف ما يقرب مف الػَََُ سنة لمتكشالح.
ط .عقكبة السبي كاليزيمة:

كما حدث ألىؿ سدكـ كعمكرة مع كدر لعكمر.

م .فقد اإلنساف صكرة اهلل.
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َُ.

سفر التككيف إستغرقت أحداثو ِّٗٔ سنة مف آدـ إلي يكسؼ بحسب األسماء المذككرة كقد يككف ىناؾ

أسماء لـ تذكر .كبدأ بأف خمؽ اهلل السماء كاألرض كانتيي نياية محزنة بمكت يكسؼ في أرض العبكدية في
مصر .ىكذا شاء اهلل أف يحيا اإلنساف كاختار اإلنساف المكت "أنا إختطفت لي قضية المكت" القداس
الغريغكرم
السفر كالمغة العممية
يعيب البعض عمي الكتاب المقدس كخاصة اإلصحاح األكؿ مف سفر التككيف أنو غير عممي كال يتماشي مع
أحدث نظريات العمـ .كلكف نشكر اهلل عمي ذلؾ لؤلسباب اآلتية.
ُ .لك كتب السفر بمغة عممية لظؿ كتابان مغمقان ال يفيمو أحد ألالؼ السنيف.
ِ .كحتي اليكـ لف يفيـ أحد المغة العممية سكم قمة مف العمماء.
ّ .لك كتب بالمغة العممية لمقرف العشريف سيصبح باليان في القرف الحادم كالعشريف .
أماٌ ما كتب ليس الغرض منو العمـ كلكف-:
ُ .اهلل يظير بخميقتو نكره كجبللو كعظمتو.
ِ .أنو ظؿ يميد لئلنساف ألالؼ المبلييف مف السنيف ،كحيف يخمؽ اإلنساف يجد األرض كالسمكات كجنة .فاهلل
يظير محبتو لئلنساف كأب كأـ يعداف كؿ شئ لمكلكدىما الجديد المنتظر.
الكتاب مكتكب بمغة بسيطة يفيميا كؿ الناس كيفرحكف بيا .كلكنو ال يخطئ عمميان.
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اإلصحاح األكؿ

عكدة لمجدكؿ

(خمقة العالـ )
ُ
السماك ً
ض"
ات ىكاأل ٍىر ى
آية (ُ)ً " -:في ا ٍل ىب ٍد ًء ىخمى ى
ؽ اهللي َّ ى ى
ًفي ا ٍل ىب ٍد ًء:

ىى كممة تشير لمعنياف:

ُ .تشير لمكقت الذم بدأ اهلل فيو خمقة األشياء ،أل حينما بدأت تدكر عقارب ساعة الزماف فاهلل أزلى أبدل،
غير زمنى .كلكف الخمي قة زمنية تقاس بالزمف فحينما بدأت الخميقة بدأ معيا الزماف .ككممة فى البدء
تعنى الحركة األكلى لمخمقة كبداية الزمف.

ِ .نضع أمامنا ىذه اآليات "أنا مف البدء( "...يكٖ)ِٓ:

"بو كاف كؿ شئ…" (يكُ)ّ:
"في البدء كاف الكممة" (يكُ)ُ:

"بكر كؿ خميقة…" (كك ُ)ُٓ:

"ىك قبؿ كؿ شئ كفيو يقكـ الكؿ" (كك ُ)ُٕ:

"الذل كاف مف البدء…" (ُيكُُ + ُ:يكِ)ُْ،ُّ :

"الذل ىك البداءة( "...كك ُ)ُٖ:
لذلؾ رأل كثير مف اآلباء أف ًفي ا ٍل ىب ٍد ًء = فى المسيح يسكع .كيككف المعنى أف فى المسيح يسكع خمؽ اهلل
السمكات كاألرض .أك فى كممة اهلل خمؽ اهلل…
ؽ:
ىخمى ى

ىذا يثبت أف اهلل ىك الذل خمؽ العالـ .كىذا الكبلـ مكجو لمييكد الذيف عاشكا كسط الجك الكثني فى مصر

كسمعكا عف آلية كثيرة كبيذا يعممكا أف إلييـ الكاحد ىك خالؽ السمكات كاألرض فبل يعبدكا ىذه المخمكقات
(المبلئكة أك الشمس أك النار…) كىي تعنى أف العالـ مخمكؽ كليس أزلى كىذا ثابت عمميان اآلف-:
ُ .قانكف إضمحبلؿ الطاقة  :فالشمس تزداد فييا البقع المظممة حسب قانكف.
ِ .العناصر المشعة  :تفقد إشعاعيتيا مع الكقت ثـ تتحكؿ الى رصاص.
ّ .إستمرار تغير الككف.
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فمك كاف العالـ أزلى لكانت الشمس قد إنتيت كالعناصر المشعة كميا تحكلت لرصاص كألخذ العالـ شكؿ ثابت ال

يتغير.

ؽ بالعبرية كما بالعربية ب أر كمنيا خالؽ = بارل ،كخميقة = برية كىي تعنى إيجاد الشئ مف العدـ .كاهلل
ككممة ىخمى ى
خمؽ مف عدـ كؿ شئ فى اليكـ األكؿ ثـ بدأ عبر األياـ الستة يستعمؿ ما خمقو فى أف يصنع كؿ شئ مما خمقو
مف العدـ كالكممة جاءت ىنا بصيغة المفرد.

اهللي :
جاء بصيغة الجمع فكأنو يقكؿ " فى البدء خمؽ اآللية السمكات كاألرض كبالعبرية فالمفرد آؿ أك آلكه كالمعنى
الكاجب التعظيـ كالخشكع كاإلحتراـ .كالجمع بالعبرية آلكىيـ .كىذا يشير لمثالكث القدكس الذل خمؽ:-
اآلب  :يريد كىك الذات الذل يمد اإلبف كينبثؽ منو الركح القدس.

كي ىك ِّكف كؿ شئ.
اإلبف  :ىك فى البدء الذل يصنع كؿ شئ ي
الركح القدس  :كاف يرؼ عمى المياه ليبعث حياة (آية ِ).
ككمما يذ ًك ىر إسـ اهلل فى العيد القديـ يقاؿ إلكىيـ كيأتى الفعؿ أك الصفة بالمفرد ،كما قيؿ ىنا "خمؽ إلكىيـ" .كلكف
حيف يقاؿ إلكىيـ عف اآللية الكثنية يذكر الفعؿ بالجمع "عممكا".

السماك ً
ات :
َّ ى ى

يشير بكلس الرسكؿ أنو إختطؼ لمسماء الثالثة .كالسمكات الثبلث-:
ُ .األكلى :سماء العصافير كيكجد بيا طبقة اليكاء.

ِ .الثانية :سماء الككاكب .ككبل السماء األكلى كالثانية سمكات مادية.
ّ .الثالثة :السماء الركحية التى يستعمف فييا مجد اهلل كفييا مساكف المبلئكة كفييا عرش اهلل كميراث

القديسيف حيث يسكنكف مع اهلل .كىذه ليا مرحمتاف األكلى ما نسميو الفردكس  ،كىك مكاف إنتظار األبرار
اآلف بعد إنتقاليـ  .كالثانية نسمييا سماء السمكات حيث عرش اهلل .

ككممة سماء عمكمان تشير لكؿ ما سما كعبل .كالسماء األكلى كالثانية الماديتاف ىما المذاف سيزكالف مع األرض
(كاألدؽ تختفى صكرتيما الحالية) لتكجد سماء جديدة كأرض جديدة كبالطبع فمف تزكؿ السماء الثالثة الركحية.

كلكف لماذا صمت الكتاب عف خمقة السماكات-:

ُ .الكبلـ فى الكتاب مكجو لمبشر كىـ لف يفيمكا ما ىك خاص بالسمكات .كىذا ماعناه المسيح فى كبلمو
مع نيقكديمكس (يك ّ.)ُِ:

ِ .بكلس نفسو لـ يستطع أف يصؼ ما فى السماء فقاؿ "ما لـ تره عيف كلـ تسمع بو أذف" ألف لغة السماء
مختمفة تمامان عف لغة البشر عمى األرض.

كاهلل خمؽ السماء قبؿ أف يخمؽ األرض:

ُ .ذكرت السماء قبؿ األرض فى ىذه اآلية.
ِ .راجع أل ّٖ ٕ-ُ:فالمبلئكة ككاكب الصبح رنمكا حيف خمقت األرض .
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ّ .ككممة السمكات ىنا تشير لخمقة المبلئكة ثـ الككاكب في مساراتيا.

ْ .ذكر اهلل أنو الخالؽ لكؿ الخميقة  -السماء كما فييا ،كاألرض كما عمييا  -كبعد ىذه اآلية تفرغ الكتاب
المقدس لخمقة األرض كمعامبلت اهلل مع اإلنساف.
ض:
األ ٍىر ى
يعتمد كؿ مف يياجـ الكتاب المقدس عمى ىذه اآلية قائميف  -أف الخطأ ىنا كاضح عمميا ألف الككاكب مخمكقة
قبؿ األرض؟! كلكف المعنى المقصكد ىنا أف اهلل ىك خالؽ السماء كاألرض .كبعد ىذه اآلية يكممنا الكتاب

المقدس عف األرض كعمؿ اهلل فييا ليعدىا لسكنى اإلنساف .أما عف السماء كخمقتيا كما حدث عف خمقة المبلئكة
كسقكطيـ فمـ يأتى عنو سكل القميؿ جدا ،فنحف لف ندرؾ شئ عف ىذه السماكيات كالمخمكقات السماكية .كؿ ما

أراده اهلل مف ىذه اآلية أنو ىك الخالؽ لكؿ الخميقة.

أما ىؤالء المنتقديف فيقكلكف أف المقصكد مف اآلية أف اهلل خمؽ السمكات (األجراـ السماكية) كاألرض فى زمف
كاحد .كلكف أل قارئ محايد لف يخطر عمى بالو ىذا المعنى .كتظير عبارة السمكات كاألرض م ار ار عديدة فى

كؿ الكتاب المقدس لئلعبلف عف خميقة اهلل ككؿ.

كممة أرض ىنا تشير أنيا كانت في حالة جنينية .كالكممة المستخدمة ىنا تشمؿ أكؿ حرؼ كآخر حرؼ في

العبرية ( ما يناظر األلؼ كالياء) كىذا ما دعا العمماء ألف يقكلكا أف الكممة ىنا تعنى أف اهلل خمؽ كؿ المكاد أكالن
كالتى سكؼ يستخدميا فى األياـ الستة فى خمقة العالـ.

كعبارة "فى البدء خمؽ السمكات كاألرض" تحتمؿ معنييف:

ُ .ىي عبارة مكجزة تعمف أف اهلل خمؽ السمكات كاألرض كباقى اإلصحاح يشرح التفاصيؿ.
ِ .أف ىذه العبارة تشير ألف اهلل خمؽ المكاد األكلية في صكرة غير كاممة  ،ثـ تأتى باقى آيات اإلصحاح
لتشرح كيؼ إستخدـ اهلل ىذه المكاد األكلية (المشار ليا ىنا بكممة األرض) ليصنع منيا أرضنا الجميمة.

كىذا الرأل ىك األرجح .كتصبح كممة األرض ىنا بمعنى المكاد األكلية التى سيصنع اهلل منيا األرض.
ِ
ؼ عمىى ك ٍج ًو ا ٍل ًمي ً
ً
ً
ً
اه".
آية (ِ) "-:ىك ىكا ىن ًت األ ٍىر ي
ى
ض ىخ ًرىب نة ىك ىخال ىي نة ،ىك ىعمىى ىك ٍجو ا ٍل ىغ ٍم ًر ظي ٍم ىم هة ،ىكير ي
كح اهلل ىي ًر ُّ ى ى
ض ىخ ًرىب نة ىك ىخالً ىي نة :
ىك ىكا ىن ًت األ ٍىر ي

ض ىنا ىك كؿ ما ينتمى لممادة .كىك ما يسمى الييكلى كىى المادة األكلية البلمتشكمة المفركض أنيا سبقت
األ ٍىر ي
الشكؿ الحالى لمككف كباإلنجميزية  CHAOS.ككممة ىخ ًرىب نة ىك ىخالً ىي نة بالعبرية تكىك كبكىك كباإلنجميزية Without
form & voidأل مشكشة عديمة الشكؿ كمقفرة .ال تصمح لمحياة فارغة مف كؿ جماؿ ،يكسكىا الظبلـ.
كالترجمة السبعينية ترجمتيا "غير منظكرة كغير كاممة".

ىك ىعمىى ىك ٍج ًو ا ٍل ىغ ٍم ًر ظي ٍم ىم هة :
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ا ٍل ىغ ٍم ًر فى العبرية تشير لمعنى العمؽ كالتشكيش .ككممة غمر مستخدمة ألف المياه كانت تغمر كؿ شئ بعمؽ.
كظي ٍم ىم هة نشأت مف أف ح اررة األرض الشديدة جدان فى بدايتيا جعمت المياه تتبخر كتككف ضباب كأبخرة منعت

النكر عف كجو األرض.
ؼ عمىى ك ٍج ًو ا ٍل ًمي ً
ً
اه :
ى
ىكير ي
كح اهلل ىي ًر ُّ ى ى
كح ككممة ريح ىى كممة كاحدة فى العبرية كاليكنانية كمف عادات المغة الييكدية أنيـ إذا قالكا ركح اهلل
كممة ير ي
فمعناىا ريح عظيمة كاذا قالكا رئيس مف اهلل تؾ ِّ ٔ:إذان ىك رئيس عظيـ ،كقكؿ راحيؿ مصارعات اهلل قد
صارعت أل مصارعات عظيمة ،سبات الرب كقع عمييـ أل سبات عظيـ .كىكذا فيـ الييكد اآلية أف ىناؾ ريح

عظيمة ىى نفخة الرب إلعبلف بدء الخميقة (مز ّّ + ٔ:أم ِٔ .)ُّ:كىكذا كاف تشبيو المسيح يك ّٖ:

ككف عالـ
كلي ِّ
كنحف المسيحييف نفيـ ىذه اآلية عمى أف الركح القدس ىك الذل كاف يرؼ عمى المياه ليعطى حياة ي
جميؿ .كما يربط كبل المعنييف ما حدث يكـ الخمسيف يكـ حؿ الركح القدس عمى الكنيسة فصار صكت كما مف

ىبكب ريح عاصفة (أع ِ.)ِ:

كتعبير ىي ًر ُّ
ؼ إستخدـ في تث ِّ + ُُ:إش ُّ + ٓ:مت ِّ ّٕ:كالمعنى المقصكد بالكممة يحتضف = ككأف
الركح يشبو طائ انر يحتضف بيضان لييبو حياة خبلؿ دفئو الذاتى .كال يزاؿ الركح القدس يحؿ عمى مياه المعمكدية
ليقدسيا فيقيـ مف اإلنساف الذل أفسدتو الخطية كجعمت منو أرضان خربة كخاكية ،سمكات جديدة كأرضان جديدة.

كيقكؿ العبلمة ترتمياف لقد أنجبت المياه األكلى حياة ،فبل يتعجب أحد إف كانت المياه فى المعمكدية أيضان تقدر

أف تيب حياة .كالركح القدس ىكذا يحتضننا كيريد أف يعمؿ فينا ليصيرنا نك انر لمعالـ ،يعمؿ فينا نحف المادة التى
ببل جماؿ كال قداسة ليخمؽ فينا ما ىك حسف كمقدس( .راجع أيضان حزقياؿ ّٕ).

ْ
ّ
ً
ص ىؿ اهللي ىب ٍي ىف ُّ
ُّ
الن ً
كر
اآليات (ّ "-:)ٓ-ىكقى ى
كر» ،فى ىك ى
س هف .ىكفى ى
كر أ َّىن يو ىح ى
كر .ىك ىأرىل اهللي الن ى
اف ين ه
اؿ اهللي« :ل ىي يك ٍف ين ه
ُّ ً ٓ
اف صباح يكما ك ً
ُّ
اح ندا".
كر ىن ىي نارا ،ىكالظُّ ٍم ىم ية ىد ىع ى
اىا لى ٍيالن .ىك ىك ى
اء ىك ىك ى ى ى ه ى ٍ ن ى
س ه
اف ىم ى
ىكالظ ٍم ىمة .ىكىد ىعا اهللي الن ى

اليكـ األكؿ

ىناؾ رأييف بخصكص األياـ الستة

أكالن :أنيا أياـ حقيقية كؿ منيا ِْ ساعة كأصحاب ىذا الرأل يقكلكف اهلل قادر عمى كؿ شئ.

ثانيان :أنيا حقبات زمنية ال نعرؼ مقدارىا فقد تطكؿ لتصبح آالؼ المبلييف مف السنيف كىذا ىك األرجح
لؤلسباب اآلتية:

ُ .األياـ ليست أياـ شمسية فالشمس لـ تكف قد خمقت فى اليكـ األكؿ كحتى اليكـ الثالث.
ِ .اليكـ السابع بدأ كلـ ينتيى حتى اآلف .حقان إف يكمان عند الرب كألؼ سنة ِ بط ّ.ٖ:

ّ .فى تؾ ِ" ْ:يكـ عمؿ الرب اإللو األرض كالسمكات" ىنا أدمجت الستة أياـ فى يكـ .فكممة يكـ ىنا ال
تعنى بالقطع اليكـ المعركؼ اآلف بػ ِْ ساعة.

ْ .كحتى اآلف ففى القطبيف اليكـ ليس ِْ ساعة.
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ٓ .الكتاب المقدس يستخدـ كممة اليكـ بمعانى مختمفة بمفيكـ أكسع مف اليكـ الزمنى-:
أ .يقصد بو األزؿ… أنت إبنى أنا اليكـ كلدتؾ مز ِ + ٕ:عب ُ.ٓ:

ب .يقصد الكتاب بقكلو عف اهلل "القديـ األياـ" دا ٕ ٗ:أنو أزلى.
ج .يقصد بو األبدية" ...يكـ الرب" أع ِ.َِ:

اح ؟
اء ىك ىك ى
كلماذا كاف يقكؿى ىك ى
ص ىب ه
اف ى
س ه
اف ىم ى

(كالحظ أنو قبؿ خمقة الشمس لـ يكف ىناؾ مساء كصباح بالمعنى المفيكـ اآلف).

اح ىك تعبير ييكدل عف اليكـ الكامؿ .فاليكـ يبدأ مف العشية ثـ الصباح .كىكذا نفعؿ
ص ىب ه
اء ىك ى
س ه
ُ .تعبير ىم ى
نحف اآلف فى الكنيسة األرثذكسية  ،فيكـ األربعاء مثبلن يبدأ مف غركب الثبلثاء كينتيى بنياية صباح
األربعاء ثـ يبدأ يكـ الخميس مف غركب األربعاء كىكذا.

ِ .المساء ىك ما قبؿ خركج العمؿ لمنكر كالصباح ىك ما بعد خركج العمؿ.

ّ .في اليكـ األكؿ خمؽ اهلل النكر فكاف بعد خمؽ النكر صباح ىذا اليكـ كما قبؿ خمقة النكر مساء اليكـ األكؿ.
ْ .في اليكـ السابع إستراح اهلل ،كاهلل إستراح بعد الفداء الذل صنعو المسيح ككاف ما قبؿ مجئ المسيح شمس
البر ىك مساء اليكـ السابع ،كما بعد المسيح صباح ىذا اليكـ.

ٓ .كاف الييكد يسمكف المساء "عرب" مف غركب فى العربية كالكممة فى العبرية تعنى مزيج أك خميط كالمقصكد
بو إختبلط النكر مع العتمة .ككانكا يسمكف الصباح "بقر" أل شؽ أك إنفجر ألف النكر ىنا شؽ جمباب

الظبلـ .كلسبؽ الظممة عمى النيار بدأكا اليكـ بالمساء.

ٔ .اليكـ الثامف ىك األبدية بعد القيامة العامة حيث النكر الدائـ كحيث تستمر حياتنا لؤلبد فى ىذا النكر ،كلكف
حياتنا بدأت في مساء ىذا العالـ كستكمؿ فى صباح األبدية .كىناؾ يفصؿ اهلل بيف النكر (أبناء النكر)

كالظممة (أتباع إبميس سمطاف الظممة).

خمقة النكر:

ىناؾ نظرية تسمي نظرية السديـ .كالسديـ ىك كتمة غازية ىائمة الحجـ ذات كثافة متخمخمة .كغازاتيا ذات حركة
دكامية .كىى تحتكل عمى كؿ مقكمات الطاقة كالمادة .كمادة السديـ خفيفة جدان فى حالة تخمخؿ كامؿ كلكنيا أل
ذرات ىذا السديـ تتحرؾ بإستمرار مف الكضع المتباعد حكؿ نقطة لمجاذبية في مركز السديـ كبإستمرار الحركة

ينكمش السديـ فتزداد كثافتو تدريجيان نحك المركز كبالتالى يزداد تصادـ الذرات المككنة لو بسرعات عظيمة كىذا

يؤدل لرفع ح اررة السديـ .كبإستمرار إرتفاع الح اررة يصبح اإلشعاع الصادر مف السديـ إشعاعان مرئيان فتبدأ األنكار
فى الظيكر ألكؿ مرة كلكنيا أنكار ضئيمة خافتة ،فسفكرية .كىذا يفسر ظيكر النكر فى اليكـ األكؿ كخمقة الشمس

فى اليكـ الرابع ،ففى اليكـ األكؿ لـ تكف الشمس قد أخذت صكرتيا الحالية ،بؿ أخذت ىذه الصكرة فى اليكـ

الرابع .كفى السمكات اآلف أعدادان ىائمة مف ىذه السدـ " .قد يككف أكؿ مصدر لمنكر الشمس ذاتيا فى حالتيا
السديمية األكلى أك أل سدـ سمائية أخرل.
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كىذا السديـ كثير اإلنفجار كاإلنكماش .كنتيجة ليذا اإلنكماش نشأ فراغات متخمخمة

كحركة الغازات الدكامية سببت تمزيقان أدل إلى تككيف ما يشبو األذرع الخارجة عف

جزئيا المركزل كبزيادة التخمخؿ إنفصمت ىذه األذرع متكاثفة بعيدان عف الجزء األـ.

ككاف أف األجزاء المنفصمة ككنت الككاكب المعتمة كلكف بفعؿ الحركة ظمت ىذه الككاكب دائرة فى فمؾ الجزء

المركزم.

كبإستمرار اإلقتراب بيف الذرات كاستمرار تصادميا أدل ىذا إلرتفاع كبير فى درجة الح اررة كأدل لتفاعبلت نككية
(كما ىى حالة الشمس اآلف) .كىكذا كانت كؿ الككاكب مثؿ الشمس لكف مع األياـ بردت الككاكب مثؿ األرض

قبؿ الشمس لصغر حجميا بالمقارنة مع الشمس كبعد أياـ كثيرة ستبرد الشمس أيضان كتتحكؿ لكككب مظمـ.
ككانت دكرة الككاكب (األرض/المريخ… إلخ) أسرع مف الشمس فيى كصمت لمسخكنة كالبركدة أسرع مف الشمس

لصغر حجميا بالمقارنة مع الشمس.

تفسير أباء الكنيسة لظيكر النكر قبؿ خمقة الشمس

عمؿ تكما اإلككينى (ُِِٓ )ُِْٕ-نكر اليكـ األكؿ بأنو نكر الشمس التى لـ تكف قد إتخذت ىيأتيا قبؿ اليكـ

الرابع لمخميقة  .كفسره ذىبى الفـ (ّْْ )َْٕ-بأنو كاف نكر الشمس التى كانت فى اليكـ األكؿ عارية مف
الصكرة كتصكرت فى اليكـ الرابع.

بدء ظيكر النكر عمى األرض

كانت األرض محاطة بغيكـ كثيفة تحجز النكر عنيا كعندما بدأ ينقشع ىذا الضباب بدأ النكر يظير .ككاف ىناؾ

مناطؽ بيا غيكـ كثيفة حجزت النكر أما المناطؽ التى إنقشع عنيا الضباب فصارت منيرة .ىذا ىك أكؿ معنى
لفصؿ النكر عف الظممة .كأيضان بدأ ظيكر النكر حينما تككف الغبار حكؿ األرض الذل تنكسر عميو األشعة
فيظير النكر .ىنا نقؼ أماـ قكؿ بكلس الرسكؿ "لـ يتككف ما يرل مما ىك ظاىر" عب ّ.ٖ:

كاهلل فصؿ بيف النكر كالظممة :

فإذا أشرؽ النكر ال تصير ىناؾ ظممة .كبداءة كاف ىناؾ مناطؽ منيرة كمناطؽ مظممة ثـ عيف اهلل الشمس ليذا

بعد ذلؾ*  ،فبشركقيا يككف نكر كبغركبيا يككف ظبلـ كىذا ناشئ عف دكراف األرض كالشمس[* .بعد ذلؾ أل

بعد أف أخذ كبل الشمس كاألرض صكرتيما النيائية ،كانقشع الضباب الكثيؼ كظير غبار اليكاء الذل تنكسر
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عميو أشعة الشمس فيظير النكر] .كركحيا فصؿ اهلل بيف المبلئكة الذيف إختاركا النكر كالشيطاف الذل إختار

الظممة ،كصار سمطاف الظممة (لكِِ  )ّٓ :كطرد الشيطاف مف السماء كبقى المبلئكة .

كالحظ أف اهلل نكر ،كالنكر ىك طبيعة اهلل .فيناؾ إذان نكر الخالؽ ،كلكف ىناؾ النكر المخمكؽ كىك شئ آخر.
النكر المخمكؽ ىك ما نراه بعيكننا اآلف ،أما اهلل فنكره كمجده محتجباف عف عيكننا .إال أننا فى السماء سنرل نكر

اهلل كلف نحتاج لمنكر المخمكؽ كالشمس مثبل (رؤِِ .)ٓ :

كقبؿ خمقة النكر كاف ىناؾ ظممة (إكتشفكا فى تسعينيات القرف العشريف أف ىناؾ ما يسمى المادة المظممة كىى

تمثؿ  99.73%مف العالـ .بينما ما يراه العمماء بتميسككباتيـ ىك مجرد  .27%فقط مف الككف كىك الجزء
المضئ .راجع شرح اآلية ألّٖ .)ُٗ :
كاهلل كانت أكؿ أعمالو خمقة النكر لنرل نحف أعمالو فنسبحو كما تسبحو مبلئكتو .كالنكر ىك بكر خبلئؽ اهلل.
كالمسيح البكر كاف ىك نكر العالـ .كالعكس ىك الشيطاف سمطاف الظممة الذل أعمالو تككف ليبلن حيث يسرؽ
كينيب أما اهلل فأعمالو فى النكر فكميا حب كعطاء ككميا حسف كجميؿ.

اؿ اهللي :
ىكقى ى
المسيح ىك كممة اهلل كقكتو كيده ،بو صنع كؿ شئ (مز ّّ )ٗ:ككممة قاؿ ىنا ال تعنى أف اهلل تكمـ ليسمعو أحد
بؿ ىك أراد فنفذ كممتو (األقنكـ الثانى) إرادتو .فالمسيح كممة اهلل بو كاف النكر فيك النكر الحقيقى .راجع ككُ:

ُُٕٔ،

ُّ
س هف :
كر أ َّىن يو ىح ى
ىك ىأرىل اهللي الن ى
لـ يقؿ ىذا عف الظممة عمى األرض .بؿ أف الظممة عمى األرض ناشئة عف غياب النكر ،ىي حرماف مف النكر،
بؿ بظيكر النكر إنفضحت الظممة كعرفت .لكف الظممة جعميا اهلل نتيجة لدكراف األرض ،كاإلنساف المتعب مف

العمؿ نيا انر يحتاج إلى الميؿ ليناـ كيعطى جسده راحة  .أما فى األبدية فبل تعب كال حاجة لمظممة أبدان .كككف أف
اهلل يجد الشئ حسف فيذا ليس راجعان فقط لشكمو كجمالو بؿ ألنو كامبلن كنافعان كمناسبان .ككاف أف اهلل خمؽ كؿ
شئ حسف كلكف اإلنساف بفساده أفسد إستخداـ الخميقة الصالحة .كبعد أف جاء المسيح ليجدد طبيعتنا الساقطة

ككأنو يخمقيا مف جديد ال نعكد نرل في العالـ شيئان شري انر.

ُّ
اىا لى ٍيالن :
كر ىن ىي نارا ،ىكالظُّ ٍم ىم ية ىد ىع ى
ىكىد ىعا اهللي الن ى
ىنا اهلل يعمـ اإلنساف أف يدعك األشياء بأسمائيا كيميزىا حتي ال يسقطكا تحت الكيؿ النبكل " كيؿ لمقائميف لمشر

خي انر كلمخير ش انر الجاعميف الظبلـ نك انر كالنكر ظبلمان إش ٓ "َِ:فاهلل فصؿ بيف النكر كالظممة لكى نقبؿ النكر
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كأبناء لمنكر كنرفض الظممة فبل نسقط تحت ليؿ الجيالة الميمؾ .كفصؿ النكر عف الظممة يشير لفصؿ المبلئكة
عف الشياطيف بعد سقكطيـ فصاركا ظممة ،كفصؿ القديسيف فى السماء كىـ فى أحضاف إبراىيـ عف األشرار في

الجحيـ مثؿ الغنى كبينيما ىكة عظيمة .

ككاف أكؿ أعماؿ اهلل ىك النكر كرأت المبلئكة فمجدتو أم ّٖ .ٕ:كىكذا فى بداية الخميقة الجديدة حينما قاـ

المسيح مف القبر المقدس إنطمؽ منو نكر مازاؿ ينطمؽ حتي اليكـ فى يكـ سبت النكر ألف الرب أشرؽ عمينا
بنكره االليي .كىكذا فى المعمكدية ننعـ بالنكر اإلليى ،نكر قيامتو عامبلن فينا ،كأكؿ عمؿ إليى فى حياتنا.

كلذلؾ نسمى المعمكدية "سر اإلستنارة" فنكىب ركح التمييز بيف النكر كالظممة "أؼ ٓ"ٖ:

ٔ
اصالن ب ٍي ىف ًمي و
اه .كٍلي يك ٍف فى ً
اؿ اهلل« :لًي يك ٍف جمى هد ًفي ك ً ً ً
اه ىك ًم ىيا وه»ٕ .فى ىع ًم ىؿ اهللي ا ٍل ىجمى ىد،
ى
ى
سط ا ٍلم ىي ى ى
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ىكقى ى ي ى ى
ى ى
ٖ
ؽ ا ٍلجمىًد .ك ىك ى ً
ً ً ً ً
كفىص ىؿ ب ٍي ىف ا ٍل ًمي ً
اء
اه الًَّتي تى ٍح ى
اء .ىك ىك ى
ى
ى ى ى
س ه
اف ىم ى
س ىم ن
اف ىكذل ىؾ .ىكىد ىعا اهللي ا ٍل ىجمى ىد ى
ت ا ٍل ىجمىد ىكا ٍلم ىياه الَّتي فى ٍك ى ى ى
اح ىي ٍك نما ثى ًان نيا".
ىك ىك ى
ص ىب ه
اف ى

اليكـ الثانى
ا ٍل ىجمى ىد :

الكممة العبرية ىى "رقيع" كتعنى أل شئ مبسكط كممتد (أش
َْ.)ِِ:

كتشير الكممة لغطاء ممتد أك خيمة مبسكطة .كالكممة البلتينية

Firmamentum

كاإلنجميزيةFirmament

Firmأل ثابت كمتيف).

كتعنى دعامة أك أساس ثابت (ربما مف نفس مصدر كممة

كالقديس باسيميكس فسر كممة جمد بأف اليكاء ىك جسـ لو صبلبة (أل كثافة كشدة) فيستطيع أف يحمؿ السحاب
فكقو .إذف الجمد ىك الجك المحيط باألرض .كنرل ىنا أف مكسى لـ يأخذ بالرأل القديـ أف اليكاء ىك فراغ كعدـ

فمكسى ال يردد ما يسمعو مف الناس بؿ مف الركح القدس .كالجمد إذف ىك سماء الطيكر ،كليس سماء الككاكب.
كطريقة تحقيؽ ذلؾ كانت بأف األرض كانت فى غمياف مستمر كبخار فكانت محاطة بغبلؼ بخارل كثيؼ .كفى

الفترة بيف اليكـ األكؿ كالثانى أل الحقبة األكلى كالثانية أخذت درجة الح اررة تيبط ،كبالتالى ىدأ البخار كبدأ الجك

يصير صحكان .أما تسمية الجمد سماء فذلؾ مف قبيؿ إطبلؽ الكممة عمى ما ىك ساـ كمرتفع.
كيؼ تككف الجمد

كاف جك األرض مدفكنان تحت سطحيا .كتشمؿ خاماتو األكلية كالمكاد الطيارة الحبيسة في البمكرات أك الداخمة في
تركيب الجزيئات الثقيمة في األياـ األكلي لتككينيا… ككؿ ىذه الخامات تحررت مف البراكيف مع الرماد كالحمـ
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كتحررت مف الينابيع كالنافكرات مع مائيا كأمبلحيا كغازاتيا… كىكذا تككف جك األرض بعد أف ىدأت الغيكـ
كخرجت الغازات.

المياه التي تحت الجمد كالمياه التي فكؽ الجمد :
ىنا قدـ المياه التي تحت ألنيا األصؿ كالمنشأ لما فكؽ كىذا الجمد يفصؿ ما بيف المياه التي مف فكؽ أم

السحب ،كالمياه التي مف أسفؿ أل البحار كقد حمؿ ىذا مفيكمان ركحيان .فحينما يستنير اإلنساف (بعمؿ نكر
المعمكدية – اليكـ األكؿ) عميو أف يحمؿ داخمو الجمد الذل يفصؿ بيف مياه كمياه فيتقبؿ مياه الركح القدس
العمكية كاىبة الحياة (يك ْ )ُْ:كيسمك فكؽ المياه التي ىي أسفؿ ،مياه البحر المالحة التى مف يشرب منيا
يعطش أكثر .كاذ يرتبط المؤمف بالمياه العميا التي ىي فكؽ في السماكات يصير سماكيان ،كيطمب األمكر المرتفعة
العمكية ،فبل يككف لو فكر أرضى بؿ سماكل (ككّ )ُ:كنبلحظ أنو لـ يقؿ ىنا أنو حسف .كلعؿ ىذا راجع أف

السماء لـ تكف قد إكت ممت زينتيا بالككاكب كالنجكـ أك ألف عمؿ اليكـ الثاني كالثالث كاف متصؿ حيث إجتمعت

المياه معان في اليكـ الثالث كلما تـ العمؿ قاؿ إنو حسف فى اليكـ الثالث .كىناؾ رأل يقكؿ أف الييكد كانكا
ينظركف إلى اليكاء كمسكف لمشياطيف حيف طردىـ اهلل مف السماء .كأكد بكلس الرسكؿ ىذا المعنى كأطمؽ عمى

الشيطاف رئيس سمطاف اليكاء (أؼِ )ِ:فيك يثير اليكاء ،كاليكاء بدكره يثير البحر (كالبحر يرمز لمعالـ) كىكذا
أثار الشيطاف الجميع عمى السيد المسيح فصمبكه .كراجع (متُْ  . )ِْ :ك بيذا المفيكـ لـ يقؿ ىنا أنو حسف

فالجمد مسكف الشيطاف .لذلؾ فحيف عمؽ المسيح عمى الصميب حاربيـ فى عرينيـ .كلذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ "

سنخطؼ جميعان معيـ في السحب لمبلقاة الرب في اليكاء ُتس ْ "ُٕ:فإف كانت الشياطيف تقطف اليكاء،

فالرب قد غمبيـ في عرينيـ كسيحممنا في ذات المكضع كأبناء الميراث عكضان أف كنا أبناء المعصية .كاليكاء

يش ير لخركج النفس مف الجسد خبلؿ المكت لتنطمؽ في اليكاء .كبعد أف كانت النفس قبؿ المسيح تنطمؽ مف
الجسد فتجد الشياطيف تحاصرىا فى اليكاء ،أصبحت تقابؿ الرب في اليكاء.

ٗ
اء إًلىى م ىك و ً و
السم ً
اف ىكذلً ىؾ.
اآليات (ٗ " -:)ُّ-ىكقىا ىؿ اهللي« :لًتى ٍجتى ًم ًع ا ٍل ًم ىياهي تى ٍح ى
س ية» .ىك ىك ى
اف ىكاحد ،ىكٍلتى ٍظ ىي ًر ا ٍل ىيا ًب ى
ى
ت َّ ى
ُُ
َُ
ً
ً ً
ض
س هف .ىكقى ى
اؿ اهللي« :لًتيٍن ًب ًت األ ٍىر ي
س ىة أ ٍىر ن
ضا ،ىك يم ٍجتى ىم ىع ا ٍلم ىياه ىد ىعاهي ًب ىح نارا .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
ىكىد ىعا اهللي ا ٍل ىيا ًب ى
ُِ
اف ىك ً
شج ار ىذا ثىم ور يعم يؿ ثىم ار ىك ًج ٍن ًس ًوً ،ب ٍزره ًف ً
يو ىعمىى األ ٍىر ً
ىخ ىر ىج ًت
ذل ىؾ .فىأ ٍ
يع ٍ
ض» .ىك ىك ى
يي
ى ى ٍ ى ىن
ش نبا ىكىب ٍقالن يي ٍب ًزير ًب ٍزنرا ،ىك ى ى ن
ُّ
ً
ًً
ً ً
اف
ض يع ٍ
ش نبا ىكىب ٍقالن يي ٍب ًزير ًب ٍزنار ىك ًج ٍن ًس ًو ،ىك ى
األ ٍىر ي
س هف .ىك ىك ى
ش ىج نار ىي ٍع ىم يؿ ثى ىم نار ًب ٍزيرهي فيو ىك ًج ٍنسو .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
اح ىي ٍك نما ثىالًثنا".
اء ىك ىك ى
ص ىب ه
اف ى
س ه
ىم ى

اليكـ الثالث
143

انتكىَه ( األصحاح األول )
ٗ
اء إًلىى م ىك و ً و
السم ً
اف ىكذلً ىؾ" .
آية (ٗ) " -:ىكقى ى
اؿ اهللي« :لًتى ٍجتى ًم ًع ا ٍل ًم ىياهي تى ٍح ى
س ية» .ىك ىك ى
اف ىكاحد ،ىكٍلتى ٍظ ىي ًر ا ٍل ىيا ًب ى
ى
ت َّ ى
حيف بردت األرض ظيرت القشرة األرضية كحيف بردت أكثر أدل ىذا إلي تقمص القشرة األرضية كتشققيا

فنشأت المجارل العميقة كمنيا المحيطات كالبحار كاألنيار ككؿ مجتمع البحار متصؿ بعضو ببعض ،أما البحار

المعزكلة اآلف فجاءت نتيجة عكامؿ طبيعية مختمفة .كنبلحظ أف ¾ مساحة األرض عبارة عف مياه لتككف كمية

البخر كافية لتككيف سحاب كافى ليركل األرض كيرطب جكىا.

ُُ
شج ار ىذا ثىم ور يعم يؿ ثىم ار ىك ًج ٍن ًس ًوً ،ب ٍزره ًف ً
يو
ض يع ٍ
آية (ُُ) " -:ىكقى ى
اؿ اهللي« :لًتيٍن ًب ًت األ ٍىر ي
يي
ى ى ٍ ى ىن
ش نبا ىكىب ٍقالن يي ٍب ًزير ًب ٍزنرا ،ىك ى ى ن
ىعمىى األ ٍىر ً
اف ىكذلً ىؾ".
ض» .ىك ىك ى
نجد ىنا خمقة النبات كلـ يخمؽ اهلل النبات إال بعد أف خمؽ مستمزمات نمكه مف أرض كح اررة معقكلة كأنكار.

كخمقة النباتات الزمة فى ىذه الحقبة قبؿ خمقة الحيكاف كاإلنساف ،فجك األرض اآلف مشبع بغازات كربكنية

كالنبات يمتص ىذه الغازات كيخرج بدالن منيا أكسكجيف فيتنقى جك األرض .كحيف يخمؽ اهلل الحيكاف يجد النبات

غذاء لو ،كيجد أيضان الجك نقى فيستطيع الحياة .كأثبت العمـ الحديث أف ظيكر النباتات التى تنمك بكجكد الضكء

( )photosynthetic communitiesمنذ َٖٓ مميكف سنة.

"L.Paul Knauth and Martin J. Kennedy "The Late Precambrian Greening of the Earth
Nature 460 (August 6, 2009) 728-32.

كمكسى قد رتب بالكحى اإلليى ترتيب ظيكر الحياة النباتية (عشب فبقؿ فشجر) كالعشب مثؿ الطحالب

كالحشائش القصيرة كالبقؿ يشمؿ نباتات الحبكب (قمح /ذرة /فكؿ……) كالنباتات حتى تنمك فى اليكـ الثالث قبؿ
شمس اليكـ الرابع فميذا إحتماالت:
ُ .اهلل قادر أف ينبت النبات دكف شمس فيك خالؽ الكؿ .ألـ يخمؽ لممكلكد أعمى عيناف.

ِ .ربما استفادت النباتات مف ح اررة األرض الذاتية كمف األنكار السديمية أك مف الشمس ذاتيا قبؿ أف تأخذ
صكرتيا الحالية أك دكرتيا الحالية بينيا كبيف األرض.

ّ .اف يككف اهلل إكتفى بالحشائش لتنقية الجك كأعطى لؤلرض إمكانية اإلنبات فى ىذا اليكـ ثـ أنبتت األرض

البقكؿ كاألشجار في أياـ الحقة .كنجد في (تؾِ )ٖ:أف الرب االلو غرس جنة ليسكف فييا آدـ فربما تككف
فى ىذه المرحمة أف النباتات بدأت تأخذ شكميا المعركؼ .كأما نباتات اليكـ الثالث فكانت شئ خاص لتنقية

الجك .كانت نباتات ليست مثؿ ما نعرفو اليكـ .

ْ .كالتفسير المنطقى بالطريقة التى يفيميا المتشكككف أتى ذكره فى حديث اهلل أليكب "كمف حجز البحر
بمصاريع حيف اندفؽ فخرج مف الرحـ ،إذ جعمت السحاب لباسو كالضباب قماطو" (ألّٖ .)ٗ - ْ :

فالشمس مخمكقة مف قبؿ كلكف الضباب الكثيؼ كاف سببا فى كجكد الظممة عمى سطح األرض ،ىذا
باإلضافة لمخمفات البراكيف كغبارىا الكثيؼ .فكؿ ىذا كاف يحجب نكر الشمس عف األرض ،كما كاف يصؿ
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لؤلرض مف نكر الشمس كاف شيئا قميبل ،كبدأ نكر الشمس يتزايد حيف بدأ الضباب ينقشع ،فالنكر كاف

مكجكدا ،ألف األرض ىى جزء منفصؿ مف الشمس .كلكف النكر لـ يكف ظاى ار بسبب الضباب كمخمفات
البراكيف .كبدأ ظيكر النبات عمى األرض بعد أف كاف مستكل ظيكر النكر الكاصؿ لؤلرض كافيا لئلنبات.
كمع نياية ىذا الضباب كالغبار كمخمفات البراكيف ظيرت الشمس بصكرتيا الحالية كىذا ما نراه فى اآلية
السم ً
ً
ً
ً
اء = كيككف قكلو لتكف أل
القادمة عف اليكـ الرابع كتـ التعبير عنو بقكؿ الكحى = لتى يك ٍف أى ٍن ىك هار في ىجمىد َّ ى
لتظير الشمس بنكرىا كبصكرتيا التى نعرفيا اآلف بعد أف إنقشع الضباب كغبار البراكيف .كمع بداية اليكـ
الخامس كاف الضباب قد إنقشع تماما كصارت السماء صافية مناسبة لخمقة الحيكانات ،ىذه التى بدأت

خمقتيا فى اليكـ الخامس كاستمرت فى اليكـ السادس.

الترتيب الذل أعمنو مكسى لمخميقة كىك أعشاب /بقؿ /شجر /حيكانات مائية /طيكر /حيكانات أرضية /إنساف،
يتفؽ مع الترتيب الذل تضعو عمكـ الحياة الحديثة.

كالحظ أف اليكـ الثالث ىك الذل ظيرت فيو األرض المثمرة بعد أف كانت مدفكنة لمدة يكميف تحت الماء .كاليكـ

الثالث ىك يكـ قيامة المسيح.

كاألرض تشير لئلنساف (خرج الزارع ليزرع… كبعض البذكر كقعت عمى أرض صالحة فأعطت ثم انر) .كككف
األرض غارقة تحت مياه البحر فيذا يشير لغرؽ اإلنساف كمكتو فى خطايا كشيكات العالـ .كتكبة اإلنساف تجعمو

يقكـ مع المسيح فيككف لو ثمر .فاألرض الصالحة طالما كانت مدفكنة فبل فائدة منيا (األرض ىنا تشير لحياتنا

أك لكزناتنا) (مت ُّ )ِٓ:ِٓ + ٖ:راجع تؾ ِٕ .ِٕ:إذف فى إنبات األرض عبلمة عمى قيامة الجسد ،فكما
تخرج األرض حياة بأمر الرب ،ىكذا بأمره يرد الحياة لجسدنا المائت .كىذا بأف نخرج مف مياه المعمكدية كخميقة

جديدة لنا حياة جديدة ىى المسيح (ركٔ  +فىُ  )ُِ :فنثمر بالركح القدس (غؿٓ . )ِّ ، ِِ :
ُْ
كف آلي و
اء لًتى ٍف ً
السم ً
ً
ً
ً
ص ىؿ ىب ٍي ىف َّ
الن ىي ً
ات
اآليات (ُْ  " -:)ُٗ-ىكقى ى
ار ىكالمٍَّي ًؿ ،ىكتى يك ى ى
اؿ اهللي« :لتى يك ٍف أى ٍن ىك هار في ىجمىد َّ ى
ُٓ
ض» .ك ىك ى ً ُٔ ً
ار ًفي جمىًد َّ ً ً ً
و
ات كأىي و
ُّ
َّاـ ىك ًس ًن و
كرٍي ًف
كف أى ٍن ىك نا
يف .ىكتى يك ى
ى
ير ىعمىى األ ٍىر ً ى
ىكأ ٍىكقى ى
اف ىكذل ىؾ .فى ىعم ىؿ اهللي الن ى
الس ىماء لتين ى
النجكـُٕ .كجعمىيا اهلل ًفي جمىًد َّ ً ً ً
النكر األ ٍ ً ً َّ ً
ُّ
النكر األى ٍك ىبر لً يح ٍكًـ َّ
ا ٍل ىع ًظيم ٍي ًفُّ :
الن ىي ً
ير
ى
ىص ىغ ىر ل يح ٍكـ الم ٍيؿ ،ىك ُّ ي ى ى ى ى ى ي
الس ىماء لتين ى
ار ،ىك ى
ى
ى
ى
ُٗ
ُٖ
ً
ُّ ً
ار كالمٍَّي ًؿ ،كلًتى ٍف ً
ص ىؿ ىب ٍي ىف ُّ
ض ،ىكلًتى ٍح يكـ ىعمىى َّ
ىعمىى األ ٍىر ً
الن ً
اف
س هف .ىك ىك ى
كر ىكالظ ٍم ىمة .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
ى
الن ىي ً ى
ى

اح ىي ٍك نما ىارًب نعا".
اء ىك ىك ى
ص ىب ه
اف ى
س ه
ىم ى
اليكـ الرابع
ُْ
و
و
اء لًتى ٍف ً
السم ً
ً
ً
ً
ات كأىي و
ص ىؿ ىب ٍي ىف َّ
الن ىي ً
َّاـ
آية (ُْ) " -:ىكقى ى
ار ىكالمٍَّي ًؿ ،ىكتى يك ى
كف ى
آليات ىكأ ٍىكقى ى
اؿ اهللي« :لتى يك ٍف أى ٍن ىك هار في ىجمىد َّ ى
ىك ًس ًن و
يف".

أى ٍن ىك هار :
ىنا بالعبرية مأكركت كتعنى حكامؿ نكر أك نيرات كالمقصكد بيا الشمس كالقمر كالنجكـ أما كممة نكر في
اإلصحاح األكؿ فيى بالعبرية أكر كمقصكد بيا مجرد إشعاع أك ضياء قد يككف سببو أنكار السدـ أك أل مصدر
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كيركمغناطيسى أك كيميائى أك أنو نكر الشمس السديـ األـ التى ستشكؿ الشمس فيما بعد .أك كما رأينا فى
تفسير اآلية السابقة أف ىذا كاف إعبلنا عف ظيكر الشمس فى صكرتيا الحالية بعد أف إنقشع الضباب كمخمفات

كغبار البراكيف.
السم ً
ً
اء:
ىجمىد َّ ى
ىذا غير جمد األرض (أية ٔ) الذل يفصؿ بيف مياه كمياه .فجمد السماء ىك الذل يحمؿ الككاكب.

حتى اليكـ الرابع كاف نكر الشمس أك الشمس ذاتيا فى حالة ىيكلية كلـ تأخذ الشمس صكرتيا بعد .ككاف ىذا
اليكـ ىك يكـ ترتيب العالـ الشمسى كفيو تكالى الميؿ كالنيار ،كما ىك معركؼ إلى يكمنا ىذا .كأخذ الفمؾ شكمو

المعركؼ .كىؿ يمكف أف ننسب حفظ الككاكب في مداراتيا بيذا اإلعجاز لمصدفة!! حقا فالسمكات تحدث بمجد
اهلل .كىناؾ تأمؿ ركحى فإف الشمس تشير لممسيح ،شمس البر الذل قدمو اآلب لنا ليحكؿ ظممتنا إلى نكر.
كالقمر يشير لمكنيسة التى ال تضئ مف نفسيا بؿ ينير عمييا المسيح فتضئ كالككاكب ىـ القديسكف سكاء عمي

األرض أك فى السماء كؿ لو مكضعو في الفمؾ كيضئ.
كف آلي و
ات :
ىكتى يك ى ى
فالشمس ليا مكعدىا تشرؽ فيو كؿ صباح كىى تشرؽ كتغرب بحسب قانكف معركؼ كحيف يكسر ىذا القانكف
فيككف بطريقة معجزية أك آية كىذا حدث ّ مرات:

ُ .يكـ صمب المسيح حدثت ظممة عمي األرض كلـ يكف كقت كسكؼ.
ِ .بصبلة يشكع تكقفت الشمس ليكمؿ حربو ضد عدكه يش َُ.ُِ:

ّ .رجكع الظؿ عمى المزكلة كعبلمة لتأكيد شفاء حزقيا الممؾ ِ مؿ َِ.ُُ:
كأىكقى و
ات:
ىٍ
الكممة فى العبرية تشمؿ األعياد كالمناسبات التى أمر اهلل بيا إش ٔٔ ُّ:كقد حدد الناس مكاسـ الزراعة كىجرة
الطيكر بحسب الكقت الذل يحدده مكاف الشمس كفصكؿ السنة كمكاسميا (ربيع /شتاء…) كؿ ىذا راجع

لمشمس.
كأىي و
َّاـ ىك ًس ًن و
يف :
ى
ىناؾ تقكيـ شمسى كتقكيـ مبنى عمى دكرة القمر كتقكيـ مبنى عمى الككاكب (الشعرل اليمانية) كىـ بالترتيب
السنة الميبلدية ثـ السنة العربية ثـ السنة القبطية.

ُٔ ً
النكر األ ٍ ً ً َّ ً
ُّ
ُّ
النكر األى ٍك ىبر لً يح ٍكًـ َّ
النكرٍي ًف ا ٍل ىع ًظيم ٍي ًفُّ :
ُّ
الن ىي ً
كـ".
ار ،ىك ى
ى
ى
آية (ُٔ) "-:فى ىعم ىؿ اهللي ى
ى
ىص ىغ ىر ل يح ٍكـ الم ٍيؿ ،ىكالن يج ى
ً
ُّ
يم ٍي ًف :
الن ى
كرٍي ًف ا ٍل ىعظ ى

أل الشمس تنير صباحان كالقمر ينير ليبلن .ككما سبؽ القكؿ فى شرح (اآلية ُُ) فالشمس كالقمر مخمكقيف مف
قبؿ كىذه اآلية تشير ألف اهلل ىنا يحدد عمميـ فى التكقيت إذ أخذت الشمس كاألرض كالقمر كضعيـ النيائى.
كحيف ذكر الشمس كالقمر أضاؼ النجكـ أيضا فاهلل ىك الخالؽ لكؿ الككف .كالفعؿ فعمؿ فى العبرية يشير
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بصيغتو التى كردت فى األصؿ العبرل إلى أنيا معمكلة فى كقت سابؽ .كراجع (ركُ  )َِ :لترل أف الرسكؿ

بكل س يجد أف الخميقة حكلنا تثبت لمف يتأمؿ فى نظاميا بأف ىناؾ خالقا كراء ىذه الخميقة ،ككؿ مف ال يؤمف
فيك ببل عذر .كنفس المفيكـ قالو داكد النبى (مزُٗ  .)ٔ - ُ :فنحف لنا دليميف عمى عمؿ اهلل الخالؽ

*ُ

الكتاب المقدس *ِ الطبيعة .كقاؿ الفبلسفة اليكناف قديما أف مف خمؽ العالـ بقكانينو كجمالو ىك قكة أطمقكا
عمييا "العقؿ األعظـ" كباليكنانية "المكغكس" .كترجمت كممة المكغكس فى (يكُ) الكممة.

َِ
س حي و
ض ا ٍل ًمياه ىزحَّافى و
ًً
ؽ األ ٍىر ً
ض ىعمىى
اآليات (َِ " -:)ِّ-ىكقى ى
َّة ،ىكٍل ىي ًط ٍر طى ٍيهر فى ٍك ى
ات ىذ ى
اؿ اهللي« :لتىف ً ى ي
ات ىن ٍف و ى
ُِ
ً
ً
يف ا ٍل ًعظىاـ ،ك يك َّؿ ىذك ً
السم ً
ً ً
ات األى ٍنفي ً
اء» .فى ىخمى ى
ؽ اهللي التَّىن ًان ى
َّاب ًة ا ٍل ًتى فى ى
اض ٍت ًب ىيا ا ٍلم ىياهي
س ا ٍلحيَّة الدَّب ى
ى
ى ى
ىك ٍجو ىجمىد َّ ى
ِِ
ً
ً
ً
ًً
ىج ىن ً
ام ً
إلم
ط ًائ ور ًذم ىج ىن و
اس ىيا ،ىك يك َّؿ ى
ىكأ ٍ
اح ىك ًج ٍنسو .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
س هف .ىكىب ىارىك ىيا اهللي قىائالن« :أىثٍم ًرم ىكا ٍكثيًرم ىك ٍ
ِّ
ً
ار .ىكٍل ىي ٍكثيًر الطَّ ٍي ير ىعمىى األ ٍىر ً
ا ٍل ًم ىياهى ًفي ا ٍل ًب ىح ً
سا".
اء ىك ىك ى
ض» .ىك ىك ى
ص ىب ه
اح ىي ٍك نما ىخام ن
اف ى
س ه
اف ىم ى

اليكـ الخامس

َِ
س حي و
ض ا ٍل ًمياه ىزحَّافى و
ًً
ؽ األ ٍىر ً
ض ىعمىى ىك ٍج ًو ىجمىًد
آية (َِ) " -:ىكقى ى
َّة ،ىكٍل ىي ًط ٍر طى ٍيهر فى ٍك ى
ات ىذ ى
اؿ اهللي« :لتىف ً ى ي
ات ىن ٍف و ى
السم ً
اء»".
َّ ى
لًتى ًف ً
ض ا ٍل ًم ىياهي :
كؿ سمكة تضع آالؼ مف البيض فيفيض الماء سمؾ .كىناؾ كائنات مجيرية منيا أالؼ مؤلفة في نقطة ماء

كاحدة .ككما خرج مف الماء أحياء مائية ىكذا تمد مياه المعمكدية كائنات حية حسب النعمة .كأخذت السمكة رم انز
لممسيحية فكممة سمكة بالقبطية "إخثيس" خمسة حركؼ كؿ حرؼ منيا يبدأ كممة مف الجممة "يسكع المسيح إبف

اهلل مخمصنا" كألف السمؾ يعيش فى الماء كال يمكت ىكذا فالمسيحى يحيا فى العالـ كال يمكت ركحيان.
ىزحَّافى و
ات :
ترجمت في اإلنجميزية حيتاف كلكف أصؿ الكممة العبرل يشير لكؿ األسماؾ الضخمة.

ُِ
ً
ً
يف ا ٍل ًعظىاـ ،ك يك َّؿ ىذك ً
ات األى ٍنفي ً
آية (ُِ) " -:فى ىخمى ى
ؽ اهللي التَّىن ًان ى
َّاب ًة ا ٍل ًتى فى ى
اض ٍت ًب ىيا ا ٍلم ىياهي
س ا ٍلحيَّة الدَّب ى
ى
ى ى
ً
ًً
ىج ىن ً
س هف.
اس ىيا ،ىك يك َّؿ طى ًائ ور ًذم ىج ىن و
ىكأ ٍ
اح ىك ًج ٍنسو .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
ىج ىن ً
اس ىيا:
ىكأ ٍ
كؿ حيكاف ككؿ طير بؿ كؿ نبات يخرج كيمد كجنسو كال برىاف عمى نشكء جنس جديد مف يكـ خمؽ اهلل ىذه

األجناس كميا.
التَّىن ًان ى ً
اـ = ىذه كالديناصكرات كيقدر العمماء بدء ظيكر ىذه التنانيف الضخمة أك الديناصكرات بكقت
يف ا ٍلعظى ى
يقدركنو بحكالى ُِٓ  ََِ -مميكف سنة ككانت نياية ظيكرىا حكالى ٓٔ مميكف سنة .كليا أنكاع متعددة.
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كاختفت ىذه المخمكقات الضخمة مف مبلييف السنيف نتيجة لظركؼ جكية تاركة كراءىا ثركة مف البتركؿ الذل

نحيا عميو اآلف.

ِِ
ً
ً
ار .ىكٍل ىي ٍكثي ًر الطَّ ٍي ير ىعمىى األ ٍىر ً
ام ً
إلم ا ٍل ًم ىياهى ًفي ا ٍل ًب ىح ً
ض»".
آية (ِِ) " -:ىكىب ىارىك ىيا اهللي قىائالن« :أىثٍم ًرم ىكا ٍكثيًرم ىك ٍ
ىكىب ىارىك ىيا :
أل أعطاىا اهلل قكة لمتكالد كاإلثمار.
ِْ
َّة ىك ًج ٍن ًسيا :بي ًائـ ،كىدبَّاب و
س حي و
ً
كش
اآليات (ِْ " -:)ُّ-ىكقى ى
ات ،ىكيك يح ى
اؿ اهللي« :لًتي ٍخ ًر ًج األ ٍىر ي
ى ىى ى ى ى
ض ىذ ىكات أى ٍنفي و ى
ِٓ
اسيا ،كج ًميع ىدبَّاب ً
اسيا ،كا ٍلبي ًائـ ىكأ ٍ ً
ض ىكأ ٍ ً
ىج ىن ً
كش األ ٍىر ً
أ ٍىر و
ات
اف ىكذلً ىؾ .فى ىع ًم ىؿ اهللي يك يح ى
اس ىيا» .ىك ىك ى
ض ىكأ ٍ
ىج ىن ى ى ى ى ى
ىج ىن ى ى ى ى ى
ً
ض ىكأ ٍ ً
س هف ِٔ .ىكقىا ىؿ اهللي « :ىن ٍع ىم يؿ ً
األ ٍىر ً
كف
كرًت ىنا ىك ى
سمَّطي ى
س ى
ش ىب ًي ىنا ،فى ىيتى ى
اف ىعمىى ي
اإل ٍن ى
ىج ىناس ىيا .ىك ىأرىل اهللي ذل ىؾ أ َّىن يو ىح ى
ص ى
يع الدَّبَّاب ً
السم ً
ً
اء ىك ىعمىى ا ٍل ىب ىي ًائًـ ،ىك ىعمىى يك ّْؿ األ ٍىر ً
ب ىعمىى
ات الًَّتي تىًد ُّ
ض ،ىك ىعمىى ىج ًم ً
ى
ىعمىى ى
س ىمؾ ا ٍل ىب ٍح ًر ىك ىعمىى طى ٍي ًر َّ ى
ِٕ
اف عمىى صكرًت ًو .عمىى صكرًة ً
ؽ اهللي ً
األ ٍىر ً
اهلل ىخمىقى يو .ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ىخمىقى يي ٍـ ِٖ .ىكىب ىارىك يي يـ اهللي ىكقىا ىؿ
ض» .فى ىخمى ى
ى
س ى ى
اإل ٍن ى
ي ى
ي ى
السم ً
ً
ىخ ً
ً
اء ىك ىعمىى يك ّْؿ
ض ،ىكأ ٍ
ض يع ى
امأليكا األ ٍىر ى
سمَّطيكا ىعمىى ى
كىا ،ىكتى ى
لى يي ٍـ« :أىثٍم يركا ىكا ٍكثييركا ىك ٍ
س ىمؾ ا ٍل ىب ٍح ًر ىك ىعمىى طى ٍي ًر َّ ى
ِٗ
ط ٍيتي يك ٍـ يك َّؿ ىب ٍقؿ يي ٍب ًزير ًب ٍزنار ىعمىى ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
ىح ىي ىك و
ش ىج ور
اف ىي ًد ُّ
ىع ى
ض» .ىكقى ى
ض ،ىك يك َّؿ ى
اؿ اهللي« :إً ّْني قى ٍد أ ٍ
ط ٍي ًر َّ ً
ًف ً
َّاب وة ىعمىى األ ٍىر ً
اف األ ٍىر ً
اما َّ .ىكلً يك ّْؿ ىح ىي ىك ً
ض
ض ىك يك ّْؿ ى
كف ى
يو ثى ىم ير ى
ش ىج ور يي ٍب ًزير ًب ٍزنار لى يك ٍـ ىي يك ي
الس ىماء ىك يك ّْؿ ىدب ى
ط ىع ن
ً ُّ
ً
ً
س هف ًجدِّا.
ش وب أ ٍ
ت يك َّؿ يع ٍ
ىعطى ٍي ي
اما» .ىك ىك ى
ىخ ى
س ىحيَّ هة ،أ ٍ
ف ى
اف ىكذل ىؾ .ىك ىأرىل اهللي يك َّؿ ىما ىعممى يو فىًإ ىذا يى ىك ىح ى
ييا ىن ٍف ه
ض ىر طى ىع ن

اف صباح يكما ً
سا".
ىك ىك ى
ساد ن
اء ىك ىك ى ى ى ه ى ٍ ن ى
س ه
اف ىم ى
اليكـ السادس

في اليكـ الخامس كانت خمقة المخمكقات المائية كالطيكر التى تطير في اليكاء :جمد السماء
كفي اليكـ السادس خمؽ اهلل الحيكانات التى تعيش عمى األرض كخمؽ اإلنساف الذل يعيش عمى األرض كقد

خمقيـ اهلل بعد أف ىيأ كؿ شئ إلمكانية حياتيـ.
ىب ىي ًائ ىـ :
الحيكانات المستأنسة التى يستخدميا اإلنساف.
ىدبَّاب و
ات :
ى
التى تدب عمى األرض (حيات /سحالى /ديداف) أك مالو أرجؿ قصيرة كالفأر.

كش :
يك يح ى
ىى الكحكش المفترسة كيرل بعض القديسيف أف ىذه الكحكش لـ تحمؿ ركح الشراسة إال بعد سقكط اإلنساف.
فالديناصكرات كانت مف آكبلت الحشائش .فكما أخرجت األرض شككان كحسكان ىكذا إنعكست طبيعة العصياف
عمى بعض الحيكانات فصارت شرسة كمفترسة .كىذا تفسير ألف األرض صارت ممعكنة بسبب آدـ .كالعكس

فبركة برسكـ العرياف ىدأت الثعباف.
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كأجناسيا = قاؿ داركيف أف الفرؽ بيف اإلنساف كالحيكانات العميا ىك فرؽ فى الدرجة كليس فى النكع .كلكف
الكاضح ىنا أف الفرؽ ىك فى النكع كالدرجة .فاهلل خمؽ ّ أنكاع مميزة مف الخميقة  * -:خميقة نباتية.

*

كخميقة ليا حياة حيكانية كليا نفس .كيسمييا ىنا أنيا أنفس كبالعبرية "نبش" .كىذه ليا مجاؿ محدكد فى التفكير

كالعقؿ كاإلحساس .كلكف ليس ليا ركح .ككاضح أف ىذه الحيكانات مخمكقة لخدمة اإلنساف كتحت سمطانو* .
كخميقة ليا نفس كركح ىك اإلنساف .كىنا يميز أف كؿ لو جنس مختمؼ.
ِٔ
اؿ اهللي « :ىن ٍع ىم يؿ ً
س ىم ًؾ ا ٍل ىب ٍح ًر ىك ىعمىى طى ٍي ًر
آية (ِٔ) " -:ىكقى ى
كرًت ىنا ىك ى
سمَّطي ى
س ى
كف ىعمىى ى
ش ىب ًي ىنا ،فى ىيتى ى
اف ىعمىى ي
اإل ٍن ى
ص ى
يع الدَّبَّاب ً
السم ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
اء ىك ىعمىى ا ٍل ىب ىي ًائًـ ،ىك ىعمىى يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض»" .
ات الًَّتي تىًد ُّ
ض ،ىك ىعمىى ىج ًم ً
ى
َّ ى

أخي انر تكج اهلل خميقتو األرضية بخمؽ اإلنساف كلـ يخمقو أكؿ المخمكقات لسببيف-:
ُ .حتى ال يظف اإلنساف نفسو شريكان هلل فى الخمؽ فيتضع أل ّٖ.ْ:

ِ .اهلل خمقو بعد أف أعد لو كؿ شئ ليعيش في جنة غرسيا اهلل لو .بعد خمؽ المسكف خمؽ الساكف .كاهلل لـ
يخمؽ اإلنساف كخميقة كسط مخمكقات ببل حصر كانما نبلحظ فرقيف أساسييف:

ُ) ىن ٍع ىم يؿ ً
اف:
س ى
اإل ٍن ى

لـ يقؿ اهلل كالعادة ليكف إنساف فكاف إنساف .ىذا التعبير المستخدـ قد يشير لممشكرة الثالكثية لخمقة اإلنساف أك

يشير إلىتماـ اهلل العجيب باإلنساف الذل قاؿ عنو "لذاتى مع بنى آدـ" (أـ ٖ )ُّ:كقد يشير أف اإلنساف خمؽ
عمى شكؿ ثالكث فيك كائف عاقؿ حى" .يمذ لمثالكث القدكس أف يعمؿ معان بسركر مف أجؿ ىذا الكائف المحبكب

عمكمان فخمقة اإلنساف ىى عمؿ الثالكث القدكس .اآلب يريد كاإلبف يخمؽ كالركح يعطى حياة .لذلؾ ففى الخمقة
الجديدة بالمعمكدية ظير الثالكث القدكس (عيد الظيكر اإلليى) فاإلبف فى الماء كالركح القدس عمى ىيئة حمامة

كاآلب يقكؿ "ىذا ىك إبنى الحبيب الذل بو سررت" إعبلنان عف فرحة اآلب بعكدة البشر إلى حضنو في إبنو

الكحيد بتقديس الركح القدس.
ش ىب ًي ىنا :
كرًت ىنا ىك ى
ِ) ىعمىى ي
ص ى

الحظ أف اهلل لـ يقؿ عمى صكرنا فاهلل ثالكث فى كاحد .كاهلل كضع صكرتو فينا عبلمة ممكو لنا كما يضع الممؾ

صكرتو عمى العمبلت النقدية .كاإلنساف ىك أقرب خميقة اهلل لصكرة اهلل مع اإلحتفاظ بالفارؽ الضخـ بيف اهلل
كاإلنساف .كنحف صكرة اهلل ليس بحسب الجسد لكف بحسب الركح ،فالجسد مأخكذ مف تراب األرض ،أما الركح

فيى نسمة حياة نفخيا اهلل في أنؼ اإلنساف (تؾِ .)ٕ :كألننا كبشر لسنا مثؿ اهلل أضاؼ بقكلو كشبينا .كلكف
لـ تقاؿ ىذه الكممة عف المسيح فيك صكرة اهلل كىك بياء مجده كرسـ جكىره (عب ُ .)ّ:كىك الذل قاؿ "مف

رآنى فقد أرل اآلب" لذلؾ لـ يقاؿ أف المسيح يشبو اهلل فيك اهلل نفسو .كنحف نشبو اهلل في اآلتى:

ُ .اإلنساف لو طبيعة ثالكثية مثؿ اهلل  -:فاهلل كائف عاقؿ حى كىكذا اإلنساف مع الفارؽ  .فاهلل أزلى كاجب
الكجكد ىك الخالؽ  ،كائف بذاتو ،كاإلنساف مخمكؽ أعطاه اهلل حياة مف محبتو كلكف حياتو معتمدة عمى

اهلل (ىذا مف ناحية الذات) .كاهلل بعقمو خمؽ كؿ شئ كاإلنساف بعقمو بالكاد يفيـ شئ مما خمقو اهلل (ىذا
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مف ناحية العقؿ) كاهلل بركحو يعطى حياة كاإلنساف بركحو يحيا ىك كلكف ال يعطى حياة بؿ ركحو

تنفصؿ عف جسده فيمكت (ىذا مف ناحية الركح).
ِ .اإلنساف يشبو اهلل في صفاتو:

أ .الحرية كاإلختيار :اهلل كضع أمامو شجرة معرفة الخير كالشر كشجرة الحياة كخيره بينيما .كمعنى
كشبينا أف حرية اهلل مطمقة بينما حرية اإلنساف محدكدة.

ب .القداسة :راجع أؼ ْ .ِْ:ككشبينا تعنى أف اهلل قدكس قداسة مطمقة بينما اإلنساف يسعى ليككف
قديسان.

ج .الحكمة كالمنطؽ :كىذا لـ يكجد في أل خميقة أخرل .ككشبينا تعنى أف حكمة اهلل ال نيائية بينما
اإلنساف حكمتو محدكدة.

د .سمطاف :فيتسمطكف عمى سمؾ البحر كعمى طير السماء… تؾ ُ ِٔ:لكف سمطاف اإلنساف كاف
محدكدان (فميس لو سمطاف عمي الككاكب مثبلن… ).فيك ليس إليان .كىذا معنى كشبينا.

ق .المعرفة :آدـ أعطى أسماء لمحيكانات (تؾ ِ )ُٗ:بعد أف أفيمو اهلل صفاتيا.

ك .المحبة :محبة اهلل ال نيائية لكف محبة اإلنساف ميما كانت فمحدكدة .كىذا معنى كشبينا.

ز .الخمكد :راجع رك ٓ ُِ:فاهلل خمؽ اإلنساف ليحيا لؤلبد ليس ليمكت كأما المكت فدخؿ كعقكبة
مؤقتة .كلكف اهلل ازلي كاالنساف لو بداية بمكلده

ح .ال محدكدية اهلل  :اهلل غير محدكد ،كاإلنساف محدكد .لكف ألف اإلنساف عمى صكرة اهلل فمف يشبعو
سكل اهلل غير المحدكد ،أما العالـ المحدكد فمف يشبع أحد ،كىذا ما جربو سميماف الممؾ كقاؿ أف
العالـ باطؿ كفسرىا بأنو قبض الريح أم ميما إمتمكت فأنت لـ تمتمؾ شيئا (راجع سفر الجامعة).

كىذا ما جربو سميماف  ،فالماؿ زاد أيامو جدا فيك إغتنى جدا ،لكنو رفع الضرائب عمى الشعب
كأتعب شعبو ،كأكثر مف نسائو كلـ يشبع مف زيادة ىذا أك ذاؾ .فاهلل كحده ىك الذل يشبع اإلنساف

(يرجى مراجعة مقدمة اإلصحاح السادس مف إنجيؿ يكحنا لترل معنى الشبع الكامؿ) .لف يشبع
اإلنساف سكل اهلل ،كىذا ما نتذكؽ عربكنو ىنا كيكمؿ فى السماء حيث نفيـ تماما قكؿ بكلس

الرسكؿ " لكى تمتمئكا إلى كؿ مؿء اهلل " (أؼّ  . )ُٗ :كىذه شبيكىا بأف الدائرة ال يمؤلىا أل

شكؿ مف األشكاؿ سكل دائرة مثميا .كالدائرة ترمز لبلنيائية فيى ببل بداية كببل نياية.

ط .اهلل أزلى  :فيؿ اإلنساف أزلى ىك اآلخر ؟! قطعا اإلنساف ليس أزليان  ،كلكف لنسمع ما قيؿ فى
(يكُّ  " )ُ :أما يسكع....إذ كاف قد أحب خاصتو الذيف فى العالـ أحبيـ إلى المنتيى " فقكؿ
الكتاب أف يسكع كاف قد أحب خاصتو يجعمنا نتساءؿ منذ متى بدأ ىذا الحب ؟ فمك قمنا أف اهلل
بدأت محبتو لمبشر منذ أف خمقيـ فنحف بيذا ننسب هلل أنو متغير إذ كاف ال يحب أحدا  ،ثـ بدأ

كنا
يحب اإلنساف بعد أف خمقو ....حاشا  .إذان ..كاف ..ىذه تشير لمحبة اهلل األزلية لئلنساف  .لقد ٌ
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فكرة كصكرة كاضحة فى عقؿ اهلل أزليان  ،كلما جاء مؿء الزماف كبعد أف أىعد لنا اهلل األرض لنمشى
عمييا ،بؿ أعد لنا كؿ ما نحتاجو لمحياة بفرح  ،خمقنا .اهلل أحبنا لذلؾ خمقنا  ،كلـ يخمقنا فأحبنا.

كالحظ انو لـ يقؿ عمى صكرتنا كمثالنا ،فنحف نعـ عمى صكرة اهلل فى الصفات التي ذكرناىا كلكف نحف نشبيو.
فصفات اهلل مطمقة ،أما صفاتنا فنسبية فاهلل حر حرية مطمقة أما اإلنساف فمو حرية داخؿ دائرة معينة ال يتعداىا

كبلعب الكرة الذم إذا أتتو الكرة ىك حر أف يعطييا ألم العب أخر ،كلكف ليس ح انر أف يضرب أم العب

مثبلن .كفي القداسة ،فقداسة اهلل مطمقة فيك المتسامي كالمرتفع عف األرضيات كالخطايا ،أما اإلنساف فيك الساعي
نحك القداسة .كمف ناحية السمطاف فسمطاف اهلل مطمؽ أما سمطاف اإلنساف فمحدكد.كىذا معنى كشبينا.

فاإلنساف صار ممثؿ هلل يحمؿ صكرتو كىك كشبيو فصار لو سمطاف عمي كؿ المخمكقات  ،ىك يحكـ كيسيطر
بإسـ اهلل عمي كؿ الخميقة .كلكف بعد الخطية فقد اإلنساف ىذه الصكرة كىذا الشبو ففقد سمطانو عمي

الحيكانات… .كغيرىا كلكف نسمع أف قديسيف كاف ليـ ىذا السمطاف عمي الحيكانات لما عادت ليـ ىذه الصكرة
(األنبا برسكـ العرياف).

اهلل خمؽ اإلنساف عمي صكرتو ليقبؿ خالقو صديقان لو ،يتجاكب معو ال عمي مستكم المذلة كالضعؼ كانما عمي
مستكم الحرية كالحب كالصداقة .كليككف كارثان هلل مع المسيح كشريكا معو في المجد األبدم يجرم كراءه ليضمو

إليو ال ليحطمو  .كجكد اهلل ال يقكـ عمي اىدار حياة اإلنساف ككرامتو ،كانما نزؿ اهلل إلينا لكي يرفعنا إليو ،صار

إنسانان ليرفع اإلنساف إليو كليجعمنا شركاء الطبيعة اإلليية.

الذيف ىـ عمي صكرة اهلل اآلف ليـ سمطاف عمي شيكاتيـ .راجع غؿ ُْ ،ُٗ:يك ّ.ِ:

ِٕ
اف عمىى صكرًت ًو .عمىى صكرًة ا ً
ؽ اهللي ً
هلل ىخمىقى يو .ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ىخمىقى يي ٍـ" .
آية (ِٕ) " -:فى ىخمى ى
ى
س ى ى
اإل ٍن ى
ي ى
ي ى
ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ىخمىقى يي ٍـ :

حكاء لـ تكف قد خمقت حتي اآل ف .كالحظ أنو لـ يقؿ خمقيما .كىذا بإعتبار ما سيككف فحكاء كانت في آدـ
كاألكالد كانكا في آدـ .كىكذا الكنيسة في المسيح .فكممة خمقيـ ىنا تشير لمجنس البشرم كمو .كتشير لبركة سر

الزكاج كلمكحدة التي خمؽ اهلل العالـ بيا فالكؿ مف كاحد (آدـ) ككاف يجب اف تسكد المحبة لكف الخطية دمرت

صكرة الكحدة .ليذا أتي المسيح ليعيد صكرة الكحدة (يك ُٕ .)ُِ:كالكنيسة كاحد مع المسيح فيي جسده.

ِٖ
ىخ ً
ً
س ىم ًؾ
ض ،ىكأ ٍ
ض يع ى
امأليكا األ ٍىر ى
سمَّطيكا ىعمىى ى
كىا ،ىكتى ى
آية (ِٖ) "-:ىكىب ىارىك يي يـ اهللي ىكقىا ىؿ لى يي ٍـ« :أىثٍم يركا ىكا ٍكثييركا ىك ٍ
السم ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
اء ىك ىعمىى يك ّْؿ ىح ىي ىك و
ض»" .
اف ىي ًد ُّ
ا ٍل ىب ٍح ًر ىك ىعمىى ى
ط ٍي ًر َّ ى
ىب ىارىك يي يـ :

ىنا ىي بركة ركحية كبركة جسدية لمزكاج ليزيد عددىـ كيمؤلكا األرض لذلؾ كؿ مف يفكر في أف سقطة آدـ ىي

أنو عاشر زكجتو حكاء يككف خاطئان فيؿ تخرج بركة مف خطية .كاهلل قاؿ ليـ أثمركا قبؿ أف يسقطا .إذان عبلقة

الزكج بزكجتو عطية كليس خطية .كلكف قبؿ السقكط كاف اإلنجاب يتحقؽ ال كثمرة لمشيكة  ،كانما كجزء مف مجد
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الزكاج الذم أسسو اهلل .لقد خمؽ اهلل آدـ كحكاء لينجبا حتي لك لـ يسقطا في العصياف .كلكف الشيكة أتت كثمرة
مف ثمار الخطية كالعصياف.

ِٗ
شج ور ًف ً
ط ٍيتي يك ٍـ يك َّؿ ىب ٍقؿ يي ٍب ًزير ًب ٍزنار ىعمىى ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
يو
ىع ى
اآليات (ِٗ " -:)َّ-ىكقى ى
اؿ اهللي« :إً ّْني قى ٍد أ ٍ
ض ،ىك يك َّؿ ى ى
اء ك يك ّْؿ ىدبَّاب وة عمىى األىر ً ً
ط ٍي ًر َّ ً
اف األ ٍىر ً
اما َّ .ىكلً يك ّْؿ ىح ىي ىك ً
ييا
ض ىك يك ّْؿ ى
كف ى
ثى ىم ير ى
ش ىج ور يي ٍب ًزير ًب ٍزنار لى يك ٍـ ىي يك ي
ى ى
ضف ى
الس ىم ى
ٍ
ط ىع ن
اف ىكذلً ىؾ".
ش وب أ ٍ
ت يك َّؿ يع ٍ
ىعطى ٍي ي
اما» .ىك ىك ى
ىخ ى
س ىح َّي هة ،أ ٍ
ىن ٍف ه
ض ىر طى ىع ن
اإلنساف خمؽ كنباتي ال يأكؿ المحكـ .كاهلل أعطي لو تصريح بأكؿ المحكـ بعد الطكفاف ،فاالنساف بخطيتو فسدت

طبيعتو كصارت كحشية  ،كأنظر كيؼ كاف الركماف يتسمكف كيميكف بمنظر الدماء االنسانية كالكحكش تفترس

البشر  ،كلآلف فيناؾ مف يأكؿ لحكـ البشر .كىذه الطبيعة الكحشية لمبشر إنعكست عمي بعض الحيكانات .كحتي
ال يفترس البشر بعضيـ البعض سمح اهلل بعد نكح بأكؿ المحـ الحيكاني.

ُّ
اف صباح يكما ً
ً
سا" .
س هف ًجدِّا .ىك ىك ى
ساد ن
اء ىك ىك ى ى ى ه ى ٍ ن ى
س ه
اف ىم ى
آية (ُّ) " -:ىك ىأرىل اهللي يك َّؿ ىما ىعممى يو فىًإ ىذا يى ىك ىح ى

س هف ًجدِّا :
ىح ى
فكؿ الخميفة قد تمت ،ال بؿ اإلنساف مكضع سركر اهلل قد خمؽ.

فخمؽ اهلل اإلنساف عمي صكرتو… .كباركيـ… إمؤلكا األرض كأخضعكىا كتسمطكا...

اإلنساف كالعممة المطبكع عمييا صكرة ممؾ الببلد ،كاإلنساف مطبكع عميو صكرة اهلل كاهلل محبة ،لذلؾ قاؿ السيد

المسيح "أحبكا أعدائكـ" فمف إمتؤل قمبو محبة لمكؿ حتي اعدائو يصير عممة قابمة لمتداكؿ في السماء (أم يدخؿ

الممككت فيخمص) ،كمف ال يعرؼ المحبة يصبح خارج الممككت (عممة ىبراني) ُيك ّ.َُ-ٕ:ْ+ ُٔ-َُ:
كنحف نحيا في العالـ لنجاىد في الصبلة كالصكـ…الخ لنمتمئ مف الركح القدس ،كمف يمتمئ مف الركح يمتمئ

محبة ركٓ + ٓ:غؿ ٓ .ِِ:كفي النياية مف يغمب في جياده كيمتمئ محبة يصبح عممة قابمة لمتداكؿ في
السماء أم يخمص .كقطعان فمف يكجد فيو صكرة الممؾ مطبكعة فيك ًمٍم ٍؾ هلل " أنا لحبيبي كحبيبي لي" كنحف

خمقنا عمي صكرة اهلل لنصير قادريف عمي الحب كالصداقة مع اهلل "لذاتي مع بني آدـ" .لقد صارت الخطية سببان
لفقداف اإلتصاؿ مع اهلل ،فأرسؿ لنا اهلل أنبياء ىـ أقرب الناس لو كىـ قادريف أف يكصمكا لئلنساف إرادة اهلل كمحبة

اهلل كصداقتو لئلنساف ،كىناؾ آية كانت تعبر عف إشتياؽ اإلنساف لتجسد المسيح ،فيصير اإلتصاؿ باهلل مباشرة

سيبلن كلتدخؿ النفس في عبلقة الحب ىذه مع المسيح " ليتؾ كأخ لي الراضع ثدييي أمي (تجسد) فأجدؾ في

الخارج كأقبمؾ فبل يخزكنني (نش ٖ )ُ:كفي عبلقة الحب ىذه لذة لمنفس كلذة هلل.
كمف ىك عمي صكرة اهلل يباركو اهلل :كباركيـ .كالبركة ىنا نكعاف:
ض:
امأليكا األ ٍىر ى
ُ .ىك ٍ
كثرة عددية كىذه لمحيكاف( آية ِِ ) كلئلنساف( آية ِٖ).
سمَّطيكا (آية ِٔ.) ِٖ ،
ِ .تى ى
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كىذه لئلنساف فقط .فالسمطاف ىك بركة خاصة لئلنساف فقط .كلكف لمف؟ لمف ىك عمي صكرة اهلل.

لذلؾ نفيـ ضمنان أف مف يككف عمي صكرة اهلل يككف لو سمطاف عمي شيكتو ،كعمي الخطية عمكمان ،ككمما إبتعدنا
عف صكرة اهلل نفقد ىذه البركة ...كأنت تسكد عمييا

كلكف كيؼ نحصؿ عمي صكرة اهلل؟:

تؾ ْ.ٕ:

ُ .بالمعمكدية

ِ .بعمؿ الركح القدس الذم يجددنا يكما فيكـ لنصير عمي صكرة اهلل ركٔ  + ُْ ، ٓ :غؿْ+ ُٗ:
ككّ.َُ:
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اإلصحاح الثاني

عكدة لمجدكؿ

اإلصحاح األكؿ نجد فيو صمة اهلل بالككف عمكمان .أما في اإلصحاح الثاني فنجد فيو صمة اهلل المحب باإلنساف
بصفة خاصة .ىك إصحاح الركابط الحمكة:
ُ .نشأة اإلنساف كعبلقتو باهلل.

ِ .راحة اهلل ىي في راحة اإلنساف.
ّ .عبلقة اإلنساف باألرض (اهلل ينبت زرعان في جنة ألجؿ اإلنساف).

(ع ٍد ٍف = فرح) كاهلل شريكان لئلنساف في
ْ .اإلنساف يعمؿ بمذة كفرح في الجنة .فاهلل خمؽ اإلنساف ليفرح ى
العمؿ فنجد أف اهلل ىك الذم غرس جنة ليحيا فييا آدـ ،كآدـ يعمؿ لكي يحفظ ىذه الجنة.
ٓ .عبلقة اإلنساف بالحيكاف (آدـ لو سمطاف عمي كؿ شئ) = إعطاء األسماء.

ٔ .عبلقة الزكاج (اهلل يؤسس سر الزيجة) ىنا نجد عبلقة المحبة التي تربط اإلنساف باإلنساف.
ٕ .كراء كؿ ىذا نجد اهلل المحب الذم خمؽ كؿ ىذه الخميقة مف أجؿ اإلنساف.

ٖ .كلكف نجد ىناؾ كصية آلدـ حتي يككف لو الحؽ اف يستمتع بكؿ ىذا ،ففي مقابؿ الحرية ىناؾ كصية.
ُ
ض ىك يك ُّؿ يج ٍن ًد ىىا" .
أية (ُ) " -:فىأي ٍك ًممى ًت َّ
ات ىكاأل ٍىر ي
الس ىم ىاك ي
أ ٍك ًممى ًت  :المعني أف بعد اليكـ السادس لـ يعد اهلل يخمؽ أجناسان جديدة ،بؿ ىك يخمؽ مف نفس األجناس التي

سبؽ فخمقيا كىك يحافظ عمي خميقتو كىذا معني " أبي يعمؿ حتي اآلف كأنا أعمؿ " (يك ٓ . )ُٕ:فيك يحفظ

الخميقة حتي ال تيمؾ كالككاكب في مداراتيا.
يج ٍن ًد ىىا :الجند في العبرية صبا ،كجمع صبا صباؤكت كمعناىا جميكر أك جيش عرمرـ .كفيميا الكثنيكف عمى
الككاكب التى عبدكىا .كجاء الييكد كقالكا أف اهلل ليس ىك رب الككاكب فقط بؿ رب المبلئكة كالبشر ككؿ
الخميقة .الخميقة كميا كجنكد تحت أمره .فقالكا أف اهلل يسمي لذلؾ رب الصباؤكت أم رب الجنكد .كالجنكد تطمؽ

عمي المبلئكة كعمي شعب اهلل الذم عمي األرض كعمي أفبلؾ السماء كككاكبيا (ِ أم ُٖ + ُٖ:إش ُِْٓ:

 +مز ّّ )ٔ:فاألكلي تشير لجيش المبلئكة كالثانية تشير ألجراـ السماء كقكات األرض كالثالثة تشير لكؿ
المخمكقات .كيككف المقصكد مف اآلية أف اهلل خمؽ كؿ شئ حسب جنسو كنظامو كترتيبو .السمكات غير
المنظكرة بمبلئكتيا كالسمكات المنظكرة بنجكميا كاألرض كما عمييا بكؿ زينتيا .كلكف لماذا التسمية جنكد؟!

فالككاكب لنظاميا البديع ىي كجيش منظـ كىي كثيرة جدان مثؿ الجيش لكف كؿ كككب يعرؼ مكانو كىك تحت
رياسة تضبطو كتضبط تحركاتو .فاهلل ضابط الكؿ كالكنيسة سميت أنيا مرىبة كجيش بألكية (أش ٔ.)ْ:
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ِ
ً
ًً ً
الس ً ً
يع
ابع ًم ٍف ىج ًم ً
الس ً
اح ًفي ا ٍل ىي ٍكًـ َّ
األيات (ِ " -:)ّ-ىكفى ىرغى اهللي ًفي ا ٍل ىي ٍكًـ َّ
استىىر ى
ابع م ٍف ىع ىممو الَّذم ىعم ىؿ .فى ٍ
ّ
ً ً
يع ىع ىممً ًو الًَّذم ىع ًم ىؿ اهللي ىخالًقنا".
اح ًم ٍف ىج ًم ً
ىع ىممً ًو الًَّذم ىع ًم ىؿ .ىكىب ىار ىؾ اهللي ا ٍل ىي ٍكىـ َّ
استىىر ى
الس ى
َّس يو ،ألىنَّ يو فيو ٍ
ابع ىكقىد ى
أكمؿ اهلل خميقتو في اليكـ السادس كرأم ذلؾ أنو حسف جدان  .كالتطابؽ عجيب ففي اليكـ السادس بؿ في الساعة

السادسة أكمؿ اهلل فداء البشرية قائبل عمي الصميب "قد أكمؿ" فبالصميب أعيدت خمقتنا مف جديد كبالقيامة أخذنا

الحياة .كمعني أف اهلل يستريح في اليكـ السابع أم ىك يفرح كيسر باإلنساف مكضع حبو كحينما سقط اإلنساف

كفسدت طبيعتو جدده اهلل ركحيان كفتح لو باب السماء ،في خبلؿ اليكـ السابع (الذم بدأ بعد سقكط آدـ فى

الخطية  ،كينتيي بمجئ المسيح الثاني  ،فآدـ سقط فى اليكـ السادس كفى الساعة السادسة) ،ففي خبلؿ اليكـ
السابع (فى منتصؼ اليكـ السابع) كاف الفداء الذم بو أنيي اهلل أعمالو كميا لئلنساف  ،كاستراح اهلل ألنو قدـ
لئلنساف طريؽ السماء .كراحة اإلنساف الحقيقية أنو يكتشؼ أنو ليس ترابان فقط فيككف كؿ إىتمامو لمعالـ ،بؿ ىك
خميقة ركحية ال يستريح سكم في اهلل كمع اهلل ،بؿ ىك يقضي فترة خاطفة عمي األرض كيكمؿ بعد ذلؾ حياتو

األبدية في السماء في حضف اهلل .كحتي يطبع اهلل ىذه المفاىيـ في اإلنساف نرم اهلل يطمب مف اإلنساف أف ال

َّس يو = فكممة قد ىسو أل
يعمؿ يكـ السبت بؿ يخصصو هلل كلمعبادة كىذا معنى قكلو ىكىب ىار ىؾ اهللي ا ٍل ىي ٍكىـ َّ
الس ى
ابع ىكقىد ى
صار مخصصا كمكرسا هلل  ،ال عمؿ لنا فيو سكل اإلتصاؿ باهلل كتسبيحو كخدمتو  .فاإلنساف كجسد البد أف
يعمؿ كىذا ىك ما طمبو اهلل مف آدـ كترؾ لو ستة أياـ يعمؿ فييا  .كحتى ال ينسى اإلنساف أنو ينتمى لمسماء

كليس لؤلرض  ،كألف اإلنساف كركح لف يرتاح كتككف لو راحة إال في اهلل  ،طمب اهلل مف اإلنساف أف يقدس يكما
هلل  .كعبلقتنا باهلل فى الصبلة كالتسبيح تجعمنا نشعر بأننا ننتمى لمسماء كليس األرض .

اح :
استىىر ى
فى ٍ
في العبرية ال تعني الكؼ عف العمؿ بؿ الراحة كاإلستقرار كالرضي ألف اهلل ال يكؿ كال يعيا .كراجع مز

َُْ + ُّ:صؼ ّ ُٕ:لترم اف اهلل يفرح كيسر بأعمالو .كما يتعب اهلل خطايانا إش ّْ .ِْ:كاإلنساف كاف

سيظؿ في راحة لك لـ يخطئ .كلكف الخطية كالمكت الذم إستتبعيا كانا شيئان عاب انر كبعده ستعكد الراحة .لذلؾ
يعيش اإلنساف مدة حياتو عمي األرض يعمؿ كيشقي كيتعب (رمزيان مدة عمر اإلنساف ٔ أياـ) كبعد الستة األياـ
يذىب اإلنساف لمفردكس حتي يرتاح .كصارت راحة اهلل في إتحادنا بالمسيح القائـ ،كراحة اإلنساف في المسيح
القائـ ،لذلؾ إستبدلت الكنيسة يكـ السبت بيكـ األحد يكـ القيامة .كصار ىذا اليكـ ىك راحة لمجسد مف التعب

كاىتمامات العالـ لترتاح الركح في عبلقتيا باهلل .فراحة اهلل= راحة الذيف يستريحكف في اهلل.

السماك ً
أية (ْ)ً ْ" -:
ب ً
الس ىم ىاكا ًت ىكاأل ٍىر ً
ات".
الر ُّ
ىذ ًه ىم ىب ًادئي َّ
يف يخمًقى ٍت ،ىي ٍكىـ ىع ًم ىؿ َّ
لو األ ٍىر ى
اإل ي
ض ًح ى
ض ىك َّ ى ى
ً
ىذ ًه ىم ىب ًادئي :

بالعبرية جاءت الكممة تكليدكت كترجمت باإلنجميزية  Generationsكبالعربية مبادئ فعمميات الخمؽ الجديدة

تعتبر إنتاجان لؤلجناس كتشبو بعمميات الكالدة.
ب ً
لو :
الر ُّ
َّ
اإل ي
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ألف اإلصحاح األكؿ كاف يتكمـ عف عبلقة اهلل بالعالـ كأنو الخالؽ الجبار إستخدـ لفظ إلكىيـ= اإللو بمعني

صاحب القكة أك الكمي القدرة كالقكة .كلكف في ىذا اإلصحاح الذم يكممنا عف اهلل المحب الذم ىك كؿ شئ
لئلنساف كصنع كؿ شئ ألجؿ اإلنساف الذم يحبو فنجد ىنا الكتاب يحدثنا عف اهلل بإسـ ييكه إلكىيـ أم الرب

اإللو كىذه أكؿ مرة يستخدـ الكتاب المفظ ييكه .كاسـ ييكه مف الفعؿ العبرم "ىكا" أك "ىيا" بمعني كاف ،إذان ييكه

معناىا الكائف .كاهلل عرؼ مكسي المعني بقكلو " أىية الذم أىية"  :أككف الذم أككف كالمعني أف اهلل ىك الكاجب
الكجكد بذاتو كال يعتمد عمي أحد في كجكده ىك أزلي كأبدم ،ىك الذم كاف كالكائف اآلف كالي األبد .كلماذا

إستخدـ الكتاب ىذا اإلسـ في ىذا اإلصحاح؟ ألف اهلل يعمف لئلنساف الذم يحبو أنو ىك لو (أم لبلنساف ) كؿ
شئ ،ىك يعمف ذاتو لممؤمنيف بو بالنعمة كالمحبة كىك الذم فيو كؿ إحتياجات البشر .
ييكه =  = I amأنا أككف… أككف كؿ شئ ألحبائي لذلؾ نرم إسـ الرب يأتي ىنا في إصحاح حب اهلل آلدـ.
لفظ اهلل يشير لسيادة اهلل عمي كؿ الخميقة كلكف لفظ ييكه (الرب) تشير لعبلقة اهلل بخاصتو أم اإلنساف الذم

أحبو كخمؽ كؿ شئ ألجمو .

"ىك حياتنا كمنا خبلصنا كمنا رجاؤنا كمنا كقيامتنا كمنا" (أكشية اإلنجيؿ).
كالييكد لـ يككنكا يستعممكف إسـ ييكه لخكفيـ مف اإلسـ  ،فإستعممكا بدال منو لفظ أدكنام أم السيد أك الرب

كباإلنجميزية  The Lordكباليكنانية كيريكس ىذا كنبلحظ أف المسيح بعد أف أنيي خدمتو الجيارية عمي األرض
صمب يكـ الجمعة كقضي يكـ السبت في القبر.

كيرم األباء أف كصية حفظ السبت كالتي تعني في العبرية "الراحة" إنما ىي رمز لمثبكت في المسيح بككنو راحة

اآلب ،فيو يجد لذتو مف جيتنا ،كراحتنا نحف ،إذ فيو ندخؿ إلي حضف اآلب .ككأف السيد المسيح نفسو ىك سبتنا
الحقيقي .ىذا ىك سر إىتماـ اهلل بحفظ كصية السبت كجعميا خطان رئيسيان في خطة خبلص شعبو ،مف يكسرىا
يككف قد نقض العيد اإلليي كحرـ نفسو مف عضكيتو في جسد المسيح أم الكنيسة.

ب ً
لو :
الر ُّ
َّ
اإل ي
نبلحظ في اإلصحاح األكؿ قكؿ الكتاب في البدء خمؽ اهلل …
كفي اإلصحاح الثاني تتكرر كممة الرب اإللو.

فاهلل بمعني سيد ،ىك سيد كؿ الخميقة كمكجدىا مف العدـ كىك يسكد عمي الكؿ ،عمي كؿ ما خمقو.

كفي اإلصحاح الثاني ،إصحاح صداقة اهلل باإلنساف ،الذم فيو لذتو "لذاتي مع بني آدـ (أـ ٖ ")ُّ:يقدـ اهلل

نفسو بإسـ الرب اإللو ،فيك إلو آدـ أم خالقو كسيده ،كلكنو أيضان ىك ربو .فما معني كممة رب ىذه؟ ىي في

أصميا ييكه (خر ّ )ُٓ:كلكف الييكد خكفان مف إسـ ييكه ،صاركا ال يستعممكنو ،بؿ إستخدمكا بدالن منو كممة

الرب ،كصاركا يستبدلكف كؿ كممة ييكه بكممة الرب في الكتاب المقدس بدافع الخكؼ مف اهلل كمف إسمو ييكه.

(كما ال يذكر غالبية المصرييف أسماء زكجاتيـ كيقكلكف "الجماعة").
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فما معني كممة ييكه؟  Iamأنا أككف… فيي مف ناحية تعني أف اهلل ىك الكائف بذاتو كلـ يكجده أحد .كاف
ككائف كسيككف لؤلبد .كمف ناحية أخرم فيك كؿ شئ لنا ،لذلؾ يصمح أف يكضع مكاف النقاط في أنا أككف… أم

شئ ،كما نقكؿ في أكشية اإلنجيؿ "أنت حياتنا ،خبلصنا ،رجاءنا… كمنا" كنبلحظ في الكتاب أف كممة اهلل
يستخدميا الكتاب غالبان في حديثو عف عبلقة اهلل بالعالـ ككؿ ،أما كممة الرب فتستخدـ مع شعب اهلل كخاصتو.

كىكذا كاف السيد المسيح يقكؿ عف نفسو "أنا ىك ( ."I am -أنا ىك الراعى الصالح  -أنا ىك باب الخراؼ ..
و
فحينئذ تفيمكف إنى أنا ىك" " +ألنكـ إف لـ تؤمنكا إنى أنا ىك تمكتكف فى
كقاؿ لمييكد "متى رفعتـ ابف اإلنساف،
خطاياكـ"  +كحينما قاؿ لمجنكد فى بستاف جثسيمانى أنا ىك سقطكا عمى األرض فػ أنا ىك فييا إعبلف عف

الىكتو) .كبيذا نفيـ أف الكتاب حيف يقكؿ الرب اإللو فيككف المقصكد إبف اهلل الكممة.

أمثمة :قارف تؾ ُٔ ٕ:فكجد (ىاجر) مبلؾ الرب مع تؾ ُِ ُٕ:كنادم مبلؾ اهلل ىاجر مف السماء ،فيك
مبلؾ الرب حيف أمرىا أف تعكد إلبراىيـ ،كابراىيـ ىك شعب اهلل ،كىك مبلؾ اهلل حيف أمرىا أف ال ترجع .كقارف

تؾ ٔ ُّ:كقاؿ اهلل لنكح "نياية كؿ بشر" ...ىنا اهلل سيد الخميقة الذم يأمر بيبلكيا .مع تؾ ٕ ُ:كقاؿ الرب

لنكح أدخؿ… ىنا نكح ىك خاصة الرب كالذم يحميو الرب مف اليبلؾ ،ىك لمرب كالرب لو.

ٓ
ش ًب ا ٍلبّْري ً
شج ًر ا ٍلبّْري ً
ب ً
َّة لى ٍـ ىي يك ٍف ىب ٍع يد ًفي األ ٍىر ً
لو لى ٍـ ىي يك ٍف
َّة لى ٍـ ىي ٍن يب ٍت ىب ٍع يد ،أل َّ
الر َّ
ىف َّ
ض ،ىك يك ُّؿ يع ٍ
اإل ى
ى
أية (ٓ) " -:يك ُّؿ ى ى ى
ط ىر ىعمىى األ ٍىر ً
ض" .
قى ٍد أ ٍىم ى
اف لً ىي ٍع ىم ىؿ األ ٍىر ى
سه
ض ،ىكالى ىك ى
اف إً ٍن ى

ىي تكرار لميكـ الثالث كىي ال تعني أف اهلل بدأ خمؽ النبات في ىذا الكقت ألف اآلف كانت األرض قد إكتممت.

كىذه اآلية ذكرت ىنا لتشير أف اهلل خمؽ النبات ألجؿ آدـ حبيبو ليككف لو طعامان .كىك خمؽ النبات مف أرض
كانت خربة كخالية .ىذه اآلية مراجعة لميكـ الثالث تتمشي مع فكرة األصحاح الثاني أف اهلل أعد كؿ شئ

لئلنساف.
ٔ
س ًقي يك َّؿ ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
اب ىي ٍطمىعي ًم ىف األ ٍىر ً
ض" .
أية (ٔ) " -:ثي َّـ ىك ى
اف ى
ض ىب ه
ض ىكىي ٍ
ىذه اآلية تشرح كيفية تككيف المطر فيك عطية اهلل لئلنساف أيضا .كالمطر أصمو ماء قد تبخر مف األرض

فتككف الضباب (السحاب) كتكاثؼ في طبقات الجك العميا حتي يمطر راجع أم ّٔ.ِٕ:

ٕ
و
ً ًً
آدـ تيىر نابا ًم ىف األ ٍىر ً
ب ً
سا ىح َّي نة".
الر ُّ
أية (ٕ) " -:ىك ىج ىب ىؿ َّ
ص ىار ى
اإل ي
آد يـ ىن ٍف ن
س ىم ىة ىح ىياة .فى ى
ض ،ىكىنفى ىخ في أى ٍنفو ىن ى
لو ى ى
آد ىـ :
ى

جسده مف تراب األرض ككممة آدـ تعني أحمر كأصؿ الكممة "أدمية" أم تراب أحمر .كلكنو ليس تراب فقط بؿ

فيو ركح
ىنفى ىخ ًفي أى ٍن ًف ًو ىنسم ىة حي و
اة :
ىى ىى
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ىذه ىي الركح فآدـ مف تراب ليعرؼ حقيقة ضعفو بدكف نعمة اهلل ،كمف نسمة اهلل ليعرؼ قيمتو أماـ اهلل ،فيعطي
لركحو الغمبة عمي جسده كشيكاتو .ككممة نفخ أم أكدع اهلل في آدـ خاصية الحياة فنسمة الحياة ىذه ىي الركح

أم ِّ.ٖ:

تأمؿ :في آية ٓ نرم أف آدـ كاف البد اف يعمؿ حتي يككف ىناؾ ثمر .كالبد أيضا مف بذكر كىذه قد خمقيا اهلل
منذ اليكـ الثالث كالبد مف مطر يسقطو اهلل مف السماء .كآدـ ىك مف تراب األرض فنجد آدـ يشترؾ مع اهلل في

العمؿ كاهلل يشترؾ مع آدـ في العمؿ حتي يككف ىناؾ ثمر .كركحيان كبالرجكع لمثؿ السيد المسيح "الزارع كالزرع"

مت ُّ ِّ-ِ:يككف المقصكد باألرض في المثؿ ىك اإلنساف (آدـ مف تراب) .كالبذرة ىي كممة اهلل (البذكر

خمقت في اليكـ الثالث كالمسيح قاـ في اليكـ الثالث  ،كالبذرة التى زرعت فينا بالمعمكدية ىى حياة المسيح) .

كالمطر ىك الركح القدس الذم يعطيو اهلل مف السماء لئلنساف ليجدد طبيعتنا كيظير حياة يسكع فينا .كلكف
لنبلحظ أىمية عمؿ اإلنساف بجانب نعمة اهلل كىذا ما تشير لو كنيستنا بتعبير الجياد كالنعمة.
مف ىذه اآلية كمف تؾُ  ِٔ :نرل عمؿ الثالكث القدكس -:

كقاؿ اهلل نعمؿ اإلنساف عمى صكرتنا = ...اآلب يريد أف يخمؽ.

جبؿ الرب اإللو ترابا مف األرض = اإلبف يي ىك ِّكف اإلنساف .فبو كاف كؿ شئ (يكُ )ّ :
= الركح القدس يعطى حياة لمجسد.
كنفخ فى أنفو نسمة حياة
كبنفس األسمكب كانت الخميقة الثانية فى المسيح .

اهلل يريد أف الجميع يخمصكف....

= اآلب يريد خبلصان لكؿ البشر (ُتىِ )ْ :

اإلبف فى الماء يؤسس سر المعمكدية = كبو نمكت عف الخميقة القديمة كنقكـ بخميقة جديدة.

الركح القدس يحؿ عمى جسد المسيح = فعممو أف يثبتنا فى المسيح فنحيا.
كنفس الفكرة نجدىا فى اإلصحاح التالى  ،راجع شرح (تؾّ . )ٖ :

ٖ
ب ً
آد ىـ الًَّذم ىج ىبمى يو" .
الر ُّ
س َّ
ض ىع يى ىن ى
لو ىج َّن نة ًفي ىع ٍد وف ى
اؾ ى
اإل ي
ش ٍرقنا ،ىك ىك ى
أية (ٖ) " -:ىك ىغ ىر ى
ش ٍرقنا ألف
ىنا نرم محبة اهلل كأبكتو الفائقة كرعايتو كمحبتو لئلنساف فيك يغرس جنة ليعيش فييا اإلنساف .كىي ى
مكسي اآلف يكتب في سيناء كالجنة كانت عند نير الفرات .

ككممة ىع ٍد وف تعني بيجة أك نعيـ .ىكذا خمؽ اهلل آدـ ليحيا في فرح .ككؿ مسيحي اآلف ينظر لمشرؽ أم ينتظر
المسيح شمس البر في مجيئو الثاني بفرح كيعيش عمي ىذا الرجاء أف ينتقؿ مف عالـ الحزف كالشقاء لعالـ الفرح

عدف فيذا يعني اف آدـ كاف يحيا في فرح  .كلكف كاف ىذا النو كاف
األبدم .كلكف معني اف ىناؾ جنة بإسـ ٍ
يبادؿ اهلل حبان بحب  .فآدـ النو عمي صكرة اهلل  ،كاهلل محبة  ،كاف يحب اهلل ككذلؾ كانت لذتو في اهلل  .كالفرح

الحقيقى مصدره المحبة .
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ٗ
ً ً
ش ًيي و
لو ًم ىف األ ٍىر ً
ب ً
س ًط
الر ُّ
ت َّ
َّة لً َّمنظى ًر ىك ىج ّْي ىد وة لًألى ٍك ًؿ ،ىك ى
ش ىج ىروة ى
ض يك َّؿ ى
اإل ي
أية (ٗ) " -:ىكأى ٍن ىب ى
ش ىج ىرةى ا ٍل ىح ىياة في ىك ى
ش ىج ىرةى ىم ٍع ًرفى ًة ا ٍل ىخ ٍي ًر ىك َّ
الشّْر" .
ا ٍل ىج َّن ًة ،ىك ى
ش ًيي و
َّة لً َّمنظى ًر ىك ىج ّْي ىد وة لًألى ٍك ًؿ :
ى

كالمسيح حمقو حبلكة ككمو مشتييات نش ٓ .ُٔ:فيؿ ننظر لو لنشبع أـ ننظر لمعالـ نشبع بو.
ً ً
س ًط ا ٍل ىج َّن ًة :
ىك ى
ش ىج ىرةى ا ٍل ىح ىياة في ىك ى
تشير لممسيح الذم كؿ مف يؤمف بو تككف لو الحياة األبدية "يكّ "ُٓ:كراجع أـ ّ ُٖ:فالحكمة ىي شجرة حياة
لممسكييا كالمسيح ىك أقنكـ الحكمة (المكغكس) كراجع رؤ ِ + ِ:ِِ+ ٕ:يكٔ .ْٓ:كال نجد في أكرشميـ
السماكية غير شجرة حياة كال نسمع أنو في السماء تكجد شجرة معرفة خير كشر فبل يكجد ىناؾ شر بؿ حياة

أبدية.

ش ىج ىرةى ىم ٍع ًرفى ًة ا ٍل ىخ ٍي ًر ىك َّ
الشّْر :
ى
المشكمة ليست في معرفة الخير كالشر فاهلل يريدنا أف نميز بينيما كنختار الخير كنرفض الشر .كلكف المقصكد
ىك أف مف يأكؿ مف ىذه الشجرة فيعرؼ الخير كالشر بمعني يعرؼ الخير حيف يفقده كيعرؼ الشر بأف يختبره.

فالمعرفة في حد ذاتيا ىي نعمة كبركة كلكنيا إف إتجيت إلي خبرة الشر تصير عمة لميبلؾ .ىذه المعرفة ىي
التي تحمؿ العصياف في داخميا (عب ٓ )ُْ:اهلل كاف يريد آلدـ أال يختبر الشر ألنو مازاؿ ضعيفان .
شجرةى ا ٍلحي ً
اة كانت ضمف شجر الجنة المسمكح آلدـ أف يأكؿ منيا ،كلكفعؿ لعاش لؤلبد .كالمقصكد بيذا أف آدـ
ىك ى ى ى ى ى
كاف معركضان عميو أف يختار بحرية بيف أف يتحد باهلل فيحيا لؤلبد ،أك أف يبدأ في اإلحساس بمكاىبو كغناه

كجمالو كقكتو باإلنفصاؿ عف اهلل ،كليس مف خبلؿ كحدتو مع اهلل .كاإلنفصاؿ عف اهلل يساكم مكتان .ككانت ىذه

سقطة إبميس أنو شعر بإمكانياتو حينما كاف مبلكان مف طبقة الكاركبيـ فإنفصؿ عف اهلل كمات كىمؾ .كىنا فاهلل
يشرح آلدـ ال تأكؿ مف ىذه الشجرة ،شجرة اإلنفصاؿ عف اهلل كما فعؿ ذاؾ  .أل الشيطاف فيمؾ.

نفيـ مف (رؤِ  ) ٕ :أف شجرة الحياة التى كاف مف المفركض أف يأكؿ منيا آدـ تعنى اإلتحاد باإلبف فتككف آلدـ
حياة أبدية ،فاإلبف لو الحياة فى ذاتو (يكٓ  .)ِٔ :كبيذا نفيـ أف شجرة معرفة الخير كالشر ىى عكس شجرة
الحياة فمف يأكؿ منيا يمكت .كبيذا فيى تعنى اإلنفصاؿ عف اإلبف ،كىذا ال يحدث سكل بالخطية فبل شركة

لمنكر مع الظممة .كآدـ كاف حر اإلختيار .كحينما إختار اإلنفصاؿ مات ألنو إختار اإلنفصاؿ عف اإلبف ،كاإلبف
ىك الحياة .كلمحبة اهلل العجيبة أتى كتجسد ليتحد باإلنساف ثانية كيعطينا جسده نأكمو فنحيا لؤلبد.

َُ
ً
ً
ً
ً
ير أ ٍىرىب ىع ىة ير يؤ و
كس:و "
س ًق ىي ا ٍل ىج َّن ىة ،ىك ًم ٍف يى ىن ى
أية (َُ) " -:ىك ىك ى
اف ىن ٍيهر ىي ٍخ ير يج م ٍف ىع ٍد وف ل ىي ٍ
اؾ ىي ٍنقىس يـ فى ىيص ي
كما نجد ىن ٍيهر ىنا في الجنة نجد نير في أكرشميـ السماكية رؤِِ .ُ:كقد سبؽ كرأينا في أكرشميـ السماكية شجرة

حياة كما ىنا في الجنة .كاذا كانت شجرة الحياة ىي المسيح فالنير إشارة لمركح القدس الذم يفيض عمي أرضنا

فيحكؿ قفرنا إلي جنة تفرح قمب اهلل (يكٕ )ّٖ:كانقساـ النير إلي أ ٍىرىب ىع ىة ير يؤ و
كس فيشير إلي فيض الركح عمي
الكنيسة في كؿ مكاف (رقـ ْ ىك رقـ العمكمية ،أم ىك لكؿ إنساف يريد) (مز ْٔ )ْ:إذان االنساف في عبلقتو
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باهلل يصير بالركح القدس جنة عدف الجديدة .كبذلؾ فجنة عدف تشير لمكنيسة أك لمنفس البشرية التي فييا المسيح

كيركييا الركح القدس كىي في فرح.

ُِ
ض ا ٍلح ًكيمى ًة ح ٍي ي َّ
األيات (ًُُُُ" -:(ُْ-اسـ ا ٍلك ً
ب ًت ٍم ىؾ
كف ،ىك يى ىك ا ٍل يم ًحيطي ًب ىج ًم ً
اح ًد ًفي ي
ش ي
ب .ىكىذ ىى ي
ث الذ ىى ي
ى
يع أ ٍىر ً ى
ٍي ى
ُّ
ً
اسـ َّ
ض يك و
كف ،ىك يى ىك ا ٍل يم ًحيطي ًب ىج ًمي ًع أ ٍىر ً
األ ٍىر ً
كش.
ض ىج ّْي هد .يى ىن ى
يح ي
الن ٍي ًر الثَّانى ًج ي
اؾ ا ٍل يم ٍق يؿ ىك ىح ىج ير ا ٍل ىج ٍز ًع .ىك ٍ ي
ُْ
الني ًر الثَّالً ًث ًحد ً
ارم ى ً
ىشكر .ىك َّ
َّاق يؿ ،ىك يى ىك ا ٍل ىج ً
ات".
الن ٍي ير َّ
الرابعي ا ٍلفيىر ي
اس يـ َّ ٍ
ىك ٍ
ش ٍرق َّي أ ُّ ى

أسماء األنيار األربعة أك الفركع األربعة كؿ منيا يشير لعمؿ مف أعماؿ الركح القدس مع اإلنساف.
كف  :الجارم أك المنطمؽ كالبعض يترجمو زيادة أك نمك .كىك يحيط بأرض ا ٍل ىح ًكيمى ًة كحكيمة تعني تعب
ًفي ي
ش ي
ككجع .فالركح يفيض ليخمصنا مف التعب ،فيك المعزم.

كف :منقذ أك مخمص كىك محيط بأرض ككش (أسكد) أم خبلص مف سمطاف الظممة.
يح ي
ًج ي
ًحد ً
َّاق يؿ :ىك نير دجمة كالكممة تعني سريع كىك يجرم شرؽ أشكر .كأشكر شعب مقاكـ هلل كلشعب اهلل .كالمعني
أف اهلل ىك في إستجابتو سريع ،كعمؿ نعمتو سريع حتي تخضع كؿ التحديات المقاكمة لشعب اهلل.

ات :غزير كماءه عذب .كما أحمي كأعذب إعبلف اهلل في المحبة.
ا ٍلفيىر ي
إذان الركح القدس يفيض عمي اإلنساف بغ ازرة كيعطي لو عذكبة تذكؽ محبة اهلل .كيخمصو مف أتعابو ككجعو فيك

المعزم كيخمصو مف سمطاف الظممة فيك الذم يبكت عمي الخطية كىك الذم يسندنا في حركبنا مع أعدائنا.
ح ٍي ي َّ
اؾ ا ٍل يم ٍق يؿ ىك ىح ىج ير ا ٍل ىج ٍز ًع :مرة أخرم نعكد ألكرشميـ السماكية فنجدىا مف ذىب رؤُِِٖ:
ب
........ى ىن ى
ي
ث الذ ىى ي
ى
كسكقيا ذىب رؤِِ ُِ:كأساساتيا أحجار كريمة رؤِِ ُٗ:كلنقارف مع الجنة .فالجنة ألنيا مازالت في األرض
فكاف فييا ذىب كفييا حجر جزع أما في السماء فكميا ذىب كأساساتيا أحجار كريمة .فآدـ خمؽ في الجنة

كإنساف ترابي لكف نفخة الركح فيو كشركتو مع اهلل جعمت لػو حياة سماكية .كالذىب يرمز لمسماكيات أما لك إنتقؿ

لمسماء فعبلن فسيصير سماكيان بالكامؿ .ا ٍل يم ٍق يؿ ىك نكع مف الصمغ (المر الذم يسيؿ مف أشجاره) كيصمح كدكاء
الد ٍر .ىك ىح ىج ير ا ٍل ىج ٍز ًع ىك مف األحجار
كبخكر كقد يككف حجر كريـ نادر كفى المغة العبرية = الكممة تعنى ي

الكريمة .كأكالد اهلل في نظره ىـ أحجار كريمة كالمقؿ ىنا يشير لعبلقتو باهلل كصبلتو أك إتصالو الدائـ باهلل .كأف

كد ىرر أماـ عينيو
أكالده ىـ ي
كنبلحظ التشابو كالمقارنة بيف الجنة كأكرشميـ السماكية (أكؿ كآخر الكتاب المقدس).
كجغرافيا:

فقكلو النير غالبان يقصد بو إلتقاء نيرم دجمة

كالفرات كاألربعة فركع ىـ دجمة كالفرات كفرعيف ليما كربما
يككنكا قد إندثركا .كالحكيمة ىي القسـ الشمالي الشرقي مف

أرض العرب ككاف حكيمة مف أبناء ككش .ككاف الذىب يكجد

في الجباؿ التي عمي شرؽ البحر األسكد .كأرض ككش غالبان
ىي أرض عيبلـ التي عرفت إلي زماف طكيؿ بإسـ "كاشك" كما
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أف سيؿ بابؿ كاف يدعي "عدنك" كىناؾ فركع كثيرة لمنيريف الكبيريف ربما يككف منيما جيحكف كفيشكف كربما ىما

فرعاف مندثراف .كمكقع الجنة ىك إما جنكب العراؽ أك في أرمينيا .كعمكمان فيذه األرض أرض خصبة كأرض

أنيار.

ُٓ
ب ً
ض ىع يو ًفي ىج َّن ًة ىع ٍد وف لً ىي ٍع ىممى ىيا ىكىي ٍحفىظى ىيا" .
الر ُّ
ىخ ىذ َّ
أية (ُٓ) " -:ىكأ ى
لو ى
اإل ي
آد ىـ ىك ىك ى
لً ىي ٍع ىممى ىيا ىكىي ٍحفىظى ىيا :

ىنا نجد آدـ شريكان هلل في العمؿ فجنة عدف غرسيا اهلل كىا ىك آدـ يعمميا كيحفظيا .فاإلنساف خمؽ ليعمؿ كاهلل

نفسو يعمؿ .كنحف كخميقة جديدة فى المسيح يسكع مخمكقيف ألعماؿ صالحة (أؼ ِ )َُ:فاهلل لـ يخمؽ اإلنساف
كيعطيو عقبلن كحكمة ليناـ كيأكؿ كيشرب فقط .فاهلل قدس العمؿ.

ُٕ
ُٔ
ب ً
ش ىج ىرةي ىم ٍع ًرفى ًة
الر ُّ
آد ىـ قى ًائالنً « :م ٍف ىج ًم ً
صى َّ
ش ىج ًر ا ٍل ىج َّن ًة تىأٍ يك يؿ أى ٍكالن ،ىكأ َّ
ىما ى
يع ى
لو ى
اإل ي
االيات (ُٔ " -:(ُٕ-ىكأ ٍىك ى
ا ٍل ىخ ٍي ًر ىك َّ
الشّْر فىالى تىأٍ يك ٍؿ ًم ٍن ىيا ،ألى َّن ىؾ ىي ٍكىـ تىأٍ يك يؿ ًم ٍن ىيا

كت»" .
ىم ٍكتنا تى يم ي
ىذه اآليات ىي شرط اإلستمرار في ىذه الحياة كالشركة الحمكة مع اهلل .ىنا نجد الكصية
كالكصية ىي-:

ُ .إعبلف حرية إرادة اإلنساف فمع الحرية البد مف كصية.
ِ .شرط اإلستم اررية في ىذا النكع مف الحياة.

كنجد ىنا نتيجة عدـ طاعة الكصية…

كت :فاإلنساف لـ يخمؽ ليمكت بؿ ليحيا كلكف "أنا أختطفت لي قضية المكت… القداس الغريغكرم" .كىذه
ىم ٍكتنا تى يم ي
ليست عقكبة بقدر ما ىي نتيجة يحذر اهلل آدـ منيا ...أف اإلنفصاؿ عنو = مكت .كمف ىنا نرم أف الكصية

ليست حرمانان بؿ ىي الطريؽ لمتمتع بالفرح كالقداسة مع اهلل .أما المكت فيك الثمرة الطبيعية لمخطية .كمف محبة
اهلل لئلنساف فيك لـ يمعف اإلنساف بسبب الخطية بؿ لعف األرض كلعف الحية.

(كاف آدـ في الجنة مثؿ شخص ضعيؼ في غرفة معقمة أعطي لو الطبيب كصية ،أنو لك خرج منيا ستقابمو
الميكركبات فيمرض كيمكت .كخرج الشخص فأصيب باألمراض فأعطي اهلل الكصايا العشر كنصائح مثمما
يعطي الطبيب نصائح لممريض حتي يطيؿ عمره بقدر اإلمكاف).
ُٖ
ً
ً
ب ً
يرهي».
الر ُّ
اؿ َّ
االيات (ُٖ " -:(ُِ-ىكقى ى
س ىج ّْي ندا أ ٍ
كف ى
اإل ي
ىف ىي يك ى
آد يـ ىك ٍح ىدهي ،فىأ ٍ
لو« :لى ٍي ى
ىص ىن ىع لى يو يمعينا ىنظ ى
ُٗ
السم ً
ات ا ٍلبّْري ً
ض يك َّؿ حيكا ىن ً
لو ًم ىف األ ٍىر ً
ب ً
َّة ىك يك َّؿ طي يي ً
كىا،
الر ُّ
ىك ىج ىب ىؿ َّ
آد ىـ لً ىي ىرل ىما ىذا ىي ٍد يع ى
ض ىرىىا إًلىى ى
اإل ي
ىح ى
اء ،فىأ ٍ
ى
ى ىى
كر َّ ى
َِ
ً
اء ج ًميع ا ٍلبي ًائًـ كطييكر َّ ً
آدـ ًبأ و
ات ىن ٍف و و
آد يـ ىذ ى
ىك يك ُّؿ ىما ىد ىعا ًب ًو ى
الس ىماء ىك ىجميعى
اس يم ىيا .فى ىد ىعا ى ي ٍ
س ىحيَّة فى يي ىك ٍ
ىس ىم ى ى ى ى ى ي ى
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حيكا ىن ً
ات
ى ىى
ىضالى ًع ًو
أ ٍ

ُِ
ىخ ىذ ك ً
ً
ً ً
َّة .كأ َّ ً ً ً
ً
ب ً
اح ىدةن ًم ٍف
الر ُّ
يرهي .فىأ ٍىكقى ىع َّ
س ىباتنا ىعمىى ى
اإل ي
اـ ،فىأ ى ى
لو ي
ا ٍل ىبّْري ى
ىما ل ىن ٍفسو ىفمى ٍـ ىيج ٍد يمعينا ىنظ ى
آد ىـ فى ىن ى
ىك ىمألى ىم ىكا ىن ىيا لى ٍح نما" .

ُٖ
ً
ً
ب ً
يرهي».
الر ُّ
اؿ َّ
أية ( ُٖ) -:ىكقى ى
س ىج ّْي ندا أ ٍ
كف ى
اإل ي
ىف ىي يك ى
آد يـ ىك ٍح ىدهي ،فىأ ٍ
لو« :لى ٍي ى
ىص ىن ىع لى يو يمعينا ىنظ ى
نرم اهلل يتخذ ق ار انر بأف يصنع آلدـ معينان نظيره ،أم أف اهلل قد إتخذ ق ار انر بأف يخمؽ حكاء مف جنب آدـ.

ُِ
ىخ ىذ ك ً
ب ً
اح ىدةن ًم ٍف
ن
ف
ـ
آد
ى
م
ع
ا
ات
ب
س
لو
اإل
الر
ع
ق
ىك
أ
ف
ككاف المسار الطبيعي لؤليات أف تأتي آية ُِ (
ُّ
ى
ى
ى
َّ
ى
ى
ن
ى
ي
ى
ى
ى
ٍ
اـ ،فىأ ى ى
ي
ى ى
ىضالى ًع ًو …الخ) بعد آية ُٖ مباشرة .فما الذم أدخؿ اآليات َُِٗ،فيما بينيما.
أ ٍ

ىنا نرم طريقة اهلل في التعامؿ مع اإلنساف ،صديؽ اهلل .فاهلل خمؽ اإلنساف ح انر ،كاهلل ال يفرض عمي اإلنساف

شئ رغمان عف إرادتو  .لذلؾ نجد اهلل ىنا يأتي بالحيكانات كيشرح آلدـ طبيعة كؿ حيكاف كبعد أف يفيـ آدـ طبيعة
الحيكاف كيدرسو دراسة كاممة يعطيو أم يعطي لمحيكاف إسمان  [ .كما نقكؿ في العربية (دب) ألف ىذا الحيكاف
ضخـ كثقيؿ الكزف ،كحينما يسير يدب عمي األرض… كىكذا] كفي أثناء الشرح يكتشؼ آدـ أف الحيكانات كميا

ذكر كأنثى فيسأؿ اهلل كلماذا ىـ ذكر كأنثي؟ فتككف إجابة اهلل أف اإلنثي يا آدـ
ُ -لتككف معينان نظيره
ِ -ليتكاثركا.

كيسأؿ آدـ كلماذا أنا كحيد دكف أنثي؟ كيقكؿ لو اهلل كىؿ تريد لؾ أنثي ،كيقكؿ آدـ بعد أف أقنعو اهلل نعـ أريد…
ىنا تحكؿ قرار اهلل في آية ُٖ إلي طمب مف آدـ هلل .فاهلل ال يفرض عمي شيئان إال بعد أف يقنعني ،كيصير ىذا

الشئ طمبان لي ،لذلؾ قاؿ إرميا "أقنعتني يارب فإقتنعت كألححت عمي فغمبت" أرَِ ٕ:بؿ أف اآلية "الركح
القدس يبكت عمي خطية … يك ُٔ ٖ:في ترجمات أخرم نجدىا "الركح القدس يقنع عمي خطية… فالركح
القدس يقنع اإلنساف كيحاكره كيمح عميو أف يترؾ الخطية لمصمحتو.

آية ُٖ :نرم ىنا أف اهلل يريد أف يحيا اإلنساف حياة إجتماعية ،فييا حب متبادؿ كأسرة متحابة كمجتمع متعاكف
فى تكامؿ  ،ككمثاؿ اإلنساف فيو األذف كالعيف كاليد كالرجؿ…كؿ لو كظيفتو فى الجسد الكاحد .
ً
ً
يرهي = يكشؼ عف مفيكـ الحياة الزكجية فيي نظيره فبل يتشامخ أحدىما عمي األخر.
ككممة يمعينا ىنظ ى
ُٗ
ات ا ٍلبّْري ً
ض يك َّؿ حيكا ىن ً
لو ًم ىف األ ٍىر ً
ب ً
َّة ىك يك َّؿ طي يي ً
كر
الر ُّ
األيات (ُٗ -:)َِ-ىك ىج ىب ىؿ َّ
اإل ي
ى
ى ىى
ات ىن ٍف و و
السم ً
اس يم ىيا.
آد ىـ لً ىي ىرل ىما ىذا ىي ٍد يع ى
آد يـ ىذ ى
كىا ،ىك يك ُّؿ ىما ىد ىعا ًب ًو ى
ض ىرىىا إًلىى ى
ىح ى
اء ،فىأ ٍ
س ىحيَّة فى يي ىك ٍ
َّ ى
ً
ً ً
َّة .كأ َّ ً ً ً
ً
ً
اء ج ًميع ا ٍلبي ًائًـ كطييكر َّ ً ً
ًبأ و
يرهي.
الس ىماء ىك ىجم ى
ٍ
يع ىح ىي ىكا ىنات ا ٍل ىبّْري ى
ىما ل ىن ٍفسو ىفمى ٍـ ىيج ٍد يمعينا ىنظ ى
ىس ىم ى ى ى ى ى ي ى
لماذا يسمي آدـ الحيكانات بأسمائيا-:

َِ
آد يـ
فى ىد ىعا ى

ىذا يعطيو شعك انر بالسيادة عمييـ.

كاف يعطي اإلسـ بعد أف يدرس كيعرؼ طبيعة الحيكاف كما العمؿ الممكف اف يقكـ بو أك الخدمة التي يمكف

إستخدامو فييا .إذان ىي نكع مف الدراسة كالمعرفة.
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كاف في ىذا تدريب مف اهلل آلدـ عمي التفكير كالنطؽ.

حيف درس الحيكانات كجدىـ ذك انر كأنثي كلـ يكف بينيـ مف ىك نظيره فإشتاؽ أف يككف لو معينان نظيره.

كالحظ فإف اهلل أعطي أسماء لمشمس كالقمر كالنيار كالميؿ فيك لو سمطاف عمي كؿ ىذه كترؾ السمطاف عمي

الحيكانات كالطيكر آلدـ .فيك أم اهلل كضع بعضان مف كرامتو عمي آدـ .كلؤلسؼ فقد اإلنساف ىذه الكرامة بعد

سقكطو كىذا ما يسمى المكت األدبى.

ُِ
ىخ ىذ ك ً
ب ً
ىضالى ًع ًو ىك ىمألى ىم ىكا ىن ىيا لى ٍح نما.
الر ُّ
األيات( ُِ " -:( ِْ-فىأ ٍىكقى ىع َّ
اح ىدةن ًم ٍف أ ٍ
س ىباتنا ىعمىى ى
اإل ي
اـ ،فىأ ى ى
لو ي
آد ىـ فى ىن ى
ِّ
ِِ
آدـً « :
اآلف ىع ٍظ هـ ًم ٍف
لو ّْ
الر ُّ
ىكىب ىنى َّ
الض ٍم ىع الًَّتي أ ى
آد ىـ .فىقى ى
ض ىرىىا إًلىى ى
ىخ ىذ ىىا ًم ٍف ى
ب ا ًإل ي
ىذ ًه ى
ىح ى
ام ىأرىةن ىكأ ٍ
آد ىـ ٍ
اؿ ى ي
الرج يؿ أىباه كأي َّم يو كي ٍمتى ً
ِْ ً ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً ً
ؽ
صي
ىى
ام ًروء أيخ ىذ ٍت» .لذل ىؾ ىيتٍير يؾ َّ ي ى ي ى
ام ىأرىةن أل َّىن ىيا م ًف ٍ
عظىامي ىكلى ٍح هـ م ٍف لى ٍحمي .ىذه تي ٍد ىعى ٍ
اف جس ندا ك ً
ًب ً ً
اح ندا".
ام ىأرىتو ىكىي يككىن ً ى ى ى
ٍ
حكاء صنعيا اهلل مف ضمع آدـ  ،كالضمع بجانب القمب كتحت الذراع حتي يحيطيا بحبو كيحمييا بذراعو .كىي

ليست مف رأسو فتنتفخ عميو كال مف قدمو فيدكسيا .كالحظ طريقة اهلل ،فاهلل أخذ مف آدـ ضمعان فيك حرمو مف

شئ ،أم أحد ضمكعو كلكف ماذا أعطي لو بعد ذلؾ… معينان نظيره .كىكذا كؿ ما يحرمنا منو اهلل يعكضنا عنو

برطات مضاعفة .
اف جس ندا ك ً
ؽ ًب ً ً
ً
اح ندا = ىذه اآلية فييا تأسيس سر الزكاج  ،فقكلو جسد كاحد = ىذا إشارة
ام ىأرىتو ىكىي يككىن ً ى ى ى
ىكىي ٍمتىص ي ٍ
لمعبلقة الجسدية بيف الرجؿ كزكجتو بغرض اإلنجاب  .كىكذا فيـ بكلس الرسكؿ ىذه اآلية كراجع (ُككٔ ُٓ :

. )ُٔ ،

كنجد في ىذه القصة تشابيان مع قصة المسيح مع كنيستو عركسو
المسيح كالكنيسة

آدـ كحكاء
أكقع الرب سباتان عمي آدـ فناـ.

مات المسيح عمي الصميب (مكتو كاف كالنكـ).

فتح اهلل جنب آدـ ليأخذ ضمعان.

فتح جنب المسيح بالحربة ليخرج دـ كماء.

بني الرب اإللو الضمع… إم أرة.

الركح القدس يبني الكنيسة بإستحقاقات الدـ.

حكاء ىي جسد آدـ (جسدان كاحدان)

الكنيسة ىي جسد المسيح (كالمسيح ىك الرأس)

ىذه عظـ مف عظامي ..لحـ مف لحمي.
يترؾ الرجؿ أباه كأمو كيمتصؽ بإمراتو.

أؼَّٓ:
المسيح ترؾ مجده السماكم كأمتو الييكدية ليمتصؽ
بنا.

فحيف مات المسيح عمي الصميب كطعف في جنبو فخرج دـ كماء فاضت أسرار الكنيسة مف جنب المسيح.
كالمسيح ترؾ أباه بمعني أنو "إذ كاف في صكرة اهلل لـ يحسب خمسة أف يككف معادالن هلل ،لكنو أخمي نفسو أخذان
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صكرة عبد (في ِ )ٔ:كتىٍرًكو أمو أم تىٍرًكو مجمع الييكد الذم كلد منو حسب الجسد ليمتصؽ بالكنيسة التي

جمعيا مف كؿ األمـ.

آد ىـ  :ىذا تأسيس سر الزكاج.
ض ىرىىا إًلىى ى
ىح ى
ىكأ ٍ
أية ( ِٓ ( ِٓ " -:ىك ىكا ىنا ًكالى يى ىما
ىكا ىنا ًكالى يى ىما يع ٍرىيا ىن ٍي ًف  :الجك كاف

ام ىأرىتي يو ،ىك يى ىما الى ىي ٍخ ىجالى ًف".
يع ٍرىيا ىن ٍي ًف ،ى
آد يـ ىك ٍ
ليس باردان كال حا انر فيي جنة ،بؿ ليس لمحر كال البرد سمطاف عمييما .كعكامؿ

الطبيعة ليس ليا سمطاف عمييما كفي السماء ال حر كال برد .ىك يى ىما الى ىي ٍخ ىجالى ًف :في ترجمة أخرم "ال يعرفاف

الخجؿ" فيما عريانيف جسديان لكف مستكريف ركحيان ليذا لـ يجدا ما يخجميما .ألف ما يخجؿ اإلنساف ليس جسده
بؿ الفساد الذم دب فيو بسبب الخطية "فمف لـ يعرؼ الخطية لف يعرؼ الخجؿ" كىذا ىك كضع األطفاؿ
الصغار.
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األصحاح الثالث

عكدة لمجدكؿ

مقدمة مف كتاب آدـ كحكاء لقداسة البابا شنكدة
خطية آدـ كحكاء ىي خطية مركبة-:
ُ .ىي خطية عصياف كمخالفة -:فاهلل أنذرىـ كخالفكا فيي ليست خطية بجيؿ.
ِ .ىي خطية معاشرات رديئة -:حكار مع الحية ،كتستمر حكاء في الحكار بينما الحية تشكؾ في كبلـ اهلل.
ّ .ىي خطية شؾ كعدـ محبة -:الشؾ في صدؽ كبلـ اهلل .كالشؾ أيضا في المحبة (يك ُْ.)ُِ :
ْ .ىي خطية إنقياد -:إنقياد لمشر ضد كبلـ اهلل ،فييا حكاء إنقادت لمحية كآدـ لحكاء.

ٓ .ىي خطية ضعؼ إيماف -:حكاء قبمت كبلـ الحية أكثر مف كبلـ اهلل فالحية قالت "لف تمكتا".
ٔ .ىي خطية إستيانة كعدـ خكؼ اهلل -:ألنيما قد مدا أيادييما كأكبل.

ٕ .ىي خطية شيكة -:فالشجرة كانت شيية لمنظر .أصبحت النظرة لمشجرة يم ىشبعة بشيكة.
ٖ .ىي خطية كبرياء -:أرادا أف يصي ار مثؿ اهلل " ىي نفس سقطة الشيطاف" إش ُْ.ُْ:
ٗ .ىي خطية معرفة مخربة -:ىي معرفة الشر كاختباره "الذم يزداد عممان يزداد غمان".

َُ .ىي خطية طمب المعرفة مف غير اهلل -:كاف يجب أف يككف اهلل ىك المعمـ كالمرشد الكحيد.
ُُ .ىـ حفظكا الكصية عقبلن كليس عمبلن.

ُِ .عدـ القناعة -:فكاف أماميـ كؿ شجر الجنة كلـ يكتفكا بو.
كخطايا بعد السقكط ىى:
ُّ .إعثار اآلخريف -:فحكاء أعطت رجميا أيضان.

ُْ .عدـ اإلعتراؼ كالشعكر بالخطأ -:فكؿ يبرر مكقفو ببل إقرار بالذنب كببل إدانة لمنفس.
ُٓ .محاكلة تبرير النفس كالقاء التبعة عمي األخريف.

ُٔ .إلقاء التبعة عمي األخريف فيو عدـ محبة ليـ .فآدـ يرجع السبب في خطيتو هلل كلحكاء.
ُٕ .عدـ المياقة في الحديث -:المرأة التي جعمتيا معي ىي أعطتني"

ُٖ .فقدا ف البساطة :فدخؿ الخجؿ لحياتيما كعرفا أنيما عريانيف .كصار ىناؾ الحبلؿ كالحراـ .الخير كالشر ،ما
ينبغي كما ال ينبغي .لقد تشكه فكر اإلنساف بمعرفة الشر.

ُٗ .صارت ىناؾ شيكة لممعرفة مف طريؽ آخر غير اهلل بعد أف كاف اهلل ىك المعمـ الكحيد.

َِ .تغطية الخطية بأكراؽ التيف -:القمب صار فيو فساد كلكف ىي محاكلة لمتستر مف الخارج كال فائدة لمتغطية
سكم بدـ المسيح.
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ُِ .اليركب مف اهلل -:إختباء آدـ كحكاء مف اهلل (مثؿ مف ييرب مف الصبلة حيف يخطئ).
ِِ .الجيؿ باهلل كقدرتو -:ظنا في جيميما أنيما حيف يختبئاف ال يراىما اهلل.

ىذا اإلصحاح نجد فيو خبر سقكط اإلنساف كمكتو نتيجة ذلؾ فبإنساف كاحد دخمت الخطية إلي العالـ كبالخطية

المكت… ركُِٓ:

كسبب السقكط أف عدك الخير حسد اإلنساف فأراد أف ييبط بو إلي المكت فكاف أف إستخدـ الحية في خداع

اإلنساف .كقد يككف إبميس إتخذ لو شكؿ حية فيك يمكنو أف يتخذ

شكؿ مبلؾ نكر ِككُُ .ُْ:أك أف إبميس إستخدـ الحية .فكاضح مف نفس اآلية ِككُُ ُْ:أف خداـ إبميس
يغيركف أشكاليـ حتي يخدعكا البسطاء .كىذا يحدث في حياتنا حيف يأتينا صديؽ ردئ ليدعكنا إلرتكاب خطية

معينة .إذف الحية ىي إبميس كراجع رؤ ُِ .ٗ:كابميس إذف قد يستخدـ خميقة اهلل الصالح ككسيمة لتحطيـ

اإلنساف.

ُ
ً ً
ات ا ٍلبّْري ً
يع حيكا ىن ً
ً
ب ً
الر ُّ
َّة الًَّتي ىع ًممى ىيا َّ
ىحقِّا قى ى
اإل ي
أية ( ُ( " -:ىك ىكا ىن ًت ا ٍل ىح َّي ية أ ٍ
لو ،فىقىالى ٍت ل ٍم ىم ٍأرىة« :أ ى
ى
ىح ىي ىؿ ىجم ً ى ى ى
اؿ اهللي
ش ىج ًر ا ٍل ىج َّن ًة؟» "
الى تىأٍ يكالى ًم ٍف يك ّْؿ ى
ىح ىي ىؿ :
ىك ىكا ىن ًت ا ٍل ىح َّي ية أ ٍ
الحية تدكر كتمتؼ كتخادع كىكذا إبميس ..كماذا قالت الحية "أحقا قاؿ اهلل ال تأكبل مف كؿ شجر الجنة"

ىحقِّا  :ىي تريد اف تقكؿ اف اهلل ظالـ إذ أمر بيذا كعميكـ أف ال تطيعكه
قكليا ىَأ ى
ش ىج ًر ا ٍل ىج َّن ًة  :ىذا كذب ،ىي دست الكذب كسط أقكاؿ صادقة .فاهلل تكمـ فعبلن مع آدـ كحكاء
كقكليا ًم ٍف يك ّْؿ ى
كأعطاىما كصية كالكصية كانت أف يأكبل مف كؿ شجر الجنة كلكف شجرة كاحدة ممنكعة عنيما .كلكف الكذب
ىنا أنيا إدعت أف اهلل منعيما مف األكؿ مف كؿ شجر الجنة حتي تثير المرأة ضد اهلل .ككما قاؿ المسيح عف

الشيطاف ىك كذاب كأبك الكذاب كىدفو مف الكذب كالخداع ىك ىبلؾ البشر فيك كاف قتاالن لمناس منذ البدء (يك

ٖ )ْْ:كالحظ طريقة إبميس فيك يدخؿ كذبة صغيرة في كسط كبلـ صادؽ.
جزء صدؽ  +جزء خداع = خداع أكثر

كاذا قبؿ اإلنساف ىذا الطعـ كدخؿ في حكار مع إبميس يبدأ إبميس في زيادة الكذب فحكاء كاف يجب أف تصمت
كأال تبادؿ الحية الحديث "المباحثات الغبية كالسخيفة فإجتنبيا ِتي ِ "ِّ:طالما ىي إكتشفت أف ىناؾ جزء مف

الكبلـ بو كذب ،كاف عمييا أف تكؼ كال تسمـ نفسيا في أيدم مف يتآمر عمييا .لكنيا طرحت دررىا أماـ الخنازير

مت ٕ ٔ:فداستيا الخنازير كالتفتت فمزقتيا .إبميس ال يقتحـ حياتنا بالعنؼ كلكف نحف الذيف نقبؿ أضاليمو فنسمح
لو بالتسمؿ إلي أعماقنا .كنحف الذيف نسمـ لو قيادة إرادتنا فيسيطر عمي القمب كالفكر كالحكاس كبذلؾ نسقط تحت

المرة.
عبكديتو ى

أية ( ِ(ِ " -:فىقىالى ًت ا ٍلم أرىةي لً ٍمحي ً
ش ىج ًر ا ٍل ىج َّن ًة ىنأٍ يك يؿ" ،
َّةً « :م ٍف ثى ىم ًر ى
ى
ىٍ
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ّ
ً ً
ىما ثى ىم ير َّ
ساهي لً ىئالَّ تى يمكتىا»"
اؿ اهللي :الى تىأٍ يكالى ًم ٍن يو ىكالى تى ىم َّ
آية (ّ( " - :ىكأ َّ
س ًط ا ٍل ىج َّن ًة فىقى ى
الش ىج ىرًة الَّتي في ىك ى
ساهي  :ىك زيادة في الكبلـ تظير اهلل بمظير المتشدد (مبالغة في الكبلـ)
قكليا ىَالى تى ىم َّ
ًل ىئالَّ تى يمكتىا  :ىك تشكيؾ في قرار اهلل الذم قاؿ "مكتان تمكتا" بالتأكيد .إذف المرأة سايرت الحية في اإلستخفاؼ
المرة ىنا
بكبلـ اهلل كاإلستيانة بو :ىذه ثمرة معاشرة األشرار… إذان في مجمس المستيزئيف ال نجمس .إذان بدأت أ

تستجيب لمخداع بأف أظيرت اهلل في مكقؼ المتشدد كشككت في قراراتو .لذلؾ فيي أعطت الفرصة لمحية بأف

يككف ىناؾ المزيد مف التشكيؾ.

طريقة الشيطاف المستمرة مع اإلنساف:-
ُ .تشكيؾ في محبة اهلل مدعيان أف الكصية ثقيمة :فإذا كافؽ اإلنساف كتبرـ كتذمر.
ِ .يقدـ إقناعات كيسيؿ طريؽ الخطية لعقؿ الشخص ِ ككُُ.ّ :

ّ .مخاطبة الشيكة كاثارة الحاجة إلييا :ثـ دفع اإلنساف المستسمـ لمسقكط.
ْ .ترؾ اإلنساف لممكت كاليأس.

ٓ
ْ
ىع يي ين يك ىما ىكتى يككىن ً
اف
اآليات (ْ " -:(ٓ-فىقىالى ًت ا ٍل ىح َّي ية لً ٍم ىم ٍأر ًىة« :لى ٍف تى يمكتىا! ىب ًؿ اهللي ىعالً هـ أ َّىن يو ىي ٍكىـ تىأٍ يكالى ًف ًم ٍن يو تى ٍنفى ًت يح أ ٍ
ىك ً
ارفى ٍي ًف ا ٍل ىخ ٍي ىر ىك َّ
اهلل ىع ً
الش َّر»" .
....
اف ىك ً
ارفى ٍي ًف ا ٍل ىخ ٍي ىر ىك َّ
اهلل ىع ً
ىع يي ين يك ىما ىكتى يككىن ً
الش َّر».
«لى ٍف تى يمكتىا! تى ٍنفى ًت يح أ ٍ
الشيطاف ال يممؾ سكم أف يقدـ كعكدان كاذبة " .لف تمكتا… تنفتح أعينكما… تككناف كاهلل" لكف اهلل ال يقدـ كعكد

بؿ ىك الذم خمؽ كؿ شئ ألجمي كابميس لـ يعطني شئ سكم الكذب .كحتي المعرفة التي يدعي إبميس أف

اإلنساف سيحصؿ عمييا ىي معرفة كاختبار شريريف ال يجد اإلنساف مف كرائيما إال الغـ "مف إزداد عممان إزداد

غمان".

كالحظ كبرياء اإلنساف الذم يريد أف يككف كاهلل .كرداءة فكر اإلنساف أف ينظر لمشيطاف كمحؿ ثقة أكثر مف اهلل،
مع أف اهلل أظير إرادتو الحسنة بأعمالو .مع أنو كاف يميؽ باإلنساف أف يدرؾ العدك مف كبلمو المناقض ألقكاؿ

اهلل .حقا قاؿ أغسطينكس القائد (اهلل) يقدـ كصيتو لمحياة كالميمؾ (إبميس) يقترح خدعة لييمؾ ،كذلؾ بتصكير أف
كصية اهلل فييا حرماف مف الممذات  ،بينما اف ىذه الممذات ىي طريؽ الفرح كىذا حؽ لنا .
أية (ٔ (ٔ" -:فى أر ً
ىف َّ
ىف َّ
الش ىج ىرةى ىج ّْي ىدةه لًألى ٍك ًؿ ،ىكأ َّىن ىيا ىب ًي ىج هة لً ٍم يع يي ً
ىخ ىذ ٍت ًم ٍف
كف ،ىكأ َّ
ىت ا ٍل ىم ٍأرىةي أ َّ
ش ًييَّ هة لً َّمنظى ًر .فىأ ى
الش ىج ىرةى ى
ى
ضا ىم ىع ىيا فىأى ىك ىؿ".
ىعطى ٍت ىر يجمى ىيا أى ٍي ن
ثى ىم ًرىىا ىكأى ىكمى ٍت ،ىكأ ٍ
حكربت حكاء بالشيكة كراجع ُيكِ ُٕ-ُٓ :كراجع يع ُُٔ-ُْ:
شيكة الجسد أك البطف :كانت الشجرة جيدة لؤلكؿ في نظرىا= فرأت.
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شيكة العيف:

كانت الشجرة= بيجة لمعيكف ،شيية لمنظر.

تعظـ معيشة كطمع = :تككناف كاهلل.
كنفس الخطايا حكرب بيا المسيح

شيكة البطف  :قؿ أف تصير ىذه الحجارة خب انز "مت ْ"ّ:
شيكة العيف

 :أعطيؾ ىذه جميعيا إف خررت كسجدت لي مت ْٗ:

تعظـ المعيشة  :إف كنت إبف اهلل فإطرح نفسؾ ألسفؿ.

كما نجح فيو المسيح فشؿ فيو آدـ كحكاء "إذ أف المسيح رد عمي الشيطاف بأقكاؿ اهلل دكف أف يحرفيا ،أما حكاء

فقد حرفت في كبلـ اهلل فسقطت"
ىخ ىذ ٍت ًم ٍف ثى ىم ًرىىا :الشيطاف ال يمكف لو كال سمطاف لو إال أف يغكم فقط .لكف ليس لو سمطاف أف يضع الثمرة في
فىأ ى
فـ المرأة .بؿ ىي فعمت "أنا أختطفت لي قضية المكت"
ىعطى ٍت ىر يجمى ىيا  :فقدت حكاء رسالتيا األصمية كمعينة كصارت فخان لرجميا كمحطمة لحياتو.
ىكأ ٍ

ٕ
ص ىن ىعا ألى ٍنفي ًس ًي ىما ىم ً
اؽ ًت و
ىع يي ين يي ىما ىك ىعمً ىما أ َّىن يي ىما يع ٍرىيا ىن ً
آزىر".
اف .فى ىخا ى
طا أ ٍىك ىر ى
أية (ٕ( " -:فىا ٍنفىتى ىح ٍت أ ٍ
يف ىك ى
اؽ ًت و
يف :
ىخا ى
طا أ ٍىك ىر ى
ىع يي ين يي ىما ىك ىعمً ىما أ َّىن يي ىما يع ٍرىيا ىناف ىذا يعني أف اإلنساف بالخطية يدرؾ أنو دخؿ إلي حالة مف الفساد
فىا ٍنفىتى ىح ٍت أ ٍ
تظير خبلؿ أحاسيس الجسد كشيكاتو التي ال تضبط .بيذا يدخؿ اإلنساف في معرفة جديدة ،ىي خبرة الشر

الذم إمتزج بحياتو كأفسد جسده تمامان ،ىك تعرؼ عمي جسده الذم صار عنيفان في الشر ببل ضابط .ىما صا ار
عريانيف إذ فقدا النعمة التي حفظتيما مف خزم عرم الجسد .كحاكال أف يستت ار فمـ يجدا سكم أكراؽ التيف.

كخياطة أكراؽ التيف تشير لمجيكد اإلنساف الذم ال يستر فيك ليس كافيان بدكف نعمة المسيح .فيما فقدا رداء
الفضيمة كالبراءة كالمجد كالفرح كصا ار في عكز لمكرامة بؿ لمحكـ المنطقي فيما حاكال اإلختباء مف اهلل الذم يرم

كؿ شئ بعد أف كاف آدـ مثاؿ لمحكمة كالسمطاف.

أكراؽ التيف أصبحت تشير لمبر الذاتي ،ككؿ مجيكد لتبرير أخطائي ىك كرؽ تيف.
عندما خمؽ اهلل آدـ كاف يحب اهلل ألنو مخمكؽ عمى صكرة اهلل كاهلل محبة .كألف ىناؾ محبة متبادلة بيف آدـ كاهلل

كاف آدـ يحيا فى جنة الفرح (عدف=فرح) .كلما يخمقت حكاء استم ار كبلىما فى النظر نحك اهلل ككانا يحباف اهلل
فاستم ار فى حالة الفرح أل إستم ار فى الجنة.
كعندما سقطا صا ار ينظراف لبعضيما فانشغبل بجسدييما كنسيا النظر هلل  ،بؿ ىـ إختبآ مف اهلل فما عادا يرياه ،

فقؿ الحب  ،فضاع منيما الفرح كىذا معنى أنيما طردا مف الجنة .فدخؿ الحزف إلى العالـ .كحينما فقدا الفرح ،
إذ بدات محبة اهلل تبرد في قمكبيـ اذ صاركا ال يركنو  .فحكلكا طاقة الحب التي كانت داخميـ إلي اإلىتماـ

بأجسادىـ  .فإستبدلكا الفرح بالمذة الحسية  .كلآلف فيذا ىك خداع ابميس أف الفرح ىك المذة  .كلكف شتاف الفارؽ
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بيف عطية اهلل كعطية الجسد .فالمذة ثكاف عابرة يعقبيا حزف  ،بينما الفرح دائـ  ،بؿ ينتصر عمي أم ألـ خارجي

" ال ينزع أحد فرحكـ منكـ " ( يك ُٔ  . ) ِِ :كىؿ تستطيع الممذات الحسية اف تعطي فرحا إلنساف ميدد
بالمكت  .لذلؾ فبكلس الرسكؿ الذم يقكؿ أف الزكاج مكرـ (عب ُّ  ُ ( + )ْ :كك ٕ  ) ْ- ِ :يعكد

كيطمب في اآلية التالية مباشرة  ،االمتناع لفترة يقضييا الزكجاف في الصكـ كالصبلة (ُككٕ  ) ٓ :ككاضح انو
يطمب ىذا مف كؿ المؤمنيف ليتفرغكا هلل محكليف طاقة الحب داخميـ إلي اهلل  ،فيتذكقكا الفرح الحقيقي بدال مف

المذة الحسية .

كبعد الفداء صحح اهلل الكضع فجاء الركح القدس ليسكب محبة اهلل فى قمكبنا (ركٓ )ٓ:كبذلؾ صارت ثمار

الركح القدس محبة فرح  ...كبيذا كاف مف ثمار الفداء إستعادة الحالة الفردكسية .كليذا طمب الرسكؿ منا أف

نمتمئ مف الركح لنفرح بدال مف الخمر أم الممذات العالمية  .كطريقة اإلمتبلء شرحيا الرسكؿ في اآليات اآلتية (

أؼ ٓ ) ُِ – ُٖ :

لو م ً
ب ً ً
أية (ٖ (ٖ " -:ك ً
يح َّ
اش نيا ًفي ا ٍل ىج َّن ًة ًع ٍن ىد يى يب ً
الن ىي ً
ام ىأرىتي يو ًم ٍف ىك ٍج ًو
كب ًر ً
الر ّْ
ت َّ
ار ،فى ٍ
اختىىبأى ى
ص ٍك ى
سم ىعا ى
ى ى
آد يـ ىك ٍ
اإل ى
ب ً ً ً
ش ىج ًر ا ٍل ىج َّن ًة".
الر ّْ
َّ
س ًط ى
اإل لو في ىك ى
قابؿ اإلنساف حب اهلل بالعصياف .كقابؿ اهلل عصياف اإلنساف بالحب حتي يرجع لو اإلنساف.

ب  :الصكت ال يمشي ،لكننا نسمع ىنا أف صكت اهلل كاف ماشيان .إذان ىك كممة اهلل ،اإلبف الكحيد
الر ّْ
ت َّ
ص ٍك ى
ى
الجنس الذم جاء مباد انر بالحب ليقتنص اإلنساف الساقط كيقيمو (عب ِ)ُٔ:
م ً
اش نيا  :الكممة العبرية تفيد أنو يمشي لممسرة ،فيذا ىك فرح اهلل أف يخمص اإلنساف بإبنو.
ى
يح َّ
ًع ٍن ىد يى يب ً
الن ىي ً
ار  :كممة ريح ككممة ركح بالعبرية ىي كممة كاحدة .كالمعني أف الركح القدس ىك الذم
كب ًر ً
يعطينا معرفة المسيح الكممة نكر العالـ :ريح النيار فبنكرؾ يارب نعايف النكر كالحظ أف اهلل لـ ينتظر اإلنساف

ليأتي إليو معتذ انر عف خطاياه ،بؿ تقدـ ىك لو بالحب يجتذبو ليعرؼ خطاياه كيعترؼ بيا.

ىنا نرل أ كؿ عمؿ لمثالكث القدكس فى عمؿ الخبلص لبلنساف .فاآلب يرسؿ صكتو (كممتو) كركحو آلدـ .كىذا

ما رأيناه يكـ عماد المسيح فى االردف .كلذلؾ نسمع ىنا عف الفرح فى كممة ماشيا = ىذا ىك ابنى الحبيب الذل

بو سررت.

ٗ
ب ً
ت؟»" .
الر ُّ
ادل َّ
آد ىـ ىكقى ى
اؿ لى يو« :أ ٍىي ىف أى ٍن ى
لو ى
اإل ي
أية (ٗ( " -:فى ىن ى

ت؟
أ ٍىي ىف أى ٍن ى
ىذه ال تعني أف اهلل يسأؿ عف مكانو بؿ عف حالو ،فيك صار ضائعان مفقكدان مف الشركة مع اهلل .كاهلل يسأؿ آدـ

ليستدرجو لئلعتراؼ كما عمؿ مع السامرية ،لذلؾ ىك لـ يسأؿ الحية فبل رحمة لمشيطاف ألنو لف يتكب .ىنا

صكت اهلل يبحث عف خركفو الضاؿ .ىذا سؤاؿ اهلل لكؿ خاطئ كمعناه "لماذا صرت بعيدان عني" فآدـ كاف يسعي

قبؿ ذلؾ لمقاء اهلل كاآل ف يختبئ! لك عرؼ كؿ خاطئ أيف ىك مف اهلل بعد أف ترؾ حضنو ،كأنو بإنصرافو عف اهلل
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صار في مزبمة لرجع فك انر .كمع ىذا فمف محبة اهلل أنو يريد أف يدخؿ في حكار مع اإلنساف ،كيكشؼ لو أف

خطيتو جعمتو غير مستحقان أف يككف مكضع معرفة اهلل كأنو بالخطية صار مختفيان عف النكر اإلليي " اهلل صار
ال يعرفو معرفة الصداقة كالشركة معو"

َُ
ٍت»" .
اف فى ٍ
أية (َُ ( " -:فىقى ى
اختىىبأ ي
ص ٍكتى ىؾ ًفي ا ٍل ىج َّن ًة فى ىخ ًش ي
س ًم ٍع ي
يت ،أل ّْىني يع ٍرىي ه
ت ى
اؿ « :ى
يتضح أف آدـ فيـ سؤاؿ اهلل أنو ليس سؤاؿ عف المكاف بؿ عف حالو "لماذا ىك مختبئ" ككاضح أف الخكؼ

كالخشية دخبل نتيجة الخطية ،فالظممة التطيؽ معاينة النكر (ُيك ْ)ُٖ ، ُٕ:

كاختباء آدـ مف كجو اهلل يساكم ىركب يكناف مف اهلل ككبلىما جيؿ فالخطية تعمي نظر العقؿ .كاإلنساف إذ

طمب المعرفة خبلؿ خبرة الشر إظممت عيناه فإختبأ مف كجو الرب كابتعد عف معرفة اهلل النقية (إر ِ.)ِٕ:

اإلنساف لـ يعد يستطيع أف يعايف الرب ال ألف الرب مرعب كمخيؼ ،كانما ألف اإلنساف في شره فقد صكرة اهلل

الداخمية التي تجتذبو بالحب نحك خالقو محب البشر ،فصار اهلل بالنسبة لو مرعبان كديانان لمخطاة .فالعيب في

اإلنساف الذم فقد نقاكة طبيعتو كىذا ىك سر خكفنا مف المكت اآلف .بؿ إف اهلل مف محبتو تكارم عف اإلنساف

فآدـ لـ يعد يحتمؿ نكر اهلل ،كحتي ال يمكت اإلنساف.

ُُ
ً
ت ًم ىف َّ
ىف الى تىأٍ يك ىؿ ًم ٍن ىيا؟» "
أية (ُُ( " -:فىقى ى
ص ٍيتي ىؾ أ ٍ
اف؟ ىى ٍؿ أى ىك ٍم ى
ىعمى ىم ىؾ أ َّىن ىؾ يع ٍرىي ه
اؿ « :ىم ٍف أ ٍ
الش ىج ىرًة الَّتي أ ٍىك ى
ُّ
ُِ
طتٍ ًني ًم ىف َّ
ب
الر ُّ
ىع ى
اؿ َّ
ت» .فىقى ى
األيات (ُِ " -:)ُّ-فىقى ى
الش ىج ىرًة فىأى ىك ٍم ي
اؿ ى
آد يـ« :ا ٍل ىم ٍأرىةي الًَّتي ىج ىع ٍمتى ىيا ىم ًعي ًى ىي أ ٍ
ً
ت»" .
لو لً ٍم ىم ٍأر ًىة « :ىما ى ىذا الًَّذم فى ىع ٍم ًت؟» فىقىالى ًت ا ٍل ىم ٍأرىةي« :ا ٍل ىح َّي ية ىغ َّرتًٍني فىأى ىك ٍم ي
اإل ي
كاف قصد اهلل أف يعترؼ اإلنساف بخطيتو كلكف ىذا لـ يحدث ،بؿ برر اإلنساف نفسو كألقي المكـ عمي الغير.

كربما يككف جكاب حكاء أفضؿ مف جكاب آدـ إذ ىي تقر بأنيا خدعت كعيب أف آدـ كىك رأس المرأة يختبئ

كراء إمرأة كاف المفركض أنيا ىي تمتثؿ بو كتتعمـ منو .كنبلحظ أف اهلل لـ يدخؿ في حكار مع الحية (إبميس)

فيك ال أمؿ لو في الخبلص .كلؤلسؼ فما زالت ىذه ىى عادة اإلنساف ،فكثيريف حيف يذكركف خطاياىـ يقكلكف
أف اهلل ىك السبب.

ُْ
لو لً ٍمحي ً
ب ً
َّة« :أل َّىن ًؾ فى ىع ٍم ًت ى ىذا ،ىم ٍم يعكىن هة أىٍن ًت
الر ُّ
اؿ َّ
األيات (ُْ " -:( ُٓ-فىقى ى
اإل ي ى
ُٓ
ًً
ً
يف يك َّؿ أىي ً
يع يك يح ً
ىج ًم ً
ىضعي ىع ىد ىاكةن
س ىع ٍي ىف ىكتيىر نابا تىأٍ يكمً ى
َّاـ ىح ىي ًات ًؾ .ىكأ ى
كش ا ٍل ىبّْريَّة .ىعمىى ىب ٍطنؾ تى ٍ
ً
ؽ أر ً
ىنسمً ًؾ كىن ً
يف ىع ًق ىب يو»" .
س ىح ًق ى
ٍسؾ ،ىكأى ٍنت تى ٍ
سم ىيا .يى ىك ىي ٍ
ٍ ى ٍ
س ىح ي ى ى
لعنة الحية :

يع ا ٍل ىب ىي ًائًـ ىك ًم ٍف
ًم ٍف ىج ًم ً
ىب ٍي ىن ًؾ ىكىب ٍي ىف ا ٍل ىم ٍأر ًىة ،ىكىب ٍي ىف

ُ .ىذه المعنة مكجية إلبميس في الحقيقة فيك الذم صار مكركىا مف كؿ الناس.

ِ .كالمعنة مكجية لمحية كأداة أعثر بيا الشيطاف اآلخريف .كاهلل بيذا يشرح لنا أف عقكبة مف يعثر اآلخريف
كبيرة .كاهلل ىنا يستخدـ الحية ككسيمة شرح كما لعف المسيح التينة.
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ّ .اهلل يعاقب الحية ألنيا كانت األداة في الخطية ،ىكذا الجسد ألنو أداة الخطية البد كاف يعاقب مع النفس
يكـ الدينكنة .كىذه الفكرة نجدىا أيضان في عقكبة الثكر الذم ينطح إنسانان فيقتمو ،فكاف البد مف قتؿ الثكر

(خرُِ.)ِٗ،ِٖ:

ْ .ىناؾ إحتماؿ بأف الحية كاف ليا قبؿ المعنة أرجؿ تمشي عمييا كترفع نفسيا عف األرض ،كلكف الميـ أف

اآلف الحية تسعي عمي بطنيا كتمحس التراب أك ىي تحصؿ عمي طعاميا ممكثان بو .ىكذا كؿ إنساف
يقبؿ أف يككف أداة لمعدك الشرير يصير كالحية ،يسعي عمي بطنو محبان لؤلرضيات ،ليس لو أقداـ ترفعو

عف التراب ،كال أجنحة تنطمؽ بو فكؽ الزمنيات كاألرضيات الفانية .يصير محبان ألف يمؤل بطنو بالتراب.

كاذ يمؤل نفسو بالتراب يصير ىك نفسو ترابان أم مأكبلن لمحية .ياليت لنا أجنحة الركح القدس نرتفع بيا

عف األرضيات لمسماء.

ٓ .كالشيطاف بعد أف كاف جميبلن قبؿ سقكطو صار كرييان .كأكؿ التراب رمز لمدناءة.

ٔ .صارت العداكة دائمة بيف الشيطاف (الحية) كبيف اإلنساف فالحية دائما تعض اإلنساف في قدمو كاإلنساف
يقتؿ الحية بضرب رأسيا .كالحظ اف اإلنساف كالحية كانا قد إتفقا في الشر كالنتيجة كانت كراىية

كقطيعة بينيما فالكراىية كالقطيعة مصاحباف لمخطية.

البركة داخؿ المعنة" :حكلت لي العقكبة خالصان ..القداس الغريغكرم"
نجد داخؿ الكممات التي لعف بيا اهلل الحية بركات كثيرة لئلنساف.
ُ .نسؿ المرأة :ىك المسيح ...إذف ىي نبكءة بتجسد المسيح .كلـ يقؿ نسؿ الرجؿ فيك كلد مف العذراء بدكف
زرع بشر .لذلؾ رجع لكقا بنسب المسيح إلي آدـ ليظير أف نسمو سحؽ رأس الحية .ككاف كؿ القدماء

مف األباء ينتظركف مسيا حتي السامرية تكارثت ىذا الرأم (يكْ) .ككجدكا في مصر صكرة لئللو "ىاك"

يسحؽ رأس حية.

ِ .تسحؽ عقبو :ىذه تشير ألالـ المسيح كمعاناتو التي لحقت بطبيعتو البشرية .فالشيطاف أقنع الييكد
بإضطياد المسيح كصمبو كأقنع بطرس بإنكاره .ككؿ ىذا ليعطؿ الخبلص

ّ .يسحؽ رأسؾ :راجع رؤ ُٔ + َِ:لكَُ َِ-ُٕ:المسيح بصميبو سحؽ إبميس ككِ.ُٓ،ُْ:

 +إذف نجد في نفس الكممات لعنة لمشيطاف كبركات لئلنساف .كىذه تشبو نار ناحية الشعب تضئ ليـ ليبلن
كسحابة تجاه المصرييف تظمميـ (خر ُْ) َِ:

 +كالحظ أف سحؽ رأس الشيطاف يشير لحيمو كأفكاره كخبثو.
 +نجد في ىذه اآليات أكؿ كعد بالخبلص.

 +مازالت الحية تسحؽ عقب كؿ مف يقبؿ أف ينزؿ مف الحياة السماكية.
ُٔ
ش ًت ىياقي ًؾ ىك يى ىك
اؿ لً ٍم ىم ٍأر ًىة« :تى ٍك ًث نا
كف ا ٍ
أية (ُٔ( " -:ىكقى ى
يف أ ٍىكالى ندا .ىكًالىى ىر يجمً ًؾ ىي يك ي
اب ىح ىبمً ًؾً ،با ٍل ىك ىج ًع تىمً ًد ى
ير أي ىكثّْير أىتٍ ىع ى
كد ىعمى ٍي ًؾ»".
س ي
ىي ي
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تأديب المرأة :
ُ .يبلحظ أف أتعاب المرأة في كالدتيا أكثر مف أم خميقة أخرم.

ِ .اهلل كضع الزكاج ليككف الرجؿ رأس المرأة يفيض عمييا مف حبو كىي تخضع لو بالمحبة كلكف يبدك في
ىذا الكبلـ أنو نكع مف الرياسة كالخضكع حتي يقكد المرأة لمتكاضع كالتكبة.

ّ .إلي رجمؾ يككف إشتياقؾ :لشعكرىا بالضعؼ المستمر كاحتياجيا لمحماية .كنبلحظ أف إشتياؽ المرأة
لمرجؿ دفعيا لمتغمب عمي المخاكؼ مف الكالدة كأتعابيا كحتي ال ترفض الزكاج .كأيضا ككف الرجؿ يسكد

عمييا أعطي أف يككف لمبيت رأس كاحد.

البركة داخؿ العقكبة :

ُ .رأينا سابقا اف العقكبة أثمرت عف كجكد رأس كاحد لؤلسرة .كاستم اررية الحياة بالنسؿ..

ِ .إلي رجمؾ يككف إشتياقؾ :الرجؿ ىنا يشير لممسيح كالمرأة تشير لمكنيسة كىي تشتاؽ لو.
ّ  .يسكد عميؾ :بالحب كبصميبو .كىي تشتاؽ لمجيئو عبر العصكر.

ْ .أتعاب حبمؾ :غؿ ْ .ُٗ:فنرم ىنا الكنيسة كخداميا يتألمكف لكي يكلد أم مؤمف ،كيفرحكف بعد أف
يتكب ىذا المؤمف ،أالميـ ىي جيادىـ معو كصمكاتيـ ألجؿ تكبتو.
ُٕ
ً
س ًم ٍع ى ً ً
ت ًم ىف َّ
ص ٍيتي ىؾ قى ًائالن :الى
األيات (ُٕ " -:(ُٗ-ىكقى ى
ام ىأرًىت ىؾ ىكأى ىك ٍم ى
اؿ ى
الش ىج ىرًة الَّتي أ ٍىك ى
آلد ىـ« :أل َّىن ىؾ ى
ت لقى ٍكؿ ٍ
ُٖ
ً
ض ًبسب ًب ىؾً .بالتَّع ًب تىأٍ يك يؿ ًم ٍنيا يك َّؿ أىي ً
ب
ت لى ىؾ ،ىكتىأٍ يك يؿ يع ٍ
َّاـ ىح ىي ًات ىؾ .ىك ى
س نكا تيٍن ًب ي
شى
تىأٍ يك ٍؿ م ٍن ىيا ،ىم ٍم يعكىن هة األ ٍىر ي ى ى
ى
ش ٍك نكا ىك ىح ى
ى
يخذ ى ً
ض الًَّتي أ ً
اب ،ىكًالىى تير و
كد إًلىى األ ٍىر ً
ا ٍل ىح ٍق ًؿً ُٗ .ب ىع ىر ً
كد»".
اب تى يع ي
ؽ ىك ٍج ًي ىؾ تىأٍ يك يؿ يخ ٍب ناز ىحتَّى تى يع ى
ٍت م ٍن ىيا .أل َّىن ىؾ تيىر ه
ى
تأديب الرجؿ :

ُ .لعنة األرض :تعني أنيا لـ تعد سخية في عطائيا بؿ صارت قاسية ال تعطي إال بالتعب.
ِ .أكؿ الخبر بعرؽ الكجو يشير ألف العمؿ لـ يعد لذة بؿ صار تعبان.

ّ .األرض تنبت شككان كحسكان :أم عقكبتيا الحريؽ عب ٔ .ٖ:كالشكؾ يشير ألف آدـ كاف يجد في عممو
آالمان تكخزه .كاألمراض كاألحزاف ىي شكؾ كحسؾ.

ْ .أكؿ عشب الحقؿ :كاف العشب طعاـ الحيكانات فصار طعامان لئلنساف .كىذا ما حدث مع نبكخذ نصر
فرفع عينيو لمسماء .فيذه العقكبة تشير ألف اهلل يريد أف نرفع أعيننا لمسماء كنعرؼ أف ىذه األرض
ليست مكاننا كال فييا راحتنا ،بؿ كميا تعب كأشكاؾ كحسؾ كىي ممعكنة فبل نشتاؽ أف نحيا فييا لؤلبد.

ٓ .إلي التراب تعكد :ىي عقكبة المكت .أما مف إشتاؽ لمسماء كعاش في السماكيات .فيسمع الصكت أنت
عشت في السماكيات فممسماء تعكد ،ىذا عمؿ نعمة .
ٔ .يقكؿ بكلس الرسكؿ " ...كىكذا إجتاز المكت إلى جميع الناس ،إذ أخطأ الجميع" (ركٓ  .)ُِ :كىذا
يعنى أف كممات بكلس الرسكؿ عف دخكؿ المكت إلى اإلنساف كاف بسبب الخطية ،كلكف لـ يكف ىذا

قصد اهلل مف البداية .فاهلل خمؽ اإلنسا ف ليحيا إلى األبد .كلكف كبلـ بكلس الرسكؿ ال ينطبؽ سكل عمى
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الناس فقط فى ىذه اآلية ،كبالتالى نفيـ أف بقية الخميقة كانت معرضة لممكت .فالنباتات تمكت
كالحيكانات كانت تمكت .كمف بقايا الحيكانات الضخمة القديمة المدفكنة فى التراب يخرج البتركؿ .كىذه

الحيكانات خمقيا اهلل فى اليكـ الخامس لمخميقة .ككاف المكت مكجكدا ليصير كسيمة ليحيا اإلنساف اآلف

الذل ال يستغنى عف البتركؿ .ككأف اهلل كاف يي ٌعد الكسيمة التى نحيا كنتحرؾ بيا اآلف منذ مبلييف
السنيف .ككاف المكت كسيمة إنذار كايضاح آلدـ حتى يفيـ نتيجة الخطية.

بركات داخؿ العقكبة :

ىذه المعنة لؤلرض كاألالـ كاألتعاب التي يعاني منيا اإلنساف صارت تدفعو لئلشتياؽ لمخبلص مف أتعاب ىذا

العالـ حتي يذىب لمراحة .بؿ المكت نفسو صار طريقان لمخبلص مف ىذا الجسد كمف شيكاتو (ركٕ)ِْ:
كصارت السماء شيكة (فيُ )ِّ:بؿ العمر القصير صار بركة حتي ال يعتمد اإلنساف عمي طكؿ عمره فيحيا

في الخطية ،بؿ يككف مستعدان دائمان.
ماذا حمؿ المسيح عنا:
قبؿ المسيح عنا كؿ آثار الخطية ،كحمؿ كؿ ما كاف يجب عمي آدـ أف يحتممو
ُ .المعنة :المسيح قبؿ المعنة "ممعكف كؿ مف عمؽ عمي خشبة" كصار لعنة ألجمنا
ِ .التعب :المسيح صار رجؿ أكجاع كمختبر الحزف (أش ّٓ + ّ:عبٓ .)ٕ :

(رك ٓ)َِ-ُِ:
(غؿ ّ.)ُّ:

ّ .الشكؾ :ىذا حممو عمي رأسو.

ْ .المكت :كقد تذكقو المسيح ألجمنا عب ِ.ٗ:

ٓ .العرم :فقد عمؽ المسيح عاريان عمي الصميب.

ٔ .تعب الكالدة :ىك يتعب ليأتي بالمؤمنيف " مف تعب نفسو يرم كيشبع أش ّٓ.ُُ:
ٕ .الخضكع :أطاع المسيح حتي المكت ،مكت الصميب بؿ خضع لمنامكس
ٖ .العرؽ :ىك عرؽ دمان في بستاف جثسيماني لك ِِ.ْْ:

غؿ ْ + ْ:في ِٖ:

ٗ .الحزف :صار رجؿ أحزاف أش ّٓ.ّ:

َِ
آدـ اسـ ً ً
اء» أل َّىن ىيا أ ُّيـ يك ّْؿ ىح ٍّي".
ام ىأرىتو « ىح َّك ى
أية (َِ ( " -:ىكىد ىعا ى ي ٍ ى ٍ
أ ُّيـ يك ّْؿ ىح ٍّي :

كما رأينا فاهلل ىحم ىؿ أيات العقكبات ببركات الخبلص كقد فيـ آدـ الكعكد المتضمنو في ىذه الكممات .كتسمية آدـ
إلمرتو حكاء (مف كممة حياة) ىي ختـ تصديؽ عمي كعكد اهلل .كما غير اهلل إسـ إبراـ إلي إبراىيـ كختـ تصديؽ
أ
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إمرة كاآلف يسمييا حكاء عمي الرجاء في كعد اهلل بمخمص يأتي لو بالحياة.
عمي الكعد .ىك سبؽ لو أف سماىا أ

كمف نسميا سيأتي المخمص الذم يسحؽ رأس الحية .فآدـ فيـ كاستكعب أقكاؿ اهلل بأف حكاء ستصير أمان لممسيح

الحي الذم يعطي حياة لمكؿ .كفي آدـ نرم أبان لكؿ البشرية كفي حكاء نرم أمان لكؿ البشرية .كلذلؾ مف خبلليما
سقطنا معيما تحت ذات التأديب حتي جاء آدـ الثاني ييب الحياة لممؤمنيف كصارت حكاء الثانية ىي الكنيسة

كالدة كؿ المسيحييف.

ُِ
و
ً
آلدـ ك ً ً ً
ب ً
س يي ىما "
الر ُّ
ص ىن ىع َّ
اإل ي
ص نة م ٍف ًج ٍمد ىكأىٍل ىب ى
ام ىأرىتو أىقٍم ى
أية (ُِ ( " -:ىك ى
لو ى ى ى ٍ
األقمصة الجمدية جاءت مف ذبائح.

كفي الذبائح رأم آدـ حيكاف برئ يمكت  ،ليمبس ىك كفيـ أىمية الذبيحة أف ىناؾ برئ يمكت ليستتر ىك .إذان

األقمصة الجمدية فييا يشرح اهلل طريقة الحياة ،كيؼ تككف حكاء أـ كؿ حي كليست أمان لكؿ ميت .كبالذبيحة
يشرح اهلل كيؼ يتحكؿ المكت لحياة.

كنرم ىنا كيؼ أف اهلل ييتـ بممبسيـ .كاذا كجدنا مف يفتخر بمبلبسو نفكر في أنو يفتخر بعريو كخطيتو فبدكف
الخطية ما كاف في حاجة لممبس كال حماية المبلبس.

كنبلحظ أف اهلل كآدـ تقاسما الذبيحة فاهلل حصؿ عمي المحـ كذبيحة محرقة كآدـ حصؿ عمي الجمد يمبسو.

كالمسيح قدـ نفسو ذبيحة محرقة لآلب ككسانا برداء بره كسترنا كستر خطايانا كذبيحة خطية.
سؤاؿ  -:مف الذل قدَّـ الذبيحة؟
ىناؾ خركؼ مذبكح فمف الذل ذبحو  -اهلل أـ آدـ؟

قطعا لف يمد اهلل يده إلى سكيف ليذبح الخركؼ كيسمخو كيصنع مف جمده أقمصة يليمبًس آدـ كحكاء كيسترىما.
كالمنطؽ أف آدـ ىك الذل صنع ذلؾ بإرشاد مف اهلل .كلكف ىذا لـ ييذكر ،بؿ كؿ ما قيؿ "صنع الرب اإللو آلدـ

أقمصة مف جمد كألبسيما" .كمف ىذا نفيـ أف الذل قدـ الذبيحة ىك الرب اإللو .كسبؽ شرح أف الرب اإللو ىك
اإلبف الكممة .فمماذا لـ يقؿ الكتاب أف الرب اإللو قدـ الذبيحة؟ الحقيقة أف فى ىذه اآلية إشارة كاضحة ألف

الذبيحة التى تستر حقيقة ىى ذبيحة المسيح عمى الصميب .كالمسيح ىك الذل قدـ ذاتو "بؿ أضعيا أنا مف ذاتى،
لى سمطاف أف أضعيا كلى سمطاف أف آخذىا" (يكَُ  .)ُٖ :لذلؾ نسمع ىنا صنع الرب اإللو آلدـ أقمصة

فالذل صنع كالذل ستر ىك المسيح اإلبف ،بأف قىدـ نفسو ذبيحة عمى الصميب .كلكف إف فيمنا ىنا أف آدـ ىك
الذل ذبح الخركؼ ،فيذا ألف البشر أكالد آدـ ىـ الذيف صمبكا المسيح .كمرة أخرل نرل أف المسيح صار مف
أكالد آدـ ،أتى ليقدـ نفسو ذبيحة مف أجؿ أف يستر آدـ كبنيو .ككاف ذلؾ بيد أكالد آدـ كما ذبح آدـ الخركؼ

كقدمو ذبيحة ،كلكف الذل ستره ىك إبف اهلل الرب اإللو.
ِِ
اف قى ٍد صار ىكك ً
لو « :يى ىكىذا ً
ب ً
ارفنا ا ٍل ىخ ٍي ىر ىك َّ
اح ود ًم َّنا ىع ً
اآلف لى ىعمَّ يو ىي يم ُّد
الر ُّ
اؿ َّ
أية (ِِ ( " -:ىكقى ى
اإل ي
الش َّر .ىك ى
س ي
ىى ى
اإل ٍن ى
شجرًة ا ٍلحي ً
ً
ضا ىكىيأٍ يك يؿ ىكىي ٍح ىيا إًلىى األ ىىب ًد»" .
اة أ ٍىي ن
ىي ىدهي ىكىيأٍ يخ يذ م ٍف ى ى ى ى ى
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قى ٍد صار ىكك ً
اح ود ًم َّنا  :ىذه قد تعتبر أسمكبا تيكميان فيؿ صارت معرفة اإلنساف كمعرفة اهلل كىذا ما كاف اإلنساف
ىى ى
يأممو .فاهلل لقداستو يعرؼ الشر كيكرىو .أما اإلنساف لضعفو فصار يعرؼ الشر كيشتييو كىذا ىك ما أكرثو آدـ
لمبشرية .كككف اإلنساف صار ككاحد مف الثالكث فيذه تعتبر نبكة عف تجسد المسيح األقنكـ الثاني فيك الذم

تجسد كصار ككاحد منا .

اإلنساف ال يستطيع اف يحيا مف ذاتو لؤلبد لذلؾ كضع اهلل طريقة يحيا بيا كىي شجرة الحياة .كاآلف بعد أف
كقعت عمي اإلنساف عقكبة المكت كاف البد اف يحرـ مف شجرة الحياة كلكف داخؿ كؿ عقكبة ىناؾ بركة .فكاف

يجب أف يمكت آدـ حتي يتخمص مف جسد الخطية .كصار المكت عبلجان ألنو يضع حدان لمشركر .فاهلل ال يريد

لئلنساف أف يحيا بجسد شكىتو الخطية.

ِّ
ض الًَّتي أ ً
ب ً
يخ ىذ ًم ٍن ىيا" .
الر ُّ
ىخ ىر ىج يو َّ
أية (ِّ ( " -:فىأ ٍ
لو ًم ٍف ىجنَّ ًة ىع ٍد وف لً ىي ٍع ىم ىؿ األ ٍىر ى
اإل ي
طرد اإلنساف مف الجنة

ُ .اهلل بذلؾ يعمف عدـ رضائو عف تصرؼ آدـ .
ِ .ىناؾ مراحـ محفكظة لئلنساف بعد مكتو .
ّ .خارج الجنة سيقارف بيف حالو فييا كحالو خارجيا فيتكب كيشتاؽ هلل كما حدث مع اإلبف الضاؿ.
ْ .إذا قدـ تكبو يسمع الصكت "تككف معي في الفردكس"
ِْ
ًً
و
َّ ً
اف ،ىكأىقىاـ ى ً
ً
ط ىرىد ً
ط ًري ً
ش ىج ىرًة
اس ًة ى
أية (ِْ ( " -:فى ى
ؽ ى
س ى
يـ ،ىكلى ًي ى
س ٍيؼ يمتى ىقمّْ وب لح ىر ى
يب ى
اإل ٍن ى
ش ٍرق َّي ىجنة ىع ٍد وف ا ٍل ىك يركب ى
ى
ا ٍلحي ً
اة".
ىى

الكاركبيـ يمنع اإلنساف :

ألنو صارت حالة عدـ سبلـ بيف السمائييف كاألرضييف ألف اإلنساف في حالة تمرد عمي اهلل .كبنفس المفيكـ كاف

ىناؾ كاركبيـ عمي حجاب قدس األقداس كصار الكاركبيـ شاىدان عمي تنفيذ العقكبة حتي جاء المسيح الراكب
عمي الكركب كشؽ حجاب الييكؿ كصار الصمح بيف األرضييف كالسمائييف .بؿ صار فرح في السماء برجكع

خاطئ كاحد كتكبتو.

بؿ أف الكاركبيـ ىذا صار شاىدان عمي محبة اهلل الذم اليريد لئلنساف أف يحيا في جسد شكىتو الخطية ،بؿ عميو

أف يمكت أكالن بيذا الجسد ليحصؿ عمي الجسد الممجد بعد ذلؾ كيحيا لؤلبد في مجد .فالكاركبيـ ىك شاىد عمي
مراحـ اهلل الذم بدمو سكؼ يستعيد اإلنساف مجده كحياتو األبدية فالكاركبيـ كانكا فكؽ تابكت العيد ينظ ارف دـ

ذبيحة الكفارة عمي غطاء تابكت العيد .كالدـ يعمف غفراف اهلل لمشعب حتي ال ييمؾ الشعب .لذلؾ دعي الغطاء

كرسي الرحمة فى الترجمة السبعينية.

ككما اف الكاركبيـ كاف شاىدان عمي محبة اهلل كاف اهلل ال يريد اف نحيا في ىذا الجسد الذم سكنت فيو الخطية

فشكىتو  ،كاف اهلل ينتظر حتي يتمـ لنا الفداء كنمبس االجساد الممجدة  .ىكذا فالكاركبيـ شاىد عمي كممة اهلل
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ككعده بأف يأتى المسيح نسؿ المرأة ليسحؽ رأس الحية  .كالسيؼ في يد المبلؾ ىك كممة اهلل النارية أل كعكد اهلل

= لييب سيؼ  ( .عب ْ ) ُِ :

كىك متقمب = which turned every way

أم يظير كممة اهلل ككعده لكؿ الخميقة ككؿ لساف بأف المخمص آ وت  .أليس ىك المبلؾ الكاركبيـ ذك األربع كجكه
( حز ُ  + ٕ – ٓ :رؤ ْ  . ) َُ – ٖ:كنحف نرم ىذه الكعكد كتحقيقيا في األربع أناجيؿ  ،كرمكز األناجيؿ
كما تعممنا الكنيسة ىي نفسيا كجكه الكاركبيـ  .كالسيؼ متقمب فيك كما أنو يعمف رحمة اهلل ككعكده لؤلتقياء

بدخكؿ األمجاد السماكية ،فيك يعمف فى نفس الكقت عدؿ اهلل كىذا تحذي ار لمسالكيف فى الشر باليبلؾ.

لحراسة طريؽ شجرة الحياة = مما سبؽ نفيـ معنى ىذه العبارة  ،أف ىذا الكاركبيـ يقؼ أماـ العالـ كمو شاىدا
عمى مراحـ اهلل كصدؽ كممتو ككعكده بعكدة اإلنساف المطركد .كبنفس المعنى نجد أف يكحنا الحبيب رأل حكؿ
العرش فى السماء قكس قزح شبو الزمرد  ،قكس قزح = اهلل ال يريد إىبلؾ البشر  .الزمرد بمكنو األخضر= ىك

كيظير كعكده لكؿ العالـ بأنو يريد الحياة لمبشر  ،كسيفعؿ كالكاركب شاىد
إشارة لمحياة  .إذان المعنى أف اهلل ييعمف ي
عمى ىذه الكعكد .
طرد االنساف مف الجنة

جغرافيا فاف الجنة ىي في أرض العراؽ كما أرينا مف قبؿ  .فما معني طرد آدـ مف الجنة؟
عدف أم الفرح  .كبالتالي نفيـ اف آدـ استمر في ارض العراؽ كلكنو ما عاد يستمتع
الجنة كاف اسميا جنة ٍ
بالفرح  .فبسبب الخطية ما عاد قاد ار أف يعايف اهلل اك يراه فكاف أف إختبأ مف اهلل  .كبدأ الحب يفتر كالفرح يقؿ .
فبحث عف المذة الحسية عكضا عف الفرح

كىذا معني انيما عمما انيما عريانيف كلكف شتاف الفرؽ بيف المذة كالفرح  .ىذا الذم أعاده لنا المسيح بفدائو "

أراكـ فتفرح قمكبكـ " (يك ُٔ  ) ِِ :كالمسيح أرسؿ لنا " الركح القدس الذم سكب محبة اهلل في قمكبنا" (ركٓ :
ٓ) كأصبح مف ثمار الركح المحبة كالتي نتيجتيا الطبيعية الفرح (غؿ ٓ ) ِِ :كبيذا إستعدنا الحالة الفردكسية

االكلي.

رأينا فى ىذا اإلصحاح خطية آدـ كىذه الخطية ىى الخطية التى تكارثيا البشر بإسـ الخطية الجدية كىى التمرد
كالعصياف ،لقد كاف أماـ آدـ كؿ شجر الجنة لكنو إختار الشجرة الكحيدة الممنكعة .كدخؿ لمقامكس اإلنسانى

القكؿ ( كؿ ممنكع مرغكب )  .كصارت شيكة اإلنساف أف يحصؿ عمى ما ليس لو كىذا ما قالو سميماف الحكيـ "

المياه المسركقة حمكة كخبز الخفية لذيذ " (أـٗ  . )ُٕ :كالخطية تعريفيا ببساطة أف اإلنساف يبحث عما يريده
ىك كليس ما يريده اهلل ،كلغكيا فكممة خطية تعنى مف يخطئ إصابة اليدؼ فيفقد المكافأة ،كركحيا فمف يصر

عمى خطيتو ببل تكبة يفقد المكافأة التى ىى الخبلص كيحرـ مف معاينة مجد اهلل (ركّ  . )ِّ :كبالنسبة آلدـ
فيك حينما أخطأ فقد الجنة بكؿ أفراحيا كجماليا كما عاد يرل اهلل ففقد بالتالى ما كاف لو مف مجد كبياء خمقتو

األكلى....إلخ.
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إذا فمعنى طرد اإلنساف = ما عاد يرل اهلل ففقد صكرة المجد فالمجد ىك إنعكاس مجد اهلل عميو  /فقد الحياة
األبدية كمات  /فقد حالة الفرح .....إلخ  .كراجع فى مقدمة سفر التككيف مكضكع نتائج الخطية .
خطية اإلنساف أنو أراد أف يصير مثؿ اهلل  -فما معنى ىذا؟

مثاؿ  -:ممؾ عظيـ إتخذ لو زكجة مف بنات الشعب كألبسيا مبلبس الممكؾ كجمست بجانبو .فسجد أماميا

الكزراء كالقادة .فقالت لمممؾ "أنا مثمى مثمؾ" = "راسى براسؾ" .ىذا ىك الخطأ .الممؾ رفعيا كعظميا كجعميا
تمبس مثمو مبلبس ممككية كنالت كؿ اإلحتراـ ،فيك مف محبتو ليا صنع ليا كؿ ىذا .فمماذا الشعكر بالعظمة

باإلنفصاؿ عنو؟!

كىذا ما فعمو اإلنساف .لقد خمقو اهلل عمى صكرتو ككاف فى جنة جميمة جدا ،كيحيا فى فرح كاهلل شريكا لو فى

عممو .كاهلل يريده عظيما لكف فيو كليس باإلنفساؿ عنو.

اإلتحاد باهلل يعطينا إمكانيات ال نيائية "أستطيع كؿ شئ فى المسيح الذل يقكينى" (فىْ  .)ُّ :كأما اإلنفصاؿ

عف اهلل فيعنى الكقكع فى حيز المحدكد .ككؿ ما لو حدكد فيذا = المكت .ككردة جميمة شعرت بجماليا فقالت

لمفرع المكجكدة فيو  -أستطيع أف أحيا لكحدل شاعرة بجمالى  -مثمى مثمؾ  -فماذا سيككف رد الفرع؟ ستمكتيف
لك إنفصمتى عنى ،فمف أيف لؾ عصارة الحياة.

أمثمة عمى مف ىك فى المسيح  -:بكلس الرسكؿ فى المسيح صار لو إمكانيات ال نيائية  -فيك ما زاؿ يعمؿ
حتى اآلف كفى كؿ مكاف مف خبلؿ ما كتبو فى اإلنجيؿ .كلنرل كيؼ أنتصر جدعكف بعدد قميؿ عمى أعداد

ضخمة.

أمثمة عمى مف ىك ليس فى المسيح  -:مف ىك أقكل إنساف فى العالـ؟ لـ يكجد مف ىك مثؿ شمشكف .كلكف
ماذا تفيد القكة الخارقو لشمشكف أماـ مسدسات اليكـ .كماذا يفعؿ ذكاء أل إنساف أماـ مشكمة المكت؟

الذكاء الركحى إذان أف ننسب كؿ ما ننجح فيو هلل فيستمر ىك المصدر البلنيائى لكؿ بركة فى حياتنا .كالغباء

الركحى أف ننسب النجاح لقدراتنا فنقع فى حيز المحدكد.
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اإلصحاح الرابع

عكدة لمجدكؿ

بعد أف سقط آدـ كحكاء حمؿ نسميما ميكركب الخطية .كظير ىذا بقكة في الجريمة األكلي التي شيدت قتؿ
قاييف ألخيو ىابيؿ .كرأينا نتائج الخطية حسد كبغضة كقتؿ …ألخ.
ُ
ب»" .
الر ّْ
ت ىر يجالن ًم ٍف ًع ٍن ًد َّ
أية (ُ) " -:ىك ىع ىر ى
يف .ىكقىالى ًت« :اقٍتىىن ٍي ي
ؼ ى
ام ىأرىتى يو فى ىح ًبمى ٍت ىك ىكلى ىد ٍت قىا ًي ى
آد يـ ىح َّك ى
اء ٍ
ىذا ىك التعبير الميذب اإلنجيمي لممعاشرة الزكجية .ككاف آدـ مف المفركض اف يعاشر زكجتو قبؿ السقكط

إلنجاب بنيف لكف دكف شيكة.
ب :يمكف ترجمتيا (إقتنيت رجبلن ىك الرب) أك (بمعكنة الرب) كىذا معناه أف حكاء
الر ّْ
ت ىر يجالن ًم ٍف ًع ٍن ًد َّ
اقٍتىىن ٍي ي
تصكرت أف إبنيا ىك المخمص أك ىي تنسب هلل الخمؽ فيك المكجد الخالؽ .كىكذا عمينا اف ننسب كؿ نجاح هلل.
ِ
يف ع ً
اف ىىا ًبي يؿ ر ً
امالن ًفي األ ٍىر ً
ض" .
اد ٍت فى ىكلى ىد ٍت أ ى
ىخاهي ىىا ًب ى
أية (ِ) " -:ثي َّـ ىع ى
اع نيا لً ٍم ىغ ىنًـ ،ىك ىك ى
يؿ .ىك ىك ى
اف قىا ًي ي ى
ى
ىىا ًبي ىؿ:
معني إسمو غير ثابت أك زائؿ كالبخار كىذا اإلسـ قد تككف حكاء أطمقتو عمي إبنيا بعد أف قتمو قاييف أخكه

فقالت أنو زاؿ كما يزكؿ البخار .أك تككف أسمتو ىذا األسـ ألنيا تيقنت أف كؿ إنساف مصيره الزكاؿ حسب

قضاء الرب .كنبلحظ أف األسماء غالبان كانت تطمؽ عمي اإلنساف ليس كىك صغي انر فالعدد كاف قميؿ ال يحتاج
ألسماء لمتمييز (كىذا سكؼ نبلحظو في أسماء أكالد قاييف) .أك ألف حكاء تصكرت أف قاييف ىك المخمص الذم

أرسمو اهلل ككؿ ما سكاه ىك ىباء "في ّ "ٖ:ككاف ىابيؿ راعيان لمغنـ كىكذا كاف داكد ،ككاف المسيح ىك ال ارعي

الصالح .كنبلحظ ىنا كركد اسـ ىابيؿ قبؿ قاييف.

يف :...ىنا يظير مفيكـ البككرية الركحية كالجسدية فقاييف ىك البكر جسديان لكنو لشره
اف قىا ًي ي
اف ىىا ًبي يؿ ...ىك ىك ى
ىك ىك ى
فقد البككرية فتقدـ عميو ىابيؿ (مثؿ رأكبيف كعيسك كغيرىما ،فرأكبيف فقد البككرية كصارت ليكسؼ الطاىر ،الذل
حصؿ عمى نصيب البكر المضاعؼ فى الميراث  .كىكذا كاف مع عيسك كيعقكب).

كىكذا كاف المسيح ىك بكر بيف إخكة كثيريف .بكر البشرية جسديان .ككاف قاييف رم انز آلدـ األكؿ ،بكر البشرية

جسديان ،كقد فقد بككريتو ليظير ىابيؿ الحقيقي السيد المسيح ،آدـ الثاني كالبكر الحقيقي لمبشرية .كقاييف يرمز
لجماعة الييكد الذيف حممكا بككرية معرفة اهلل لكنيـ جحدكا اإليماف بالمخمص كتمطخ مجمعيـ بسفؾ دـ البرئ،

ليأتي ىابيؿ ممثبلن لكنيسة العيد الجديد تضـ أعضاء مف األمـ ،فتحتؿ البككرية الركحية كتحسب كنيسة أبكار

عب ُِ ِّ:خبلؿ إلتصاقيا أك إتحادىا بالرب البكر .كنبلحظ أف عمؿ ىابيؿ الرعاية كىذه تشير لمف يدير
كيقكد طاقات جسده (الغنـ) أما عمؿ قاييف الزراعة في األرض ربما تشير لمف كجو عنايتو لمزمنيات .لنأكؿ

كنشرب ألننا غدان نمكت إش ُِِ + ُّ:كك ُٓ .ِّ:كنبلحظ أنو فى البداية كقبؿ الطكفاف لـ يككنكا يأكمكف
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المحكـ ،بؿ يأكمكف مف ثمار األرض .كمف ىنا نفيـ أف ىابيؿ كاف يرعى الغنـ ليقدمكف منيا ذبائح محرقات كـ

عمميـ اهلل.

ّ
ث ًم ٍف
األيات (ّ " -:)ٓ-ىك ىح ىد ى
أ ٍىب ىك ً
ار ىغ ىن ًم ًو ىك ًم ٍف ًس ىم ًان ىيا .فى ىنظى ىر

ْ
بع ًد أىي و
ار األ ٍىر ً
َّـ ًم ٍف أىثٍ ىم ً
ضا ًم ٍف
َّاـ أ َّ
ض قي ٍرىبانا لً َّمر ّْ
ىف قىا ًي ى
َّـ ىىا ًبي يؿ أ ٍىي ن
ىٍ
ب ،ىكقىد ى
يف قىد ى
ٓ
يؿ كقيرب ًان ًو ،ك ً
يف
الر ُّ
َّ
يف ىكقيٍرىب ًان ًو لى ٍـ ىي ٍنظي ٍر .فىا ٍغتىاظى قىا ًي ي
لك ٍف إًلىى قىا ًي ى
ب إًلىى ىىا ًب ى ى ٍ ى
ى

سقىطى ىك ٍج يي يو" .
ًجدِّا ىك ى
لماذا قبؿ اهلل قرباف ىابيؿ دكف قاييف؟

ُ .ربما أشارت عبارة كحدث بعد أياـ :إلي تراخي قاييف في تقدمتو أك ممارستيا ببل حب .كبالرجكع لسفر
البلكييف نفيـ أف قربانان لمرب :عطية دقيؽ.

ِ .ربما أف قاييف حيف قدـ لـ يقدـ أفخر ما عنده بؿ مف أثمار األرض كليس مثؿ ىابيؿ الذم قدـ مف
أبكار غنمو كمف سمانيا .فيك قدـ أفضؿ ما لديو.
ّ .كانت تقدمة قاييف مف ثمار األرض كىذه غير قادرة عمي المصالحة بيف اهلل كاإلنساف أما تقدمة ىابيؿ
فكانت ذبيحة دمكية تحمؿ رم انز لمسيد المسيح الذبيحة الحقيقية الذم صالحنا مع اآلب .كىنا نسأؿ كيؼ

كعمـ أكالده.
عرؼ ىابيؿ التقدمة التي ترضي اآلب؟ بالتقميد كالتسميـ فآدـ عرؼ فكرة الذبيحة التي سترتو ى
ْ .قاييف قدـ مف ثمار األرض كاألرض ممعكنة .كعمكمان فاألرض تشير لمجسد (راجع مثؿ الزارع) كثمار
الجسد أك أعماؿ الجسد ..زني عيارة ..غؿ ٓ .ُِ-ُٗ:كىنا ثمار جسد قاييف أم نتيجة عرقو كتعبو
في أرض ممعكنة .كتشير ألعماؿ البر الذاتي مثؿ كرؽ التيف .بينما ىابيؿ قدـ ذبيحة ليعمف أنو خاطئ
كال سبيؿ لمصمح مع اهلل سكم بكساطة ذبيحة (شخص ثالث) .كىذا ىك إيماف ىابيؿ .باإليماف قدـ ىابيؿ

ذبيحة هلل أفضؿ مف قاييف عب ُُ .ْ:اإليماف بالمسيح الذبيحة الحقيقية .ككؿ أعماؿ الجسد بدكف
المسيح ال قيمة ليا كتصبح غير مقبكلة.

ٓ .أعماؿ قاييف كانت شريرة كأعماؿ ىابيؿ بارة .عب ُُ ْ:أيك ّ ُِ:فالمسيح قاؿ ىابيؿ الصديؽ.

ٔ .ككيؼ عرؼ قاييف اف تقدمة ىابيؿ قد قبمت؟

غالبان بنزكؿ نار مف السماء كما حدث في ال َُُ + ِْ:مؿ ُٖ.َْ-ّٖ:
سقىطى ىك ٍج يي يو :أم نكس كجيو كعبسو مف الخجؿ كالغيظ .فالخطية تفقد اإلنساف سبلمو كتحطمو ليعيش في
ىك ى
غيظ .كضيؽ .كيسقط كجيو لمتراب عكضا عف أف يرتفع لمسماء.
ٔ
ط ىك ٍج يي ىؾ؟ "
الر ُّ
سقى ى
اؿ َّ
أية (ٔ) " -:فىقى ى
يف« :لً ىما ىذا ا ٍغتى ٍظ ى
ب ًلقىا ًي ى
ت؟ ىكلً ىما ىذا ى
اهلل لـ يترؾ قاييف مغتاظا منيا انر بؿ تقدـ إليو بالحب يحدثو كيحاكره قائبلن.
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ت؟ = أم ال سبب لغيظؾ سكم شر فعمؾ .ثـ يبدأ يضع لو أكؿ قانكف لمتكبة "إرجعكا إلي أرجع
لً ىما ىذا ا ٍغتى ٍظ ى
إليكـ" في اآلية القادمة.
ٕ
ت أىفىالى رفٍعه؟ ىكًا ٍف لىـ تي ٍح ًس ٍف فى ًع ٍن ىد ا ٍل ىب ً
كد
ض هة ،ىكًالى ٍي ىؾ ا ٍ
س ي
ش ًت ىياقي ىيا ىكأى ٍن ى
س ٍن ى
اب ىخ ًط َّي هة ىارًب ى
أية (ٕ) " -:إً ٍف أ ٍ
ت تى ي
ىح ى
ٍ
ى
ىعمى ٍي ىيا»" .

ت أىفىالى ىرفٍعه :إف أحسنت أفبل أرفع كجيؾ مف جديد فمماذا تستسمـ لمغيط.
س ٍن ى
إً ٍف أ ٍ
ىح ى
ىكًا ٍف لىـ تي ٍح ًس ٍف فى ًع ٍن ىد ا ٍل ىب ً
كد ىعمى ٍي ىيا = إذا لـ ترجع عف طريقؾ الخاطئة
ض هة ،ىكًالى ٍي ىؾ ا ٍ
س ي
ش ًت ىياقي ىيا ىكأى ٍن ى
اب ىخ ًط َّي هة ىارًب ى
ت تى ي
ٍ
(أم الحسد كالغيظ .كالحقد) فيناؾ خطية أعظـ كىي القتؿ كىي رابضة عند الباب (كرابضة تستخدـ مع الكحكش

فكانت الخطية ىي كحش كىذه تشبو خصكـ إبميس … كأسد) كنتيجة ضعؼ اإلنساف صار ىناؾ شيكة كاشتياؽ
لمخطية لكف ىناؾ سيادة عمييا .فاإلنساف ىك صاحب السيادة كاإلرادة فإف قبميا تسكد ىي عميو .إف تسممت

الخطية لئلنساف تستعبده كينحني أماميا بركح العبكدية كينحدر مف سئ إلي أسكأ .كأنو ينحدر عمي تؿ كدائما
الخطية األسكأ تنتظر عند الباب .كىنا كاف الحسد عند الباب كحينما دخؿ لداخؿ قمب قاييف ظير الغضب

كالحقد عند الباب ،كحينما دخؿ الغضب كالحقد ظير القتؿ عند الباب .كلذلؾ فاهلل يحذر حتي ال يستسمـ فيظير

األسكأ.

كنبلحظ أف كممة خطية ككممة ذبيحة خطية ىي كممة كاحدة .كنبلحظ أيضأ اف الضمير "ىا" في ىذه األية يمكف

ترجمتو "ػو" كبذلؾ تصبح اآلية " عند الباب ذبيحة خطية رابضة كاليؾ إشتياقو كأنت تسكد عميو" ىذه رحمة اهلل
كالمنقذ لكؿ خاطىء فبل داعي لميأس حتي لك سقط في الخطية فيناؾ ذبيحة خطية يمكف اإلستفادة منيا .كقكلو

عند الباب يذكرنا بقكؿ السيد المسيح "أنا كاقؼ عمي الباب أقرع…" كيذكرنا بأف الخاطئ كاف يأتي بذبيحة

عمي سكم أف
لخطيتو عند باب خيمة اإلجتماع (ال ْ .)ْ:فالمسيح كاقؼ عند باب قمبي يقرع كيدعك لمتكبة كما ى
أقبؿ ىذه الدعكة كأذىب لمكنيسة (خيمة اإلجتماع) معترفان بالخطية فتنقؿ خطيتي إلي المسيح الذبيحة الحقيقية.

كاذا كاف قاييف قد قبؿ أف يقدـ تكبة كانت قد عادت لو بككريتو الركحية كرجعت لو السيادة عمي أخيو األصغر
كإلشتاؽ إليو ىابيؿ كأخ أكبر قادر عمي أف يمنحو البركة .كاهلل صاغ العبارات بيذا األسمكب ليمنع حسد قاييف

ضد ىابيؿ .كاهلل يعمف ىنا أف قبكلو لذبيحة ىابيؿ ال يعني أف يحرـ قاييف مف بككريتو( .كىذا المبدأ طبقو

اإلنجيؿ حيف دعا المسيحييف لمخضكع لرؤسائيـ).

ىخ ً
يؿ أ ً
ث إً ٍذ ىكا ىنا ًفي ا ٍل ىح ٍق ً
ىف قىا ً
أية (ٖ) ٖ " -:ىك ىكمَّـ قىا ً
يف ىىا ً
يو ىكقىتىمى يو" .
ق
يف
ي
َّ
أ
ؿ
د
ح
ك
.
اه
ىخ
أ
يؿ
ب
ي
ى
ى
ى
اـ ىعمىى ىىا ًب ى
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ى
ىخاهي:
يؿ أ ى
يف ىىا ًب ى
ىك ىكمَّ ىـ قىا ًي ي

بعض النسخ تزيد "لنخرج إلي الحقؿ" إذان ىك كممو بمحبة زائفة ليخرج معو لمحقؿ كما إعتادكا كؿ يكـ ،كما صنع

ييكذا مع المسيح ،كلكف ىذه المرة كاف قد أضمر ش انر ليقتمو.
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كىذه الزيادة قد تككف إضافة لمشرح مف أحد النساخ كنبلحظ أف خطية آدـ ميما كانت بسيطة فيي قد فتحت

الباب لخطايا بشعة (كراىية كقتؿ) ىنا نجد تطبيؽ عممي لمصراع بيف الحية كاإلنساف ،بيف الركح كالجسد .كنفيـ
أيضا ماذا تعنى الخطية الجدية  ،فقد كرثنا تمردان داخميا عمى كصايا اهلل  ،أك قؿ أننا صرنا نبحث كننفذ ما نريده
غير عابئيف بما يريده اهلل ففقدنا اليدؼ كبالتالى المكافأة كىى مجد اهلل = " الجميع أخطأكا كأعكزىـ مجد اهلل "

(ركّ  ، )ِّ :كنجد أف ىابيؿ صار أكؿ شيداء ىذا الصراع كقاييف أكؿ مضطيد لشعب اهلل بقيادة الحية.

َُ
ٗ
ارس أىىنا أل ً
اؿ:
الر ُّ
اؿ َّ
ىخي؟» فىقى ى
كؾ؟» فىقى ى
األيات (ٗ "-:)َُ-فىقى ى
يف« :أ ٍىي ىف ىىا ًبي يؿ أى يخ ى
ب لًقىا ًي ى
اؿ« :الى أ ٍ
ىعمى يـ! أ ى
ىح ً ه
ت ىدًـ أ ً
ار هخ إًلى َّي ًم ىف األ ٍىر ً
صً
ض" .
ىخ ى
ص ٍك ي
« ىما ىذا فى ىع ٍم ى
يؾ ى
ت؟ ى

ظف قاييف أنو قتؿ أخكه كاستراح  ،كلكف كاف سؤاؿ اهلل لو يكشؼ الجراحات كيفضحيا ألجؿ العبلج .ككما سأؿ

كؾ  .كنجد اهلل ىنا يدفعو لئلعتراؼ
اهلل آدـ حيف أخطأ " أيف أنت "  ،كاف سؤاؿ اهلل لقاييف :أ ٍىي ىف ىىا ًبي يؿ أى يخ ى
ارس أىىنا أل ً
ىخي رد كمو تبجح عمي اهلل ككذب فالخطايا تتصاعد مف
كالتكبة .كلؤلسؼ كاف رد قاييف ال أعمـ ،أ ى
ىح ً ه

حسد إلي غضب إلي قتؿ إلي كذب عمي اهلل إلي بجاحة كاستيتار في الرد عمي اهلل .كنجد اهلل ىنا يؤكد لقاييف
أنو إلو ىابيؿ الذم ال ينساه
ت ىدًـ أ ً
ار هخ إًلى َّي ًم ىف األ ٍىر ً
صً
ض :لقد أخفي قاييف جسد أخيو ،لكنو لـ يقدر أف يكتـ صكت النفس
ىخ ى
ص ٍك ي
يؾ ى
ى
الصارخة إلي اهلل ،إذ يشير الدـ إلي النفس ،بككنو عبلمة الحياة كمف المعزم أف أكؿ مف مات ذىب لمسماء ألنو
كاف قديس كبار كاهلل يحتفظ لنفسو باألبكار ككاف مكت ىابيؿ ىك إفتتاح لمعالـ اآلخر لمف يمكت .كنرم ىنا أف

كؿ شييد لمحؽ تبقي صرخاتو تدكم فكؽ حدكد المكاف كالزماف (رؤ ٔ )َُ:كىذه الصرخات تطمب اإلنتقاـ.
كلكف ىابيؿ كاف رم انز لممسيح فدـ المسيح الذم سفكو إخكتو الييكد (رمزىـ قاييف) صار أيضا يصرخ كلكف طالبان

الشفاعة كالغفراف كالكفارة لذلؾ ىك أفضؿ (عب ُِ.)ِْ:

ُِ
ُُ
اىا لًتى ٍقب ىؿ ىدـ أ ً
ً ًَّ
كف أى ٍن ى ً
ت
ىخ ى
يؾ ًم ٍف ىي ًد ىؾ .ىمتىى ىع ًم ٍم ى
اآلف ىم ٍم يع ه
األيات (ُُ " -:)ُِ-فى ى
ت م ىف األ ٍىرض التي فىتى ىح ٍت فى ى ى ى
كف ًفي األ ٍىر ً
يؾ قي َّكتى ىيا .تى ًائ نيا ىك ىى ً
ض».
كد تي ٍع ًط ى
ض الى تى يع ي
األ ٍىر ى
ارنبا تى يك ي
ت ًم ىف األ ٍىر ً
ض …
كف أى ٍن ى
ىم ٍم يع ه
تفسيرىا فيما بعدىا متي عممت األرض ال تعطيؾ قكتيا فاإلنساف في حالتو المتدنية كخاطئ ال يفيـ سكم

الماديات .كىنا اهلل يشرح لو غضبو بيذا األسمكب أم أنو سيخسر ماديان .كرمزيان فاألرض تشير لمجسد المأخكذ
منيا الذم صار بالخطية قفر ال يقدـ ثم انر ركحيا .بؿ تبعتو النفس ففقدت سبلميا الداخمي :تى ًائ نيا ىك ىى ً
كف
ارنبا تى يك ي
فالنفس التي خضعت لمجسد الترابي األرضي الذم صار قف انر تعيش فيو ببل راحة كال سبلـ إنما في حالة تيو
كفزع .كقكلو تائيان ربما تشير أنو في سعيو أف يجد أرضان مثمرة لف يجد كيظؿ يبحث كال يجد .كىاربان قد تككف

مف ضميرؾ كخكفؾ.
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كقاييف أكؿ إنساف يمعف كلعنتو كانت مف األرض .فاإلنساف كاف لو سمطانان عمي األرض  ،كاآلف بعد لعنتو لـ
يعد لو ىذا السمطاف كألنو لكث األرض صارت تضف عميو بثمرىا .كالمعنة جاءت مف األرض التي ساؿ عمييا

دـ ىابيؿ .كاذا كاف دـ ىابيؿ يرمز لدـ المسيح .إذان مف يستفيد مف دـ المسيح يككف لو سبب بركة كخبلص
كحياة "رائحة حياة لحياة" كمف يصر عمي خطيتو يككف لو دـ المسيح سبب لعنة كمكت "رائحة مكت لمكت" لذلؾ

قاؿ بكلس الرسكؿ "فكـ عقابان أشر تظنكف أنو يحسب مستحقان مف داس إبف اهلل… .عب َُ ِٗ:كألف قاييف
صار ممعكنان صار أكالده يسمكف أكالد الناس (تؾ ٔ )ِ:بينما أكالد شيث ليـ اسـ "أكالد اهلل"

ُْ
ُّ
ط ىرٍدتىًني ا ٍل ىي ٍكىـ ىع ٍف ىك ٍج ًو
يف لً َّمر ّْ
ىف يي ٍحتى ىم ىؿ .إً َّن ىؾ قى ٍد ى
ىع ى
األيات (ُّ "-:)ُٓ-فىقى ى
ظ يـ ًم ٍف أ ٍ
اؿ قىا ًي ي
ب « :ىذ ٍن ًبي أ ٍ
ُٓ
ارنبا ًفي األ ٍىر ً
األ ٍىر ً
كف تى ًائ نيا ىك ىى ً
ب:
الر ُّ
اؿ لى يو َّ
ض ،ىك ًم ٍف ىك ٍج ًي ىؾ أ ٍ
كف يك ُّؿ ىم ٍف ىك ىج ىد ًني ىي ٍقتيميًني» .فىقى ى
ض ،فى ىي يك ي
ىختى ًفي ىكأى يك ي
ىضع و
يف ىعالى ىم نة لً ىك ٍي الى ىي ٍقتيمى يو يك ُّؿ ىم ٍف ىك ىج ىدهي" .
الر ُّ
اؼ يي ٍنتىقى يـ ًم ٍن يو» .ىك ىج ىع ىؿ َّ
ب لًقىا ًي ى
«لًذلً ىؾ يك ُّؿ ىم ٍف قىتى ىؿ قىا ًي ى
س ٍب ىع ىة أ ٍ ى
يف فى ى

ىناؾ عدة إحتماالت لرد قاييف عمي اهلل
ُ .ربما نجد ىنا بداية تكبة كشعكر بالخطأ كاقرار بالذنب كلذلؾ حماه اهلل مف المكت ليعطيو فرصة تكبة
ثانية ،كىذا مف طكؿ أناة اهلل.

ِ .ىي حالة يأس ببل داع مف رحمة اهلل .فاهلل يتحاكر معو ليجذبو لمتكبة.

ّ .ىي حالة شعكر بالندـ ليس كراىية في الخطية كانما خكفان مف العقاب األرضي.

ْ .كسكاء ىذا أك ذاؾ فاهلل الرحكـ نجده يبدأ مع قاييف بالحب لعمو يتكب.
ىف يي ٍحتى ىم ىؿ = أعظـ مف أف يغفر (حالة يأس ببل داع).
ىع ى
ظ يـ ًم ٍف أ ٍ
ىذ ٍن ًبي أ ٍ
ىختى ًفي :يختفي مف خجمو أك لجيمو ظف أنو يمكنو اإلختفاء مف اهلل كما فعؿ آدـ أبيو.
ًم ٍف ىك ٍج ًي ىؾ أ ٍ
يك ُّؿ ىم ٍف ىك ىج ىد ًني ىي ٍقتيميًني  :ربما كلد آلدـ أكالد آخريف لـ يذكرىـ الكتاب كظف قاييف أف أيا منيـ يقتمو إنتقامان
ليابيؿ .أك ىك خاؼ مف أم ح يكاف أف يقتمو فيك خسر سمطانو عمي الخميقة أك ىك خائؼ مف ال شئ مجرد كىـ

(ىذه الحالة مرض نفسي قد يككف الشيزكفرينيا) كىذا ما يطمؽ عميو كتابيان "ال سبلـ قاؿ الرب لؤلشرار" فيك ألنو

خرج مف حماية اهلل عاش فى رعب ،فمف ينشؽ عمي اهلل تقؼ الخميقة كميا ضده.
ىضع و
اؼ يي ٍنتىقى يـ ًم ٍن يو = ربما أف قاييف قتؿ دكف أف يسمع مف اهلل أف القتؿ ممنكع لكف
يك ُّؿ ىم ٍف قىتى ىؿ قىا ًي ى
س ٍب ىع ىة أ ٍ ى
يف فى ى
ىضع و
اؼ .فالنفس
س ٍب ىع ىة أ ٍ ى
اآلف فاهلل يسف تشريعان بمنع القتؿ كمف يقتؿ حتي لئلنتقاـ سينتقـ منو اهلل انتقامان كامبلن :ى
ممؾ هلل كلو اإلنتقاـ .كال حظ أف القانكف المدني لـ يكف قد تـ كضعو .فميس مف حؽ أحد اف يقتؿ دكف أف يسمح

اهلل بذلؾ.

يف ىعالى ىم نة = لكي ال يقتمو كؿ مف يجده .ىذه عبلمة حب مف اهلل ليقتاده لمتكبة .كىذه العبلمة قد
الر ُّ
ىج ىع ىؿ َّ
ب لًقىا ًي ى
تككف عبلمة في قاييف حتي ال يقتمو أحد ،ىي عبلمة يراىا كؿ أحد فبل يقتمو ليحيا تحت المعنة كغضب اهلل،
كيصير ىك نفسو عبلمة عمي غضب اهلل عمي الخطية .كقد تككف عبلمة (مثؿ قكس قزح) حيف يراىا قاييف يثؽ
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في حماية اهلل لو مف أم شر كنحف نحتمي في عبلمة الصميب كخطاة لنجد فيو سبلمان كأمانان كمصالحة مع اهلل

كحياة.

ُٔ
ض ين و
س ىك ىف ًفي أ ٍىر ً
ش ٍرًق َّي ىع ٍد وف" .
الر ّْ
يف ًم ٍف لى يد ًف َّ
كد ى
أية (ُٔ) "-:فى ىخ ىر ىج قىا ًي ي
ب ،ىك ى
ب:
الر ّْ
يف ًم ٍف لى يد ًف َّ
فى ىخ ىر ىج قىا ًي ي

لـ يستفيد مف كؿ إعبلنات حب اهلل بؿ إنفصؿ عنو كلـ يعد يتحادث معو كانفصؿ عف آدـ كمذبحو كلـ يعد
يصمي معيـ كلـ تعد لو مخافة ا لرب كال حفظ كصاياه كشرائعو كطقكس عبادتو .ىنا قاييف القاتؿ إتحد بنسؿ

الحية رمز إبميس الذم كاف قتاالن لمناس منذ البدء يك ٖ .ْْ:كخركج قاييف مف لدف الرب ىك خركج النفس مف
حضف ربيا مصدر سبلميا.
س ىك ىف ًفي أ ٍىر ً
ض ينكود  :نكد تعني التيو أك اإلضطراب .كىذا نتيجة اإلنفصاؿ عف اهلل كىذا ما حدث مع الييكد
ىك ى
(رمزىـ قاييف) إذ صمبكا المسيح ربيـ تاىكا أك تشتتكا ىنا كىناؾ.

ُٕ
ً ً
كؾ .ك ىك ى ً ً
اسًـ ٍاب ًن ًو
أية (ُٕ) "-:ىك ىع ىر ى
ؼ قىا ًي ي
اس ىـ ا ٍل ىمدي ىنة ىك ٍ
اف ىي ٍبني ىمدي ىن نة ،فى ىد ىعا ٍ
ام ىأرىتى يو فى ىح ًبمى ٍت ىك ىكلى ىد ٍت ىحني ى ى
يف ٍ
كؾ" .
ىح ين ى
امراة قاييف ىي أختو كاهلل سمح بيذا أكالن ليقيـ نسبلن .كحنكؾ ىك الثالث مف آدـ مف ناحية قاييف كلو نفس إسـ

أخنكخ تقريبان السابع مف آدـ مف جية شيث .كزاد أكالده كأحفاده جدان فبني مدينة بإسـ ابنو كىذا طبيعي أف يبني

مدينة لكف ركحيان.

ُ .سجؿ أف قاييف بني مدينة ،أما ىابيؿ فكعابر لـ يبف شيئان "فميس لنا ىنا مدينة باقية"

ِ .ىك بني ىذه المدينة ليحتمي مف التيو الذم جمبو لنفسو كيحتمي مف ق اررات اهلل كتأديباتو فيك مازاؿ
خائفان اف يقتمو أحد.

ُٖ ً ً
كؾ ًعير ي ً
ش ًائي يؿ ىكلى ىد
ش ًائ ى
كي ًائ ى
يؿ .ىك ىمتيك ى
كي ًائي يؿ ىكلى ىد ىمتيك ى
ير ي
يؿ .ىك ىم يح ى
اد ىكلى ىد ىم يح ى
اد .ىكع ى
األيات (ُٖ " -:)ِْ-ىكيكل ىد ل ىح ين ى ى
َِ
يخرل ً
الىم ىؾُٗ .كاتَّ ىخ ىذ الىم يؾ لً ىن ٍف ًس ًو ام أرىتى ٍي ًف :اسـ ا ٍلك ً
اف أ نىبا
ادةي ىي ىاب ى
صمَّ ية .فى ىكلى ىد ٍت ىع ى
اح ىد ًة ىع ى
اؿ الًَّذم ىك ى
ادةي ،ىك ٍ
ٍي ى
ى
اس يـ األ ٍ ى
ٍى
ى
ى
ِِ
ُِ
ار .ك ً
ً ً
ً
ً
لً ً ً
ً ً
ار وب ًبا ٍل يع ً
كد ىكا ٍل ًم ٍزىم ً
ضً
ضا
كبا يؿ الًَّذم ىك ى
صمَّ ية أ ٍىي ن
اف أ نىبا ًل يك ّْؿ ى
اس يـ أىخيو يي ى
ساكني ا ٍلخ ىياـ ىكير ىعاة ا ٍل ىم ىكاشي .ىك ٍ
ى
ى
ِّ
ً
و
ً
ً
و
ب يك َّؿ آلىة م ٍف ين ىح و
يف الض ً
اس ىك ىحديد .ىكأ ٍ
ادةى
يف ىن ٍع ىم ية .ىكقى ى
كب ى
كب ى
الم ىأرىتىٍيو ىع ى
يخ ي
اؿ قىا ًي ى
اؿ قىا ًي ى
ت تي ى
َّار ى
ىكلى ىد ٍت تي ى
اؿ الى ىم يؾ ٍ
ً ً
ً
ش ٍد ًخيِْ .إً َّن يو يي ٍنتىقى يـ
تى لً ى
ىص ًغ ىيا لً ىكالى ًمي .فىًإ ّْني قىتى ٍم ي
ام ىأرىتى ٍي الى ىم ىؾ ،ىكأ ٍ
ىكصمَّ ىةٍ « :
اس ىم ىعا قى ٍكلًي ىيا ٍ
ت ىر يجالن ل يج ٍرحي ،ىكفى ن
اؼ ،كأ َّ ً
ىضع و
يف»".
س ٍب ًع ى
لًقىا ًي ى
س ٍب ىع نة ىك ى
ىما لالى ىم ىؾ فى ى
ى
س ٍب ىع ىة أ ٍ ى
يف ى
ً
اد :قد تعني مدينة أك جحش
ير ي
عى
كؾ :تعني تعميـ
ىح ين ى
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يؿ :مضركب مف اهلل
كي ًائ ى
ىم يح ى
يؿ :بطؿ اهلل
ش ًائ ى
ىمتيك ى
الى ىم ىؾ :قكم

ادةي :جماؿ أك زينة في العبرية تشير لشيكة العيف .كتعني ظبلـ في األشكرية.
ىع ى
ً
صمَّ ية :ظؿ في العبرية كظبلؿ الميؿ في األشكرية.
ىن ٍع ىم ية :جماؿ
اؿ :جكاؿ يجكؿ البادية
ىي ىاب ى

كبا يؿ :مكقع عمي آالت الطرب
يي ى
اؿ :تعنى نحاس  ،أما تكباؿ قاييف = صانع نحاس (قاييف ىنا بمعني صانع كليس بمعني قنية).
كب ى
تي ى
تكجد بعض مالحظات عمي ىذه اآليات:

ُ .نجد ىنا في ىذه األسماء كالحرؼ "الجماؿ كالقكة كصناعة الحديد كالنحاس ككؿ ىذا ال يكجد فيو خطية

لكف لـ نسمع أف أحدان مف ىذه العائمة كانت لو عبلقة باهلل كلذلؾ فالجماؿ بدكف أف تككف ىناؾ عبلقة

مع اهلل يصبح شيكة كلذة كعبادة لمعالـ .كالقكة بدكف اهلل يصبح فييا إفتخار كاعتداد بالذات ككبرياء.
العالـ بدكف اهلل يصبح فساد كنيايتو العدـ كالبلشئ.

ِ .بعض األسماء نبلحظ فييا إسـ اهلل كلكنو التديف الظاىرم (مثؿ الييكد) فمـ نسمع مثبلن أف ىذه العائمة
كانت ليا مذابح أك عبادة أك خرج منيا قديسيف.

ّ .األسماء مرتبطة بصناعات األشخاص لذلؾ يغمب الظف أف األسماء أطمقت بعد أف يكبر الشخص
كيحترؼ صناعة ما.

ْ .المؾ يعني قكم (ىك شاعر بق كتو كالناس يعرفكف عنو أنو قكم) كاف لو زكجتيف عادة بمعني جماؿ أك
زينة كىذه تشير لشيكة العيف .فيك يظف أنو في قكتو قادر اف يككف لو كؿ ما تشتييو عينيو .كالثانية

صمة بمعني ظؿ فيك حيف إنشغؿ بالجماؿ في العالـ كبقكتو إنشغؿ عف الحقيقة (السماكيات) بظميا (أم

األرضيات) .كلذلؾ نجد في معني األسماء باألشكرية تكميبلن لممعني أنو عاش في الظبلـ كظبلؿ الميؿ.

ٓ .عيراد تعني (مدينة أك جحش)فمف يظف أنو يبني مدينة يحتمي بيا مف غضب اهلل يككف لو فكر حيكاني
مظمـ كالنتيجة أنو يمد محكيائيؿ أم مضركب مف اهلل.

إمرتيف شابو اليراطقة الذيف قسمكا الكنيسة (لـ تكف لو حكاء كاحدة).
ٔ .المؾ بإتخاذه أ

ٕ .تكباؿ قاييف صانع النحاس صنع سيكفان كأعطاىا لكالده المؾ فإفتخر المؾ بقكتو كبأنو بيذه األسمحة
صار منيعان ال يستطيع أحد أف يقتمو .بؿ ىك ينتقـ لمف يمحؽ بو أم إىانة ،ىك ينتقـ لمضرر البسيط

الذم يمحقو بما ىك عظيـ.
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ِّ
اؿ الىم يؾ الم أرىتى ٍي ًو ع ى ً
ىص ًغ ىيا لً ىكالى ًمي .فىًإ ّْني
ى
ام ىأرىتى ٍي الى ىم ىؾ ،ىكأ ٍ
ادةى ىكصمَّ ىةٍ « :
اس ىم ىعا قى ٍكلًي ىيا ٍ
ٍى
أغنية أك نشيد المؾ :ىكقى ى ى
ِْ
اؼ ،كأ َّ ً
ىضع و
ً ً
يف».
تى لً ى
قىتى ٍم ي
س ٍب ًع ى
ش ٍد ًخي .إً َّن يو يي ٍنتىقى يـ لًقىا ًي ى
س ٍب ىع نة ىك ى
ىما لالى ىم ىؾ فى ى
ى
س ٍب ىع ىة أ ٍ ى
يف ى
ت ىر يجالن ل يج ٍرحي ،ىكفى ن

ىذه أكؿ قطعة شعرية في األدب العبرم تسمي "أغنية السيؼ لبلمؾ" كنشتـ فييا رائحة اإلفتخار كاإلعتداد

بالذات كالثقة في قكة اإلنساف كعنفو .كمعناىا أنو أم المؾ قتؿ رجبلن حيف جرحو:
ً ً
ش ٍد ًخي تعني كسر
ش ٍد ًخي  :أم قتؿ فتي لمجرد أنو لطمو أك جرح كرامتو فكممة ى
تى لً ى
قىتى ٍم ي
ت ىر يجالن ل يج ٍرحي ،ىكفى ن
الشئ أم أذم لحؽ بكرامتو ىي غالبان تشير إلفتخار المؾ بقكتو كتعاظمو أماميـ .كأنو يفعؿ ىذا في دفاعو عف
نفسو ليذا يحسب بريئان إف قتؿ إنساف .كاف كاف اهلل ينتقـ لقاييف سبعة أضعاؼ ينتقـ لبلمؾ سبعة كسبعيف كرقـ

ٕٕ ىك رقـ كامؿ يشير لئلنتقاـ الشديد .أك أنو إذا كاف ىناؾ مف أراد أف يؤذيو ينتقـ منو المؾ إنتقاما شديدا.
ىذه األغنية تمثؿ ما كصؿ إليو اإلنساف مف صمؼ كغركر كاعتداد بالذات .ىذا الغركر ىك إستغبلؿ لطكؿ أناة

اهلل.

كىناؾ تفسير آخر ليذه األغنية .أف المؾ شاخ جدان كضعؼ بصره ككاف حفيده يقكده .كبينما ىك يصطاد ضرب
سيمو خطأ بعد أف أشار لو حفيده عمي صيد فإذا بيذا الصيد ال يككف سكم قاييف الذم قتمو المؾ دكف قصد.

كاذ صرخ الحفيد معمنان قتؿ قاييف ضرب المؾ الفتي فقتمو (قتؿ رجبلن (قاييف) كفتي (الحفيد) .كحيف ذاؾ أدرؾ أنو

البد كسينتقـ منو .لكف إعبلنان انو برئ مف دـ قاييف فقد قتمو دكف قصد يقكؿ أف اهلل سينتقـ لقاتمو (أم مف يقتؿ

المؾ) ٕٕ مرة

لكف األكثر كاقعية ىك أنو نشيد الكبرياء كالغطرسة.
ىذه األيات نرم فييا مجمكعة خطايا عائمة قاييف:
ُ .زكاج متعدد
ِ .تفاخر بالقكة

ّ .أسمحة كقكة عالمية كجبركت.

ْ .إنقياد لمجماؿ كالشيكة كلذات ىذا العالـ.
ٓ .البعد الكامؿ عف اهلل كاإلنفصاؿ عنو
ض ىع لًي
ًشيثنا ،قى ًائمى نة« :أل َّ
ىف اهللى قى ٍد ىك ى
كشً .حي ىن ًئ وذ
اس ىم يو أىين ى
يكلً ىد ٍاب هف فى ىد ىعا ٍ

ِٓ
ً
ً
اس ىم يو
األيات (ِٓ "-:)ِٔ-ىك ىع ىر ى
ؼ ى
ام ىأرىتى يو أ ٍىي ن
ضا ،فى ىكلى ىدت ٍابنا ىكىد ىعت ٍ
آد يـ ٍ
ِٔ
ضا
يؿ» .أل َّ
اف قى ٍد قىتىمى يو .ىكلً ًش ى
سالن ى
ضا ىع ٍف ىىا ًب ى
يف ىك ى
ىف قىا ًي ى
يث أ ٍىي ن
آخ ىر ًع ىك ن
ىن ٍ
ب" .
الر ّْ
اسًـ َّ
ٍابتيًدئى أ ٍ
ىف يي ٍد ىعى ًب ٍ
يث = عكض فيك عكض ىابيؿ كيعني
هلل لـ يترؾ حكاء منكسرة الخاطر لخسارتيا قاييف كىابيؿ .بؿ كىبيا ًش ن

أيضا معيف فاهلل عينو أرسان لجيؿ مقدس .كاقامة شيث عكض ىابيؿ تحمؿ معني إمتداد حياة ىابيؿ أم قيامة
المسيح الذم قيؿ عنو يرم نسبلن تطكؿ أيامو (إش ّٓ )َُ:كىذا أريناه في زيادة أياـ حزقيا الممؾ .كأنجب شيث
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إبنو أنكش كيعني إنسانان ضعيفان ىشان كلكف اهلل يستخدـ اآلنية الضعيفة لمدحو كتسبيحو :حينئذ إبتدلء أف يدعي
بإسـ الرب .لذلؾ دعي أكالد شيث أكالد اهلل .في مقابؿ أكالد الناس (أكالد قاييف) .
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األصحاح الخامس

عكدة لمجدكؿ

سنة ميالده

سنة مكتو

بالنسبة لتاريخ

بالنسبة لتاريخ

العالـ

العالـ

آدـ

َُّ

َّٗ

ُ

َّٗ

شيث

َُٓ

ُِٗ

َُّ

َُِْ

أنكش

َٗ

َٓٗ

ِّٓ

َُُْ

قيناف

َٕ

َُٗ

ِّٓ

ُِّٓ

ميممئيؿ

ٓٔ

ٖٓٗ

ّٓٗ

َُِٗ

يارد

ُِٔ

ِٔٗ

َْٔ

ُِِْ

أخنكخ

ٓٔ

ّٓٔ

ِِٔ

ٕٖٗ

متكشالح

ُٕٖ

ٗٔٗ

ٕٖٔ

ُٔٓٔ

المؾ

ُِٖ

ٕٕٕ

ْٖٕ

ُُٓٔ

نكح

ََٓ

َٓٗ

َُٔٓ

ََِٔ

اإلسـ

عمره عند كالدة
اإلبف

عمره عند مكتو

السنكات فى ىذا الجدكؿ محسكبة عمى أساس األسماء التى كردت بالكتاب المقدس .كىناؾ إحتماؿ أف تككف
ىناؾ أسماء أخرل لـ يكردىا الكتاب.
مالحظات عمي ىذه القائمة :
ُ -إدعي البعض اف الحفريات تثبت كجكد عظاـ إنسانية عمرىا أكثر مف مميكف سنة بينما أف ما يتضح مف
ىذا الجدكؿ أف عمر اإلنساف عمي األرض ال يزيد

عمي َََٔ َََٕ-سنة كالرد عمي ذلؾ يككف بحسبة رياضية نجد أف سكاف العالـ الحالييف ال يمكف أف
يككنكا ثمر أكثر مف َََٔ سنة عمي األرض .فبإفتراض أف كؿ عائمة تنجب حكالي ّ أطفاؿ ،كخصـ
نسبة مرتفعة مف المكتي بسبب المكت الطبيعي كالككارث الطبيعية كالحركب… لك أف تاريخ اإلنساف يرجع
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إلي مميكف سنة فإف تعداد البشرية لك بدأ إنساف كاحد مف مميكف سنة لكاف ال تكفيو أالفان مضاعفة مف
مساحة األرض لكجكدىـ .كربما تككف العظاـ المكجكدة لحيكانات ثديية حممت شكؿ اإلنساف كلكف بدكف

النسمة التي مف فـ اهلل.

ات " فيك اإلصحاح الذم يثبت أف بإنساف كاحد دخمت الخطية إلي
ِ -نبلحظ اف النغمة المتكررة ىي " ىك ىم ى
ىخ ينك يخ كذلؾ قيؿ عنو
العالـ كبالخطية المكت ،كىكذا إجتار المكت إلي جميع الناس رك ٓ .ِ:كىناؾ إستثناء ىك أ ٍ
" كسار مع ً
اهلل"
ى ىى ىى
ِ
شب ًو ً
أية (ُ)ُ " -:ى ىذا ًكتىاب مكالً ً
ؽ اهللي ً
اهلل ىع ًممى يو .ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ىخمىقى يو ،ىكىب ىارىكوي
آد ىـ ،ىي ٍكىـ ىخمى ى
يد ى
س ى
اف .ىعمىى ى ى
اإل ٍن ى
ي ىى
ؽ" .
آد ىـ ىي ٍكىـ يخمً ى
اس ىم يو ى
ىكىد ىعا ٍ
ّ -مكالً ً
آد ىـ  :ىي كممة تكليدكت عمي شبو اهلل عممو :في الخمكد كفي السمطاف… الخ.
يد ى
ىى
ِ
ؽ" .
آد ىـ ىي ٍكىـ يخمً ى
اس ىم يو ى
أية (ِ) " -:ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ىخمىقى يو ،ىكىب ىارىك يو ىكىد ىعا ٍ
ّ
شب ًي ًو ىكص ً
اس ىم يو ًشيثنا" .
أية (ّ) " -:ىك ىع ى
اش ى
آد يـ ًم ىئ نة ىكثىالى ًث ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىكلى ندا ىعمىى ى ى
كرًتو ىكىد ىعا ٍ
يف ى
ي ى
عمىى ى ً
كرًت ًو  :أم عمي شبو آدـ كليس عمي شبو اهلل ففاقد الشئ ال يعطيو فبالخطية فقد آدـ صكرة اهلل
ى
ش ىب ًيو ىك ي
ص ى

ككؿ مميزاتيا بؿ كاف شيث عمي شبو آدـ ضعيفان ساقطان كارثان لمخطية كمحككمان عميو بالمكت .كلذلؾ نجد النغمة

المكررة ىنا كأنيا قرار ألغنية حزينة .....كمات

ْ
يف كب ىن و
ً
آدـ بع ىد ما كلى ىد ًشيثنا ثىم ًاني ًم ىئ ًة و
اتٓ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
آد ىـ
َّاـ ى
س ىنة ،ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
ى
َّاـ ى ى ى ٍ ى ى
األيات (ْ " -:)ٓ-ىك ىكا ىن ٍت أىي ي
ى ى
الًَّتي عا ى ً
ات" .
س ىن نة ،ىك ىم ى
س ىع ًم ىئ وة ىكثىالى ًث ى
ى
ش ىيا ت ٍ
يف ى

ات " فكؿ االكالد عمي شكؿ ابييـ آدـ .
" ىك ىم ى

ٕ
ٔ
اش ًش ي ً
كش ثى ىم ًان ىي
اش ًش ي
يث ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد أىين ى
كش .ىك ىع ى
يف ،ىك ىكلى ىد أىين ى
األيات (ٔ "-:)ِّ-ىك ىع ى
س ًس ًن ى
يث م ىئ نة ىك ىخ ٍم ى
َّاـ ًش ى ً
يف كب ىن و
ً
ً و
اتٖ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
ات.
س ىع ًم ىئ وة ىكاثٍ ىنتى ٍي ىع ى
س ىن نة ،ىك ىم ى
س ٍب ىع ًس ًن ى
يف ،ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
يث ت ٍ
ش ىرةى ى
م ىئة ىك ى
َُ
ٗ
كش بع ىد ما كلى ىد ًقي ىن ى ً ً و
اش أىين ي ً
س ىن نة،
س ىع ى
اف .ىك ىع ى
ىك ىع ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ًقي ىن ى
س ًع ى
كش ت ٍ
ش ىرةى ى
اف ثى ىمان ىي م ىئة ىك ىخ ٍم ى
اش أىين ي ى ٍ ى ى
يف ى
ً و
َّاـ أىين ى ً
يف كب ىن و
ً
اتُُ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
ات.
يف ،ىك ىم ى
س ًس ًن ى
ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
كش ت ٍ
س ىع م ىئة ىك ىخ ٍم ى
ُّ
ُِ
س ىن نة،
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىم ٍيمى ٍم ًئ ى
يؿ .ىك ىع ى
ىك ىع ى
اف ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ىم ٍيمى ٍم ًئي ىؿ ثى ىم ًان ىي ًم ىئ وة ىكأ ٍىرىب ًع ى
اش ًقي ىن ي
س ٍب ًع ى
اش ًقي ىن ي
يف ى
يف ى
اف ى
َّاـ ًقي ىن ى ً
يف كب ىن و
ً
اتُْ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
ات.
س ىع ًم ىئ وة ىك ىع ى
يف ،ىك ىم ى
ش ىر ًس ًن ى
ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
اف ت ٍ
ُٔ
ُٓ
ً
س ىن نة،
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىي ىارىد .ىك ىع ى
ىك ىع ى
اش ىم ٍيمى ٍم ًئي يؿ ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ىي ىارىد ثى ىم ًان ىي ًم ىئ وة ىكثىالى ًث ى
سا ىك ًست ى
يف ى
ّْيف ى
اش ىم ٍيمى ٍمئي يؿ ىخ ٍم ن
و ُٕ
َّاـ ميمى ٍم ًئ ى ً ً و
ً
ات.
س ىن نة ،ىك ىم ى
س ًع ى
ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
يف ىكىب ىنات .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ى ٍ
سا ىكًت ٍ
يف ى
يؿ ثى ىمان ىي م ىئة ىك ىخ ٍم ن
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ُٗ
ُٖ
ً ً ً
س ىن وة،
اش ىي ىاريد ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد أ ٍ
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد أ ٍ
ىخني ى
كخ .ىك ىع ى
ىك ىع ى
اش ىي ىاريد ًم ىئ نة ىكاثٍ ىنتى ٍي ًف ىك ًست ى
ىخ ينك ىخ ثى ىمان ىي م ىئة ى
ّْيف ى
و َِ
ً
ً
ات.
س ىن نة ،ىك ىم ى
س ىع ًم ىئ وة ىكاثٍ ىنتى ٍي ًف ىك ًست ى
ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
يف ىكىب ىنات .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىيَّاـ ىي ىارىد ت ٍ
ّْيف ى
ِِ
ُِ
ىخ ينك يخ مع ً
ث
شالى ىح ثىالى ى
س ىار أ ٍ
اش أ ٍ
اهلل ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ىمتيك ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىمتيك ى
ىك ىع ى
سا ىك ًست ى
ىى
شالى ىح .ىك ى
ّْيف ى
ىخ ينك يخ ىخ ٍم ن
ِْ
ىخ ينك يخ مع ً
كخ ثىالى ى ً و
يف كب ىن و
ً
ًم ىئ ًة و
اتِّ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
اهلل،
س ىار أ ٍ
َّاـ أ ٍ
ىخ ين ى
سا ىك ًست ى
س ىنة ،ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
ىى
س ىن نة .ىك ى
ّْيف ى
ث م ىئة ىك ىخ ٍم ن
ى
ىخ ىذهي.
كج ٍد أل َّ
ىف اهللى أ ى
ىكلى ٍـ يي ى
ِٔ
ِٓ
ً
س ٍب ىع ًم ىئ وة
اش ىمتيك ى
اش ىمتيك ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد الى ىم ىؾ .ىك ىع ى
ىك ىع ى
س ٍب نعا ىكثى ىم ًان ى
شالى يح ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد الى ىم ىؾ ى
يف ى
شالى يح م ىئ نة ىك ى
و ِٕ
ً و
َّاـ متيك ى ً
ً
ات.
س ىن نة ،ىك ىم ى
س نعا ىك ًست ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
ىكاثٍ ىنتى ٍي ًف ىكثى ىم ًان ى
س ىع م ىئة ىكًت ٍ
شالى ىح ت ٍ
ّْيف ى
يف ى
يف ىكىب ىنات .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ى
ِٗ
ِٖ
كحا ،قى ًائالن« :ى ىذا يي ىعّْزي ىنا ىع ٍف ىع ىممً ىنا
ىك ىع ى
اش الى ىم يؾ ًم ىئ نة ىكاثٍ ىنتىٍي ًف ىكثى ىم ًان ى
اس ىم يو ني ن
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ٍابنا .ىكىد ىعا ٍ
يف ى
َّ
اش الىم يؾ بع ىد ما كلى ىد ينكحا ىخم ً و
ىكتى ىع ًب أ ٍىي ًدي ىنا ًم ٍف ًق ىب ًؿ األ ٍىر ً
يف
الر ُّ
ض الًَّتي لى ىع ىن ىيا َّ
س ًع ى
سا ىكًت ٍ
س م ىئة ىك ىخ ٍم ن
ن ٍ ى
ب» .ىك ىع ى ى ى ٍ ى ى
و ُّ
ً و
ً
ات.
س ىن نة ،ىك ىم ى
س ٍب ًع ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
يف ى
س ٍب نعا ىك ى
س ٍب ىع م ىئة ىك ى
يف ىكىب ىنات .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىيَّاـ الى ىم ىؾ ى
ى
ِّ
س ًم ىئ ًة و
كح ٍاب ىف ىخ ٍم ً
ث.
اما ،ىكىيافى ى
ىك ىك ى
س ىنة .ىك ىكلى ىد ين ه
اف ين ه
كح :ى
ى
اما ،ىك ىح ن
سن

ْ -قد يككف ىناؾ مكاليد آخريف لـ يذكرىـ الكتاب لذلؾ فيذا الجدكؿ ىك تقريبي كليس نيائيان كلكف المقصكد ىك
تتبع نسب المسيح كليس حساب التاريخ.

ٓ -لـ يذكر ىابيؿ ألنو إستشيد كصار سماكيان (صكتو لـ يتكقؼ "كاف مات يتكمـ بعد") عب ُُ .ْ:كمف ىك

سماكم ال يحسب في عداد األرضييف .كتجاىمت القائمة نسؿ قاييف فيك قد حكـ عميو بالمكت كمف ىك محككـ

عميو بالمكت ال يحسب مف ضمف شعب اهلل.

ٔ -تكرار الجمؿ بنفس المعني لكؿ شخص نبلحظ فيو سركر اهلل بأف يذكر قائمة أكالده بالتفصيؿ عكس قاييف
الذم أدمجت قائمتو في أيات قميمة (إصحاح ْ).

ٕ -يذكر ىنا أعمارىـ بالتفصيؿ فطكؿ العمر ىبة مف اهلل.

شالى ىح ٗٔٗ سنة كلكنو مات أيضان فميما طاؿ العمر فنيايتو المكت.
ٖ -أطكؿ القائمة عم انر ىك ىمتيك ى
ٗ -معاني األسماء:
:

كش
أىين ى
:
اف
ًقي ىن ى
ىم ٍيمى ٍم ًئي ىؿ :
:
ىي ىاريد
:

أى ٍخ ينك يخ
شالى ىح :
ىمتيك ى
الى ىم يؾ

:

ىش زائؿ لكف البركة كالقكة مف اهلل.
حيف ندرؾ ضعفنا كأف قكتنا باهلل ،يقتنينا اهلل  .قيناف= إقتناء.

اهلل بياء كاستنارة .اهلل يعطي إستنارة لمف يقتنيو.
نزكؿ كمف صفات شعب اهلل التكاضع.

تعميـ كتيذيب كمف صفات شعب اهلل أف يقبؿ أف يتعمـ مف اهلل.
رجؿ السبلح فعمي شعب اهلل أف يجاىد حتي الدـ.
القكم .كلكف ليس بذاتو مثؿ المؾ قاييف كلكنو قكيان باهلل.
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كح
ين ه

:

راحة كتعزية اهلل.

صدر .بمعني يي ِّ
شالى ىح = مات  +يي ِّ
ىخ ينك يخ
صدر المكت فيك مات في نفس سنة الفيضاف فأبكه أ ٍ
كىناؾ رأم بأف ىمتيك ى
أطمؽ عميو إسمو كنبكة أف بمكتو يأتي المكت عمي العالـ كمو.
ىخ ينكخ:
ُ .أ ٍ
ىخ ينكخ) مف نسؿ قاييف الذم بنيت عمي اسمو أكؿ مدينة عمي األرض كىذه غرقت في
يقابؿ اسـ حنكؾ (أ ٍ
ىخ ينكخ يشير أف مف ىـ لو ليس ليـ مدينة باقية عمي األرض  ،بؿ ىـ ليـ السمة
الطكفاف .ككأف اهلل بأخذه أ ٍ

ىخ ينكخ السابع مف آدـ يقابؿ أيضا المؾ السابع مف آدـ مف نسؿ قاييف  ،كالمؾ ىذا تزكج بإمراتيف
السماكية .كأ ٍ
ىما الظممة كظؿ الميؿ كاتسـ بالعنؼ .كأيضا المؾ مف نسؿ شيث أنجب نكح عبلمة النياح الركحي كالراحة في
يث مف
ىخ ينكخ أنو أرضى اهلل (عب ُُ .)ٓ:كىناؾ تأمؿ بأف باقي نسؿ ًش ي
الرب .يقكؿ بكلس الرسكؿ عف أ ٍ

ىخ ينكخ فيك يشير ألعضاء الكنيسة
القديسيف يمثمكف الكنيسة حاليان التي يمكت أفرادىا عمي رجاء القيامة .أما أ ٍ
التي ال تعايف المكت عند مجئ ربنا يسكع بؿ ترتفع معو عمي السحاب.

ىخ ينكخ يؤكد أف سر سعادة اإلنساف ليس بطكؿ بقائو عمي األرض كانما إنتقالو إلي حضرة الرب
ما كرد عف أ ٍ

ىخ ينكخ الذم ال يممؾ شيئان عمي األرض بؿ
ليعيش معو كجيان لكجو .كقارف بيف حنكؾ قاييف الذم أقاـ مدينة كبيف أ ٍ
ىك في السماء ،أما مدينة حنكؾ فقد غرقت كىمؾ ىك.

ىخ ينكخ يمثؿ إسترداد اإلنساف لحالتو الفردكسية األكلي بإنطبلقو مف األرض التي فسدت إلي مقدس اهلل.
ك أٍ
ىخ ينكخ ىك نبكة عممية عف الحياة األبدية.
كانتقاؿ أ ٍ
كألخنكخ نبكة سجميا التقميد كصدؽ عمييا العيد الجديد (يو ُْ )ُٓ،خاصة بدينكنة األشرار.

ىخ ينكخ يمثؿ القمب الذل يتحد مع اهلل كيصير مكضع سركره فبل يمكف لممكت الركحي أف يجد لو مكضعان فيو.
ك أٍ
معني كسار مع ً
اهلل = أنو كضع اهلل أمامو منفذان كؿ كصاياه كشرائعو شاع انر أف عيف اهلل عميو فيخاؼ أف يصنع
ى ىى ىى
الشر ،كيبحث عف مجد اهلل .يسير مع اهلل في أفراحو كأحزانو .كالنو سار مع اهلل كلـ يشبو العالـ في حياتو لـ
يشبو اآلخريف في مماتيـ .قصة أخنكخ تجذب النفكس لمتكبة.
كح:
ِ .ين ه

سماه أبكه ىكذا (راحة كنياح كتعزية) ألنو كاف يأمؿ أف يككف المسيا المنتظر .فكانت التسمية نبكة ألف المسيح

مف نسؿ نكح .كفي ال مسيح سنرتاح مف كؿ أتعابنا في األرض ىناؾ في السماء كأصبح نكح بعد الطكفاف عبلمة
راحة العالـ بعد التجديد الذم حدث بالطكفاف .كمعاني األسماء-:

اـ  :إسـ كصيت كمجد .كاف جد المسيح لذلؾ ذكر إسمو أكالن كناؿ البككرية الركحية.
ى
سن
اـ  :أسكد ككاف جد اإلفارقة.
ىح ن
يافث  :منتشر أك متسع ككاف جد األسيكييف كاألكركبييف.
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األصحاح السادس

عكدة لمجدكؿ

كاف مف نتائج الخطية فساد الجنس البشرم كظير ىذا في عبلقة أبناء اهلل مع بنات الناس كالمقصكد أبناء شيث
مع بنات قاييف ،كيفيـ مف ىذا أف الفساد إستشرم في األرض حتي كسط أبناء اهلل كحتي يعمف اهلل غضبو عمي

الفساد كأف عقكبة الخطية ىي المكت أرسؿ اهلل الطكفاف ككاف الطكفاف رم انز- :

ُ .لممعمكدية -:فكاف اهلل قاد انر أف يرسؿ مبلكان يقتؿ الخطاة كما فعؿ مبلؾ بجيش أشكر كقتؿ َََُٖٓ في
ليمة كاحدة أك كما أىمؾ مبلؾ أبكار مصر .كلكف الطكفاف كاف يشير لمتجديد بالمعمكدية فيناؾ مف ماتكا

بالطكفاف كىناؾ مف نجا في الفمؾ فكاف ىذا رم انز ألف المعمكدية دفف كقيامة مع المسيح (رك ٔ + ْ:ابط

ّ.)ُِ،َِ:

ِ .لمكنيسة -:فمف ىك داخؿ الكنيسة يخمص لذلؾ كجد في الطقس المعمارم كنائس عمي ىيئة فمؾ .كالحظ أنو
كما أحاطت التيارات كالمجج بالفمؾ ىكذا تحيط التجارب كاألالـ بالكنيسة كلكنيا لف تغرؽ كالفمؾ تمامان
فأبكاب الجحيـ لف تقكم عمييا مت ُٔ .ُٖ:كالحظ أف الفمؾ إحتكم كؿ األجناس رم ناز لمكنيسة التي شممت

الييكد كاألمـ مف كؿ العالـ.

ّ .لممسيح -:كالحظ أف الكنيسة ىي جسد المسيح .كمف ىـ في المسيح يخمصكف كيككنكف في سبلـ .كالحظ
أف المسيح قد إحتمؿ الدينكنة كالعكاصؼ كلجج مياه المكت لكي ننجك نحف ،بشرط أف نككف فيو مز ِْٕ:

 + ِ:ٔٗ+يك ُٓ .ْ:كنحف في المسيح في سبلـ ميما إشتدت العكاصؼ كىذا ما حدث مع يكناف (رم انز لمكت

المسيح) الذم أحاطت بو المجج (يكفِ .)ٓ-ّ:كالخشب عمكمان يرمز لمصميب كبيذا يككف خشب الفمؾ رم ناز
لصميب المسيح .كالخشب كاف خشب جفر كىناؾ مف قاؿ أف كممة جفر مف نفس أصؿ كممة تكفير فبصميب

المسيح كانت الكفارة كالحياة لنا .كالحمامة تشير لمركح القدس ،فكما تعكد الحمامة إلى بيتيا دائما  ،ىكذا يعيد
الركح القدس أكالد اهلل لمثبات فى المسيح بعد أف إنفصمكا عنو بالخطية  .أما الغراب الذل ذىب لمجيؼ كلـ يعد

لمفمؾ فيشير لمخاطئ الذل يترؾ المسيح كالكنيسة كيذىب حيث الخطية كالنجاسة .كالفمؾ كاف لو باب دخؿ منو
كؿ مف نجا مف الطكفاف كالمسيح ىك الباب .كالفمؾ كاف لو طاقة (ككة) كنحف في المسيح اآلف كنحف بالجسد لنا

ككم نتطمع منيا إلي السماء .نكح كاف يراقب منيا السماء كيصمي كنحف خبلؿ صبلتنا يرينا الركح القدس جزءان

مف أمجاد السماء فنفرح بو كيزداد إشتياقنا (حزَْ + ُٔ:نش ِ ُ + ٗ:ككِ.)َُ:

كنبلحظ أنو بالطكفاف ظير عدؿ اهلل كأف المكت عقكبة الخطية ،كلكف ظيرت رحمة اهلل فكاف ىناؾ مف خمص .

كاآلف فاهلل يعطينا فرصة إلظيار مراحمو.

كنبلحظ أيضان أف اهلل كاف ميتمان بأكميـ كشربيـ فيك أعد كؿ شئ كىك يذكر كؿ إحتياجاتنا.
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كقد ظيرت عبلمة قكس قزح كعبلمة لمحياة كصار الصميب عبلمة حياة تظير كسط سحب كظبلـ ىذا العالـ.

فبل أقكم مف الصميب دليؿ أف اهلل يريد الحياة لمبشر.

كلقد تناقمت الشعكب قصة الطكفاف .فنجد قصة الطكفاف في معظـ الحضارات القديمة كلكنيا محرفة كتنسبيا

الشعكب الكثنية آلليتيا.

كقصة الطكفاف تشير إلي أف اهلل في مراحمو يسمح ببعض األشياء المؤلمة لكف يخرج منيا حياة ،يخرج مف

الجافي حبلكة كمف الطكفاف حياة مجددة كمف الصميب حياة لكؿ البشرية .كمف مكتنا الحالي بالجسد خبلصان مف

الجسد العتيؽ إستعدادان لمجسد النكراني.

ُ
ث لى َّما ٍابتى ىدأى َّ
كف ىعمىى األ ٍىر ً
ات" ،
أية (ُ) " -:ىك ىح ىد ى
ض ،ىكيكلً ىد لى يي ٍـ ىب ىن ه
اس ىي ٍكثيير ى
الن ي
كف  :ىذه ثمار البركة في (تؾ ُ )ِٖ:التي كانت آلدـ كحكاء.
ىي ٍكثيير ى

ً ً
اهلل أرىكا ب ىن ً
ىف أ ٍىب ىناء ً
ات َّ
الن ً
اختىا يركا" .
أية (ِ)ِ" -:أ َّ
اء ًم ٍف يك ّْؿ ىما ٍ
س ىن ه
ىٍ ى
س ن
ات .فىاتَّ ىخ يذكا ألى ٍنفيس ًي ٍـ ن ى
اس أ َّىن يي َّف ىح ى
ى
أ ٍىب ىناء ً
اهلل = في العب ارنية أبناء اآللية كجاءت في السبعينية "المبلئكة" أك أنجيمكس كىي قطعان ال تعني المبلئكة
ى
السماكييف فيؤالء ال يتزكجكف (مت ِِ .)َّ:لكف كممة المبلئكة تعني رسؿ كمبلؾ أم رسكؿ .فاهلل خمؽ آدـ

كأكالده كرسؿ يشيدكف لو في األرض ،خمقيـ ألعماؿ صالحة ،كليككنكا سفراء لو .كىـ قطعان أكالد شيث ىذا الذم

لـ يمعف بؿ ىك مبارؾ في شخص أبيو الذم باركو اهلل.
ب ىن ً
ات َّ
الن ً
اس  :ىؤالء ىـ بنات قاييف.
ى
ىأر ٍىكا = عكضا عف أف ينشغؿ أكالد اهلل أك رسمو كخدامو بخدمتو .إذ بيـ ينجذبكف إلي اإلنشغاؿ بالجماؿ الجسدم.
كاختمط األبرار المباركيف باألشرار الممعكنيف ،كزاغ الكؿ كفسدكا فصارت الحاجة لتجديد عاـ (الطكفاف )
اختى ياركا  :ىـ نظركا كيؼ يرضكف شيكاتيـ دكف النظر لركحيات النساء .فصاركا تحت نير كاحد مع
ًم ٍف يك ّْؿ ىما ٍ
غير المؤمنيف (ِ ككٔ )ُٓ،ُْ:كفسد مكاطني المدينة السماكية.

ّ
يف ر ً
ً
كحي ًفي ً
سً
َّام يو ًم ىئ نة
الر ُّ
اؿ َّ
أية (ّ) " -:فىقى ى
اف إًلىى األ ىىب ًد ،لً ىزىي ىغ ًان ًو ،يى ىك ىب ى
شهر .ىكتى يك ي
اإل ٍن ى
ب« :الى ىيد ي ي
كف أىي ي
س ىن نة»" .
ىك ًع ٍ
ش ًر ى
يف ى
يف = ال يمبث (الكتاب بشكاىد) كجاءت  STRIVEباإلنجميزية بمعني يكافح /يجاىد /يناضؿ كقد تعني
الى ىي ًد ي
الكممة العبرية يسكد /يعمؿ مع /يسكف /يدير.

كيككف المعني أف مف يقاكـ عمؿ الركح القدس فيو كيحزنو كيطفئو يصير غير مستحقان ألف يعمؿ فيو الركح
القدس فينزع منو الركح القدس لذلؾ نصمي مع داكد "ركحؾ القدكس ال تنزعو مني"  .فاإلنساف حينما إنحرؼ

ىكذا ،حرمو اهلل مف سكنى الركح القدس  ،إلى أف أتى المسيح كتمـ الفداء كأرسؿ لنا الركح القدس ليسكف فينا.
كىذا تفسير التجديؼ عمي الركح القدس أف يصؿ اإلنساف ليذه الحالة فبل يعكد يتكب بعد ،طالما ينزع منو الركح
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القدس .فاهلل يحرـ ىؤالء مف الركح القدس لفسادىـ كاغاظتيـ لو بيذه الزيجات كىذا الفساد .ككاف الركح القدس

يعمؿ معيـ عف طريؽ كعظ نكح مثبل ُ بط ّ .ُٗ:كلما عاندكا كقاكمكا الركح ،ال يستمر الركح في عممو بؿ

يترؾ اهلل ىذا اإلنساف المقاكـ (ىك ْ .)ُٕ:كىذا ما حدث مع شاكؿ الممؾ (ُصـ ُٔ .)ُْ:كالحظ أف مف
يمتنع الركح عف العمؿ معو فيك قادـ إلي خراب سريع .كقد تعني كممة ركحي نفس اإلنساف التي ىي نفخة
نسمة حياة مف اهلل كيككف معني حكـ اهلل أف يقصر عمر اإلنساف فالركح يعمؿ في اإلنساف لفترة معينة يحددىا

اهلل.

إًلىى األ ىىب ًد = أم تقصر مدة كجكد الركح كعممو في اإلنساف.
شهر = كفي السبعينية "ىك جسد" فيك بسمككو الشيكاني الجسداني صار جسد ببل ركح ىك صار شبيو
يى ىك ىب ى
بالحيكاف فبل ينبغي أف يعيش طكيبلن.
س ىن نة  :العدؿ ينادم لمخاطئ "مكتان تمكت" كالرحمة تقكؿ" أتركيا ىذه السنة أيضان" فتككف الػ َُِ
ًم ىئ نة ىك ًع ٍ
ش ًر ى
يف ى
سنة ىي الفرصة التي يتركيا اهلل لمخاطئ ليتكب فييا كقد تككف كؿ مدة عمره الذم صار بحد أقصي َُِ

سنة .كىناؾ مف قاؿ أنيا المدة التي تركيا اهلل لمعالـ أياـ نكح ليقدمكا تكبة  ،كيككف نكح قد إستمر في بناء الفمؾ
َُِ سنة أماميـ ككاف يبشر بالطكفاف الذم سييمؾ العالـ بسبب الخطية.
كيؼ نحسب مدة بناء الفمؾ-:
مف اآلية ٓ ِّ:كاف عمر نكح ََٓ سنة كمف اآلية ٕ ٔ:كاف عمره ََٔ كقت الطكفاف كبيذا تككف مدة بناء

الفمؾ ََُ سنة .كقيؿ أنيا َُِ سنة عمى أساس أف أقصى مدة يعطييا اهلل كعمر لئلنساف ىى َُِ سنة،
كىى فى نفس الكقت تعتبر فرصة لئلنذار كالتكبة  ،فبناء الفمؾ إستمفت نظر ىؤالء الخطاة فكانك يسألكف  ،ككاف

نكح ينذرىـ .كبيذا يككف مدة بناء الفمؾ تتراكح مف ََُ إلى َُِ سنة.
ْ
اف ًفي األ ٍىر ً
ض طي ىغاةه ًفي
أية (ْ) "-:ىك ى
يف يم ٍن يذ
لى يي ٍـ أ ٍىكالى ندا ،ي
ىؤالى ًء يى يـ ا ٍل ىج ىبا ًب ىرةي الًَّذ ى

اهلل عمىى ب ىن ً
ضا إً ٍذ ىد ىخ ىؿ ب ينك ً
ًت ٍم ىؾ األىي ً
ات َّ
الن ً
اس ىك ىكلى ٍد ىف
َّاـ .ىكىب ٍع ىد ذلً ىؾ أ ٍىي ن
ى ى
ى
اسوـ" .
الد ٍ
َّى ًر ىذ يكك ٍ

طي ىغاةه = في أصميا العبرم (الساقطيف) ىـ كانكا أكالد اهلل كصاركا أكالدان لمناس كترجمتيا السبعينية "المكلكديف مف
األرض" .كالنتيجة الطبيعية لمزكاج الشيكاني أف األكالد يككنكا طغاة فاألب ال يختار حسب الركحيات بؿ حسب

شيكاتو ،كاألكالد يتشبيكا بالطرؼ األسكأ كيككنكا محبيف لمكرامة الزمنية  :ذكك إسـ= أم ليـ سمعة كصيت منذ

َّى ًر  :فخطية الكبرياء قديمة جدان .كمثاؿ ليؤالء الجبابرة المؾ قاييف .كيككف في ىذه
األجياؿ القديمة  :يم ٍن يذ الد ٍ
اآلية ممخص لمخطايا التي كاف الطكفاف بسببيا )ُ -:الشيكة التي أدت إلي انحراؼ كفساد أكالد اهللِ .
ِ) عبادة القكة كالمجد العالمي كالبحث عف الصيت العالمي كنسياف العالـ اآلخر.
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ٓ
ً
ً ً َّ
اف قى ٍد ىكثيىر ًفي األ ٍىر ً
ش َّر ً
ص ُّك ًر أى ٍف ىك ً
سً
ير يك َّؿ
ض ،ىكأ َّ
ب أ َّ
الر ُّ
أية (ٓ) " -:ىك ىأرىل َّ
ىف ى
ىف يك َّؿ تى ى
اإل ٍن ى
ار ىق ٍم ًبو إن ىما يى ىك ش ّْر ه
ىي ٍكوـ" .

يك َّؿ ىي ٍكوـ= في األصؿ العبراني كؿ اليكـ أم دائما ببل تكبيخ ضمير .كاهلل ال يطيؽ ىذا الشر.

ٔ
اف ًفي األ ٍىر ً
ب أىنَّ يو ىع ًم ىؿ ً
ؼ ًفي ىق ٍم ًب ًو" .
الر ُّ
ض ،ىكتىأ َّ
أية (ٔ) " -:فى ىح ًز ىف َّ
ىس ى
س ى
اإل ٍن ى
ؼ ًفي ىق ٍم ًب ًو " :ىي تعبيرات مكجية لمبشر ليفيـ البشر .كلكف اهلل قطعا ليس
الر ُّ
ب " ك" تىأ َّ
تعبيرات " ىح ًز ىف َّ
ىس ى

إنفعاليان فيندـ عمي صنعو فيك ال يندـ كال يتغير (ُصـ ُٓ ِٗ:عد ِّ + ُٗ:يع ُ +ُٕ:مؿ ّ .)ٔ:كيككف
حزف اهلل كأسفو ىك حكـ خبللو تقع العقكبة عمي الخطية.

ٕ
اف مع بي ًائـ كىدبَّاب و
اف الًَّذم ىخمى ٍقتي يوً ،
ض ً
ب« :أ ٍىم يحك ىع ٍف ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
ات ىكطي يي ً
كر
الر ُّ
اؿ َّ
أية (ٕ) " -:فىقى ى
س ى
س ى ى ى ىى ى ى ى
اإل ٍن ى
اإل ٍن ى
السم ً
ت أ ّْىني ىع ًم ٍمتي يي ٍـ»" .
اء ،أل ّْىني ىح ًزٍن ي
َّ ى
ىذا ما كاف متكقعان بعد أف حزف الركح القدس بسبب إصرار الناس عمي الخطية (آية ّ) أ ٍىم يحك ىع ٍف ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
ض
= كما يمحك كاتب بضع أسطر مكتكبة كجد بيا خطأ يشكه الصفحة .مع بي ًائـ كىدبَّاب و
ات = ىذه خمقت ألجؿ
ى ى ىى ى ى ى

اإلنساف فيي تمكت معو.
ت أ ّْىني ىع ًم ٍمتي يي ٍـ = قمب اهلل ال يتغير مف نحكنا كانما بتغيرنا نحف كاعتزالنا إياه بقبكلنا الفساد الذم ىك
أل ّْىني ىح ًزٍن ي
غريب عف اهلل كعكس ىذه اآلية كبنفس المفيكـ زؾ ُ ّ:إرجعكا إلي … أرجع إليكـ ُيكُ.ٗ:

ٖ
ار ىك ً
بً ٗ .
امالن ًفي
كح ىر يجالن ىب ِّا
يد ين و
الر ّْ
كح فى ىك ىج ىد ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ًي َّ
األيات (ٖ " -:)ٗ-ىكأ َّ
ىذ ًه ىم ىكالً ي
كح :ىك ى
اف ين ه
ىما ين ه
ىجيالً ًو .كسار ينكح مع ً
اهلل" .
أٍى
ى ىى ه ىى

اهلل ال يتجاىؿ إنسانان كاحدان يسمؾ بالبر كسط جيؿ شرير .كبر نكح كاف راجعان إليمانو عب ُُ ٕ:كظير ىذا في
ىج ىيالً ًو = ىذه تكشؼ أف بر ككماؿ اإلنساف ليسا مطمقيف .كانما نكح كاف
أنو صدؽ كبلـ اهلل كبني الفمؾً .في أ ٍ
با انر بالنسبة لما في جيمو مف فساد.
َُ
ث" .
اما ،ىكىيافى ى
كح ثىالى ثى ىة ىب ًن ى
أية (َُ) " -:ىك ىكلى ىد ين ه
يف :ى
اما ،ىك ىح ن
سن
ُِ
اهلل ،كامتىأل ً
ض أىماـ ً
األيات (ُُُُ " -:)ُِ-كفى ً
ض فىًإ ىذا ًى ىي قى ٍد
ض ظي ٍم نما .ىك ىأرىل اهللي األ ٍىر ى
ىت األ ٍىر ي
ى ى
ى ٍ
س ىدت األ ٍىر ي ى ى
ٍس ىد طى ًريقى يو ىعمىى األ ٍىر ً
ض" .
اف يك ُّؿ ىب ى
س ىد ٍت ،إً ٍذ ىك ى
ش ور قى ٍد أىف ى
فى ى

فساد األرض راجع لفساد اإلنساف الذم شكه المخمكقات غير العاقمة .كفي ىذه األيات كردت كممة أرض بالعبرية

ض" بينما كانت تذكر قبؿ ذلؾ "أدمة" كىذا يشير غالبان أف األرض التي أفسدىا الطكفاف ليست كؿ الكرة
"ىأ ٍىر ي
194

انتكىَه ( األصحاح انغادط)

ض  :ال
س ىد ًت األ ٍىر ي
األرضية بؿ األرض التي عاش فييا اإلنساف حتي ىذا التاريخ كأفسدىا بخطيتو .إذان قكلو فى ى
تعني فساد مادة األرض.
ُّ
ش ور قى ٍد أىتى ٍت أىم ً
ىت ظي ٍم نما ًم ٍن يي ٍـ .فى ىيا أىىنا
امي ،أل َّ
اؿ اهللي لً ين و
أية (ُّ) "-:فىقى ى
كحً « :ن ىي ىاي ية يك ّْؿ ىب ى
امتىأل ٍ
ىف األ ٍىر ى
ض ٍ
ى
يم ٍيمً يك يي ٍـ ىم ىع األ ٍىر ً
ض".
كح  :ىذه العبارة تكشؼ صداقة اهلل كمحبتو لئلنساف البار فيك يكشؼ لو حكمتو كأس ارره "مز ُِْٓ:
اؿ اهللي لً ين و
فىقى ى
 +تؾ ُٖ ."ُٕ:كمعني اآلية لـ أكف أكد أف أىمؾ البشر لكنيـ ىـ صنعكا بأنفسيـ ىبلكان يجمب نيايتيـ" ،أنا

إختطفت لي قضية المكت".

ًُْ
يو ًم ٍف ىد ً
اك ىف ،كتى ٍطمً ً
ش ًب ج ٍف ور .تى ٍجع يؿ ا ٍل يف ٍم ىؾ مس ً
ً
ً ً
ار وج ًبا ٍلقى ً
اخؿ ىك ًم ٍف ىخ ً
ار".
ص ىن ٍع ل ىن ٍفس ىؾ يف ٍم نكا م ٍف ىخ ى ي
أية (ُْ) "-:ا ٍ
ى
ى ى
ى
ً
ص ىن ٍع لً ىن ٍف ًس ىؾ يف ٍم نكا  :الفمؾ رمز الصميب الذم حمؿ المسيح معمقان ألجمنا .فحمؿ فيو الكنيسة التي ىي جسده
ا ٍ
المقدس .كاف البد مف ىبلؾ الع الـ القديـ (اإلنساف العتيؽ) في مياه المعمكدية ليقكـ العالـ الجديد كاإلنساف
الجديد الذم عمي صكرة خالقو ،يحمؿ جدة الحياة أك الحياة المقامة في المسيح يسكع .ككانت الكممة العبرية

المستخدمة لمفمؾ ىي تابكت أك صندكؽ ،إذان ىك سفينة كالتابكت مصنكعة لمطفك كليس لمسير في الماء.
ش ًب يج ٍف ور  :ربما ىك خشب السرك أك الكافكر ككبلىما ال يي ىس ِّكس.
ًم ٍف ىخ ى

يو ًم ٍف ىد ً
تى ٍطمً ً
ار وج ًبا ٍلقى ً
اخؿ ىك ًم ٍف ىخ ً
ار  :القار يكثر في ببلد أشكر (العراؽ) حيث بني الفمؾ ،كطبلء الفمؾ بالقار
يشير لحمايتو مف الكسط الخارجي (حماية الكنيسة مف تيارات كىجكـ العالـ) .كالحظ أف اهلل كاف يمكنو بسيكلة

أف يخبئ نكح كعائمتو بعيدان عف مكاف الطكفاف كلكف اهلل تركو يعمؿ كيجاىد في البناء كالطبلء بالقار ،فيذا ىك
الجياد كلكف اهلل أغمؽ عميو بعد ذلؾ بنعمتو (تؾ ٕ ُٔ:كأغمؽ الرب عميو) .كلنبلحظ أف الفمؾ كسط ىذه المياه

كاف يشبو غكاصة كيستحيؿ بتكنكلكجيا ىذه األياـ أف تحتمؿ سفينة نكح كؿ ىذا الماء إال لك كاف اهلل قد أغمؽ
عميو بيده ليكمؿ نقص جياد اإلنساف بنعمتو .كىذا ما قالو الكحى (ٕ . )ُٔ :

ُٓ
ض يو ،كثىالى ًث ى ً
كف طيك يؿ ا ٍل يف ٍم ًؾ ،ك ىخم ًس ى ً
اعا
ث ًم ىئ ًة ًذ ىر و
ص ىن يع يو :ثىالى ى
اع ىي يك ي
يف ذ ىر ن
يف ذ ىر ن
أية (ُٓ) "-:ىكى ىك ىذا تى ٍ
اعا ىع ٍر ي ى
ى ٍ
اع يو" .
ٍارًتفى ي

أبعاد الفمؾ ََّ× َٓ× َّ ذراع (طكؿ × عرض × عمك)

ََُ× ّ= ََّ ىذا ىك قطيع المسيح (ََُ) المؤمف بالثالكث (ّ) كقاـ مف مكت الخطية مع المسيح فرقـ

ّ يشير لمقيامة فالمسيح قاـ في اليكـ الثالث.

َٓ= حؿ عمييـ الركح القدس يكـ الخمسيف .كفي اليكبيؿ (كؿ َٓ سنة) يحرر العبيد .فيـ تحرركا مف عبكدية
الخطية .
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َّ=

ىي السف التي كقؼ فييا يكسؼ أماـ فرعكف كبدأت خدمة المسيح .ىي سف النضج ككاف فييا الكينة

يبدأكف خدمتيـ الكينكتية.

إذان األبعاد تشير لمكنيسة قطيع المسيح المؤمف بالثالكث كالتي قامت مع المسيح فى اليكـ الثالث ( اآلف مف مكت
الخطية) كالتى يحؿ الركح القدس فييا كىي كنيسة ليا خدمة كينكتية كشعبيا يقدـ ذبائح التسبيح كالشكر .كقد

تحررت مف عبكدية إبميس كأيضان ىى كنيسة شعبيا ناضج.

ُٔ
ضع باب ا ٍل يف ٍم ًؾ ًفي ج ًان ًب ًو .مس ً
اك ىف
أية (ُٔ)"-:
ص ىنعي ىك ِّكا لً ٍم يف ٍم ًؾ ،ىكتي ىك ّْممي يو إًلىى ىح ّْد ًذ ىر و
اع ًم ٍف فى ٍك ي
ى
ؽ .ىكتى ى ي ى ى
ىكتى ٍ
ى ى
ط نة ىك يع ٍم ًكَّي نة تى ٍج ىعمي يو" .
س ٍفمً َّي نة ىك يمتىىك ّْ
سى
ي
ً ً
اب ا ٍل يف ٍم ًؾ ًفي
ىك ِّكا ل ٍم يف ٍمؾ  :ىذه التي نعايف مف خبلليا السماكيات عمي قدر ما تسمح بو إمكانياتنا الجسدية .ىب ى
ىج ًان ًب ًو  :الباب يشير لممسيح "أنا ىك الباب" كككف الباب في الفمؾ كالفمؾ يشير لممسيح فيك إذا يشير لمجرح الذم

كاف في جنب المسيح بالحربة .فمنو فاضت األسرار التي بيا ينضـ المؤمف بو إلي عضكيتو .كمف خبللو يدخؿ

القادمكف إليو .مف جرح جنب المسيح خرج دـ كماء (ُيكٓ.)ٖ:

الككة لغكيان ىي خرؽ في الحائط يدخؿ منو الضكء كاليكاء.
م ً
سطى نة ىك يع ٍم ًكَّي نة تى ٍج ىعمي يو  :فالمؤمف حيف يدخؿ لجسد المسيح كمبتدئ يككف في مساكف سفمية
س ٍفًم َّي نة ىك يمتىىك ّْ
ساك ىف ي
ى ى
كيتدرج في الصعكد حتي يصؿ ألعمي درجة .إذا ىي تشير لثبلث درجات النمك الركحي كىكذا كانت المنارة في
كعجر كأزىار) كىيكؿ حزقياؿ كاف ثبلث طكابؽ .كؿ ىذا يشير لنفس المفيكـ.
الخيمة ليا ّ درجات (كاسات ي
ككاف نكح غالبان يقيـ بالطابؽ األعمي  .كنكح كممة تعني نياح كتعزية .فكمما صعدنا ألعمي فى السماكيات التى

أتى بيا المسيح لنا عمى األرض نقترب مف الراحة كالتعزية (مت ُُ( .)ِٖ:فيك طأطأ السمكات كنزؿ مزُٖ :

ٗ) .
ُٕ
السم ً
ً
و ً
يىمً ىؾ يك َّؿ ج و ً ً
اف ا ٍلم ً
و
اء ىعمىى األ ٍىر ً
اء .يك ُّؿ
ض أل ٍ
سد فيو ير ي
ى ى
كح ىح ىياة م ٍف تى ٍحت َّ ى
أية (ُٕ) " -:فى ىيا أىىنا آت ًبطيكفى ً ى
ىما ًفي األ ٍىر ً
كت" .
ض ىي يم ي

ُٖ ً ً
يؾ ىم ىع ىؾ".
اء ىب ًن ى
ت ىكىب ين ى
يـ ىع ٍي ًدم ىم ىع ىؾ ،فىتى ٍد يخ يؿ ا ٍل يف ٍم ىؾ أى ٍن ى
س ي
ام ىأرىتي ىؾ ىكًن ى
كؾ ىك ٍ
أية (ُٖ) "-:ىكلك ٍف أيق ي
الحظ القديس بطرس أف عدد الذيف خمصكا بالفمؾ كانكا ثمانية أشخاص .كرقـ ٖ يشير لمحياة فيما بعد الزمف

فأياـ زمف ىذا العالـ ٕ يأتي بعدىا الدىر اآلتي .إذان عمؿ الطكفاف كاف تجديد العالـ بمعني إقامة كنيسة ليا
طبيعة سماكية خبلؿ تمتعيا بالحياة المقامة في المسيح يسكع (الذم قاـ يكـ األحد في بداية األسبكع الجديد)

(راجع ُبط ّ )َِ:كالحظ أف القديس بطرس يركز عمي ىذا المفيكـ (ِبط ِ )ٓ:فنكح أيضان كاف ثامنان كقكلو
ثامنان أم دخؿ بعد أف دخمت عائمتو فكاف ثامنان .لكف بتفسير معني األرقاـ فنكح ىنا يرمز لممسيح يسكع (يسكع=
ٖٖٖ ) كفي يسكع نحصؿ عمي الخبلص كالحياة األبدية بعد القيامة العامة .ككما كرز نكح لمذيف كانكا في
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السجف (ابط ّ )َِ،ُٗ:جاء المسيح ككرز في العالـ .كقكؿ بطرس "السجف" ىذا يشير إلي أف العالـ الخاطئ
حكـ عميو بالمكت ،ككأنيـ مساجيف في سجف ينتظركف تنفيذ حكـ المكت (اإلعداـ) كلكف نكح كاف يكرز ليـ
فاهلل أعطاىـ فرصة َُِ سنة كمف يندـ كيتكب يفمت مف حكـ اإلعداـ كىكذا صنع المسيح .فكاف نكح يكرز
بركح المسيح .كىك شابو المسيح الذم بشر حتي ينقذ الناس مف طكفاف غضب اهلل .كشابو المسيح في أنو بدأ

حياة جديدة.

 كلنبلحظ أف نفس الماء الذم أىمؾ األشرار ىك نفسو الذم رفع الفمؾ .فكؿ األالـ التي يسمح بيا اهلل
لمبشرية تككف لنا سبب أك رائحة حياة لحياة كلمخطاة رائحة مكت لمكت.

 كيؼ نظر البشر الخطاة لنكح؟ قطعان ىزءكا بو حيف دخؿ الفمؾ كقالكا ىك حكـ عمي نفسو بالمكت ككيؼ
نظر نكح لمخطاة؟ أنيـ في سبيميـ لممكت قطعان ،بسبب خطاياىـ.
 إذان الفمؾ تطبيؽ عممي لؤلية ً
صمبت لمعالـ"
"صمب العالـ لي كأنا ي
ي
 الفمؾ الذم ىك كالسجف أك كالتابكت يصير جنة ألف اهلل فيو (الثبلث فتية كمعيـ شبيو بإبف اآللية).

ً
ً
ً
األيات (ُُٗٗ " -:)ِِ-ك ًم ٍف يك ّْؿ ح ٍّي ًم ٍف يك ّْؿ ًذم ج و
الس ًت ٍبقى ًائ ىيا ىم ىع ىؾ.
ى
سد ،اثٍ ىن ٍي ًف م ٍف يك ٌؿ تي ٍدخ يؿ إًلىى ا ٍل يف ٍمؾ ٍ
ى ى
ى
ىج ىن ً
اسيا ،ك ًم ٍف يك ّْؿ ىدبَّاب ً
اسيا ،ك ًم ىف ا ٍلبي ًائًـ ىكأ ٍ ً
كر ىكأ ٍ ً
ات األ ٍىر ً
كف ىذ ىك نار ىكأيٍنثىىً َِ .م ىف الطُّ يي ً
اس ىيا .اثٍ ىن ٍي ًف
تى يك ي
ض ىكأ ٍ
ى
ىى
ىج ىن ى ى
ىج ىن ى ى
ُِ
ً
ً
كف لى ىؾ ىكلى ىيا
ت ،فى يخ ٍذ لً ىن ٍف ًس ىؾ ًم ٍف يك ّْؿ ى
الس ًت ٍبقى ًائ ىيا .ىكأى ٍن ى
اج ىم ٍع يو ًع ٍن ىد ىؾ ،فى ىي يك ى
ط ىع واـ يي ٍؤ ىك يؿ ىك ٍ
م ٍف يك ٌؿ تي ٍدخ يؿ إًلى ٍي ىؾ ٍ
ِِ
ىم ىرهي ًب ًو اهللي .ى ىك ىذا فى ىعؿ" .
سى
اما» .فىفى ىع ىؿ ين ه
كح ىح ى
ب يك ّْؿ ىما أ ى
طى ىع ن
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األصحاح السابع

عكدة لمجدكؿ

ُ
م ًفي ى ىذا ا ٍل ًج ً
يؿ" .
ت ىب ِّا
الر ُّ
ب لً ين و
ار لى ىد َّ
اؿ َّ
أية (ُ) " -:ىكقى ى
ت ىك ىج ًميعي ىب ٍي ًت ىؾ إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ ،أل ّْىني إًي ى
َّاؾ ىأر ٍىي ي
كحٍ « :اد يخ ٍؿ أى ٍن ى
كقاؿ الرب= الرب ىك ييكه كالحظ أف العمؿ ىنا عمؿ حب كرعاية فيستخدـ الركح القدس لفظ الرب .كحينما

يتكمـ عف الطكفاف الميمؾ يستخدـ لفظ اهلل (ٔ.)ُّ،ُِ:

أدخؿ= ىذه تساكم تعالكا إلي يا جميع المتعبيف… كتساكم مف يعطش فميأت إلي….

كجميع بيتؾ= ىذه تساكم "المكعد ىك لؾ كلبيتؾ" الميـ أف الجميع يككنكا في المسيح ،العالـ مصمكب ليـ كىـ

مصمكبيف لمعالـ .أما لك أحب أحدىـ العالـ بعد ذلؾ ليمؾ.

با ارن = ما أجمؿ أف يشيد اهلل ألكالده .كاهلل ال يشيد فقط بؿ يدبر كؿ شئ ألكالده فاهلل إىتـ بتحديد نكع الخشب
كأبعاد الفمؾ كطبلؤه بالقار كتمكينو بالطعاـ… ..كيرم البعض أف نكح بقي َُِ سنة في إنذار األشرار ،كىك

يبني الفمؾ أماـ أعينيـ ليؤكد ليـ صدؽ إنذارات اهلل كيعتمد القائمكف بيذا عمي اآلية (ٔ )ّ:راجع تفسير آية ٔ

أيضان .كلكف مف المؤكد أف نكح كاف مكضع سخرية الناس كىك يبني فمكان لييرب بو مف طكفاف ظنكه كىمان.

ِ
اىرًة تىأٍ يخ يذ مع ىؾ س ٍبع نة س ٍبع نة ىذ ىك ار كأيٍنثىى .ك ًم ىف ا ٍلبي ًائًـ الًَّتي لى ٍيس ٍت ًبطى ً
ً ً َّ ً
اى ىروة
أية (ِ)ً " -:م ٍف ىج ًم ً
ىى
ى
ى
ن ى
ىى ى ى ى ى
يع ا ٍل ىب ىيائـ الط ى
اثٍ ىن ٍي ًف :ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى" .

البيائـ الطاىرة :الحظ أف شريعة مكسي لـ تكف قد حددت في ىذا الكقت البيائـ الطاىرة كغير الطاىرة .لذلؾ

فيذه اآلية تثبت أف التقميد الذم تعمؿ بو كنيستنا صحيح .فقد تسمـ آدـ ىذه الشريعة شفاىة مف اهلل كسمميا
ألكالده ككصمت لنكح .كنبلحظ أف البيائـ الطاىرة اخذ منيا سبعة ألنو سيأكؿ منيا كيقدـ منيا ذبائح.

ضا س ٍبع نة س ٍبع نة :ىذ ىك ار كأيٍنثىىً ً .
كر َّ ً
سؿ ىعمىى ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
أية (ّ) ّ "-:ىك ًم ٍف طي يي ً
ض" .
الست ٍبقىاء ىن ٍ
ٍ
ن ى
الس ىماء أ ٍىي ن ى ى ى ى
كؿ األرض= رأم بعض الدارسيف أف الفمؾ بحجمو ىذا ال يمكف أف يحمؿ كؿ حيكانات العالـ كطيكره .كيقكلكف
أف الطكفاف كاف محميان فيك أفني كؿ الجنس البشرم ما عدا نكح كعائمتو ككؿ حيكانات المنطقة التي كاف بيا
بشر .أما القارات البعيدة فإستمرت فييا الحياة الحيكانية كلـ تتأثر .كيؤكدكف ىذا بأنو قيؿ عف يكسؼ أف كؿ

األرض جاءت لتشترم منو قمحان (تؾ ُْ )ٕٓ:ككاف المقصكد الببلد التي حكؿ مصر .كفي لك ِ ُ:يقكؿ

إكتتبت كؿ المسككنة كالمقصكد كؿ الدكؿ الخاضعة لمحكـ الركماني .كىذا رأل صحيح .كما يثبت صحة ىذا

الرأل قكؿ القديس بطرس الرسكؿ "كلـ يشفؽ عمى العالـ القديـ ،بؿ إنما حفظ نكحا ثامنا كار از لمبر ،إذ جمب

طكفانا عمى عالـ الفجار" (ِبطِ  .)ٓ :فالطكفاف إذا كاف فقط عمى عالـ الفجار ،فما فائدة إغراؽ كؿ العالـ.
كالطكفاف كاف أداة لمعقاب كليس تغيي ار لقرار إليى سابؽ بكضع حدا لمبحر ال يتعداه "جزمت عميو حدل ...

كقمت إلى ىنا تأتى كال تتعدل" (ألّٖ  .)ُُ ، َُ :كنبلحظ أف (اآليةِّ) مف ىذا اإلصحاح "فمحا اهللي يك َّؿ
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ضَّ :
اف ىعمىى ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
اس ،ىكا ٍل ىب ىي ًائ ىـ  "...أف كممة األرض ىنا جاءت فى العبرية بمعنى األرض
قى ًائوـ ىك ى
الن ى
الزراعية .كال تكجد أرض مزركعة إال حيثما يكجد مف يزرعيا .كىكذا جاءت الكممة فى (تؾٔ ، ٖ : ٖ + ٕ :
ُّ).

ككانت الحياة اإلنسانية كقت الطكفاف محصكرة حكؿ أراضى العراؽ ،حيث نشأت حياة اإلنساف حكؿ أنيار الجنة

كىى الفرات كدجمة كفيشكف كجيحكف .كلـ يمتد اإلنساف إلى كؿ أنحاء الدنيا إال بعد بمبمة األلسنة عند بناء برج
بابؿ.
أية (ْ)ْ" -:أل ّْىني بع ىد س ٍبع ًة أىي و
يف لى ٍيمى نة .ىكأ ٍىم يحك ىع ٍف ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
ضا أ ٍيم ًط ير ىعمىى األ ٍىر ً
ض
يف ىي ٍك نما ىكأ ٍىرىب ًع ى
ض أ ٍىرىب ًع ى
َّاـ أ ٍىي ن
ىٍ ى ى
يك َّؿ قى ًائوـ ىع ًم ٍمتي يو»" .
سبعة أياـ =:ىي المدة التي إستغرقيا نكح في إدخاؿ الحيكانات إلي الفمؾ.

أربعيف يكمان =:ىي ذات المدة التي صاميا المسيح كمكسي كايميا .كقد تشير ىذه المدة ألنيا مدة إنسحاؽ كتذلؿ
أماـ اهلل حتي يعطي خيراتو .كىكذا كانت فترة اإلنذار لنينكم كفترة الػ َُِ سنة ىي ّ×َْ سنة .ىي فترة إنذار

بالتكبة حتي ال ييمكيـ الطكفاف كبينما إستغؿ شعب نينكم فرصة األربعيف يكمان كتابكا ،فشؿ الناس أياـ نكح
كىمككا  .فيى فترة أك فرصة يعطييا اهلل يعقبيا إما خيرات أك عقكبات .لذلؾ ىي تشير لفترة حياتنا عمي األرض

كعمينا أف نختفي في الفمؾ حتي ننجك.

ٓ
ب" .
الر ُّ
ىم ىرهي ًب ًو َّ
سى
أية (ٓ) "-:فىفى ىع ىؿ ني ه
كح ىح ى
ب يك ّْؿ ىما أ ى
ٔ
اف ا ٍلم ً
ت ًم ىئ ًة و
اء ىعمىى األ ٍىر ً
ض" ،
كح ٍاب ىف ًس ّْ
أية (ٔ) " -:ىكلى َّما ىك ى
اف ين ه
س ىنة ى
ى
ص ىار طيكفى ي ى
قارف مع آية ٓ ِّ:فقد قيؿ أف عمر نكح كاف ََٓ سنة كىنا نسمع أف عمره كاف ََٔ سنة كقت أف دخؿ

الفمؾ .لذلؾ تقدر مدة بناء الفمؾ ما بيف ََُ –َُِ سنة.

يو مع يو إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ ًم ٍف ك ٍج ًو ًمي ً
األيات (ٕٕ" -:)ٖ-فى ىد ىخ ىؿ نيكح كبنيكه كام أرىتي يو كًنس ً ً
اه الطُّكفى ً
اف ٖ .ىك ًم ىف ا ٍل ىب ىي ًائًـ
ى
ى
اء ىبن ى ى
ه ى ى ي ى ٍى ى ى ي
اىرًة كا ٍلبي ًائًـ الًَّتي لى ٍيس ٍت ًبطى ً
َّ ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
اى ىروة ،ىك ًم ىف الطُّ يي ً
ض" :
كر ىك يك ّْؿ ىما ىي ًد ُّ
الط ى ى ى ى
ى
ً
اف إًلىى ين و ً
اف اثٍ ىن ً
أية (ٗ) ٗ " -:ىد ىخ ىؿ اثٍ ىن ً
كحا".
ىم ىر اهللي ين ن
كح إلىى ا ٍل يف ٍمؾ ،ىذ ىك نار ىكأيٍنثىى ،ىك ىما أ ى
نكح يتحرؾ نحك الفمؾ كيستغرؽ ٕ أياـ إشارة لمكنيسة التي تفتح أبكاب الرجاء لكؿ إنساف كؿ أياـ األسبكع.
كالحظ أف نكح كأكالده لـ يكف لكؿ كاحد سكم زكجة كاحدة.
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َُ
الس ٍبع ًة األىي ً
ص ىار ٍت ىعمىى األ ٍىر ً
ىف ًم ىياهى الطُّكفى ً
ض" .
َّاـ أ َّ
أية (َُ) " -:ىك ىح ىد ى
اف ى
ث ىب ٍع ىد َّ ى
يفسركف الطكفاف عمميان بيبكط قشرة األرض ألسفؿ كبذلؾ تككف أسفؿ مف مستكم البحار .ثـ بحركة عكسية

تصعد األرض فتنحسر المياه كتتراجع إلي البحار .كقاؿ بعضيـ أف األرض تفتحت كخرجت منيا المياه الجكفية.

كقد أمكف إثبات حدكث الطكفاف جيكلكجيان فقد كجد طبقات طمي كمف تحتيا كمف فكقيا طبقات أحجار بؿ حددكا

ميعاد ىذا الطكفاف بسنة ََِّ ََّْ-ؽ.ـ .كىي نفس الفترة المحددة حسب التقكيـ العبرم.

ت ًم ىئ وة ًم ٍف حي ً
ُُ ً
ش ىر ًم ىف َّ
كحً ،في َّ
الش ٍي ًر ًفي
س ىن ًة ًس ّْ
اة ين و
الش ٍي ًر الثَّ ًانىً ،في ا ٍل ىي ٍكًـ َّ
ابع ىع ى
ىى
الس ى
أية (ُُ) " -:في ى
السم ً
ً
اء" .
الي ٍكًـ ،ا ٍنفى ىج ىر ٍت يك ُّؿ ىي ىنا ًب ً
يع ا ٍل ىغ ٍم ًر ا ٍل ىع ًظ ًيـ ،ىكا ٍنفىتى ىح ٍت طىاقى ي
ذل ىؾ ى
ات َّ ى
إنفجرت كؿ ينابيع الغمر العظيـ :إذان الطكفاف لـ يكف نتيجة المطر فقط ،بؿ صارت األرض ككأنيا مجمكعة مف
العيكف كالينابيع تفجر ماء ببل حساب.

ُِ
اف ا ٍل ىمطى ير ىعمىى األ ٍىر ً
يف لى ٍيمى نةً ُّ .في ذلً ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ ىع ٍي ًن ًو ىد ىخ ىؿ
يف ىي ٍك نما ىكأ ٍىرىب ًع ى
ض أ ٍىرىب ًع ى
األيات (ُِ " -:)ُٓ-ىك ىك ى
اء ب ًن ً
ث ًن ً
يو ىم ىع يي ٍـ إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ ُْ .يى ٍـ ىك يك ُّؿ ا ٍل يك يح ً
كش
ام ىأرىةي ين و
ث ىب ينك ين و
اـ ىكىيافى ي
س ى
ين ه
كح ،ىكثىالى ي ى
كح ،ىك ى
كح ،ىك ٍ
اـ ىك ىح ه
سه
ىج ىن ً
ىج ىن ً
اسيا ،ك يك ُّؿ الدَّب ً
اسيا ،ك يك ُّؿ ا ٍلبي ًائًـ ىكأ ٍ ً
ىكأ ٍ ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
اس ىيا ،ىك يك ُّؿ الطُّ يي ً
اس ىيا :يك ُّؿ
َّابات الًَّتي تىًد ُّ
كر ىكأ ٍ
ض ىكأ ٍ
ىى
ىج ىن ى ى
ىج ىن ى ى
ُٓ
يو ركح حي و
كح إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ ،اثٍ ىن ٍي ًف اثٍ ىن ٍي ًف ًم ٍف يك ّْؿ ج و ً ً
صفي و
اة.
اح .ىكىد ىخمى ٍت إًلىى ين و
كر ،يك ُّؿ ًذم ىج ىن و
سد ف ي ي ى ى
يع ٍ
ى ى

ت ىد ىخمى ٍت ىذ ىك ار كأيٍنثىىً ،م ٍف يك ّْؿ ًذم ج و
أية (ُٔ)ُٔ " -:كالد ً
ب ىعمى ٍي ًو" .
الر ُّ
ىم ىرهي اهللي .ىكأ ٍ
ؽ َّ
ىغمى ى
َّاخالى ي
ى ى
ن ى
ى
سد ،ىك ىما أ ى
كأغمؽ الرب عميو :مف ناحية ليحمييـ مف الطكفاف .كمف ناحية أخرم فيي تشبو مثؿ العذارم فالمستعدات دخمف
ثـ أغمؽ الباب .فاآلف أغمؽ اهلل الباب كحتي لك أراد أحد األشرار أف يدخؿ سيمنعو اهلل الذم أغمؽ فيك يفتح كال

أحد يغمؽ كيغمؽ كال أحد يفتح .كبعد أف ينتيي زماف غربتنا يغمؽ الباب( .رؤ ّ )ٕ:كاهلل فتح لنا باب الفردكس

بمفتاح صميبو لكي ندخؿ معو كفيو بشركة أمجاده كىك يغمؽ عمينا معو أبديان فبل يتسرب العدك الشرير إلينا .كىذه
العبارة ىي نمكذج إليماف كنيستنا في مكضكع الجياد كالنعمة .فيؿ كانت التكنكلكجيا المتكفرة أياـ نكح تسمح

ببناء فمؾ يقاكـ المياه مف فكؽ كمف تحت كأنو غكاصة .لقد ترؾ اهلل نكحان يجاىد في البناء عمي قدر إستطاعتو
كىذا ىك الجياد (ىذا يساكم خمس أرغفة كسمكتيف) .ثـ إغمؽ الرب عميو بنعمتو (كىذا يساكم إطعاـ األالؼ).

ُٕ
يف ىي ٍك نما ىعمىى األ ٍىر ً
ض .ىكتى ىكاثىىر ًت ا ٍل ًم ىياهي ىك ىرفى ىع ًت ا ٍل يف ٍم ىؾ ،فى ٍارتىفى ىع ىع ًف
اف أ ٍىرىب ًع ى
اف الطُّكفى ي
األيات (ُٕ " -:)ِْ-ىك ىك ى
ً ً ُٗ
ً ً
ً
ً
ض ُٖ .ىكتى ىعاظى ىم ًت ا ٍل ًم ىياهي ىكتى ىكاثىىر ٍت ًجدِّا ىعمىى األ ٍىر ً
األ ٍىر ً
ض ،فى ىك ى
ير ىعمىى ىك ٍجو ا ٍلم ىياه .ىكتى ىعاظى ىمت ا ٍلم ىياهي
اف ا ٍل يف ٍم يؾ ىيس ي
اء َِ .ىخمس ع ى ً
السم ً
الش ً
ض ،فىتى ىغطَّ ٍت ىج ًميعي ا ٍل ًج ىب ً
ير ًجدِّا ىعمىى األ ٍىر ً
اؿ َّ
اعا ًفي
ىك ًث نا
ام ىخ ًة الًَّتي تى ٍح ى
ش ىرةى ذ ىر ن
ٍ ى ى
ت يك ّْؿ َّ ى
ُِ
ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
ض ًم ىف الطُّ يي ً
كر ىكا ٍل ىب ىي ًائًـ
اف ىي ًد ُّ
االرًتفى ً
اع تى ىعاظى ىم ًت ا ٍل ًم ىياهي ،فىتى ىغطَّ ًت ا ٍل ًج ىبا يؿ .فى ىم ى
س ود ىك ى
ات يك ُّؿ ذم ىج ى
ٍ
ِِ
كح حي و
ًً
ً
الزحَّافى ً
ض ،ىك ىج ًميعي َّ
الن ً
ؼ ىعمىى األ ٍىر ً
كش ،ىك يك ُّؿ َّ
ىكا ٍل يك يح ً
اة
ات الًَّتي ىكا ىن ٍت تىٍز ىح ي
س ىم ية ير ً ى ى
اس .يك ُّؿ ىما في أى ٍنفو ىن ى
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ِّ
الناس ،كا ٍلبي ًائـ ،كالدَّب ً
ً
ً
اف ىعمىى ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
كر
س ًة ىم ى
ات .فى ىم ىحا اهللي يك َّؿ قى ًائوـ ىك ى
ض َّ :ى ى ى ى ى ى ى
م ٍف يك ّْؿ ىما في ا ٍل ىيا ًب ى
َّابات ،ىكطي يي ى
السم ً
يف ىم ىع يو ًفي ا ٍل يف ٍم ًؾ فىقى ٍط ِْ .ىكتى ىعاظى ىم ًت ا ٍل ًم ىياهي ىعمىى األ ٍىر ً
اء .فىا ٍن ىم ىح ٍت ًم ىف األ ٍىر ً
ض ًم ىئ نة
كح ىكالًَّذ ى
ض .ىكتىىبقَّى ين ه
َّ ى
يف ىي ٍك نما" .
ىك ىخ ٍم ًس ى
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اإلصحاح الثامف

عكدة لمجدكؿ

ُ
ً
ً
ًً ً
يحا ىعمىى األ ٍىر ً
كحا ىك يك َّؿ ا ٍل يك يح ً
ض
ىج ىاز اهللي ًر ن
كش ىك يك َّؿ ا ٍل ىب ىيائـ الَّتي ىم ىع يو في ا ٍل يف ٍمؾ .ىكأ ى
أية (ُ) " -:ثي َّـ ىذ ىك ىر اهللي ني ن
فىي ىدأ ً
ىت ا ٍل ًم ىياهي" .
ى

ثـ ذكر اهلل= أم فاض اهلل بمراحمو عمي نكح .لذلؾ تصمي الكنيسة أذكر يارب كذا…

أجاز ريحان عمي األرض= كما أجاز ريحان لشؽ البحر خر ُْ ُِ:أياـ مكسي .كألف كممة ريح ككممة ركح في

العبرية كممة كاحدة ،فكأف اهلل كسط مياه المعمكدية ييب بركحو القدكس لتقديس أجسادنا (أرضنا) فنتييأ
كأعضاء لجسد المسيح كنصير ىيكبلن لركحو القدكس.

ِ
السم ً
ً
ات َّ ً
اء" .
سد ٍ
َّت ىي ىنا ًبيعي ا ٍل ىغ ٍم ًر ىكطىاقى ي
أية (ِ) " -:ىكا ٍن ى
الس ىماء ،فى ٍ
امتىىن ىع ا ٍل ىمطى ير م ىف َّ ى

أية (ّ) ّ" -:ىك ىر ىج ىع ًت
كرجعت المياه= ىذه

ا ٍل ًم ىياهي ىع ًف األ ٍىر ً
ص ًت ا ٍل ًم ىياهي" ،
كعا يمتىىكالً نيا .ىكىب ٍع ىد ًم ىئ وة ىك ىخ ٍم ًس ى
ض ير يج ن
يف ىي ٍك نما ىنقى ى
قد تؤكد نظرية أف األرض ىبطت فطمت عمييا مياه البحر ثـ عادت األرض كصعدت

كطبيعتيا فرجعت المياه.
ْ
الش ٍي ًر ،ىعمىى ًج ىب ً
ش ىر ًم ىف َّ
استىقىَّر ا ٍل يف ٍم يؾ ًفي َّ
ط" .
اؿ أ ىىرىا
الس ً
ابعً ،في ا ٍل ىي ٍكًـ َّ
الش ٍي ًر َّ
ار ى
ابع ىع ى
الس ى
أية (ْ) " -:ىك ٍ
إستقر الفمؾ عمي جباؿ أ ارراط :الحظ أف بداية الحياة الجديدة كانت عمي جبؿ أم حياة سماكية مرتفعة كىذا ما

تعطيو المعمكدية .ككممة أ ارراط تعني مكاف مرتفع .كىذا الجبؿ يكجد في أرمينيا.
اش ًر .كًفي ا ٍلع ً
الشي ًر ا ٍلع ً
ً
ٓ ً ً
اش ًر ًفي أ َّىك ًؿ َّ
الش ٍي ًر ،ظى ىي ىر ٍت
صا يمتىىكال نيا إًلىى َّ ٍ
ى
ى
ى
ص ىن ٍق ن
أية (ٓ) " -:ىك ىكا ىنت ا ٍلم ىياهي تى ٍنقي ي
كس ا ٍل ًج ىب ً
اؿ" .
ير يؤ ي
تكرر رقـ َُ في ىذه اآلية مرتيف مقترنان بظيكر رؤكس الجباؿ .كرقـ َُ يشير لمكصايا التي لك نفذناىا لظيرت

في حياتنا رؤكس جباؿ الفضائؿ بؿ يظير فينا المسيح نفسو.

ٕ
ٔ
ً
س ىؿ
يف ىي ٍك نما أ َّ
األيات (ٔ " -:)ُِ-ىك ىح ىد ى
كحا فىتى ىح طىاقى ىة ا ٍل يف ٍم ًؾ الًَّتي ىك ى
ث ًم ٍف ىب ٍع ًد أ ٍىرىب ًع ى
ىف ين ن
اف قى ٍد ىعممى ىيا ىكأ ٍىر ى
ٖ
ّْدا ىحتَّى ىن ًشفى ًت ا ٍل ًم ىياهي ىع ًف األ ٍىر ً
ام ىة ًم ٍف ًع ٍن ًد ًه لً ىي ىرل ىى ٍؿ ىقمَّ ًت ا ٍل ًم ىياهي ىع ٍف
اب ،فى ىخ ىر ىج يمتىىرد ن
ا ٍل يغ ىر ى
ض .ثي َّـ أ ٍىر ى
س ىؿ ا ٍل ىح ىم ى
ٗ
ًً
اىا ىكا ىن ٍت ىعمىى ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
ض.
ام ية ىمقىِّار لً ًر ٍجمً ىيا ،فى ىر ىج ىع ٍت إًلى ٍي ًو إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ أل َّ
ىف ًم ىي ن
ض ،ىفمى ٍـ تىجد ا ٍل ىح ىم ى
َُ
ضا س ٍبع ىة أىي و
ام ىة ًم ىف ا ٍل يف ٍم ًؾ،
ىخ ىذ ىىا ىكأ ٍىد ىخمى ىيا ًع ٍن ىدهي إًلىى ا ٍل يف ٍم ًؾ .ىفمى ًب ى
َّاـ أ ى
فى ىم َّد ىي ىدهي ىكأ ى
يخ ىر ىك ىع ى
اد فىأ ٍىر ى
ث أ ٍىي ن ى ى
س ىؿ ا ٍل ىح ىم ى
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ُُ
ً ً
ام ية
فىأىتى ٍت إلى ٍيو ا ٍل ىح ىم ى
ُِ
األ ٍىر ً
ضا
ض .ىفمى ًب ى
ث أ ٍىي ن

ً
ً
ضر ً
ًع ٍن ىد ا ٍلمس ً
اء ،ىكًا ىذا ىك ىرقى ية ىزٍيتي و
ىف ا ٍل ًم ىياهى قى ٍد ىقمَّ ٍت ىع ًف
كح أ َّ
اء في فىم ىيا .فى ىعم ىـ ين ه
كف ىخ ٍ ى ي
ى ى
س ٍبع ىة أىي و
ضا" .
َّاـ أ ى
ام ىة ىفمى ٍـ تى يع ٍد تىٍرجعي إًلى ٍي ًو أ ٍىي ن
يخ ىر ىكأ ٍىر ى
ى ى
س ىؿ ا ٍل ىح ىم ى

الفمؾ يشير إلي الكنيسة كيكجد فييا القديسيف (الحمامة) كالخطاة (الغراب) كالغراب يشير إلي الخطية فيك ينطمؽ

إلي حيث الجيؼ النتنة ثـ يعكد مرة أخرم إلي الفمؾ يقؼ خارجو :فخرج مترددان= أم ذاىبان كراجعان .ىك ال يدخؿ
إلي الفمؾ .كال يمد نكح يده ليدخمو كما فعؿ مع الحمامة .أما الحمامة التي تعمف السبلـ (غصف الزيتكف) فقد

عادت كأدخميا نكح .كالحمامة ال تأكؿ الجيؼ النتنة بؿ تأكؿ النباتات لذلؾ عادت فبل مكاف ليا كسط الجيؼ بؿ

تعكد لتعمف السبلـ .كفي المعمكدية ييطرد الشيطاف (رمزه الغراب) كيحؿ الركح القدس يعمف السبلـ كالحظ أف
الحمامة عادت بغصف زيتكف .كالزيتكف نحصؿ منو عمي الزيت كىذا يشير لزيت الميركف الذم بو يحؿ الركح

القدس .كالحمامة عادت بثمر فالركح لو ثمار (غؿ ٓ .)ِِ:كقد تشير الحمامة لمنفس المؤمنة التي تطمب

المسيح فيسمييا النشيد "حمامتي" ( نش ِ ) ُْ:كىذه النفس ال تجد ليا مستق انر كسط الجيؼ كالغراب كلكنيا
تعكد لنكح الذل يرمز لممسيح ،فيي ال تسترح سكم في يديو .ككما نعرؼ فالحماـ دائما يعكد لبيتو  ،لذلؾ ظير
الركح القدس عمي ىيئة حمامة يكـ حؿ عمي المسيح في معمكديتو  ،فيذا ىك عمؿ الركح فينا  ،نحف جسد

المسيح  ،اف يعيدنا دائما لممسيح لنثبت فيو  .كالحظ أنيا حيف ترجع يمد يده ليدخميا .كالحمامة خرجت مف الفمؾ

ثبلث مرات-:

المرة األكلي :لـ تجد لرجميا مق انر .كىذه تشير لمنفس الممتيبة بالركح القدس ال يمكنيا أف تعيش كسط الجيؼ.
كتنجذب في غربتيا نحك الفمؾ فتجد يد مسيحيا ممتدة لتحمميا لحضنو = (الركح يعيدنا لممسيح

كالمسيح يقبمنا)

المرة الثانية :عادت لتعمف السبلـ كظيكر الحياة الجديدة .كلذلؾ فغصف الزيتكف يشير إلي السبلـ الذم حدث
بيف اهلل كالناس .كذلؾ ألف شجرة الزيتكف دائمة الخضرة تمثؿ اإلنساف المممكء سبلمان دائما بالرغـ
مف عكاصؼ العالـ .كالزيت يطفك عمي سطح الماء الذم يمثؿ تيارات تجارب ىذا العالـ فالمؤمف

يطفك فكؽ ضيقات كاغراءات العالـ.

المرة الثالثة :خرجت كلـ تعد إشارة إلنطبلؽ المككب كمو إلي األرض الجديدة .ىذه الحالة تشير إلنطبلؽ
النفس إلي األبدية بعد حياة كميا سبلـ كثمار.

ُّ
الس ىن ًة ا ٍلك ً
الش ٍي ًر األ َّىك ًؿ ًفي أ َّىك ًؿ َّ
ت ًم ىئ وةً ،في َّ
ىف ا ٍل ًم ىياهى ىن ًشفى ٍت ىع ًف
الش ٍي ًر ،أ َّ
الس ّْ
اف ًفي َّ
اح ىد ًة ىك ّْ
أية (ُّ) " -:ىك ىك ى
ى
ً
اء ىع ًف ا ٍل يف ٍم ًؾ ىكىنظى ىر ،فىًإ ىذا ىك ٍج يو األ ٍىر ً
األ ٍىر ً
ؼ".
ض .فى ىك ى
ض قى ٍد ىن ًش ى
شى
ؼ ين ه
كح ا ٍلغطى ى

ىنا نرم نكح يبدأ حياتو الجديدة في قرنو السابع بعد أف أنيي ستة قركف (ََٔسنة) كالكنيسة مدة تغربيا عف

الراحة الحقيقية ٔ أياـ عمؿ يعقبيا اليكـ السابع حيف ينزع الرب كؿ غطاء لنمتقي معو كجيان لكجو = فكشؼ نكح

الغطاء .راجع ُكك ُّ.ُِ:

203

انتكىَه ( األصحاح انثامه)

يف ًم ىف َّ
األيات (ُْ ُْ " -:)ُٗ-ىكًفي َّ
ض ُٓ .ىك ىكمَّ ىـ
الس ً
الش ٍي ًر الثَّ ًانيً ،في ا ٍل ىي ٍكًـ َّ
ابع ىكا ٍل ًع ٍ
الش ٍي ًر ،ىجفَّ ًت األ ٍىر ي
ش ًر ى
ُٔ
يؾ مع ىؾُٕ .ك يك َّؿ ا ٍلحيكا ىن ً
كؾ كًنس ً
ات الًَّتي ىم ىع ىؾ ًم ٍف يك ّْؿ
كحا قى ًائالنٍ « :
اخ ير ٍج ًم ىف ا ٍل يف ٍم ًؾ أى ٍن ى
اهللي ين ن
ى ىى
ى
اء ىبن ى ى ى
ام ىأرىتي ىؾ ىكىبني ى ى ى ي
ت ىك ٍ
كر ،كا ٍلبي ًائًـ ،ك يك َّؿ الدَّبَّاب ً
ًذم ج و
ُّ
ىخ ًر ٍج ىيا ىم ىع ىؾ .ىكٍلتىتىىكالى ٍد ًفي األ ٍىر ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
ض ىكتيثٍ ًم ٍر
ات الًَّتي تىًد ُّ
ض ،أ ٍ
ى
سد :الط يي ً ى ى ى
ى
ى ى
ُٗ
ُٖ
ات ،يك ُّؿ الدَّبَّاب ً
يو مع يو .ك يك ُّؿ ا ٍلحيكا ىن ً
ض» .فى ىخرج ينكح كب ينكه كام أرىتي يو كًنس ً ً
ىكتى ٍكثيٍر ىعمىى األ ٍىر ً
ات ،ىك يك ُّؿ
ى
ى ىى
ى
اء ىبن ى ى
ى ى ه ى ى ي ى ٍى ى ى ي
ض ،ىكأى ٍنك ً
ب ىعمىى األ ٍىر ً
الطُّ يي ً
اع ىيا ىخ ىر ىج ٍت ًم ىف ا ٍل يف ٍم ًؾ".
كر ،يك ُّؿ ىما ىي ًد ُّ
ى
َِ
اىرًة كأىصع ىد م ٍحرقى و
اىرًة ك ًم ٍف يك ّْؿ الطُّي ً َّ ً
ً ً َّ ً
ب .كأ ى ً
ً
ات
ي
أية (َِ) " -:ىكىب ىنى ين ه
ىخ ىذ م ٍف يك ّْؿ ا ٍل ىب ىيائـ الط ى ى
كح ىمذ ىٍب نحا ل َّمر ّْ ى
كر الط ى ى ٍ ى ي ى
ىعمىى ا ٍل ىمذ ىٍب ًح"،

كما بدأت حياة آدـ عمي األرض بذبيحة ىكذا تبدأ الحياة الجديدة لنكح بذبيحة .ككاف أكؿ ما صنعو نكح بعد

خركجو إلي األرض التي غسميا الطكفاف ىك أنو أقاـ مذبحان .ككأف الكنيسة ال تقدر أف تقدـ ذبيحة السيد المسيح

(اإلفخارستيا) إال بعد التمتع بالمعمكدية .ليذا السبب أيضان نجد الكتاب المقدس لممرة األكلي يعمف عف إقامة

مذبح لمرب.

ُِ
ً
الر ُّ ً
ىج ًؿ ً
سً
اف،
الر ُّ
أية (ُِ) " -:فىتىىن َّ
اؿ َّ
س ىـ َّ
ب ىرًائ ىح ىة ّْ
ضا .ىكقى ى
كد أىٍل ىع يف األ ٍىر ى
ىع ي
ضا ًم ٍف أ ٍ
ض أ ٍىي ن
الر ى
ب في ىق ٍم ًبو« :الى أ ي
اإل ٍن ى
ضا أ ً
ًً
اإل ٍنس ً ً
ت.
أل َّ
يت يك َّؿ ىح ٍّي ىك ىما فى ىع ٍم ي
يم ي
ىع ي
كد أ ٍىي ن
ير يم ٍن يذ ىح ىداثىتو .ىكالى أ ي
ص ُّك ىر ىق ٍم ًب ً ى
ىف تى ى
اف شّْر ه

تنسـ الرب رائحة الرضا= فاهلل كاف يرم في ىذه الذبائح رم انز إلبنو المحرقة الحقيقية التي بيا بدأت حياتنا
الجديدة مع اهلل .إذان ما عممو نكح كاف رم انز لعمؿ المسيح الذبيحي لكنيستو كصار مذبح نكح رم انز لمصميب الذم

صار سببان لنزع المعنة عف األرض .كلذلؾ نسمع ىنا أف اهلل ال يعكد يمعف األرض بطكفاف ثانية= ال أعكد أيضا
أميت كؿ حي كما فعمت لكف ىذا ال يمنع أف اهلل يضرب ضربات محدكدة ألجؿ التأديب كلكف اهلل لف يعكد

لضربة عامة تشمؿ األرض كميا .قاؿ الرب في قمبو =:تعبير مجازم يعني نية اهلل كعزمو أف يفعؿ شئ.

اد ،كبرهد كحّّر ،كص ٍي ه ً
أية (ِِ)ِِ" -:م َّدةى يك ّْؿ أىي ً
َّاـ األ ٍىر ً
اء ،ىكىن ىي هار ىكلى ٍي هؿ ،الى تىىاز يؿ»".
ؼ ىكشتى ه
ص ه ى ىٍ ى ى ى ى
ض :ىزٍرعه ىك ىح ى
ي
أم مادامت األرض قائمة فجميع نكاميس الطبيعة كظكاىرىا تظؿ قائمة بعمميا لخدمة اإلنساف كاهلل سيبقي عمي
العالـ رغـ إنحرافاتو مت ٓ ْٓ:كيؤدب محاكالن جذب كؿ نفس لئلستفادة مف دمو الذم ساؿ .لكف مف يرفض

سييمؾ.
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اإلصحاح التاسع

عكدة لمجدكؿ

جدكؿ لقصة نكح كالطكفاف .كقد إستغرقت حكالي سنة كاممة

ُ .صدكر األمر بدخكؿ الفمؾ (ٕ.)ُ:

ِ .بعد سبعة أياـ بدأ الطكفاف (ٕ )َُ:بتاريخ ُٕ( ََٔ/ِ/مف عمر نكح).
ّ .مدة سقكط األمطار كانفجار ينابيع الغمر َْ يكمان (ٕ.)ُِ:

ْ .تعاظـ المياه عمي األرض َُٓ يكمان شاممة الػ َْ يكمان مدة نزكؿ المطر.)ِْ:ٕ( .
ٓ .نقصاف المياه حتي ظيكر رؤكس الجباؿ (ٖ )ٓ:بتاريخ ُ.ََٔ/َُ/
ٔ .إرساؿ الغراب بعد َْ يكمان (ٔ.)ٖ،ٕ:

ٕ .إرساؿ الحمامة لممرة األكلي بعد ٕ أياـ.
ٖ .إرساؿ الحمامة لممرة الثانية.
ٗ .إرساؿ الحمامة لممرة الثالثة.

َُ .كشؼ الغطاء بتاريخ ُ.َُٔ/ُ/

ُُ .جفاؼ األرض كخركج نكح بتاريخ ِٕ.َُٔ/ِ/
كبعد أف خرج نكح كقدـ ذبيحة كتنسـ اهلل رائحة الرضا بارؾ نكح كبنيو كقدـ ليـ نامكسان ليخضعكا لو كعيدان

يربطيـ بو كعبلمة تسندىـ في أياـ غربتيـ.

ً
أية (ُ)ُ" -:كبار ىؾ اهلل ينكحا كب ًن ً
ض".
يو ىكقى ى
امأليكا األ ٍىر ى
ي ن ىى
اؿ لى يي ٍـ« :أىثٍم يركا ىكا ٍكثييركا ىك ٍ
ىى ى
كبارؾ اهلل نكحان كبنيو :بإعتبارىـ رؤكسان جديدة لمخميقة .فنكح صار رأس جديد لمخميقة مثاال لممسيح رأس الخميقة
الجديدة .كأكالد نكح تفرعت منيـ كؿ شعكب العالـ .ككممات البركة تشبو ىذه التي قيمت آلدـ كحكاء.

ِ
السم ً
شيتي يكـ كرٍىبتي يكـ عمىى يك ّْؿ حيكا ىن ً
ات األ ٍىر ً
ض ىك يك ّْؿ طي يي ً
ب
اء ،ىم ىع يك ّْؿ ىما ىي ًد ُّ
األيات (ِ " -:)ٕ-ىكٍلتى يك ٍف ىخ ٍ ى ٍ ى ى ى ٍ ى
ى ىى
كر َّ ى
ّ
َّة حي و
و
ً
ً
ض ،ك يك ّْؿ أ ً
ض ًر
ش ًب األ ٍ
اما .ىكا ٍل يع ٍ
َّة تى يك ي
ىخ ى
ىس ىماؾ ا ٍل ىب ٍح ًر .قى ٍد يدف ىع ٍت إًلىى أ ٍىيدي يك ٍـ .يك ُّؿ ىداب ى
ٍ
ىعمىى األ ٍىر ً ى
كف لى يك ٍـ طى ىع ن
ٓ
ًً ًً
ً
ب أىىنا ىد ىم يك ٍـ ألى ٍنفي ًس يك ٍـ فىقى ٍطً .م ٍف ىي ًد يك ّْؿ ىح ىي ىك و
اف
يع ْ .ىغ ٍي ىر أ َّ
ىدفى ٍع ي
ىف لى ٍح نما ًب ىح ىياتو ،ىدمو ،الى تىأٍ يكميكهي .ىكأى ٍطمي ي
ت إًلى ٍي يك يـ ا ٍل ىجم ى
يؤ .س ً
ىخ ً
اف أ ً
اف ًب ً
اف يؾ ىدًـ ً
افً ،م ٍف ىي ًد ً
س ً
أى ٍطمي يب يو .ىك ًم ٍف ىي ًد ً
سً
سً
سً
سً
سً
سفى يؾ ىد يم يو.
اف أى ٍطمي ي
اف يي ٍ
اإل ٍن ى
اإل ٍن ى
ى
اإل ٍن ى
اإل ٍن ى
ب ىن ٍف ى
اإل ٍن ى
ً
افٕ .فىأىثٍ ًم يركا أى ٍنتي ٍـ ىكا ٍكثييركا ىكتىىكالى يدكا ًفي األ ٍىر ً
كرًت ًو ىع ًم ىؿ ً
ييا»".
أل َّ
س ى
ض ىكتى ىكاثىيركا ف ى
اإل ٍن ى
ىف اهللى ىعمىى ي
ص ى
نامكس نكح

ىذا النامكس يناظر الكصية التي أعطاىا اهلل آلدـ كحكاء.
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ُ .كلتكف خشيتكـ كرىبتكـ عمى كؿ حيكانات… .فاهلل يعطي سمطانان لئلنساف عمي المخمكقات ،بؿ يعطييا اف
تخافو كىذا رأيناه مع عديد مف القديسيف (دانياؿ… األنبا برسكـ العرياف).

ِ .كؿ دابة حية تككف لكـ طعامان= كاف طعاـ اإلنساف قببل مف العشب األخضر .كاآلف يسمح لو اهلل بأكؿ
لحكـ الحيكانات كالطيكر كاألسماؾ .لماذا؟

* سقكط اإلنساف حكؿ طبعو لطبع كحشي فكجدنا قاييف يقتؿ أخكه ىابيؿ ككحشية اإلنساف إنعكست عمي
الحيكاف فصارت بعض الحيكانات متكحشة كصارت بعض الطيكر متكحشة كىكذا األسماؾ .كحرصا مف
اهلل أف ال يتحكؿ اإلنساف لكحش يأكؿ أخيو سمح اهلل بأكؿ لحكـ الحيكانات .إال أننا أيضا كجدنا بعض

القبائؿ تأكؿ لحـ اإلنساف.

* قد تككف األرض ضعفت نتيجة المعنة كأصبحت تعطي نباتات أضعؼ.
* قد تككف العمة في ضعؼ جسد اإلنساف الذم أصبح يحتاج لطعاـ أقكم.

* ليييئ الطريؽ لقبكؿ الشريعة المكسكية التي بيا يمتزـ الكاىف أف يأكؿ مف بعض الذبائح ُ.كىذا رمز

لمتمتع بتناكؿ جسد ربنا يسكع كدمو " ألف جسدم مأكؿ حؽ… يك ٔ" "ٓٓ،ْٓ:فالذبيحة تعمف مصالحة

اهلل مع اإلنساف كىي عطية لئلنساف بيا تشبع نفسو كيرتكم قمبو عمي مستكم ركحي فائؽ لمطبيعة( .أما

الكثنييف فيظنكف أف الذبيحة ىي لتيدئة غضب آليتيـ ).أكؿ الكاىف لجزء مف لحـ ذبيحة الخطية إشارة

لممسيح الذل حمؿ خطايانا فى جسده .فالخاطىء يأتى بذبيحة الخطية كيمسؾ بقركنيا معترفان بخطاياه
ككأنو نقؿ خطاياه إلييا ثـ تذبح كتقدـ لممذبح ( الصميب ) كجزء منيا يأكمو الكاىف .كالكاىف ىنا ىك

رمز لممسيح الذل حمؿ خطايانا بصميبو.

ّ .لحمان بحياتو دمو ال تأكمكه= اهلل سمح بأكؿ المحكـ كلكنو يحذر مف أكميا بدمائيا .فالدـ يساكم الحياة كالحياة

ىي هلل ،أما المحـ فيعطي لئلنساف .كاحتفظ اهلل بسر الدـ الذم ال يشربو اإلنساف حتي كشؼ السر المخفي
في دـ المسيح الذم أعطي كفارة لنا كنشربو لنحيا بو .أما شرب دـ الحيكانات فيعطي لئلنساف كحشية

يرفضيا اهلل .اهلل ال يريد أف تدخؿ فينا حياة غريبة بؿ أف تككف لنا حياة المسيح.

ْ .كأطمب أنا دمكـ ألنفسكـ فقط= اهلل ىك الذم ينتقـ مف قاتؿ اإلنساف .لذلؾ منع القتؿ ككذلؾ اإلنتحار فاهلل
كحده ىك الذم يحدد حياة اإلنساف .كقد يتـ ىذا بالشريعة كما يأتي.

ٓ .مف يد كؿ حيكاف أطمبو= إذا قتؿ حيكانا إنسانان يقتؿ الحيكاف (خر ُِ ِٖ:كما بعده).

ٔ .سافؾ دـ االنساف باالنساف يسفؾ دمو :ىذا أكؿ قانكف مدني .كاهلل ىي يسنو فمف قتؿ يقتؿ .كىذا القتؿ لمقاتؿ
بسماح مف اهلل.
ٕ .فأثمركا أنتـ ..رغبة اهلل حياة كتعمير لؤلرض كبركة لئلنساف.

1بعد الخطية ًزل اإلًساى لوستىي الذيىاى وأكل العشب  .1883وبزكة ًىح أشارت إلي إعطاء دياة بدالً هي الوىت.
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عو قى ًائالن«ٗ :ك ىىا أىىنا م ًق ً ً
األيات (ٖٖ " -:)ُٕ-ك ىكمَّـ اهلل ينكحا كب ًن ً
سمً يك ٍـ ًم ٍف ىب ٍع ًد يك ٍـ،
يو ىم ي
ى ى ي ن ىى
يـ ميثىاقي ىم ىع يك ٍـ ىك ىمعى ىن ٍ
ى
ي ه
َُ
س ا ٍلحي ً
ً
كش األ ٍىر ً
كر ىكا ٍل ىب ىي ًائًـ ىك يك ّْؿ يك يح ً
َّة الًَّتي ىم ىع يك ٍـ :الطُّ يي ً
ض الًَّتي ىم ىع يك ٍـً ،م ٍف ىج ًمي ًع
ىك ىم ىع يك ّْؿ ىذ ىكات األى ٍنفي ً ى
ضا ًب ًمي ً
ً
ضُُ .أ ًيقيـ ًميثى ً
اف األ ٍىر ً
يف ًم ىف ا ٍل يف ٍم ًؾ ىحتَّى يك ُّؿ ىح ىي ىك ً
ا ٍل ىخ ً
اه
اقي ىم ىع يك ٍـ فىالى ىي ٍنقى ًر ي
ار ًج ى
س ود أ ٍىي ن
ى
ض يك ُّؿ ذم ىج ى
ي
ُِ
ؽ الًَّذم أىىنا ك ً
اؿ اهللً « :
ضا طيكفى ه ً
الطُّكفى ً
ىذ ًه ىعالى ىم ية ا ٍل ًميثىا ً
اض يع يو ىب ٍي ًني
ب األ ٍىر ى
اف .ىكالى ىي يك ي
كف أ ٍىي ن
اف ل يي ٍخ ًر ى
ى
ض» .ىكقى ى ي
ُّ
س ا ٍلحي ً
ً
ىج ىي ً
الس ىح ً
كف
ت قى ٍك ًسي ًفي َّ
اؿ الد ٍ
ض ٍع ي
اب فىتى يك ي
َّى ًر :ىك ى
َّة الًَّتي ىم ىع يك ٍـ إًلىى أ ٍ
ىكىب ٍي ىن يك ٍـ ،ىكىب ٍي ىف يك ّْؿ ىذ ىكات األى ٍنفي ً ى
ُْ
الس ىح ً
س ىح نابا ىعمىى األ ٍىر ً
ىعالى ىم ىة ًميثىاؽ ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىف األ ٍىر ً
ابُٓ ،أ ّْىني
س ًفي َّ
كف ىمتىى أى ٍن ي
ض .فى ىي يك ي
ض ،ىكتى ٍظ ىي ًر ا ٍلقى ٍك ي
ش ٍر ى
اقي الًَّذم ب ٍي ًني كب ٍي ىن يكـ كب ٍي ىف يك ّْؿ ىن ٍف و و ً
أى ٍذ يكر ًميثى ً
ضا ا ٍل ًم ىياهي طيكفىانا لًتي ٍيمً ىؾ يك َّؿ ًذم
س ود .فىالى تى يك ي
كف أ ٍىي ن
ىى ٍ ىى
ى
س ىحيَّة في يك ّْؿ ىج ى
ي
ُٔ
هلل كب ٍي ىف يك ّْؿ ىن ٍف و و ً
ً
ً
ً
ً
ً
ج و
الس ىح ً
س ود
س ًفي َّ
اب ،أ ٍيبص يرىىا ألى ٍذ يك ىر ميثىاقنا أ ىىبديِّا ىب ٍي ىف ا ى ى
س ىحيَّة في يك ّْؿ ىج ى
سد .فى ىمتىى ىكا ىنت ا ٍلقى ٍك ي
ى ى
ُٕ
ً
ً
ىذ ًه عالىم ية ا ٍل ًميثىا ً ً
كحً « :
س ود ىعمىى األ ٍىر ً
ىعمىى األ ٍىر ً
ض».
اؿ اهللي ًل ين و
ض» .ىكقى ى
ؽ الَّذم أىىنا أىقى ٍمتي يو ىب ٍيني ىكىب ٍي ىف يك ّْؿ ذم ىج ى
ى ى
تجديد العيد كالميثاؽ
قكس قزح ىك ظاىرة طبيعية تحدث مف إنكسار أشعة الشمس عمي قطرات المطر بعد أف تمطر السماء .كىك

غالبان كاف يظير قبؿ الطكفاف كلكف اهلل إستخدمو كعبلمة حب كلنبلحظ .كما أف قكس قزح البد كأف يظير بعد
كؿ مطر طالما الشمس كالمطر مكجكداف ىكذا فإف كعد اهلل بعدـ حدكث طكفاف عاـ مرة أخرم لف يكسر.

ظير قكس قزح حكؿ العرش اإلليي (رؤْ )ُ:َُ+ّ:كىذه عبلمة أف اهلل يريد لنا الحياة كيريد أف يعمف مف

السماء أنو عند كعده كلـ ينسى أنو يعد لنا حياة أبدية .كالحظ أكؿ آية في الكتاب المقدس "في البدء خمؽ…

إعطاء حياة" كنياية الكتاب في سفر الرؤيا "أميف تعاؿ أييا الرب يسكع … ىي رجاء في ىذه الحياة المكعكدة.

اهلل ال يكرر الطكفاف .كالطكفاف رمز المعمكدية لذلؾ المعمكدية ال تتكرر.

ىذا القكس ( قكس قزح) يذكرنا باآلتي:

الخطية عقكبتيا المكت( .إعبلنا عف عدؿ اهلل كقداستو).
غني مراحـ اهلل الذم يطيؿ أناتو عمينا .كيريد لنا الحياة.

المثاؿ الصالح لنكح الذم كاف بركة لمعالـ.

إذف مف يتشبو بنكح يستفيد مف مراحـ اهلل كينجك مف غضبو كعدلو الذم يستكجب المكت لمخاطئ.

القكس ىك ختـ العيد (الميثاؽ بيف اهلل كنكح).

الشمس تسقط نكرىا عمي قطرات المطر فتظير ىذه األلكاف المتعددة .كالمسيح شمس البر يرسؿ نكره عمي

قطرات الماء = الركح القدس الذم يعمف مجد المسيح (يكُٔ  . )ُْ ، ُّ :كاأللكاف متعددة لتعمف عف
إحسانات اهلل كعطاياه المتعددة  .كيفيـ ايضا اف الركح القدس يعطي كيكزع مكاىبو عمي الكنيسة لتتكامؿ فيظير

المسيح شمس البر في ىذه الكنيسة (المكف االبيض لمنكر )  .أما ألكاف القكس فتعمف عف تعدد المكاىب داخؿ
الكنيسة  ،لتتكامؿ الكنيسة  .كىذا ما كاف يعنيو بكلس الرسكؿ بقكلو قامة مؿء المسيح ( أؼ ْ )  .كتعمف مجد

المسيح ككساطتو فيك عبلمة حب قدميا اهلل حيف أقاـ ميثاقان مع نكح بعد الطكفاف ،كيبقي اهلل كمحب لمبشرية
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يقدـ لنا كؿ حب خبلؿ ميثاقو معنا .كاهلل في حبو يعتز بالميثاؽ فيقكؿ "ميثاقي… قكسي " إذان القكس عبلمة

ميثاؽ بيف السماء كاألرض كالحظ أنو يمتد مف السماء حتي األرض.

ُٖ
ً
ً
اف.
اف ىب ينك ين و
اما ىكىيافى ى
اـ يى ىك أ يىبك ىك ٍن ىع ى
كح الًَّذ ى
األيات (ُٖ " -:)ِْ-ىك ىك ى
يف ىخ ىر يجكا م ىف ا ٍل يف ٍمؾ ى
اما ىك ىح ن
سن
ث .ىك ىح ه
ُِ
َِ
ُٗ
كح ىي يك ي َّ
ش َّع ىب ٍت يك ُّؿ األ ٍىر ً
ب
س ىك ٍرنما .ىك ى
ىؤالى ًء تى ى
ىؤالى ًء الثَّالى ثى ية يى ٍـ ىب ينك ينك وح .ىك ًم ٍف ي
ي
ش ًر ى
ض .ىك ٍابتى ىدأى ين ه
كف فىال نحا ىك ىغ ىر ى
ِّ
ً ً ً ِِ
اف عكرةى أىًب ً
ً
ًم ىف ا ٍل ىخم ًر فى ً
ىخ ىكٍي ًو ىخ ً
اـ
يو ،ىكأ ٍ
ار نجا .فىأ ى
ىخ ىب ىر أ ى
ىخ ىذ ى
سك ىر ىكتى ىع َّرل ىداخ ىؿ خ ىبائو .فىأ ٍىب ى
ى
ٍ
اـ أ يىبك ىك ٍن ىع ى ى ٍ ى
سه
ص ىر ىح ه
اء .ىفمىـ ي ٍب ً
اىما إًلىى ا ٍلكر ً
ً
ضعاه عمىى أى ٍكتى ً
ص ىار
ىكىيافى ي
ث ّْ
اف ًي ىما ىك ىم ى
ٍ ي
اء ىك ىك ى ى ي ى
ش ىيا إًلىى ا ٍل ىك ىراء ،ىك ى
الرىد ى
ىى
ستىىار ىع ٍك ىرةى أىًبي ًي ىما ىك ىك ٍج ىي ي ى
عكرةى أىًبي ًيما ِْ .ىفمى َّما استى ٍيقىظى ينكح ًم ٍف ىخم ًرًه ،عمًـ ما فىع ىؿ ًب ًو ٍاب ين يو َّ ً
ير،
ه
ٍ
ى ى ى ى
ٍ
الصغ ي
ىٍ ى
ى
نكح كعريو

أية ُٖ :كحاـ ىك أبك كنعاف :يذكر ىنا كنعاف فيك سبب أساسي لؤلحداث التالية .كليعرؼ مكسي كالشعب لماذا
يعاقب اهلل الكنعانييف كلماذا يأخذ الييكد أرضيـ ،كأف ىذا كاف بسبب خطية كنعاف كلعنة "أبيو نكح لو" .فيحذر

الشعب أف ال يتشبيكا بخطايا الكنعانييف لئبل يشابيكىـ في المصير .كلسبب آخر ىك أف حاـ نفسو كاف أبان
لكنعاف  ،ككأب كاف مؤكدان انو يعرؼ كيؼ يجب اف يحترمو إبنو كنعاف كعميو ىك أف يحترـ أباه نكحان كىذا ما لـ

يحدث.

أية َِ :كابتدأ نكح يككف فالحان= قكلو إبتدأ ألنو كاف لو مدة َُِ سنة يعمؿ نجا انر .كيفسر كثيريف الفرؽ بيف
نكح كفبلح كقاييف كعامؿ في األرض بقكليـ أف العامؿ في األرض يشير لمف يضع كؿ طاقاتو في الزمنيات.

كالفبلح يشير لممسيح الذم جاء يغرس كرمو مف جديد .كاألرض في ىذه الحالة تشير لمكنيسة أك الجسد الذم

يرتكم بمياه الركح القدس .

أية ُِ -:غالبا سكر نكح بعد أ ف شرب مف الخمر دكف أف يعرؼ أف ىذا الخمر يككف نتيجتو العرم كاإلستيزاء
كلفقداف اإلنساف لكرامتو .عمكما نحف نصمي هلل قائميف إغفر لنا خطايانا التي صنعناىا بمعرفة كبغير معرفة.

كمرة أخرم نرم تفسي انر ألف نكح كاف كامبلن في أجيالو أم كماؿ نسبي .فيا ىك لو سقطات أيضا .كىا نحف نجد

الخمر كقد عرت ىذا القديس الذم لـ تطكلو مياه الطكفاف كظؿ مستت انر أكثر مف ََٔ عاـ .فالخطية ىي

بالحقيقة الخمر المسكر الذم يعرم النفس كيفضحيا ،أما السيد المسيح فيك المباس البيي الذم يستر النفس مف
فضيحتيا األبدية .كالحظ أف سبب خطية نكح مثؿ آدـ ..البطف التي تتخـ كعندئذ تثكر األعضاء .كرأم القديس
جيركـ أف في ىذه القصة رمز لعمؿ المسيح فيك شرب كأس األلـ عمي الصميب كمف أجمنا تعرم عمي الصميب

فسخر بو األشرار(حاـ ككنعاف) بينما آمف بو األمـ (ساـ كيافث) كلنذكر قكؿ المسيح "إف أمكف اف تعبر عني

ىذه الكأس مت ِٔ .ّٗ:كجاء حاـ كضحؾ كما ضحؾ الييكد كاستي أزكا بالمسيح .كاألمـ غطكا أالمو بإيمانيـ.

أية ِِ -:مف يكشؼ عكرة اآلخريف أم يذيع خطاياىـ كيفضحيـ يمعف.

أية ِّ :مف يستر عكرة اآلخريف يستره اهلل (مثاؿ أبكمقار) ىما صنعا ىذا بالنامكس الطبيعي.
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أية ِْ -:إبنو الصغير= كممة إبف في العبرانية تستخدـ أيضان لمحفيد .كقكلو إبنو الصغير فيذا غالبان يشير
لكنعاف .كيصبح التفسير أف حاما رأم أباه نكح في ىذا الكضع كسخر منو كاشترؾ معو كنعاف أك أف كنعاف

دخؿ مع حاـ أبيو كاشتركا كبلىما في السخرية.
ِٓ
اؿ:
األيات (ِٓ " -:)ِٕ-فىقى ى
اف ىع ٍب ندا لى يي ٍـً ِٕ .ل ىي ٍفتى ًح
ىكٍل ىي يك ٍف ىك ٍن ىع ي
نبكة نكح

اف! ىع ٍب ىد
كف ىك ٍن ىع ي
« ىم ٍم يع ه
س يك ىف ًفي
اهللي لً ىيافى ى
ث فى ىي ٍ

ِٔ
ا ٍلع ًب ً
س واـ.
الر ُّ
اؿ « :يم ىب ىار هؾ َّ
كف ًإل ٍخ ىكًت ًو» .ىكقى ى
ب إً ي
يد ىي يك ي
لو ى
ى
م ً
اف ىع ٍب ندا لى يي ٍـ»".
س واـ ،ىكٍل ىي يك ٍف ىك ٍن ىع ي
ساك ًف ى
ى ى

كنعاف عبد العبيد= ممعكف .كعبد العبيد تعني أحقر العبيد .كاستعباد أخكيو لو تـ أكالن بإستعباد الييكد نسؿ ساـ
لمكنعانييف ثـ إستعباد اليكناف كالركماف نسؿ يافث ليـ .كنكح لـ يمعف حاـ ألف اهلل سبؽ كباركو فبل يمعف مف

باركو اهلل (عد ِّ ،)َِ،ُٗ،ُٖ:لكف كانت لعنة كنعاف سبب غصة كألـ ألبيو حاـ .كنبكة نكح تحققت في أف
شعب الكنعانييف كاف في حالة مف النجاسة كاإلنحراؼ لمرجاسات الكثنية كىذه لـ يكف مثميا رجاسات  .كقيؿ

عنيـ لـ يكف مثميـ في مزجيـ سفؾ الدماء (ضحايا بشرية) بالفجكر إكرامان آلليتيـ .كقيؿ أماتت ديانة الكنعانييف

أحسف العكاطؼ البشرية (تقديـ أبنائيـ ذبائح) كاشتيركا بخرافاتيـ كفسقيـ كلـ ىي يسد بينيـ شئ مف الفضائؿ .فيـ
نزلكا إلي أدني صكر العبيد .كصاركا ممعكنيف بكثنيتيـ.

ساـ= مبارؾ الرب إلو ساـ :ىك بارؾ الرب مف أجؿ ساـ كنسؿ ساـ فمنو خرج المسيح كمنو خرج إبراىيـ
كاسحؽ كيعقكب كداكد أباء المسيح بالجسد .إذف نبكة نكح تحققت بكالدة المسيح .كاسـ ساـ = س واـ أك و
عاؿ فأم

إسـ أسمي مف المسيح الذم فاح عبيره في كؿ مكاف .كتعني النبكة أيضا ليكف نسؿ ساـ مباركان فيبارؾ الرب إليو
كمف نسؿ ساـ جاء شعب اهلل .ا لذم كاف سيؤتمف عمي عبادة اهلل كمعرفتو كشريعتو كنامكسو كىيكمو .كلذلؾ
الحظ أف نكح إستخدـ لقب الرب أم ييكه حيف تكمـ عف ساـ.

يافث -:يعني تكسع أك مؿء .كنبكة نكح عنو أف اهلل يفتح لو فتتسع مساكنو كىذا حدث مع يافث الذم مؤل أكركبا
كمعظـ آسيا ثـ األمريكتيف كاستراليا.

فيسكف في مساكف ساـ  :لقد إتسعت مساكف ساـ أم كنيسة المسيح لتقبؿ األمـ إلييا أم يافث كفي الكنيسة
إتحد نسؿ يافث كساـ .كقد تعني النبكة إحتبلؿ األكركبيف لببلد ساـ لفترة ما.
ِٖ
َّاـ ين و ً
ً
اف ثىالى ى ً و
يف س ىن نةِٗ .فى ىكا ىن ٍت يك ُّؿ أىي ً
كح ىب ٍع ىد الطُّكفى ً
س ىع ًم ىئ وة
األيات (ِٖ " -:)ِٗ-ىك ىع ى
اش ين ه
كح ت ٍ
ث م ىئة ىك ىخ ٍمس ى ى
ات" .
س ىن نة ،ىك ىم ى
ىك ىخ ٍم ًس ى
يف ى
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اإلصحاح العاشر

عكدة لمجدكؿ
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نمركد قد يككف حفيد لككش أك إبنا لو كذكر كحده ألىميتو.
يفيـ مف اآلية أيضا أف فمشتيـ ككفتكريـ مف نسؿ فتركسيـ ككسمكحيـ فقط كغالبا ىـ نسؿ كسمكحيـ فقط.

يسمي ىذا اإلصحاح قائمة األمـ القديمة كفيو يظير أف اهلل الذم أىمؾ العالـ ،ىا ىك يعيد بناؤه ثانية فيك يقمع

ليغرس كييدـ ليبني كيميت ليحيي (راجع إرُ .)َُ:كقد قسمت الشعكب بأسماء أكالد نكح كبأسماء أكالدىـ.
كنجد القائمة بدأت بيافث سكاء ألنو األكبر أك األبعد عف شعب إسرائيؿ فيك األبعد تأثي انر عف حياتيـ .ثـ يأتي
نسؿ حاـ الذم يشكؿ أكالده أكبر أعداء لمشعب ثـ يأتي نسؿ ساـ الذم تناسؿ منو إسرائيؿ كيبدأه ىنا بإختصار

كيسيب في الشرح بعد ذلؾ .كلقد جدد اهلل الخميقة بالطكفاف كلكف سريعان مازاغت لمشر بعد ذلؾ كلكف لـ يستعمؿ
اليبلؾ كاإلفناء التاـ ثانية بؿ إستعمؿ التأديبات المحمية (حريؽ سدكـ كعمكرة /أكبئة…) (حركب /مجاعات…)
ليدفع الناس إلي التكبة .كىذا ما يحدث بعد المعمكدية فنحف نحصؿ عمي اإلنساف الجديد لكف نعكد كنخطئ
كلكف نستعيد صكرة اإلنساف الجديد بالتكبة كقد يستعمؿ اهلل التأديبات حتي يتكب اإلنساف (راجع عب ُِ.)ٔ:

كيقكؿ العمماء أف ىذا السجؿ ال نظير لو عمي اإلطبلؽ لبياف أصؿ األمـ كمنشأىا كقد أيدتو اإلكتشافات األثرية.

كلكف ىذا السفر ال ييدؼ إلي عرض نشأة األمـ إنما:-

أراد أف يقدـ لنا تمييد لنشأة الشعب الذم يخرج منو المسيح المخمص لكؿ الشعكب.

فيو يظير أف اهلل ىك صانع كخالؽ لكؿ الشعكب ككؿ األمـ أنو المسئكؿ عف خبلصيا أيضا.

أية (ُ)ُ " -:ك ً
كف ىب ٍع ىد الطُّكفى ً
اف".
يد ىب ًني ني و
اـ ىكىيافى ي
ىذ ًه ىم ىكالً ي
ث .ىكيكلً ىد لى يي ٍـ ىب ين ى
كح :ى
ى
اـ ىك ىح ه
سه

213

انتكىَه ( األصحاح انعاشش)
ّ
ِ
ً ً
ش ىك ىن ياز
األيات (ِ " -:)ٓ-ىب ينك ىيافى ى
كم ىر :أى ٍ
كج ىك ىم ى
ادام ىكىي ىاك ي
اف ىكتي ى
اج ي
كم ير ىك ىم ي
ير ي
كبا يؿ ىك ىماش يؾ ىكت ى
اس .ىكىب ينك يج ى
ث :يج ى
ٓ
ْ
ىؤالى ًء تىفىَّرقى ٍت ج ىزًائر األيمًـ ًبأىر ً
يش ك ًكتّْيـ كيد ى ً
ً
اضي ًي ٍـ ،يك ُّؿ
ىك ًريفى ي
اف :أىلًي ى
يـً .م ٍف ي
كج ٍرىم ية .ىكىبنيك ىي ىاك ى
اث ىكتي ى
ش ية ىكتىٍرش ي ى ي ى
ى ي ى ى
كدان ي
ًً
اف ىكمً ً ً
يم ًم ًي ٍـ".
سى
سانو ىح ى
سو ى
إً ٍن ى
ب قى ىبائم ًي ٍـ ًبأ ى

بنك يافث

جكمر :سكف نسؿ جكمر في الشماؿ .كجاء منيـ إلي أسيا مف مناطؽ ما كراء القكقاز كاستكطنكا كبادككية
كتناسؿ منيـ سكاف أكركبا الشمالية كسكاف بريطانيا كالدانمارؾ كيقاؿ ركسيا( .بعض جماعات نزحت لمدانمارؾ

كركسيا)

ماجكج :كممة عبرية تعني أرض جكج .كاقترف اإلسماف معان كصا ار رم انز لمقاكمة اإليماف المسيحي (رؤ َِ-ٕ:
ٗ) .كمنيـ التتار كالسكيثييف .كمكانيـ بيف بحر قزكيف كالبحر األسكد.

مادام :مف نسمو تككنت إمبراطكرية مادم التي إتحدت بعد ذلؾ مع فارس .كعرفت ببلدىـ بإسـ مادم أك ميديا
كسكنكا جنكب كجنكب غربي بحر قزكيف كىي اآلف جزء مف إيراف.

ياكاف :ىك أب اليكنانييف .ككممة ياكاف في الكتاب المقدس يقصد بيا اليكناف
(زؾ ٗ)ُّ:

تكباؿ :سكنكا جنكب شرؽ البحر األسكد.

ماشؾ :سكنكا بقرب ينابيع دجمة كالفرات ثـ انتقمكا إلي جكار البحر األسكد كبحر قزكيف.

تيراس :جاء مف نسمو الشعب الترسيني كسكنكا في جزر كسكاحؿ بحر إيجة .ثـ إقتصر الكحي عمي نسؿ إثنيف

مف أكالد يافث ىما جكمر كياكاف ألنيما أكثرىما شعكبان كأىمية.

أشكناز :سكنكا شرؽ البحر األسكد في أرمينية .كالبحر األسكد كاف يدعي بحر أشكناز.
ريفاث :ىناؾ رأياف عف مكانيما ُ) شرؽ األردف ِ) أقصي شماؿ العالـ القديـ.
تكجرمة :سكنكا في أرمينيا جنكب غرب أسيا.

إليشة :سكنكا اليكناف كقبرص.

ترشيش :سكنكا إيطاليا كأسبانيا .ككانت بداية ترشيش في كيميكية حيث طرسكس حيث كلد بكلس.

كتيـ :الساحؿ الغربي لفمسطيف كبعض الجزائر بالبحر المتكسط مثؿ قبرص كاف إسميا كتيـ بؿ إف ىذا اإلسـ
إمتد لميكناف كايطاليا .كلقد عبر الييكد عف الشعكب اآلتية مف البحر المتكسط بأنيـ مف كتيـ .كأشير ليذا ىنا
بإسـ جزائر األمـ (آية ٓ)

دكدانيـ :يرجح أنيـ سكاف ركدس كمف نسميـ مف نزح لميكناف.
ٕ
ٔ
س ٍبتى ية ىك ىر ٍع ىم ية
اف .ىكىب ينك يك ى
األيات (ٔ " -:)َِ-ىكىب ينك ىح واـ :يك ي
ص ىارًي يـ ىكفيكطي ىك ىك ٍن ىع ي
كش ىك ًم ٍ
س ىبا ىك ىح ًكيمى ية ىك ى
كش :ى
ٗ
ٖ
َّار ًفي األ ٍىر ً
ص ٍي ود
كف ىجب نا
س ٍبتى ىكا .ىكىب ينك ىر ٍع ىم ىة :ى
اف .ىك يك ي
كش ىكلى ىد ًن ٍم ير ى
ض ،الًَّذم ىك ى
كد الًَّذم ٍابتى ىدأى ىي يك ي
ش ىبا ىكىد ىد ي
َّار ى
ىك ى
اف ىجب ى
ب»َُ .ك ىك ى ً
و
اء ىم ٍممى ىك ًت ًو ىبا ًب ىؿ ىكأ ىىر ىؾ ىكأ َّىك ىد ىك ىك ٍم ىن ىةً ،في
الر ّْ
الر ّْ
اـ َّ
اـ َّ
ب .لًذلً ىؾ ييقىا يؿ « :ىك ًن ٍم ير ى
اف ٍابت ىد ي
ى
َّار ى
كد ىجب ي
ص ٍيد أ ى
أى
ىم ى
ىم ى
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ُِ
ً
ض ًش ٍن ىع ىارً ُُ .م ٍف ًت ٍم ىؾ األ ٍىر ً
أ ٍىر ً
ض ىخ ىر ىج أ ُّ
س ىف ،ىب ٍي ىف ًني ىن ىكل ىك ىكالى ىح،
كب ى
كر ىكىب ىنى ني ىن ىكل ىك ىر يح ي
كت ىع ٍي ىر ىك ىكالى ىح ىك ىر ى
ىش ي
ُْ
كسيـ ك ىك ً
ً
ً
ً
ً
ًىي ا ٍلم ًدي ىن ية ا ٍل ىك ًبيرةي ُّ .ىك ًم ٍ ً
ً
يف ىخ ىر ىج
يـ .الًَّذ ى
يـ ىكفىتٍير ى ى ٍ
ى
ى ى
سميكح ى
يـ ىكىن ٍفتيكح ى
يـ ىكلى ىياب ى
يـ ىك ىع ىنام ى
ص ىاري يـ ىكلى ىد :ليكد ى
ُٕ
ُٔ
ُٓ
م كا ٍل ًجرج ً
ً
اف كلى ىدً :
ًم ٍنيـ ًفمً ٍ ً
ً ِّ
ىم ً
يـ ىك ىك ٍفتي ً
م
اش َّي ىكا ٍل ًح ّْك َّ
ص ٍي يد ى
كر َّ ى ٍ ى
يـ .ىك ىك ٍن ىع ي ى
يٍ
كف ًب ٍك ىرهي ،ىكحثا ىكا ٍل ىي يبكس َّي ىكاأل ي
كر ي
شت ي
ُٗ
ُٖ
ً
ً
ً
ً
الس ً
الص ىم ً
كـ ا ٍل ىك ٍن ىع ًان ّْي
ار َّ
م ىك َّ
ين َّي ىكاأل ٍىرىك ًاد َّ
ىكا ٍل ىع ٍرًق َّي ىك ّْ
م ىكا ٍل ىح ىمات َّي .ىكىب ٍع ىد ذل ىؾ تىفىَّرقى ٍت قى ىبائ يؿ ا ٍل ىك ٍن ىعان ّْي .ىك ىكا ىن ٍت تي يخ ي
ً
ًم ٍف ص ٍي يد ى ً
س يدكـ ىك ىعمكرةى ىكأ ٍىدم ىة ىك ى ً
ش ىع.
يـ إًلىى الى ى
يء ىن ٍح ىك ىج ىرىار إًلىى ىغ َّزةى ،ىكحي ىن ىما تى ًج ي
كف ،حي ىن ىما تى ًج ي
ى
يء ىن ٍح ىك ى ى ي ى
ى
ص يبكي ى
ً
ً ً
ًً
َِ ي ً
و
يم ًم ًي ٍـ.
سى
ىؤالىء ىب ينك ىحاـ ىح ى
ب قى ىبائم ًي ٍـ ىكأىٍلس ىنت ًي ٍـ ًبأ ىىراضي ًي ٍـ ىكأ ى

بنك حاـ

كممة حاـ تعني حاـ أك ساخف أك أسكد كدعي إلو الشمس حامك بسبب ح اررة الشمس كبيذا المفيكـ تككف أسكد
بمعني لفحتو الشمس أك أحمتو كسكنكا أفريقيا كبعض أجزاء مف آسيا.

ككش :تعني أسكد بالعبرية كلو خمسة أكالد سبا كحكيمة كسبتة كرعمة كسبتكا.

سبا :منيـ مف سكف جنكب جزيرة العرب كمنيـ مف عبر إلي إفريقيا عبر بكغاز باب المندب كأقامكا عمي
سكاحؿ البحر المتكسط كتككف مف ىؤالء شعب إثيكبيا (الحبشة).

حكيمة :سكنكا شماؿ ببلد العرب بجكار خميج العجـ ككصمكا إلى اليمف.

سبتة :سكنكا في حضرمكت في ببلد العرب كسكف بعض منيـ في الحبشة.

رعمة :ككلداه شبا كدداف .سكنا جنكب خميج العجـ ثـ رحبل لمجنكب الغربي مف ببلد العرب.

سبتكا :سكنكا جنكب ببلد العرب كمنيـ مف رحؿ إلفريقيا.
شبا :إبف رعمة إنتقؿ لمحبشة.

دداف :إستقر في ببلد العرب.

كبذلؾ نجد أف أبناء ككش إما سكنكا في ببلد العرب أك إنتقمكا إلي الحبشة كلذلؾ نجد في الكتاب المقدس مكانيف
بإسـ ككش أكليما عند عيبلـ في منطقة جنكب دجمة كالفرات (تؾ ِ )ُّ:كثانييما ىك الحبشة كىذا ىك األكثر

شيرة .كككش إفريقيا يقصد بيا الحبشة كالنكبة جنكب مصر.

كقد قدـ نسؿ حاـ بكجو عاـ شعكبان كأمما ً
مقاكمة لعمؿ اهلل كلشعبو في العيد القديـ .لذا جاء العيد القديـ يعمف

العقكبة اإلليية عمي ىذه الشعكب بككنيا تحمؿ رمك انز لمشر فككش كانت تشير إلي ظممة الجيالة كلسكاد الخطية

أر ُّ.ِّ:

كمصر كانت تشير إلي محبة العالـ التي تستعبد النفس (فالشعب إشتيي أكؿ مصر كنسي العبكدية).
كنعاف كانت تشير إلي العمؿ الشيطانى كتشير لمعنة زؾ ُْ.ُِ:

نمركد

معني إسمو جبار متمرد قكم كشديد .ىك نمكذج كيؼ تحدم نسؿ حاـ اهلل في مقابؿ كيؼ كاف نسؿ ساـ منو
إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب.
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كاف قكيان كمشيك انر بأنو صياد جبار .كقد كجدت لو تماثيؿ في أطبلؿ نينكم كىك يحمؿ أسدان تحت ذراعو األيسر.
كىك الذم أسس األسرة الحاكمة في بابؿ كشنعار كأكاد .كربما كاف ىك نفسو جمجاميش األكادم أك البابمي.

كقكلو جبار صيد أماـ الرب :اإلضافة " أماـ الرب" تعني أنو كاف عظيمان .كقد تعني كىذا كاضح مف إسمو أنو
حينما ظيرت قكتو أخذ مكقؼ التحدم مف اهلل .كينسب لنمركد بداية العبادة الكثنية .كصارت بابؿ في الكتاب

المقدس رم انز لمعاندة اهلل كلمكبرياء كالزنا الركحي بؿ أطمؽ عمييا "أـ الزكاني" كصارت إسمان لمممكة الدجاؿ
كجماعة األشرار .كعجيب ىك اإلنساف إذا ما شعر بقكتو فيك يتحدم اهلل عكضان عف أف يشكره عمي عطاياه

(راجع رؤ ُْ.)ٓ-ُ:ُٕ + ُٗ:ُٔ + ٖ:

ككانت مممكة نمركد في أرض شنعار التي تعني "نيريف" ربما لكقكعيا بيف نيرم دجمة كالفرات .كىي المناطؽ

السيمة في ببلد بابؿ .كقد حكت ىذه المممكة أربع مدف رئيسية في ذلؾ الكقت-:

بابؿ :قد تعني باب اهلل "باب إيؿ" كلكنيا صارت ليا معني آخر ىك بمبمة األلسنة كمكسي حيف كتب إستخدـ
األسماء المعركفة كقتو.

أرؾ :كانت شرؽ الفرات.

أكد :تأسس منيا بعد ذلؾ مممكة األكادييف ككانت مممكة ذات شأف ككانت غرب دجمة.
كمنة :شرؽ الفرات.

نمركد قد يككف إبنا سادسان لككش كذكر كحده ألىميتو أك ىك مف أحفاد ككش .كقد إشتير جبركتو حتي صار
مضربا لؤلمثاؿ :لذلؾ يقاؿ كنمركد كجبار صيد (ىذا مثؿ تناكلو الناس) مف تمؾ األرض خرج أشكر كبني

نينكم :أشكر ىك مف أبناء ساـ كال مجاؿ لذكره اآلف كسط أبناء حاـ .لذلؾ تفيـ اآلية بمعني آخر يؤيده أف كممة
خرج فى العبرية مثؿ العربية قد تصمح أف نترجميا "خرج مف" أك " خرج إلي كقد استخدمت الترجمة العربية "خرج

مف" كاألرجح ىي الترجمة األخرم كيصير المعني كخرج إلي أرض أشكر = كيككف المقصكد ىك أف نمركد لـ

يكتؼ بأرضو كخرج كجبار يفتح مدنان أخرم في أرض أشكر .كبني نينكم عمي الضفة الشرقية لدجمة التي

أصبحت عاصمة أشكر فيما بعد .كبني أيضان رحكبكت عير كمعناىا المدينة الرحبة كقد تككف ضاحية لنينكم أك
مدينة أخرم تجاكرىا .كبني كالح جنكب نينكم بعشريف ميبلن .كرسف بنيت بيف نينكم ككالح كمكممة ليما ،يككف

قكلو ىي المدينة الكبيرة .كقكلنا القاىرة العظمي حيف نضـ حمكاف كالجيزة عمييا (يكف ُ ِ:المدينة العظيمة )

مصرايـ :مصرايـ في العبرية مثني ،لذا ظف البعض أنيا دعيت ىكذا بسبب كجكد الكجو البحرم كالكجو القبمي أك
ألف نير النيؿ يقسميا إلي ضفة شرقية كغربية .أك ىي دعيت مصر نسبة لمصرايـ حيث سكف فييا ىك كأكالده
كامتدكا لمببلد المجاكرة .كاسـ مصر القديـ كيمي أك خيمي أم أرض حاـ كسميت كذلؾ لسكاد تربتيا أك نسبة

لحاـ.

لكديـ :جاء منو شعب لكد أك المكديكف كىـ غير شعب لكد مف نسؿ ساـ كسكنكا نحك ليبيا.
عناميـ :سكنكا غرب النيؿ في جنكب مصر غالبان.

ليابيـ :غالبان ىـ المكبيكف (قبيمة لكبيـ) نشأكا في مصر كنزحكا إلي ليبيا.
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نفتكحيـ :مف سكاف مصر الكسطي قرب منؼ مركز اإللو بتاح.

فتركسيـ :سكنكا في فتركس بصعيد مصر "كممة فتركس تعني أرض الجنكب
(عاصمتيا طيبة)

كسمكحيـ :معناىا محصف .سكف نسمو في كسيكنس في منطقة جبمية عمي الحدكد بيف مصر كفمسطيف.

فمشتيـ :خرج مف نسؿ كسمكحيـ كلقربيـ مف فمسطيف ىاجركا إلييا .كفمشتيـ ىي أصؿ كممة فمسطيف كتعني

متغرب أك مياجر.

كفتكريـ :خرج غالبان مف كسمكحيـ أيضان كسكنكا في كفتكر ككانت تكجد في دلتا مصر مدينة تسمي كابت ىكر
يغمب أنيا كفتكر ىذه .كغالبا ىاجر ىؤالء إلي جزيرة كريت كسميت بإسميـ ثـ ىاجر منيـ بعد ذلؾ إلي
فمسطيف .كبذلؾ إجتمع في فمسطيف المياجريف مف نسؿ كسمكحيـ (فمشتيـ ككفتكريـ) مككنيف الشعب الفمسطيني.

كنعاف :اإلبف األصغر لحاـ .كظير مف نسمو القبائؿ الكنعانية .كسكف كنعاف عمي الساحؿ المنخفض لفمسطيف
كفي بعض األحياف يطمؽ اسـ كنعاف عمي كؿ الشعكب في منطقة فمسطيف.

صيدكف :سكف في صيدكف (صيدا).

حث :جاء منو الحثييف (تؾ ِّ )َِ:كمنيـ أكريا الحثي .كاتسعكا كشممكا أراضي شماؿ فمسطيف بؿ إمتدكا حتي
الفرات.

اليبكسي :االسـ القديـ ألكرشميـ قبؿ أف يستكلي داكد عمييا.
األمكرم :سكنكا الجباؿ غرب البحر الميت جنكب أكرشميـ.

الجرجاشي :شرؽ بحر الجميؿ.

الحكم :شماؿ شرؽ فمسطيف كلبناف.
العرقي :في لبناف.
السيني :لبناف

األركادم :ىـ قكـ ير ىحؿ.

الصمارم :سكنكا في فينيقيا.

الحماتي :سكنكا حماة بسكريا.

أية ُٗ :ييتـ بتحديد أرض الكنعانييف كذلؾ ألف أسرائيؿ سيرث ىذه األرض كىي الحدكد التي حددىا ليـ مكسي
بعد ذلؾ عند إقترابيـ مف أرض كنعاف .كلقد تجمعت كؿ القبائؿ الكنعانية في ىذا المكاف حتي يسيؿ عمي شعب

اهلل ضربيـ كامتبلؾ أرضيـ .ككاف ىذا بحكمة اهلل كذلؾ لتأديبيـ عمي شركرىـ التي إشتيركا بيا.
ُِ
كف" .
اـ أ يىبك يك ّْؿ ىب ًني ىعا ًب ىر ،أى يخك ىيافى ى
ضا ىب ين ى
ير ،يكلً ىد لى يو أ ٍىي ن
أية (ُِ) " -:ىك ى
ث ا ٍل ىك ًب ي
سه
ساـ أبك كؿ بني عابر :عابر ىك ابف حفيد ساـ .كعابر مف عبر كىك جد العبرانييف.
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كساـ ينسب ىنا ألىـ أحفاده كىك عابر فمنو جاء إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب كمف نسمو جاء المسيح بالجسد.

فالبركة تسمسمت مف نكح لساـ لعابر كما تسمسمت المعنة مف كنعاف ألسرتو .كمف نسؿ عابر أيضان العرب
كاألرامييف .كغالبان كاف عابر ىك الرجؿ الصالح البار في عصره كنقؿ بره ألكالده .كيقكؿ البعض أنو لصبلحو
عند بمبمة األلسنة إستمرت العبرانية لغتو كلغة أسرتو بينما تبمبمت ألسنة الباقيف (غالبا ىذا التفسير مف التقميد

العبرل).

أخك يافث :ذكره أف ساـ ىك أخك يافث إشارة ألخكة األمـ مع الييكد في كنيسة المسيح.
ِّ
ِِ
س واـً :عيالى يـ ىكأ ُّ
كص ىك يحك يؿ ىك ىجاثىير
كر ىكأ ٍىرفى ٍك ى
اد ىكلي ي
شي
اـ :يع ي
األيات (ِِ " -:)َّ-ىب ينك ى
ىش ي
اـ .ىكىب ينك أ ىىر ى
كد ىكأ ىىر ي
ِٓ
ِْ
ىف ًفي أىي ً
اف :اسـ ا ٍلك ً
َّام ًو قي ًس ىم ًت
اح ًد فىالى يج أل َّ
شالى ىح ،ىك ى
اد ىكلى ىد ى
اش .ىكأ ٍىرفى ٍك ى
ىك ىم ي
شي
شالى يح ىكلى ىد ىعا ًب ىر .ىكلً ىعا ًب ىر يكلً ىد ٍاب ىن ً ٍ ي ى
ِٕ
ِٔ
ىخ ً
ض .كاسـ أ ً
اؿ ىكًد ٍقمى ىة
اف .ىكىي ٍق ى
يو ىي ٍق ى
يكز ى
اـ ىكأ ى
اد ىك ى
شالى ى
ض ٍرىم ٍك ى
كد ى
اف ىكلى ىد :أىٍل يم ى
ط ي
ط ي
ؼ ىك ىح ى
ت ىكىي ىار ىح ىك ىى يد ى
كر ى
األ ٍىر ي ى ٍ ي
َّ
ِٖ
اؿ ىكأىًبيما ًي ىؿ ىك ى ِٗ ً
شا ًحي ىن ىما
كب ى
س ىك ين يي ٍـ ًم ٍف ًمي ى
اب .ىج ًميعي ي
اف .ىك ىك ى
ىؤالى ًء ىب ينك ىي ٍقطى ى
كب ى
ير ىك ىح ًكيمى ىة ىكيي ى
ىك يع ى
اف ىم ٍ
ش ىبا ىكأيكف ى
ى
ش ًر ً
ؽ".
سفى ىار ىج ىب ًؿ ا ٍل ىم ٍ
يء ىن ٍح ىك ى
تى ًج ي

بنك ساـ

سكف أكالده الخمسة في األرض الممتدة مف عيبلـ غرب أسيا حتي شرؽ البحر المتكسط .كمف نسمو جاء الييكد

كاألراميكف كاألشكريكف كالعرب كتسمي لغات ىؤالء المغات السامية.

عيالـ :مف نسمو العيبلميكف كالفرس كببلدىـ تمتد كراء دجمة شرؽ مممكة بابؿ كجنكب أشكر كميديا كشماؿ
الخميج الفارسي كىي اآلف جزء مف إيراف.

أشكر :أب األشكرييف .ببلده تقع عمي الجزء األعمي مف نير دجمة.

أرفكشاد :جد القبائؿ العربية اليقطانية .كقد يككف جد الكمدانييف (كينة كحكماء بابؿ) كىؤالء مكطنيـ المنطقة
الجنكبية فيما بيف النيريف (المصة)

لكد :جد المكدييف (غير المكدييف مف نسؿ مصرايـ) سكنكا في منطقة ليديا جنكب أسيا الصغرم.

أراـ :ىناؾ عدة دكيبلت بإسـ أراـ منيا أراـ بيف النيريف كأراـ دمشؽ… كأراـ ىي سكريا القديمة .كالمغة األرامية
ىي السكرية القديمة.
كذكر ىنا أكالد أراـ كأرفكشاد فقط غالبان ألىميتيما.

عكص :ىي أرض أيكب (أم ُ )ُ:كىي جنكب صحراء سكريا بيف سكريا كأدكـ.

حكؿ :كادم األردف.

جاثر :مقاربة لحكؿ.

ماش :غالبان بسكريا بيا جبؿ ماسكس.

فالج :إىتـ مكسي بنسؿ أرفكشاد الذم انجب شالح كشالح كلد عابر كعابر كلد فالج الذم مف نسمو جاء إبراىيـ
أبك شعب اهلل .كسمي ىكذا ألف في أيامو قسمت األرض كمعني كممة فالج تعني
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ُ .مجرم ماء كربما أشارت إلقتساـ فالج كيقطاف ينابيع المياه كأراضي الرعي فقد سكف فالج
عند الفرات كيقطاف ذىب لببلد العرب.

ِ .كممة فالج قد تعنى إنقساـ كقد يشير إلقتساـ فالج كيقطاف األرض بينيما .أك يشير لتفرؽ
ال عالـ نتيجة بمبمة األلسنة .ىذا كاف تفسير القديس أغسطينكس أف كممة فالج تشير لتعدد

المغات ففي أيامو بدأ ظيكر أكثر مف لغة عمي األرض بعد أف كاف الكؿ يتحدث بما دعي

فيما بعد بالعبرية( .ىذا التفسير بحسب التقميد الييكدم).

يقطاف :يسميو العرب قحطاف كلو ُّ إبف سكنكا جميعان في الجزيرة العربية كمف أكالده شبا= سكف في جنكب

غرب الجزيرة العربية ككاف منيـ ممكة سبأ كسميت ممكة التيمف أم ممكة الجنكب  ،اليمف حاليان .ككانت عاصمة

اليمف تسمي سبأ.

أكفير :قد تككف جنكب الجزيرة العربية  .كىاجر منيا بعضيـ إلفريقيا كأرضيـ مشيكرة بالذىب.

حكيمة :جنكب ببلد العرب كىك غير حكيمة بف ككش الذم كاف في الشماؿ.

األيات (ُّ ُّ" -:)ِّ-ي ً
س واـ
ىؤالىء ىب ينك ى
ًًً
ىؤالى ًء
ين و
يم ًم ًي ٍـ .ىك ًم ٍف ي
سى
كح ىح ى
ب ىم ىكاليدى ٍـ ًبأ ى

ب
سى
ىح ى
تىفىَّرقى ًت

ِّ
ً
ً ً
ًً
ىؤالى ًء قى ىب ًائ يؿ ىب ًني
يم ًم ًي ٍـ.
ي
سى
قى ىبائم ًي ٍـ ىكأىٍلس ىنت ًي ٍـ ًبأ ىىراضي ًي ٍـ ىح ى
ب أى
يمـ ًفي األ ٍىر ً
ض ىب ٍع ىد الطُّكفى ً
اف".
األ ى ي
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اإلصحاح الحادم عشر

عكدة لمجدكؿ

اإلصحاح العاشر يأتي تاريخيان بعد اإلصحاح الحادم عشر .كلكف األسمكب الذم إتبعو الكحي أنو بدأ في
العاشر شرح كيؼ أف نكح كأبناؤه إنتشركا في األرض كميا كيأتي ىنا ليشرح السبب كىك بمبمة األلسنة.
كنجد في ىذا اإلصحاح مكضكعيف مختمفيف.
المكضكع األكؿ
سعي األنساف لميركب مف اهلل.

تمثؿ ىذا في بابؿ التي تبني برجان.
يمكف تسمية ىؤالء أبناء الناس.

المكضكع الثاني
دعكة اهلل لئلنساف.

تمثؿ ىذا في أبراـ الذم دعاه اهلل ليترؾ

أرضو.

يمكف تسمية أبراـ كنسمو أبناء اهلل.

ىؤالء كؿ إىتماميـ باألرض ككؿ

ىؤالء إشتياقيـ لمسماء كىـ في إرتحاؿ

إشتياقيـ ليا ليككف ليـ إسمان فييا.

مستمر إلي كنعاف السماكية (تؾ ُِ)ٗ:

ىؤالء لـ يقيمكا بيتان أك مذبحان لمرب بؿ

أبراـ لـ تفارقو الخيمة (غربة) كال المذبح فمـ

أقامكا مدنان ألنفسيـ محصنة.

فيـ في غربة مستمرة.

تكف لو ىنا مدينة باقية عب ُُ.َُ:

ليذه األسباب صارت بابؿ مف أكؿ سفر التككيف حتي سفر الرؤيا رم انز لممادية كالعصياف عمي اهلل كىذا ما حاكؿ

اهلل ىنا أف يحطمو .نرم في شعب بابؿ أنو عكضان أف يتكأ عمي صدر اهلل إتكا عمي ذاتو ،كأراد أف يقيـ لنفسو

برجان مف صنع يديو ،كىذا نتيجة لقسكة قمب الخطاة فيـ يصابكا بما يسمي العمي الركحي فبدالن مف أف ييرب

إلي اهلل في كقت الشدة نراه ييرب مف اهلل.
اح ندا كلي ىغ نة ك ً
ض يكمُّيا لًسانا ك ً
ُ ً
اح ىدةن" .
ى
ى
أية (ُ) " -:ىك ىكا ىنت األ ٍىر ي ى ى ى
لغة كاحدة :يظف البعض أف ىذه المغة كانت العبرانية كيدلمكف عمي ذلؾ اف األسماء األكلي مثؿ آدـ كحكاء
كعدف عبرية .كأف بعد بمبمة األلسنة ظمت ىذه المغة ىي لغة عابر ككاف ىذا مكافأة لو عمي قداستو (نادم بيذا
القديس أغسطينكس) كاستمرت العبرية لغة الييكد حتي السبي ثـ تحكلت لؤلرامية إلختبلطيـ بالبابمييف .كيرم

البعض اآل خر أنيا كانت الكمدانية (السريانية) كيعممكف ذلؾ بأف المغات الشرقية كميا مشتقة مف مصدر كاحد،
كأف العبرية ليست إال فرعان مف فركع ىذه المغة .عمكمان يصعب تحديد ىذه المغة الكاحدة قبؿ البمبمة.

كلكننا نرم يكـ الخمسيف حيف حؿ الركح القدس أنيـ تكممكا بمغات مختمفة كفيمكا بعضيـ فمثبلن سمع المصرييف
أك الفرس بعض الرسؿ يتكممكف بمغتيـ كفيمكىـ .كنستنتج أف الركح القدس ركح المحبة قادر أف يضع فينا لغة
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مشتركة بيا نتفاىـ معان ىي لغة الحب الذم ال يعرؼ اإلنقساـ .لغة الشكر كالتسبيح هلل .ىذه ىي المغة التي
سنتكمـ بيا في السماء ،فيي لغة كؿ السمائييف .كنفيـ أف بمبمة األلسنة حدثت لتفضح البمبمة الداخمية.

شرقنا أ َّىنيـ كج يدكا ب ٍقع نة ًفي أىر ً ً
ً
أية (ِ)ِ " -:كح ىد ى ً
اؾ" .
س ىك ينكا يى ىن ى
ىى
ض ش ٍن ىع ىار ىك ى
يٍ ى ى ي ى
ٍ
ث في ٍارًت ىحال ًي ٍـ ى ٍ
كحدث في ارتحاليـ :غالبان لمبحث عف مراعي لمماشية .أك لئلمتداد لباقي األماكف لتعميرىا .شرقان :بعد الطكفاف

إستقر الفمؾ عمي جبؿ أ ارراط كقكلو شرقان فيذا يشير إما انيـ بعد الطكفاف كانكا قد إتجيكا ناحية الغرب أكالن ثـ

إتجيكا شرقان نحك أرض شنعار :كأرض شنعار ىي سيؿ دجمة كالفرات .أك أف جزء منيـ إتجو شرقان كىـ الذيف

حاكلكا بناء البرج .ألف جبؿ أ ارراط شماؿ أرض شنعار .أك ألف أرض شنعار عمكمان تسمي الشرؽ (عد ِّ)ٕ:

فيي شرؽ أرض الميعاد.

ّ
ش ًك ً
ض يي ٍـ لً ىب ٍع و
اف لى يي يـ
ص ىنعي لً ٍبنا ىكىن ٍ
أية (ّ) " -:ىكقى ى
يو ى
اف ا ٍل ىح ىج ًر ،ىك ىك ى
اف لى يي يـ المّْ ٍب يف ىم ىك ى
شيِّا» .فى ىك ى
اؿ ىب ٍع ي
ض « :ىىمي َّـ ىن ٍ
اف الطّْ ً
يف" .
ا ٍل يح ىم ير ىم ىك ى

قاؿ بعضيـ لبعض :ىنا نرم األشرار يدعمكف بعضيـ بعض فيؿ نفعؿ ىذا كأكالد اهلل .كنجد ىنا بداية التمدف.

فؤلف سيؿ شنعار يفتقد كجكد الحجر إستعممكا المبف المحركؽ بالنار بعد تجفيفو في الشمس ،كما يحدث حاليان

الحمر :نكع مف القار المعدني متي جمد يدعي بالزفت .كىك يكثر في
في مصر لتصنيع الطكب األحمر .ك ي
منطقة الفرات.

مكاف الطيف :استخدـ الطيف لعمؿ المكنة بيف قطع الحجر .كاآلف يستخدـ الحمر بدالن منو .كلنبلحظ أف ىؤالء

الذيف بنكا ليـ مدينة لتككف باقية في األرض إستخدمكا الطيف كالزفت .أما مف عاش في خيمة مثؿ أبراـ متغربان
فمنسمع ما أعده اهلل لمف ىـ مثمو

(إش ْٓ +ُِ،ُُ:رؤ ُِ.)ُٗ:
ً
أية (ْ)ْ " -:كقىاليكا « :ىىمي َّـ ىن ٍب ًف ألى ٍنفي ًس ىنا م ًدي ىن نة كبرجا أرٍس يو ًب َّ ً
َّد ىعمىى
اس نما لً ىئالَّ ىنتىىبد ى
ص ىنعي ألى ٍنفيس ىنا ٍ
الس ىماء .ىكىن ٍ
ى يٍ ن ى ي
ى
ى
ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض»" .
ما ىك ىدؼ بناء البرج كالمدينة؟

ُ .قاؿ البعض :لييربكا مف الطكفاف إذا حاكؿ اهلل إىبلكيـ بسبب خطاياىـ .كلكف إذا كاف ىذا صحيحان لبنكا
البرج فكؽ الجبؿ .عمكمان ىك إحتماؿ قائـ.

ِ .برجان رأسو بالسماء :ىذا القكؿ يحمؿ نغمة تحدم هلل فيصؿ لمسماء أم يصؿ هلل .كلكف الكصكؿ لمسماء

يككف بالقداسة كليس باألبراج العالية .كقاؿ البعض أقامكه لعبادة نجكـ السماء كأرادكه عاليان ليصمكا ألعمي

مكاف ليرضكا آليتيـ كيتقربكا ليا (بداية العبادة الكثنية).
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ّ .لنصنع ألنفسنا إسمان :كانكا يريدكف أف يككف ىذا البناء الرائع شاىدان لعظمتيـ مخمدان ليـ ليتحدث عنيـ
الجميع بميابة كتعطييـ سيادة لمعالـ .كىناؾ مف قاؿ أنيـ كتبكا أسماؤىـ عمي حجارة البرج .فيك عبلمة عمي

المجد الزمني العالمي ،ىـ قكـ مختاليف بأنفسيـ.

ْ .لئال نتبدد عمي كجو كؿ األرض :لقد أمرىـ اهلل باإلنتشار ليمؤلكا كؿ األرض كلكنيـ حاكلكا أف يتمركزكا في
بابؿ مؤسسيف مممكة عظيمة غالبان بقيادة نمركد مخالفيف رأم اهلل .كقيؿ عف الكنعانييف أف ليـ مدف عظيمة

محصنة إلي السماء (تث ُ .)ِٖ:كلـ يكف الشر في أنيـ أرادكا أف يقيمكا مدينة كال في بناء برج شاىؽ لكف
في قمكبيـ التي كانت في كضع تحدم هلل كرفض لمشكرتو فيـ لـ يثقكا في حمايتو ككعكده مع أف اهلل يككف

سك انر مف نار ليحمي أكالده( .زؾ ِ )ٓ:كىـ في بعدىـ عف اهلل أرادكا أف يثبتكا ذكاتيـ فيقيمكا ألنفسيـ إسمان.
كاذا كاف الكنعانييف بنكا مدف عظيمة محصنة إلي السماء  ،فمنا أف نتصكر أف ىؤالء البابمييف لـ يكتفكا ببناء

برج كاحد بؿ أرادكا بناء أبراج عالية كثيرة .كلك عادكا هلل بالحب لكجدكا فيو مدينتيـ السماكية كحصنيـ

الحقيقي ،كلنالكا إسمان في السماء كليس عمي األرض فقط.

ٓ
آد ىـ ىي ٍب ينكىن يي ىما" .
الر ُّ
أية (ٓ) " -:فى ىن ىز ىؿ َّ
اف ىب ينك ى
ب لً ىي ٍنظي ىر ا ٍل ىم ًدي ىن ىة ىكا ٍل يب ٍر ىج المَّ ىذ ٍي ًف ىك ى
فنزؿ الرب :اهلل مكجكد في كؿ مكاف كقكلو نزؿ ال ييفيـ حرفيان لكف معناىا-:

ُ .نزؿ تشير لمدم تدني فكرىـ فنزكؿ اهلل معناىا أف يتكاضع ليرم عمميـ المتدني.
ِ .ىك نزكؿ ،أف اهلل ييتـ بتفاصيؿ حياة البشر حتي عصيانيـ.

ّ .بعد ذلؾ نزؿ الرب كتجسد ليخمص كيرفع مستكم البشر اليابط.
ْ .قكلو ينزؿ أم أنو سكؼ يفعؿ شيئان غير عادم عمي األرض لتصير حضرتو مممكسة.

لينظر :بنفس المفيكـ ال يعني أف يعمـ شيئان جديدان لـ يكف يعممو ،فيك ال يجيؿ شيئان .إنما يقاؿ ينظر كيعرؼ
بالمعني الذم بو يجعؿ اآلخريف ينظركف كيعرفكف .فاهلل يحدثنا بمغتنا بقدر ما نفيـ كنحتمؿ.

بنك آدـ :ىـ بنك آدـ كليس أبناء اهلل .فيـ ىنا شابيكا آدـ أبييـ في عصيانو .كىـ عمي شكؿ أبييـ سيمكتكف
فمماذا يبحثكف عف إسـ عمي األرض كلماذا يتحدكف اهلل كىـ ضعفاء.
ٔ
اح هد لًج ًم ً
اف ك ً
ً
الر ُّ
اآلف الى
اؿ َّ
األيات (ٔ " -:)ٖ-ىكقى ى
ب « :يى ىكىذا ى
يع ًي ٍـ ،ىكى ىذا ٍاب ًت ىد ي
اؤ يى ٍـ ًبا ٍل ىع ىم ًؿ .ىك ى
ى
ش ٍع ه
سه ى
ب ىكاح هد ىكلً ى
ٕ
اؾ لًسا ىنيـ حتَّى الى يسمع بع ي ً
اف ىب ٍع و
ض».
كف أ ٍ
س ى
ىي ٍمتىًنعي ىعمى ٍي ًي ٍـ يك ُّؿ ىما ىي ٍن يك ى
ىف ىي ٍع ىمميكهي .ىىمي َّـ ىن ٍن ًز ٍؿ ىكين ىب ٍم ًب ٍؿ يى ىن ى ى ي ٍ ى
ى ٍ ى ى ىٍ
ض يي ٍـ ل ى
ٖ
اؾ ىعمىى ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض ،فى ىكفُّكا ىع ٍف يب ٍن ىي ً
اف ا ٍل ىم ًدي ىن ًة"،
الر ُّ
َّد يى يـ َّ
ب ًم ٍف يى ىن ى
فى ىبد ى

كاف اهلل يمكنو بسيكلة أف يعاقبيـ بالمكت لكف ليست ىذه ىي طريقة اهلل ،فاهلل ال يعاقب اآلف في ىذه الحياة بؿ

ىك يؤدب كيكقؼ إمتداد الشر حتي ال يؤثر عمي خطة اهلل لمبشر .كنجد اهلل ىنا يؤدبيـ بأف بمبؿ ألسنتيـ كبددىـ
في األرض كلنبلحظ:-

ُ .ىـ خافكا أف يتبددكا فبنكا برجان يجمعيـ كنقطة تجمع كمركز لمممكة قكية لكف اهلل بددىـ.
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ِ .ضربات اهلل تظير عدلو كمراحمو ممتزجيف معان.

أ .لقد بمبؿ اهلل ألسنتيـ حتي ال يتفقكا عمي صنع الشر .كبكقكؼ األشرار ضد بعضيـ كعدـ إتحادىـ
نفيـ كيؼ تعيف األرض المرأة (رؤ ُِ.)ُٔ:

ب .بمبمة األلسنة أدت إلنتشارىـ في األرض كميا كتعميرىا.
ً
ًٗ ً ً
اف يك ّْؿ األ ٍىر ً
ب ىعمىى
اس يم ىيا « ىبا ًب ىؿ» أل َّ
الر ُّ
الر َّ
َّد يى يـ َّ
ىف َّ
ض .ىك ًم ٍف يى ىن ى
ب يى ىن ى
اؾ ىبد ى
س ى
أية (ٗ) " -:لذل ىؾ يدع ىي ٍ
اؾ ىب ٍم ىب ىؿ ل ى
ىك ٍج ًو يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض".
لذلؾ دعي إسميا بابؿ :إسـ بابؿ يعني باب إيؿ أم باب اهلل .كاهلل ىنا يستخدـ اسـ بابؿ لبمبمة األلسنة .فيناؾ
معاف متعددة لبعض األسماء كمنيا بابؿ ىذه .كىناؾ بيت شعر لممتنبي صنع فيو ىذا فمدينة تدمر أعجمية
معناىا النخؿ كجاء المتنبي فكضعيا في بيت شعر بمعني الدمار .كىكذا صنعت زكجة ناباؿ مع داكد فيي

غيرت مفيكـ إ سـ زكجيا ناباؿ فكممة ناباؿ تعني عكد لمطرب أك أحمؽ .كىذا يدؿ عمي عدـ رضاء اهلل عمي

أىؿ بابؿ كال يريد أف ينسب أسميا لو.

ً ً
األيات (ًَُ َُ" -:)ِٔ-
اد ،ىب ٍع ىد الطُّكفى ً
س ىنتى ٍي ًف.
س ىن وة ىكلى ىد أ ٍىرفى ٍك ى
شى
ىذ ًه ىم ىكالً ي
س واـ :لى َّما ىك ى
اف ًب ى
اـ ٍاب ىف م ىئة ى
اف ى
يد ى
سه
و ُِ
ُُ
ً
اد ىخم ً ً
س ىن نة
يف ىكىب ىن
اش أ ٍىرفى ٍك ى
اـ ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد أ ٍىرفى ٍك ى
ات .ىك ىع ى
ىك ىع ى
شي
س ىن وة ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
سا ىكثىالى ثي ىف ى
اد ىخ ٍم ن
س م ىئة ى
شى ٍ ى
اش ى
سه
ُْ
ُّ
يف كب ىن و
ً
شالى يح
شالى ىح أ ٍىرىبعى ًم ىئ وة ىكثىالى ى
اش ى
اد ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ى
اش أ ٍىرفى ٍك ى
ىك ىكلى ىد ى
ات .ىك ىع ى
شالى ىح .ىك ىع ى
شي
ث ًس ًن ى
يف ،ىك ىكلى ىد ىبن ى ى ى
و ُٔ
ُٓ
اش
يف ىكىب ىن
شالى يح ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ىعا ًب ىر أ ٍىرىب ىع ًم ىئ وة ىكثىالى ى
اش ى
ات .ىك ىع ى
س ىن نة ىك ىكلى ىد ىعا ًب ىر .ىك ىع ى
يف ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
ث ًس ًن ى
ثىالى ًث ى
يف ى
ُٕ
يف
س ىن نة ىك ىكلى ىد فىالى ىج .ىك ىع ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
اش ىعا ًب ير ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد فىالى ىج أ ٍىرىب ىع ًم ىئ وة ىكثىالى ًث ى
ىعا ًب ير أ ٍىرىب نعا ىكثىالى ًث ى
يف ى
يف ى
ُٗ
و ُٖ
ً
يف
ىكىب ىن
س ىن نة ىك ىكلى ىد ىر يع ىك .ىك ىع ى
ات .ىك ىع ى
يف ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
سعى ًس ًن ى
اش فىالى يج ثىالى ًث ى
اش فىالى يج ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد ىر يع ىك م ىئتى ٍي ًف ىكًت ٍ
يف ى
ُِ
و َِ
اش رعك بع ىد ما كلى ىد سر ً
يف،
ىكىب ىن
ات .ىك ىع ى
س ٍب ىع ًس ًن ى
اش ىر يعك اثٍ ىنتىٍي ًف ىكثىالى ًث ى
كج .ىك ىع ى ى ي ى ٍ ى ى ى ي ى
س ير ى
كج م ىئتىٍي ًف ىك ى
س ىن نة ىك ىكلى ىد ى
يف ى
ِّ
و ِِ
اش سركج بع ىد ما كلى ىد ىناح ً
س ىن وة،
يف ىكىب ىن
ات .ىك ىع ى
كج ثىالى ًث ى
ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
س ىن نة ىك ىكلى ىد ىن ي
س ير ي
كر م ىئتى ٍي ى
كر .ىك ىع ى ى ي ي ى ٍ ى ى
يف ى
اش ى
ي ى
اح ى
ِٓ
ِْ
اش ىناح ً
و
كر ىب ٍع ىد ىما ىكلى ىد تى ىار ىح ًم ىئ نة
س نعا ىك ًع ٍ
س ىن نة ىك ىكلى ىد تى ىار ىح .ىك ىع ى
ش ًر ى
ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
اش ىن ي
كر ت ٍ
يف ى
اح ي
يف ىكىب ىنات .ىك ىع ى ي ي
و ِٔ
اف".
يف ىكىب ىن
س ىع ىع ى
ات .ىك ىع ى
كر ىك ىى ىار ى
س ٍب ًع ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد ىب ًن ى
اـ ىكىن ي
ىكًت ٍ
يف ى
اش تى ىار يح ى
ش ىرةى ى
اح ى
س ىن نة ،ىك ىكلى ىد أ ٍىب ىر ى

ىذه القائمة تشير أنو كما جاء مف نسؿ حاـ مف يقيـ بابؿ رمز لممدينة األرضية ىكذا جاء مف نسؿ ساـ مف يقيـ
مدينة اهلل .كىنا يبدأ مف ساـ ليصؿ إلبراىيـ كنبلحظ :

ُ .ال نسمع في ىذه القائمة نغمة "كمات" كما في األصحاح الخامس فيذا النسؿ سيأتي منو المسيح .كىذه
القائمة مدعكة مف اهلل لكعد بالحياة.
ِ .كاف منيـ مف عبد األكثاف( .يش ِْ +ّ،ِ:أع ٕ )ِ،ُ:فاهلل دعا إبراىيـ ليترؾ أرضو كعشيرتو كال يتشبو
بأباه في عبادة األكثاف .لكف الكحي لـ يذكر ليـ ىنا عبادتيـ لؤلكثاف.
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ّ .أعمار ىذه القائمة صغيرة بالنسبة لقائمة إصحاح "ٓ" لكف ماذا ييـ لك أف األعمار ىنا قميمة لكف ىناؾ كعد
بالحياة في السماء.

ْ .لقد كاف كؿ أب يسمـ إبنو كعدان كرجاء بالمي ارث.
ِٖ
ىذ ًه مكالً
األيات (ِِٕٕ" -:)ِّ-ك ً
اف
ر
ىب
أ
ح
ار
ت
د
ل
ك
:
ح
ار
ت
يد
ى
ى
ى
اف ليكطنا .ىك ىم ى
ى
ي
ات ىى ىار ي
اف .ىك ىكلى ىد ىى ىار ي
كر ىك ىى ىار ى
ٍ
اـ ىكىن ي
ي
ى
ى
ى
ى
اح ى
ى
ى
ى
ى
ى
ِٗ
ً
ً
قى ٍب ىؿ تىارح أىًب ً
يو ًفي أ ٍىر ً
ض ًميالىًد ًه ًفي أ ً
اـ
يكر ا ٍل ىك ٍم ىد ًان ّْي ى
اـ ىكىن ي
ىى
ام ىأرىتى ٍي ًفٍ :
اس يـ ٍ
كر ألى ٍنفيس ًي ىما ٍ
اح ي
ام ىأرىة أ ٍىب ىر ى
يف .ىكاتَّ ىخ ىذ أ ٍىب ىر ي
َّ
ً
ً
ً
س لى ىيا ىكلى هد.
كر ًم ٍم ىك ية ًب ٍن ي
ت ىى ىار ى
ام ىأرىة ىن ي
اف ،أىًبي م ٍم ىك ىة ىكأىًبي ًي ٍ
ام ،ىك ٍ
ام ىعاق نار لى ٍي ى
س ىار ي
س ىك ىة .ىك ىكا ىن ٍت ى
س ىار ي
ى
اس يـ ٍ
اح ى
ُّ
ًً
اـ ٍاب ًن ًو ،فى ىخ ىر يجكا ىم نعا ًم ٍف أ ً
يكر
ىكأ ى
اـ ٍاب ىن يو ،ىكليكطنا ٍب ىف ىىا ىر ى
س ىار ى
افٍ ،اب ىف ٍابنو ،ىك ى
ام ىك َّنتى يو ٍ
ام ىأرىةى أ ٍىب ىر ى
ىخ ىذ تى ىار يح أ ٍىب ىر ى
ِّ
ً
ٍى يبكا إًلىى أ ٍىر ً
س ًس ًني ىف.
امكا يى ىن ى
يف لً ىيذ ى
اف .فىأىتى ٍكا إًلىى ىح ىار ى
ض ىك ٍن ىع ى
ا ٍل ىك ٍم ىد ًان ّْي ى
َّاـ تى ىار ىح م ىئتى ٍي ًف ىك ىخ ٍم ى
اف ىكأىقى ي
اؾ .ىك ىكا ىن ٍت أىي ي
اف.
ىك ىم ى
ات تى ىار يح ًفي ىح ىار ى

ىاراف كلد إبنان ىك لكط كابنتيف ىما ممكة كيسكة .كتزكج ناحكر أخك ىاراف ممكة بنتو (بنت ىاراف) أم تزكج بنت
أخيو .كىؤالء ظمكا في أكر كقد تزكج إسحؽ كيعقكب مف ىذه العائمة .كالحظ فقد خرج تارح مع إبراـ كسارام

كلكط مف أكر ثـ تكقؼ في حاراف كمات .ككثيركف خرجكا مف أكر (الخطية) لكنيـ بقكا في حاراف كلـ يصمكا

لكنعاف
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حياة إبراىيـ
 يسمي األباء األكلكف مثؿ إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب كنكح كأيكب… األباء البطاركة فكاف كؿ منيـ رأس لعائمتو
ككاىنان ليا كيقدـ الذبائح هلل ككاف ىذا قبؿ تأسيس الكنيكت البلكم.

 بدأ عصر البطاركة (األباء) كطريؽ تمييدم لدخكؿ اهلل مع البشرية في عيكد متتالية تختـ بالعيد الذم
يقيمو اهلل مع اإلنساف في المسيح يسكع خبلؿ الدـ الزكي عمي الصميب.

 بدأ العمؿ بدعكة إبراىيـ كأب األباء ،خبللو أخذت البشرية كميا – أىؿ الختاف كأىؿ الغرلة – الكعد بالبركة.
فبإيمانو تبرر كىك بعد في الغرلة (ركْ) كأخذ الختاف كختـ ليذا اإليماف ،فحمؿ إبراىيـ أبكة جسدية ألىؿ

الختاف كأبكة ركحية لمف يسمؾ بإيمانو
رحمة حياة إبراىيـ

ُ .عاش إبراىيـ مع أبيو تارح كاخكتو في أكر الكمدانييف حيث تزكج سارة.

ِ .تمقي الدعكة األكلي لمخركج كىك في أكر كىذا ما أعمنو إسطفانكس أع ٕ.ِ:
ّ .خرج مف أكر كمعو أبيو تارح كزكجتو كابف أخيو لكط كسكنكا في حاراف ُٓ سنة.

ْ .بعد مكت أبيو تارح جاءتو الدعكة الثانية لمذىاب إلي كنعاف .فاهلل يكرر دعكاتو لعبيده ،بمحبة كلطؼ ككرـ
بؿ كبإلحاح "ألححت عمي فغمبت" (إر َِ )ٕ:كخرج إبراىيـ مف حاراف كعمره "ٕٓ" سنة.

ٓ .يبدك أنو إتخذ طريقو إلي كنعاف عبر دمشؽ حيث أخذ عبده كبير بيتو أليعازر الدمشقي.
ٔ .أقاـ أكال في شكيـ (ُِ )ٔ:ثـ ذىب إلي بيت إيؿ (ُِ )ٖ:ثـ جنكبان.

ٕ .إذ حدث جكع إرتحؿ إلي مصر كقاؿ عف سارة أنيا اختو خكفا مف فرعكف.
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ٖ .عاد إلي أرض الجنكب في فمسطيف ُّ ُ:ثـ ذىب إلي بيت إيؿ ُّ.ّ:

ٗ .إفترؽ عف لكط فذىب إبراىيـ إلي بمكطات مم ار في حبركف كذىب لكط إلي سدكـ .كأقاـ إبراىيـ في بمكطات
مم ار بيف ُٓ ِٓ-سنة كدخؿ في عيكد مع ممكؾ األمكرييف .كغمب كدرلعكمر كحمفائو لينقذ لكط .كفي
عكدتو باركو ممكي صادؽ.

َُ .إنتقؿ مف بمكطات مم ار إلي أرض الجنكب كىناؾ أخذ أبيمالؾ ممؾ جرار زكجتو سارة.
ُُ .إمتحف اهلل إبراىيـ كسألو أف يذبح إبنو أسحؽ عمي جبؿ المريا.
ُِ .إرتحؿ إبراىيـ بعد ذلؾ إلي بئر سبع.
ُّ .مكت سارة كدفنيا في مغارة المكفيمة.

ُْ .بعد مكتيا أكصي إبراىيـ عبده أف يذىب لعائمتو ليأخذ زكجة إلبنو إسحؽ.
ُٓ .تزكج قطكرة كأنجب منيا ٔ أكالد.

ُٔ .مات إبراىيـ كسنة ُٕٓ سنة كدفف في مغارة المكفيمة.

مالحظات سريعة عمي حياة إبراىيـ
ُ .دعكة اهلل إلبراىيـ إف يخرج مف أكر ثـ مف حاراف ىي دعكة اهلل لكؿ نفس أف تعتزؿ أماكف الشر .فأىؿ أكر
مف نسؿ حاـ كانكا يعبدكف األكثاف .ككانت دعكة اهلل إلبراىيـ أف يترؾ أىمو كعشيرتو ألرض ال يعرفيا ليحيا

حياة الغربة في خيمة.

ِ .ىك تغرب مف أىمو كعف عشيرتو لكنو لـ يتغرب عف اهلل فأينما ىحؿ أقاـ مذبحان .لذلؾ ظير في حياة إبراىيـ
دائما الخيمة كالمذبح= غربة عف العالـ كشركة مع اهلل.
ّ .ظير اإليماف كاضحان في حياتو فصار أبان لجميع المؤمنيف كآمنت جميع األدياف بقداستو ففيو إلتقي الجميع.
فحينما دعاه اهلل خرج كراء اهلل كىك ال يعمـ إلي إيف .كحينما طمب منو اهلل تقديـ إبنو قدمو دكف مناقشة.

ْ .دعكة اهلل إلعتزاؿ الشر مكجكدة دائمان في الكتاب المقدس راجع (ِكك ٔ + ُٕ:رؤ ُٖ + ْ:تؾ ُٗ.)ُٕ:
كاإلنساف لكى تدخمو محبة المسيح البد أف يترؾ شيئان ألجمو ،فالمرأة السامرية تركت جرتيا كالتبلميذ ترككا
شباكيـ بؿ ترككا المينة كميا ،كمتي ترؾ مكاف الجباية كابراىيـ ترؾ بيتو كعشيرتو كبمده.

ٓ .إتبع اهلل مع إبراىيـ منيجان عجيبان فيك يجرده مف كؿ شئ حتي تزداد صمتو باهلل كتزداد محبتو ،بدأ بأباه تارح

ثـ بأرض حاراف كمف قبؿ ذلؾ أخرجو مف أكر نفسيا ثـ جرده مف ىاجر كاسمعيؿ (رمز المحبة الجسدية) ،

كما كاف تارح رم انز لممعطبلت فيك عطؿ إبراىيـ في حاراف ُٓ سنة بعيدان عف كنعاف .كجرده مف المدينة
اآلمنة أكر فيي مركز لمعبادة الكثنية .ثـ جرده مف سارة كطمب منو تقديـ إسحؽ .كىنا إرتفع إبراىيـ في
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محبتو لممستكم الذم قاؿ عنو المسيح "مف أحب أبان أك أمان… أكثر مني فبل يستحقني" كالمعني أف ال تككف

العكاطؼ البشرية الطبيعية عائقان عف حب اهلل.

ٔ .إيماف إبراىيـ كحياتو مثاالن عجيبان في الكتاب المقدس .فيك إيماف عممي بأف اهلل يعكلو عب ُُ .ٗ،ٖ:كعاش

كغريب ينتظر المدينة السماكية ساكنان ىنا في خياـ .بؿ آمف بأف اهلل قادر اف يقيـ إسحؽ مف المكت بعد أف
يقدمو ذبيحة ألف اهلل كعده بنسؿ مف اسحؽ فيك رجؿ إيماف كرجؿ طاعة هلل كلو ركح العبادة يقيـ مذبحان في

كؿ مكاف ،متغربان عف العالـ بشركره .بؿ ىك مثاؿ لئلتضاع (يسجد لبني حث طالبان منيـ شراء مغارة
المكفيمة) كلمشجاعة فيك يحارب خمس ممكؾ لينقذ لكط .كمثاؿ لمتسامح فيك أنقذ لكط بالرغـ مما فعمو بو

لكط .كمثاال لعفة النفس فمـ يقبؿ أم أجر عف حربو كانقاذ أىؿ سدكـ كمثاؿ لمكرـ فيك يضيؼ الغرباء كىك

ال يعرفيـ .ىك صديؽ هلل يشفع عف أىؿ سدكـ كحتي أف اهلل ال يخفي عنو شيئان.

ٕ .بسبب كؿ ىذه الفضائؿ في حياة إبراىيـ كثرت كعكد اهلل لو كبركاتو إلبراىيـ كنسمو كتركزت الكعكد في-:
أ .يككف بركة كبو تتبارؾ األمـ :يأتي منو المسيح.

ب .كعكد بالنسؿ الكثير :رمز لنمك الكنيسة (ييكد كأمـ).
ج .كعكد باألرض كميراثيا :رمز األرض الجديدة كالممككت.
ككعكد اهلل إلبراىيـ
ُ .تؾ ُِّ-ِ:

كانت في حاراف كعمره ٕٓ سنة.

ِ .تؾ ُِٕ:

بعد أف ترؾ حاراف حينما أمره اهلل.

ّ .تؾ ُُّٕ-ُْ:

بعد أف تركو لكط فكعده اهلل بميراث األرض كميا.

ْ .تؾ ُُٖٓ-ْ:

بعد معركة كدر لعكمر.

ٔ .تؾ ُِِٖ ،ُٕ:

بعد تقديـ إسحؽ محرقة.

ٓ .تؾ ُْٕ:

غير اهلل إسمو إلبراىيـ.

عمي إننا نبلحظ أف كعكد اهلل ال تتحقؽ فكريان ،فكعد اهلل األكؿ إلبراىيـ كاف كعمره ٕٓ سنة كلـ يتحقؽ أف
يككف إلبراىيـ نسؿ مف سارة إال كسنو ََُ سنة .فاهلل ال يتعجؿ األمكر كالبشر المصابيف بحمي السرعة
كلكف ىناؾ ميعاد لتحقيؽ كعكد اهلل كىك الميعاد المناسب كالذم يسمي "مؿء الزماف (".غؿ ْ ) ْ :

ٕ .كمع كؿ صفات إبراىيـ الرائعة كاف لو سقطات فظيعة مثؿ

أ .النزكؿ إلي مصر دكف إستشارة اهلل حيف حدثت المجاعة .فاهلل الذم عاؿ إيميا كاف يستطيع أف
يعكلو لكنو تعجؿ كبحث عف الحمكؿ البشرية كنتعجب فيك لـ يقـ مذبحان هلل في أرض مصر.

ب .كذبو كادعائو أف سارة أختو (ىي مف أبيو كليست مف أمو) لكف إخفاء جزء مف الحقائؽ لمخداع ىك
كذب ككانت النتيجة أف فرعكف أخذىا.

ج .قبكلو ىدايا فرعكف مقابؿ زكجتو .فيك إحتمي كراء زكجتو بؿ كسب ماديان مف ذلؾ.
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د .تكرار نفس الخطأ مع أبيمالؾ ممؾ جرار .كفي قصة أبيمالؾ نرم إبراىيـ يعترؼ بأنيا خطة إتفؽ

عمييا مع سارة حتي ال يقتمو أحد بسبب جماليا .كنرم إبراىيـ ىنا يحكـ عمي أىؿ جرار ظممان بأف

ليس فييـ خكؼ اهلل كالسؤاؿ "لماذا أتيت إذان".

ق .لما أبطأ اهلل في تنفيذ كعده بالنسؿ تعجؿ إبراىيـ كتزكج ىاجر فكاف ىذا سبب مشاكؿ أسرية كم اررة
نفس لمجميع كبعد أف كانت سارة تقكؿ لو يا سيدم بدأت تتشاجر معو كتقكؿ لو أنو ظمميا كتحكلت

السعادة العائمية لمشاجرات.
كالسؤاؿ  - :لماذا يكشؼ اهلل ضعفات رجالو في الكتاب المقدس؟
ُ .مف المعزم حينما نق أر الكتاب المقدس عف رجاؿ اهلل القديسيف نجدىـ شخصيات بشرية مثمنا ليـ ضعفاتيـ
كنقائصيـ كسقطاتيـ فبل نظف أنيـ مف عجينة أخرم غيرنا أك مف طبيعة مختمفة عنا (فنكح سكر كتعرم

أ.

ب.

كابراىيـ أخطأ) إذان-:

ال نيأس إف أخطانا بؿ يككف لنا رجاء أف نقكـ كنتكب كأف اهلل سيقبمنا.

يككف لنا رجاء في حياة مقدسة مثميـ كتككف لنا أشكاؽ ركحية لمقداسة.

ِ .حينما نجد أف الجميع زاغكا كفسدكا…رك ّ ُِ:نعرؼ أف الجنس البشرم كمو ساقط كيحتاج لمعكنة مف اهلل
فنشعر بإحتياجنا جميعان لدـ المسيح كنعمتو.

ّ .اهلل لـ يختار أشخاص معصكميف لخدمتو بؿ أشخاص عادييف ليـ إيجابياتيـ كليـ سمبياتيـ كلكنو يقنعيـ
بأف يتخمكا عف سمبياتيـ ليسيركا في طريؽ الكماؿ .كىكذا كؿ منا بالرغـ مف سمبياتنا فاهلل كضع لكؿ منا
عمؿ كخدمة كعمينا أف نعمؿ بأمانة حتي نتممو كال نسمع لمشكرات عدك الخير بأف نترؾ خدمتنا ألننا غير

مستحقيف بؿ نتجاكب مع عمؿ الركح القدس الذم يتكبنا فتككف خدمتنا ناجحة.

ْ .اهلل يتدخؿ لحماية أكالده كحياتيـ حتي دكف أف يسألكه كحتي لك كانت مشاكميـ بسبب أخطائيـ الشخصية،

ىكذا أنقذ اهلل سارة في المرتيف مف يد فرعكف كمف يد أبيمالؾ .بؿ نرم اهلل يسعي لصداقة مع البشر كيكشؼ

ليـ أس ارره "ىؿ أخفي عف إبراىيـ ما أنا فاعمو .كابراىيـ يككف أمة كبيرة كقكية تؾ ُٖ ُٕ:ىذه تساكم في
األمثاؿ العامية " إف كبر إبنؾ خاكيو" .كعجيب ىك اهلل في تكاضعو كمحبتو.

ٓ .يتضح مف قصة سارة كىاجر .خطأ تعدد الزكجات كخطأ الحمكؿ البشرية .كالحمكؿ البشرية قد تأتي بحمكؿ
سريعة لكف مشاكميا كثيرة .فما فشمت فيو سارة بأف تنجب كلدان لمدة ّٖ سنة عممتو ىاجر في سنة .كلكف

حجـ المشاكؿ كاف رىيبان.

الخيمة كالمذبح :ىما عبلمتيف مبلزمتيف إلبراىيـ أينما ذىب .كالخيمة تعني شعكره بالغربة في ىذا العالـ ،ألنو
يبتغي كطنان أفضؿ أم سماكم عب ُُ ُٔ:كالمذبح إشارة لمعبلقة مع اهلل ،كعبادة اهلل .كلنبلحظ أف خيمة بدكف

مذبح ،ال تزيد عف ككنيا "مرضا" نفسيان كعزلة عف المجتمع فالشعكر بالغربة كاإلنعزاؿ عف المجتمع دكف أف

يككف ىناؾ حياة كصبلة كعشرة لذيذة معزية مع اهلل ،ستككف ىذه العزلة ،شيئان غريبان مؤلمان لمنفس .المؤمف
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الحقيقي يعتزؿ العالـ بشره كخطاياه ألنو إكتشؼ لذة المخدع .كلذلؾ كجدنا حياة إبراىيـ سمسمة مف الرؤم
كالتعزيات اإلليية بسبب عبادتو (المذبح) التي كانت بجانب إحساسو بالغربة (الخيمة )

أبككـ إبراىيـ رأم يكمي كفرح :يك ٖ ٓٔ:لقد رأم إبراىيـ اهلل بعد أف قدـ إسحؽ (تؾ ِِ .)ُْ:كغالبان في ىذه
الرؤيا فيـ إبراىيـ معني تقديـ إبنو اسحؽ ذبيحة ،كفيـ معني الخبلص الذم سيتـ بالمسيح… .ففرح كتيمؿ .

الكعد بأف الييكد ليـ األرض مف النيؿ لمفرات

ىذا الكعد جاء في تؾ ُٓ ُٖ:كلنا عميو عدة تعميقات ألف الييكد كعادتيـ يخدعكف البسطاء كغير الدارسيف.

ُ .الكعد لـ يقؿ مف النيؿ… بؿ مف نير مصر (كىذا المقصكد بو فرع النيؿ الذم كاف يصؿ إلي شرؽ
العريش ،كىذا الفرع إندثر اآلف).

ِ .نير الفرات المقصكد ىك الفرع الذم يمر في سكريا كليس العراؽ.
ّ .ىذه المممكة تحققت فعبلن في أياـ سميماف ُمؿ ْ ُِ:فيذه النبكة قد تمت فعبلن.

ْ .في اآليات تؾ ُٓ َِ،ُٗ:لـ يذكر اسـ المصرييف كال السكرييف ضمف الشعكب التي سيخضعيا الييكد
ليـ .بؿ ذكر الشعكب الكنعانية فقط (كلـ يذكر أيضا الفمسطينييف).

ىذه اآلية تؾ ُٓ ُٖ:ليا تطبيؽ ركحي جميؿ يتمشي مع إش ُٗ ِٓ-ِّ:كىك أنو في األياـ األخيرة سيككف

ىناؾ إيماف قكم لمسيحيي مصر كسكريا باإلضافة لمييكد في إسرائيؿ الذيف سيؤمنكف بالمسيح في نياية األياـ،

كىؤالء المؤمنيف األقكياء ليـ عمؿ ىاـ  ،ىك أف يكشفكا خداع الكحش (ضد المسيح) لكؿ العالـ  ،كراجع تفسير

(إشُٗ).
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اإلصحاح الثاني عشر

عكدة لمجدكؿ

بعد الطكفاف تعاممت البشرية مع اهلل كخصـ كليس كصديؽ محب ،كبحث اهلل عف إنساف يستحؽ أف يتمتع

بالدعكة ليككف أبان لشعب اهلل الذم يأتي منو المسيح .ككجد أبراـ فدعاه ليعتزؿ شعبو لينطمؽ بالبشرية في عبلقتيا

مع اهلل ببداية جديدة .كأبراـ تعني أب مكرـ أك أب ساـ كحينما غير اهلل إسمو جعمو إبراىيـ كىذه تعني أبان
لجميكر كثير فيك أب األباء كأب جميع المؤمنيف .كىك أب الشعب الذم سيأتمنو اهلل عمي الخبلص المزمع أف

يحدث.

كأكر بمد إبراىيـ كانت عاصمة الكمدانييف ككانت مرك انز لعبادة األكثاف .كعاش فييا إبراىيـ مع أبيو تارح (في

جنكب بابؿ) .كانت عمي ساحؿ الخميج الفارسي في أياـ إبراىيـ ثـ ردـ الطمي جزءان مف الخميج فصارت اآلف

لمداخؿ .كحينما كانت عمي الخميج كانت مرك انز تجاريان ساحميان كىناؾ إنتشر الغني مع الرجاسات كاشتيرت بإلييا

"نانار" إلو القمر الذم إشتيرت عبادتو بالرجاسات المرة .كىكذا كانت حاراف أيضا مرك انز لعبادة إلو القمر .كلذلؾ
نجد أف إبراىيـ لـ يحصؿ عمي أية إعبلنات أثناء فترة تكاجده في أماكف الشر.

كلـ يكجد كسط المنطقة كميا ،بؿ في العالـ في ذلؾ الحيف مف يعبد اهلل بالحؽ سكم أبراـ الذم بقي شاىدان هلل

كاجتذب إليو زكجتو سارام كلكط إيف أخيو.

كاذ رأم اهلل أمانة إبراـ دعاه لمخركج مف أكر فخرج كمعو تارح أبيو كلكط كسارام كلكف تارح عطمو فترة طكيمة
في حاراف .كبعد مكت تارح كرر اهلل الدعكة إلبراـ كنجد سفر التككيف يحكي لنا عف ىذه الدعكة في حاراف بينما

كشؼ إسطفانكس عف دعكة اهلل إلبراىيـ في أكر (أع ٕ .)ِ:كاستجابة أبراـ هلل تعبر عف إيمانو العجيب بأف اهلل
قادر أف يخرج حياة مف المكت .ىذا ىك اإليماف الظاىر في حياتو .كىذا ىك اإليماف الذم يحتاجو كؿ خاطئ.

ُ .خركجو كىك في سف كبير (ٕٓ) سنة مف مدينة معركفة إلي برية كمكاف مجيكؿ ،لـ يسأؿ كيؼ يعكلو اهلل
في البرية كىك في ىذه السف الكبيرة .كالبرية القاحمة تعني المكت لكف اهلل قادر أف يحييو في غربتو كفي ىذه

البرية.

ِ .إيمانو بأف اهلل قادر أف يحيي مستكدع سارة الميت.
ّ .إيمانو بأف اهلل قادر أف يقيـ إسحؽ كيككف لو نسؿ منو حتي لك قدمو محرقة عب ُُ.ُٗ:

ْ .ككانت عائمة إ براىيـ عائمة مؤمنة ببل شؾ كلكف تسمؿ إلييا بعض العادات الكثنية مف الجيراف الكثنييف فنحف
نجد الباف بعد ذلؾ لو آ ليتو (تماثيمو الكثنية التي يعتقد في بركتيا) فيك يعبد اهلل لكف ال مانع مف كجكد ىذه

التماثيؿ .ككاف اهلل بدعكتو إلبراىيـ يحافظ عمي نسمو مف تسمؿ ىذه العبادات إلييـ .كقد أثر إبراىيـ عمي مف

حكلو كاجتذبيـ لعبادة اهلل كمنيـ مف إرتقي خطكة كتارح الذم خرج معو لكنو لـ يكمؿ الطريؽ .كمنيـ مف
إرتقي لخطكة أكبر مف تارح كمكط الذم خرج مف حاراف مع إبراىيـ لكنو سقط بعد ذلؾ في محبة العالـ

كاختار النصيب العالمي .ىؤالء كانت قكتيـ الدافعة لمخركج ىي إيماف إبراىيـ كليس إيمانيـ الشخصي.
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ىؤالء كؿ منيـ سقط في مكاف فتارح سقط كمات في حاراف أما لكط الذم كانت محبة العالـ في قمبو فسقط

في سدكـ (أيف نحف؟).

كفي إش ُٓ" ِ،ُ:إنظركا إلي الصخر الذم منو قطعتـ إنظركا إلي إبراىيـ أبيكـ

كالي نقرة الجب التي منيا حفرتـ كالي سارة التي كلدتكـ"  .كالصخر ىنا ىك إيماف إبراىيـ الذم آمف بأف

مستكدع سارة الميت (نقرة الجب) يعطي حياة .

ُ
ً
ً
ب أل ٍىبراـ« :اذ ى ً
ً
يؾ إًلىى األ ٍىر ً
يؾ".
اؿ َّ
أية (ُ) " -:ىكقى ى
ض الًَّتي أ ًير ى
يرًت ىؾ ىك ًم ٍف ىب ٍي ًت أىًب ى
ٍى ٍب م ٍف أ ٍىرض ىؾ ىكم ٍف ىعش ى
الر ُّ ى ى
ليس مف السيؿ أف يحتفظ اإلنساف باهلل كاألرض في كقت كاحد .كىذه الدعكة اإلليية مكجية لكؿ نفس بشرية

حتي تنطمؽ مف محبة العالـ كالذات (األنا) مف محبة العادات كالخطايا القديمة .ىي دعكة لمغربة عف العالـ

كلتطبيؽ اآل ية "أنا صمبت لمعالـ كالعالـ صمب لي" .بيذا تمتقي النفس باهلل كتعيش معو في أحضانو "أميمي أذنؾ
كانسى شعبؾ كبيت أبيؾ مز ْٓ" مف أرضؾ :الدائرة الكاسعة التي تعيش فييا أم كؿ أرض الكمدانييف كمف

عشيرتؾ :الدائرة األصغر :أم القبيمة التي تنتمي إلييا كمف بيت أبيؾ :ىي أصغر دائرة .فمف يعتزؿ يعتزؿ كؿ

شئ .إلي األرض التي أريؾ :لقد أعطي اهلل إلبراـ كعدان بأرض أفضؿ لكنو لـ يحددىا كلـ يكف إبراـ قد رآىا.
لكنو صدؽ اهلل باإل يماف .فيؿ نصدؽ أننا لك تركنا خطايانا نرث السماء التي ىي أفضؿ .اإليماف ال يخدع لكف

حكاسنا تخدعنا .كباإليماف يفتح اهلل عيكننا عمي األمكر غير المنظكرة كنتمتع بمعرفة اهلل فنزداد إقتناعان بترؾ

العالـ فتزداد بصيرتنا كىكذا ننتقؿ مف إيماف أليماف أعظـ.

ِ
ً
ار يؾ يم ىب ً
كف ىب ىرىك نة ّ .ىكأ ىيب ً
يم نة ىكأ ىيب ً
يؾ ،ىكالى ًع ىن ىؾ أىٍل ىع ين يو.
ىج ىعمى ىؾ أ َّ
ارًك ى
اس ىم ىؾ ،ىكتى يك ى
األيات (ِ " -:)ّ-فىأ ٍ
ارىك ىؾ ىكأ ى
يعظّْ ىـ ٍ
يم نة ىعظ ى
يؾ ىج ًميعي قى ىب ًائ ًؿ األ ٍىر ً
ض»" .
ىكتىتىىب ىار يؾ ًف ى

مع كؿ دعكة أك كصية ىناؾ كعد يقدمو اهلل (ِكك ٔ + ُٖ،ُٕ:رؤ ّ )ِ،مف يغمب أعطيو… .كذا ككذا .فاهلل

إذا حرـ إنساف مف شئ يعكضو أضعاؼ .فاهلل حرـ إبراـ مف أىمو كعشيرتو كىا ىك يعده بأف أجعمؾ أمة

عظيمة .كىك ترؾ أكر العظيمة يكميا كاهلل يقدـ لو كعدان كأباركؾ كأعظـ إسمؾ  :كأيف عظمة أكر اليكـ التي
تركيا إبراىيـ مف العظمة التي صارت إلبراىيـ في كؿ العالـ كفي كؿ العصكر .كىك ترؾ غني أكر كاهلل يعده

تككف بركة :ىك يبارؾ مف حكلو كيبارؾ المكاف الذم يكجد فيو .ىك ترؾ أكر فأعطاه اهلل كنعاف كميا كحرـ مف
عائمتو فصار أبا لممؤمنيف .فقد حماية أكر بأسكارىا المنيعة فصار لو اهلل سك انر مف نار :أبارؾ مباركؾ كالعنؾ

العنو .كنأتي ألعظـ بركة ناليا إبراىيـ كتتبارؾ فيؾ جميع قبائؿ األرض  :ىذا ىك كعد الخبلص كبأف المسيح
يأتي مف نسمو لذلؾ قاؿ كتتبارؾ فيؾ جميع قبائؿ األرض :ىذا ىك كعد الخبلص كبأف المسيح يأتي مف نسمو

لذلؾ قاؿ فيؾ كلـ يقؿ بؾ .فاإلنساف الذم يتخمي عف شئ مف أجؿ اهلل ال يعيش محركمان بؿ ىك يأخذ الكثير

فاهلل ال يقبؿ أف يككف مدينان إلنساف بؿ ىك يعطي بسخاء كال يعير .كىذه البركة األخيرة تشير إلي أف مف يتخمي
عف شئ يعطيو اهلل أف يأخذ كلحساب الجماعة فيك أخذ كعدان بأف يأتي المسيح مف نسمو .ككؿ مف قدـ تكبة
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حقيقية ينعـ بتجمي المسيح فيو فيككف بركة لكثيريف .ىذا ىك معني "أنتـ ممح األرض… أنتـ نكر العالـ" كالكعد
إلبراىيـ أجعمؾ أمة عظيمة تحقؽ في األمة اإلسرائيمية كأنيا ترث كنعاف كالكعد بالبركة لكؿ العالـ صار فيو

إبراىيـ أبان لكؿ المؤمنيف الذيف يتشبيكف بو كيؤمنكف.
ْ
اف أ ٍىب ىراـ ٍاب ىف ىخ ٍم و
س ىن نة لى َّما
ك
ك
.
ط
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ى
ى
ى
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ٍ
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يف ى
س ىك ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ٓ
ًَّ
ىخ ً
ىخ ىذ أ ٍىبراـ سارام ام أرىتى يو ،كليكطنا ٍاب ىف أ ً
يو ،ىك يك َّؿ م ٍقتىىن ىي ًات ًيما الًَّتي اقٍتىىن ىيا ىك ُّ
امتىمى ىكا
ىخ ىر ىج ًم ٍف ىح ىار ى
النفي ى
ى
كس التي ٍ
اف .فىأ ى ى ي ى ى ى ٍ ى
ى
ي
اف .فىأىتى ٍكا إًلىى أ ٍىر ً
ٍى يبكا إًلىى أ ٍىر ً
اف".
اف .ىك ىخ ىر يجكا لً ىيذ ى
ض ىك ٍن ىع ى
ض ىك ٍن ىع ى
ًفي ىح ىار ى

ليتنا ال نككف مثؿ تارح نخرج مف أكر كال نكمؿ الطريؽ إلي كنعاف السماكية ،كياليتنا ال يككف لنا تارح يعطمنا

عف المسير.
ٔ
ش ًكيـ إًلىى بمُّك ى ً
ُّكف ًحي ىن ًئ وذ ًفي األى ٍر ً
اجتى ىاز أ ٍىب ىراـ ًفي األ ٍىر ً
ض إًلىى ىم ىك ً
ض" .
اف ا ٍل ىك ٍن ىع ًاني ى
كرةى .ىك ىك ى
أية (ٔ) " -:ىك ٍ
ى
طة يم ى
اف ى ى
ي

بمكطة مكرة :تعني بمكطة المعمـ كربما أخذت اسميا مف معمـ ديني أم مدرس كاف يجمس تحتيا .كيقاؿ أنيا
تعني بمكطة العراؼ .كشكيـ ىي نابمس عمي بعد ٓٔ كيمكمتر مف أكرشميـ كىي أكؿ بمد بمغيا إبراىيـ في أرض

كنعاف.

ككاف الكنعانيكف ىناؾ :تاريخيان تشير ىذه الجممة إلي أنو في ىذا الكقت كاف الكنعانيكف قد تسيدكا عمي األرض
كميا .أك إلي أف مكسي بركح اإليماف قبؿ أف يدخؿ الشعب لكنعاف كبناء عمي كعد اهلل أف ىذه األرض ىي لنسؿ

إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب يقكؿ ىذا كأنو يرم األرض في يد شعب اهلل ،ككأنو بيذه العبارة يريد أف يقكؿ اهلل ىك ىع ىد
إبراىيـ باألرض لكف مازالت األرض في يد الكنعانيف ،عمي رجاء حصكؿ شعب اهلل عمييا .كركحيان يشير ىذا

لممقاكمة التي يجدىا أكالد اهلل في الكنيسة التي تشير إلييا كنعاف فميس معني التكبة كالرجكع لمكنيسة أف مقاكمة
إبميس ستنتيي كتككف الجممة= ككاف الكنعانيكف حينئذ في األرض تعني ككاف إبميس حينئذ يحارب أكالد اهلل.

فالكنيسة التي تحيا في السماكيات مازالت عمي األرض لذلؾ يحاربيا إبميس (أؼ ٔ .)ُِ:كليس معني كصكؿ
إبراىيـ لكنعاف ىبلؾ الكنعانييف فك انر بؿ ىناؾ بعض الحركب لكف كاف اهلل يظير لو كيعزيو (أية ٕ) كنحف
يعطينا اهلل نصرة كغمبة عمي الشيطاف كيعطينا سبلمان كفرحان كصب انر عمي ىذه الحركب.

ٕ
يع ًطي ً
ب أل ٍىبراـ كقى ى ً
ب الًَّذم ظى ىي ىر لى يو" .
اؾ ىمذ ىٍب نحا لً َّمر ّْ
أية (ٕ) " -:ىكظى ىي ىر َّ
ض» .فى ىب ىنى يى ىن ى
ىذ ًه األ ٍىر ى
سمً ىؾ أ ٍ
اؿ« :ل ىن ٍ
الر ُّ ى ى ى
ىذه أكؿ مرة يذكر فييا أف اهلل ظير لبشر كىي أحد ظيكرات المسيح قبؿ التجسد .كفي ىذا المكاف أقاـ أبراـ

مذبحان لمرب فتقدس المكضع بتقديمو ذبيحة شكر هلل مف أجؿ كصكلو سالمان.

ٖ
ت إً ى ً
ً
ام ًم ىف
اؾ إًلىى ا ٍل ىج ىب ًؿ ى
أية (ٖ) " -:ثي َّـ ىن ىق ىؿ ًم ٍف يى ىن ى
ب ىخ ٍي ىمتى يو .ىكلى يو ىب ٍي ي
صى
يؿ م ىف ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ىك ىع ي
ش ٍرًق َّي ىب ٍيت إًيؿ ىكىن ى
ش ًر ً
ب" .
الر ّْ
اؾ ىمذ ىٍب نحا لً َّمر ّْ
اسًـ َّ
ا ٍل ىم ٍ
ؽ .فى ىب ىنى يى ىن ى
ب ىكىد ىعا ًب ٍ
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الحظ أنو يكرر بناء مذبح لمرب حينما إنتقؿ إبراـ لمكاف جديد فالمذبح لـ يكف يفارقو.
أية (ٗ)ٗ " -:ثي َّـ ٍارتى ىح ىؿ أ ٍىبراـ ٍارًت ىحاالن متىىك ًال نيا ىن ٍح ىك ا ٍل ىج ين ً
كب" .
ي
ىي
إرتحاالن متكاليان :نحف في غربتنا في ىذا العالـ عمينا أف نككف في إرتحاؿ متكالي ناحية كنعاف السماكية ال تعكقنا
أتعاب العالـ كال مغريات العالـ.

َُ
ً
ً
ً
ع ًفي األ ٍىر ً
ً
اف
اؾ ،أل َّ
أية (َُ) " -:ىك ىح ىد ى
ب يى ىن ى
ىف ا ٍل يجك ى
ض ىك ى
ص ىر ل ىيتى ىغ َّر ى
اـ إًلىى م ٍ
ث يجكعه في األ ٍىرض ،فىا ٍن ىح ىد ىر أ ٍىب ىر ي
يدا".
ى
ش ًد ن
ىذه أكؿ مجاعة تذكر في الكتاب المقدس كمف المؤكد أف سببيا ىك شر سكاف األرض ككانت المجاعات تتكرر

في أرض كنعاف ككاف العبلج ىك النزكؿ إلي مصر حيث نير النيؿ .كىكذا صنع إبراىيـ دكف إف يستشير الرب

الذم كاف قاد انر أف يعكلو كما فعؿ مع إيميا .كىذا الخطأ يمثؿ خطأ مف تاب لكنو سرعاف ما يعتمد عمي الذراع

البشرم فيطمب المعكنة اإلن سانية كليس المعكنة اإلليية .كلـ يكف في مصر مذبح بناه إبراـ فيك يبحث عف شبع
البطف كمشكمتنا أننا نبحث عف الراحة الخارجية كليس عف السبلـ الداخمي الذم يتحقؽ بالمقاء مع الرب عند

المذبح ،مذبح الصبلة كالشكر.

[ بالرغـ مف خطأ إبراىيـ إال أف أرض مصر تباركت بزيارتو كما تباركت بعد ذلؾ بحفيده يعقكب ثـ بأعظـ الكؿ

السيد المسيح .إال أف ىناؾ فرقان بيف نزكؿ إبراىيـ كنزكؿ يعقكب .فيعقكب نزؿ إلي مصر بمشكرة اهلل]

ألف الجكع في األرض كاف شديدان :الجكع يؤثر في األرض لكف أكالد اهلل السماكييف ليـ معاممة خاصة فالكتاب

لـ يقؿ أف إبراىيـ جاع .أك إشتد عميو الجكع كما قاؿ عف المصرييف (تؾ ْٕ )َِ:كقد يجكع الجسد لكف ىناؾ
سبلمان في النفس (مز ّٕ )ِٓ:اهلل ال يتخمي عف أكالده كيعطييـ حياة سماكية كشبعان أبديان.
ُُ
ارم ام أرًىت ًو« :إً ّْني قى ٍد عمًم ي ً
ً
ً
األيات (ُُ " -:)ُّ-ىك ىح ىد ى
ام ىأرىةه
ب أٍ
ث لى َّما قىير ى
ىف ىي ٍد يخ ىؿ م ٍ
ص ىر أىنَّ يو قىا ىؿ ل ى
ت أ َّىنؾ ٍ
ى ٍ
س ىا ى ٍ ى
ُِ
ً
ُّكف أ َّىنيـ يقيكلي ى ً ً
ً ً
ستى ٍبقيكىن ًؾُّ .قيكلًي إً َّن ًؾ
س ىن ية ا ٍل ىم ٍنظى ًر .فى ىي يك ي
ص ًري ى ي ٍ ى
ام ىأرىتي يو .فى ىي ٍقتيميكىنني ىكىي ٍ
كف إً ىذا ىرآؾ ا ٍلم ٍ
ىح ى
كف :ىذه ٍ
يخ ًتي ،لًي يك ى ً
ىجمً ًؾ».
أٍ
س ىب ًب ًؾ ىكتى ٍح ىيا ىن ٍف ًسي ًم ٍف أ ٍ
ى
كف لي ىخ ٍيهر ًب ى

ىذه ىي سقطة أبراـ الكبرم .فإخفاء جزء مف الحقيقة (أنيا زكجتو) يعتبر كذبان حتي لك كانت شقيقتو مف أبيو
كليس مف أمو .فيذا يعتبر خداع ككذب كضعؼ إيماف .كالخداع ىك نكع مف الغكاية يسقط فيو اإلنساف ليحؿ

مشكمة بطريقة سيمة فيجمب عمي نفسو مشاكؿ عديدة .كبدء السقكط كاف ضعؼ اإليماف الذم جعمو ينزؿ إلي
مصر .كىذا إمتد لضعؼ إيماف أف اهلل قادر عمي حمايتو كحماية زكجتو .فالخطية تأتي كرائيا بخطايا أخرم.

كالنتيجة أنو حرـ مف زكجتو.
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ُٓ
ُْ
ث لى َّما ىد ىخ ىؿ أ ٍىبراـ إًلىى ًمصر أ َّ ً
آىا
األيات (ُْ " -:)َِ-فى ىح ىد ى
س ىن هة ًجدِّا .ىك ىر ى
ص ًرّْي ى
ىف ا ٍلم ٍ
يف ىأر ٍىكا ا ٍل ىم ٍأرىةى أ َّىن ىيا ىح ى
ٍى
ىي
كىا لى ىدل ًفرعك ىف ،فىأ ً
يخ ىذ ًت ا ٍلم ٍأرىةي إًلىى ىب ٍي ًت ًف ٍر ىع ٍك ىفُٔ ،فى ى ً
ص ىار
اء ًف ٍر ىع ٍك ىف ىك ىم ىد يح ى
ٍ ىٍ
س ىب ًب ىيا ،ىك ى
اـ ىخ ٍي نار ًب ى
س ي
ير ىؤ ى
ى
ص ىن ىع إلىى أ ٍىب ىر ى
ُٕ
ب ًفرعك ىف كب ٍيتى يو ى و ً
ً
ام
ب َّ
ير ىك ىع ًب ه
اء ىكأيتي هف ىك ًج ىما هؿ .فى ى
الر ُّ ٍ ى ٍ ى ى
ض ىر ى
س ىار ى
س ىب ًب ى
يم نة ًب ى
يد ىكًا ىم ه
لى يو ىغ ىن هـ ىكىبقىهر ىك ىحم ه
ض ىرىبات ىعظ ى
ُٗ
ُٖ
ً
ً
ً
ت:
اـ ىكقى ى
ت ًبي؟ لً ىما ىذا لى ٍـ تي ٍخ ًب ٍرًني أ َّىن ىيا ا ٍم ىأرىتي ىؾ؟ لً ىما ىذا يق ٍم ى
ص ىن ٍع ى
اؿ « :ىما ى ىذا الَّذم ى
ٍ
اـ .فى ىد ىعا ف ٍر ىع ٍك يف أ ٍىب ىر ى
ام ىأرىة أ ٍىب ىر ى
َِ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
صى ىعمى ٍيو ف ٍر ىع ٍك يف ًر ىجاالن
ًى ىي أ ٍ
يختي ،ىحتَّى أ ى
ٍىا ىكاذ ى
ام ىأرىتي ىؾ! يخذ ى
كف ىز ٍك ىجتي؟ ىك ى
ىخذٍتي ىيا لي لتى يك ى
ٍى ٍب!» .فىأ ٍىك ى
اآلف يى ىكىذا ٍ
اف لى يو.
فى ى
ام ىأرىتى يو ىك يك َّؿ ىما ىك ى
شي ي
َّعكهي ىك ٍ

العجيب أف ما كاف إبراـ عاج انز عف إعبلنو بأف سارام زكجتو أعمنو اهلل لفرعكف ليردىا إليو دكف أف يمسيا ،بؿ

كناؿ غني ككرامة .فاهلل في محبتو ال يحاسب اإلنساف حسب ضعفاتو .كيفيـ مف الكبلـ أف اهلل ضرب فرعكف

بضربات ال نعرفيا ،الميـ أنيا أم الضربات إستطاعت أف تقنع فرعكف بأف اهلل غاضب إذ ىك حاكؿ أف يناؿ
مف سارام .كربما أفيمت سارام فرعكف أنيا زكجة إبراـ كطمبت منو أف ال يمسيا .كربما حاكؿ فرعكف فضربو
اهلل .الميـ أف اهلل في محبتو لـ يقبؿ أف يعيش إبراـ معذب الضمير كؿ حياتو في حالة أف فرعكف مس سارام

زكجتو .لذلؾ حفظيا الرب مف يدم فرعكف بؿ كرد ألبراـ غني ككرامة (مز َُّ )ُُ ، َُ:فاهلل يخرج مف

الجافي حبلكة .لقد كاف إبراـ أ حد خائفي الرب كمحبيو لذا تمتع بالمراحـ التي تعمك عمي األرض (مز َُٓ)ُٓ:
كتكبيخ فرعكف ألبراـ يشبو تكبيخ البحارة ليكناف النبي كىك شئ يدعك لؤلسؼ.

كىنا تشابو بيف ما حدث إلبراىيـ كنسمو بعد ذلؾ.

ُ .كبلىما (إبراىيـ كنسؿ يعقكب) ذىبكا لمصر بسبب المجاعة.
ِ .في الحالتيف كانت ىناؾ ضربات لفرعكف كبيتو.

ّ .كبلىما عادا محمميف بالعطايا( .اهلل سمح بيذا ليدرككا محبتو كرحمتو).

كفي اآليات ُٗ :َِ،نجد أف فرعكف كرجالو أخرجكا أبراـ .كىنا لـ يظير لو الرب .ككاف الرب يحدثو بالمغة التي
تناسبو في ذلؾ الحيف .فحينما كاف إيماف إبراىيـ بسيطان كممو الرب .كلكف إذ لجأ لفرعكف ليطعمو ترؾ اهلل فرعكف

يكممو .ىذه ىي معامبلت اهلل معنا .فعندما صار بمعاـ جاىبلن ترؾ حماره يكممو .كاذ كاف المجكس ميتميف
بالنجكـ حدثيـ بنجـ عف ميبلد المسيح.

234

انتكىَه ( األصحاح انثانث عشش)

اإلصحاح الثالث عشر

عكدة لمجدكؿ

أية (ُ)ُ " -:فىص ًع ىد أ ٍىبر ً ً
اف لى يو ،ىكليكطه م ىع يو إًلىى ا ٍل ىج ين ً
كب" .
ام ىأرىتي يو ىك يك ُّؿ ىما ىك ى
اـ م ٍف م ٍ
ى
ص ىر يى ىك ىك ٍ
ى
ىي
إلي الجنكب :أم جنكب أرض فمسطيف .كصعكد إبراىيـ مف أرض مصر يشير لقياـ كؿ خاطئ مف سقطتو
كعدـ إستسبلمو (مي ٕ .)ٖ:كدائما نعكد محمميف بالبركات.
ّ
ِ
ً
اف أ ٍىبر ً ً ً
سار ًفي ًر ٍحالى ًت ًو ًم ىف ا ٍل ىج ين ً
ً ً َّ ً
كب إًلىى
ك
ك
األيات (ِ" -:)ٓ-
ى
ى
ى
اـ ىغنيِّا جدِّا في ا ٍل ىم ىكاشي ىكا ٍلفضَّة ىكالذ ىىب .ىك ى ى
ى
ي
ً ً ً
يؿ ،إًلىى ا ٍلم ىك ً ً
امْ ،إًلىى ىم ىك ً
اء ًة ،ىب ٍي ىف ىب ٍي ًت إً ى
ىب ٍي ًت إً ى
اف ا ٍل ىمذ ىٍب ًح الًَّذم ىع ًممىوي
يؿ ىك ىع ى
اف الَّذم ىكا ىن ٍت ىخ ٍي ىمتي يو فيو في ا ٍل ىب ىد ى
ى
ً
بٓ .كليكطه َّ ً
اـ.
اسًـ َّ
اؾ أ َّىكالن .ىكىد ىعا يى ىن ى
يى ىن ى
اـ ،ىك ى
اف لى يو أ ٍىي ن
اـ ًب ٍ
الر ّْ ى
ضا ىغ ىن هـ ىكىبقىهر ىكخ ىي ه
السائ ير ىم ىع أ ٍىب ىر ى
اؾ أ ٍىب ىر ي

إلي بيت أيؿ :اهلل أعاده إلي المكاف الذم كاف فيو في البداية كاهلل ال يستريح إال بيذا .
كعكدتو لبيت إيؿ -:

ُ .تعيد لو الذكريات األكلي الحمكة مع اهلل كىذا مفيد جدان.

ِ .ربما عكدتو لبيت إيؿ كانت لتقديـ الشكر هلل عمي عكدتو ىك كسارة سالميف.
ّ .ىك عاد إلي مذبحو القديـ.

غنيان جدان :ىك خرج مف التجربة منتفعان كغنيان جدان كىكذا أكالد اهلل ال يتكقفكا في نمكىـ المستمر كالدخكؿ إلي
الغني الركحي حتي لك تعرضكا لضعفات أك سقطات .كككف إبراىيـ كاف غنيان جدان ىذا يعطي رجاء لؤلغنياء.
فاألغنياء ال تككف السماء مغمقة أماميـ إذا لـ يتكمكا عمي أمكاليـ كاذا لـ تكف أمكاليـ قد سببت ليـ كبرياء .أك
أف حب أمكاليـ دخؿ إلي قمكبيـ كأربؾ فكرىـ .الفارؽ بيف إبراـ كلكط ىنا أف أبراـ كاف لو ذىبان كفضة= كالذىب

يشير لمسماكيات أك الحياة السماكية كالفضة تشير إلي كممة اهلل .فكأف إبراـ كاف يحيا حياة سماكية متمتعان بكممة
اهلل أك الكصية كسر غني داخمي .فغناه الحقيقي كاف داخمو كليس خارجو .أما لكط فيمثؿ اإلنساف المتديف الذم
لو معرفة نظرية باهلل كيصاحب مف ىـ في الكنيسة كلكف قمبو مع العالـ( غنـ كبقر كخياـ) .كما يكشؼ كبلىما

(قمب إبراىيـ كقمب لكط) ىك التجارب (النار ىي التي تمتحف القش أك الذىب) .كىذا ما سنراه بعد ذلؾ.
ٔ
ً
ً
س يك ىنا ىم نعا.
يرةن ،ىفمى ٍـ ىي ٍق ًد ىار أ ٍ
ض أٍ
األيات (ٔ " -:)ُّ-ىكلى ٍـ تى ٍحتى ًم ٍم يي ىما األ ٍىر ي
ىف ىي ٍ
ىف ىي ٍ
س يك ىنا ىم نعا ،إ ٍذ ىكا ىن ٍت أ ٍىمالى يك يي ىما ىكث ى
ٕ
ُّكف ًحي ىن ًئ وذ س ً
اشي لي و
اة مك ً
ً
ً
ً
يف ًفي
اك ًن ى
ُّكف ىكا ٍلفى ًرّْزي ى
اف ا ٍل ىك ٍن ىع ًاني ى
كط .ىك ىك ى
ى
اـ ىكير ىع ى ى
فى ىح ىدثى ٍت يم ىخ ى
اص ىم هة ىب ٍي ىف ير ىعاة ىم ىكاشي أ ٍىب ىر ى
ٗ
ٖ
اؿ أ ٍىبر ً و
ً
ىخ ىك ً
س ٍت يك ُّؿ
اص ىم هة ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ ،ىكىب ٍي ىف ير ىع ًاتي ىكير ىع ًات ىؾ ،أل َّىن ىنا ىن ٍح يف أ ى
اف .أىلى ٍي ى
اـ لميكط« :الى تى يك ٍف يم ىخ ى
األ ٍىرض .فىقى ى ى ي
األ ٍىر ً
ت ًش ىماالن فىأىىنا ىي ًمينا ،ىكًا ٍف ىي ًمينا فىأىىنا ًش ىماالن»َُ.فى ىرفى ىع ليكطه ىع ٍي ىن ٍي ًو ىك ىأرىل يك َّؿ
اعتى ًز ٍؿ ىع ّْني .إً ٍف ىذ ىى ٍب ى
ام ىؾ؟ ٍ
ىم ى
ض أى
ً
ب ،ىكأىر ً ً
ىد ًائرًة األيريد ّْف أ َّ ً
يء إًلىى
الر ُّ
كرةى ،ىك ىجنَّ ًة َّ
ب َّ
س ٍق هي ،قى ٍبمى ىما أ ٍ
ىخ ىر ى
ضم ٍ
ص ىر .حي ىن ىما تى ًج ي
ب ى
يع ىيا ى
ىف ىجم ى
الر ّْ ٍ
ى ٍ
كـ ىك ىع يم ى
س يد ى
ُِ
ُُ
اعتىىز ىؿ ا ٍلك ً
س ىك ىف ًفي
صك ىغ ىر .فى ٍ
اح يد ىع ًف ى
اختى ىار ليكطه لً ىن ٍف ًس ًو يك َّؿ ىد ًائ ىرًة األ ٍيريد ّْف ،ىك ٍارتى ىح ىؿ ليكطه ى
ش ٍرقنا .فى ٍ
اـ ى
ى
ي
اآلخ ًر .أ ٍىب ىر ي
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ُّ
ً
ً
ًً
أ ٍىر ً
ب
ش ىرنا
الر ّْ
ار ىك يخطىاةن لى ىدل َّ
كـ أى ٍ
اف أ ٍ
كـ .ىك ىك ى
ض ىك ٍن ىع ى
ىى يؿ ى
ام يو إًلىى ى
اف ،ىكليكطه ى
س ىك ىف في يم يد ًف الدَّائ ىرة ،ىكىن ىق ىؿ خ ىي ى
س يد ى
س يد ى
ًجدِّا".

كانت التجربة التي كشفت قمبييما ىي المشاجرة بيف الرعاة فماذا اختار اإلثنيف:-

لكط إ ختار ما يرفع ذاتو كيمذذه كلـ ييتـ بأف يككف جيرانو مف األشرار :فكاف أىؿ سدكـ أش ار انر كخطاة لدم الرب
جدان .أما إبراىيـ الذم تجرد مف كؿ شئ فقد ترؾ لكط يختار لنفسو معتمدان عمي اهلل الذم يختار لو ،فكاف نصيبو
سبلـ قمبي داخمي بؿ ىك إمتمؾ في نسمو كؿ األرض (مت ٓ .)َْ:لكط سار مع إبراىيـ في رحمة الخركج مف

أكر لكف بقمب مغمؽ حمؿ في داخمو محبة العالـ لكف في خارجو كاف يبدك رفيقان لرجؿ اإليماف .كدعكة إبراـ لمكط

أف يعتزال كانت مف أجؿ السبلـ بينيما فيبدك أف لكط لـ ينير رجالو بؿ ناصرىـ كأيدىـ كعند اإلختيار كاف

المفركض أف لكط يترؾ إلبراـ األكبر كاألقكم إيمانان أف يختار لكف إذ بأدب كتكاضع كانكار ذات طمب منو إبراـ

أف يختار .لـ يرد اف يخسر الفرصة فإختار أحسف األرض .فيذه التجربة كشفت عف قمب إبراـ المتغرب عف

العالـ كقمب لكط المادم .كلقد احترقت كؿ سدكـ كعمكرة كذىبت إمراة لكط كفسدت إبنتيو .ىذا ىك مصير محبة

العالـ كلكف ال يمكف لنا أف ننكر أنو كانت ىناؾ جكانب طيبة في لكط ( ِبط ِ )ٖ-ٔ:كلقد أثبتت األثار فعبلن
خصكبة أرض سدكـ أياـ إبراىيـ كعجيب أف يككف سكانيا بيذا الشر فحيف يتنعـ اإلنساف جدان ينجذب لمشر جدان،

لذلؾ تكثر كنيستنا مف أصكاميا.

ككاف الكنعانيكف كالفرزيكف حينئذ ساكنيف في األرض= بنفس المفيكـ السابؽ .كالسؤاؿ ىؿ كاف يميؽ ىذا

الخبلؼ بيف اإلخكة أماـ ىؤالء .كالسؤاؿ مكجو لكؿ منا .ىؿ يصح أف نتخاصـ مع إخكتنا كيشمت فينا

الشياطيف .ألننا نحف أخكاف :إبراـ عينو كانت عمي اهلل أما لكط فإنغمؽ عمي أنانيتو .حينما تجيء إلي صكغر:
جاءت في بعض الترجمات صكعف كىي في مصر عمي ضفاؼ النيؿ فإف كانت ىكذا يككف المعني أف األرض

جيدة كأرض مصر .كاذا كانت صكغر فيي بمدة تبعد عف سدكـ عدة كيمكمترات ذىب لكط ليا قبؿ الحريؽ
كيككف المعني أنو إمتمؾ في األرض ما بيف سدكـ كصكغر.
ُْ
كط ع ٍن يو« :ارفىع ع ٍي ىن ٍي ىؾ كا ٍنظير ًم ىف ا ٍلمك ً
اع ًت ىز ًاؿ لي و
ت
الر ُّ
اؿ َّ
األيات (ُْ " -:)ُٕ-ىكقى ى
ض ًع الًَّذم أى ٍن ى
اـ ،ىب ٍع ىد ٍ
ٍ ٍ ى
ى
ىٍ
ى ٍ
ب أل ٍىب ىر ى
ُٔ
ُٓ
ت تىرل لى ىؾ أ ٍ ً
ىف ج ًميع األىر ً ًَّ
ً ً ً
ىج ىع يؿ
كبا ىك ى
سمً ىؾ إًلىى األ ىىب ًد .ىكأ ٍ
فيو ش ىماالن ىك ىج ين ن
ييا ىكلً ىن ٍ
يعط ى
ش ٍرقنا ىك ىغ ٍرنبا ،أل َّ ى ى ٍ
ض التي أى ٍن ى ى
ُٕ ً
سمى ىؾ ىكتير ً
ش ًفي األ ٍىر ً
ام ً
اب األ ٍىر ً
اب األ ٍىر ً
ض
ىح هد أ ٍ
استىطى ى
سمي ىؾ أ ٍىي ن
ىف ىي يع َّد تيىر ى
اع أ ى
ض فى ىن ٍ
ض ،ىحتَّى إً ىذا ٍ
ىن ٍ
ضا يي ىعدُّ .قيـ ٍ
ى
ضيا ،أل ّْىني لى ىؾ أ ٍ ً
ييا»".
يعط ى
طيكلى ىيا ىك ىع ٍر ى ى

نجد ىنا بركة اهلل إلبراـ الذم تنازؿ عف حقو في اإلختيار فأعطاه اهلل األرض كميا ىك ترؾ قسـ فأخذ الكؿ .كمف

إ ختار لنفسو كسط األشرار خسر كؿ شئ .التجارب تزيد المؤمنيف قكة كبركة كتكشؼ أعماؿ المرائيف كتفضحيا.
كقد يككف النظر لئلتجاىات األربعة إشارة لمصميب الذم بو سيممؾ المسيح الخارج مف نسؿ إبراـ عمي كؿ

الشعكب كقكلو قـ إمش :يشير لقيامة المسيح ،كلشعبو الذم يعمؿ كال يتراخ بؿ يمشي دائمان في اتجاه السماء.
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أجعؿ نسمؾ كتراب األرض :قاؿ لو اهلل ىذا في النيار أما كىك يكممو في المساء فيقكؿ كنجكـ السماء (ُٓ.)ٓ:
عمكما فابراىيـ أب لممؤمنيف كميـ ييكدان ك أمـ  .كالييكد يشار ليـ بنجكـ السماء (ىـ كانكا قبؿ اف يأتي المسيح

شمس البر )  ،كأب لممؤمنيف بالمسيح مف األمـ  ،كيشار ليـ ىنا برمؿ البحار  ،الذم يمكف رؤيتو في نكر
الشمس .
أية (ُٖ)ُٖ" -:فى ىن ىق ىؿ أ ٍىبراـ ًخيام يو كأىتىى كأىقىاـ ًع ٍن ىد بمُّكطى ً
ب".
اؾ ىمذ ىٍب نحا لً َّمر ّْ
كف ،ىكىب ىنى يى ىن ى
ات ىم ٍم ىار الًَّتي ًفي ىح ٍب ير ى
ى
ىي ى ى ى ى ى
بمكطات مم ار :مم ار كاف رجبل أمكريا كاف إبراـ ضيفان عنده ثـ إتحد معو بعد ذلؾ.

بني مذبحان لمرب :كأنو يقكؿ لمرب أنت نصيبي كاف تركني أقربائي "معؾ ال أريد شيئان عمي األرض" فيك في اهلل
يمتمؾ كؿ شئ .كعند بمكطات مم ار تقابؿ مع اهلل كاستضافو مع المبلكيف .كعاش في شركة مع اهلل .حياتو كانت
رحيؿ مستمر نحك شركة أعمؽ مع اهلل .كأما لكط فكاف رحيمو إلي سدكـ حيث اليبلؾ كخسارة كؿ شئ.
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اإلصحاح الرابع عشر

عكدة لمجدكؿ

كاف أىؿ سدكـ أش ار انر كنيايتيـ كانت الحريؽ كلكف اهلل ال يضرب مباشرة دكف إنذار لذلؾ نجد في ىذا اإلصحاح
إنذاريف مكجييف ألىؿ سدكـ كعمكرة.

ُ .خضكعيـ لكدر لعكمر ُِ سنة كانكا يدفعكف فييا الجزية لو.

ِ .لـ يفيمكا أف ىذا األلـ راجع لمخطية فيتكبكا بؿ فكركا بطريقة بشرية كعصكا عمي كدر لعكمر فحاربيـ
كسبا منيـ سبيان كمف ضمف السبايا كاف لكط.

ّ .كتدخؿ إبراـ ناسيان أ عماؿ لكط كأنقذه كأعاد كؿ شئ لسدكـ كعمكرة كلـ يقبؿ أف يأخذ في مقابؿ ذلؾ أم
شئ .كلكف ىؤالء األشرار أيضان لـ يتكبكا

األيات (ُُ" -:)ٕ-كح ىد ى ً
ً
َّاـ أىم ار ىف ىؿ ممً ًؾ ًش ٍنعار ،كأىريي ى ً ً َّ
س ىار ،ىك ىك ىد ٍرلى ىع ٍك ىم ىر ىممً ًؾ ًعيالى ىـ ،ىكًت ٍد ىعا ىؿ
ىى
كؾ ىممؾ أىال ى
ىى ىٍ
ث في أىي ٍ ى ى
ِ
ً ً
ًً
ً
ش ى ًً
ع ممً ً
ىؤالى ً
ًً
ً
يب ىر
د
س
ؾ
ار
ب
ع
م
ا
ب
ر
ح
ا
ك
ع
ن
ص
ء
ىف
َّ
أ
يـ،
ى
كـ ،ىكًب ٍر ى
ي
ي
ى
آب ىممؾ أ ٍىد ىم ىة ،ىكش ٍمئ ى
كرةى ،ىكش ٍن ى
ى
ن
ى
ى
ى
ي
ى
ٍ
اع ىممؾ ىع يم ى
ى
ى
ى
ى
ىممؾ يجكي ى
اجتىمعكا متىع ً
ممً ًؾ صبكًييـ ،كممً ًؾ بالىع الَّ ًتي ًىي صك ىغرّ .ج ًميع ي ً
السد ً
يف إًلىى يع ٍم ً
ّْيـ الًَّذم يى ىك ىب ٍح ير
ؽ ّْ
اى ًد ى
ى ي ي ى ي
ىي ى ى ى ى ى
ىؤالىء ٍ ى ي ي ى
ى
ٓ
ْ
الس ىن ًة َّا
ص ٍكا ىعمى ٍي ًو .ىكًفي َّ
استي ٍع ًب يدكا لً ىك ىد ٍرلى ىع ٍك ىم ىر ،ىك َّ
ش ٍرةى
الرًب ىع ىة ىع ى
الس ىن ىة الثَّالًثى ىة ىع ى
ا ٍل ًم ٍم ًحً .اثٍ ىنتى ٍي ىع ى
س ىن نة ٍ
ش ىرةى ىع ى
ش ىرةى ى
اإل ً
يف ًفي ىىاـ ،ىك ً
كث قى ٍرىنا ًيـ ،ىك ُّ
الز ً
يف ًفي
ض ىريبكا َّ
شتى يار ى
يف ًفي ىع ٍ
يم ّْي ى
كزّْي ى
الرفى ًائ ّْي ى
أىتىى ىك ىد ٍرلى ىع ٍك ىم ير ىكا ٍل يمميك يؾ الًَّذي ىف ىم ىع يو ىك ى
ى
ى
ً ٕ
يف ًفي جبمً ًيـ س ًعير إًلىى ب ٍطم ًة فىار ى ً ً
ش ىكل قى ٍرىيتىا ًي ىـ ٔ ،ىكا ٍل يح ً
اءكا إًلىى ىع ٍي ًف
ى
كرّْي ى
اف الَّتي ع ٍن ىد ا ٍل ىبّْريَّة .ثي َّـ ىر ىج يعكا ىك ىج ي
ي ى ى
ىى ٍ ى ى
الس ً
ىم ً
ام ىار".
يف ًفي ىح ُّ
يف َّ
شفىا ى
ًم ٍ
ط الًَّتي ًى ىي قى ًاد ي
ص ى
اك ًن ى
كرّْي ى
ض ىريبكا يك َّؿ ًبالىًد ا ٍل ىع ىمالًقى ًة ،ىكأ ٍىي ن
ش .ىك ى
كف تى ى
ضا األ ي
سكف لكط منطقة سدكـ الخاضعة في ذلؾ الحيف لكدر لعكمر ممؾ عيبلـ (فارس) ككانت تدفع لو الجزية كىذا
الممؾ عرؼ ببطشو كسطكتو إذ إكتسح كؿ ممالؾ الجنكب .كأخضع لسمطانو كؿ ببلد كادم األردف (كاف ىذا
جزءان مف نبكة نكح بخضكع كنعاف لساـ).

كشنعار :ىي مابيف النيريف الفرات كدجمة كأالسار عمي الفرات .كممكؾ ما بيف النيريف كانكا قد أخضعكا ممكؾ
سدكـ كعمكرة كأدمة كصبكييـ كصكغر لمجزية لمدة ُِ سنة كلـ يذكر اسـ ممؾ صكغر إما ُ) لصغر شأنو أك

ِ) لبشاعة خطيتو.

كاذ شعرت الببلد بالمذلة قاـ الخمسة ممكؾ (سدكـ كعمكرة… .الخ) بالثكرة ضد ممكؾ ما بيف النيريف حتي ال
يدفعكا الجزية .فقاـ كدر لعكمر بحممة تأديب ثانية ضد المتمرديف كتحالؼ معو ّ ممكؾ كقد إكتسح ىؤالء

الممكؾ األربعة المنطقة .ككاف خط سير الغزاة الرفائييف في عشتاركت ترنايـ… األمكرييف الساكنيف في

حصكف تامار (ٓ )ٕ-ىـ ضربكا كؿ ىؤالء قبؿ أف يأتكا عمي سدكـ كعمكرة .ككانت ىذه خطة عسكرية محكمة

فيـ ضربكا الشعكب الصغيرة التي كانت ستؤيد كتدعـ ممكؾ سدكـ كعمكرة .فيـ بيذا أفقدكىـ مف يعينيـ كترككىـ

كحدىـ لممرحمة األخيرة مف الحرب.

238

انتكىَه ( األصحاح انشابع عشش)

عمؽ السديـ :ليا تفسيرات عديدة (ُ) قالكا أنيا سمسمة الصخكر الطباشيرية الممتدة جنكب سيؿ أريحا كتسمي
السد كجمعيا بالعبرانية السديـ فيككف المقصكد ىك كؿ دائرة األردف )ِ( .رأم البعض أف بحر الممح إبتمع سدكـ

بعد حرقيا فسمي المكاف عمؽ السديـ (عمؽ سدكـ) (ّ) رأم البعض أنو يعني نمكر السديـ :كادم الحفر
كاألخاديد كىك سيؿ منخفض في منطقة بحر لكط (البحر الميت) تكثر بو أبار الحمر.

كالحرب بيف ممكؾ بابؿ األربعة ضد ممكؾ كنعاف الخمسة ليا تأمؿ ركحي فرقـ (ٓ) ىك رقـ الحكاس كرقـ (ْ)
ىك رقـ العالـ .فالعالـ بكؿ قكة إغرائو كخطاياه ييجـ عمي حكاسنا الخمسة الخاضعة إلغراءات العالـ .ككيؼ

نغمب= إبراىيـ  ُّٖ +مف رجالو كابراىيـ يمثؿ اإليماف كرقـ ُّٖ قد يمثؿ رجاؿ مجمع نيقية أم الثبات عمي

اإليماف المسمـ مرة مف األباء كقد يشير كما سنرم لمصميب عبلمة يسكع المسيح.

أية ْ :استعبدكا لكدر لعكمر :أم دفعكا لو الجزية مدة ُِ سنة

ٖ
ً
س يدكـ ،ىكممً يؾ ىعمكرةى ،ىكممً يؾ أ ٍىدم ىة ،ىكممً يؾ ى ً
يـ ،ىك ىممً يؾ ىبالى ىع ،الًَّتي ًى ىي
ي ى
ى
ى
ى
األيات (ٖ " -:)ُِ-فى ىخ ىر ىج ىمم يؾ ى ى ى
ص يبكي ى
ّْيـٗ .مع ىك ىدرلىعكمر ممً ًؾ ًعيالىـ ،كًت ٍدع ى ً ً
السد ً
ً
صك ىغ ير ،ىكىنظى يمكا ىح ٍرنبا ىم ىع يي ٍـ ًفي يع ٍم ً
يـ ،ىكأ ٍىم ىار ىف ىؿ ىممً ًؾ
ؽ ّْ
ى ى ى
ي
ى ى ٍ ىٍ ىى ى
اؿ ىممؾ يجكي ى
َُ
ً
ّْيـ ىك ى ً ً
و
ً
السد ً
ً ً َّ
ب ىممً ىكا
ؽ ّْ
س وة .ىك يع ٍم ي
يرةه .فى ىي ىر ى
اف فيو ى
س ىار .أ ٍىرىب ىع ية يمميكؾ ىم ىع ىخ ٍم ى
ش ٍن ىع ىار ،ىكأ ٍىرييك ىؾ ىممؾ أىال ى
آب يار يح ىم ور ىكث ى
ُُ
ً
ً
ً
يع أى ٍط ًع ىم ًت ًي ٍـ
سقى ى
كف ىى ىريبكا إًلىى ا ٍل ىج ىب ًؿ .فىأ ى
طا يى ىنا ىؾ ،ىكا ٍل ىباقي ى
كرةى ىك ىجم ى
ىخ يذكا ىجم ى
يع أ ٍىمالى ؾ ى
كرةى ىك ى
ى
كـ ىك ىع يم ى
كـ ىك ىع يم ى
س يد ى
س يد ى
ُِ
ً
ً
ً
كـ.
ض ٍكا .ىكأ ى
ض ٍكا ،إً ٍذ ىك ى
اـ ىكأ ٍىمالى ىك يو ىك ىم ى
ىك ىم ى
ساكنا في ى
اف ى
س يد ى
ىخ يذكا ليكطان ٍاب ىف أىخي أ ٍىب ىر ى
أبار حمر  :الحمر ىك القار المعدني كىك كالزفت أك القطراف كىك مكجكد لآلف بيذه المنطقة .كسقطا ىناؾ:

ممكؾ سدكـ كعمكرة كانكا يعتمدكف عمي أبار الحمر ىذه كحماية طبيعية ليـ تحمييـ مف ىجكـ األعداء لكنيـ

سقطكا فييا .فيـ سقطكا فيما تصكركا أنو يحمييـ ،كىذا حاؿ كؿ خاطئ .كريما يككف المعني أف الممكؾ سقطكا
في أبار الحمر كأنقذكىـ أك أف رجاؿ جيشيـ سقطكا ىناؾ كىمككا .أك أف المعركة دارت في ىذه األماكف غير

المناسبة ككانت سببان ليزيمتيـ .كفي آية (ُِ) تركيز عمي أف لكط الذم إختار لنفسو خسر كؿ شئ في ىذه

الحرب بؿ خسر نفسو إذ ىك نفسو ذىب أسي انر .لقد خسر كؿ ما تشاجر عميو .كفي ىذه اآليات نجد أف ممكؾ ما
بيف النيريف بعد أف ضربا الشعكب الصغيرة المؤيدة لكؿ مف ممكؾ سدكـ إستداركا عمي ممكؾ سدكـ كعمكرة

لضربيـ.

ُّ
كؿ كأ ً
م ،أ ً
اكنا ًع ٍن ىد بمُّك ى ً
اف س ً
ىخبر أ ٍىبر ً ً
ىم ً
ىخي
كر ّْ
ىخي أى ٍ
ى
ش يك ى ى
اـ ا ٍلع ٍب ىران َّي .ىك ىك ى ى
طات ىم ٍم ىار األ ي
أية (ُّ) " -:فىأىتىى ىم ٍف ىن ىجا ىكأ ٍ ى ى ى ى
و
ً
اـ" .
ىص ىح ى
ىعان ىر .ىك ىكا ينكا أ ٍ
اب ىع ٍيد ىم ىع أ ٍىب ىر ى
إذ نجا إنساف كاف يعرؼ عبلقة لكط بإبراـ أتي كأخبر إبراـ ،العبراني  :قد تعني أنو إبف عابر أك ألنو عبر

ا لفرات كأتي إلي كنعاف .كلكف ذكر الكحي ىنا أنو عبراني مقصكد أف يذكرنا بأف إبراـ المتغرب في خياـ ىك
الذم أنقذ لكط الساكف المستكطف في سدكـ .ككاضح أف إبراـ ىنا كاف في عيد مع مم ار كأشككؿ كعانر اإلخكة

األمكرييف كىؤالء ساعدكه.
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أية (ُْ) ُْ" -:ىفمى َّما ً
ش ىر،
اـ ،أ َّ
اف ىب ٍي ًت ًو ،ثىالى ى
ىف أ ى
ث ًم ىئ وة ىكثى ىم ًان ىي ىة ىع ى
يفً ،كٍل ىد ى
س ًب ىي ىج َّر ًغ ٍم ىما ىن يو ا ٍل يمتى ىمّْرًن ى
ىخاهي ي
ى
سم ىع أ ٍىب ىر ي
اف" .
ىكتىًب ىع يي ٍـ إًلىى ىد ى
ىي شجاعة كشيامة مف إبراـ أف يحارب لينقذ لكط .كأنيا لحكمة إليية تعطينا أف نعرؼ متي نتسامح كمتي

نحارب لندافع .فإبراـ ترؾ حقكقو في نزاعو مع لكط لكنو حارب ىنا ألف قمبو النارم لـ يحتمؿ أف يككف ىك في
راحة كغيره متألـ .كنبلحظ أف لكط الذم طمب ما لنفسو خسر كؿ شئ .كىك قد تعرض لحركب األعداء ألنو

خرج بإرادتو مف حماية اهلل فيك رفض أف يسير مع إبراـ كاختار األماكف الشريرة ليحيا فييا .إذف فعميو أف
يتعرض لحركب العالـ كتقمباتو .كيرم القديس إكميمنضس السكندرم أف رقـ ُّٖ باليكنانية يكتب ىكذا TIH

كيرم أف حرؼ  Tىك شبيو بعبلمة الصميب  ،كحرؼ  iمف  IOCأم إبف  ،كحرؼ Hىك مف  Hcorcأم
يسكع كيككف المعني أنيا رمز لعبلمة يسكع المسيح إبف اهلل أم الصميب (ىي عبلمة الذيف خمصكا) كقطعان فإف

رجاؿ إبراىيـ كحمفائو عددىـ كاف قميبلن ،لكف اهلل ىك الذم يحارب كيعطي حكمة إلبراىيـ  ،كما حدث مع
جدعكف بعد ذلؾ  .بؿ لـ نسمع عف أم خسارة في رجاؿ إبراىيـ.

ُٓ
ًَّ
شم ً
ؽ".
يدهي فى ىك َّ
اؿ ًد ىم ٍ
شى
س ىـ ىعمى ٍي ًي ٍـ لى ٍيالن يى ىك ىك ىع ًب ي
س ىريى ٍـ ىكتىًب ىع يي ٍـ إًلىى يح ى
أية (ُٓ) " -:ىكا ٍنقى ى
كب ىة التي ىع ٍف ى ى
إنقسـ عمييـ :أم قسـ نفسو لعدة جيكش لييجـ عمييـ مف عدة نكاح كىذا ما عممو جدعكف أيضان( .ككاف رجاؿ

جدعكف أيضا ََّ رجؿ).

ُٔ
ً
ضا ىكأ ٍىمالى ىك يو ،ىك ّْ
ضا ىك َّ
ب".
استىٍر ىج ىع ليكطان أ ى
اء أ ٍىي ن
ىخاهي أ ٍىي ن
الش ٍع ى
استىٍر ىج ىع يك َّؿ األ ٍىمالى ؾ ،ىك ٍ
أية (ُٔ) " -:ىك ٍ
س ى
الن ى
أبراـ الذم عاش كمتغرب ىك الذم أنقذ لكط .كىكذا أكالد اهلل الذيف يعيشكف بركح الغربة قادريف أف يسندكا

النفكس الضعيفة التي إنغمست في العالـ.

تعميؽ :القديس بطرس في (ِبط ِ )ٖ-ٔ:يقكؿ أف لكط كاف يعذب نفسو بسبب الشر  .لذلؾ كاف عميو أف يترؾ

ىذا المكاف مضحيان بالثركات المادية لينقذ حياتو .فيك ذىب ليذا المكاف سعيان كراء المادة فقط كلذلؾ لـ يستطع

أف يبشر أك يشيد لمحؽ كحينما فعؿ أخي انر كاف كمازح في عيكف أىؿ سدكـ (ص ُٗ) .لذلؾ قاؿ لو المبلؾ

"إىرب لحياتؾ" ككاف عميو أف يفعؿ ىذا مف قبؿ لكنو لـ يفعؿ.

ُٕ
كع ًو ًم ٍف ىكسرًة ىك ىدرلىعكمر كا ٍلممي ً
ً
الس ًت ٍق ىبالً ًو ،ىب ٍع ىد ر يج ً
يف ىم ىع يو إًلىى يع ٍم ً
ؽ
كؾ الًَّذ ى
كـ ٍ
أية (ُٕ) " -:فى ىخ ىر ىج ىمم يؾ ى
ي
ٍى ٍ ىٍ ىى ى ي
س يد ى
ؽ ا ٍل ىممً ًؾ".
ى
ش ىكل ،الًَّذم يى ىك يع ٍم ي
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عمؽ شكم :كادم السيؿ كعمؽ الممؾ :يقكلكف أف ممكؾ ييكذا كانكا يدربكف جيكشيـ في ىذا المكاف كبذلؾ
تككف إضافة حديثة تضع اإلسـ الحديث لممكاف كىناؾ مف يقكؿ أف اإلسـ راجع لحادثة إجتماع الممكؾ مع إبراـ

ليشكركه عمي إنقاذىـ.

اىناً ً
اف ىك ً
شالً
ؽ ،ممً
األيات (ُُٖٖ" -:)َِ-كم ٍم ًكي ص ً
هلل ا ٍل ىعمً ّْي ُٗ .ىكىب ىارىك يو ىكقىا ىؿ:
ؾ
اد
يـ ،أ ٍ
ى
ي
ي
ىخ ىر ىج يخ ٍب ناز ىك ىخ ٍم نرا .ىك ىك ى
ى
ى
ىى
ى
َِ
ً ً
السماك ً
ًً
ً ً
«مبار هؾ أ ٍىبر ً
ات ىكاأل ٍىر ً
اء ىؾ ًفي ىي ًد ىؾ» .فىأ ٍ
ىسمى ىـ أ ٍ
ىعطىاهي
ض ،ىك يم ىب ىار هؾ اهللي ا ٍل ىعم ُّي الَّذم أ ٍ
ىع ىد ى
اـ م ىف اهلل ا ٍل ىعم ّْي ىمالؾ َّ ى ى
يى ى ى ي
ش ٍي وء".
يع ٍ
ش نار ًم ٍف يك ّْؿ ى
ممكي صادؽ
قصة لقاء إبراىيـ مع ممكي صادؽ تمثؿ لغ انز عند الييكد ال يعرفكف لو تفسي انر (عب ٓ )ُُ:كقالكا أنو عسر
التفسير .إذ كيؼ يقدـ إبراىيـ أب األباء الذم في صمبو كينكت الكم العشكر لرجؿ غريب كلماذا ظير ىذا

الرجؿ في الكتاب فجأة كاختفي فجاة كال يعرؼ أحد أباه أك أمو أك نسبو كلماذا لـ يقدـ ذبيحة دمكية كما كانت
عادة ذلؾ الزماف .كقد قاؿ الييكد كمحاكلة لمتفسير أف ممكي صادؽ ىك ساـ إبف نكح؟!! لكف ما الذم غير اسمو

كماذا أتي بو إلي كنعاف!! ىناؾ أسئمة كثيرة ال يجد ليا الييكد حبلن .كقد كشؼ السر بكلس الرسكؿ في رسالة

العبرانييف كقاؿ إف ممكي صادؽ ىك رمز لمسيد المسيح .كنجد ىنا لفظ كاىف كلفظ اهلل العمي ألكؿ مرة في
الكتاب فالمسيح ىك العمي الذم سيقدـ نفسو ذبيحة ككاىف .كىك ممؾ كابف داكد .

ُ .ممكي صادؽ تعني ممؾ البر رك ّ ِْ:ىذا مف جية اإلسـ.

ِ .ممؾ ساليـ تعني ممؾ السبلـ يك ُٔ ّّ:مف جية العمؿ (كساليـ غالبا ىي أكرشميـ).

ّ .كاف ممكان ككاىنان في نفس الكقت كىذا ال يتحقؽ عند الييكد فالممكؾ مف سبط كالكينة مف سبط آخر .فداكد
مف سبط ييكذا كالكينة مف سبط الكم .

ْ .قدـ خب انز كخم انر كىكذا قدـ المسيح جسده كدمو عمى ىذه الصكرة فى اإلفخارستيا.

ٓ .لـ نعرؼ شيئان عف أبيو كأمو كىك ال بداية لممكو كال نياية مذككرة ،إشارة إلي السيد المسيح الذم ببل أب
جسدم كببل أـ مف جية البلىكت ،ببل بداية أياـ ،أبدم.

ٔ .جاء السيد المسيح كاىنان عمي رتبة ممكي صادؽ .ككأف الكينكت البلكم قد إنتيي ليقكـ كينكت جديد يقدـ
خب انز كخم انر.

ٕ .إبراىيـ الذم مف صمبو الكينكت البلكم يجمع العشكر ،ىك نفسو يقدـ العشكر لممكي صادؽ فمف يككف ىذا
الذم يقبؿ العشكر مف إبراىيـ سكم اهلل نفسو أك مف يرمز إليو.
أية (ُِ)ُِ" -:كقى ى ً
ىع ًط ًني ُّ
ٍىا لً ىن ٍف ًس ىؾ»" .
كس ،ىكأ َّ
ىما األ ٍىمالى ىؾ فى يخذ ى
اـ« :أ ٍ
النفي ى
اؿ ىمم يؾ ى
ى
كـ أل ٍىب ىر ى
س يد ى
كاف مف حؽ إبراـ أف يحصؿ عمي األمبلؾ فيك الذم حرر الجميع ،كمكافأة عمي تعبو.
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ِِ
السم ً
ًً
ب ً ً ً
اؿ أ ٍىبر ً ً ً
اء ىكاأل ٍىر ً
ض"،
الر ّْ
ت ىي ًدم إًلىى َّ
كـ « :ىرفى ٍع ي
اـ ل ىممؾ ى
اإل لو ا ٍل ىعم ّْي ىمالؾ َّ ى
س يد ى
أية (ِِ) " -:فىقى ى ى ي
الحظ اف إبراـ يكرر كراء ممكي صادؽ ما تعممو منو "اهلل العمي مالؾ السماء كاألرض" كعمينا اف نتشبو نحف

أيضان بالقديسيف .كرفع اليد تعني القسـ.

ِّ
اؾ ىن ٍعؿ ىكالى ًم ٍف
أية (ِّ) " -:الى آ يخ ىذ َّف الى ىخ ٍيطنا ىكالى ًش ىر ى
ال خيطان :ىذا خاص بالنساء فالخيط ىك الذم يربطكف

اـ" .
يك ّْؿ ىما يى ىك لى ىؾ ،فىالى تىقيك يؿ :أىىنا أى ٍغ ىن ٍي ي
ت أ ٍىب ىر ى
بو شعرىـ كال شراؾ نعؿ :ىذا لمرجاؿ كالمقصكد أنو ال

يريد أم مكافأة أرضية (ال مف الرجاؿ كال مف النساء الذيف أنقذىـ) ترؾ المكافأة األرضية طالبان المكافأة

السماكية .بؿ ىك في تركو المكافأة فاؽ مطالب النامكس التي أعطيت فيما بعد ككانت تعطيو الحؽ في المكأفاة.

اف ،كأ َّ ً
ً
ً
أية (ِْ)ِْ" -:لى ٍي ً
الر ىج ً
ش يكك ىؿ ىك ىم ٍم ىرا،
يب ّْ
يف ىذ ىى يبكا ىم ًعي :ىع ًان ىر ىكأى ٍ
اؿ الًَّذ ى
ىما ىنص ي
س لي ىغ ٍي ير الَّذم أى ىكمى يو ا ٍلغ ٍم ىم ي ى
ى
فىيـ يأٍ يخ يذ ى ً
يب يي ٍـ»".
كف ىنص ى
يٍ ى
ىك ترؾ حقو لكف طمب حؽ الرجاؿ الذيف حاربكا معو .فيك ال يمزـ اآلخريف بنفس مستكاه الركحي .بؿ بحكمتو

ىذه إشترم صداقتيـ .ىذه صكرة حية لمنضكج الركحي كالفكرم.
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اإلصحاح الخامس عشر

عكدة لمجدكؿ

ُ
ًً
الر ّْ ً
يم ً
س لى ىؾ.
اـ ًفي ُّ
ص ىار ىكالى يـ َّ
الر ٍؤىيا قى ًائالن« :الى تى ىخ ٍ
اـ .أىىنا تيٍر ه
كر ى
أية (ُ) " -:ىب ٍع ىد ىذه األ ي
ؼ ىيا أ ٍىب ىر ي
ب إلىى أ ٍىب ىر ى
ً
ير ًجدِّا»" .
أٍ
ىج ير ىؾ ىكث ه

ال تخؼ  :ىك ميدد بحرب اآلف مع كدرلعكمر كرجالو كنكع مف اإلنتقاـ مف ىزيمتو  ،كىك ساكف كسط أناس

غرباء .كقد ترؾ أىمو فى أكر كأىمو الذيف فى حاراف  ،كحتى لكط إبف أخيو كرجالو ترككه  ،كىك بدكف أبناء
يساعدكنو  .كلكف نجد أف اهلل الذل إختار لو ىذا المكاف ليعيش فيو يقكؿ لو لماذا تخاؼ كأنا الذل أحميؾ = أنا

ترس لؾ  .كىذه عادة اهلل أنو إذا سمح ألحد أبنائو أف يكجد كحيدا تجد اهلل يشعره بكجكده حتى يطمئف  ،كىذا ما
فعمو اهلل حيف غادر يعقكب بيت أبيو كأمو كسار كحيدا فى صحراء  ،إذ ظيرت لو رؤيا السمـ الكاصؿ إلى

السماء .

ترس = ىك الدرع الذل يحمى الصدر فى أثناء القتاؿ  .كالمعنى أف اهلل ىك الذل يدافع عنو كيحميو .

أجرؾ كثير جدان :ما سبؽ كاف عف حماية اهلل كلكف ىذا ليس كؿ شئ بؿ ىناؾ مكافأة مف اهلل ألبراـ  .ىك ترؾ
أىمو كترؾ الراحة كاألماف فى أكر كحاراف .كاهلل ىنا يكافأه بما ال يستطيع البشر أف يعطكه  ،فيككف نسمو كنجكـ

السماء كمف نسمو يتبارؾ األمـ .فالنسؿ المكعكد بو ليس إسحؽ فقط بؿ المسيح الذل فيو يتباؾ كؿ األمـ .

كالحظ قكلو بعد ىذه األمكر :كأف ما تمتع بو إبراـ مف كبلـ الرب ككعكده لو جاء نتيجة مكاقفو اإليمانية  ،فيك
ترؾ أكر كترؾ حاراف كنفذ كبلـ اهلل بإيماف كألنو عرض نفسو لمخطر مف أجؿ إنقاذ لكط  .كبالنسبة لنا فكمما

جاىدنا في عبلقتنا مع اهلل كأطعناه كمما إقترب اهلل منا.

ِ
ً
ً
ً
يني كأىىنا م و ً
ب ،ما ىذا تيع ًط ً
يع ىازير
ُّيا َّ
الس ّْي يد َّ
أية (ِ) " -:فىقى ى
ٍ
اـ« :أىي ى
يما ،ىك ىمال يؾ ىب ٍيتي يى ىك أىل ى
اض ىعق ن
ى ى
الر ُّ ى
اؿ أ ٍىب ىر ي
ش ًق ُّي؟» "
ّْم ٍ
الد ى
حينما شعر أبراـ بإقت ارب اهلل إليو تحدث أبراـ في جرأة كدالة مع اهلل كقاؿ ماذا تعطيني كأنا ماض عقيمان :ماض

في طريؽ األرض كميا أم سأمكت دكف كريث يحمؿ اسمي= كمالؾ بيتي = أثبتت األثار أف العبد كاف يرث

سيده إف لـ يكف لو أبناء .اليعازر الدمشقي :فربما صار لو عبدان كىك في طريقو مف حاراف إلي كنعاف مرك انر

بدمشؽ .معنى كبلـ أبراـ ىنا أننى قد كبرت فحتى لك كافأتنى يارب بمكافآت مادية فماذا أنتفع بيا كأنا أيامى قد

إقتربت كليس لى كريث فكؿ ما ستعطينى سيذىب إلى أليعازر.

ّ
ًً
سالن ،ىك يى ىكىذا ٍاب يف ىب ٍي ًتي ىك ً
ث لًي»".
ار ه
أية (ّ) " -:ىكقى ى
اـ أ ٍىي ن
ضا« :إً َّن ىؾ لى ٍـ تي ٍعطني ىن ٍ
اؿ أ ٍىب ىر ي
ابف بيتي  :ىذه تعني مالؾ بيتي أك عبدم كمف تكاضعو كمحبتو يسميو إبف أم بمنزلة إبف.
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ْ
ب إًلى ٍي ًو قى ًائالن« :الى ىي ًرثي ىؾ
الر ّْ
األيات (ْ " -:)ٓ-فىًإ ىذا ىكالى يـ َّ
اؿ« :ا ٍنظير إًلىى َّ ً
ُّ
ىخ ىر ىج يو إًلىى ىخ ً
كـ
أٍ
ار وج ىكقى ى
ٍ
الس ىماء ىك يع َّد الن يج ى
سمي ىؾ»" .
ىن ٍ

ش ًائ ىؾ يى ىك ىي ًرثي ىؾ»ٓ .ثي َّـ
ىح ى
ى ىذا ،ىب ًؿ الًَّذم ىي ٍخ ير يج ًم ٍف أ ٍ
كف
ىف تى يعد ى
ت أٍ
استىطى ٍع ى
َّىا» .ىكقىا ىؿ لى يو« :ى ىك ىذا ىي يك ي
إً ًف ٍ

حياة إبراىيـ سمسمة غير منقطعة مف المقاءات مع اهلل كالتمتع بالكعكد بسبب إيمانو الحي العممي كطاعتو لمرب

في كؿ شئ .كعد النجكـ :إذان ىذه الرؤيا كانت ليبلن كحيف قاؿ لو نسمؾ كتراب األرض (ُّ )ُٔ:كاف ىذا في
نكر النيار كىك يرم التراب.

ٔ
ب فى ىح ًس ىب يو لى يو ًب ِّرا".
الر ّْ
آم ىف ًب َّ
أية (ٔ) " -:فى ى
فآمف بالرب فحسبو لو ب ارن  :بحسب الطبيعة كاف يبدك مستحيبلن تنفيذ ىذا الكعد .كىنا نسمع ألكؿ مرة كممة

"آمف" (عبْ + َِ:ركْ + ّ:غؿ ّ + ٔ:يع ِ + ِّ:رؤ ْ )ِْ،ِّ:كصرنا نحف أكالد إلبراىيـ باإليماف.

ىك فتح لنا طريؽ البر خبلؿ اإليماف.
ٕ
يف لًيع ًطي ىؾ ً
ً
ىخ ىر ىج ىؾ ًم ٍف أ ً
ض لًتى ًرثى ىيا»" .
الر ُّ
اؿ لى يو« :أىىنا َّ
ب الًَّذم أ ٍ
أية (ٕ) " -:ىكقى ى
ىذ ًه األ ٍىر ى
يكر ا ٍل ىك ٍم ىدان ّْي ى ي ٍ ى
اهلل لـ يخرجو مف أكر ليتركو في الصحراء بؿ أعد لو كنعاف ليرثيا.
ٖ
ىعمى يـ أ ّْىني أ ًىرثي ىيا؟»"
الر ُّ
ُّيا َّ
الس ّْي يد َّ
أية (ٖ) " -:فىقى ى
بً ،ب ىما ىذا أ ٍ
اؿ« :أىي ى
بماذا أعمـ أني أرثيا :ىك سؤاؿ ال يحمؿ الشؾ فاهلل قد أعمف إيمانو مف قبؿ (آية ٔ) كىك لـ يقؿ كيؼ أعرؼ؟

كما لك كاف لـ يؤمف بعد أنو يرث .كانما قاؿ بماذا أعمـ كأنو يطمب عبلمة ليعرؼ الطريؽ الذم بو يتحقؽ ما قد
آمف أف ينالو أك أف يككف معنى السؤاؿ ىك كيؼ سيحدث ىذا .كىذا ما صنعتو العذراء مريـ فيي سألت عف
الكسيمة التي بيا تمد كىي ال تعرؼ رجبلن لذلؾ أجابيا المبلؾ "الركح القدس يحؿ عميؾ" كألف سؤاؿ إبراىيـ كاف
عف ميراث كنعاف ،ككنعاف تشير إلي كنعاف السماكية جاءت إجابة اهلل تحمؿ جكانب ذبيحة المسيح كعيده

الجديد الذم بو يككف ألكالد إبراىيـ باإليماف الدخكؿ لكنعاف السماكية .كسؤاؿ إبراـ هلل ىنا يظير الدالة بينو كبيف

اهلل .كقد جاءت العبلمة تكشؼ لنا سر الكنيسة الخارجة مف صمب أبراـ  .فاهلل كعده بنسؿ كنجكـ السماء ،
كاآل ف يكشؼ لو عف ىذا النسؿ الذم يصير كنيسة مقدسة لمرب تضـ أىؿ الختاف (الييكد) كاألمـ .كىنا نفيـ

اآليات التى سبقت بمفيكـ جديد :
ش ًائ ىؾ يى ىك ىي ًرثي ىؾ (اآليات ْ . )ٓ ،
ىح ى
الى ىي ًرثي ىؾ ى ىذا ،ىب ًؿ الًَّذم ىي ٍخ ير يج ًم ٍف أ ٍ
لًيع ًطي ىؾ ً
ض لًتى ًرثى ىيا (اآلية ٕ) .
ىذ ًه األ ٍىر ى
يٍ ى
كقارف مع "فأعطيؾ األمـ ميراثا لؾ كأقاصى األرض ممكا لؾ" (مزِ  .." + )ٖ :لتعممكا  ..ما ىك غنى مجد
ميراثو فى القديسيف" (أؼُ  .)ُٖ :إذان المؤمنيف ىـ ميراث المسيح.
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الميراث ىك ميراث كنعاف األرضية كسيرثيا إسحؽ نسؿ أبراـ بالجسد كىكذا فيـ أبراـ كبلـ اهلل  .كلكف المعنى

األبعد أف المسيح الخارج مف أحشاء أبراـ ىك الذل يرث المؤمنيف بو مف كؿ العالـ ييكدان كأمـ الذيف ليـ نفس

إيماف أبراـ (إبراىيـ)  .كىذا الميراث مف المؤمنيف بالمسيح سيككنكا معو فى كنعاف السماكية .

كسؤاؿ أبراـ ىنا بماذا أعمـ أنى أرثيا كاف يعنى بالنسبة ألبراـ ما ىى الطريقة التى سأرث بيا كأنا ضعيؼ
كحدل أماـ كؿ ىذه الشعكب ؟ كاهلل لـ يرد عميو مباشرة  ،كلكف بأف أعطاه كعدا بطريقة ذلؾ الزماف كىى شؽ
حيكاف كالمشى بيف جزئى الحيكاف  .كىذا يعنى يكفيؾ يا أبراـ أننى كعدت كدخمت معؾ فى عيد .

كلكف بالمعنى الرمزل صار سؤاؿ أبراـ يعنى كيؼ سيتـ ذلؾ ؟ أل كيؼ يا رب سترث ىذا العالـ المتمرد عميؾ

مف عابدل الكثف  ...إلخ ؟ كيككف معنى اإلجابة  ...بالذبيحة التى ستقدـ عمى الصميب .

كبعد ذلؾ بسنيف نجد اهلل يشرح ذبيحة المسيح عف طريؽ تقديـ اإلبف المحبكب إلبراىيـ أل إسحؽ ذبيحة كلكنو
يعكد حيا  ،فالخبلص ال يككف بذبائح حيكانية بؿ بذبيحة المسيح الكفارية  ،ككانت الذبائح الحيكانية فى العيد

القديـ رم از  .كىكذا صار إصحاح (تؾُٓ) كما حدث فيو إنما ىك رمز إلصحاح (تؾ ِِ) مف تقديـ إسحؽ
ذبيحة .

كبعد تقديـ الذبيحة كاف معنى كبلـ اهلل ألبراـ  ،أنؾ لف ترث اآلف مباشرة  ،بؿ بعد أف يذىب نسمؾ ليقضى فترة

فى العبكدية .
ٗ
ً
ام نة».
فىقى ى
اؿ لى يو « :يخ ٍذ لًي ًع ٍجمى نة ثيالى ًث َّي نة ،ىك ىع ٍن ىزةن ثيالى ًث َّي نة ،ىك ىك ٍب ن
ام نة ىك ىح ىم ى
شا ثيالى ثيِّا ،ىكىي ىم ى
اح ود مقىا ًب ىؿ ص ً
ً
ً
س ًط ،ىك ىج ىع ىؿ ًش َّ
شقَّ يو" .
اح ًب ًو .ىكأ َّ
ىما الطَّ ٍي ير ىفمى ٍـ ىي ي
ى
م ىف ا ٍل ىك ى
ؽ يك ّْؿ ىك ي

األيات (ٗ" -:)َُ-
َُ
ىخ ىذ ً
شقَّ ىيا
فىأ ى
ىذ ًه يكمَّ ىيا ىك ى
الحيكانات المشقكقة ىي طريقة الميثاؽ كالدخكؿ في عيد عند القبائؿ القديمة ،فيقكـ المتعاىداف بشؽ حيكاف
كيسيراف كسطو كعبلمة عيد كميثاؽ ،كبمعني ليشقني اهلل ىكذا لك خالفت العيد .كىنا شؽ أبراـ الحيكانات إلي
نصفيف ككضع كؿ شؽ منيـ تجاه اآلخر أما الطيكر فمـ يشقيا بؿ كضع كؿ طائر تجاه اآلخر (الحمامة

كاليمامة) [ الحظ أف العيد بيف اهلل كاإلنساف (العيد الجديد) كاف بذبيحة المسيح] فيذه الرؤيا كشفت -:
(ُ) سر المسيح المصمكب

(ِ) سر الكنيسة الخارجة مف صمب أبراـ.
كىذه الحيكانات ليا تفسيرات متعددة -:

ُ) ىذه الذبائح تشير لذبيحة الصميب (كراجع تفسير سفر البلكييف) فنكع كاحد مف الذبائح ما كاف يكفى
لشرح ذبيحة الصميب  .فيناؾ ذبائح المحرقة كذبائح الخطية كذبائح اإلثـ .كيمكننا القكؿ أف العجؿ يمثؿ

ذبيحة المحرقة كالمعزة تمثؿ ذبيحة الخطية كالكبش يمثؿ ذبيحة اإلثـ  .كالطيكر تمثؿ الكنيسة التى
تحمؿ الصميب مع مسيحيا  ،فاليمامة تمثؿ الكنيسة المنعزلة عف شركر العالـ كلكنيا كنيسة مسبحة ،

كالحمامة تمثؿ الكنيسة المممكءة بالركح القدس الذل يعزييا كسط أالميا  .أما رقـ ّ = ثالثية =
المكجكد مع الحيكانات المذبكحة = فيشير ألف المسيح حقا مات عمى الصميب كلكنو قاـ فى اليكـ الثالث
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كأقاـ معو كنيستو  .كقارف ىذا مع ما رآه القديس يكحنا البلىكتى عف شكؿ المسيح فى رؤياه "خركؼ

قائـ كأنو مذبكح" (رؤٓ  . )ٔ :كيقكؿ بكلس الرسكؿ "فإذ لنا أييا اإلخكة ثقة بالدخكؿ إلى األقداس بدـ
يسكع  .طريقا كرسو لنا حديثا حيا بالحجاب أل جسده" (عبَُ  )َِ ، ُٗ :فالمسيح ىك الذبيحة

الحية .

ِ) تشير الذبائح لممؤمنيف الذيف يسمؾ بعضيـ ركحيان كالبعض جسديان كسف الحيكانات ّ سنكات إشارة

إليماف المؤمنيف بسر الثالكث القدكس كلقيامتيـ مع المسيح .كالجسديكف يشير ليـ الحيكانات ،
كالركحيكف يشير ليـ الطيكر .كشؽ الحيكانات يشير ألف الجسديكف دائما منقسمكف أما الركحيكف فبل

ينقسمكا ،فيـ ليـ قمب كاحد كركح كاحد كمحبة كاحدة .كاليماـ يمثؿ الطيارة كالحماـ يمثؿ البساطة.
الجسديكف المنقسمكف عمي أنفسيـ مثقمكف بقيكد الرذيمة الثقيمة ،أما الركحيكف فمرتفعكف إلي األعالي

بأجنحة الفضيمة المتنكعة كما بجناحيف.

ّ) البيائـ كالطيكر المستخدمة ىي مف الطيكر كالحيكانات الطاىرة كما جاءت بعد ذلؾ في الشرائع البلكية

كىي المسمكح بتقديـ ذبائح منيا كاذا فيمنا أف الذبائح كميا تشير لممسيح يمكف فيـ أف تعدد الذبائح
يشير لتعدد أكجو ذبيحة المسيح فالعجمة تشير ألنو أتي كعبد طائع صابر كالمسيح أطاع حتي المكت

بكؿ خضكع  ،بؿ أعطانا جسده طعامان (اإلبف الضاؿ ذبح لو العجؿ المسمف)  .كالعنزة تشير لمخاطئ
(الجداء عمي اليسار مت ِٓ ، )ّّ:كالمسيح صار خطية ألجمنا لنصير نحف بر اهلل فيو .كالكبش كاف
يستخدـ في ذبيحة اإلثـ  .أما الطيكر (اليمامة كالحمامة) فيشيركا ألنو سماكم جاء مف فكؽ ليفدم

البشر .كاليمامة تشير لممحبة كالحزف كلـ يكف ما يفكؽ محبة المسيح كال أحزانو "نفسى حزينة حتي

المكت" كىي تشير لمطيارة أيضان كالحمامة تشير لمبساطة كالطيارة كالكداعة.

كاألراء الثبلثة يشيركا إلي الرد عمي سؤاؿ أبراـ " كيؼ يرث" كالرد بالمسيح المصمكب كالكنيسة المتألمة كطريؽ

لممجد.

أية (ُُ)ُُ " -:فى ىن ىزلى ًت ا ٍل ىج ىك ً
اـ ىي ٍز يج يرىىا".
ار يح ىعمىى ا ٍل يجثى ًث ،ىك ىك ى
اف أ ٍىب ىر ي
الطيكر الجارحة تمثؿ أركاح اليكاء النجسة التي تطمب ما لنفسيا خبلؿ إنشقاقات الجسدييف .كابراـ يشير لمنفس
الركحية اليقظة التي ال تستطيع أف تمنع الطيكر الجارحة مف أف تحكـ حكليا ،لكنو يقدر أف يمنعيا مف أف

تستقر عنده أك تخطؼ شيئان مف عندياتو .كىذا ما أكده أباء الكنيسة أف المؤمف الحي ال يقدر اف يمنع حرب

الخطايا مف مياجمتو لكنيا إذ تجد إنسانان يقظان ال تقدر أف تدخؿ إليو أك تتسمؿ إلي فكره أك قمبو .كابراـ ىنا طمب

عبلمة  .فطمب منو اهلل شؽ الذبائح كانتظر إبراـ عبلمة فمـ تظير بؿ ىاجمت الجكارح الذبائح (الذبائح تشير
لممؤمف كذبيحة ركحية حية) فصار أبراـ يبعدىا النيار كمو  ،كىذا يشير لمحرب التى يشنيا الشيطاف رئيس

سمطاف اليكاء ضد الكنيسة كؿ األياـ  ،كىذا يشير أيضا إلى أنو يجب عمينا أف نسير عمي ذبائحنا الركحية
كننتظر إعبلنات اهلل كعمينا أف ننتظرىا بصبر كىي بالتأكيد ستأتي .كلكف عمينا أف ننتظر في يقظة تحقيؽ كعكد
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اهلل .كقد تشير ىذه الجكارح لمشعكب المناكئة إلسرائيؿ مثؿ بابؿ كأشكر كغيرىا .كلنبلحظ أنو البد مف حركب

عدك الخير ضد شعب اهلل كال أحد يكمؿ إف لـ يجاىد قانكنيان (أؼ ٔ .)ُِ:كيظؿ المؤمف فى جياده كتقديـ نفسو

ذبيحة حية العمر كمو ،كسيظؿ أيضا فى حرب فكرية مف الشيطاف كعميو أف يقاكميا بإسـ المسيح طكاؿ اليكـ .

ً
ً
أية (ُِ)ُِ " -:كلى َّما صار ً
س إًلىى ا ٍلم ًغ ً
َّ
يم هة ىك ًاق ىع هة
ر
ىب
أ
ى
م
ع
ع
ق
ك
،
يب
م
الش
ت
ى
ى
س ىب ه
ٍ
ى
ى
اـ ي
ى
ي
ى
ٍ
ى
ىى
ات ،ىكًا ىذا ير ٍع ىب هة يم ٍظم ىم هة ىعظ ى
ى
ى
ىعمى ٍي ًو".

أكقع اهلل عمي إبراـ سباتان مثؿ الذم أكقعو عمي آدـ ،فاهلل أغمؽ أبكاب الجسد ليعطي الركح فرصة لتتأمؿ
األشياء الركحية.

كاذا رعبة مظممة عظيمة كاقعة عميو  :كىذه تشير إلي:-

ُ .لقد رأم ثمر الخطية في حياة اإلنساف ،كيؼ تستعبده كتفسده .كسمع عف أف نسمو سيككف مستعبدان ََْ
سنة .ىي صكرة مؤلمة لمنفس التي تسقط تحت الخطية فتصير في عبكدية فرعكف الطاغي كمذلتو .كتشير

لمضيؽ العظيـ في نياية األزمنة بسبب الخطية مت ِْ.ُِ:

ِ .ما حدث مع إبراـ ىنا يشير إلي عمؿ السيد المسيح الخبلصي فقبيؿ غركب الشمس ،في مؿء الزماف ،كقع

عمي الرب سبات ،إذ أسمـ الركح عمي الصميب ،معمنان م اررة الخطية التي أحدرتنا إلي الجحيـ كنزلت بنا إلي

العبكدية زمانان.

ّ .الرعب ناشئ عف إحتجاب كجو الرب بسبب الخطية كىذا ما ستختبره ذرية أبراـ إلي حيف .كىذا كرمز لما
حدث لمجنس البشرل إذ أخضعت الخميقة لمبطؿ  ..كلكف عمى رجاء" (ركٖ . )َِ :

ُّ
يبا ًفي أ ٍىر و
كف لى يي ٍـ.
اعمى ٍـ ىي ًقينا أ َّ
أية (ُّ) " -:فىقى ى
ستى ٍع ىب يد ى
س ىي يك ي
اـٍ « :
كف ىغ ًر ن
س ٍت لى يي ٍـ ،ىكيي ٍ
ىف ىن ٍ
ض لى ٍي ى
سمى ىؾ ى
اؿ أل ٍىب ىر ى
ً ً
ً
س ىن وة" .
فى ييذلُّكىن يي ٍـ أ ٍىرىب ىع م ىئة ى

فيذلكنيـ ََْ سنة
يذكر سفر الخركج في (ُِ )ْ:أف إقامة بني إسرائيؿ التي أقامكىا في مصر كانت َّْ سنة كغالبان فإف مصر

تشير لمغربة كالعبكدية .كبالمفيكـ الرمزم تصبح مدة الػ َّْ سنة ىي منذ دعكة اهلل إلبراـ بالخركج مف أكر حتي

خركج الشعب مف أرض مصر .كتككف مدة ََْ سنة ىي مف بدء إضطياد إسمعيؿ إلسحؽ حتي خركج
الشعب مف أرض مصر لذلؾ قاؿ ىنا فيذلكنيـ مع تحديد المدة بػ ََْ سنة .أما بقاء الشعب في مصر فكانت

مدتو حكالي َُِ سنة كتحسب المدد كالتالي:-

ُ .المدة مف دعكة اهلل إلبراـ كىك في ما بيف النيريف في أكر إلي خركجو مف حاراف كانت ٓ ُٓ-سنة كلنقؿ
أنيا ٓ سنيف.

ِ .المدة مف ترؾ حاراف كدخكلو كنعاف إلي كالدة اسحؽ ِٓ سنة ألنو ترؾ حاراف كعمره ٕٓ سنة ككلد إسحؽ
كعمره ََُ سنة (ُِ.)ِٓ:ُِ + ِْ:
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ّ .مف كالدة اسحؽ إلي كالدة يعقكب َٔ سنة (ِٓ.)ِٔ:

ْ .مف كالدة يعقكب حتي دخكلو إلي أرض مصر مع بنيو َُّ سنة (ْٕ )ُ:كبذلؾ تككف مدة التغرب في
كنعاف  َِِ=َُّ+َٔ+ِٓ +ٓ :سنة

كتصبح مدة اإلقامة في مصر  َُِ = َِِ – َّْ :سنة .

كحينما قاؿ أف مدة تغربيـ في مصر ََْ سنة فيي إطبلؽ الجزء عمي الكؿ بإعتبار أف فترة إقامتيـ في مصر

كانت الجزء األعظـ أىمية في تاريخ تغربيـ أك نقؿ أف فترة كجكدىـ في مصر ىي التي تمثؿ عبكديتيـ .كفترة
كجكد إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب في كنعاف ىي فترة تغرب كلـ يكف قد أتي بعد فترة الميراث أل كانكا ما زالكا لـ

يمتمككا األرض بعد ،ككانكا في ىذه الفترة رحؿ في خياـ (عب ُُ .)ٗ:كبيذا المفيكـ قالت الترجمة السبعينية اف
فترة إقامتيـ في مصر ككنعاف كانت َّْ سنة .فالسبعينية أضافت كنعاف عمي مصر كحاشية تكضيحية.

كىكذا فيميا بكلس الرسكؿ "كانما أقكؿ ىذا أف النامكس الذم صار بعد َّْ سنة ال ينسخ عيدان قد سبؽ فتمكف

مف اهلل نحك المسيح حتي يبطؿ المكعد" (غؿّ  . )ُٕ :فيك إعتبر أف الػ َّْ سنة بدأت بكعد اهلل إلبراـ حتي

خركج الشعب مف مصر كحصكليـ عمي النامكس .كلنبلحظ قكؿ اهلل نسمؾ سيككف غريبان في أرض ليست ليـ :
(كنعاف كمصر) كيستعبدكف ليـ ىذه تمت في مصر .كاهلل لـ يكشؼ إسـ مصر لسببيف:
ُ .في أف الغربة شاممة مصر ككنعاف في أياـ إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب .
ِ .حتي ال يرفض يعقكب كنسمو النزكؿ إلي مصر.

أية (ُْ)ُْ " -:ثي َّـ األ َّ ً
كف ًبأ ٍىمالى وؾ ىج ًزيمى وة" .
كف لى ىيا أىىنا أ ًىدي ين ىيا ،ىكىب ٍع ىد ذلً ىؾ ىي ٍخ ير يج ى
ستى ٍع ىب يد ى
يم ية الَّتي يي ٍ
ىناؾ خطة سمح بيا اهلل لمخبلص فنحف إستعبدنا ككقعنا تحت األالـ كالضيؽ نتيجة لمخطية .كغربة الشعب
(ََْ سنة) إشارة لغربتنا في ىذا العالـ .كىكذا كنا قبؿ المسيح في عبكدية .ككما إضطيد إسمعيؿ إسحؽ

كاضطيد المصرييف شعب اهلل بؿ كانكا يقتمكف أكالدىـ (ىذا إشارة ألعماؿ إبميس الذم كاف قتاالن لمناس منذ
البدء) ىكذا الكنيسة البد كأف تقع في ضيؽ يصؿ إلي ذركتو في نياية العالـ مرك انر بعصكر إستشياد .كاهلل سمح

بؿ رتب أنو مف خبلؿ األالـ نتطير كنتنقي كنستعد لؤلمجاد  ،بؿ كاف أف اهلل قد أخضع الخميقة لمبطؿ (ركٖ :

َِ) لمتأديب كراجع تفسير اآلية (ُككٓ  .)ٓ :كمف يتألـ معو يتمجد معو (رك ٖ( + )ُٕ:لك ِْ.)ِٔ:

األمة التي يستعبدكف ليا أنا أدينيا :ىذا ما حدث خبلؿ الضربات العشر ضد فرعكف كرجالو ثـ بشؽ البحر
كغرؽ جنكده .كىذا رمز لدينكنة إبميس في بحيرة النار (رؤ ُٗ.)َِ:

بعد ذلؾ يخرجكف بأمالؾ جزيمة  :الشعب خرج مف مصر محمبلن بعطايا كثيرة .كالرب يسكع الراقد عمي الصميب

إذ ينزؿ إلي الجحيـ يحممنا عمي كتفيو كيخرج بنا كما بأمبلؾ جزيمة .حامبلن غناه ،ككاىبان إيانا غني الركح ،حتي
متي جاء غركب العالـ كانقضاء الدىر يعمف خبلص أجسادنا  .كبحسب كعده نككف معو فى عرشو إلى األبد

(رؤّ  )ُِ :كتتغير صكرتنا الكضيعة إلى صكرة جسد مجده (فىّ . )ُِ :
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كيمكننا القكؿ أف فترة الػ ػ ََْ سنة كىى تساكل ْ × ََُ كرقـ ْ ىك رقـ العمكمية كرقـ ََُ يشير لقطيع
ً ً
ً
س ىن وة (اآلية ُّ) ىى فترة
ستى ٍع ىب يد ى
المسيح  ،كبيذا تككف فترة الذؿ كالعبكدية ىكيي ٍ
كف لى يي ٍـ .فى ييذلُّكىن يي ٍـ أ ٍىرىب ىع م ىئة ى
الخضكع لمبطؿ ألجؿ التأديب لكؿ قطيع المسيح  ،كىذا التأديب الزـ جدا بسبب الخطية األصمية التى كرثناىا
كىى التمرد عمى كصايا اهلل  .كالذل يحبو الرب يؤدبو (عبُِ  . )ُُ - ْ :فاهلل يتركنا لمتأديب ليضمف لنا

ميراثا سماكيا  .كألف رقـ ََْ ىنا ىك لئلشارة إلى زمف فيككف المعنى أننا ىنا عمى األرض نحف فى زمف

التأديب كاإلعداد .

ُٓ
ضي إًلىى آب ًائ ىؾ ًبسالىوـ كتي ٍدفى يف ًب ى و
ت فىتىم ً
صالً ىح وة".
أية (ُٓ) " -:ىكأ َّ
ى
ش ٍي ىبة ى
ى ى
ىما أى ٍن ى ٍ
ىذه تشير إلي خمكد النفس حيث تجتمع نفس إبراـ مع نفكس أبائو .ألف جسد إبراىيـ دفف في كنعاف في مغارة

المكفيمة بينما دفف أبائو في أراض ما بيف النيريف .كالمعنى أنو يا إبراىيـ قبؿ يكـ الرب العظيـ الذل يتمجد فيو

أبناء اهلل باألمبلؾ الجزيمة أل الفرح كالمجد األبدل (ميراث السماء)  ،ىناؾ فترة راحة لمنفكس فى الفردكس ترتاح

فييا مع أبائؾ .

اآلف ىك ً
أية (ُٔ) ُٔ " -:ىكًفي ا ٍل ًج ً
ىم ً
امالن»" .
ىي ىنا ،أل َّ
الر ً
يؿ َّ
س إًلىى ى
كرّْي ى
ابع ىي ٍر ًج يع ى
ىف ىذ ٍن ى
كف إًلىى ي
يف لى ٍي ى
ب األ ي
في الجيؿ الرابع  :ربما المقصكد ْ×ََُ  ََْ :سنة فيككف الجيؿ ََُ سنة .كلكف ىذه اآلية تحدد غالبان
األجياؿ التي عاشت في مصر ككانت ثبلثة أجياؿ كقد خرج مف مصر الجيؿ الرابع فقد دخؿ الكم (الجيؿ

األكؿ) كخرج مكسي (الجيؿ الرابع(

ألف ذنب األمكرييف ليس إلي اآلف كامالن  :األمكرييف ىـ أشير شعكب الكنعانييف كمف أشرىـ .كاهلل يتركيـ ىذه

المدة دكف عقاب -:

أ) لعؿ طكؿ أناتو تقتادىـ إلي التكبة

ب) حتي تككف خطاياىـ شاىدة عمييـ.
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ج) اهلل يطيؿ أناتو كيعطى فرص كثيرة لمتكبة كلكف لزمف يحدده ىك  ،كبعده تأتى الضربات (رؤِ )ِِ ، ُِ :
"كأعطيتيا زمانا لكى تتكب عف زناىا كلـ تتب  .ىا أنا ألقييا. "...

د) نرل ىنا عدؿ اهلل كطريقتو فى العقاب .فنبلحظ فى قصة سدكـ كعمكرة أف اهلل لـ ييمؾ المدينتيف إال بعد
إخراج لكط كعائمتو .كبحسب كعده لك كاف ىناؾ عشرة أبرار لترؾ المدينتيف .كأنقذ نكح كعائمتو قبؿ الطكفاف.
كىنا فيك ال يعاقب أىؿ كنعاف حتى يكتمؿ ذنبيـ كبعد أف أعطاىـ فرصا لمتكبة كأطاؿ أناتو عمييـ سنينا طكيمة.

كككف أف اهلل يسمح بأف الييكد يضربكىـ فيذا بسبب ذنكبيـ ككاف ذلؾ حينما إمتؤل كأسيـ .كالحظ أف سدكـ

كعمكرة كانكا أكثر ش انر فمـ يميميـ اهلل ،ككاف كأسيـ قد إمتؤل أسرع كصاركا ناضجيف لمخراب كذنبيـ كامبلن

فأحرقيـ اهلل .كاهلل يستخدـ شعب ليؤدب شعبان آخر ،كقد إستخدـ اهلل مثبلن الشعكب المجاكرة إلسرائيؿ لتأديب

إسرائيؿ.

كلماذا كاف عقاب أىؿ كنعاف بيد بنى إسرائيؿ؟
ُ .ليككف ىذا عبرة لشعب إسرائيؿ أف ىذه نياية خطاياىـ ،إذان فعمييـ أف يخافكا مف تكرارىا .فمما فعمكا نفس
الخطايا كانت عقكبتيـ مماثمة لعقكبة أىؿ كنعاف.

ِ .كاف ىذا رم از إلنتصار أبناء اهلل (الكنيسة) فى شخص المسيح (يشكع).
ُٕ
شمس فى ً
ً
ُّ
اح ىن و
كر يد ىخ و
كز ىب ٍي ىف ًت ٍم ىؾ ا ٍل ًقطى ًع".
ار ىي يج ي
ص ىب ي
اف ىك ًم ٍ
أية (ُٕ) " -:ثي َّـ ىغ ىابت ال َّ ٍ ي ى
ص ىارت ا ٍل ىعتى ىم ية ،ىكًا ىذا تىن ي
تنكر دخاف كمصباح نار يجكز بيف القطع :تنكر الدخاف يشير لمغمكض الذم كاف يكتنؼ أحداث الخبلص في

العيد القديـ  ،كإلبراىيـ يشير ألنو ليس مف السيؿ أف يفيـ معنى الرؤيا أك األحداث التى أعمنيا اهلل لو ىنا ،
كيشير لمدخاف المتصاعد مف ذبيحة المحرقة فالمسيح المخمص قدـ نفسو ذبيحة محرقة عنا  ،كيشير ألالـ

الشعب في عبكديتيـ في مصر كألالـ الكنيسة فكما تألـ المسيح ستتألـ كنيستو  ،كلآلف فكثيريف ال يفيمكف لماذا
يتألمكف  ،بينما أف ىذا األلـ ىك لخبلص نفكسيـ كىذا أيضا معنى الدخاف .كمصباح النار يعمف حضكر اهلل
كلقيادتو لشعبو فيك كاف ليـ كعمكد نار يقكدىـ في برية ىذا العالـ (كما قاد إسرائيؿ في برية سيناء) كاآلف يقكدنا

بكممتو المقدسة كبركحو القدكس الذم حؿ عمي تبلميذه كألسنة نار .كىك ظير لمكسي في العميقة كنار" كاهلل لنا
في حمايتو كسكر مف نار كمجدان في كسطنا (زؾ ِ +ٓ:زؾ ُِ )ٔ:إذف فيذا المصباح يشير لمخبلص اإلليي
كسط الضيقات ككما تتألـ الكنيسة معو ىكذا تتمجد معو .كنشرؽ كمصباح منير بعد نياية ىذا العالـ كسط ظممة

كدخاف الدينكنة (أش ِٔ. )ُ:

كقد جرت العادة في المعاىدات التي مف ىذا النكع أف يجكز الطرفاف كسط الذبائح كلكف نجد أف إبراـ لـ يي ٍدع

لئلجتياز بيف القطع فبل تعيد مف قبمو بؿ المصباح كحده يجكز بيف القطع إعبلنان أف اهلل ىك الذم يتعيد أف يتـ
عممو كامبلن بكاسطة صميب إبنو .كابنو الذم قدـ ذبيحة (الحيكانات المشقكقة) كىك السماكم (اليمامة كالحمامة)

كىك نكر العالـ (مصباح نار) ككانت أالمو رىيبة كذبيحة محرقة (الدخاف) .كما كاف عمي إبراـ كمف صار مف
250

انتكىَه ( األصحاح انخامظ عشش)

أكالده المؤمنيف سكم أف يزجر الطيكر الجارحة كأف يجاىد في رفض األفكار الشريرة .كلنبلحظ أف الركح القدس

النارل الذم حصمنا عميو يعطينا معكنة كاستنارة .كاذا قاؿ اهلل لنا أف ىناؾ أالـ فمنذكر أنو بحسب كعده عمينا أف
نصبر  ،فسنخرج مف العالـ بأمبلؾ جزيمة  .ىذا معنى أف يجكز المصباح كسط القطع  .فمنشكر اهلل عمى ىذا
الكعد كىذا الحب  ،الذل بو يي ًعدنا اهلل لمميراث السماكل .
ُٖ
ً
ىذ ًه األىر ى ً
يع ًطي ً
ً
ً
ب مع أ ٍىبر ً
ص ىر
أية (ُٖ)ً " -:في ذلً ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ قىطى ىع َّ
سمً ىؾ أ ٍ
ض ،م ٍف ىن ٍي ًر م ٍ
اـ ميثىاقنا قىائالن« :ل ىن ٍ
ٍ
الر ُّ ى ى ى ى
ير ،ىني ًر ا ٍلفير ً
إًلىى َّ
ات" .
الن ٍي ًر ا ٍل ىك ًب ً ٍ
ى

مف نير مصر إلي النير الكبير نير الفرات :تـ ىذا فعبلن أياـ سميماف الذم امتدت مممكتو مف حدكد مصر إلي
األراضي الكاقعة عند الفرات كلكف حينما حنث في كعده كتزكج أجنبيات كبخر ألكثانيف شؽ اهلل مممكتو .كعف

نير مصر يقاؿ أنو كاف ىناؾ فرع لمنيؿ يمر قرب السكيس كحتي شرؽ العريش ككاف يقصد بسيؿ العريش كادم
النيؿ .كنرم في ىذه األية صكرة لئليماف القكم في نياية األياـ في ىذه المنطقة إيماف شعب المسيح في مصر
كفي أشكر بؿ كفي كسط إسرائيؿ نفسيا حينما يؤمف الشعب الييكدم بالمسيح مخمصان (إش ُٗ ، )ِٓ-ِّ:بؿ
ىـ سيككف ليـ دكر ىك بركة لمعالـ  ،فيـ سيعمنكا لمعالـ حقيقة ضد المسيح الذل سيضؿ العالـ (رجاء الرجكع

لتفسير إشعياء ُٗ) .
أية (ُٗ)ُٗ " -:ا ٍل ًق ً
يف"
يف ىكا ٍلقى ٍد يمكًن ّْي ى
يف ىكا ٍلقى ًنّْزّْي ى
ين ّْي ى
الميثاؽ بيف اهلل كابراـ كاف يحمؿ جانبيف متكامميف
ُ .تمتع أكالد إبراىيـ باألرض

=

ِ .طرد األمـ الكثنية مف األرض =

تمتع شعب المسيح بميراث السماء.

دينكنة إبميس كطرده لشركره.

كقد تـ تحديد الشعكب بعشر شعكب

ُ .رقـ َُ يشير لمكصايا كىذه الشعكب أدمنت كسر الكصايا العشر.

ِ .قاؿ بعض األباء أنيا تشير لمخطايا العظيمة [ النيـ كالزنا كمحبة الماؿ كالغضب كالغـ كالفتكر الركحي
كحب الظيكر كالكبرياء كعبادة األكثاف كالتجديؼ] .كىذه ىي خطايا الشعكب التي طردىا اهلل أماميـ.

ّ .حينما يحدد اهلل الشعكب التي يطردكنيا عند دخكليـ لؤلرض فاهلل يحدد ليـ األرض التي يأخذكنيا فبل
يحاربكف شعكبان اخرم.

ْ .األرض التي حددىا اهلل محصكرة بيف نيريف خصيبيف ىما النيؿ كالفرات ،بمعني أف عطايا اهلل كميا خيرات
كالنير يشير لمخير كلعطايا الركح القدس ،لذلؾ نجد في أكرشميـ السماكية ني انر رؤ ِِ ُ:ككاف في الجنة

ني انر (تؾ ِ.)َُ:

ُِ
َِ
يف كا ٍليب ً
ً
ىم ً
يف»".
يف ىك َّ
كس ّْي ى
يف ىكا ٍل ىك ٍن ىع ًان ّْي ى
كرّْي ى
الرفى ًائ ّْي ى
يف ىكا ٍلفى ًرّْزّْي ى
األيات (َِ " -:)ُِ-ىكا ٍل ًحثّّْْي ى
يف ىكا ٍل ًج ٍر ىجاش ّْي ى ى ى ي
يف ىكاأل ي
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األصحاح السادس عشر

عكدة لمجدكؿ

في اإلصحاح السابؽ سمعنا "فآمف بالرب فحسبو لو ب انر" تؾ ُٓ ٔ:كنسمع في عب ٔ" ُٓ:كىكذا إذ تأني ناؿ

المكعد" كلكف نجد في ىذا اإلصحاح عكس التأني فنرم التسرع كالحمكؿ البشرية فكاف نتيجة لمقمؽ كعدـ اإليماف
أف سارام سمكت بتفكير بشرم بحت خارج دائرة اإليماف .فالقمؽ يعطؿ اإليماف .ككاف لمزكجة أف تيب جاريتيا

لزكجيا لتعطيو نسبلن .كيحسب النسؿ ليا ألف جاريتيا كنسميا ممؾ لمسيدة .كىكذا تعجمت سارام األمكر ككاف ليا
جارية مصرية ىي ىاجر كغالبان كانت ضمف ىدايا فرعكف إلبراـ .ككاف الحؿ البشرم خطأ فيك عبارة عف تعدد
زكجات نتج عنو م اررة كخسارة فياجر أثبتت أنيا غير كفية لسيدتيا كأىانت سيدتيا حيف حبمت مف إبراـ .كالحظ

أف الشيطاف قد يستخدـ أقرب الناس لنا لغكايتنا فسارام استخدمت لغكاية إبراـ كحكاء إستخدمت لغكاية آدـ.

ُ
ىما سارام ام أرىةي أ ٍىبراـ ىفمىـ تىمً ٍد لى يو .ك ىكا ىن ٍت لىيا ج ً ً
اج ير،
اس يم ىيا ىى ى
ى ى
ص ًرَّي هة ٍ
ارىي هة م ٍ
ى
أية (ُ) " -:ىكأ َّ ى ى ي ٍ ى ى ى ٍ
ىاجر  :تعني ىجر أك ىرب كغالبان فإف إبراـ ىك الذم أعطي ليا اإلسـ كاإلسـ يعني أيضا غريبة فيي كانت

غريبة عمي حياة إبراىيـ كايمانو .ىي تمثؿ الفكر الغريب الذم يدخؿ لئلنساف فيسبب مضايقات كم اررة.

ِ
س ىك ًني ىع ًف ا ٍل ًكالى ىد ًةٍ .اد يخ ٍؿ ىعمىى ىج ً
ؽ ًم ٍن ىيا
الر ُّ
اـ « :يى ىكىذا َّ
ارىي ًتي لى ىعمّْي أ ٍيرىز ي
ب قى ٍد أ ٍىم ى
س ىار ي
أية (ِ) " -:فىقىالى ٍت ى
ام أل ٍىب ىر ى
يف» .فىس ًمع أ ٍىبر ً
ام" .
ىب ًن ى
س ىار ى
اـ لقى ٍك ًؿ ى
ى ى ىي

يرم القديس ذىبي الفـ أف سارام ظنت أف عدـ اإلنجاب يرجع إلي رجميا لذلؾ سممتو لتمتحف األمر ،كاذ رأت

جاريتيا حبمت إغتمت .عمكمان ما فعمتو سارام يمثؿ إتكاؿ اإلنساف عمي ذاتو يخطط لنفسو دكف الرجكع إلي اهلل
كطمب مشكرتو.

ّ
ً
ام ًة أ ٍىب ىراـ ًفي أ ٍىر ً
ص ًريَّ ىة ىج ً
ض
أية (ّ) " -:فىأ ى
ارىيتى ىياً ،م ٍف ىب ٍع ًد ىع ى
ش ًر ًس ًن ى
اـ ىى ى
اج ىر ا ٍلم ٍ
س ىار ي
ىخ ىذ ٍت ى
ام ٍ
يف ًإلقى ى
ى
ام ىأرىةي أ ٍىب ىر ى
اـ ىر يجمً ىيا ىز ٍك ىج نة لى يو".
ىع ى
ىك ٍن ىع ى
اف ،ىكأ ٍ
طتٍ ىيا أل ٍىب ىر ى
ْ
ص يغ ىر ٍت ىم ٍكالى تي ىيا ًفي ىع ٍي ىن ٍي ىيا".
اج ىر فى ىح ًبمى ٍت .ىكلى َّما ىأر ٍ
أية (ْ) " -:فى ىد ىخ ىؿ ىعمىى ىى ى
ىت أ َّىن ىيا ىح ًبمى ٍت ى
إحتقار ىاجر لسارام ربما تمثؿ في رفضيا لخدمتيا أك ظنيا أنيا ىي السيدة المحبكبة مف إبراـ كمف اهلل الذم

أعطاىا ذلؾ .كربما سخرت مف سارام حينما رأت أف سارام ليا أمؿ في أف تنجب ىي األخرم .كلنبلحظ أف

األشرار حينما تأتي ليـ ميزات يتكبركف كيحتقركف األخريف .كاهلل إستخدـ الخطأ البشرم ليشرح شيئان ىامان أف
سارام ىنا أصبحت تمثؿ كنيسة األمـ (العيد الجديد) التي كانت قببلن عاق انر ال تنجب أكالدان هلل كىاجر تشير إلي

الييكد الذيف أنجبكا عبيدان برفضيـ البنكة هلل في المسيح يسكع .كفي مؿء الزماف أنجبت سارام إسحؽ إذ أتت
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بأبناء كثيريف هلل .كلدت سارام إبنيا ليس حسب الطبيعة إذ كانت عاق انر كانما حسب كعد اهلل فجاء إبنان مباركان.

أما ىاجر فأنجبتو حسب الطبيعة فجاء عبدان (غؿ ْ )ُّ-ُِ:ككانت سارال العاقر تمثؿ األمـ الذيف عجزكا
عف تقديـ أكالد هلل .ليذا سمح اهلل أف تظؿ سارام عاق انر لتصبح رم انز لمبشرية الميتة كاهلل يقيـ منيا حياة مف مكت.

ٓ
ت ىج ً
ت
ر
ىب
أل
ام
ار
س
ت
ل
ا
ق
ف
أية (ٓ)" -:
ى
ى
ى
ض ًن ىؾ ،ىفمى َّما ىأر ٍ
ٍ
ص يغ ٍر ي
ارىي ًتي إًلىى ًح ٍ
اـ« :ظي ٍم ًمي ىعمى ٍي ىؾ! أىىنا ىدفى ٍع ي
ٍ
ىت أ َّىن ىيا ىح ًبمى ٍت ى
ي
ى
ى
ى
ى
ًفي ع ٍي ىن ٍييا .ي ٍق ً
ب ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ»" .
الر ُّ
ضي َّ
ى ى ى

ظممي عميؾ … يقضي الرب بيني كبينؾ  :ىذه نتائج الحمكؿ البشرية فبعد أف كانت سارة تقكؿ إلبراىيـ يا
سيدم ،ىا ىي تتيمو بالظمـ .كفقدت العائمة سبلميا.

ٔ
ً
ً
ً
اؿ أ ٍىبراـ لًسارام « :يىكىذا ج ً ً ً ً ً
ام،
ى ى
س ىار ي
س يف في ىع ٍي ىن ٍيؾ» .فىأى ىذلَّتٍ ىيا ى
ارىيتيؾ في ىيدؾ .اف ىٍعمي ًب ىيا ىما ىي ٍح ي
أية (ٔ) " -:فىقى ى ى ي ى ى ى
فى ىي ىرىب ٍت ًم ٍف ىك ٍج ًي ىيا".

ربما تككف سارام ق د أثقمت بالعمؿ عمي ىاجر أك ىي أدبتيا بقسكة فيربت .كيبدك أف إبراـ عامميا كزكجة ككاف
يحمييا كحيف تضايقت سارام تركيا لسيدتيا فأذلتيا .كيعمؽ القديس أغسطينكس عمي مكقؼ إبراىيـ أنو بزكاجو

مف ىاجر كتسميميا لسارام حسب طمبيا فيذا يثبت أنو فعؿ ىذا ليس عف شيكة بؿ تنفيذا لمشكرة زكجتو حتي

يحصؿ عمي نسؿ.

ٕ
اء ًفي ا ٍلبّْري ً
ب عمىى ع ٍي ًف ا ٍلم ً
َّة ،ىعمىى ا ٍل ىع ٍي ًف الًَّتي ًفي طى ًري ً
كر".
أية (ٕ) " -:فى ىك ىج ىد ىىا ىمالى يؾ َّ
ؽ ي
ى
الر ّْ ى ى
ش ى
ى
لعميا كانت متجية إلي مصر مكطنيا األصمي ،فنزلت إلي برية فاراف حيث القاىا مبلؾ الرب عند عيف ماء

(ربما عيكف مكسي) كطريؽ شكر ىك طريؽ قكافؿ في البرية.

ٖ
يف؟» .فىقىالى ٍت« :أىىنا ىى ً
اج ير ىج ً
ارىب هة
األيات (ٖ " -:)َُ-ىكقى ى
امً ،م ٍف أ ٍىي ىف أىتى ٍي ًت؟ ىكًالىى أ ٍىي ىف تىذ ى
ٍى ًب ى
اؿ « :ىيا ىى ى
س ىار ى
ارىي ىة ى
َُ
ٗ
ً
ً
ً
اؿ لى ىيا
الر ّْ
اؿ لى ىيا ىمالى يؾ َّ
بٍ « :ار ًج ًعي إًلىى ىم ٍكالى ًت ًؾ ىك ٍ
ت ىي ىد ٍي ىيا» .ىكقى ى
ام» .فىقى ى
ض ًعي تى ٍح ى
اخ ى
س ىار ى
م ٍف ىك ٍجو ىم ٍكالى تي ى
سمى ًؾ فىالى يي ىع ُّد ًم ىف ا ٍل ىكثٍىرًة»".
ب« :تى ٍك ًث نا
الر ّْ
ىمالى يؾ َّ
ير أي ىكثّْير ىن ٍ
يظير فييا خطة اهلل مع كؿ خاطئ

كبرياء ىاجر :ىاجر كانت خطيتيا الكبرياء فأىانت سيدتيا.

سماح اهلل ليا كاتيانو بيا لمبرية :يسمح اهلل بتجربة (برية) يمر بيا الخاطئ حتي يشعر بم اررة الخطية.
مبلؾ الرب يقابميا في البرية :مف مراحـ الرب أف ال يترؾ الخاطئ كحده بؿ يظير لو كيرحمو.

المبلؾ يقكؿ ليا يا جارية سارام :قاؿ ليا المبلؾ يا جارية سارام حتي تترؾ كبريائيا .كىنا يقكؿ مبلؾ الرب
ففى عكدتيا لبيت إبراىيـ تصير مف خاصة اهلل  .فالرب ىك اإلسـ الذل يستعممو الكتاب فى عبلقة اهلل بخاصتو

 .كيستعمؿ إسـ اهلل فى عبلقة اهلل بكؿ الخميقة  ،كابراىيـ كبيتو اآلف ىـ خاصة اهلل .
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المبلؾ يقكؿ ليا مف أيف أتيت كالي أيف :لماذا تركت بيت القداسة كاآلف أنت في الصحراء؟
المبلؾ يقكؿ ليا إرجعي إلي مكالتؾ :أمر بالرجكع لبيت القداسة كما عاد اإلبف الضاؿ.

المبلؾ يقابميا عند عيف ماء :أكؿ لقاء لنا مع المسيح يككف عند جرف المعمكدية.

ىاجر تنجب إبنان كىي في بيت إبراـ :في بيت اهلل بعد معكديتنا كتكبتنا يككف لنا ثمر

المسيح نزؿ لنا في بريتنا القاحمة لكي يمتقي بنا عند مياه المعمكدية كيردنا مف اإلتجاه إلي مصر أم محبة العالـ
إلي كنعاف السماكية .لقد طردنا مف كنعاف أم الفردكس بسبب خطايانا ،كبسببيا صرنا في م اررة كعزلة ،في برية

ىذا العالـ ،لكف اهلل لـ يتركنا بؿ ردنا بتجديد المعمكدية .حقا لقد كاف لياجر بنيف كلكف حتي يكمؿ الرمز فإف

سارة فاقتيا في عدد أبنائيا رم انز ألف كنيسة األمـ كاف ليا أبناء أكثر جدان فقد دخؿ لمكنيسة كؿ األمـ مف كؿ

العالـ .ككانكا اح ار انر

كقاؿ ليا مالؾ الرب تكثي ار اكثر نسمؾ فال يعد مف الكثرة

كقاؿ ليا مبلؾ الرب تكثي ارن أكثر نسمؾ :ىذه الجممة تظير أف مبلؾ الرب ىذا ىك المسيح.
ُُ
ب قى ٍد ً
يف اسم يو إًسم ً
ً
يؿ ،أل َّ
الر َّ
الر ّْ
ىف َّ
اؿ لى ىيا ىمالى يؾ َّ
اع ى
أية (ُُ) " -:ىكقى ى
ب « :ىىا أى ٍن ًت يح ٍبمىى ،فىتىمً ًد ى
سمعى
ى
يف ٍابنا ىكتى ٍدع ى ٍ ى ٍ ى
لً ىم ىذلًَّت ًؾ" .

إسمعيؿ= اهلل سمع .إعبلنان أف اهلل سمع لصكت مذلتيا كأنقذىا.

ُِ
ً
ً
ًو
ًو
ً
س يك يف».
اـ ىج ًم ً
أية (ُِ) " -:ىكًا َّن يو ىي يك ي
يع إً ٍخ ىكًتو ىي ٍ
كف إً ٍن ى
سانا ىك ٍحشيِّا ،ىي يدهي ىعمىى يك ّْؿ ىكاحد ،ىكىي يد يك ّْؿ ىكاحد ىعمى ٍيو ،ىكأ ى
ىم ى
"

إنسانان كحشيان :أصؿ الكممة "إنسانا كالفرا" كالف ار ىك حمار الكحش كىك معركؼ بقكتو كميمو لمحرية كاإلنطبلؽ

في الصحراء كمف الصعب تذليمو كاخضاعو كحمار الكحش عند العرب يعتبر مف الحيكانات الراقية (أم ّٗ-ٓ:
ٖ) كىذا الكصؼ ىك أحسف كصؼ لمعرب البدك .فصار رم انز لحياتيـ الطمقة كاسمعيؿ ىك أبك العرب .يده عمي
كؿ كاحد  :يميؿ البدك لغزك مف حكليـ كتقكـ الحركب بيف قبائميـ كيعتبركف األسبلب الناتجة عف الغزك مف
الربح الحبلؿ كيد كؿ أحد عميو  :الحظ أف الجزاء مف نفس جنس الخطية .أماـ جميع إخكتو يسكف  :أم أف
الشعكب العربية المتناسمة مف إسمعيؿ يككف ليا كيانيا المستقؿ كشعكب مستقمة أماـ باقي الشعكب المتناسمة مف

إبراىيـ أم غير خاضعة ألحد منيـ.

ُّ ً
ت ىب ٍع ىد
الر ّْ
اس ىـ َّ
ضا ىأر ٍىي ي
ب الًَّذم تى ىكمَّ ىـ ىم ىع ىيا« :أى ٍن ى
ىىي ىنا أ ٍىي ن
أية (ُّ) " -:فى ىد ىعت ٍ
ت إًي يؿ يرًئي» .أل َّىن ىيا قىالى ٍت« :أ ي
ير ٍؤىي وة؟» "
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أنت إيؿ رئي :أم إلو الرؤيا  :إلو ييرم كالمعني اف اهلل الذم رأم مشقتيا ظير ليا كىا ىي تراه .إذان ىك ييرم
كأيضا ممكف رؤيتو فيا أنا أراه .كالعبارة في العبرية تعني " ىؿ مازلت أحيا كمازلت أرم بعد أف رأيت اهلل" رأيت

بعد رؤيا :رأيت ظير أك قفا الذم رآني.

ُْ
ش ىكىب ىارىد".
أية (ُْ) " -:لًذلً ىؾ يد ًع ىي ًت ا ٍل ًب ٍئ ير « ًب ٍئ ىر لى ىح ٍي يرًئي» .ىىا ًى ىي ىب ٍي ىف قى ًاد ى
بئر لحي رئي :بئر الحي الذم ييرم كتعني إستمرار الحياة بعد رؤية الرب .كىذا يتماشي مع كبلـ منكح "نمكت

مكتان ألننا قد رأينا اهلل قض ُّ ِِ:ثـ كبلـ زكجة منكح.

أية (ُٓ)ُٓ" -:فىكلى ىد ٍت ىىاجر أل ٍىبراـ ٍابنا .كىدعا أ ٍىبراـ اسـ ٍاب ًن ًو الًَّذم كلى ىدتٍ يو ىىاجر «إًسم ً
يؿ»" .
اع ى
ى
ى
ىي
ٍى
ى ى ى ي ٍى
ىي ى ى
كدعا إبراـ اسـ ابنو إسمعيؿ :ربما يككف إبراـ قد أسماه إسمعيؿ بعد أف سمع قصة لقاء اهلل مع ىاجر أك يككف
إبراـ قد تصكر خطأ أف ىذا ىك اإلبف المكعكد بو كأف اهلل استمع لو كأعطاه ىذا اإلبف الذم سيككف مف نسمو

البركة .كىذا يحدث كثي انر معنا أف نظف أف صكت إرادتنا الشخصية ىك صكت اهلل فنخدع إذ نككف منحصريف

داخؿ أنفسنا .

ُٔ
يف س ىن نة لى َّما كلى ىد ٍت ىىاجر إًسم ً
ً
اـ".
اـ ٍاب ىف ًس ٍّ
اع ى
أية (ُٔ) " -:ىك ى
ى
ت ىكثى ىمان ى ى
ىي ٍ ى
يؿ أل ٍىب ىر ى
اف أ ٍىب ىر ي
ككاف إبراـ إبف ٖٔ سنة  :كحيف كلد إسحؽ كاف عمره ََُ سنة

ممحكظات

ُ .ىاجر فيمت أف المبلؾ الذم ظير ليا ىك الرب (ييكه) ىكذا قالت كىكذا أيدىا مكسي (ُّ)
ِ .سارة تشير لمكنيسة (النعمة) كىاجر لمنامكس كعكدتيا لبيت إبراـ يعني أف النامكس يجب أف يحؿ في بيت
اهلل كيككف األكالد أكالد النامكس (إسمعيؿ) إلي أف يأتي مؿء الزماف كيكلد إسحؽ (المسيح).
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األصحاح السابع عشر

عكدة لمجدكؿ

في بدء خمؽ اإلنساف كقبؿ السقكط كانت العيكد بيف اهلل كاإلنساف مقامة عمي أساس الحب دكف أم عبلمة
ظاىرة لمعيد فكاف اإلنساف كصكرة اهلل متجاكبان مع خالقو بالحب .كبعد السقكط إحتاج اإلنساف لعبلمات يشعر
بيا اإلنساف بكجكد اهلل كمحبتو فجكىر العيد ىك كجكد اهلل ألف جكىر الخبلص ىك رجكعنا لئلتحاد باهلل .فعند

تجديد العالـ بالطكفاف أعطي اهلل عبلمة قكس قزح عبلمة العيد مع نكح .كاآلف نرم أف اهلل يدخؿ في عيد مع

إبراـ ،يعطي عبلم ة الختاف كعبلمة ثابتة في جسـ كؿ ذكر .كعبلمة الختاف ىي عبلمة بالدـ فيك ظؿ لميثاؽ
أعظـ يقدمو المسيح في جسده لممصالحة عمي مستكم أبدم .فالدـ ىك شكؿ العيد الجديد .كالختاف يعتبر قطع

جزء مف جسـ اإلنساف ليمكت ىذا الجزء إعبلنان عف قطع الحياة القديمة ليقكـ الشخص في حياة جديدة كإبف هلل.
ككما كاف قكس قزح مكجكدان قبؿ الطكفاف كاتخذه اهلل عبلمة إلرادتو فى أف يحيا اإلنساف  ،ىكذا كاف الختاف

معركفان كسط بعض الشعكب كاتخذه اهلل عبلمة عيد بينو كبيف شعبو.

كيقكؿ بكلس الرسكؿ أف الختاف ىك ختـ لبر اإليماف (ركْ  . )ُُ :فكيؼ تبرر إب ارىيـ ؟ ىك تبرر باإليماف

(تؾُٓ  . ) ٔ :كما ىك نكع إيماف إبراىيـ ؟ أف اهلل قادر أف يخرج حياة مف المكت  .كرأينا ىذا فى حياة إبراىيـ
فعبلن عدة مرات ُ) يترؾ أكر كيذىب إلى المجيكؿ كراء اهلل .
باألرض الضعيفة كاثقا أف اهلل يرزقو.

ِ) يترؾ لكط يختار األرض الجيدة كيكتفى

ّ) إيماف إبراىيـ بأ اهلل قادر أف يعطيو إبنا مف مستكدع سارة الميت .

ْ) يقدـ إبنو ذبيحة كاثقان إف اهلل قادر أف يقيمو (عبُُ . )ُٗ :

كما ىك الختاف ؟ حياة تخرج مف المكت  .فمف دخؿ فى عيد مع اهلل كصار مف شعبو يحيا أبديان  ،كىذا فى

مقابؿ شئ تافو (ىك الغرلة) مف جسـ اإلنساف يقطعو اإلنساف كيتركو ليمكت  .كليذا فالختاف ىك رمز لممعمكدية
 ،فما ىى المعمكدية ؟ ىى مكت اإلنساف العتيؽ كحياة أبدية ىى حياة المسيح (ركٔ)  .ككؿ مف يحيا ميتا عف

الخطية يستمر حيان لؤلبد  .كمف ىك الذل يقبؿ أف يحيا ميتا عف ممذات العالـ ؟ ىك مف لو إيماف بيذه الحياة

األبدية .

كمف اليقبؿ الختاف تقطع تمؾ النفس مف شعبيا (آية ُْ) كما معنى ذلؾ ؟ مف اليقبؿ الختاف فيذا يرمز لمف
يرفض التخمى عف خطايا ىذا العالـ  ،أك لمف ال يؤمف بالحياة األبدية  ،فيترؾ ألجميا شيكاتو كممذاتو الخاطئة

التافية تفاىة الغرلة .
ُ
اؿ لى يو« :أىىنا اهلل ا ٍلقىًديرً .سر أىم ً
ً
امي
الر ُّ
س ىن نة ظى ىي ىر َّ
اـ ىكقى ى
س ًع ى
أية (ُ) " -:ىكلى َّما ىك ى
س وع ىكًت ٍ
اـ ٍاب ىف ت ٍ
يف ى
ي
ي
ٍ ى
ب أل ٍىب ىر ى
اف أ ٍىب ىر ي
ك يك ٍف ىك ً
امالن" ،
ى
اهلل القدير  :في أصميا "الذم فيو كؿ الكفاية الذم يسكب كؿ النعـ عميؾ بغني كاستمرار.

كف كامالن  :ىذا القكؿ راجع لضعؼ اإليماف الذم ظير في نزكلو لمصر كزكاجو بياجر.
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سر أمامي  :السير مع اهلل كانت الفضيمة التي نسبت ألخنكخ ثـ لنكح.
ِ
ير ًجدِّا»".
ىج ىع ىؿ ىع ٍي ًدم ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ ،ىكأي ىكثّْىر ىؾ ىك ًث نا
أية (ِ) " -:فىأ ٍ
أجعؿ عيدم بيني كبينؾ  :قصة اهلل مع اإلنساف ىي قصة عيكد مستمرة كمتجددة خبلليا يعمف اهلل حبو

لئلنساف كيتكؽ أف يقبؿ اإلنساف ىذا الحب كيبادلو بالحب كالطاعة.
ّ
اـ ىعمىى ىك ٍج ًي ًو .ىكتى ىكمَّ ىـ اهللي ىم ىع يو قى ًائالن" :
سقى ى
أية (ّ) " -:فى ى
ط أ ٍىب ىر ي
ً ٓ
ْ
كف أىبا لًجمي و ً
ً
اـ ىب ٍؿ
األيات (ْ« " -:)ٓ-أ َّ
يمـ ،فىالى يي ٍد ىعى ٍ
ىما أىىنا فى يي ىكىذا ىع ٍيدم ىم ىع ىؾ ،ىكتى يك ي ن ي ٍ ي
كر م ىف األ ى
اس يم ىؾ ىب ٍع يد أ ٍىب ىر ى
ىجعمي ىؾ أىبا لًجمي و ً
ً ً
يمًـ".
ىي يك ي
كف ٍ
يـ ،أل ّْىني أ ٍ ى ن ي ٍ ي
كر م ىف األ ى
اس يم ىؾ إ ٍب ىراى ى

تغيير اإلسـ مف إبراـ إلبراىيـ التي تعني أبان لجميكر تشير إلي تجديد البشرية.
العيد القديـ

رمز إلي

العيد الجديد

الختاف

رمز إلي

لممعمكدية

الكعد ىنا بالنسؿ (الكعد مرتبط بالنسؿ)

رمز إلي

المعمكدية كالدة جديدة

تغيير األسماء

رمز إلي

تجديد البشرية بالمعمكدية

فيو دـ يسيؿ

رمز إلي

لمرجاؿ فقط فالرجؿ رأس لممرأة كالمرأة
مقدسة فى الرجؿ

كاف الختاف في اليكـ الثامف

رمز إلي

كؿ شئ يتطير بالدـ

عب ٗ + ِِ:خر ِْٖ:
ألف دـ المسيح ساؿ عف كنيستو

رمز إلي

عركسو

كرقـ ٖ يشير لمحياة األبدية

كلقد إعتادت الكنيسة أف تغير األسماء عند الرسامات بنفس المفيكـ حتي يشعر الكاىف أك الراىب أنو اآلف يحيا

حياة جديدة .كككف إبراىيـ صار أبان لجميكر تعني أنو صار أبان لمجميع (ييكدان كأممان) .ما أجمؿ أف اإلنساف حيف
يتحد باهلل يخرج مف ذاتو لييتـ باألخريف.

كف" .
أية (ٔ) ٔ" -:ىكأيثٍ ًم ير ىؾ ىك ًث نا
يم نما ،ىك يمميك هؾ ًم ٍن ىؾ ىي ٍخ ير يج ى
ير ًجدِّا ،ىكأ ٍ
ىج ىعمي ىؾ أ ى
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ً
ً
ٕ ً
سمً ىؾ
ىج ىيالً ًي ٍـ ،ىع ٍي ندا أ ىىب ًديِّا ،ألى يك ى
سمً ىؾ ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ ًفي أ ٍ
ليا لى ىؾ ىكلً ىن ٍ
يـ ىع ٍيدم ىب ٍيني ىكىب ٍي ىن ىؾ ،ىكىب ٍي ىف ىن ٍ
كف إً ن
أية (ٕ) " -:ىكأيق ي
ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ" .

عيدان أبديان :ألكالده بالجسد يككف بالختاف كألكالده باإليماف يككف بالمعمكدية.

أية (ٖ)ٖ" -:كأ ٍ ً
ض يغ ٍرىب ًت ىؾ ،يك َّؿ أ ٍىر ً
لي يي ٍـ»".
سمً ىؾ ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ أ ٍىر ى
اف يم ٍم نكا أ ىىب ًديِّا .ىكأى يك ي
ض ىك ٍن ىع ى
يعطي لى ىؾ ىكلً ىن ٍ
كف إً ى
ى
ممكان أبديان :اإلنساف المختكف بالقمب يرث السماء (كنعاف السماكية) ميراثان أبديان .كختاف القمب يشير لقطع الخطايا
التي يحبيا القمب ىنا نجد سكينان سماكيان يقطع غمؼ الخطية النجسة .كختاف األذف أم أف يغمقيا اإلنساف أماـ
الكشاية الخاطئة كالكذب كالغضب كاألغاني الخميعة كختاف اليديف أم اإلمتناع عف السرقة كالقتؿ كختاف الرجميف

بمعني اف ال يسرعا لمشر كختاف العينيف أم اإلمتناع عف النظرة الشيكانية كالنظرة التي تحسد اآلخريف….ألخ.
ٗ
اؿ اهلل ًإل ٍبر ً
ىج ىيالً ًي ٍـ" .
اىيـ « :ىكأ َّ
ت فىتى ٍحفىظي ىع ٍي ًدم ،أى ٍن ى
ىما أى ٍن ى
سمي ىؾ ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ ًفي أ ٍ
ت ىكىن ٍ
أية (ٗ) " -:ىكقى ى ي ى
َُ
ً
ً
ً
سمً ىؾ ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ :يي ٍختى يف ًم ٍن يك ٍـ يك ُّؿ ىذ ىك ور" ،
أية (َُ) " -:ى ىذا يى ىك ىع ٍيدم الَّذم تى ٍحفىظيكىن يو ىب ٍيني ىكىب ٍي ىن يك ٍـ ،ىكىب ٍي ىف ىن ٍ
لـ يطمب اهلل ختاف اإلناث فيك ضار أما ختاف الذككر فيك صحي.
ُُ
كف ًفي لى ٍحًـ
أية (ُُ) " -:فىتي ٍختىين ى
الغرلة :ىي الجزء الذم يقطع كىك

كف ىعالى ىم ىة ىع ٍي ود ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن يك ٍـ".
يغ ٍرلى ًت يك ٍـ ،فى ىي يك ي
جزء ال أىمية لو كىكذا كؿ خطية ال أىمية ليا.

ًُِ
يد ا ٍلب ٍي ًت ،كا ٍلم ٍبتىاعي ًب ًفض و
َّاـ ي ٍختى يف ًم ٍن يكـ يك ُّؿ ىذ ىك ور ًفي أ ٍ ً
ً ً و
َّة ًم ٍف يك ّْؿ ٍاب ًف
ىج ىيال يك ٍـ :ىكلً ي ى
أية (ُِ) " -:ا ٍب ىف ثى ىمان ىية أىي ي
ٍ
ى ي
يب لى ٍي ً
سمً ىؾ" .
س م ٍف ىن ٍ
ىغ ًر و ى
إبف ثمانية أياـ :رقـ ٕ يشير لحياتنا الزمنية (ٕ أياـ األسبكع) كالثامف يعني الدخكؿ إلي ما كراء حياتنا الزمنية،
فاليكـ الثامف لمخميقة ىك األبدية  .كالختاف ىك عبكر لمحياة األبدية بخمع محبة الزمنيات المبتاع بفضة  :أم

العبيد .كختاف العبيد كاف رم انز إليماف األمـ.
ُّ
يد ب ٍي ًت ىؾ كا ٍلم ٍبتىاعي ًب ًفض ً
ً
ً
كف ىع ٍي ًدم ًفي لى ٍح ًم يك ٍـ ىع ٍي ندا أ ىىب ًديِّا".
َّت ىؾ ،فى ىي يك ي
أية (ُّ) " -:يي ٍختى يف ختىانا ىكل ي ى ى ي
ُْ
ىما َّ
ؼ الًَّذم الى يي ٍختى يف ًفي لى ٍحًـ يغ ٍرلى ًت ًو فىتي ٍقطىعي ًت ٍم ىؾ َّ
ث
الذ ىك ير األ ٍ
أية (ُْ) " -:ىكأ َّ
ش ٍع ًب ىيا .إً َّن يو قى ٍد ىن ىك ى
س ًم ٍف ى
ىغمى ي
الن ٍف ي
ىع ٍي ًدم»".

تقطع تمؾ النفس :تفرز كال تعتبر مف المؤمنيف كال يككف لو أم حؽ مف حقكؽ الشعب كال يدافعكف عنو( .قطعان
ىذا بالنسبة لمكبار فالصغار يختنكف كىـ في سف ثمانية أياـ(
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ُٓ
اؿ اهلل ًإل ٍ ً
س ىارةي" .
ام ،ىب ًؿ ٍ
ام ىأرىتي ىؾ الى تى ٍد يعك ٍ
اس يم ىيا ى
س ىار ى
اس ىم ىيا ى
س ىار ي
يـ « :ى
ام ٍ
أية (ُٓ) " -:ىكقى ى ي
ئب ىراى ى
سارام :أميرتي .كاآلف إذ حممت أمكمة لممؤمنيف دعيت سارة= أميرة إذف ىي لـ تعد بعد خاصة بإبراىيـ بؿ بكؿ

المؤمنيف .كسارة ترمز لمعذراء مريـ في أمكمتيا كفي أنيا كلدت إبنا ضد الطبيعة فسارة كلدت كمستكدعيا ميت
كالعذراء كلدت بدكف زرع بشر.
ش يع و
ضا ًم ٍن ىيا ٍابنا .أ ىيب ً
أية (ُٔ) ُٔ" -:ىكأيىب ً
كف»".
يم نما ،ىك يمميك يؾ ي
يع ًط ى
كب ًم ٍن ىيا ىي يككين ى
اريك ىيا فىتى يك ي
يؾ أ ٍىي ن
اريك ىيا ىكأ ٍ
كف أ ى
ً
الب ًف ًم ىئ ًة و
أية (ُٕ)ُٕ" -:فىسقى ى ً ً
س ىارةي
ض ًح ىؾ ،ىكقى ى
اؿ ًفي ىق ٍم ًب ًو « :ىى ٍؿ ييكلى يد ٍ
يـ ىعمىى ىك ٍج ًي ًو ىك ى
س ىنة؟ ىك ىى ٍؿ تىم يد ى
ى
ى
ط إ ٍب ىراى ي
ك ًىي ًب ٍن ي ً
س ىن نة؟»".
س ًع ى
تتٍ
يف ى
ى ى
كضحؾ :كبل إبراىيـ كسارة ضحكا عندما سمعا بأنو سيككف ليما كلد كىما شيخيف كألف اهلل شيد إلبراىيـ بإيمانو

(ُٓ )ٔ:فنفيـ أف ضحكو ىنا عبلمة فرح كليس عبلمة شؾ (مز ُِٔ )ِ،ُ:عبلمة إستغراب مف عطايا اهلل أف
يككف لو إبف في ىذه الظركؼ فضحكو ال يعني عدـ إيمانو بؿ شدة دىشتو لعمؿ اهلل معو كعبلمة إيمانو أنو

سقط عمي كجيو أم سجد ليقدـ الشكر هلل

)رك ْ + َِ-ُٖ:مت ّ + ٗ:إش ُٓ(ُ:
ت إًسم ً
اى ً
أية (ُٖ)ُٖ" -:كقى ى ً ً
ام ىؾ!»" .
اع ى
يؿ ىي ًع ي
ى
ىم ى
يش أ ى
يـً هلل« :لى ٍي ى ٍ ى
اؿ إ ٍب ىر ي
ليت إسمعيؿ يعيش أمامؾ :ىذا القكؿ يحتمؿ عدة معاف
ُ .أنا يارب مكتؼ بإسمعيؿ الذم أعطيتني كال أطمب المزيد .فمتحفظو ليحيا في طاعتؾ.
ِ .إذا كنت ستعطيني إبنا اخر فيذا ال تحرمو مف بركاتؾ.

ُٗ
اؿ اهلل« :ب ٍؿ سارةي ام أرىتي ىؾ تىمً يد لى ىؾ ٍابنا كتى ٍدعك اسم يو إًسح ى ً
يـ ىع ٍي ًدم ىم ىع يو ىع ٍي ندا أ ىىب ًديِّا
ى ي ٍى ٍ ى
أية (ُٗ) " -:فىقى ى ي ى ى ى ٍ ى
اؽ .ىكأيق ي
ً
سمً ًو ًم ٍف ىب ٍع ًد ًه".
ل ىن ٍ

الذم يرث ىك إبف المكعد الذم أعطاه اهلل حياة مف مكت .كاسحؽ تعني ضحؾ فكبل إبراىيـ كسارة ضحكا حينما

سمعا.

َِ
ت لى ىؾ ًف ً
ىما إً ً
يو .ىىا أىىنا أ ىيب ً
يسا ىيمً يد،
اريك يو ىكأيثٍ ًم يرهي ىكأي ىكثّْيرهي ىك ًث نا
ير ًجدِّاً .اثٍ ىن ٍي ىع ى
س ًم ٍع ي
أية (َِ) " -:ىكأ َّ ٍ
ش ىر ىرًئ ن
س ىماعي يؿ فىقى ٍد ى
يرةن" .
ىج ىعمي يو أ َّ
ىكأ ٍ
يم نة ىك ًب ى

إسمعيؿ لو بركات زمنية كلكف الكعد كالميراث إلسحؽ المكلكد ليس حسب الجسد بؿ حسب الركح خبلؿ التجديد

بكاسطة نعمة اهلل في المعمكدية.
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كالحظ التشابو بيف الييكد نسؿ يعقكب

ُِ سبطان

ليـ عبلمة الختاف

كالعرب نسؿ إسمعيؿ

إثني عشر رئيسان (ىذا تحقؽ في تؾ ِٓ) ُٔ-ُِ:
ليـ عبلمة الختاف (تعممو كبلىما مف إبراىيـ(

الس ىن ًة ً
اؽ الًَّذم تىمً يده لى ىؾ سارةي ًفي ى ىذا ا ٍلكق ً
ً ً
ُِ ً
اآلت ىي ًة»" .
ٍت ًفي َّ
س ىح ى
ي
يم يو ىم ىع إً ٍ
ى
ىى
أية (ُِ) " -:ىكلك ٍف ىع ٍيدم أيق ي
ً ً
أية (ِِ) ِِ" -:ىفمى َّما فىرغى ًم ىف ا ٍل ىكالىًـ مع يو ً
يـ".
ىى ى
ى
صع ىد اهللي ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
صعد اهلل  :كاف اهلل يكممو بصكرة منظكرة .كىذا الصعكد دليؿ لو أف مف كاف يكممو ليس إنسانان عاديان .ىكذا
صعد المسيح أماـ تبلميذه.

يف ًب ًفض ً
اف ب ٍي ًت ًو ،كج ًميع ا ٍلم ٍبتى ً
ً
اىيـ إًسم ً
أية (ِّ)ِّ" -:فىأ ى ً ً
ىى ًؿ
اع ى
َّت ًو ،يك َّؿ ىذ ىك ور ًم ٍف أ ٍ
اع ى
يع ًكٍل ىد ً ى
يؿ ٍاب ىن يو ،ىك ىجم ى
ىى ى ي
ىخ ىذ إ ٍب ىر ي ٍ ى
ً ً ً
يـ ،ىك ىختى ىف لى ٍح ىـ يغ ٍرلى ًت ًي ٍـ ًفي ذلً ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ ىع ٍي ًن ًو ىك ىما ىكمَّ ىم يو اهللي".
ىب ٍيت إ ٍب ىراى ى
فأخذ إبراىيـ  :الحظ التنفيذ الفكرم مف إبراىيـ ،كقارف مع تأجيؿ مكسي ختاف إبنو كغضب اهلل لذلؾ.

ً ً ِٓ
اف إًسم ً
يف س ىن نة ًح ى ً ً
اىيـ ٍاب ىف ًتس وع كًت ً
األيات (ِِْْ" -:)ِٓ-ك ىك ى ً ً
ً
اعي يؿ ٍاب ين يو
ٍ ى ٍ
سع ى ى
ى
يف يخت ىف في لى ٍحـ يغ ٍرلىتو ،ىك ىك ى ٍ ى
اف إ ٍب ىر ي
يف يخ ًت ىف ًفي لى ٍحًـ يغ ٍرلى ًت ًو" .
ٍاب ىف ثىالى ى
ث ىع ى
س ىن نة ًح ى
ش ىرةى ى

اىيـ كًاسم ً
ً ًً ً ً ً
ِٔ ً ً
اعي يؿ ٍاب ين يو" .
أية (ِٔ) " -:في ذل ىؾ ا ٍل ىي ٍكـ ىع ٍينو يخت ىف إ ٍب ىر ي ى ٍ ى
في ذلؾ اليكـ عينو ختف إبراىيـ :لـ يخجؿ إبراىيـ كعمره ٗٗ سنة أف يختتف فيك الشيخ الكبير الكقكر يختتف
فيذا قد يصير سخرية مف الناس .لكف إبراىيـ لـ ييتـ فميس أمامو كصديؽ هلل سكم أف يطيع في محبة كدكف
مناقشة .كىكذا عمي كؿ تائب أف يطيع اهلل دكف مناقشة كيقطع مف قمبو كؿ محبة لمخطية .كالحظ اف الختاف ىك

عبلمة داخمية ال يراىا الناس مف خارج كىكذا التكبة.

ِٕ
يف ًبا ٍل ًفض ً
اف ا ٍلب ٍي ًت كا ٍلم ٍبتى ً
ً ًً
َّة ًم ًف ٍاب ًف ا ٍل ىغ ًر ً
يب يخ ًت ينكا ىم ىع يو".
اع ى
أية (ِٕ) " -:ىك يك ُّؿ ًر ىجاؿ ىب ٍيتو ًكٍل ىد ً ى ى ي
إبف الغريب = الحظ أف مف يمتصؽ بشعب اهلل يصير منيـ  ،كيحيا مثميـ كيقبؿ إيمانيـ فيحيا أبديا.

261

انتكىَه ( األصحاح انثامه عشش)

اإلصحاح الثامف عشر

عكدة لمجدكؿ

ِ
ُ
ً
ب ًع ٍن ىد بمُّك ى ً
ٍت ىحّْر َّ
س ًفي ىب ً
الن ىي ً
الر ُّ
األيات (ُ " -:)ِ-ىك ى
ظ ىي ىر لى يو َّ
اب ا ٍل ىخ ٍي ىم ًة ىكق ى
ى
ار ،فى ىرفىعى
طات ىم ٍم ىار ىك يى ىك ىجال ه
ً
الس ًت ٍق ىبالً ًيـ ًم ٍف ىب ً
س ىج ىد إًلىى األ ٍىر ً
ض" ،
كف لى ىد ٍي ًو .ىفمى َّما ىنظى ىر ىرىك ى
ىع ٍي ىن ٍي ًو ىكىنظى ىر ىكًا ىذا ثىالى ثى ية ًر ىجاؿ ىك ًاقفي ى
ض ٍ
اب ا ٍل ىخ ٍي ىمة ىك ى
ٍ
الصداقة الفريدة بيف اهلل كابراىيـ تظير ىنا في زيارة اهلل إلبراىيـ كمعو مبلكيف كىي أحد ظيكرات المسيح في

العيد القديـ .ىي زيارة كشفت الكثير مف حب اهلل كمعامبلتو.

كسجد إلي األرض :ىك سجكد إكرامان لمضيؼ كليس سجكد هلل فإبراىيـ لـ يكف يعرؼ أكالن أنو اهلل بدليؿ (عب

ُّ . )ِ:ىذا النكع مف السجكد ىك الذم تقدمو الكنيسة ألبائيا البطاركة كاألساقفة .بؿ أف إبراىيـ سجد بعد ذلؾ

لبني حث (تؾ ِّ )ُِ:فأم إ عتراض عمي ما تقكـ بو الكنيسة .كمشيد إستقباؿ إبراىيـ لممسيح يشرح لكؿ نفس
تتمثؿ بإبراىيـ كتدخؿ مع اهلل في صداقة حب تجمس عند باب خيمتيا (الغربة عف العالـ) .ىذه النفس تستقبؿ

رب السماء كمبلئكتو" .إف أحبني أحد يحفظ كبلمى كيحبو أبي كاليو نأتي كعنده نصنع منزالن " يك ُْ"ِّ:

"كىأ نذا كاقؼ عمي الباب كأقرع .إف سمع أحد صكتي كفتح الباب أدخؿ إليو كأتعشى معو رؤ ّ . "َِ:كدخكؿ
المسيح ،الشخص األكؿ كالبارز مف الثبلثة إلي خيمة إبراىيـ يرمز لتجسده (أم أخذ خيمة بشرية( .

بمكطات مم ار :مم ار أم الرؤية أك البصيرة "طكبي ألنقياء القمب ألنيـ يعاينكف اهلل" كبكلس يعطي درس مف ىذه
الحادثة أنو بإضافة الغرباء إستضاؼ إبراىيـ مبلئكة كىك ال يعمـ ركض إلستقباليـ :ىنا إبراىيـ يتكجو لمثبلثة كلـ

يميز حتي اآلف تى ىمُّيز أحدىـ عف الباقيف.

ّ
ت ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ٍي ىؾ فىالى تىتى ىج ىاك ٍز ىع ٍب ىد ىؾ" .
أية (ّ) " -:ىكقى ى
ت قى ٍد ىك ىج ٍد ي
س ّْي يد ،إً ٍف يك ٍن ي
اؿ « :ىيا ى
الم ىميز أم المسيح فكجو كبلمو إليو.
يا سيد  :حيف اقترب منيـ ميز الشخص ي
ٓ
ً
األيات (ْْ" -:)ٓ-لًي ٍؤ ىخ ٍذ ىقمًي يؿ م و
ت َّ
كب يك ٍـ
اء ىكا ٍغ ًسميكا أ ٍىر يجمى يك ٍـ ىكاتَّ ًك يئكا تى ٍح ى
س ًن يد ى
كف يقمي ى
ي
س ىرةى يخ ٍب وز ،فىتي ٍ
الش ىج ىرًة ،فىآ يخ ىذ ك ٍ
ى
ت»".
كف ،أل َّىن يك ٍـ قى ٍد ىم ىرٍرتي ٍـ ىعمىى ىع ٍب ًد يك ٍـ» .فىقىاليكا« :ى ىك ىذا تى ٍف ىع يؿ ىك ىما تى ىكمَّ ٍم ى
ثي َّـ تى ٍجتى ياز ى

ظنيـ إبراىيـ مسافريف فسأليـ أف يغسؿ أقداميـ كأف يأكمكا .كغسؿ األقداـ ىي عادة شرقية (لـ يكف ىناؾ أحذية

بؿ صنادؿ مفتكحة فكانت سخكنة الرماؿ تؤذم الجسد) ألف السير في الحر مؤلـ ،كغسؿ األرجؿ يبرد الجسـ كمو

كينعشو عبلكة عمي تنظيؼ األرجؿ مف الغبار .فتسندكف قمكبكـ :ىذا بالطعاـ ليتقككا جسديان بعد طكؿ سفر.

ٔ
و ً
ً
ً
ً ً
اع ًج ًني
س ىارةى ،ىكقى ى
س ًمي نذاٍ .
اؿ« :أ ٍ
األيات (ٔ " -:)ٖ-فىأ ٍ
ىس ًرًعي ًبثىالىث ىك ٍيالىت ىدقيقنا ى
يـ إًلىى ا ٍل ىخ ٍي ىمة إًلىى ى
ىس ىرعى إ ٍب ىراى ي
اىيـ إًلىى ا ٍلبقى ًر كأ ى ً
كاص ىن ًعي يخ ٍب ىز ممَّ وة»ٕ .ثي َّـ رىك ى ً ً
ىع ى ً ً
ع ًل ىي ٍع ىممى يوٖ .ثي َّـ
ىس ىر ى
صا ىك ىج ّْي ندا ىكأ ٍ
طاهي ل ٍم يغالىـ فىأ ٍ
ى ٍ
ىخ ىذ ع ٍجالن ىر ٍخ ن
ى ى
ى
ى
ض إ ٍب ىر ي
ً
ً
ً
ً
ت َّ
الش ىج ىرًة أى ىكميكا".
أى
اف يى ىك ىكاقفنا لى ىد ٍي ًي ٍـ تى ٍح ى
َّام يي ٍـ .ىكاً ٍذ ىك ى
ىخ ىذ يزٍب ندا ىكلى ىبنا ،ىكا ٍلع ٍج ىؿ الَّذم ىعممى يو ،ىك ىك ى
ض ىع ىيا قيد ى
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كاف إبراىيـ كريما جدان ىك قاؿ كسرة خبز ،فماذا كانت كسرة الخبز التي قدميا ليـ ؟ ّ كيبلت دقيؽ سميذان
(أفخر دقيؽ) مصنكع خبز ممة (كاف يخبز عمي حجارة محماة) كىك مف الخبز النفيس +عجؿ رخص كجيد +

زبدان كلبنان .ككقؼ ىك يخدـ الضيكؼ كىـ يأكمكا كاذ كاف ىك كاقفان لدييـ تحت الشجرة أكمكا  :فإبراىيـ كاف لديو
غمماف لكنو مف كرمو كاف ىك بنفسو الذم يخدـ الضيكؼ الغرباء .كالحظ تكرار كممات (ركض /أسرع/

أسرعي) .كما ىي تقدمة إبراىيـ

أ) دقيؽ يشير لممسيح في نقاكتو (أبيض) كعاش مسحكقان باألحزاف

ب) ّ

كيبلت رقـ ّ يشير لمثالكث ففي المسيح حؿ كؿ مؿء البلىكت "فإنو فيو يحؿ كؿ مؿء البلىكت جسديان كك
ِ "ٗ:كلذلؾ كاف رقـ ّ يشير أيضا لمقيامة فالمسيح ما كاف ممكنا اف يسكد عميو المكت طالما حؿ فيو كؿ مؿء

البلىكت جسديان.

ج) عجؿ جيد مذبكح ىذا يشير لممسيح المذبكح الذم قدـ جسده لنا لنأكمو "العجؿ المسمف لك

ُٓ "ِّ:كالكنيسة تجتمع دائما حكؿ المائدة المقدسة فاهلل ال يمكث معنا إف لـ يكف المسيح في كسطنا .لنقؼ مع
إبراىيـ تحت شجرة الصميب نخدـ اآلخريف في إتضاع كبفرح فنحف نخدـ الرب فييـ.

ٗ
اؿ « :ىىا ًى ىي ًفي ا ٍل ىخ ٍي ىم ًة»" .
ام ىأرىتي ىؾ؟» فىقى ى
أية (ٗ) " -:ىكقىاليكا لى يو« :أ ٍىي ىف ى
س ىارةي ٍ
أيف سارة إمراتؾ  :اهلل لـ يقبؿ أف يككف مديكنان .فإبراىيـ أكرمو كىا ىك يرد الجميؿ إلبراىيـ بأف يبارؾ زكجتو.

كلـ يكف مف عادة الشرقييف أف يسألكا عف الزكجة بإسميا كلكف الرب ىنا أراد أف يعمف أنو ليس إنسانان عاديان.

فكيؼ عرؼ اسـ سارة؟

َُ
كف لًسارةى ام أرًىت ىؾ ٍاب هف» .ك ىكا ىن ٍت سارةي س ً
ً
اؿ« :إً ّْني أ ٍىرجعي إًلى ٍي ىؾ ىن ٍح ىك ىزىم ً
ام ىع نة ًفي
أية (َُ) " -:فىقى ى
ىى ى
ى
اف ا ٍل ىح ىياة ىكىي يك ي ى ى ٍ ى
ً
ىب ً
اءهي" .
اب ا ٍل ىخ ٍي ىمة ىك يى ىك ىك ىر ى

زماف الحياة  :في تؾ ُٕ ُِ:سبؽ الرب كحدد أف سارة تمد في السنة اآلتية أم بعد سنة ،كىنا يسمي ىذا
الزمف زماف الحياة فيك زمف إعطاء حياة لمستكدع سارة الميت.

كىك كراءه :الضمير يعكد عمي باب الخيمة كلذلؾ يترجـ النص "كسمعت سارة في باب الخيمة الذم كاف كراءه"
كمف كاف كراءه سكم المتكمـ طبعان كىي ظنتو أكالن إنساف عادم يجامؿ زكجيا.
ادةه ىكا ّْلنس ً
ىف ي يك ى ً
أية (ُُ)ُُ " -:ك ىك ى ً ً
ش ٍي ىخ ٍي ًف متىقىدّْم ٍي ًف ًفي األىي ً
اء" .
َّاـ ،ىكقىًد ا ٍنقى ى
س ىارةي ى
س ىارةى ىع ى
ط ىع أ ٍ ى
ى
كف ل ى
يـ ىك ى
ى
ي ى
اف إ ٍب ىراى ي
ىذه اآلية تثبت أف كالدة إسحؽ تساكم إقامة حياة مف المكت.
اط ًنيا قى ًائمى نة« :أىبع ىد فى ىن ًائي ي يك ي ً
ً
ً
أية (ُِ)ُِ " -:فى ى ً
اخ؟» "
ش ى
س ّْي ًدم قى ٍد ى
ى
ىٍ
س ىارةي في ىب ى
كف لي تىىن ُّع هـ ،ىك ى
ضح ىك ٍت ى
ضحكت سارة  :ربما ضحكت مف الفرح أك اإلندىاش .لذلؾ سمي اإلبف إسحؽ الذم يعني ضحكان حتي يذكر
إبراىيـ كسارة عمؿ اهلل معيما كمما نادياه بإسمو فيمجدكا اهلل.

كسيدم قد شاخ  :ىذه الكممة لفتت نظر الرسكؿ بطرس (ُ بط ّ(ٔ:
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ُّ
اىيـ« :لًما ىذا ى ً
الر ُّ ً ً
ت؟ ُْ ىى ٍؿ
اؿ َّ
األيات (ُّ " -:)ُْ-فىقى ى
س ىارةي قى ًائمى نة :أىفى ًبا ٍل ىح ًقيقى ًة أىلً يد ىكأىىنا قى ٍد ًش ٍخ ي
ضح ىك ٍت ى
ى
ب إل ٍب ىر ى
اة كي يك ي ً
ً
ً
ً
يع ًاد أ ٍىرجعي إًلى ٍي ىؾ ىن ٍح ىك ىزىم ً
س ىارةى ٍاب هف»" .
الر ّْ
ستى ًحي يؿ ىعمىى َّ
ب ى
اف ا ٍل ىح ىي ى ى
ىي ٍ
كف ل ى
ش ٍي هء؟ في ا ٍلم ى
ُٓ
ض ًح ٍك ًت»" .
ىض ىح ٍؾ» .أل َّىن ىيا ىخافى ٍت .فىقى ى
س ىارةي قى ًائمى نة« :لى ٍـ أ ٍ
اؿ« :الى! ىب ٍؿ ى
أية (ُٓ) " -:فىأى ٍن ىك ىر ٍت ى
إنكار سارة يعني أنيا بدأت تدرؾ أف المتكمـ شخص إليي ألنو عرؼ ما في قمبيا فخافت.
ُٔ
اىيـ م ً
اؾ كتىطىمَّعكا ىن ٍحك س يدكـ .ك ىك ى ً ً
ً
ش ّْي ىع يي ٍـ" .
اـ ّْ
اش نيا ىم ىع يي ٍـ لً يي ى
ى ى ى ى
الر ىجا يؿ م ٍف يى ىن ى ى ي
اف إ ٍب ىر ي ى
أية (ُٔ) " -:ثي َّـ قى ى
لـ يكتفي إبراىيـ بالكليمة بؿ سار معيـ ليرشدىـ لمطريؽ كيكدعيـ.
ُٕ
اىيـ ما أىىنا فى ً
ً ً
ب « :ىى ٍؿ أ ٍ ً
اعمي يو" ،
الر ُّ
اؿ َّ
أية (ُٕ) " -:فىقى ى
يخفي ىع ٍف إ ٍب ىر ى ى
ىؿ أخفي عف إبراىيـ  :ىذا سؤاؿ لتأكيد أف اهلل ال يريد أف يخفي عف إبراىيـ شيئان ىك سؤاؿ لمتأكيد مثؿ " ىؿ

يخرج الشكؾ عنبان" (إف كبر إبنؾ خاكيو(

ً ً
ُٖ ً
يمًـ األ ٍىر ً
ض؟ "
كف أ َّ
يـ ىي يك ي
يم نة ىك ًب ى
يرةن ىكقى ًكيَّ نة ،ىكىيتىىب ىار يؾ ًبو ىجميعي أ ى
أية (ُٖ) " -:ىكًا ٍب ىراى ي
كابراىيـ يككف أمة كبيرة  :مف الييكد كالمسيحييف اكالده باإليماف
ُٗ
كصي ب ًن ً
ً
ً
ب ،لً ىي ٍع ىمميكا ًب ِّار ىك ىع ٍدالن ،لً ىك ٍي
الر ّْ
يؽ َّ
يو ىكىب ٍيتى يو ًم ٍف ىب ٍع ًد ًه أ ٍ
ىف ىي ٍحفىظيكا طى ًر ى
أية (ُٗ) " -:أل ّْىني ىع ىرفٍتي يو ل ىك ٍي يي ى ى
الر ُّ ً ً
يـ ًب ىما تى ىكمَّ ىـ ًب ًو»" .
ىيأ ًٍت ىي َّ
ب إل ٍب ىراى ى
لكي يكصي بنيو  :عمي األب أف يعمـ بنيو .ككاضح أف كعد اهلل مشركط بحفظيـ كصاياه.
َِ
كرةى قى ٍد ىكثيىر ،ىك ىخ ًطيَّتي يي ٍـ قى ٍد ىعظي ىم ٍت ًجدِّا" .
الر ُّ
اؿ َّ
ص ىر ى
أية (َِ) " -:ىكقى ى
اخ ى
ب« :إً َّف ي
كـ ىك ىع يم ى
س يد ى
صراخ في سدكـ :مف بشاعة خطاياىـ صارت الخطايا تصرخ طالبة القصاص أك أف األرض التي تمكثت

صارت تصرخ مف فساد أىميا كما حدث في حالة دـ ىابيؿ الصارخ إلي اهلل.
ُِ
اخيا ً
ً
ً
ىعمى يـ»" .
اآلتي إًلى َّي ،ىكًاالَّ فىأ ٍ
سى
ص ىر ى
ب ي
أية (ُِ) " -:أى ٍن ًز يؿ ىكأ ىىرل ىى ٍؿ فى ىعميكا ًبالتَّ ىماـ ىح ى
أنزؿ كأرم :ىذا ليشير لعدؿ اهلل الكامؿ فيك ال يعاقب إال بعد الفحص التاـ .كىك الذم نزؿ فيما بعد ليصمب

كيرفع عنا خطايانا إذ أخذ شكؿ العبد.
ِِ
ً
اؾ كىذ ىىبكا ىن ٍحك س يدكـ ،كأ َّ ً ً
ً
ب" .
الر ّْ
اـ َّ
ؼ ّْ
ص ىر ى
يـ فى ىك ى
الر ىجا يؿ م ٍف يى ىن ى ى ي
ى ى ى ى
أية (ِِ) " -:ىكا ٍن ى
اف لى ٍـ ىي ىز ٍؿ قىائ نما أ ى
ىم ى
ىما إ ٍب ىراى ي
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كاف إبراىيـ لـ يزؿ قائما أماـ الرب :كاف الرب قد أخبره بما نكم عممو ككاف ىذا ليدفع إبراىيـ لمصبلة كالشفاعة
كما فعؿ مع مكسي بعد ذلؾ.

كسدكـ كعمكرة مدينتاف بجكار البحر الميت أقاـ لكط في إحداىما .كسدكـ تعني إحراؽ كعمكرة تعني فيض أك
طكفاف .فالخطية تسبب اإلحتراؽ كالغرؽ .كربما نتيجة الحريؽ غرقتا .كغالبا مكاف سدكـ كعمكرة اآلف تحت

البحر الميت كىذا سبب ممكحة ىذا البحر الزائدة  ،مما تسبب فى إستحالة الحياة فيو .
أية (ِّ)ِّ " -:فىتىقىد ً ً
اؿ« :أىفىتي ٍيمً يؾ ا ٍل ىب َّار ىم ىع األ ًىث ًيـ؟ "
يـ ىكقى ى
َّـ إ ٍب ىراى ي
ى
حينما سمع إبراىيـ بمصير سدكـ كعمكرة لـ يتحدث مع اهلل عف إبنو المقبؿ كال كعكد اهلل بؿ إىتـ كصمي كتشفع

عف سدكـ كعمكرة .ىي صكرة حية لمحب الناضج الذم فيو ينشغؿ اإلنساف بخبلص إخكتو .ىكذا نفكس

القديسيف ال تيتـ بما لنفسيا بؿ بما لآلخريف.
ِْ
ىج ًؿ
كف ىب ِّا
سى أ ٍ
ار ًفي ا ٍل ىم ًدي ىن ًة .أىفىتي ٍيمً يؾ ا ٍل ىم ىك ى
س ى
ىف ىي يك ى
صفى يح ىع ٍن يو ًم ٍف أ ٍ
اف ىكالى تى ٍ
كف ىخ ٍم ي
األيات (ِْ " -:)ّّ-ىع ى
ً ً ِٓ
كف ا ٍل ىب ُّار ىكاأل ًىث ًيـ.
يف ف
يف ىب ِّا
يو؟ ىحا ى
ىف تى ٍف ىع ىؿ ًم ٍث ىؿ ى ىذا األ ٍىم ًر ،أ ٍ
شا لى ىؾ أ ٍ
ىف تي ًم ى
يت ا ٍل ىب َّار ىمعى األ ًىث ًيـ ،فى ىي يك ي
ار الًَّذ ى
ا ٍل ىخ ٍم ًس ى
ِٔ
ب« :إً ٍف كج ٍد ي ً
َّاف يك ّْؿ األ ٍىر ً
ار ًفي ا ٍل ىم ًدي ىن ًة،
يف ىب ِّا
الر ُّ
اؿ َّ
ص ىنعي ىع ٍدالن؟» فىقى ى
ىحا ى
كـ ىخ ٍم ًس ى
شا لى ىؾ! أ ىىدي ي
ىى
ض الى ىي ٍ
ت في ى
س يد ى
ىجمً ًيـ»ِٕ .فىأىج ً ً
فىًإ ّْني أىصفىح ع ًف ا ٍلم ىك ً ّْ ً ً
اب
يـ ىكقى ى
اؿ« :إً ّْني قى ٍد ى
ش ىر ٍع ي
ت أي ىكمّْ يـ ا ٍل ىم ٍكلىى ىكأىىنا تيىر ه
ى ى
ٍ ي ى
اف يكمو م ٍف أ ٍ ٍ
ى
اب إ ٍب ىراى ي
ِٖ
ً ً
ً
اؾ
كف ىب ِّا
ت يى ىن ى
س ًة؟» فىقىا ىؿ« :الى أ ٍ
يىمً يؾ إً ٍف ىك ىج ٍد ي
ىك ىرىم ه
س ى
س نة .أىتي ٍيم يؾ يك َّؿ ا ٍل ىمدي ىنة ًبا ٍل ىخ ٍم ى
ار ىخ ٍم ى
ص ا ٍل ىخ ٍم ي
َّما ىنقى ى
اد .يرب ى
ِٗ
ىج ًؿ
كف» .فىقى ى
ضا ىكقى ى
كج ىد يى ىن ى
سى أ ٍ
يف» .فى ىع ى
اؾ أ ٍىرىب يع ى
س نة ىكأ ٍىرىب ًع ى
اؿ« :الى أىف ىٍع يؿ ًم ٍف أ ٍ
اد يي ىكمّْ يم يو أ ٍىي ن
ىف يي ى
اؿ « :ىع ى
ىخ ٍم ى
َّ
اؿ« :الى ي ً
ت يى ىنا ىؾ
كف» .فىقى ى
يف» .فىقى ى
كج ىد يى ىن ى
سى أ ٍ
اؿ« :الى أىف ىٍع يؿ إً ٍف ىك ىج ٍد ي
اؾ ثىالى ثي ى
األ ٍىرىب ًع ى
ىف يي ى
ىٍ
س ىخط ا ٍل ىم ٍكلىى فىأىتى ىكمَّ ىـ .ىع ى
ُّ
ىج ًؿ
اؾ ًع ٍ
كف» .فىقى ى
يف» .فىقى ى
كج ىد يى ىن ى
اؿ« :إً ّْني قى ٍد ى
اؿ« :الى أ ٍ
سى أ ٍ
ش ىر ٍع ي
ش ير ى
ثىالى ًث ى
يىمً يؾ ًم ٍف أ ٍ
ىف يي ى
ت أي ىكمّْ يـ ا ٍل ىم ٍكلىى .ىع ى
ِّ
ًً
اؿ« :الى ي ً
يىًم يؾ
ا ٍل ًع ٍ
ش ىرةه» .فىقى ى
يف» .فىقى ى
اؾ ىع ى
كج ىد يى ىن ى
اؿ« :الى أ ٍ
سى أ ٍ
ش ًر ى
ىف يي ى
ىٍ
س ىخط ا ٍل ىم ٍكلىى فىأىتى ىكمَّ ىـ ىذه ا ٍل ىم َّرةى فىقى ٍط .ىع ى
ّّ
ً ً
ً ً
ب ًع ٍن ىدما فىر ى ً
ً
يـ إًلىى ىم ىك ًان ًو".
الر ُّ
ب َّ
ىج ًؿ ا ٍل ىع ى
ًم ٍف أ ٍ
ش ىرًة» .ىكىذ ىى ى
ى ى
يـ ،ىك ىر ىج ىع إ ٍب ىراى ي
غ م ىف ا ٍل ىكالىـ ىم ىع إ ٍب ىراى ى

نبلحظ في ىذه األيات

ُ .اتضاع إبراىيـ أماـ اهلل " أنا تراب كرماد" ىكذا يجب اف نقؼ أماـ اهلل.

ِ .شفاعتو عف اآلخريف كصبلتو عنيـ .كلـ ينشغؿ بنفسو كمشكمتو ىك الشخصية.

ّ .لك كجد في سدكـ َُ أبرار لنجت كىذا يشير لبركة كجكد قديسيف في مكاف ما .كىذا معنى قكؿ السيد
المسيح أنتـ ممح األرض .

ْ .صبلة إبراىيـ تكقفت عند َُ أبرار كلـ يكمؿ فمعمو إقتنع بأف ىذا الشعب يستحؽ ماداـ ال يكجد كال حتي
عشرة أبرار .كغالبان ما كاف يدفعو لمصبلة كالشفاعة ىك الركح القدس الذم يعممنا كيؼ نصمي كىك الذم

يضع كبلمان في أفكاىنا( ىكُْ .) ِ:كالركح القدس ىك الذم أقنع إبراىيـ أف يكؼ فيـ ال يستحقكف.

إنما قبؿ اهلل صبلة كشفاعة إبراىيـ كأنقذ لكطان كزكجتو كابنتيو بؿ كاف مف أجؿ خاطر إبراىيـ أف
المبلكيف سمحا لمكط أف يخرج معو أصياره ،إال أف أصياره لـ يستفيدكا مف ىذه الفرصة.
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ٓ .ذىب الرب عندما فرغ مف الكبلـ مع إبراىيـ  :فاهلل حاضر طالما كاف إبراىيـ يصمي كيتشفع .لذلؾ يقكؿ
بكلس الرسكؿ صمكا ببل إنقطاع ُتس ُٕٓ:
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األصحاح التاسع عشر

عكدة لمجدكؿ

اهلل لو طرؽ يجذب بيا النفس لمسماء ككؿ طريقة تتناسب مع حالة الشخص .ففي اإلصحاح السابؽ نجد اهلل في

شركة حمكة مع إبراىيـ يجذبو لمسماكيات كفي ىذا اإلصحاح نجد صكرة عكسية ،إنذار بالدينكنة كالخراب كالحريؽ
ليجذب لكط خارج دائرة الشر.

ككانت خطية سدكـ كعمكرة ىي الشذكذ الجنسي كتسمي في العربية المكاط نسبة إلي لكط كىى تسمية خطأ فمكط

برئ مف ىذه الجريمة فمماذا تنسب إليو  .كلكف في اإلنجميزية تسمي السدكمية  Sodomyنسبة لسدكـ كعمكرة

كىذه تسمية صحيحة.

ُ
ً
سا ًفي ىب ً
اء ا ٍل ىمالى ىك ً
اـ
كـ .ىفمى َّما ىر ي
اء ،ىك ىك ى
اب ى
اف ليكطه ىجال ن
س ن
كـ ىم ى
اف إًلىى ى
أية (ُ) " -:فى ىج ى
آى ىما ليكطه قى ى
س يد ى
س يد ى
ً ً
س ىج ىد ًب ىك ٍج ًي ًو إًلىى األ ٍىر ً
ض" .
ٍ
الست ٍق ىبال ًي ىما ،ىك ى

باب المدينة  :كاف العظماء كالكجياء كالقضاة ىـ الذيف يجمسكف في باب المدينة فيذا يدؿ عمي عظـ المركز
كغني لكط الذم كصؿ ليما .كنجد ىنا لكط الذم تربي في بيت إبراىيـ يصنع ما صنعو إبراىيـ في ضيافة

الغرباء.

ِ
ٍى ىب ً
مً ،ميالى إً ىلى ىب ٍي ًت ىع ٍب ًد يك ىما ىكًبيتىا ىكا ٍغ ًسالى أ ٍىر يجمى يك ىما ،ثي َّـ تيىب ّْك ىر ً
اف ًفي
س ّْي ىد َّ
أية (ِ) " -:ىكقى ى
اف ىكتىذ ى
اؿ « :ىيا ى
ط ًر ً
يت»" .
يق يك ىما» .فىقىاالى« :الى ،ىب ٍؿ ًفي َّ
ى
اح ًة ىن ًب ي
الس ى
ال ،بؿ في الساحة نبيت  :كاف الغريب يبيت في الساحة إذا لـ يجد مكانان آخر (قض ُٗ )َِ،ُٓ:ككاف ىذا

إحتجاجان منيما عمي لكط كبيتو .إذ فضبل أف يبيتا في ساحة المدينة .نجد في ِبط ِ ٖ:أف القديس بطرس

يطمؽ عمي لكط لقب البار فيك بار نسبيان بالنسبة لشعب سدكـ كعمكرة كلكف بره ىذا يتصاغر جدان بالنسبة لبر

إبراىيـ .ككاف خطأ لكط الكاضح انو إختار أف يسكف في ىذا المكاف الشرير كبعد أف إكتشؼ شره لـ يتركو.
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كىنا مقارنة بيف إبراىيـ كلكط
إبراىيـ
ُ.يستضيؼ الرب كمالكيف في شركة حب كصداقة.

لكط
ُ.بالكاد يخمصو المالكيف مف الدمار مف مدينة إختارىا
ىك.

ِ.كاف لقاء إبراىيـ معيـ في النيار

ِ.لقاء لكط معيـ كاف في المساء.

(فيك يحيا في النكر).
ّ.إستضاؼ إبراىيـ الرب كمالكيف.

ّ.لكط لـ يذىب لو سكم المالكيف.

ْ.قبمكا دعكة إبراىيـ فك ارن" .قالكا ىكذا نفعؿ كما تكممت".

ْ.رفضكا الدخكؿ أكالن ثـ دخمكا بعد إلحاح مف لكط بعد

ٓ.كليمة إبراىيـ تضمنت سر الثالكث كالقيامة سر المسيح

ٓ.كليمة لكط عادية.

اف كانا يفضالف أف يبيتا في الساحة.

كالمصمكب كالمقاـ فيك عينو مفتكحة.
ٔ.إنتيي لقاء إبراىيـ معيـ بالبركة لو كلسارة.

ٔ.إنتيي المقاء معيـ بالكاد بنجاتو مف الدمار

ٕ.إبراىيـ يقؼ كشفيع عف اآلخريف.

ٕ.لكط يتكسؿ ألف يسكف في صكغر كليس في الجبؿ.

ٖ.إبراىيـ إختار لو اهلل األ رض.

ٖ.لكط إختار لنفسو كترؾ الصحبة الطيبة.

ٗ.إبراىيـ كاف قمبو عمي الخيمة كالمذبح.

ٗ.لكط بحث عف العشب كالمراعي (يختار المادة).

َُ.ظؿ ح ارن في محبة اهلل.

َُ.فقد شجاعتو األدبية كحريتو الشخصية.

ُُ.ىك أنقذ لكط بشفاعتو بؿ كرث كؿ األرض

ُُ.أضاع كؿ شئ إختاره

كالحظ أف إلحاح لكط أف يبيت الرجبلف عنده كاف ليحمييما مف شر أىؿ سدكـ الذم يعرفو.
أية (ّ)ّ" -:فىأىلى َّح عمى ٍي ًيما ًجدِّا ،فىماالى إًلى ٍي ًو كىد ىخالى ب ٍيتى يو ،فىص ىنع لىيما ً
ير فىأى ىكالى" .
ض ىيافى نة ىك ىخ ىب ىز فى ًط نا
ى
ى
ى ى يى
ى
ى ى
ْ
ً ً
ً
الش ٍي ًخ ،يك ُّؿ َّ
كـً ،م ىف ا ٍل ىح ىد ًث إًلىى َّ
الش ٍع ًب ًم ٍف
ط ىج ىعا أى ىحا ى
اض ى
أية (ْ) " -:ىكقى ٍبمى ىما ٍ
ط ًبا ٍل ىب ٍيت ًر ىجا يؿ ا ٍل ىمدي ىنةً ،ر ىجا يؿ ى
س يد ى
اىا" .
ٍص ى
أىق ى

الحظ فساد الشعب كمو مف الحدث إلي الشيخ .الكؿ صار في نجاسة.
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ٓ
الر يجالى ًف المَّ ىذ ً
ىخ ًر ٍج يي ىما إًلى ٍي ىنا لً ىن ٍع ًرفى يي ىما»" .
اد ٍكا ليكطنا ىكقىاليكا لى يو« :أ ٍىي ىف َّ
اف ىد ىخالى إًلى ٍي ىؾ المٍَّيمى ىة؟ أ ٍ
أية (ٓ) " -:فى ىن ى
لنعرفيما :ىي لغة الكتاب الميذبة لممعاشرة الجنسية.
ٕ
األيات (ٔٔ" -:)ٕ-فى ىخر ىج إًلى ٍي ًيـ ليكطه إًلىى ا ٍل ىب ً
ش ِّار ىيا إً ٍخ ىكًتي" .
اب ىكأ ٍ
اءهي ىكقى ى
اؿ« :الى تى ٍف ىعميكا ى
ىغمى ى
ؽ ا ٍل ىب ى
اب ىك ىر ى
ٍ
ى

ىما ى ىذ ً
اف
س يف ًفي يع ييكًن يك ٍـ .ىكأ َّ
إًلى ٍي يك ٍـ فىاف ىٍعميكا ًب ًي ىما ىك ىما ىي ٍح ي
س ٍق ًفي»" .
ى

أية (ٖ) ٖ " -:يى ىكىذا لًي ٍاب ىنتى ً
يخ ًر يج يي ىما
اف لى ٍـ تى ٍع ًرفىا ىر يجالن .أ ٍ
ت ًظ ّْؿ
َّ
الر يجالى ًف فىالى تى ٍف ىعميكا ًب ًي ىما ى
ش ٍي نئا ،أل َّىن يي ىما قى ٍد ىد ىخالى تى ٍح ى
لكط يحاكؿ اف يصمح المكقؼ كلكف بطريقة فاسدة ،أك قاؿ ىذا ليخجميـ.

ٗ
اإل ٍنس ي ً
اآلف ىن ٍف ىع يؿ ًب ىؾ
أية (ٗ) " -:فىقىاليكاٍ « :اب يع ٍد إًلىى يى ىن ى
ب ،ىك يى ىك ىي ٍح يك يـ يح ٍك نما .ى
اف ل ىيتى ىغ َّر ى
اء ى ىذا ً ى
اؾ» .ثي َّـ قىاليكا « :ىج ى
ً
ً و ً
اب" ،
َّمكا لً يي ىك ّْ
ى
س يركا ا ٍل ىب ى
ش ِّار أى ٍكثىىر م ٍن يي ىما» .فىأىلى ُّحكا ىعمىى ا ٍل َّر يجؿ ليكط جدِّا ىكتىقىد ي

كىك يحكـ حكمان  :لـ يحتمؿ ىؤالء األشرار أف لكط يمنعيـ مف اإلعتداء الجنسي عمي الرجميف فقالكا ىؿ يتحكـ

فينا ىذا الغريب .بؿ ىددكه بأف يفعمكا فيو ش انر أكثر منيما .كربما ىـ إستاءكا مف قكلو في (ٕ) ال تفعمكا ش انر
فقالكا ىؿ يحكـ ىذا الغريب بأف أعمالنا شريرة.

َُ
اب" .
الر يجالى ًف أ ٍىي ًد ىي يي ىما ىكأ ٍىد ىخالى ليكطنا إًلى ٍي ًي ىما إًلىى ا ٍل ىب ٍي ًت ىكأ ٍ
أية (َُ) " -:فى ىم َّد َّ
ىغمىقىا ا ٍل ىب ى
حاكؿ لكط أف يحمي ضيفيو فطمب أف يخرج بنتيو لكف قاما الغريباف بحمايتو مع أىؿ بيتو.
ُُ
يف ىعمىى ىب ً
ير إًلىى ا ٍل ىك ًب ً
الص ًغ ً
ىف
اى ٍـ ًبا ٍل ىع ىمىً ،م ىف َّ
أية (ُُ) " -:ىكأ َّ
ىما ّْ
ير ،فى ىع ًج يزكا ىع ٍف أ ٍ
ض ىرىب ي
الر ىجا يؿ الًَّذ ى
اب ا ٍل ىب ٍي ًت فى ى
اب" .
ىي ًج يدكا ا ٍل ىب ى

ضرباىـ بالعمي  :الكممة المستخدمة لمعمي تش ير لنكر شديد يممع فيفقد اإلنساف رؤيتو أك يحدث نكع مف عدـ
تكافؽ النظر مع العقؿ فيضؿ اإلنساف طريقو (كىذا ىك حاؿ الخاطئ ليـ عيكف لكنيـ ال يبصركف أع ِٖ)ِٔ:

فيـ ظنكا أنيـ يركف باب البيت لكنيـ سعكا كراء شئ أخر( .راجع ِ مؿ ٔ )ُٖ:حيث إستخدمت نفس الكممة.
أك قد تعني أنيـ أحيطكا بظبلـ يتخبطكا فيو .كالحظ تسمسؿ ضربات اهلل لمخطاة لمتحذير قبؿ الضربة العظيمة.
ُ .كقكعيـ تحت الجزية كخضكعيـ لكدرلعكمر ُِ سنة.
ِ .الحرب كاألسر لمنفكس كالممتمكات.
ّ .ضربة العمي.

ْ .ك ارزة لكط لكنيـ اعتبركه يمزح كلـ ييرب أحد.
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ُِ
الرجالى ًف لًمي و
يؾ ىكىب ىن ًات ىؾ ىك يك َّؿ ىم ٍف لى ىؾ ًفي ا ٍل ىم ًدي ىن ًة،
أية (ُِ) " -:ىكقى ى
ىص ىي ىار ىؾ ىكىب ًن ى
كط « :ىم ٍف لى ىؾ أ ٍىي ن
اؿ َّ ي
ىي ىنا؟ أ ٍ
ضا ي
ىخ ًر ٍج ًم ىف ا ٍل ىم ىك ً
اف" ،
أٍ

مف لؾ ىينا :نظ انر لشفاعة إبراىيـ فالمبلكاف كاف مستعداف إلنقاذ أقرباء لكط.

أية (ُّ)ُّ " -:أل َّىن ىنا يم ٍيمً ىك ً
ب لً ين ٍيمً ىك يو»" .
الر ُّ
الر ّْ
سمى ىنا َّ
اـ َّ
اف ى ىذا ا ٍل ىم ىك ى
ب ،فىأ ٍىر ى
اف ،إً ٍذ قى ٍد ىعظي ىـ ي
ص ىار يخ يي ٍـ أ ى
ىم ى
أية (ُْ)ُْ " -:فى ىخرج ليكطه ك ىكمَّـ أىصياره ً
اخ ير يجكا ًم ٍف ى ىذا ا ٍل ىم ىك ً
ب يم ٍيمً هؾ
اف ،أل َّ
الر َّ
ىف َّ
كمكا ٍ
يف ىب ىن ًات ًو ىكقى ى
اآلخ ًذ ى
ى ى ٍ ى ىي
ىى
اؿ« :قي ي
ىص ىي ً
اف ىك ىم ً
ارًه" .
ا ٍل ىم ًدي ىن ىة» .فى ىك ى
از وح ًفي أ ٍ
ىع يي ًف أ ٍ
أصياره األخذيف بناتو :سبؽ كقاؿ أف بناتو لـ يعرفكا رجبلن فيككف ىؤالء األصيار إما في حالة خطكبة لمبنات أك
كاف لكط لو بنات آخريف متزكجيف كىمككا مع ىبلؾ سدكـ كعمكرة.

كاف كمازح :فالكعظ ال يصمح إذا كاف سمكؾ الشخص ال يؤيده .كبالنسبة ألىؿ سدكـ نقكؿ إف مف اعتاد عمي
المزاح فحيف يأتي كقت الجد نجده مازحان .فيـ كانكا يمكف أف يخمصكا لكف في كؿ جيؿ يرم األشرار في إنذارات

اهلل ىزالن كمزاحان فيستخفكف بيا.

ُٓ
ً
اف يع ّْجالى ًف ليك ن ً
كدتى ٍي ًف لً ىئالَّ
أية (ُٓ) " -:ىكلى َّما ى
ام ىأرىتى ىؾ ىك ٍاب ىنتى ٍي ىؾ ا ٍل ىم ٍك يج ى
طمى ىع ا ٍلفى ٍج ير ىك ى
اف ا ٍل ىمالى ىك ً ي ى
طا قىائمى ٍي ًف« :قي ٍـ يخذ ٍ
تى ٍيمً ىؾ ًبًإثًٍـ ا ٍل ىم ًدي ىن ًة»" .

قـ :ىي دعكة مف السماء أف نقكـ مع المسيح القائـ مف األمكات في الفجر.

ُٔ
ًً ً
الر ّْ
شفىقى ًة َّ
س ىؾ َّ
ب ىعمى ٍي ًو ،ىكأ ٍ
ام ىأرًىت ًو ىكًب ىي ًد ٍاب ىنتىٍي ًو ،لً ى
ىخ ىر ىجاهي ىك ىك ى
ض ىعاهي
أية (ُٔ) " -:ىكلى َّما تىىكا ىنى ،أ ٍىم ى
الر يجالى ًف ًب ىيده ىكًب ىيد ٍ
ىخ ً
ار ىج ا ٍل ىم ًدي ىن ًة".
عجيب أف يجذب المبلكاف لكط كعائمتو لخارج المدينة .فيـ متمسككف بالدنيكيات لمنفس األخير .فكاف لكط

متمسكان بالمكاف كبثركتو ال يريد أف يتركيا.

ُٕ
اى ٍـ إًلىى ىخ ً
ؼ
اف لى َّما أ ٍ
اى ير ٍب لً ىح ىي ًات ىؾ .الى تى ٍنظي ٍر إًلىى ىك ىرًائ ىؾ ،ىكالى تى ًق ٍ
ار وج أ َّىن يو قى ى
اؿٍ « :
ىخ ىر ىج ي
األيات (ُٕ " -:)ِِ-ىك ىك ى
ُٖ
ًفي يك ّْؿ الد ً
س ّْي يد ُٗ .يى ىكىذا ىع ٍب يد ىؾ قى ٍد ىك ىج ىد ًن ٍع ىم نة ًفي
اى ير ٍب إًلىى ا ٍل ىج ىب ًؿ لً ىئالَّ تى ٍيمً ىؾ» .فىقى ى
َّائ ىرًةٍ .
اؿ ىل يي ىما ليكطه« :الى ىيا ى
ت إًلى َّي ًباس ًت ٍبقى ً
ً
ب إًلىى ا ٍل ىج ىب ًؿ لى ىع َّؿ َّ
الش َّر يي ٍد ًريك ًني
ىف أ ٍ
اء ىن ٍف ًسي ،ىكأىىنا الى أىق ًٍد ير أ ٍ
ص ىن ٍع ى
ىع ٍي ىن ٍي ىؾ ،ىك ىعظَّ ٍم ى
ىى ير ى
ٍ
ت لي ٍطفى ىؾ الَّذم ى
اؾ .أىلى ٍيس ٍت ًىي ً
ىذ ًه قى ًريب هة لً ٍمير ًب إًلى ٍييا ك ًىي ً
كت َِ .يىكىذا ا ٍلم ًدي ىن ية ً
يرةن؟ فىتى ٍح ىيا
ب إًلىى يى ىن ى
يرةه .أ ٍ
ىم ى
ىى ير ي
ى
ى ى
ى
ى ى ى ى
ى
صغ ى
صغ ى
ىى
ى
فىأ ي
ِِ
ُِ
ً
ىس ًر ًع
ىن ٍف ًسي» .فىقى ى
ضا ،أ ٍ
ب ا ٍل ىم ًدي ىن ىة الًَّتي تى ىكمَّ ٍم ى
اؿ لى يو« :إً ّْني قى ٍد ىرفى ٍع ي
ت ىك ٍج ىي ىؾ ًفي ى ىذا األ ٍىم ًر أ ٍىي ن
ىف الى أىقٍم ى
ت ىع ٍن ىيا .أ ٍ
ً ً
ش ٍي نئا حتَّى تى ًجيء إًلىى يى ىن ى ً ً ً
صك ىغ ىر»" .
اى ير ٍب إًلىى يى ىن ى
ٍ
ىستى ًطيعي أ ٍ
ىف أىف ىٍع ىؿ ى ى
اؾ» .لذل ىؾ يدع ىي ٍ
اؾ أل ّْىني الى أ ٍ
اس يـ ا ٍل ىمدي ىنة « ي
ى
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طمب المبلكاف مف لكط أف ييرب إلي الجبؿ فإختار اف يذىب إلي مدينة صكغر!! كعجيب أف يختار اهلل

إلنساف المكاف اآلمف فيختار اإلنساف لنفسو  ،فيؿ رأم لكط أف اختياره أفضؿ كاألعجب أنو بعد أف رفض
الصعكد لمجبؿ عاد كصعد لمجبؿ (آية َّ) .فيؿ كاف لكط متعبان ال يستطيع صعكد الجبؿ كىؿ يتعب مف يجذبو
مبلكاف .ىؿ خاؼ لكط أف ال يستطيع الكصكؿ لمجبؿ قبؿ أف يأتي الدمار؟ ىذا مردكد عميو فالمبلؾ أفيمو أنو

ال يستطيع أف يفعؿ شئ إف لـ ييرب لكط كينجك (ِِ) أك ىؿ ىك طمع أف تككف صكغر ممكان لو فيقكؿ "اليست

ىي صغيرة فتحيا نفسي"  :أم ىي صغيرة فآلخذىا ميراثان ألحيا عكضان عف كؿ ما خسرتو في سدكـ .كصكغر
كانت أصغر مدف الدائرة .كىذا حاؿ كثيريف يدعكىـ اهلل لصعكد الجبؿ المقدس فيكتفكا بصكغر أم بنصيب

مادم أرضي .ميما كاف كبي انر فيك تافو بالنسبة لمسماكيات.
ِّ
س ىعمىى األ ٍىر ً
ش ىرقى ًت َّ
صك ىغ ىر" ،
أية (ِّ) " -:ىكًا ٍذ أى ٍ
ض ىد ىخ ىؿ ليكطه إًلىى ي
الش ٍم ي
ً ِٓ
ِْ
ب ًت ٍم ىؾ
كرةى ًك ٍب ًريتنا ىكىن نا
الر ُّ
الر ّْ
ب ًم ىف َّ
ار ًم ٍف ًع ٍن ًد َّ
األيات (ِْ " -:)ِٓ-فىأ ٍىمطى ىر َّ
الس ىماء .ىكىقمى ى
ب ىعمىى ى
كـ ىك ىع يم ى
س يد ى
ً
ً
ات األ ٍىر ً
س َّك ً
ض" .
اف ا ٍل يم يد ًف ،ىكىن ىب ى
ا ٍل يم يد ىف ،ىك يك َّؿ الدَّائ ىرًة ،ىك ىجم ى
يع ي

اهلل في رحمتو لـ يمطر عمي سدكـ كعمكرة قبؿ أف يدخؿ لكط إلي صكغر فيك حريص عمي لكط كإنساف بار

"قصبة مرضكضة ال يقصؼ كفتيمة مدخنة ال يطفئ"

فأمطر الرب… مف عند الرب :ىذه تشبو "قاؿ الرب لربي" كالمعني أف اإلبف أمطر مف عند اآلب (اآلب يريد
كاإلبف ينفذ)  .كغالبان كاف خراب سدكـ كعمكرة عف طريؽ بركاف قذؼ حممان فطبيعة المنطقة كبريتية كباطف

األرض بو غازات مكتكمة مضغكطة قابمة لئلشتعاؿ كقد إنطمقت بفعؿ أحد الزالزؿ ثـ إشتعمت كنزلت عمي
األرض بشكؿ أمطار ممتيبة .كربما كانت ىناؾ صكاعؽ مف السماء تشعؿ أبار الحمر المكجكدة بكثرة .الميـ أف

غضب اهلل أحرؽ المدف بطريقة ما بسبب شرىا .كىكذا كؿ مف يجرم كراء شيكتو ستحرقو نار غريبة (يو ٕ)
كما حدث في سدكـ كعمكرة ىك نمكذج لمنار األبدية .

قمب مدف الدائرة = غالبان تشير لغرقيـ في البحر الميت ،بحر الممح.
ًً
ً
أية (ِٔ)ِٔ " -:كىن ى ً
كد ًم ٍم وح".
ص ىار ٍت ىع يم ى
ام ىأرىتي يو م ٍف ىك ىرائو فى ى
ى
ظ ىرت ٍ
اهلل حكليا بقدرتو لعمكد ممح .أك أنيا إختنقت مف الكبريت كالدخاف ثـ غطي الممح جسدىا فصار ليا قب انر .أك
إنيالت عمييا الحمـ السائمة كجمدت عمييا فصارت عمكد ممح .لكف لماذا؟ ىي نظرت لسدكـ مشتيية خطاياىا.

كلذلؾ قاؿ السيد المسيح "اذكركا إمراة لكط لك ُٕ "ّٕ:فيي إشتيت أشياء عالمية كخطاياىا بينما ىي صاعدة
لمجبؿ فعمينا أف ال ننظر لمكراء كنمتد إلي ما ىك قداـ .كالممح في الكتاب المقدس يشير لعدـ الفساد ،فيقاؿ العيد

عيد ممح أم أبدم  .كامراة لكط أصبحت شاىدة عمي نتائج الخطية شيادة أبدية.
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ِٕ َّ ً ً
يـ
األيات (ِٕ " -:)ِٖ-ىكىبك ىر إ ٍب ىراى ي
ض الد ً
كرةى ،ىكىن ٍح ىك يك ّْؿ أ ٍىر ً
َّائ ىرًة ،ىكىنظى ىر
ىك ىع يم ى

ِٖ
اف الًَّذم كقى ى ً ً
ًفي ا ٍل ىغ ًد إًلىى ا ٍل ىم ىك ً
كـ
الر ّْ
ب ،ىكتى ى
اـ َّ
طمَّ ىع ىن ٍح ىك ى
ى
ؼ فيو أ ى
س يد ى
ىم ى
اف األ ٍىر ً
اف األىتي ً
ص ىع يد ىك يد ىخ ً
كف" .
ىكًا ىذا يد ىخ ي
ض ىي ٍ

إبراىيـ كاف قد عرؼ قرار اهلل بالنسبة لسدكـ كىك ذىب لينظر حزينان عمي مصيرىما كىك نظر كلـ يتحكؿ لعمكد

ممح فيناؾ فرؽ في النظرة  .إبراىيـ ال يشتيي الخطية بؿ يرثي عمي الخطاة.

ِٗ
ً
ً ً
ىخرب اهلل م يد ىف الد ً
يف
َّائ ىرًة أ َّ
أية (ِٗ) " -:ىك ىح ىد ى
س ًط اال ٍن ًقالى ًبً .ح ى
س ىؿ ليكطنا م ٍف ىك ى
يـ ،ىكأ ٍىر ى
ث لى َّما أ ٍ ى ى ي ي
ىف اهللى ىذ ىك ىر إ ٍب ىراى ى
ً
ً
ييا ليكطه".
ىقمى ى
س ىك ىف ف ى
ب ا ٍل يم يد ىف الَّتي ى

ىذه اآل ية تثبت قكة شفاعة إبراىيـ كالحظ أف إبراىيـ لـ يتشفع في لكط كعائمتو فقط بؿ لمجميع كلكف اهلل أنقذ كؿ

فتيمة مدخنة .كلنبلحظ المدعكيف لمخركج.

ُ .أصيار لكط :ىؤالء إستيانكا ككاف لكط كمازح في أعينيـ كىؤالء ىمككا إذ رفضكا.

إمرة لكط :تمثؿ المتكاجديف في الكنيسة تكاجدان جسديان لكف قمبيـ مشتعؿ بمحبة العالـ كىذه ىمكت.
ِ .أ

ّ .إبنتي لكط :خرجتا لكف قمبيما لـ يكف نقيان ،خرجتا خكفان مف المكت كليس رغبة في عدـ الشركة مع
األشرار .كانتا ليما صكرة التقكم كداخميـ مممكءان ش انر.

ْ .لكط :متردد يمسكو المبلكاف ليجذباه ،متباطئ ،يجادؿ في كبلـ اهلل كيرفض صعكد الجبؿ كيذىب إلي
صكغر (مثاؿ لمف يرفض التقديس الكامؿ) .

حقان قصبة مرضكضة ال يقصؼ.

ً
األيات (ََّّ" -:)ّٖ -ك ً
س يك ىف ًفي
س ىك ىف ًفي ا ٍل ىج ىب ًؿ ،ىك ٍاب ىنتىاهي ىم ىعوي ،أل َّىن يو ىخ ى
اؼ أ ٍ
ىف ىي ٍ
صك ىغ ىر ىك ى
صع ىد ليكطه م ٍف ي
ى ى
ُّ
صك ىغر .فىس ىك ىف ًفي ا ٍلم ىغارًة يىك ك ٍاب ىنتىاه .كقىالى ًت ا ٍل ًب ٍكر لً َّ ً
س ًفي األ ٍىر ً
ض ىر يج هؿ لً ىي ٍد يخ ىؿ
ش ى
يرًة« :أ يىبكىنا قى ٍد ى
اخ ،ىكلى ٍي ى
ى ى ى ى ي ى
ى
مصغ ى
ي
ي ى
ّّ
ِّ
ً
ً
ً
ادة يك ّْؿ األ ٍىر ً
اى ىما ىخ ٍم نار
سقىتىا أ ىىب ي
سقي أ ىىبا ىنا ىخ ٍم نار ىكىن ٍ
ىعمى ٍي ىنا ىك ىع ى
ضطىجعي ىم ىع يو ،فى ين ٍح ًيي م ٍف أىًبي ىنا ىن ٍ
ض .ىىمي َّـ ىن ٍ
سالن» .فى ى
ّْ
اعيا كالى ًب ًقي ً
اضطىجع ٍت مع أىًبييا ،كلىـ يعمىـ ًب ٍ ً ً
ً
َّ ً
ً ً
ىف
ث ًفي ا ٍل ىغ ًد أ َّ
ام ىيا .ىك ىح ىد ى
ى
اضط ىج ى ى
في ت ٍم ىؾ الم ٍيمىة ،ىكىد ىخمىت ا ٍل ًب ٍك ير ىك ٍ ى ى ى ى ى ى ٍ ى ٍ ٍ
ارح ىة مع أىًبي .ىنس ًق ً
ا ٍل ًب ٍكر قىالى ٍت لً َّ ً
اضطى ًج ًعي ىم ىع يو،
ضا فى ٍاد يخمًي ٍ
اضطى ىج ٍع ي
يرًة« :إً ّْني قىًد ٍ
يو ىخ ٍم نار المٍَّيمى ىة أ ٍىي ن
ت ا ٍل ىب ً ى ى ى
ٍ
مصغ ى
ى
ّٓ
ضا ،كقىام ًت َّ ً
َّ ً
ً ً
ً
اضطى ىج ىع ٍت ىم ىع يو ،ىكلى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ
سقىتىا أ ىىب ي
يرةي ىك ٍ
فى ين ٍح ًي ىي م ٍف أىًبي ىنا ىن ٍ
سالن» .فى ى
الصغ ى
اى ىما ىخ ٍم نار في ت ٍم ىؾ الم ٍيمىة أ ٍىي ن ى ى
ّٔ
ً
ّٕ ً
و ً
ً
ً ً
ًب ٍ ً ً
كآب» ،ىك يى ىك أ يىبك
اس ىم يو « يم ى
اضط ىجاع ىيا ىكالى ًبق ىيام ىيا ،فى ىح ًبمىت ٍاب ىنتىا ليكط م ٍف أىًبي ًي ىما .فى ىكلى ىدت ا ٍل ًب ٍك ير ٍابنا ىكىد ىعت ٍ
ً
ً
يف إًلىى ا ٍليكًـّٖ .ك َّ ً
كف إًلىى ا ٍل ىي ٍكًـ".
اس ىم يو « ًب ٍف ىع ّْمي» ،ىك يى ىك أ يىبك ىب ًني ىع ُّم ى
ا ٍل يمكآ ًب ّْي ى
يرةي أ ٍىي ن
ضا ىكلى ىدت ٍابنا ىكىد ىعت ٍ
ىٍ
ى
الصغ ى

نجد لكط ىنا كقد صعد لمجبؿ كىذا ما قد رفضو أكالن .كلك ذىب أكالن لكاف قد ذىب في إيماف كمحبة كطاعة هلل

كإبف أما اآلف فيك يذىب خائفان كعبد .كىذا الفصؿ الذم بو يختـ الكتاب قصة لكط مؤلـ فيك أكضح أف إبنتا

لكط شربتا الكثير مف شر سدكـ كعمكرة كالبعض قدـ عذ انر ليما أنيف تصكرف خراب العالـ كمو بعد الحريؽ فأردف
أف يحتفظف بالنسؿ أك ىف أردف أف يحتفظف بالنسؿ المقدس ظنا منيما إف إبراىيـ قد مات (فيأتي مف نسميف

المسيح) كلكنو حؿ بشرم خاطئ مرفكض .كما فعمكه كاف خطية بشعة ككاف إبنييما رأسيف لشعبيف شريريف
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مكآب (إبف األب أم منسكب ألبي األـ) كبني عمكف (إبف شعبي أم الذم مف جنسي) .كمكآب صار أمة كبيرة
ثـ إندمج مع بني عمكف في الشعكب العربية.
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األصحاح العشركف

عكدة لمجدكؿ
ب ًفي ىج ىرىار.
ش ىك ي
س ىك ىف ىب ٍي ىف قى ًاد ى
كر ،ىكتى ىغ َّر ى
ىك ى
ش ى
س ىارةى" .
ىج ىرىار ىكأ ى
ىخ ىذ ى

ُ
ً ً
ض ا ٍل ىج ين ً
اؾ إًلىى أ ٍىر ً
كب،
يـ ًم ٍف يى ىن ى
األيات (ُ " -:)ِ-ىكا ٍنتى ىق ىؿ إ ٍب ىراى ي
اىيـ ع ٍف سارةى ام أرًىت ًوً « :ىي أ ٍ ً
ِكقى ى ً ً
يمالً يؾ ىممً يؾ
يختي» .فىأ ٍىر ى
ى
اؿ إ ٍب ىر ي ى ى ى ٍ ى
س ىؿ أىًب ى
ى
ال نعرؼ لماذا ذىب إبراىيـ إلي جرار ،كىناؾ مف يقكؿ أنو تأثر مما حدث في سدكـ كعمكرة إذ آرىما تحترقاف.

أك ىك طمب مرعي آخر إذ كثرت مكاشيو ،أك لعؿ مجاعة جديدة حدثت فغادر بمكطات مم ار إلي جرار .كىنا نجد
لحظة ضعؼ إيماف ألبك اإليماف ،فييا تغيرت نظرة إبراىيـ فبدالن مف أف ينظر لمسماء بإيماف نظر ألىؿ جرار
فرآىـ أشرار فخاؼ منيـ ككرر الخدعة األكلي التي فعميا مع فرعكف بعد حكالي َِ سنة .لكف ىناؾ سؤاؿ كيؼ

ينظر ممؾ جرار إلي سارة كىي اآلف تقترب مف التسعيف مف عمرىا!! ىؿ كانت مازالت محتفظة بجماليا؟

اإلجابة أف اهلل الذم أعطاىا نسبلن ضد الطبيعة كقد غير طبيعتيا بؿ ىي كانت ترضع إسحؽ ىك نفسو أعطاىا

جدد مثؿ النسر شبابيا .كبنفس المفيكـ نفيـ كيؼ أف
حيكية تتحمؿ الكالدة كالرضاعة كتربية الطفؿ فيك الذم ى
إبراىيـ كقد إندىش أف يككف إلبف مائة عاـ قدرة أف ينجب قد إستمر ينجب بعد أف تزكج قطكرة كعمره َُْ
عامان كأنجب منيا ٔ أكالد فعطايا اهلل دائمة ال يرجع فييا.

إبيمالؾ :غالبا ال تعني إسمان بؿ لقبان مثمما كاف فرعكف في مصر ىك ممؾ مصر .كابيمالؾ تعني أبي ممؾ .كىك
كاف كثنيان لكف كاف لو صفات لطيفة كجميمة .كالحظ حديثو مع اهلل كمع إبراىيـ كمع سارة .كنتعجب كيؼ حكـ

إبراىيـ أف ىذا المكضع ليس فيو خكؼ اهلل (آية ُُ) .كمدينة جرار عمي الجانب الجنكبي مف حدكد فمسطيف
تبعد ٗ كيمكمتر مف غزة كسكنيا الفمسطينيكف.

ّ
ً
ىخذٍتى ىيا،
ىج ًؿ ا ٍل ىم ٍأر ًىة الَّ ًتي أ ى
يمالً ىؾ ًفي يح ٍمًـ المٍَّي ًؿ ىكقى ى
ت ىم ّْي ه
اؿ لى يو « :ىىا أى ٍن ى
ت ًم ٍف أ ٍ
األيات (ّ " -:)ٓ-فى ىج ى
اء اهللي إلىى أىًب ى
لك ٍف لىـ ي يك ٍف أىًب ً ً
فىًإ َّنيا متىىزّْكج هة ًببعؿ»ْ .ك ً
يم نة ىب َّارةن تى ٍقتي يؿ؟ ٓأىلى ٍـ ىي يق ٍؿ يى ىك لًي:
س ّْي يد ،أىأ َّ
ب إًلى ٍي ىيا ،فىقى ى
يمال يؾ قىد اقٍتىىر ى
ٍ ى
ى ي ى ىٍ
اؿ « :ىيا ى
ى
ى
ً
ت ى ىذا»".
سالى ىم ًة ىق ٍم ًبي ىكىنقى ىاكًة ىي ىد َّ
إً َّن ىيا أ ٍ
م فى ىع ٍم ي
يخ ًتي ،ىك ًى ىي أ ٍىي ن
س ىيا قىالى ٍت :يى ىك أىخي؟ ًب ى
ضا ىن ٍف ي
ٔ
ىف
أية (ٔ) " -:فىقى ى
س ٍكتي ىؾ ىع ٍف أ ٍ
سالى ىم ًة ىق ٍم ًب ىؾ فى ىع ٍم ى
ضا ىعمً ٍم ي
ت ى ىذا .ىكأىىنا أ ٍىي ن
اؿ لى يو اهللي ًفي ا ٍل يح ٍمًـ« :أىىنا أ ٍىي ن
ضا أ ٍىم ى
ت أ َّىن ىؾ ًب ى
ً
س ىيا" .
ئ إًلى َّي ،لًذلً ىؾ لى ٍـ أ ىىد ٍع ىؾ تى ىم ُّ
تي ٍخط ى

كأنا أمسكتؾ :لعؿ اهلل أصابو بمرض حتي ال يمس سارة .كلعؿ أبيمالؾ تذمر كقتيا بسبب المرض الذم لحقو.
لكف كاف ىذا المرض لخيره ألنو لك كاف صحيحان كمسيا لكاف اهلل قتمو.
ٕ
اعمى ٍـ أ َّىن ىؾ ىم ٍكتنا
ام ىأرىةى َّ
ت تىيرد ى
سى
ىجمً ىؾ فىتى ٍح ىيا .ىكًا ٍف يك ٍن ى
أية (ٕ) " -:فى ى
ُّىا ،فى ٍ
صمّْ ىي أل ٍ
ت لى ٍ
الر يج ًؿ ،فىًإ َّن يو ىن ًب ّّي ،فى يي ى
اآلف يرَّد ٍ
ت ىك يك ُّؿ ىم ٍف لى ىؾ»".
كت ،أى ٍن ى
تى يم ي
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فإنو نبي  :نبي باليكنانية بركفيتيس  :برك (قبؿ)  +فيتيس (يتكمـ) كالمعني أنو يتكمـ بأشياء قبؿ أف تحدث أم
أشياء مستقبمية .كفي العبرية الكممة نبي مثؿ العربية كلكنيا تعني الذم يصمي كيتكسؿ كيتشفع .كألف مف بيف مف
يصمي كيتكسؿ هلل يكجد مف إرتقي لعبلقة المكدة كالمحبة هلل كالصداقة هلل التي معيا يقكؿ اهلل

"ىؿ أخفي عف

عبدم ىذا ما أنا فاعمو" .فيكشؼ ليـ اهلل أفكاره عف الحاضر كالمستقبؿ .كلذلؾ أصبحت كممة نبي تعني مف

يتكمـ كيعظ كيعمـ عف اهلل كتعني أيضا مف يكشؼ المستقبؿ .ككاف المعني الذم قصده بكلس الرسكؿ في ُكك

ُْ ّ:يعني مف يتكمـ عف أفكار اهلل كيعمنيا كيعمميا كىكذا كاف المعني لمكسي كىركف ،فيركف كاف لو المساف
الذم بو يعمف أفكار اهلل التي تأتي لمكسي .كىذه اآلية إثبات ميـ لمكضكع الشفاعة  ،كىنا نجد اهلل يكرـ إبراىيـ

جدان في عيكف الفمسطينيف.

فيؿ اهلل كاف غير قادر اف يبارؾ أبيمالؾ بدكف صبلة إبراىيـ .قطعان ال

أكرمو ُصـ َِّ:

لكف اهلل أراد اف يي ً
كرـ ابراىيـ الذم

يد ًه ،كتى ىكمَّـ ًب يك ّْؿ ى ىذا ا ٍل ىكالىًـ ًفي مس ً
أية (ٖ)ٖ" -:فىب َّكر أىًبيمالً يؾ ًفي ا ٍل ىغ ًد كىدعا ج ًميع ع ًب ً
الر ىجا يؿ
اؼ ّْ
ام ًع ًي ٍـ ،فى ىخ ى
ى ى ى ى ى
ى ى
ى ى
ى
ى ى
ًجدِّا" .
كاف رجاؿ إبيمالؾ كثنييف لكف كانت قمكبيـ مستعدة لقبكؿ كممة اهلل.

أية (ٗ)ٗ" -:ثي َّـ ىدعا أىًب ً ً ً
ت ىعمى َّي ىك ىعمىى
ت ًب ىنا؟ ىكًب ىما ىذا أ ٍ
يـ ىكقى ى
ٍت إًلى ٍي ىؾ ىحتَّى ىجمى ٍب ى
ىخطىأ ي
اؿ لى يو « :ىما ىذا فى ىع ٍم ى
ى
ى
يمال يؾ إ ٍب ىراى ى
ً
ً
ً
ت ًبي»".
ىع ىماالن الى تي ٍع ىم يؿ ىع ًم ٍم ى
يم نة؟ أ ٍ
ىم ٍممى ىكتي ىخط َّي نة ىعظ ى
اهلل يسمح ألبيمالؾ أف يعاتب إبراىيـ كيمكمو .ماذا فعمت بي  :أم ماذا قصدت بي ،فإني لـ أسئ إليؾ حتي

خدعتني كجمبت عمي غضبان إلييان .لك قمت الصدؽ ما حدث ىذا.
َُ
اؿ أىًبيمالً يؾ ًإل ٍبر ً
ت ى ىذا َّ
الش ٍي ىء؟»"
اى
ق
ك
أية (َُ)" -:
ى
ى
ت ىحتَّى ىع ًم ٍم ى
يـ « :ىما ىذا ىأر ٍىي ى
ى
ى
ى
ى
ماذا رأيت حتي عممت ىذا الشي :ماذا رأيت فينا مف شر حتي تفعؿ بنا ىذا.

ؼ ً
ت :لى ٍيس ًفي ى ىذا ا ٍلمك ً
األيات (ُُُُ" -:)ُّ-فىقى ى ً ً
ىج ًؿ
ض ًع ىخ ٍك ي
يـ« :إً ّْني يق ٍم ي
اهلل ا ٍل ىبتَّ ىة ،فى ىي ٍقتيميكىن ًني أل ٍ
ىٍ
ى
اؿ إ ٍب ىراى ي
ُّ
ضا ًىي أ ٍ ً
ً ُِ ً ً ً
ث لى َّما
ص ىار ٍت لًي ىز ٍك ىج نة .ىك ىح ىد ى
س ًت ٍاب ىن ىة أ ّْ
يمي ،فى ى
يختي ٍاب ىن ية أىًبي ،ىغ ٍي ىر أ َّىن ىيا لى ٍي ى
ٍ
ام ىأرىتي .ىكبا ٍل ىحقيقىة أ ٍىي ن ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يف إًلى َّي :في يك ّْؿ ىم ىك و
اف ىنأٍتي إًلى ٍيو قيكلًي ىع ّْني:
أىتى ى
اىني اهللي م ٍف ىب ٍيت أىًبي أ ّْىني يق ٍم ي
ص ىنع ى
ت لى ىيا :ى ىذا ىم ٍع يركفيؾ الَّذم تى ٍ
يىك أ ً
ىخي»".
ى
العجيب أف رد إبراىيـ لـ يتضمف إعترافان بالخطأ بؿ تضمف إتيامان ألىؿ جرار بالشر دكف مبرر فسقط في خطية

اإلدانة كالتسرع في الحكـ عمي اآلخريف .مع أنو ثبت أنيـ صالحيف .كأكضح كبلـ إبراىيـ أف ما فعمو كاف إتفاقان
قديما بينو كبيف سارة كنفذكه مف قبؿ مع فرعكف.
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حدث لما أتاىني اهلل  :أم حينما أخرجني اهلل مف أكر ثـ مف حاراف ككنت ال أعمـ إلي إيف أذىب.
ُْ
ط ى ً ً
يـ ،ىك ىرَّد إًلى ٍي ًو
ىع ى
األيات (ُْ " -:)ُٔ-فىأ ى
يمالً يؾ ىغ ىن نما ىكىبقىنار ىك ىع ًب ن
اء ىكأ ٍ
يدا ىكًا ىم ن
ىخ ىذ أىًب ى
اىا إل ٍب ىراى ى
ُٓ
ضي قيدَّام ىؾ .اس يك ٍف ًفي ما حس ىف ًفي ع ٍي ىن ٍي ىؾ»ُٔ .كقى ى ً
اؿ أىًبيمالً يؾ « :يىكىذا أىر ً
س ىارةى« :إً ّْني قى ٍد
ى
ٍ
اؿ ل ى
ى
ى ى ي
ى ٍ
ى
ىكقى ى ى
اح ود ،فىأيٍن ً
طاء ع ٍي وف ًم ٍف ًجي ًة يك ّْؿ ما ًع ٍن ىد ًؾ ك ًع ٍن ىد يك ّْؿ ك ً
ً ً
ً ً ً
ص ٍف ًت»" .
أىٍلفنا م ىف ا ٍلفضَّة .ىىا يى ىك لىؾ غ ى ي ى
ى
ى
ى
ى

ام ىأرىتى يو.
ى
س ىارةى ٍ
ىخ ً
اؾ
ىع ى
ت أى
ط ٍي ي
أٍ

كاف إكراـ أبيمالؾ إلبراىيـ عظيمان ال في اليدايا كحسب كانما في إعبلف محبتو كتقديره لو ،لقد رد إالساءة إليو
بالحب العممي.

أني قد أعطيت اخاؾ  :ىك عتاب مممكء حبان ألنيا قالت ألبيمالؾ ىك أخي فيك يعاتبيا بقكلو أخاؾ .كقد تككف
األلؼ فضة ثمف المكاشي أك ىي فكؽ المكاشي.

غطاء عيف لؾ  :يعني ىذا أف اليدية معناىا أف أبيمالؾ لـ يمس سارة فقبكؿ إبراىيـ لميدية يعني ىذا كىك إثبات
لعفة سارة .ىك تكريـ كرد شرؼ كتقدي انر ليا كلزكجيا أماـ الناس .كىناؾ مف يقكؿ أف المقصكد بغطاء العيف ىك

إبراىيـ نفسو فيككف حاميان ليا كسات انر إياىا عف كؿ عيف تتطمع أك تفكر في أخذىا.

شفىى اهلل أىًب ً
اىيـ إًلىى ً
األيات (ُُٕٕ" -:)ُٖ -فى َّ ً ً
ام ىأرىتى يو ىك ىج ىك ً
اف
ارىي يو فى ىكلى ٍد ىفُٖ .أل َّ
الر َّ
ىف َّ
اهلل ،فى ى
ب ىك ى
ى
يمال ىؾ ىك ٍ
ي ى
صمى إ ٍب ىر ي
ؽ يك َّؿ ر ًحوـ لًب ٍي ًت أىًبيمالً ىؾ ًبسب ًب سارةى ً ً ً
يـ".
قى ٍد أ ٍ
ىغمى ى
ى
ىى ى ى ٍ
ى
ى
ام ىأرىة إ ٍب ىراى ى
يبدك أف إبراىيـ صمي ألجؿ إبيمالؾ كس ارريو بعد مدة فييا عممكا بعقميـ .كالمفركض أف يككف الزكاج غطاء عيف
فبل ينظر أم مف الطرفيف ليشتيي (أم ُّ.)ُ:
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األصحاح الحادم كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ِ
ُ
ً ً
الر ُّ ً
يـ ٍابنا
الر ُّ
اؿ ،ىكفى ىع ىؿ َّ
األيات (ُ " -:)ِ-ىكافٍتىقى ىد َّ
س ىارةى ىك ىما قى ى
س ىارةى ىك ىما تى ىكمَّ ىـ .فى ىح ًبمى ٍت ى
بلى
ب ى
س ىارةي ىك ىكلى ىد ٍت إل ٍب ىراى ى
كخ ًت ًوً ،في ا ٍلكق ً
ٍت الًَّذم تى ىكمَّ ىـ اهللي ىع ٍن يو" .
ش ٍي يخ ى
ًفي ى
ى

ىذا االبف ىك ثمرة إفتقاد الرب لسارة ككعكده ليا كلرجميا .ىك إبف مكعد كعمينا أف نجاىد كال نطمب الثمر بؿ في

إيماف نجاىد العمر كمو كاهلل سيعطينا في الكقت المناسب كما خاب مف إنتظر اهلل أبدان.
ً
أية (ّ)ّ " -:كىدعا إً ٍبر ً
اسـ ٍاب ًن ًو ا ٍلم ٍكلي ً
اؽ»" .
يـ
اى
س ىح ى
س ىارةي «إً ٍ
ٍ
كد لى يو ،الَّذم ىكلى ىدتٍ يو لى يو ى
ى
ى ى ى ي ى
اهلل ىك الذم أسماه قبؿ ذلؾ كابراىيـ ينفذ أمر اهلل.

ْ
ً ً
َّاـ ىكما أىمره اهللٓ .ك ىك ى ً ً
ً ً
ً ً و
سنى وة
س ىح ى
يـ إً ٍ
يـ ٍاب ىف م ىئة ى
اؽ ٍاب ىن يو ىك يى ىك ٍاب يف ثى ىمان ىية أىي ى ى ى ي ي ى
اف إ ٍب ىراى ي
األيات (ْ " -:)ٓ-ىك ىختى ىف إ ٍب ىراى ي
اؽ ٍاب ين يو".
س ىح ي
ًح ى
يف يكلً ىد لى يو إً ٍ
ٔ
ً
ض ىح يؾ لًي»" .
س ىمعي ىي ٍ
ص ىن ىع إًلى َّي اهللي ض ٍح نكا .يك ُّؿ ىم ٍف ىي ٍ
س ىارةي« :قى ٍد ى
أية (ٔ) " -:ىكقىالى ٍت ى
الكؿ سيفرح لي كيستغربكف عطية اهلل لعجكز رحميا كاف ميتان كالصخر (إشُٓ  . )ِ ،ُ :كىكذا السمائييف

يفرحكف بكؿ خاطئ كميت يتكب فيحيا.

ٕ
اىيـ :سارةي تير ً
ً
كخ ًت ًو!»" .
ش ٍي يخ ى
أية (ٕ) " -:ىكقىالى ٍت « :ىم ٍف قى ى
ت ٍابنا ًفي ى
يف؟ ىحتَّى ىكلى ٍد ي
ضعي ىب ًن ى
اؿ ًإل ٍب ىر ى ى ى ٍ
مف قاؿ إلبراىيـ  :أم ىذا لـ يخطر عمي باؿ أحد فيقكلو إلبراىيـ.
ٖ
ً ً
ً
اىيـ كلًيم نة ع ًظيم نة يكـ ًف ى ً
اؽ".
س ىح ى
طاـ إً ٍ
أية (ٖ) " -:فى ىك ًب ىر ا ٍل ىكلى يد ىكفيط ىـ .ىك ى
ص ىن ىع إ ٍب ىر ي ى ى ى ى ى ٍ ى
كاف الفطاـ عند الييكد في سف ّ سنيف (كفي ىذا السف ذىب صمكئيؿ إلي الييكؿ) كلـ يذكر الكتاب أف إبراىيـ

صنع كليمة عظيمة يكـ كالدة إسحؽ .فالفرح الحقيقي لممؤمف يككف بالنضكج في طريؽ اإليماف كالتكبة كبكؿ نمك

ركحي إلنساننا الداخمي.
ٗ
ً ً
ً ًَّ
ً
يـ ىي ٍم ىز يح" ،
أية (ٗ) " -:ىك ىأر ٍ
س ىارةي ٍاب ىف ىى ى
اج ىر ا ٍلم ٍ
ىت ى
ص ًريَّة الذم ىكلى ىدتٍوي إل ٍب ىراى ى
يمزح  :يسخر كيتيكـ كيرم المفسركف أف ىذه الحادثة ىي بداية الػ ََْ سنة التي يضطيد فييا نسؿ إبراىيـ

كبدايتيا إضطياد إبف المصرية إلسحؽ كفي نيايتيا إضطيد المصريكف الشعب نسؿ إسحؽ .لذلؾ قاؿ الكتاب

إبف المصرية كلـ يقؿ إسمعيؿ .كربما كانت الكليمة العظيمة التي أقاميا إبراىيـ ىي التي أغاظت ىاجر
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كاسمعيؿ بكصكؿ كريث جديد إلبراىيـ .كبكلس ىك الذم كشؼ أف ىذا المزاح كاف إضطيادان .كىكذا كاف
إضطياد الييكد لممسيحية في بدايتيا فالييكد يرمز ليـ إسمعيؿ ،كالكنيسة يرمز ليا إسحؽ .كالميراث الذم تنتظره

الكنيسة ىك ميراث ركحي فبل يرثو إنساف جسدم بؿ إنساف ركحي .كاإلنساف الركحي يكلًد بكعد كبحسب إيماف
فكرث مف أبيو اإليماف كىك إبف الحرة سارة فكرث منيا الحرية كىكذا الكنيسة المكلكدة مف المعمكدية مف فكؽ

(يمثمو اسحؽ).

أما اإلنساف الجسداني فيك إبف الجسد كالشيكة كضعؼ اإليماف فكرث مف أبيو ضعؼ اإليماف كمف أمو العبكدية

فكاف إنسانان كحشيان حيكاني الغرائز يحيا حسب الجسد (يمثمو إسمعيؿ).

َُ
ً
ىف ٍاب ىف ً
اىيـ« :ا ٍطرٍد ً
ً ً
ىذ ًه ا ٍل ىج ً
ىذ ًه ا ٍل ىج ً
اؽ»".
ارىي ىة ىك ٍاب ىن ىيا ،أل َّ
ارىي ًة الى ىي ًر ي
س ىح ى
ث ىم ىع ٍابني إً ٍ
ي
أية (َُ) " -:فىقىالى ٍت إل ٍب ىر ى
كاف كبلـ سارة ىذا بركح النبكة لذلؾ فقد كافؽ اهلل عميو .فكاف لكنيسة العيد القديـ أف تتكارم حتي تظير كنيسة

العيد الجديد كلذلؾ سمح اهلل بطرده .كنيسة العيد القديـ ىـ الييكد الذيف تمسككا بحرؼ النامكس كشكمياتو

فعاشكا عمي مستكم الجسد ال الركح .أما كنيسة العيد الجديد فجاءت ثمرة النعمة اإلليية ليا حؽ الميراث.

ُُ
اى ً
ً ً
ً ً
س ىب ًب ٍاب ًن ًو" .
يـ ل ى
أية (ُُ) " -:فىقى يب ىح ا ٍل ىكالى يـ جدِّا في ىع ٍي ىن ٍي إ ٍب ىر ى
فقبح الكالـ :كـ تألـ إبراىيـ كىك يطرد إبنو إسمعيؿ لكف ىذا كاف نتيجة ثمار الحمكؿ البشرية التي كانت ضد

خطة اهلل .كىكذا أيضان كؿ خطية تمكنت فينا أك أحببناىا حيف يأتي الكقت الذم نريد أف نتركيا نككف كمف يقدـ

ذبيحة نقطع فييا ىذا الشئ المحبكب.

ُِ
ً ً
ىج ًؿ ىج ً
ارىي ًت ىؾً .في يك ّْؿ ىما تىقيك يؿ لى ىؾ
أية (ُِ) " -:فىقى ى
ىج ًؿ ا ٍل يغالىًـ ىك ًم ٍف أ ٍ
يـ« :الى ىي ٍق يب يح ًفي ىع ٍي ىن ٍي ىؾ ًم ٍف أ ٍ
اؿ اهللي إل ٍب ىراى ى
ً
س هؿ" .
س ىح ى
اؽ يي ٍد ىعى لى ىؾ ىن ٍ
اس ىم ٍع لقى ٍكلً ىيا ،ألىنَّ يو ًبًإ ٍ
س ىارةي ٍ
ى
اهلل قبؿ طرد الجارية كالغبلـ ليككف ىذا رم انز إلختفاء كنيسة العيد القديـ أماـ كنيسة المسيح .كاهلل حيف كافؽ

عمى طرد إسمعيؿ كأمو كاف ىك مف سيقكـ بإعالتيما .

أية (ُّ) ُّ" -:ىك ٍاب يف ا ٍل ىج ً
سمي ىؾ»".
ىج ىعمي يو أ َّ
سأ ٍ
ارىي ًة أ ٍىي ن
يم نة أل َّىن يو ىن ٍ
ضا ى
لكف اهلل لف ينسي إسمعيؿ مف أجؿ إبراىيـ كمف أجؿ أنو خميقتو كىك المسئكؿ عنو.
اىما لًياجر ،ك ً
ىخ ىذ يخ ٍب ناز كًقرب ىة م و
َّاى ىما ىعمىى ىك ًت ًف ىيا،
احا ىكأ ى
اض نعا إًي ي
اء ىكأ ٍ
ص ىب ن
ىعطى ي ى ى ى ى ى
ى
ى ٍى ى
ً
ً
س ٍب وع" .
في ىبّْريَّة ًب ٍئ ًر ى

ُْ َّ ً ً
يـ
أية (ُْ) " -:فى ىبك ىر إ ٍب ىراى ي
اى ٍت
ض ٍت ىكتى ى
ص ىرفى ىيا .فى ىم ى
ىكا ٍل ىكلى ىد ،ىك ى
ىناؾ مف يتيـ إبراىيـ بالقسكة في طرد ىاجر كاسمعيؿ كلكف ىك نفسو الذم قدـ إسحؽ لمذبح ففي الحالتيف فعؿ
ىذا ألنيا أكامر اهلل .كاهلل الذم عاؿ إسمعيؿ في البرية ىك الذم فدم إسحؽ .كلكف اهلل سمح بيذا ليقدـ الرمز.
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ككانت العادة أف يتزكد الشخص المسافر بماء في قربة يكفيو لمكصكؿ ألقرب بئر كقطعان أرشدىما إبراىيـ

لمطريؽ إلي أقرب بئر لكنيـ ضمكا الطريؽ .ككاف الكلد حينئذ سنة ُٔ ُٕ-سنة.

ُٓ
ش ىج ً
ار" ،
أية (ُٓ) " -:ىكلى َّما فى ىر ى
اء ًم ىف ا ٍل ًق ٍرىب ًة ى
ت إً ٍح ىدل األى ٍ
ط ىر ىح ًت ا ٍل ىكلى ىد تى ٍح ى
غ ا ٍل ىم ي
في سف الشباب كبسبب النشاط كزيادة العرؽ يحتاج الشاب لكمية مف الماء أكثر مف كبار السف لذلؾ خارت قكم

إسمعيؿ قبؿ أمو كظير تعبو قبميا.

كبينما كاف الطفؿ إسحؽ يرتكم مف ينابيع حب أبكيو ببل تكقؼ ،شرب إبف ىاجر مف القربة المصنكعة مف جمد

حيكانات ميتة ،فمـ تستطع اف تركه إال قميبلن ليبقي في حالة ظمأ كاعياء كيقترب جدان مف المكت .أنيا صكرة
تكشؼ عف الفارؽ بيف ركح الحياة اإلنجيمية كالفكر الجسداني النابع عف حرفية النامكس .كىكذا كؿ مف ترؾ بيت

اهلل (ىنا يرمز لو بيت إبراىيـ) .لكف اهلل يعطي ماء كينقذ ىاجر كابنيا فيك أب الجميع  .لكف مثؿ الييكد اآلف
ليـ خيرات زمنية كلكف ليس مثؿ حضف اآلب.
ُٔ
ً
يدا ىن ٍح ىك ىرٍم ىي ًة قى ٍك و
س ٍت
س ،أل َّىن ىيا قىالى ٍت« :الى أى ٍنظيير ىم ٍك ى
س ٍت يمقىا ًبمى يو ىب ًع ن
أية (ُٔ) " -:ىك ىم ى
ت ا ٍل ىكلىد» .فى ىجمى ى
ض ٍت ىك ىجمى ى
ص ٍكتى ىيا ىكىب ىك ٍت" .
يمقىا ًبمى يو ىك ىرفى ىع ٍت ى

المسافة بيف األـ كالكلد قيست بحسب ما إشتير بو الكلد أنو رامي قكس (َِ) أم صياد.

ً
السم ً
ً
ً
أية (ُٕ)ُٕ " -:فى ً
اج ير؟ الى
اء ىكقى ى
ت ا ٍل يغالىًـ ،ىكىن ى
ص ٍك ى
اؿ لى ىيا « :ىما ىلؾ ىيا ىى ى
ادل ىمالى يؾ اهلل ىى ى
سم ىع اهللي ى
ى
اج ىر م ىف َّ ى
ىف اهلل قى ٍد ً ً
ً
ث يى ىك".
ص ٍك ًت ا ٍل يغالىًـ ىح ٍي ي
سم ىع ل ى
ى
تى ىخافي ،أل َّ ى
فسمع اهلل صكت الغالـ  :بينما أف ىاجر ىي التي رفعت صكتيا كبكت (ُٔ) كلكف اهلل يعرؼ إحتياجنا دكف أف

نتكمـ أك نصرخ .كنادم مالؾ اهلل  :سبؽ في ُٔ ٕ:أف قيؿ مبلؾ الرب أم ييكه  .فيي اآلف خارج دائرة شعب
الرب كىذا بسماح مف اهلل .كشعب الرب اآلف ىك بيت إبراىيـ .كاهلل يعمف نفسو ليا أنو اهلل إلو العالـ كمو .لكف

إسـ ييكه ىك لشعبو فقط

يم نة ع ً
شدّْم ي ىد ًؾ ًب ً
اح ًممً
أية (ُٖ)ُٖ" -:قيك ً
ّْ
يم نة»" .
ظ
أ
و
م
ع
ىج
أ
س
ي
ىن
أل
،
و
ك
ـ
ال
غ
ل
ا
ي
ي
م
ى
ٍ
َّ
ي
ي
ي
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ُٗ
ً ً
و
سقى ًت ا ٍل يغالى ىـ" .
اء ىك ى
ص ىر ٍت ًب ٍئ ىر ىماء ،فى ىذ ىى ىب ٍت ىك ىمألىت ا ٍلق ٍرىب ىة ىم ن
أية (ُٗ) " -:ىكفىتى ىح اهللي ىع ٍي ىن ٍي ىيا فىأ ٍىب ى
البئر كانت بجانبيـ لكنيـ لـ يركىا إال حيف أرشدىـ اهلل كبدكنيا كانكا معرضيف لميبلؾ .كىكذا الييكد اآلف لك

صرخكا هلل سيفتح عيكنيـ كيرشدىـ لئليماف بالمسيح.

ُِ
َِ
اف ي ٍنمك ر ً
اف اهلل مع ا ٍل يغالىًـ فى ىك ًبر ،كس ىك ىف ًفي ا ٍلبّْري ً
امي قى ٍك و
س ىك ىف ًفي
ك
ك
،
َّة
ك
ك
األيات (َِ" -:)ُِ-
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
س .ىك ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
ى
يم يو ىزكج نة ًم ٍف أىر ً ً
بّْري ً
ص ىر".
اف ،ىكأ ى
َّة فى ىار ى
ىخ ىذ ٍت لى يو أ ُّ ٍ ى
ى
ضم ٍ
ٍ
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ِِ
ً
ً ً َّ ً ً
ث ًفي ذلً ىؾ َّ
الزىم ً
اف أ َّ
األيات (ِِ " -:)ِٕ-ىك ىح ىد ى
يمالً ىؾ ىكًفي يك ى
كؿ ىرًئ ى
يـ قىائمى ٍي ًف« :اهللي
ىف أىًب ى
يس ىج ٍيشو ىكم ىما إ ٍب ىراى ى
ِّ
اهلل ىي ىنا أ َّىن ىؾ الى تى ٍغ يدر ًبي كالى ًب ىنسمًي كيذّْري ًَّتي ،ىكا ٍلمعر ً
ؼ لًي ًب ً
كؼ الًَّذم
احمً ٍ
ىم ىع ىؾ ًفي يك ّْؿ ىما أى ٍن ى
ص ًانعه .فى ى
اآلف ٍ
ي
ٍ ى
ى
ت ى
ى ٍي
ي
ؼ»ِٓ .كعاتى ً ً
ت ًفييا»ِْ .فىقى ى ً ً
ت إًلى ٍي ىؾ تىص ىنع إًلى َّي كًالىى األىر ً ً
يـ
ىحمً ي
ص ىن ٍع ي
يـ« :أىىنا أ ٍ
ىى ى
ٍ ي
ض الَّتي تى ىغ َّرٍب ى ى
ى
ى
ٍ
ب إ ٍب ىراى ي
اؿ إ ٍب ىراى ي
ِٔ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت لى ٍـ
يمال ىؾ .فىقى ى
ىعمى ٍـ ىم ٍف فى ىع ىؿ ى ىذا األ ٍىم ىر .أى ٍن ى
ص ىب ىيا ىع ًب ي
يمال يؾ« :لى ٍـ أ ٍ
س ىب ًب ًب ٍئ ًر ا ٍل ىماء الَّتي ا ٍغتى ى
يمال ىؾ ل ى
اؿ أىًب ى
يد أىًب ى
أىًب ى
ت ًسكل ا ٍليكًـ»ِٕ .فىأ ى ً ً
تي ٍخ ًبرًني ،كالى أىىنا ً
يمالً ىؾ ،فىقىطى ىعا ًكالى يى ىما ًميثىاقنا".
يـ ىغ ىن نما ىكىبقىنار ىكأ ٍ
ىٍ
سم ٍع ي ى
ى
ى
ٍ
ىعطىى أىًب ى
ىخ ىذ إ ٍب ىراى ي

أكرـ أبيمالؾ ممؾ جرار إبراىيـ جدان كسمح لو بالبقاء في ارضو ،لكنو إذ رآه يعظـ جدان ،أدرؾ أف اهلل ىك سر
عظمتو كنجاحو فخاؼ منو ،لذلؾ جاء كمعو رئيس جيشو فيككؿ ليقيما معو ميثاقان حتي ال يغدر إبراىيـ بو أك

بنسمو كذريتو .كغالبان كاف سبب الزيارة أف إبراىيـ قد فترت مكدتو بطريقة شعر بيا أبيمالؾ فأتي لمبحث عف

السبب .ككاف غضب إبراىيـ راجعان بسبب بئر الماء التي إغتصبيا عبيد أبيمالؾ كاألبار في ىذه المناطؽ ىي
كسيمة الحياة .كالحظ أف اهلل يظير نجاحان كتكفيقان لعبيده كسط العالـ بو يظير أنو معيـ كيؤيدىـ.

ِٗ
اىيـ« :ما ًىي ً
اؿ أىًبيمالً يؾ ًإل ٍبر ً
اىيـ س ٍبع ً
األيات (ِِٖٖ" -:)ُّ-كأىقىاـ إً ٍبر ً
اج ًم ىف ا ٍل ىغ ىنً
ىذ ًه
ق
ف
ا.
ى
د
ح
ك
ـ
ع
ن
ى
و
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى ى ى ي
ى
َّ
الس ٍبعي ّْ
ت
س ٍبعى ًن ىع و
الن ىع ً
َّ
اج الًَّتي أىقى ٍمتى ىيا ىك ٍح ىد ىىا؟» فىقى ى
كف لًي ى
ادةن ًبأ ّْىني ىحفى ٍر ي
ش ىي ى
اج تىأٍ يخ يذ ًم ٍف ىي ًدم ،لً ىك ٍي تى يك ى
اؿ« :إً َّن ىؾ ى
ً
ً
ًُّ ً
ًً
اؾ ىحمىفىا ًكالى يى ىما".
س ٍب وع» ،ألىنَّ يي ىما يى ىن ى
ىذه ا ٍل ًب ٍئ ىر» .لذل ىؾ ىد ىعا ذل ىؾ ا ٍل ىم ٍكض ىع « ًب ٍئ ىر ى

كممة سبع بالعبرية  Shevahكأصميا  Savahأم يشبع كيمتمئ فاهلل في اليكـ السادس
أتـ خمقة العالـ ،كفي اليكـ السابع إستراح فكؿ شئ كاف قد تـ خمقو حسنا ككامبلن كال يمكف أف يضاؼ شئ لما
خ مقو اهلل .كمف نفس األصؿ إشتقت كممة يقسـ أك يحمؼ فيـ كانكا يستخدمكف لمحمؼ سبع نعاج أك سبع خراؼ

فالبئر أسميت بئر سبع ،أم بئر القسـ أك الحمؼ ،ألنيـ تعاىدكا بحمؼ بشأنيا كاستخدـ في الحمؼ سبع نعاج.
كمعني الػسبع نعاج كماؿ القسـ أك تماـ الركابط بينيـ (تؾ ُِ )ُّ-ِٖ:لذلؾ نجد نفس الكممة تستخدـ كرقـ

سبع كتستخدـ كقسـ أك حمؼ .كفي (ِٗ) إتضح أف أبيمالؾ لـ يفيـ ىذه العادة العبرانية.

ِّ
طعا ًميثىاقنا ًفي ًب ٍئ ًر س ٍب وع ،ثي َّـ قىاـ أىًب ً
يس ىج ٍي ًش ًو ىك ىر ىج ىعا إًلىى أ ٍىر ً
ض
يمال يؾ ىكًفي يكك يؿ ىرًئ ي
ى
أية (ِّ) " -:فىقى ى ى
ى
ى
ًً
يف" .
س ًطي ًن ّْي ى
ا ٍلفم ٍ

اإل ً
ً
أية (ّّ)ّّ" -:ك ىغر ً ً
ب ً
م" .
الر ّْ
لو َّ
الس ٍرىم ًد ّْ
اسًـ َّ
س ٍب وع ،ىكىد ىعا يى ىن ى
اؾ ًب ٍ
يـ أىثٍالن في ًب ٍئ ًر ى
ى ى ى
س إ ٍب ىراى ي
كغرس إبراىيـ أثالن في بئر سبع  :ليؤكد ممكيتو لمبئر غرس ىذه األشجار كاألثؿ يماثؿ السرك كىك يكبر كيرتفع

في الببلد الحارة لمتظميؿ كإلقامة الخياـ تحتيا.
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كركحيان فالبئر تشير لمكنيسة التي تفيض بالركح القدس الذم ييبو المسيح كاصرار إبراىيـ أف يحصؿ عمي البئر
يجب أف يككف إصرار لممؤمف أف يمتمئ بالركح القدس .كالنيا بئر سبع فتشير لؤلسرار السبع التي يعمؿ فييا

الركح القدس .كغرس األشجار حكليا يشير لغرس المؤمنيف الذيف يمتفكف حكؿ مياه الركح القدس .كدعا ىناؾ

باسـ الرب  :ىذا المكاف صار مقدسان بصمكات أبينا إبراىيـ.

السرمدم  :اهلل المكجكد دائما أبدان األزلي األبدم كاألصؿ العبرم يشير إلي أنو غير مرئي.
ً
ض ا ٍل ًفمًس ًط ً
أية (ّْ)ّْ " -:كتى ىغ َّر ً ً
اىيـ ًفي أ ٍىر ً
يرةن".
ين ّْي ى
ى ى
ٍ
َّاما ىكث ى
يف أىي ن
ب إ ٍب ىر ي
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اإلصحاح الثاني كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

لك لـ تكجد في حياة إبراىيـ كاسحؽ سكم ىذه الحادثة التي فييا يقدـ إبراىيـ إبنو ذبيحة ،كابنو إسحؽ ال يعترض
كال يقاكـ بينما ىك قادر كشاب ،لكاف كبلىما أعظـ قديسيف عبر العصكر .كىذه القصة تشير لعظمة إيماف

إبراىيـ الذم يرم أف اهلل ىك كؿ كفايتو حتي لك حرـ مف كؿ مصادر التعزية فإبنو إسمعيؿ مطركد كابنو اسحؽ
سيقدمو ذبيحة بيديو  .كبقدر ما قست التجربة جدان تمجد إبراىيـ كاسحؽ إبنو ،فصار يمثبلف صكرة حية لعمؿ اهلل

الخبلصي خبلؿ ذبيحة الصميب كاعبلف قيامة المسيح.

كالكنيسة تصمي في يكـ خميس العيد قسمة ذبح إسحؽ كىي تذكر تقديـ المسيح نفسو كذبيحة.

ُ
ً ً
ً ً
ًً
يم ً
اؿ« :ىأىىن ىذا»".
كر أ َّ
أية (ُ) " -:ىك ىح ىد ى
يـ!» .فىقى ى
يـ ،فىقى ى
ىف اهللى ٍ
ث ىب ٍع ىد ىذه األ ي
اؿ لى يو « :ىيا إ ٍب ىراى ي
امتى ىح ىف إ ٍب ىراى ى
كحدث بعد ىذه األمكر  :كأف اهلل لـ يسمح بالتجربة الرىيبة إال بعد أف أعطي لو الكعد مف جية إسحؽ  ،كقد

تحقؽ الكعد كبعد أف اعطي لو ميابة كرىبة أماـ الممكؾ .فاهلل قكم إيمانو قبؿ أف يمتحنو (ركْ  ، )َِ :فاهلل ال
يجرب إنساف فكؽ ما يستطيع (ُككَُ  . )ُّ :كمف المؤكد أف اهلل رافقو كشدده خبلليا "يجعؿ مع التجربة

المنفذ" كيككف ىذا بطريقة خفية .

اهلل إمتحف إبراىيـ  :كالكممة العبرية إلمتحف تعني يختبر أك يثبت .كالمعني أف اهلل كضع لو ىذه التجربة ليظير
عظمتو أماـ األجياؿ ،عظمة إيمانو الذم ال ييتز .كأراد اهلل في نفس الكقت أف يظير إلبراىيـ طريقة الخبلص،
فرجؿ مثؿ إبراىيـ حصؿ عمي كؿ ما يتمناه ،األبناء كاألرض كالميابة .مف المؤكد أنو كاف يفكر في طريقة

الخبلص بعد المكت كىنا طمب منو اهلل ىذا الطمب ككاف إبراىيـ في ىذه القصة الرمزية رم انز لآلب الذم سيقدـ

إبنو  ،كلقد اختبر إبراىيـ بنفسو م اررة األلـ إعبلنان عف مشاعر اآلب الذم قدـ إبنو فداء عف بني آدـ الذيف
أحبيـ .كخبلؿ التجربة تمتع إبراىيـ برؤية كاضحة لطريقة الخبلص كفيـ مسبقان كيؼ أف المسيح سيقكـ مف

األمكات مانحان الحياة إلبراىيـ كألكالده ففرح إبراىيـ "أبككـ إبراىيـ تيمؿ بأف يرم يكمي فرأم كفرح يك ٖ) ٓٔ:
فيك باإليماف كالم اررة إنطمؽ بإبنو نحك المذبح ،كرجع مف التجربة فرحان بإسحؽ القائـ مف األمكات رم انز لممسيح
كتقكل إيمانو باألكثر .لقد شرح اهلل طريقة الخبلص كلكف إستخدـ اهلل إبراىيـ كاسحؽ الجبابرة الذيف يصمحكف

ليذه الميمة .كلنبلحظ أنو كمما زادت التجربة زاد حجـ العطية كلكف اهلل يعرؼ مف يتحمؿ فيمتحنو .إذان معني أف
اهلل يمتحف إبراىيـ ال تعني أف اهلل ينتظر ماذا سيككف مكقؼ إبراىيـ مف التجربة فيك بالقطع يعرؼ ،ليس ىذا

فقط ،بؿ اهلل أظير نتيجة االمتحاف مسبقان في ُٓ" ٔ:فآمف إبراىيـ بالرب فحسبو لو ب انر" .إنما اإلمتحاف ىنا ىك
لمزيد مف اإلعبلنات كإلظيار بر إبراىيـ لمعالـ .كلقد شرح بكلس الرسكؿ ماذا كاف إيماف إبراىيـ في ىذه الحالة

عب ُُ .ُٗ-ُٕ:إذ قد صدؽ كآمف بكعد اهلل أنو بإسحؽ سيدعي لو نسؿ فآمف أنو كلك قدمو ذبيحة فسيقيمو
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اهلل ثانية فبل نحزف إذا إمتحننا اهلل بتجربة صعبة فاهلل ال يمتحف سكم األقكياء ليعطييـ مزيدان مف اإلعبلنات.
كلذلؾ كاف ىذا االعبلف أك ىذا االمتحاف البراىيـ القكم كليس لمكط األضعؼ.

كىذا ما قد حدث فمقد مر إبراىيـ بتجربة صعبة كالنتيجة أنو رأل اهلل ،لقد تحكؿ اإليماف إلى عياف ( أية ُْ).
ِ
ٍى ٍب إًلىى أ ٍىر ً
اؾ يم ٍح ىرقى نة
أية (ِ) " -:فىقى ى
ىص ًع ٍدهي يى ىن ى
اؽ ،ىكاذ ى
س ىح ى
يد ىؾ ،الًَّذم تي ًحب ي
اؿ « :يخ ًذ ٍاب ىن ىؾ ىك ًح ى
ض ا ٍل يم ًريَّا ،ىكأ ٍ
ُّو ،إً ٍ
ىح ًد ا ٍل ًج ىب ً
اؿ الًَّذم أىقيك يؿ لى ىؾ»".
ىعمىى أ ى

اهلل ال يطيؽ الذبائح البشرية كقد حرـ النامكس كالشريعة ذلؾ تمامان .ككاف الكثنيكف يقدمكف أبكارىـ ذبائح آلليتيـ

فيـ كانكا كيائسيف يكدكف إسترضاء آليتيـ المتعطشة لمدماء .أما اهلل ىنا المحب لمبشر فيك أراد أف يعمف أنو ال
يريد مكت إنساف بؿ ىك الذم سيبذؿ نفسو عف البشر ليعطييـ حياة.

إينؾ كحيدؾ الذم تحبو  :ىذه الكممات مصممة لتنطبؽ عمي المسيح اإلبف الكحيد الجنس المحبكب .أؼ ُٔ:

 .أرض المريا  :يرم البعض أنو المكاف الذم بني فيو الييكؿ حيث كانت تقدـ الذبائح كيرم البعض أنو المكقع
الذم صمب فيو المسيح (ِ أم ّ )ُ:الميـ أف المكانيف متجاكريف .ككممة مريا تعني (الرب راء أك معد) حيث

أعد الرب كبش المحرقة .كقد قاؿ إبراىيـ الرب يرم لو الخركؼ لممحرقة (آية ٖ) .فغالبان المكاف سمي بحسب

الحادثة .كغالبان فجبؿ المريا يعني كؿ جباؿ أكرشميـ كىي تبعد عف بئر سبع حيث كاف إبراىيـ يسكف ِْ ميبلن

(ّ أياـ سفر) .كاآلف فيمنا لماذا كمـ اهلل ابراىيـ في ىذا المكاف لكي يقدـ إبنو ذبيحة .فمف ىذا الكقت كحتي
عكدة إسحؽ حيا  ،كاسحؽ في حكـ الميت  .كما أف المسيح قضي في القبر ّ أياـ ثـ قاـ حيا .

ً ً ًً
ّ َّ ً ً
ش َّد ىعمىى ًح ىم ً
ؽ ىحطى نبا
ارًه ،ىكأ ى
اؽ ٍاب ىن يو ،ىك ى
احا ىك ى
شقَّ ى
س ىح ى
ص ىب ن
ىخ ىذ اثٍ ىن ٍي ًف م ٍف غ ٍم ىمانو ىم ىع يو ،ىكًا ٍ
يـ ى
أية (ّ) " -:فى ىبك ىر إ ٍب ىراى ي
لًم ٍحرقى وة ،كقىاـ كىذ ىىب إًلىى ا ٍلمك ً
اؿ لى يو اهللي".
ض ًع الًَّذم قى ى
ي ى ى ى ى ى
ىٍ
فبكر  :دكف تراخ كقبؿ أف تستيقظ سارة كتعرؼ فتمنعو .كبغير جداؿ أك شؾ في مكاعيد اهلل .كاف إبراىيـ عجيبان

في طاعتو كاسحؽ عجيبان في إستسبلمو .كىذا يعني الحب.

كشقؽ حطبان :ليذىب لممكاف مستعدان فبل يكجد ما يعكقو عف تحقيؽ أمر الرب كحتي ال يضعؼ حيف يصؿ إلي

المكاف .كالحطب ىك الخشب الذم يشير لخشبة صميب المسيح .اهلل كاف يكشؼ سر الصميب بطرؽ متنكعة
غير أف الكثيريف عيكنيـ قد إنطمست .كلنرم مميزات إيماف إبراىيـ.
ُ .اهلل سيقيـ مف األمكات

ِ .ببل تردد كال أسئمة كيؼ كلماذا.
ّ .بسرعة كباك انر كال يستشير لحمان كال دمان
ْ .إيماف عممي ينفذ كليس كبلمان فقط.

لذلؾ ىك إختبر اهلل كرآه كرأم يكمو كرجع مف ىذه التجربة فرحان .ال تجربة ببل فرح

283

انتكىَه ( األصحاح انثاوٍ وانعششون)

ضع ًم ٍف ب ًع و
ً
ً
ً ً
ً َّ ً ً
ْ ً
يد" ،
ى
ص ىر ا ٍل ىم ٍك ى
يـ ىع ٍي ىن ٍيو ىكأ ٍىب ى
أية (ْ) " -:ىكفي ا ٍل ىي ٍكـ الثالث ىرفى ىع إ ٍب ىراى ي
كفي اليكـ الثالث  :اليكـ الثالث يشير لمقيامة ككأف إسحؽ ظؿ مع المسيح في القبر ىذه الثبلثة أياـ كفي اليكـ
الثالث رجع حيان .كلقد تكررت قصة األياـ الثبلثة في الكتاب المقدس لتشرح نفس الفكرة كىناؾ بعض األمثمة.
ُ .طمب مف بني إسرائيؿ أف يقدمكا ذبيحة عمي مسيرة ّ أياـ فالذبيحة ال تقبؿ خارج دائرة القيامة.
ِ .بعد مسيرة ّ أياـ كجدكا ماء
ّ .مسيرة التابكت ّ أياـ

راجع خر ٓ + ِِ:ُٓ + ّ:عد َُ + ّّ:خر ُٗ + ُُ:يش ُ ِ + ُْ:مؿ َِ ٓ:كالكتاب لـ يخبرنا
لماذا سكف إبراىيـ في جرار بجانب أبيمالؾ كلعمنا اآلف عممنا السبب!! ليككف إبراىيـ كاسحؽ عمي مسافة ّ أياـ

مف جبؿ المريا في أكرشميـ كيكمؿ الرمز .كـ كانت التجربة مؤلمة كمرة عمي نفس إبراىيـ كاسحؽ كلكف كسط
التجربة كبيف ضغطات األلـ كعند كثرة اليمكـ إمتؤلت نفس إبراىيـ تعزية كانفتحت بصيرتو الداخمية فعايف سر
المصمكب القائـ مف بيف األمكات فتيمؿ إذ رأم يكـ الرب (يك ٖ .)ٓٔ:كبالنسبة لنا فمف المؤكد أنو لك صبرنا

عمي أم تجربة ستككف النتيجة خي انر كبقدر ما زاد ألـ التجربة زادت إعبلنات اهلل كتعزيتو كزاد المجد المنتظر رؤ

ٖ + ُٖ،ُٕ:يع ُ .ِ:كالحظ أف اهلل لـ يجرب لكط بمثؿ ىذه التجربة فمكط الذم كضع نفسو في ىذا المكاف

السيئ ىك غير مستعد لئلعبلنات اإلليية.

اىيـ لً يغالىم ٍي ًوً ٍ « :
أية (ٓ)ٓ " -:فىقى ى ً ً
ىي ىنا ىم ىع ا ٍل ًح ىم ً
س يج يد،
ار ،ىكأ َّ
ب إًلىى يى ىن ى
ىما أىىنا ىكا ٍل يغالى يـ فى ىنذ ى
ٍى ي
اؾ ىكىن ٍ
سا أى ٍنتي ىما ي
اجم ى
ى
اؿ إ ٍب ىر ي
ثي َّـ ىن ٍرجعي إًلى ٍي يك ىما»" .
لقد منع إبراىيـ غبلميو أف يصحباه ألنيما كانا مف المؤكد أنيما سيعكقانو كيمنعانو مف ذبح إبنو .فيؿ نترؾ

تحت التؿ ما يعكقنا عف العبادة مف أفكار كأىتمامات .أما الخادماف المذاف تركيما إبراىيـ تحت التؿ مع الحمار
فيشيراف لمشعب الييكدم الذم لـ يستطيع أف يصعد كيبمغ إلي مكضع الذبيحة إذ لـ يريدكا أف يؤمنكا .كىـ أركا
المسيح كالصميب كلـ يدرككا سره كال قكة القيامة كلـ يفرحكا كما فرح إبراىيـ .مف إرتبط بالفكر الترابي ال يدرؾ

السماكيات .

كأما أنا كالغالـ فنذىب… ثـ نرجع  :ىذا يكضح إيماف إبراىيـ برجكع إبنو حيان.

أية (ٔ)ٔ " -:فىأ ى ً ً
ىخ ىذ ًب ىي ًد ًه َّ
يف .فى ىذ ىى ىبا ًكالى يى ىما
الن ىار ىك ّْ
يـ ىح ى
اؽ ٍاب ًن ًو ،ىكأ ى
س ىح ى
الس ّْك ى
ب ا ٍل يم ٍح ىرقى ًة ىك ىك ى
طى
ض ىع يو ىعمىى إً ٍ
ىخ ىذ إ ٍب ىراى ي
ىم نعا" .
إسحؽ كاف شابان كيقدر البعض عمره بػ ِٓ سنة لذلؾ كضع إبراىيـ عميو الحطب رم انز لحمؿ المسيح لخشبة
صميبو( .كتككف الرئاسة عمي كتفيو إش ٗ) ٔ،ٓ:

فذىبا كالىما معان  :قدـ إبراىيـ إبنو الكحيد خبلؿ الحب الفائؽ كقدـ إسحؽ نفسو في طاعة كاممة فحسبت

الذبيحة لحساب اإلثنيف معان .كىكذا فذبيحة المسيح ىي ذبيحة اآلب الذم قدـ إبنو فدية عنا كىي ذبيحة اإلبف
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الذم أطاع حتي المكت مكت الصميب (يك ّ + ُٔ:رك ٖ + ِّ:في ِ )ٖ:فقكلو ذىبا كالىما معان يشير إلي

انطبلؽ اآلب كاإلبف إلي الصميب ليقدما ذبيحة الصميب .فاإلبف فى اآلب كاآلب فى اإلبف .

أية (ٕ)ٕ " -:ك ىكمَّـ إًسح ي ً ً
اؿ « :يى ىكىذا َّ
ب،
الن يار ىكا ٍل ىح ى
اؿ« :ىأىىن ىذا ىيا ٍاب ًني» .فىقى ى
اؿ « :ىيا أىًبي!» .فىقى ى
يـ أىًباهي ىكقى ى
طي
ى ى ٍى
اؽ إ ٍب ىراى ى
كً
كؼ لً ٍم يم ٍح ىرقى ًة؟» "
لك ٍف أ ٍىي ىف ا ٍل ىخ ير ي
ى
لقد كاف سؤاؿ إسحؽ إلبراىيـ أبيو ربما أقسي مكقؼ في التجربة .كلكف ىذا السؤاؿ سؤاؿ تعميمى لنا جميعان.

فيكذا النار = الركح القدس الذل يساعد كاهلل الذل يقبؿ...

كىكذا الحطب  :الكصايا التي نصمب عمييا شيكاتنا كأىكائنا.

كلكف أيف الخركؼ لممحرقة  :فيؿ نقبؿ أف نككف ذبائح حية (رك ُِ )ُ:كنقدـ ذكاتنا محرقة.

أية (ٖ)ٖ " -:فىقى ى ً ً
كؼ لً ٍم يم ٍح ىرقى ًة ىيا ٍاب ًني» .فى ىذ ىى ىبا ًكالى يى ىما ىم نعا".
يـ« :اهللي ىي ىرل لى يو ا ٍل ىخ ير ى
اؿ إ ٍب ىراى ي
اهلل يرم لو الخركؼ  :جاءت في اإلنجميزية في النسخ القديمة Old KJ(God will provide himself a
lamb for a burnt offering.
كأضيفت كممة Forقبؿ  Himselfفي النسخ الجديدة  New KJكالمعني أف اهلل سيدبر نفسو الخركؼ لممحرقة.
قاؿ إبراىيـ ىذا الرد بركح النبكة الذم بو رأم خطة اهلل لمخبلص  ،كأنيا ليست مف صنع إنساف لكنيا بتدبير

إليي ىك كحده يراه.

اؿ لى يو اهلل ،ب ىنى يى ىن ى ً ً
أية (ٗ) ٗ " -:ىفمى َّما أىتىيا إًلىى ا ٍلمك ً
اؽ
ب ىك ىرىب ى
ض ًع الًَّذم قى ى
س ىح ى
ب ا ٍل ىحطى ى
يـ ا ٍل ىمذ ىٍب ىح ىك ىرتَّ ى
ي ى
ى
ط إً ٍ
ىٍ
اؾ إ ٍب ىراى ي
ط ًب" .
ؽ ا ٍل ىح ى
ض ىع يو ىعمىى ا ٍل ىمذ ىٍب ًح فى ٍك ى
ٍاب ىن يو ىك ىك ى
ىذه صكرة المسيح المربكط كالمثبت عمي الصميب كلكف بمسامير.
َُ
ً ً
يف لً ىيذ ىٍب ىح ٍاب ىن يو.
ىخ ىذ ّْ
يـ ىي ىدهي ىكأ ى
الس ّْك ى
أية (َُ) " -:ثي َّـ ىم َّد إ ٍب ىراى ي
ُُ
اىيـ! إً ٍبر ً
اؿ« :إً ٍبر ً
السم ً
ب ً
اؿ« :ىأىىن ىذا» "
اى
ق
ك
اء
ف
م
الر
ؾ
ال
م
اه
اد
ن
ف
أية (ُُ)" -:
ى
ى
ّْ
َّ
ى
َّ
ى
يـ!» .فىقى ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
مالؾ الرب  :ييكه صانع الخبلص.
ُِ
ؼ اهللى ،ىفمى ٍـ تي ٍم ًس ًؾ
أية (ُِ) " -:فىقى ى
اؿ« :الى تى يم َّد ىي ىد ىؾ إًلىى ا ٍل يغالىًـ ىكالى تى ٍف ىع ٍؿ ًب ًو ى
ت أ َّىن ىؾ ىخ ًائ ه
اآلف ىعمً ٍم ي
ش ٍي نئا ،أل ّْىني ى
يد ىؾ ىع ّْني»" .
ٍاب ىن ىؾ ىك ًح ى

ال تمد يدؾ إلي الغالـ  :ىذا تدبير الخبلص كىك نفس ما قالو المسيح لمف أتكا لمقبض عميو "فدعكا ىؤالء

يذىبكف يك ُٖ "ٖ:فيسكع حيف قاؿ أنا ىك يعني أنا ييكه .ألني األف عممت  :ىؿ كاف اهلل ال يعمـ قبؿ ذلؾ؟
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بالقطع كاف يعمـ فيك ال يخفي عميو شئ كىك فاحص القمكب كالكمى .لكف اآلف صار إيماف إبراىيـ العجيب

مكشكفان أماـ العالـ كمو كأماـ نفسو .كنبلحظ أف بكلس حيف ناقش اآلية "فآمف إبراىيـ باهلل فحسب لو ب انر" ركز
عمي إيماف إبراىيـ كحيف ناقشيا يعقكب فقد ركز عمي أعماؿ إبراىيـ (رؤ ْ + ٓ-ُ:يع ِ )ِّ-َِ:كليس

ىناؾ أم خبلؼ فبكلس كاف يكشؼ الجانب الخفي في قمب إبراىيـ كيعقكب كاف يتكمـ عف األعماؿ التي تظير

أماـ العالـ .فتبرر إبراىيـ بإيمانو أماـ اهلل كتبرر بأعمالو أماـ الناس .فأعماؿ إبراىيـ أظيرت أف إيمانو المخفي

إيما ف حي كليس إيماف ميت .كىذا اإليماف الذم لـ يكف يراه سكم اهلل ظير اآلف أماـ الناس بؿ حتي أماـ
إبراىيـ نفسو.

ُّ
ش كراءه ممس نكا ًفي ا ٍل ىغاب ًة ًبقىرىن ٍي ًو ،فى ىذ ىىب إً ٍبر ً
ً
ً ً
ىخ ىذ
اىي يـ ىكأ ى
ى
يـ ىع ٍي ىن ٍيو ىكىنظى ىر ىكًا ىذا ىك ٍب ه ى ى ى ي ي ٍ ى
ٍ
ى ى
أية (ُّ) " -:فى ىرفىعى إ ٍب ىراى ي
ضا ىع ًف ٍاب ًن ًو" .
ا ٍل ىك ٍب ى
ىص ىع ىدهي يم ٍح ىرقى نة ًع ىك ن
ش ىكأ ٍ
ممسكان في الغابة بقرنيو  :قركف الكبش ىي عبلمة قكتو كىنا ىك مكثؽ مف قرنيو إشارة لممسيح الذم أخمي ذاتو

بإرادتو كسمطانو (يك َُ .)ُٖ،ُٕ:المسيح أكثؽ قكتو أك تنازؿ عنيا حتي يصمب .كالغابة شجرة .كالمعني أف

المسيح كاف مكثقان عمي الصميب .كسر ذبيحة المسيح نراىا في إسحؽ كالكبش معان .الكبش يمثؿ المسيح في

مكتو فعبلن كاسحؽ يمثؿ المسيح في حممو لمصميب ثـ في قيامتو .كلنبلحظ أيضان أف الكبش فدم إسحؽ (إبف
الحرة) كالمسيح فدم كنيستو الحرة التي حررىا.

ُْ
اىيـ اسـ ذلً ىؾ ا ٍلمك ً
ً ً
ىه» .ىحتَّى إً َّن يو
ض ًع « ىي ٍي ىك ٍه ًي ٍأر ٍ
ىٍ
أية (ُْ) " -:فى ىد ىعا إ ٍب ىر ي ٍ ى
ييكة يرأه  :أم اهلل ييرم .فمف ثمار التجربة المؤلمة أف إبراىيـ إختبر

ب يي ىرل»".
الر ّْ
ييقىا يؿ ا ٍل ىي ٍكىـً « :في ىج ىب ًؿ َّ
الرب كرآه .ىكذا تراءم اهلل إلبراىيـ في

مكضع الذبيحة إذ فيو تمت المصالحة بيف اهلل كاإلنساف .فصار لنا حؽ رؤيتو كأبناء .كىك يرم حبلن لكؿ

مشاكمنا كلذلؾ نتكؿ عميو كصار ىذا مثبلن "

في جبؿ الرب ييرم  :أم أف اهلل في عمكه كسمكه في سماه المشار ليا بالجبؿ ،ىك يرم تعب البشر كأمكرىـ
الصعبة كينقذىـ ككاف ىذا نبكة عف التجسد (إش ّٓ. ) ٓ:
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مقارنة بيف إسحؽ كالمسيح
المسيح

إسحؽ

كالدة إعجازية مف مستكدع سارة كالدة إعجازية مف العذراء بدكف زرع

الميت

بشر.

إبف محبكب كحيد لكالديو.

اإلبف الكحيد الجنس المحبكب مف اآلب
المحب.

حمؿ الخشب كسار ثبلثة أياـ.

حمؿ الصميب كدفف ثبلثة أياـ.

طاعة إسحؽ العجيبة= تفسيرىا محبتو طاعة المسيح حتي المكت مكت الصميب
فيك يحب اآلب يكُْ ُّ :
ألبيو كثقتو فيو.
أخذ إبراىيـ معو غبلميف كحمار دخؿ المسيح أكرشميـ عمي حمار أتي بو
التبلميذ
ألكرشميـ (المريا)
عاد إسحؽ حيان

قاـ المسيح مف األمكات

ييكه يرأة:غالبا ىنا اظيراهلل البراىيـ كيفية الخبلص كتطابؽ ما فعمو بفداء المسيح ففرح  .كىذا مااشار لو
المسيح بقكلو أبككـ ابراىيـ رأم يكمي كفرح ( ٖ ) ٓٔ :
ً ُٔ
ُٓ
ً
الر ّْ ً ً
ب ،أ ّْىني
الس ىم
الر ُّ
يـ ثى ًان ىي نة ًم ىف َّ
ت ىيقيك يؿ َّ
ادل ىمالى يؾ َّ
اء ىكقى ى
ٍس ٍم ي
األيات (ُٓ " -:)ُٖ-ىكىن ى
اؿً « :ب ىذاتي أىق ى
ب إ ٍب ىراى ى
السم ً
ً
يد ىؾُٕ ،أ ىيب ً
اء
سمى ىؾ تى ٍك ًث نا
ت ى ىذا األ ٍىم ىر ،ىكلى ٍـ تي ٍم ًس ًؾ ٍاب ىن ىؾ ىك ًح ى
ىج ًؿ أ َّىن ىؾ فى ىع ٍم ى
ًم ٍف أ ٍ
اريك ىؾ يم ىب ىارىك نة ،ىكأي ىكثّْير ىن ٍ
ير ىك ين يجكـ َّ ى
ً
ث ىنسمي ىؾ باب أى ٍع ىد ًائ ًوُٖ ،كيتىبار يؾ ًفي ىن ً
الرم ًؿ الًَّذم عمىى ى ً
يمًـ األ ٍىر ً
ىج ًؿ
ضً ،م ٍف أ ٍ
شاط ًئ ا ٍل ىب ٍح ًر ،ىكىي ًر ي ٍ ى ى
ى
ٍ
ىك ىك َّ ٍ
ىى ى ى
سم ىؾ ىجميعي أ ى
ت ًلقى ٍكلًي»".
س ًم ٍع ى
أ َّىن ىؾ ى

ىنا يتمتع إبراىيـ بتجديد الكعد بطريقة فاقت المرات السابقة فيك لـ يمسؾ إبنو عف اهلل فإستحؽ أف يكشؼ لو اهلل

عف اآلتي:-

ُ .كاف الكبلـ مثبتان بقسـ  :بذاتى أقسمت لمتدليؿ عمي أىميتو كتأكيدان لحدكثو.
ِ .ىك كعد بالبركة  :أباركؾ مباركة.

ّ .كثرة النسؿ .كقد سمعنا مف قبؿ أف نسؿ إبراىيـ سيككف كنجكـ السماء كمرة أخرم سمعنا أنيـ كتراب

األرض  ،ككاف ىذا راجعان ألف الرؤيا األكلي كانت
مساء فقاؿ نجكـ السماء كالرؤيا الثانية كانت صباحان
ن
فقاؿ كتراب األرض .كىنا جمع اإلثنيف كربما أشار ىذا أف نسؿ إبراىيـ سيككف مف الييكد (نجكـ
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السماء) الذيف كانكا في ليؿ العالـ قبؿ أف يشرؽ المسيح شمس البر .كسيككف أبان لمكنيسة المسيحية

(رمؿ البحر) الذيف ىـ اآلف في نكر المسيح.

ْ .النصرة كالغمبة عمي الشياطيف كاألعداء  :يرث نسمؾ باب أعدائو.

ٓ .الكعد بتجسد المسيح كيككف مف نسمو  :يتبارؾ في نسمؾ جميع أمـ األرض فالمسيح ىك بركة العالـ
العظمي .

ٔ .ألف ىذه الرؤيا كانت تخص شعب العيد الجديد كاف الصكت مف السماء  :نادم مالؾ الرب إبراىيـ
ثانية مف السماء .كقبؿ ذلؾ كاف الصكت مف األرض فيك لـ يقؿ مف السماء مف قبؿ .

ٕ .ليذه األسباب رجع إبراىيـ فرحان.
ُٗ
اى ً
ً ً
ً
ً ً
اى ً
س ٍب وع".
يـ في ًب ٍئ ًر ى
س ٍب وع .ىك ى
امكا ىكىذ ىى يبكا ىم نعا إًلىى ًب ٍئ ًر ى
يـ إلىى يغالى ىم ٍيو ،فىقى ي
س ىك ىف إ ٍب ىر ي
أية (ُٗ) " -:ثي َّـ ىر ىج ىع إ ٍب ىر ي
كسكف إبراىيـ في بئر سبع  :بئر سبع أصبحت تشير لممعمكدية .كالختاف يشير لممعمكدية كلقد إختتف إبراىيـ

مف قبؿ فما معني أف يسكف عند بئر سبع .المعني اف المعمكدية ىي مكت كقيامة مع المسيح كىذا تـ في

المعمكدية  ،كلكف عمي اإلنساف أف يعيش ميتان عف خطايا العالـ (كىذا ما ييسمى باإلماتة) ليتمتع بالحياة المقامة
مع المسيح (جدة الحياة أك الحياة الجديدة) .كىكذا إبراىيـ بعد أف أخذ كؿ ىذه اإلعبلنات عاش كميت عف العالـ
متمتعان بالحياة الجديدة كفرحان مع اهلل متذك انر عمؿ البنكة اإلليية .كمياه البئر تشير لمركح القدس الذم ينعـ بو
األبناء فيككف ليـ ثمار "محبة كفرح كسبلـ…" ىكذا ينبغي أف يحيا المؤمف.

كلعؿ إنطبلؽ الغبلميف إلي بئر سبع مع إبراىيـ كاسحؽ في نياية المطاؼ يشير إلي عكدة الييكد إلي اإليماف

بالمسيح الذم لـ يستطيعكا قببلن معاينة سر ذبيحتو .فينطمقكا في آخر العصكر إلي مياه المعمكدية كيقبمكا مف

كانكا قد جحدكه.

َِ
كر أ َّ ً ً
ًً
يم ً
ضا
األيات (َِ " -:)ِْ-ىك ىح ىد ى
يـ أ ٍ
يخ ًب ىر ىكًق ى
يؿ لى يو « :يى ىكىذا ًم ٍم ىك ية قى ٍد ىكلى ىد ٍت ًى ىي أ ٍىي ن
ث ىب ٍع ىد ىذه األ ي
ىف إ ٍب ىراى ى
ِِ
ُِ
يف لً ىناحكر أ ً
ً
يؿ».
كصا ًب ٍك ىرهي ،ىكيب نا
كز أ ى
ؼ ىكىبتيكًئ ى
ىخاهي ،ىكقى يمكًئ ى
ىخ ى
اش ىكًي ٍدالى ى
اس ىد ىك ىح ٍزنكا ىكًف ٍم ىد ى
اـ ،ىك ىك ى
يؾ :يع ن
ىبن ى ي ى
يؿ أ ىىبا أ ىىر ى
ِْ
ً ً ً
ً ً
ً
ِّككلى ىد بتيكًئي يؿ ًرٍفقى ىة .ي ً
كم ية ،فى ىكلى ىد ٍت
يـ .ىكأ َّ
ىؤالىء الثَّ ىمان ىي ية ىكلى ىدتٍ يي ٍـ م ٍم ىك ية ل ىن ي
ىى ى
سّْريَّتي يو ،ىك ٍ
ىما ي
اح ى
اس يم ىيا ىر يؤ ى
كر أىخي إ ٍب ىراى ى
ش ىك ىم ٍع ىك ىة".
ضا :ى
اح ى
ًى ىي أ ٍىي ن
اح ىـ ىكتى ى
ط ىاب ىح ىك ىج ى
ج اءت أخبار عائمة إبراىيـ إلبراىيـ ربما عف طريؽ القكافؿ التجارية .كربما أف ىذا النبأ ىك ما شجع إبراىيـ أف

يطمب زكجة إلبنو مف عائمتو .كىذا النبأ يكشؼ قرابة رفقة لزكجيا إسحؽ .فرفقة قريبة إسحؽ بالجسد .كىكذا

الكنيسة صارت عركس لممسيح كصار ىناؾ قرابة جسدية بيف المسيح كالكنيسة فيك البكر بيف إخكة كثيريف.

كقيؿ عف أقرباء المسيح "أمو كاخكتو فيك صارت لو قرابات جسدية مع البشر".
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اإلصحاح الثالث كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

بعد أف أخذ إبراىيـ كعد الحياة كالبركة في اإلصحاح السابؽ نجد ىنا أخبار المكت .كىذا يشير إلي أنو كلك أف

المسيح مات عنا كقاـ ليحمؿ عنا عقكبتنا إال أنو يجب أف نمكت كعبكر لمحياة األخرم .كخبر أقارب رفقة ما بيف
اإل صحاحيف يشير إلي إستمرار الحياة عف طريؽ األبناء بعد مكت األباء حتي يأتي يكـ القيامة الذم يقكـ فيو

الجميع كىذا معبر عنو بقكؿ الكحي كقاـ إبراىيـ مف أماـ ميتو (آية ّ) ،بعد أف ناح كبكي كلـ تكف قامة إبراىيـ

الركحية العالية جدان مانعان أماـ ظيكر العكاطؼ كالمشاعر اإلنسانية فالمسيح نفسو بكي أماـ قبر لعازر لكف قكلو
كقاـ تشير إليمانو بالقيامة .كلكف نحف ىنا في ىذه األرض في فترة بكاء كعالـ حزف يخفؼ منيـ اإليماف

بالقيامة.

ُ
ً
ًً
ً
س ىارةى" .
س ٍب نعا ىك ًع ٍ
ش ًر ى
س ىن نة ،سني ىح ىياة ى
يف ى
س ىارةى م ىئ نة ىك ى
أية (ُ) " -:ىك ىكا ىن ٍت ىح ىياةي ى
سارة ىي المرأة الكحيدة التي يذكر الكتاب المقدس عمرىا فيى أـ العب ارنييف.
ِ
اى ً
ً ً
كفً ،في أ ٍىر ً
س ىارةى ىكىي ٍب ًك ىي
ض ىك ٍن ىع ى
س ىارةي ًفي قى ٍرىي ًة أىٍرىب ىع ،الًَّتي ًى ىي ىح ٍب ير ي
يـ ل ىي ٍن يد ى
ب ى
أية (ِ) " -:ىك ىماتى ٍت ى
اف .فىأىتىى إ ٍب ىر ي
ىعمى ٍي ىيا".

كاف إبراىيـ يتنقؿ غالبان كلو عدة مراكز بسبب أمبلكو الكفيرة بيف حبركف كبئر سبع فأتي إبراىيـ ليندب سارة :

معناىا أنو كاف متغربان في عممو كسمع فأتي ليندبيا.

أية (ّ)ّ" -:كقى ً ً
اىيـ ًم ٍف أىم ًاـ م ّْي ًت ًو ىك ىكمَّـ ىب ًني ًح َّ
ث قى ًائالن":
ى ى
ى
اـ إ ٍب ىر ي
ى ى
كممة حث معناىا خكؼ كرعب .كىذا ىك حاؿ األرض قبؿ فداء المسيح.
ْ
ىعطيكًني م ٍم ىؾ قى ٍب ور مع يكـ أل ٍىد ًف ىف م ٍي ًتي ًم ٍف أىم ً
امي»".
يب ىكىن ًزي هؿ ًع ٍن ىد يك ٍـ .أ ٍ
أية (ْ)« " -:أىىنا ىغ ًر ه
ىى ٍ
ى
ى
ي
أنا غريب كنزيؿ  :بالرغـ مف كؿ أمبلكو كىيبتو أماـ بني حث حتي عاممكه كرئيس بينيـ (آية ٔ) إال أنو في

إتضاع عاش كغريب شاع انر أنو ال ينتمي ليذا العالـ بؿ لمف ىك في السماء .كقطعان فإف شركتو مع اهلل ىذه ىي

التي أعطتو الكرامة أماـ ىؤالء القكـ .

أعطكني ممؾ قبر  :لـ يفكر إبراىيـ في دفف سارة زكجتو بجكار أسبلفو ،فإف كاف باإليماف قد خرج مع سارة مف
أكر .فيك قد بقي سالكان بيذا اإليماف حتي النفس األخير .كىك الذم لـ يمتمؾ شيئان في أرض كنعاف إمتمؾ مقبرة

(أع ٕ )ٓ:بينما إمتمؾ نمركد كقاييف مدنان .ىذا يعبر عف ركح الغربة .إال أننا نبلحظ.

ُ .إصرار إبراىيـ عمي شراء األرض كىذه األرض بالذات ىك تأكيد إليمانو بإف اهلل سيعطييا لو.
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ِ .األرض التي كىبيا اهلل لو مجانان ال يأخذىا سكم بعد دفع الثمف .كىذا إشارة ألف اهلل أعطانا ىبات
مجانية كميراثان لمسماء مف نعمتو كلكف عمينا أف نجاىد حتي نرث (الثمف).

ّ .األرض إشتراىا بفضة .كاألرض تشير لميراث السماء  .ك الفضة تشير لمفداء الذم بو نمنا الميراث.

ْ .اهلل كعده باألرض لكنو لـ يمتمؾ منيا سكل مقبرة .كحؿ ىذا قالو بكلس الرسكؿ ،أنيا أرض غربة ككاف
ينتظر المدينة التى ليا األساسات التى صانعيا كبارئيا اهلل عب ُُ َُ:أل ميراث السماء.

ٓ
ً َّ ً ً
يف لى يو" :
يـ قى ًائمً ى
ىج ى
أية (ٓ) " -:فىأ ى
اب ىب ينك حث إ ٍب ىراى ى

كرىنا ٍاد ًف ٍف م ٍيتى ىؾ ،الى يم ىنع أ ً
ت رًئيس ًم ىف ً
أية (ٔ)ً«ٔ" -:اسمع ىنا يا ً
ٍض ًؿ قييب ً
اهلل ىب ٍي ىن ىناً .في أىف ى
ىح هد م َّنا قى ٍب ىرهي
ىٍ ي ى
س ّْيدم .أى ٍن ى ى ه
ٍىٍ ى ى
ى
ىع ٍن ىؾ ىحتَّى الى تى ٍد ًف ىف ىم ٍيتى ىؾ»".
رئيس مف اهلل  :أم رئيس عظيـ .كالحظ محبة بني حث كتكريميـ إلبراىيـ.

أية (ٕ)ٕ" -:فىقىاـ إً ٍبر ً
ض ،لً ىب ًني ًح َّ
ش ٍع ًب األ ٍىر ً
ث"،
اى
س ىج ىد لً ى
يـ ىك ى
ى ى ي
سجكد إبراىيـ ىنا سجكد إكراـ كليس سجكد عبادة  :كىكذا نسجد لمبابا كاألساقفة.
ٖ
ً
ىف أ ٍىد ًف ىف م ٍي ًتي ًم ٍف أ ً
اف ًفي ينفي ً
سكا لًي
كس يك ٍـ أ ٍ
األيات (ٖ " -:)ٗ-ىك ىكمَّ ىم يي ٍـ قى ًائالن« :إً ٍف ىك ى
ىمامي ،فى ٍ
اس ىم يعكًني ىكا ٍلتىم ي
ى
ى
امؿ يع ًط ً
ؼ ح ٍقمً ًوً .بثىم وف ىك ً
ً
ً ً
ً ً ً
كف ٍب ًف صكحر ٗأ ٍ ً ً
َّاىا
يني إًي ى
ًم ٍف ًع ٍف ير ى
ىف يي ٍعط ىيني ىم ىغ ىارةى ا ٍل ىم ٍكفيمىة الَّتي لى يو ،الَّتي في طى ىر ى
يٍ
ي ىى
ى
ً
س ًط يك ٍـ يم ٍم ىؾ قى ٍب ور»" .
في ىك ى

ىنا نجد إصرار إبراىيـ عمي الدفع كلـ يستغؿ محبة بني حث .ككاضح أف إبراىيـ كاف يعمـ إسـ صاحب األرض

التي يريد شراؤىا لكنو لـ يكف قد رآه مف قبؿ.

َُ
اىيـ ًفي مس ً
ث ،فىأىجاب ًع ٍفر ي ً ّْ ً ً
اف ًع ٍفر ي ً
ام ًع ىب ًني ًح َّ
سا ىب ٍي ىف ىب ًني ًح َّ
ث ،لى ىدل
ى ى
كف ىجال ن
ى ى ي
أية (َُ) " -:ىك ىك ى ي
كف ا ٍلحث ُّي إ ٍب ىر ى
يع الد ً
اب ىم ًدي ىن ًت ًو قى ًائالن":
ىج ًم ً
َّاخمً ى
يف ىب ى

كاف الكجياء كالعظماء يجمسكف في باب المدينة حيث تحؿ المشاكؿ.

أية (ُُ)«ُُ" -:الى يا س ّْي ًدم ،اسمع ًني .اىٍلح ٍق يؿ ك ىى ٍبتي ىؾ إًيَّاه ،كا ٍلم ىغارةي الًَّتي ًف ً
يو لى ىؾ ىك ىى ٍبتي ىيا .لى ىدل يع يي ً
كف ىب ًني
ٍىٍ
ى ى
ى ى
ي ى ى ى
َّاىاٍ .اد ًف ٍف ىم ٍيتى ىؾ»".
ى
ش ٍع ًبي ىك ىى ٍبتي ىؾ إًي ى
ُِ
ً ً
ش ٍع ًب األ ٍىر ً
ض" ،
اـ ى
أية (ُِ) " -:فى ى
يـ أ ى
ىم ى
س ىج ىد إ ٍب ىراى ي
السجكد ىنا ىك سجكد شكر ليـ عمي مكدتيـ.
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ُّ
كف ًفي مس ً
ش ٍع ًب األ ٍىر ً
يع ًطي ىؾ
ام ًع ى
ت أى ٍن ى
ض قى ًائالن « :ىب ٍؿ إً ٍف يك ٍن ى
أية (ُّ) " -:ىك ىكمى ىـ ًع ٍف ير ى
س ىم يع ًني .أ ٍ
ت إًيَّاهي ىفمى ٍيتى ىؾ تى ٍ
ى ى
اؾ»".
ثى ىم ىف ا ٍل ىح ٍق ًؿ .يخ ٍذ ًم ّْني فىأ ٍىد ًف ىف ىم ٍي ًتي يى ىن ى

ىنا إكتشؼ إبراىيـ أف عفركف جالسان في كسطيـ فقاؿ لو إف كنت أنت إياه  :أم إف كنت أنت عفركف صاحب

المغارة كالحقؿ .كقد تعني الجممة إف أردت ىذا فعبلن أف تعطيني المغارة كأنت قادر فعبلن أف تعطيني مجانان فأنا
كاثؽ مف كرمؾ كلكف إسمح أف أدفع الثمف .كاألسمكب الذم إتبع ىنا ىك أسمكب شرقي ميذب لمشراء كالبيع
فيسأؿ الشارم "بكـ" كيرد البائع "مجانا" أك "ألجمؾ مجانا" كيرد الشارم "أنت قدىا كزيادة كلكف أريد أف أدفع"

كايمانيان فإبراىيـ ال يريد أف يأخذ األرض مجانان مف يد عفركف فيك ينتظر أف يأخذىا مف يد اهلل في الكقت الذم

يحدده اهلل .ىك ينتظر بصبر تحقيؽ كعد اهلل كال يظير كمف يتقبؿ مف الناس شيئان كعده اهلل أف ييبو إياه.
أية (ُْ)ُْ " -:فىأىجاب ًع ٍفر ي ً ً
يـ قى ًائالن لى يو" :
ى ى ي
كف إ ٍب ىراى ى

اق ًؿ ًفض و
شً
األيات (ُٓ«ُٓ" -:)ُٔ-يا ً
َّة ،ىما ًى ىي ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ؟ فى ٍاد ًف ٍف
ض ًبأ ٍىرىب ًع ًم ىئ ًة ى
اس ىم ٍع ًني .أ ٍىر ه
س ّْيدمٍ ،
ى ى
ض ىة الًَّتي ىذ ىكرىىا ًفي مس ً
ً ً
م ٍيتى ىؾ»ُٔ .فى ً ً ً
ام ًع ىب ًني ًح َّ
ث .أ ٍىرىب ىع ًم ىئ ًة
كف ا ٍل ًف َّ
يـ لً ًع ٍف ير ى
يـ لً ًع ٍف ير ى
ى ى
ى
ى
ى
كف ،ىك ىك ىز ىف إ ٍب ىراى ي
سم ىع إ ٍب ىراى ي
اق ًؿ ًفض و
شً
َّة ىج ًائ ىزوة ًع ٍن ىد التُّج ً
ََْ فضة كانت كثيرة عمي األرض لكف عند إبراىيـ لـ تكف شيئان فيي
َّار".
ى
عربكف ميراثو .كىك لـ يقتف مف األرض إالٌ ما يدفف فيو جسده .كلقد دفف في ىذه المغارة إبراىيـ كسارة كاسحؽ
كرفقة كيعقكب كليئة كاآلف مقاـ فكقيا مسجد الخميؿ كساحتو .كلقد إشترم يعقكب مدفنان آخر في شكيـ (يش

ِْ )ِّ:دفف فيو يكسؼ كآخريف  .راجع أع ٕ ُٔ:كغالبان دفف فيو بعض أباء األسباط  .كيقاؿ أف عظاـ يكسؼ
تـ نقميا بعد ذلؾ إلي مغارة المكفيمة .فضة جائزة عند التجار  :ىذه تشبو التمغة اآلف .أم الذىب كالفضة يتـ

تمغيما ليظير أنيما ليسا مغشكشاف .
ُٕ
كف الًَّذم ًفي ا ٍلم ٍك ًفيمى ًة الًَّتي أىماـ ممرا ،ا ٍلح ٍق يؿ كا ٍلم ىغارةي الًَّتي ًف ً
يو،
ب ىح ٍق يؿ ًع ٍف ير ى
األيات (ُٕ " -:)َِ-فى ىك ىج ى
ى ى ى ى
ى ى ى ٍى
ى
ً ُٖ ً ً
ًً
كف ىب ًني ًح َّ
ىك ىج ًميعي َّ
يـ يم ٍم نكا لى ىدل يع يي ً
ث ،ىب ٍي ىف ىج ًمي ًع
الش ىج ًر الًَّذم ًفي ا ٍل ىح ٍق ًؿ الًَّذم ًفي ىج ًم ً
يع يح يدكده ىح ىكالى ٍيو ،إل ٍب ىراى ى
ً ً ً ُٗ
ً ً
ً
ً ً
ً
الد ً
ً ً
اـ ىم ٍم ىرا ،الًَّتي ًى ىي
َّاخمً ى
يف ىب ى
يـ ى
س ىارةى ٍ
ام ىأرىتى يو في ىم ىغ ىارة ىح ٍقؿ ا ٍل ىم ٍكفيمىة أ ى
ىم ى
اب ىمدي ىنتو .ىكىب ٍع ىد ذل ىؾ ىدفى ىف إ ٍب ىراى ي
َِ
ً
ًَّ ً ً
اىيـ م ٍم ىؾ قى ٍب ور ًم ٍف ًع ٍن ًد ىب ًني ًح َّ
كفً ،في أ ٍىر ً
ث".
ض ىك ٍن ىع ى
ىح ٍب ير ي
اف ،فى ىك ىج ى
ب ا ٍل ىح ٍق يؿ ىكا ٍل ىم ىغ ىارةي التي فيو ًإل ٍب ىر ى ي
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اإلصحاح الرابع كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ىناؾ خط عاـ يتضح في قصة حياة إبراىيـ يشرح قصة الخبلص

ُ .إختيار إبراىيـ ليككف أبان لمشعب الذم سيأتي منو المسيح كاعداده بدعكتو لمخركج كىذا يشمؿ
اإلصحاحات (ُِ.)ُٕ-

ِ .الكعد بالنسؿ مف سارة (إصحاح ُٖ) كاعبلف عقكبة سدكـ كعمكرة إعبلنان ليبلؾ الشر كدينكنة عدك
الخير.

ّ .تنفيذ الدينكنة في األشرار فعبلن (إصحاح ُٗ).
ْ .كالدة اسحؽ رمز المسيح (إصحاح ُِ).

ٓ .تقديـ إسحؽ ذبيحة كرجكعو حيان إعبلف عف حمؿ الصميب (إصحاح ِِ).

ٔ .مكت سارة (إصحاح ِّ ) كسارة تمثؿ الكنيسة الييكدية التي كاف يجب أف تمكت كينتيي دكرىا قبؿ اف
يخطب المسيح لنفسو كنيستو.

ٕ .ىذا اإلصحاح (ِْ) يعمف خطبة المسيح كاقترانو بكنيستو .كارساؿ كبير بيت إبراىيـ إلحضار رفقة
زكجة إلسحؽ مف مدينة ناحكر بحاراف فيشير إلي عمؿ الركح القدس الذم إجتذب األمـ مف أرضيـ

الشريرة (عبادتيـ لؤلكثاف) ليقيميا إلسحؽ الحقيقي ربنا يسكع المسيح عركسان يتعزم بيا عكضان عف أمو

سارة = عكضان عف األمة الييكدية التي رفضتو كصمبتو .كلنبلحظ أنو إذا كاف الكحي قد أفرد إصحاحان

كامبلن بيذا الطكؿ ليحكي لنا قصة إختيار زكجة إلسحؽ كلـ يحكي لنا كيؼ إختار إبراىيـ زكجتو مثبلن.
فيذا يشير إلىتماـ الركح القدس ليس بتاريخ زكاج إسحؽ نفسو إنما بككنو رم انز لما حدث بيف المسيح
ككنيستو .كنبلحظ أف إبراىيـ كاف األفضؿ لو سياسيان اف يزكج إبنو مف إبنة احد رؤساء القبائؿ مف حكلو

فيضمف اإلستقرار كسطيـ لكنو أصر عمي تزكيجو مف عائمتو التي كانت تعبد اهلل ،لكف لؤلسؼ كاف قد

تسمؿ إلييا نكع مف الكثنية كالتفاؤؿ بالتماثيؿ (الترافيـ) التي كانكا يعتقدكف أف ليا شفاعة أك كساطة لدم

اهلل  .لكنيـ أم عائمة إبراىيـ لـ يككنكا ببشاعة أىؿ كنعاف الذيف كانكا في طريؽ الخراب بؿ كانكا أفضؿ

كثي انر جدان .كلك فيمنا أف كبير بيت إبراىيـ يرمز لمركح القدس فنفيـ لماذا لـ يذكر إسمو ىنا كقد سبؽ أف

ذكره إبراىيـ مف قبؿ في ُٓ ِ:كىك لعازر الدمشقي .لكف لماذا لـ يذكر ىنا؟ لنفيـ ذلؾ نرجع إلي يك
ُٔ ُٓ-ُّ:فالركح القدس اآلف ال يتكمـ عف نفسو بؿ ىك يشيد لممسيح ليمجده .كىكذا يجب أف يككف
كؿ خداـ المسيح " ال يتكممكف عف أنفسيـ بؿ يككف ىميـ ىك الشيادة لممسيح".

ُ
الر ُّ ً ً
ش ى ً ً
اىيـ كتىقىدَّـ ًفي األىي ً
ش ٍي وء" .
َّاـ .ىكىب ىار ىؾ َّ
يـ ًفي يك ّْؿ ى
أية (ُ) " -:ىك ى
ب إ ٍب ىراى ى
اخ إ ٍب ىر ي ى ى
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ِ
اىيـ لًع ٍب ًد ًه ىك ًب ً ً ً
ً
ت فى ٍخ ًذم" ،
أية (ِ) " -:ىكقى ى
ض ٍع ىي ىد ىؾ تى ٍح ى
ستىٍكلًي ىعمىى يك ّْؿ ىما ىك ى
اف لى يو « :ى
ير ىب ٍيتو ا ٍل يم ٍ
اؿ إً ٍب ىر ي ى
نبلحظ ىنا اف ىناؾ مشاكرات بيف إبراىيـ ككبير بيتو كىناؾ قسـ كتشديد عمي أف يتزكج إسحؽ رفقة ،كؿ ىذا

كرفقة ال تعمـ شيئان .كىذا يشير الىتماـ اهلل بخبلصنا كأف ىناؾ مشاكرات داخؿ الثالكث بخصكص اإلنساف دكف
أف يعمـ اإلنساف بؿ دكف أف يسأؿ اإلنساف فاهلل يعطينا كيحبنا كيدبر لنا حتي دكف أف نسأؿ .ىذه إرادة اآلب أف

نككف عركسان إلبنو .كالركح القدس ىك الذم صنع ىذا بدءان بتجسد المسيح حتي األسرار السبعة

ضع يدؾ تحت فخذم  :ىك أسمكب القسـ كىذا يعني أنو يضع يده تحت عبلمة العيد مع اهلل كىي الختاف كمف

يشيد الكتاب المقدس عمي كبلمو كعبلمة العيد الجديد .كالمعني كما أف عيد اهلل ال يتغير في طبيعتو كأف اهلل ال
يتغير كال يغير في كعكده ىكذا يككف مف يحمؼ بيذا األسمكب ممتزمان بكعكده كاال خسر بركات اهلل .كىذه

الطريقة لمقسـ تشير أيضان أنو قسـ بالمتجسد مف نسمو فكممة فخذ تترجـ صمب بمعني مصدر النسؿ (تؾ
ْٔ )ِٔ:ككأف إبراىيـ بركح النبكة كباإلعبلنات التي أعمنت لو فيـ أف المسيح سيأتي مف نسمو.

ّ
الب ًني ًم ٍف ب ىن ً
السما ًء كًا ً
الر ّْ ً
لو األ ٍىر ً
يف أىىنا
ىستى ٍحمًفى ىؾ ًب َّ
ض أٍ
يف الًَّذ ى
ات ا ٍل ىك ٍن ىع ًان ّْي ى
ىف الى تىأٍ يخ ىذ ىز ٍك ىج نة ٍ
ى
أية (ّ) " -:فىأ ٍ
ب إًلو َّ ى ى
سً
اك هف ىب ٍي ىن يي ٍـ" ،
ى

لـ ييتـ إبراىيـ أف يزكج إبنو بمف ليا مركز سياسي أك أف تككف جميمة .بؿ إذ خرج ىك مف أكر لينعزؿ عف

عبادة األكثاف لـ يرد أف يزكج ابنو لمف تجذبو لمخطية.
ٍىب كتىأٍ يخ يذ ىزكج نة ٍ ً
ً
ً
ْ ً
اؽ»" .
س ىح ى
ٍى
البني إً ٍ
يرًتي تىذ ى ي ى
أية (ْ) " -:ىب ٍؿ إلىى أ ٍىرضي ىكًالىى ىعش ى
ٓ
ىف تىتٍبع ًني إًلىى ً
ض .ىى ٍؿ أ ٍىرجعي ًب ٍاب ًن ىؾ إًلىى األ ٍىر ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
ض
أية (ٓ) " -:فىقى ى
َّما الى تى ى
اء ا ٍل ىم ٍأرىةي أ ٍ ى ى
ش ي
اؿ لى يو ا ٍل ىع ٍب يد « :يرب ى
ت ًم ٍن ىيا؟» "
الًَّتي ىخ ىر ٍج ى
نبلحظ ىنا إىتماـ كبير البيت بتفاصيؿ اإلتفاؽ الذم يحمؼ عميو كذلؾ الىتمامو بالحمؼ.

ىؿ أرجع بإبنؾ إلي األرض التي خرجت منيا = أم أكر أك حاراف.

أية (ٔ)ٔ " -:فىقى ى ً ً
اؾ" .
جع ًب ٍاب ًني إًلىى يى ىن ى
احتى ًرٍز ًم ٍف أ ٍ
يـٍ « :
ىف تىٍر ى
اؿ لى يو إ ٍب ىراى ي
رفض إبراىيـ عرض عبده ألنو خاؼ أف يعكد إسحؽ ألكر فيفضؿ البقاء فييا .كلقد كاف مف عادة العظماء أف
يرسمكا رسبلن ليخطبكا ألبنائيـ.

السم ً
اء الًَّذم
أية (ٕ)ٕ" -:اى َّلر ُّ
ب إً ي
لو َّ ى
يع ًطي ً
ً ً
ض ،يى ىك
ىذ ًه األ ٍىر ى
سمً ىؾ أ ٍ
قىائالن :ل ىن ٍ

ً
ً
ً
ىخ ىذ ًني ًم ٍف ب ٍي ًت أىًبي ك ًم ٍف أىر ً ً ً
ٍس ىـ لًي
أى
ى
ض ميالىدم ،ىكالَّذم ىكمَّ ىمني ىكالَّذم أىق ى
ى
ٍ
ً
اؾ" .
الب ًني ًم ٍف يى ىن ى
ام ىؾ ،فىتىأٍ يخ يذ ىز ٍك ىج نة ٍ
ىم ى
يي ٍرس يؿ ىمالى ىك يو أ ى
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يرسؿ مالكو أمامؾ  :ىك يطمئف عبده أف ىذه الميمة ستككف بتدبير مف اهلل كمساعدتو .كعمكما كؿ مف كضع
فى قمبو أف ينفذ مشيئة اهلل يجد أف اهلل يساعده كيدبر لو .
األيات (ٖ ٖ" -:)ٗ-ىكًا ٍف لى ٍـ
ٗ
ت فى ٍخ ًذ
ض ىع ا ٍل ىع ٍب يد ىي ىدهي تى ٍح ى
فى ىك ى

ٍت ًم ٍف ح ٍم ًفي ى ىذا .أ َّ ً
اؾ».
جع ًب ًو إًلىى يى ىن ى
تى ى
شًإ ا ٍل ىم ٍأرىةي أ ٍ
ىف تىتٍ ىب ىع ىؾ ،تىىب َّأر ى
ىما ٍابني فىالى تىٍر ٍ
ى
ً ً
ؼ لى يو ىعمىى ى ىذا األ ٍىم ًر".
يـ ىم ٍكالىهي ،ىك ىحمى ى
إ ٍب ىراى ى

َُ
ً ًً
ً
ً
شرةى ًجماؿ ًم ٍف ًجم ً
ب
أية (َُ) " -:ثي َّـ أ ى
اؿ ىم ٍكالىهي ،ىك ىم ى
اـ ىكىذ ىى ى
ى
ىخ ىذ ا ٍل ىع ٍب يد ىع ى ى ى
ضى ىك ىجميعي ىخ ٍي ىرات ىم ٍكالىهي في ىيده .فىقى ى
ً ً
إًلىى أىرًاـ َّ
كر".
الن ٍي ىرٍي ًف إًلىى ىمدي ىنة ىن ي
اح ى
ى

مدينة ناحكر  :غالبان حيف ىاجر إبراىيـ إلي كنعاف بعد مكت تارح أبيو جاء ناحكر إلي ىذا المكاف حتي يرث
أمبلكيما (أمبلؾ تارح أبيو فتارح ىك أبك إبراىيـ كناحكر) كجميع خيرات مكاله= العبد يشير لمركح القدس الذم
يعطينا بسخاء كال يعير ،ثمار كمكاىب… كىك أتي ليحممنا كعركس لعريسنا السماكم يسكع لنكجد معو إلي األبد

كىك يحممنا خبلؿ معكنتو لنا في تنفيذ الكصايا (الكصايا العشر = عشرة جماؿ) .الركح القدس الذم ييبنا ىنا

السبلـ كالفرح كشبع النفس يقدـ ىذا كعربكف لمتمتع بالخيرات األبدية .ىنا تنعـ بنصيب مف المير ال بالمير كمو

فالمير كمو " لـ تراه عيف كلـ تسمع بو أذف كال خطر عمي قمب بشر" ُكك ِ ٗ:كما سنأخذه الخمكد كتسابيح
المبلئكة كالخبلص مف المكت كالتحرر مف الخطية كميراث الممككت العظيـ كالبر كالتقديس كالخبلص مف

الشركر الحاضرة كما نحصؿ عميو اآلف ليس سكم العربكف الذم يسحب قمكبنا لمسماء فنشتاؽ إلي أف نحصؿ

عمي أكثر.

ُُ
كج ا ٍلمستى ًقي ً
ٍت ا ٍلمس ً
ً
ً ً ً
اؿ ىخ ً
ات" .
أية (ُُ) " -:ىكأىىن ى
اخ ا ٍل ًج ىم ى
اء ،ىكق ى
ٍت يخ ير ً ي ٍ ى
ار ىج ا ٍل ىمدي ىنة ع ٍن ىد ًب ٍئ ًر ا ٍل ىماء ىكق ى ى ى
عند بئر الماء  :تشير لمياة المعمكدية التي فييا نكلد مف الماء كالركح (رمزه ىنا عبد إبراىيـ) كمرة أخرم تقابؿ

إسحؽ مع رفقة عند بئر الماء (آية ِٔ) فالمسيح ال يجد الكنيسة كال الكنيسة تجد المسيح إال بسر المعمكدية

(كفيو يكحدنا الركح القدس فى المسيح) .كقت المساء  :مساء ىذا العالـ كفي انتظار مجئ المسيح شمس البر.

ُِ
سر لًي ا ٍليكـ كاص ىنع لي ٍطفنا إًلىى ً ً ً
لو ً ً ً
يـ".
الر ُّ
ُّيا َّ
ىٍ ى ى ٍ ٍ
أية (ُِ) " -:ىكقىا ىؿ« :أىي ى
ى
ب إً ى ى
يـ ،ىي ّْ ٍ
س ّْيدم إ ٍب ىراى ى
س ّْيدم إ ٍب ىراى ى
لقد تعمـ العبد مف سيده إبراىيـ كىا ىك يبدأ ميمتو بالصبلة ليعينو اهلل .كبعد اإلختيار (آية ْٖ) نجده يقدـ الشكر

هلل عمي نجاح طريقو( .آية ِٔ) أم مع كؿ نجاح يقدـ صبلة شكر هلل.
ُّ
ارج ه ً
ً ً
ؼ عمىى ع ٍي ًف ا ٍلم ً
ً
اء" .
أية (ُّ)" -:
ات أ ٍ
اء ،ىكىب ىن ي
ستى ًق ى
ىى ًؿ ا ٍل ىمدي ىنة ىخ ً ى
ىىا أىىنا ىكاق ه ى ى
ات ل ىي ٍ
يف ىم ن
ى
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ىف ا ٍلفىتىاةى الًَّتي أىقيك يؿ لىيا :أ ً
ضا،
أية (ُْ) ُْ " -:ىف ٍم ىي يك ٍف أ َّ
كؿ :ا ٍ
ىميمًي ىج َّرتى ًؾ ألى ٍ
ب ،فىتىقي ى
ىس ًقي ًج ىمالى ىؾ أ ٍىي ن
ش ىر ى
ش ىر ٍب ىكأىىنا أ ٍ
ى
ً ً
ً ً
س ّْي ًدم»".
ص ىن ٍع ى
س ىح ى
اؽ .ىكًب ىيا أ ٍ
ى ىي الَّتي ىعيَّ ٍنتى ىيا ل ىع ٍبد ىؾ إً ٍ
ت لي ٍطفنا إًلىى ى
ىعمى يـ أ َّىن ىؾ ى
ىذا اإلنساف الركحي كضع عبلمة لطيفة بيا يظير كداعة البنت كاستعدادىا لمخدمة كلـ يضع عبلمة أف تككف

جميمة أك غنية ،بؿ كديعة كليا ركح الخدمة.

ُٓ
ً
ً
كر
اف لى ٍـ ىي ٍف ىر ٍ
غ ىب ٍع يد ًم ىف ا ٍل ىكالىًـ ،إً ىذا ًرٍفقى ية الًَّتي يكلً ىد ٍت لً ىبتيكًئ ى
األيات (ُٓ " -:)ُِ-ىكًا ٍذ ىك ى
ام ىأرىة ىن ي
يؿ ٍاب ًف م ٍم ىك ىة ٍ
اح ى
ً ً ُٔ ً
ً ً ً
يـ ،ىخ ً
ٍيا ىر يج هؿ .فى ىن ىزلى ٍت
اء لى ٍـ ىي ٍع ًرف ى
س ىن ىة ا ٍل ىم ٍنظى ًر ًجدِّا ،ىك ىعذ ىٍر ى
ار ىج هة ىك ىج َّرتي ىيا ىعمىى ىكتف ىيا .ىك ىكا ىنت ا ٍلفىتىاةي ىح ى
أىخي إ ٍب ىراى ى
ُٕ
يني ىقمًي ىؿ م و
اؿ« :اس ًق ً
اء ًم ٍف ىج َّرًت ًؾ»ُٖ .فىقىالى ًت:
ض ا ٍل ىع ٍب يد لًمًقى ًائ ىيا ىكقى ى
إًلىى ا ٍل ىع ٍي ًف ىك ىمأل ٍ
ىت ىج َّرتى ىيا ىكطىمى ىع ٍت .فى ىرىك ى
ٍ
ى
ُٗ
ً
ً
ً
شر ٍب يا ً
ىستى ًقي ًل ًج ىمالً ىؾ
س ٍق ًيو قىالى ٍت« :أ ٍ
س ّْيدم» .ىكأ ٍ
سقىتٍ يو .ىكلى َّما فىىر ىغ ٍت م ٍف ى
ىس ىر ىع ٍت ىكأى ٍن ىزلى ٍت ىج َّرتى ىيا ىعمىى ىيد ىىا ىك ى
«ا ٍ ى ى ى
ً
الشر ًب»َِ .فىأىسرع ٍت كأىفٍر ىغ ٍت ج َّرتىيا ًفي ا ٍلمسقى ً
ً
ستى ًق ىي،
ض ٍت أ ٍىي ن
اة ،ىك ىرىك ى
أ ٍىي ن
ضا إًلىى ا ٍل ًب ٍئ ًر لتى ٍ
ى ٍ
ى ى
ضا ىحتَّى تى ٍف ىرغى م ىف ُّ ٍ
ٍى ى ى ى
ً ً ُِ
الرج يؿ يتىفىَّرس ًفييا ص ً
ً
ب طى ًريقى يو أ ٍىـ الى" .
الر ُّ
امتنا لً ىي ٍعمى ىـ :أىأى ٍن ىج ىح َّ
فى ٍ
استىقى ٍت ل يك ّْؿ ًج ىمالو .ىك َّ ي ى ي ى ى

لقد طمب عبلمة ركحية فأعطاه اهلل ما طمبو بؿ كانت البنت جميمة كمف عائمة إبراىيـ .حقا فاهلل يسيؿ األمكر

كىك الذم يرشد كيقكد كيعطي أكثر مما نظف أك نفتكر.

المسقاة  :ىك المكاف الذم يكضع فيو ماء لمماشية .لذلؾ كاف عمييا التردد بيف البئر كالمسقاة عدة مرات حتي
تسقي كؿ الجماؿ كأليعازر يتأمؿ كيؼ أف اهلل في محبتو إستجاب لصبلتو.
ِِ
شً
ً
الرج ىؿ أ ى ً
ث ًع ٍن ىد ىما فىىر ىغ ًت ا ٍل ًج ىما يؿ ًم ىف ُّ
اقؿ
الش ٍر ًب أ َّ
أية (ِِ)" -:
ىك ىح ىد ى
ؼ ى
صي
ىف َّ ي
ام ىة ىذ ىى وب ىك ٍزين ىيا ن ٍ
ىخ ىذ خ ىز ى
ش ىك ًاق ًؿ ىذ ىى وب".
ش ىرةي ى
ىك ًس ىك ىارٍي ًف ىعمىى ىي ىد ٍي ىيا ىك ٍزني يي ىما ىع ى

نصؼ شاقؿ  :ىذا ىك المير الذم دفعو اسحؽ ليخطب رفقة .كماذا قدـ لنا المسيح؟ لقد قدـ دمو كفارة ليخطبنا.
كلقد كاف الييكدم يدفع ½ شاقؿ فضة كفارة سنأتي لمحديث عنيا في سفر الخركج .الميـ أف ½ الشاقؿ ىذا

يرمز لمكفارة بدـ المسيح .كىك ذىب فالمسيح سماكم .كالخزامة تكضع في األنؼ رم انز لتقديس الحكاس.

كسكاريف عمي يدييا كزنيما َُ شكاقؿ  :رقـ َُ يشير لمكصايا كككف السكاريف عمي اليديف رم انز لتقديس

األعماؿ طبقان لمكصايا العشر .ىذا كاجب العركس اف تتسـ بالطابع السماكم (الذىب) فتتقدس حكاسيا كأعماليا
لتستحؽ اف تككف عركسان لممسيح .كالحكاس المدربة ىذا مف عمؿ الركح القدس .كاعطاء ىدايا لرفقة نجد لو

صكرة جميمة في رسالة أفسس ْ ٖ:إذ صعد إلي العبلء سبي سبيان كأعطي الناس عطايا.

ِّ
يني :ىى ٍؿ ًفي ب ٍي ًت أىًب ً
ىخ ًب ًر ً
يت؟» ِْفىقىالى ٍت لى يو:
ت ىم ٍف أى ٍن ًت؟ أ ٍ
األيات (ِّ " -:)َّ-ىكقى ى
اف لى ىنا لً ىن ًب ى
اؿً « :ب ٍن ي
يؾ ىم ىك ه
ى
يؿ ٍاب ًف ًم ٍم ىك ىة الًَّذم كلى ىدتٍ يو لً ىناحكر»ِٓ .كقىالى ٍت لى يو« :ع ٍن ىد ىنا ًت ٍب هف كعمى ه ً
ضا».
ت ىبتيكًئ ى
«أىىنا ًب ٍن ي
ير ،ىك ىم ىك ه
اف لًتىًبيتيكا أ ٍىي ن
ىى
ى
ى
ى
ؼ ىكث ه
ي ى
ِٕ
ِٔ
اى ً
لو ً ً ً
س ّْي ًدم .إً ٍذ
الر ُّ
س ىج ىد لً َّمر ّْ
اؿ « :يم ىب ىار هؾ َّ
فى ىخ َّر َّ
ب ،ىكقى ى
يـ الَّذم لى ٍـ ىي ٍم ىن ٍع لي ٍطفى يو ىك ىحقَّ يو ىع ٍف ى
ب إً ي ى
الر يج يؿ ىك ى
س ّْيدم إ ٍب ىر ى
ِٖ
يميا ًبحس ًب ً
ً
ت أىىنا ًفي الطَّ ًري ً
ىذ ًه
الر ُّ
ؽ ،ىى ىد ًاني َّ
ض ًت ا ٍلفىتىاةي ىكأ ٍ
ىخ ىب ىر ٍت ىب ٍي ى
يك ٍن ي
س ّْي ًدم» .فى ىرىك ى
ت أ ّْ ى ى ى
ب إًلىى ىب ٍيت إً ٍخ ىكًة ى

295

انتكىَه ( األصحاح انشابع وانعششون)

كرِٗ .ك ىك ى ً
اس يم يو
اف ل ًرٍفقى ىة أى هخ ٍ
يم ً ى
األ ي
يخ ًت ًو ،ىكًا ٍذ
ىك ّْ
م أٍ
الس ىك ىارٍي ًف ىعمىى ىي ىد ٍ
ؼ ًع ٍن ىد ا ٍل ًجم ً
اؿ ىعمىى ا ٍل ىع ٍي ًف".
ىك ًاق ه
ى

ً
ار نجا إًلىى ا ٍل ىع ٍي ًف َّ .ىك ىح ىد ى َّ ً
الر يج ًؿ ىخ ً
ام ىة
اف إًلىى َّ
اف ،فى ىرىك ى
ض الى ىب ي
الى ىب ي
ث أىن يو إ ٍذ ىأرىل ا ٍلخ ىز ى
الر يج ًؿ ،ىكًا ىذا يى ىك
اء إًلىى َّ
يخ ًت ًو قى ًائمى نة« :ى ىك ىذا ىكمَّ ىم ًني َّ
س ًم ىع ىكالى ىـ ًرٍفقى ىة أ ٍ
الر يج يؿ» ،ىج ى
ى

ُّ
ت ىكم ىكانا لً ٍم ًجم ً
ؼ ىخ ً
اؿ؟»" .
الر ّْ
اؿٍ « :اد يخ ٍؿ ىيا يم ىب ىار ىؾ َّ
أية (ُّ) " -:فىقى ى
ب ،لً ىما ىذا تى ًق ي
ار نجا ىكأىىنا قى ٍد ىى َّيأ ي
ى
ٍت ا ٍل ىب ٍي ى ى

نجد فييا أف الباف لو نفس الطريقة الميذبة التي لرفقة أختو.
ِّ
اؿ ،كم ً
ً
ً
الر يج يؿ إًلىى ا ٍل ىب ٍي ًت ىك ىح َّؿ ىع ًف ا ٍل ًجم ً
س ًؿ ًر ٍجمى ٍي ًو
أية (ِّ) " -:فى ىد ىخ ىؿ َّ
اؿ ،فىأ ٍ
اء ل ىغ ٍ
ىعطىى ت ٍبنا ىك ىعمىفنا ل ٍم ًج ىم ً ى ى ن
ى
الر ىج ً
يف ىم ىع يو" .
ىكأ ٍىر يج ًؿ ّْ
اؿ الًَّذ ى

ّّ ً
اؿ« :تى ىكمَّ ٍـ»".
اؿ« :الى آ يك يؿ ىحتَّى أىتى ىكمَّ ىـ ىكالى ًمي» .فىقى ى
َّام يو لً ىيأٍ يك ىؿ .فىقى ى
أية (ّّ) " -:ىكيكض ىع قيد ى
إذ يدخؿ البيت ال يريد اف تمييو المجامبلت عف عممو كرسالتو فيك لو ىدؼ كاضح لذلؾ قاؿ السيد المسيح
مكصيان تبلميذه ال تسممكا عمي أحد في الطريؽ كال تنتقمكا مف بيت إلي بيت لك َُ.ٕ،ْ:

ّْ
ً ً
يـ" ،
أية (ّْ) " -:فىقى ى
اؿ« :أىىنا ىع ٍب يد إ ٍب ىراى ى
العب د ىنا يشيد لعظمة مكاله كىذا ما يعممو الركح القدس أنو يشيد لممسيح كعف مجده كعظمتو كمحبتو ليجذبنا

إليو ككيؼ أف اآلب أعطي كؿ شئ لبلبف (يك ُٔ) ُٓ-ُّ:

ّٓ
ً
اء
ىعطىاهي ىغ ىن نما ىكىبقىنار ىكًف َّ
الر ُّ
أية (ّٓ) " -:ىك َّ
ض نة ىكىذ ىى نبا ىك ىع ًب ن
يما ،ىكأ ٍ
يدا ىكًا ىم ن
م ًجدِّا فى ى
ب قى ٍد ىب ىار ىؾ ىم ٍكالى ى
ص ىار ىعظ ن
ً
ً
يرا" .
ىكج ىماالن ىك ىحم ن

ً
أية (ّٔ)ّٔ " -:ككلى ىد ٍت سارةي ام أرىةي ً
طاهي يك َّؿ ىما لى يو" .
ىع ى
ش ى
س ّْي ًدم ىب ٍع ىد ىما ى
اخ ٍت ،فىقى ٍد أ ٍ
س ّْيدم ٍابنا ل ى
ى ى ٍى ى
ىى
إبراىيـ أعطي كؿ غناه إلسحؽ إبنو ككؿ ما لآلب أعطاه لئلبف يك ُٔ.ُٓ-ُّ:
ّٕ
يف أىىنا س ً
الب ًني ًم ٍف ب ىن ً
ً
اك هف ًفي
يف الًَّذ ى
ات ا ٍل ىك ٍن ىع ًان ّْي ى
س ّْي ًدم قى ًائالن :الى تىأٍ يخ ٍذ ىز ٍك ىج نة ٍ
ى
األيات (ّٕ " -:)ْٗ-ىك ٍ
ى
استى ٍحمىفىني ى
ّٗ
ّٖ
ت لً ً
ٍىب كًالىى ع ًشيرًتي ،كتىأٍ يخ يذ ىزكج نة ٍ ً
ً
ً
َّما الى تىتٍ ىب يع ًني ا ٍل ىم ٍأرىةي.
ٍى
البني .فى يق ٍم ي ى
ى
أ ٍىرض ًي ٍـ ،ىب ٍؿ إًلىى ىب ٍيت أىًبي تىذ ى ي ى
ى ى
س ّْيدم :يرب ى
َْ
ً
ت أىمام يو ير ًس يؿ مالى ىك يو مع ىؾ كي ٍن ًجح طى ًريقى ىؾ ،فىتىأٍ يخ يذ ىزكج نة ٍ ً ً
الر َّ ًَّ ً
يرًتي ىك ًم ٍف
اؿ لًي :إً َّف َّ
فىقى ى
ٍى
ىى ىي ي
ب الذم س ٍر ي ى ى ي ٍ
البني م ٍف ىعش ى
ى
ِْ
ً
ىب ٍي ًت أىًبيً ُْ .حي ىن ًئ وذ تىتىىب َّأري ًم ٍف ىح ٍم ًفي ًحي ىنما تى ًج ي ً
ت
يرًتي .ىكًا ٍف لى ٍـ يي ٍعطي ى
كف ىب ًر ن
يئا ًم ٍف ىح ٍم ًفي .فى ًج ٍئ ي
كؾ فىتى يك ي
يء إلىى ىعش ى
ى
ً ً ّْ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
سال هؾ فيو ،فى ىيا أىىنا
الر ُّ
ت تيٍن ًج يح ى
ُّيا َّ
يـ ،إً ٍف يك ٍن ى
ب إً ي
ا ٍل ىي ٍكىـ إًلىى ا ٍل ىع ٍي ًف ،ىكيق ٍم ي
ت :أىي ى
ط ًريقي الَّذم أىىنا ى
لو ى
س ّْيدم إ ٍب ىراى ى
يؿ م و
ىف ا ٍلفىتىاةى الًَّتي تى ٍخرج لًتىستى ًقي كأىقيك يؿ لىياً ً ً :
ؼ عمىى ع ٍي ًف ا ٍلم ً
ً
اء ًم ٍف ىج َّرًت ًؾْْ ،فىتىقيك ىؿ
اء ،ىكٍل ىي يك ٍف أ َّ
ىكاق ه ى ى
ٍ
ى
يي ٍ ى ى
اسقيني ىقم ى ى
ى
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ْٓ
غ
الر ُّ
ت أىىنا لى ٍـ أىف ىٍر ٍ
ضاً ،ى ىي ا ٍل ىم ٍأرىةي الًَّتي ىع َّي ىن ىيا َّ
لً ىي :ا ٍ
س ّْي ًدم .ىكًا ٍذ يك ٍن ي
ش ىر ٍب أى ٍن ى
ب ٍ
ىستى ًقي لً ًج ىمالً ىؾ أ ٍىي ن
ت ،ىكأىىنا أ ٍ
الب ًف ى
ت لىيا :اس ًق ً
ًً
ىب ٍع يد ًم ىف ا ٍل ىكالىًـ ًفي ىق ٍم ًبي ،إً ىذا ًرٍفقى ية ىخ ً
يني.
ٍ
ار ىج هة ىك ىج َّرتي ىيا ىعمىى ىكتف ىيا ،فى ىن ىزلى ٍت إًلىى ا ٍل ىع ٍي ًف ىك ٍ
استىقى ٍت .فى يق ٍم ي ى
ْٔ
ضا.
ىس ىر ىع ٍت ىكأى ٍن ىزلى ٍت ىج َّرتى ىيا ىع ٍن ىيا ىكقىالى ًت :ا ٍ
سقى ًت ا ٍل ًج ىم ى
ضا .فى ى
ش ًرٍب ي
اؿ أ ٍىي ن
ىس ًقي ًج ىمالى ىؾ أ ٍىي ن
ش ىر ٍب ىكأىىنا أ ٍ
فىأ ٍ
ت ،ىك ى
ْٕ
ضع ي ً
ً
ً
ام ىة ًفي أى ٍن ًف ىيا
ت ىبتيكًئ ى
ت ىم ٍف أى ٍن ًت؟ فىقىالى ٍتً :ب ٍن ي
متً :ب ٍن ي
سأىٍلتي ىيا ىكيق ي
يؿ ٍب ًف ىن ي
كر الَّذم ىكلى ىدتٍ يو لى يو م ٍم ىك ية .فى ىك ى ٍ
فى ى
اح ى
ت ا ٍلخ ىز ى
ْٖ
اىيـ الًَّذم ىى ىد ًاني ًفي طى ًريؽ أ ً
لو ً ً ً
ىم و
يف
الر َّ
ت لً َّمر ّْ
ىك ّْ
ت َّ
ب ،ىكىب ىارٍك ي
س ىج ٍد ي
الس ىك ىارٍي ًف ىعمىى ىي ىد ٍي ىيا .ىك ىخ ىرٍر ي
ب إً ى ى
ت ىك ى
س ّْيدم إ ٍب ىر ى
ْٗ
ً
ىخ ًب يركًني
ىخ ًب يركًني ،ىكًاالَّ فىأ ٍ
س ّْي ًدم فىأ ٍ
ص ىن يع ى
الب ًن ًو .ىك ى
س ّْي ًدم ٍ
اآلف إً ٍف يك ٍنتي ٍـ تى ٍ
ىما ىن نة إًلىى ى
آل يخ ىذ ٍاب ىن ىة أىخي ى
كف ىم ٍع يركفنا ىكأ ى
ؼ ىي ًمينا أ ٍىك ًش ىماالن»".
ص ًر ى
ألى ٍن ى
َٓ
ش ٌر أ ٍىك ىخ ٍي ور".
الر ّْ
اف ىكىبتيكًئي يؿ ىكقىاالىً « :م ٍف ًع ٍن ًد َّ
ىف ين ىكمّْ ىم ىؾ ًب ى
ب ىخ ىر ىج األ ٍىم ير .الى ىن ٍق ًد ير أ ٍ
اب الى ىب ي
ىج ى
أية (َٓ) " -:فىأ ى
الرب الذم دبر األمر كمو ىك أقنع الباف ثـ رفقة بالقبكؿ .لقد أدرؾ الكؿ أف األمر صدر مف عند الرب.
ِٓ
ُٓ
اف
الر ُّ
س ّْي ًد ىؾ ،ىك ىما تى ىكمَّ ىـ َّ
ٍىا ىكاذ ى
َّام ىؾ .يخذ ى
ب» .ىك ىك ى
ٍى ٍب .ىف ٍمتى يك ٍف ىز ٍك ىج نة ٍ
الب ًف ى
األيات (ُٓ " -:)ْٓ-يى ىكىذا ًرٍفقى ية قيد ى
ّٓ
َّة ك ً
ً ً و
ً ً
ًع ٍن ىدما ً
ب إًلىى األ ٍىر ً
آن ىي ىة ىذ ىى وب ىكًث ىي نابا
س ىج ىد لً َّمر ّْ
ض .ىكأ ٍ
ىخ ىر ىج ا ٍل ىع ٍب يد آن ىي ىة فض ى
يـ ىكالى ىم يي ٍـ أ َّىن يو ى
ى ى
سم ىع ىع ٍب يد إ ٍب ىراى ى
ْٓ
ًَّ
ً
احا
ب يى ىك ىك ّْ
ييا ىكأل ّْ
يم ىيا .فىأى ىك ىؿ ىك ى
ىعطى ى
اىا لً ًرٍفقى ىة ،ىكأ ٍ
ىكأ ٍ
ص ىب ن
ش ًر ى
ىعطىى تي ىحفنا ألىخ ى
امكا ى
الر ىجا يؿ الذي ىف ىم ىع يو ىكىباتيكا .ثي َّـ قى ي
س ّْي ًدم»".
فىقى ى
اؿٍ « :
اص ًرفيكًني إًلىى ى
ٓٓ
ذل ىؾ تىم ً
شرةن ،بع ىد ً
ً
ً ً
ضي»" .
كىا ىكأ ُّ
أية (ٓٓ) " -:فىقى ى
اؿ أى يخ ى
َّاما أ ٍىك ىع ى ى ى ٍ
ٍ
يم ىيا« :لتى ٍم يكث ا ٍلفىتىاةي ع ٍن ىد ىنا أىي ن
أيامان أك عشرة  :كانكا يقسمكف الشير لثبلث أقساـ كؿ منيا عشرة أياـ فيككف المقصكد أف تقضي معنا األياـ

المتبقية مف العشرة األكلي أك أف تقضي العشرة األياـ التالية كاممة.

ٔٓ
ً ً
س ّْي ًدم».
الر ُّ
اؿ لى يي ٍـ« :الى تي ىع ّْكقيكًني ىك َّ
األيات (ٔٓ " -:)ٕٓ-فىقى ى
ص ًرفيكًني ألىذ ى
ٍى ى
ب قى ٍد أى ٍن ىج ىح طى ًريقي .ا ٍ
ب إًلىى ى
ٕٓ
اىا»" .
سأىلي ىيا ًشفى ن
فىقىاليكا « :ىن ٍد يعك ا ٍلفىتىاةى ىكىن ٍ
ٖٓ
ب»".
يف ىم ىع ى ىذا َّ
الر يج ًؿ؟» فىقىالى ٍت« :أىذ ى
أية (ٖٓ) " -:فى ىد ىع ٍكا ًرٍفقى ىة ىكقىاليكا لى ىيا « :ىى ٍؿ تىذ ى
ٍى ًب ى
ٍى ي
نجد ىنا حرية اإلختيار فالزكاج ليس غصبان عف البنت .كنحف كعركس لممسيح لسنا مجبريف أف نسير كراءه .لكف

رفقة حيف سمعت عف مجد اسحؽ قالت أذىب كياليتنا نفعؿ مثميا.

ٗٓ
ً ً
ً
يـ ىك ًر ىجالى يو َٔ .ىكىب ىاريككا ًرٍفقى ىة ىكقىاليكا لى ىيا:
ص ىرفيكا ًرٍفقى ىة أ ٍ
األيات (ٗٓ " -:)َٔ-فى ى
يختى يي ٍـ ىك يم ٍرض ىعتى ىيا ىك ىع ٍب ىد إ ٍب ىراى ى
ض ً
ات ،كٍلي ًر ٍث ىنسمي ًؾ باب م ٍب ًغ ً
و
يختيىناً .
صً
يو»".
«أى ٍن ًت أ ٍ
يرم أيلي ى
كؼ ًرٍب ىك ى ى
ٍ ى ى ي
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أية (ُٔ)ُٔ " -:فىقىام ٍت ًرٍفقى ية ىكفىتىىياتي ىيا ىكرًك ٍب ىف ىعمىى ا ٍل ًجم ً
ضى" .
اؿ ىكتىًب ٍع ىف َّ
الر يج ىؿ .فىأ ى
ىخ ىذ ا ٍل ىع ٍب يد ًرٍفقى ىة ىك ىم ى
ى
ى
ى
غالبان طكاؿ الرحمة كاف العبد يحكي لرفقة عف اسحؽ ليميب أشكاقيا إليو (ىذا عمؿ الركح القدس) ككما إنطمقت
رفقة تاركة بيت أبييا ىكذا صنعت الكنيسة تاركة عالميا الكثني كسارت كراء المسيح.

ِٔ
اؽ قى ٍد
س ىح ي
األيات (ِٔ " -:)ّٔ-ىك ىك ى
اف إً ٍ
ّٔ
ىم ىؿ ًفي ا ٍل ىح ٍق ًؿ ًع ٍن ىد إًق ىٍب ً
اؿ
اؽ لً ىيتىأ َّ
س ىح ي
ىك ىخ ىر ىج إً ٍ

أىتىى ًم ٍف
ا ٍلمس ً
اء،
ى ى

اف س ً
يكر ً
ض ا ٍل ىج ين ً
اكنا ًفي أ ٍىر ً
كب.
كد ًب ٍئ ًر لى ىح ٍي يرًئي ،إً ٍذ ىك ى ى
ي
فى ىرفى ىع ىع ٍي ىن ٍي ًو ىكىنظى ىر ىكًا ىذا ًج ىما هؿ يم ٍق ًبمى هة" .

كانت عادة عند الييكد أف يخرجكا لمتأمؿ كالصبلة عند الغركب .ككما خرج إسحؽ عند المساء .ىكذا خرج

المسيح عند المساء إلي صميبو ليمكت عميو .كاسحؽ قابؿ رفقة عف بئر الماء كالمسيح أعطانا مياه المعمكدية
لنمكت معو فييا كنقكـ كبيذا نصبح عركسان لو ،فرفقة رمز لمكنيسة .كألف رفقة رمز الكنيسة لـ يذكر الكتاب
حادثة مكت رفقة فالكنيسة لف تمكت .كما ذكر في تؾ ْٗ ُّ:يككف إشارة لممكت بالجسد .فنحف لـ نعرؼ متي

كأيف ككيؼ ماتت رفقة .أتى مف كركد = ىك كاف عند البئر كأتى (كركد مف ىكىرىد أل أتى) كجمس لينتظر =
يتأمؿ  ،كجاءت رفقة ليستقبميا بفرح .كرمزيا فيذا يرمز لممسيح العريس الذل أعد المعمكدية لنتحد بو كما إتحدت
رفقة بإسحؽ (المسيح أعد المعمكدية بمعمكديتو فى األردف كبمكتو كقيامتو كراجع تفسير ركٔ)  .كالمسيح الذل
ذىب ليعد لنا مكانا ىك اآلف ينتظرنا فى السماء .كالحظ أف عبارة كركد إسحؽ مف بئر الماء ال معنى ليا فى

سياؽ الكبلـ إالٌ بأف البئر رمز لممعمكدية التى أتـ المسيح تأسيسيا بكؿ ما عممو عمى األرض بعد تجسده لتتحد

بو كنيس تو الكاحدة الكحيدة ،عركسو .كلذلؾ فإسحؽ رمز المسيح فى السماء اآلف لـ يتزكج سكل كاحدة ىى
رفقة ،أما يعقكب فيك يرمز لممسيح الذل نزؿ إلى األرض ليجعؿ اإلثنيف كاحدا(أؼِ  )ُْ :بؿ المسيح جعؿ

السماء كاألرض كاحدا (أؼُ  . )َُ :كاإلثنيف ىما -:

الييكد كرمزىـ ليئة ذات العينيف الضعيفتيف ،فالييكد حتى اآلف لـ يفيمكا نبكات كتابيـ.
كاألمـ كرمزىـ راحيؿ المحبكبة .فاألمـ قبمكا المسيح بسيكلة.

كجعؿ المسيح مف كمتييما كنيسة كاحدة  .كىك اآلف ينتظر يكـ تأتى إليو فى السماء لتعايف مجده .كالحظ أف

العبد قاد رفقة إلى عريسيا = الركح القدس ىك رفيؽ دائـ يرافقنا لمسماء حتى نتقابؿ مع عريسنا .المسيح أنيى
عممو الفدائى كأرسؿ ركحو القدكس ليكمؿ العمؿ بأف يثبتنا فى المسيح .

بئر لحي يرؤم = تعنى الحي الذل يرانى  ،فعريسنا عينو عمينا كنحف عمى األرض كحتى نصؿ إليو فى السماء
 .قارف مع قكؿ الرب " عندكـ اآلف حزف  .كلكنى سأراكـ فتفرح قمكبكـ( "...يكُٔ . )ِِ :
ْٔ
اؽ فى ىن ىزلى ٍت ىع ًف ا ٍل ىج ىم ًؿ" .
أية (ْٔ) " -:ىك ىرفى ىع ٍت ًرٍفقى ية ىع ٍي ىن ٍي ىيا فى ىأر ٍ
س ىح ى
ىت إً ٍ
ال يمكف أف نتقابؿ مع المسيح إف لـ نتضع كننزؿ فيك قد إتضع .كال نقابمو سكم باإلتضاع.
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ٓٔ
الرج يؿ ا ٍلم ً
ً ً
ىخ ىذ ًت
س ّْي ًدم» .فىأ ى
اشي ًفي ا ٍل ىح ٍق ًؿ لًمًقى ًائ ىنا؟» فىقى ى
اؿ ا ٍل ىع ٍب يد « :يى ىك ى
أية (ٓٔ) " -:ىكقىالى ٍت ل ٍم ىع ٍبد « :ىم ٍف ى ىذا َّ ي ى
ا ٍل يب ٍرقي ىع ىكتى ىغطَّ ٍت" .

سؤاؿ رفقة عف إسحؽ .ىك سؤالنا عف المسيح كالركح القدس ىك الذم يخبرنا عنو (يكُٔ . )ُٓ – ُّ :

ككانت العادة الشرقية أف العركس تضع برقعان أماـ عريسيا حتي تتزكج منو عبلمة لمخضكع لو.

المسيح عريس الكنيسة = إسحؽ عريس رفقة

كاضح مف طكؿ ىذا االصحاح كتكرار الكبلـ أف الميـ ليس زكاج اسحؽ برفقة بؿ أىميتو راجعة لككنيا إشارة

كرم از إلرتباط المسيح بكنيستو  .كالتكرار نممح فيو فرحا ىك فرحة اآلب السماكم بعكدة ابنائو الي حضنو " ىذا
ىك إبنى الحبيب الذل بو سررت "  .كما نبلحظ أنو ليس مف المعتاد أف يرسؿ أحد ليستدعي عركسا بينما ىك

في مكانو  .لكف ىذا إشارة لممسيح الذم ىك في السماء كينتظر كنيستو .
ٕٔ
ٔٔ
ً ً
اؽ ًب يك ّْؿ األيم ً ً
يم ًو،
األيات (ٔٔ " -:)ٕٔ-ثي َّـ ىحد ى
س ىارةى أ ّْ
س ىح ي
س ىح ى
ص ىن ىع ،فىأ ٍىد ىخمى ىيا إً ٍ
َّث ا ٍل ىع ٍب يد إً ٍ
اؽ إًلىى خ ىباء ى
كر الَّتي ى
ي
يم ًو".
اؽ ىب ٍع ىد ىم ٍك ًت أ ّْ
ىكأ ى
س ىح ي
ص ىار ٍت لى يو ىز ٍك ىج نة ىكأ ى
َّيا .فىتى ىع َّزل إً ٍ
ىحب ى
ىخ ىذ ًرٍفقى ىة فى ى
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األصحاح الخامس كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ُ
اد إً ٍبر ً
كرةي" ،
اى
ع
ك
أية (ُ)" -:
يـ فىأ ى
ى
ى
ىخ ىذ ىز ٍك ىج نة ٍ
ى
اس يم ىيا قىطي ى
ى
ي
يقكؿ كثير مف المفسريف أف إبراىيـ تزكج قطكرة في حياة سارة ألنيـ إستصعبكا أف يككف إبراىيـ قاد انر عمي

اإلنجاب كعمره فكؽ َُْ سنة .كىك نفسو قاؿ "ىؿ يكلد إلبف مئة سنة تؾ ُٕ .ُٕ:كأكد بكلس ىذا في رك

ْ ُٗ:كقاؿ أف جسده كاف مماتان .كلكف مع حب إبراىيـ لسارة نجد أنو مف المستحيؿ أف يككف إبراىيـ قد تزكج
بقطكرة في حياتيا  ،كقكؿ الكحى عاد إبراىيـ = أنو تزكجيا بعد مكت سارة .كلكف يمكف أف نفيـ أف عطية اهلل

إلبراىيـ كسارة كانت مستمرة فإحتفظت سارة بشبابيا ككانت جميمة في التسعيف مف عمرىا كابراىيـ ظؿ قاد انر

عمي اإلنجاب فاهلل أعطاىما كبلىما حيكية كجدد مثؿ النسر شبابيما .كرمزيان كاف يجب أف تمكت سارة أكالن كىي
التي تمثؿ الكنيسة الييكدية ثـ يتزكج إبراىيـ كنكتشؼ أنو قادر عمي النسؿ فإبراىيـ ىك أب الكنيسة كالكنيسة أـ

كلكد ال تشيخ أبدان.

كىناؾ رأم بأف أكالد إبراىيـ مف قطكرة يشيركا لؤلمـ الذيف دخمكا لئليماف بعد مكت الكنيسة الييكدية .كىناؾ مف

رأم أف أكالد قطكرة يمثمكا اليراطقة في الكنيسة أك كؿ مف ليس لو إيماف سميـ كأعتقد أف ىذا ىك الرأم األرجح

ألف أكالد قطكرة قد صرفيـ إبراىيـ عف اسحؽ الذم أخذ كؿ ما إلبراىيـ كأعطاىـ عطايا فقط.
ِ
كحا" .
اف ىكًي ٍ
اؽ ىك ي
اف ىكىي ٍق ى
ش ىب ى
اف ىك ًم ٍد ىي ى
اف ىك ىم ىد ى
ش ى
أية (ِ) " -:فى ىكلى ىد ٍت لى يوً :زٍم ىر ى
ش ن

ّ
ً
اف :أ ُّ
ىش ً
يـ" .
يـ ىكأل ّْ
اف :ى
أية (ّ) " -:ىك ىكلى ىد ىي ٍق ى
اف ىب ينك ىد ىد ى
اف .ىك ىك ى
ش ىبا ىكىد ىد ى
ش ي
يم ى
يـ ىكلىطيكش ى
كر ى
شبا كدداف  :ىما أكالد يقشاف كنجد أف نفس األسماء في تؾ َُ ٕ:عمي أنيما أبناء رعمة بف ككش كغالبان

فيككف شبا كدداف ىما أسماء مناطؽ سكنيا أكالن أكالد ككش ثـ إستكلي عمييا أبناء يقشاف إبف إبراىيـ .كما يؤيد

ىذا أف أسماء أشكريـ كلطكشيـ ىي بالجمع مما يدؿ أف األسماء ىي أسماء قبائؿ أك أماكف كليس أفراد.
ْ
يداعي كأىٍل ىدع ية .ج ًميع ي ً
كرةى".
أية (ْ) " -:ىكىب ينك ًم ٍد ىي ى
اف :ىع ٍيفى ية ىك ًع ٍف ير ىك ىح ينك يؾ ىكأىًب ى ى ى ى ي
ىؤالىء ىب ينك قىطي ى
ٓ
ىعطىى إً ٍبر ً
اف لى يو" .
اى
أ
ك
أية (ٓ)" -:
س ىح ى
اؽ يك َّؿ ىما ىك ى
ٍ
يـ إً ٍ
ى
ى
ي
إسحؽ حصؿ عمي كؿ شئ إعبلنان أف شعب المسيح ليـ كؿ الميراث الركحي.

ٔ
ىعطى ي ً ً
ً ً
ار ّْ َّ ً
الس ىر ً
ش ٍرقنا
ىما ىب ينك َّ
أية (ٔ) " -:ىكأ َّ
ؽ ٍاب ًن ًو ى
س ىحا ى
يـ فىأ ٍ
ص ىرفى يي ٍـ ىع ٍف إً ٍ
يـ ىعطى ىايا ،ىك ى
اى ٍـ إ ٍب ىراى ي
م الم ىكاتي ىكا ىن ٍت إل ٍب ىراى ى
إًلىى أىٍر ً
ش ًر ً
ؽ ،ىك يى ىك ىب ٍع يد ىح ّّي" .
ض ا ٍل ىم ٍ

أبناء السرارم المقصكد بيـ أبناء ىاجر كقطكرة.
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اىيـ الًَّتي عا ى ً
ًً ً
ىذ ًه أىي ً ً
أية (ٕ)ٕ " -:ك ً
س ىن نة".
س ٍب يع ى
ى
كف ى
س ىك ى
ش ىيا :م ىئ هة ىك ىخ ٍم ه
ى
َّاـ سني ىح ىياة إ ٍب ىر ى
ي
ٖ
ات ًب ى و
ً ً
ض َّـ إًلىى قى ٍك ًم ًو" .
ش ٍي نخا ىك ى
صالً ىح وة ،ى
كح يو ىك ىم ى
ش ٍب ىع ى
َّاما ،ىكا ٍن ى
يـ ير ى
أية (ٖ) " -:ىكأ ٍ
ش ٍي ىبة ى
اف أىي ن
ىسمى ىـ إ ٍب ىراى ي
شبعاف أيامان  :عاش أيامان كثيرة كفي راحة مع اهلل رغـ غربتو .كانضـ إلي قكمو  :المقصكد بيا ركحو .فالجسد

في المكفيمة بعيد جدان عف أجساد عائمتو في أكر كحاراف .كاهلل إلو إبراىيـ كالو اسحؽ كالو يعقكب إلو أحياء كليس
ىك إلو امكات لك َِ.ّٕ:

ٗ
ً ّْ ًَّ
اؽ كًاسم ً
اـ
اعي يؿ ٍاب ىناهي ًفي ىم ىغ ىارًة ا ٍل ىم ٍك ًفيمى ًة ًفي ىح ٍق ًؿ ًع ٍف ير ى
ص ى
أية (ٗ) " -:ىكىدفى ىن يو إً ٍ
كف ٍب ًف ي
كح ىر ا ٍلحث ّْي الذم أ ى
س ىح ي ى ٍ ى
ىم ى
ىم ٍم ىرا" ،

كاف إسمعيؿ يسكف في فاراف قريبان مف لحي رئي حيث يسكف إسحؽ.

ث .يى ىن ى ً ً ً
أية (َُ)َُ " -:ا ٍلح ٍق ًؿ الًَّذم ا ٍ ً ً
اىيـ ًم ٍف ىب ًني ًح ٍّ
ام ىأرىتي يو" .
ى
يـ ىك ى
س ىارةي ٍ
اؾ يدف ىف إ ٍب ىراى ي
شتىىراهي إ ٍب ىر ي
ُُ
ً ً ً
اؽ ًع ٍن ىد ًب ٍئ ًر لى ىح ٍي يرًئي" .
يـ أ َّ
س ىح ي
س ىح ى
أية (ُُ) " -:ىك ىك ى
س ىك ىف إً ٍ
ىف اهللى ىب ىار ىؾ إً ٍ
اؽ ٍاب ىن يو .ىك ى
اف ىب ٍع ىد ىم ٍكت إ ٍب ىراى ى
اهلل بارؾ إسحؽ  :إذف البركة التي حصؿ عمييا إبراىيـ لـ تمت بمكتو بؿ إستمرت إلسحؽ .كسكف إسحؽ عند

بئر لحي رئي  :بئر لحي رئي يعني بئر الرؤيا كما أجمميا بركة أف نستمر في حالة الرؤيا فننعـ بإشعاعات رؤيا
ربنا في عقكلنا .فنميج في كبلـ اهلل دائما كاهلل يعطينا إستنارة كفيـ.

ً ً
ً
ً
ً ً
يد إًسم ً
ُِ ً ً ً
ص ًريَّ ية ىج ً
يـ.
اع ى
يـ ،الَّذم ىكلى ىدتٍ يو ىى ى
اج ير ا ٍلم ٍ
ارىي ية ى
األيات (ُِ " -:)ُٖ -ىكىذه ىم ىكال ي ٍ ى
س ىارةى إل ٍب ىراى ى
يؿ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
ً
كت ًب ٍكر إًسم ً
ًًً
يؿ ًبأ ً
ىذ ًه أىسماء ب ًني إً ً
ُّك ً
اـ
اعي ىؿ ،ىكًق ى
سى
ٍى ي ى
س ىماع ى ٍ
ٍ
يد يار ،ىكأ ىىد ٍبئي يؿ ىك ًم ٍب ى
ىس ىمائ ًي ٍـ ىح ى
ى
ب ىم ىكاليدى ٍـ :ىن ىب ياي ي ي ٍ ى
سي
ُٔ
ُٓ
ُْ
ًً
ىؤالى ًء يىـ بنيك إًسم ً
سا كح ىدار كتى ٍيما كيطيكر كىن ً
اؤ يى ٍـ
يش ىكًق ٍد ىم ية.
ىك ًم ٍ
اع ى
ىس ىم ي
ي
اف ي
ٍ ى
يؿ ،ىكىذه أ ٍ
كم ية ىك ىم َّ ى ى ي ى ى ى ى ي ى
ٍى
ش ىماعي ىكيد ى
اع ى ً
اة إًسم ً
ىذ ًه ًس ينك حي ً
شر رًئيسا حسب قىب ًائمً ًيـُٕ .ك ً
ً
ارًىـ ىك يح ي ً
س ىن نة،
س ٍبعه ىكثىالى ثي ى
ىى
كف ى
يؿ :م ىئ هة ىك ى
ى
صكن ًي ٍـ .اثٍ ىنا ىع ى ى ى ن ى ى ى ى ٍ
ًبد ىي ً ٍ
ٍى
ً ُٖ
ً
شكر الًَّتي أىم ً
ً
ً
يء ىن ٍح ىك أ ُّ
كر.
كح يو ىك ىم ى
ات ىكا ٍن ى
ىسمى ىـ ير ى
اـ م ٍ
ىكأ ٍ
ص ىر حي ىن ىما تى ًج ي
ض َّـ إًلىى قى ٍك ًمو .ىك ى
ىش ى
س ىك ينكا م ٍف ىح ًكيمى ىة إلىى ي ى
ىى
يع إً ٍخ ىكًت ًو ىن ىز ىؿ".
اـ ىج ًم ً
أى
ىم ى
ىنا نرم كعد اهلل إلبراىيـ ببركة أكالده قد تـ تنفيذىا فاهلل بارؾ إسحؽ كاسمعيؿ  .كاسمعيؿ صار لو ُِ رئيسان
تنفيذان لكعد اهلل في تؾ ُٕ .َِ:كالكتاب يذكر نسؿ إسمعيؿ اكالن:-

ُ .لينتيي منو ثـ يتفرغ لنسؿ إسحؽ كيعقكب المذاف منيـ المسيح بالجسد.
ِ .اهلل ال ينسي أكالده الذيف خمقيـ فيك ميتـ بالجميع إال أف التركيز في الكتاب المقدس عمي المسيح.
ّ .نرم ىنا إسمعيؿ كنسمو رؤساء كأمراء فاإلنساف العالمي الجسداني يحصؿ عمي إمتيازاتو سريعان.
ْ .يبدأ إسمعيؿ ثـ يأتي إلسحؽ ألف الجسداني أكالن ثـ الركحاني ُ كك ُٓ.ْٔ:
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بنايكت :ىك مؤسس مممكة األنباط عاصمتيـ كانت سالع كسميت بت ار بعد ذلؾ.

قيدار :معناىا قادر أك جمد أسكد ألف خياميـ كانت سكداء نش ُ ٓ:كىـ مف أشير قبائؿ العرب.

حصكنيـ :كانكا محصنيف في كيكؼ جبمية يصعب الكصكؿ إلييا .حسب مكاليدىـ :بترتيب اعمارىـ.

مف حكيمة إلي شكر :سكنكا في المسافة بيف مصر كأشكر .حينما تجئ إلي أشكر  :أم في الطريؽ المعركؼ

إلي أشكر .أماـ جميع إخكتو  :أم شرؽ أرض فمسطيف كأنو عاش مزدى انر كقكيان كمنفصبلن عف إخكتو نسؿ

إسحؽ (تؾ ُٔ.)ُِ:

ً ً
ً ً
أية (ُٗ)ُٗ " -:ك ً
اؽ" .
س ىح ى
س ىح ى
ىذ ًه ىم ىكالً ي
يـ إً ٍ
يد إً ٍ
ى
يـ :ىكلى ىد إ ٍب ىراى ي
اؽ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
َِ
يؿ األىر ً
س ىن نة لى َّما اتَّ ىخ ىذ لً ىن ٍف ًس ًو ىز ٍك ىج نةً ،رٍفقى ىة ًب ٍن ى ً
اف
ام ّْي ،أ ٍ
يخ ى
س ىح ي
ت الى ىب ى
اؽ ٍاب ىف أ ٍىرىب ًع ى
أية (َِ) " -:ىك ىك ى
اف إً ٍ
يف ى
ت ىبتيكئ ى ى
األىر ً
اـ".
ام ّْي ًم ٍف فىد ى
ى
َّاف أىىر ى

األرامي  :ألنو سكف في فداف أراـ عند حاراف.

ُِ
ً
ًً
ب أل ٍ ً
ب ،فى ىح ًبمى ٍت ًرٍفقى ية
الر ُّ
الر ّْ
اب لى يو َّ
اؽ إًلىى َّ
س ىح ي
استى ىج ى
ام ىأرىتو أل َّىن ىيا ىكا ىن ٍت ىعاق نرا ،فى ٍ
صمَّى إً ٍ
أية (ُِ) " -:ىك ى
ىجؿ ٍ
ام ىأرىتي يو" .
ٍ
كثير مف القديسات كانكا عكاقر مثؿ سارة كرفقة كراحيؿ كحنة أـ صمكئيؿ كزكجة منكح أـ شمشكف كاليصابات

كأـ القديس مكاريكس الكبير كأـ مارمينا…الخ) كتظير ىنا قكة الصبلة.
ِِ
اف ى ىك ىذا ىفمًما ىذا أىىنا؟» فىم ى ً
اح ىـ ا ٍل ىكلى ىد ً
ب".
الر َّ
ىؿ َّ
سأ ى
اف ًفي ىب ٍط ًن ىيا ،فىقىالى ٍت« :إً ٍف ىك ى
أية (ِِ) " -:ىكتىىز ى
ض ٍت لتى ٍ
ى
ى
إف كاف ىكذا فمماذا أنا  :كاف تزاحميما عنيفان كفي بعض الترجمات تصارعا كىذا كاف سببان ألالـ شديدة لرفقة

كمعني قكليا "إذا كنت حبمت بصبلة إسحؽ كاستجابة اهلل فمماذا أنا متألمة ىكذا أك ما الداعي ليذا الحمؿ إف
كاف سيؤدم لمكتي كمكت األكالد.

فمضت لتسأؿ الرب  :لقد كاف إبراىيـ مكجكدان كمذبحو كاف ىناؾ كابراىيـ كاسحؽ عمماىا الصبلة عند المذبح
ِّ
ش ٍع ىب ً
يمتى ً
ش ٍع وب،
الر ُّ
اؿ لى ىيا َّ
بً « :في ىب ٍط ًن ًؾ أ َّ
أية (ِّ) " -:فىقى ى
ب ىي ٍق ىكل ىعمىى ى
اف :ى
ؽ ى
ىح ى
ش ًائ ًؾ ىي ٍفتى ًر ي
اف ،ىك ًم ٍف أ ٍ
ش ٍع ه
ً
ص ًغ و
ير»" .
ير يي ٍ
ستى ٍع ىب يد ل ى
ىك ىك ًب ه

ىنا إجابة الرب عمي صبلة رفقة .كىذه نبكة عف أف كؿ منيما يصير شعبان كأمة.
ككبير يستعبد لصغير  :نبكة بأف يعقكب أك إسرائيؿ يسكد عمي عيسك.

كالصراع بيف يعقكب كعيسك منذ أف كانا في البطف كالذم إستمر بعد ذلؾ خبلليما كخبلؿ نسميما يراه بعض

األباء انو صكرة لمصراع المستمر بيف الشر كالخير في داخؿ أحشاء الكنيسة .أك صراع نسؿ المرأة كنسؿ الحية.
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كىذا الصراع مستمر ماداـ اإلنساف مازاؿ في الجسد .لذلؾ قاؿ المسيح "ما جئت أللقي سبلمان بؿ سيفان" (مت

َُ )ّْ:كيمقي نا انر (لك ُِ .)ْٗ:كلكف النار ىي الحرب المقدسة مع إبميس كنتيجتيا سبلمان داخميان يفكؽ كؿ
عقؿ كىذا أفضؿ مف سبلـ مزيؼ مع إبميس ،أك مع العالـ .كعيسك يرمز لمف يحب إمتبلؾ األرضيات كيسعي
كراء كؿ ما ىك لمعالـ أما يعقكب فيرمز لمف يسعي كراء الركحيات .كفي ىذه النبكة نرم يعقكب الركحاني يسكد

عمي عيسك الجسداني كالسبب أف يعقكب يتمتع بؿ يسعي لمحصكؿ عمي البركات الركحية ،كؿ إشتياقاتو ركحية
فحصؿ عمي بككرية الركح كتمتع بالبركة كخرج مف صمبو األنبياء كاخي انر المسيح بالجسد .كىذه العبارة تشير

لمكنيسة التي ىي بحكـ التاريخ ،األصغر إذ تعرفت عمي اهلل في آخر األزمنة لكنيا صارت األقكم ركحيان

كاغتصب ت باككرة الركح .ككيؼ يخدـ الكبير (الييكد) الصغير (الكنيسة)؟ ىـ حفظكا لمكنيسة النامكس كالنبكات
ككؿ الكتب.

ِْ
ً
ًً ً ً
ىم ً
اف" .
َّام ىيا لتىم ىد إ ىذا في ىب ٍطن ىيا تىٍكأ ى
أية (ِْ) " -:ىفمى َّما ىك يممى ٍت أىي ي
ِٓ
ىح ىم ىر ،يكمُّوي ىكفى ٍرىكًة
األيات (ِٓ " -:)ِٔ -فى ىخ ىر ىج أأل َّىك يؿ أ ٍ
ً
ً ً
اف
كب» .ىك ىك ى
ىكىي يدهي قىا ًب ى
اس يم يو « ىي ٍعقي ى
يسك ،فى يدع ىي ٍ
ض هة ًب ىعق ًب ع ي

ِٔ
ً
ً
ى
يس ىك» .ىكىب ٍع ىد ذل ىؾ ىخ ىر ىج أى يخكهي
ش ٍع ور ،فى ىد ىع ٍكا ٍ
اس ىموي «ع ي
س ىن نة لى َّما ىكلى ىدتٍ يي ىما".
س ىح ي
اؽ ٍاب ىف ًست ى
إً ٍ
ّْيف ى

عيسك  :أم كثير الشعر أك خشف .كيعقكب  :يتعقب = ألنو كاف ممسكان بعقب أخيو .كقد بقي كؿ عمره يتعقبو
ليختمس منو البككرية كالبركة .كيبدك أف يعقكب إما كاف فعبلن ممسكان بعقب أخيو أك كلد كراءه مباشرة (بينما يككف
ىناؾ فاصؿ زمني في كالدة التكائـ حكالي ساعة) فبدا كما لك كاف ماسكان بعقبو .أحمر  :بالعبرية أدمكني كبعد
أكمو العدس تثبت اإلسـ عميو كثبتت عميو شيكانيتو إذ باع بككريتو بأكمة عدس أحمر فسمي أدكـ.

ىذاف الطفبلف يحمبلف رم انز لئلنساف الجسدم (فالشعر ألنو ينبت طبيعيان مف الجسد مثمما كاف عيسك فيك إشارة
لمشيكات التي تنبعث مف الجسد ) فكثرة الشعر إشارة لئلرتباط بالجسد كأف الجسداني يحب الجسديات كيعيش

ألجميا .كأدكـ كاف صيادان محبان لمدماء كىذا أيضان مما يثبت فكرة إسـ أدكـ .كيؤكد ىذه الفكرة فكر عيسك الكحشي
"أقتؿ اخي" .كىذا كمو ناشئ عف مشاعر الغضب الخارجة مف داخؿ اإلنساف (مثمما ينبت الشعر مف داخؿ) فيي

مشاعر كراىية كغضب كشيكة إنتقاـ نابعة مف الداخؿ .بؿ دمكية عيسك أشارت لعدك الخير الذم كاف قتاالن
لمناس منذ البدء يك ٖ .ْْ:أما يعقكب فيرمز لئلنساف الركحي الذم يتعقب الكؿ ألجؿ إقتناء األبديات .ىك

مصارع كمجاىد مف أجؿ الركحيات.
ِٕ
ً
ً
اف ،ك ىك ى ً
س يك يف
ؼ َّ
سانا ىي ٍع ًر ي
س ى
اف ا ٍل ىبّْريَّة ،ىكىي ٍعقي ي
سانا ىكامالن ىي ٍ
كب إً ٍن ى
الص ٍي ىد ،إً ٍن ى
يسك إً ٍن ى
اف ع ي
أية (ِٕ) " -:فى ىك ًب ىر ا ٍل يغالى ىم ً ى
ً
اـ".
ا ٍلخ ىي ى

كاف عيسك رجؿ البرية محبان لمصيد ممسكان بالسيؼ بيده ال يقدر المعانى الركحية .كاسحؽ أحب عيسك بسبب ما

يقدمو لو مف صيد .أما يعقكب فكاف إنسانان كامبلن بمعنى كديعان محبان .فأحبتو أمو رفقة ككاف راعيان لمغنـ فإتسـ
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باليدكء .يسكف الخياـ= عاش بركح الغربة رجاءه فى اهلل مثؿ أبائو .كبالقطع كاف عيسك يسكف الخياـ مثؿ
الجميع لكف الكتاب حيف يذكر أف يعقكب كاف يسكف الخياـ يكد أف يشير لركح الغربة عنده.
ِٖ
اؽ ًعيسك أل َّ ً ً ً
كب".
ىما ًرٍفقى ية فى ىكا ىن ٍت تي ًح ُّ
ىح َّ
ص ٍي ندا ،ىكأ َّ
س ىح ي
ب ىي ٍعقي ى
أية (ِٖ) " -:فىأ ى
ب إً ٍ
ىف في فىمو ى
يى
ألف في فمو صيدان  :أم مف صيد عيسك يأكؿ فـ إسحؽ.
ِٗ
ً
يخا ،فىأىتىى ًعيسك ًم ىف ا ٍلح ٍق ًؿ ك يىك قى ٍد أى ٍعياَّ .فىقى ى ً
كب:
كب طى ًب ن
يسك ل ىي ٍعقي ى
ى
األيات (ِٗ " -:)ّْ -ىكطى ىب ىخ ىي ٍعقي ي
اؿ ع ي
ى ى ى
ي
ُّ
ً
ًً
كبً « :ب ٍع ًني ا ٍل ىي ٍكىـ
كـ» .فىقى ى
ىع ىي ٍي ي
ىح ىم ًر أل ّْىني قى ٍد أ ٍ
«أى ٍط ًع ٍم ًني ًم ٍف ى ىذا األ ٍ
اؿ ىي ٍعقي ي
ت» .لذل ىؾ يدع ىي ٍ
اس يم يو «أ يىد ى
ّّ
كريَّتى ىؾ»ِّ .فىقى ى ً
يسك « :ىىا أىىنا ىم و
اض إًلىى ا ٍل ىم ٍك ًت ،ىفمً ىما ىذا لًي ىب يك ً
ىب يك ً
ؼ ًل ىي ا ٍل ىي ٍكىـ».
احًم ٍ
كبٍ « :
كريَّ هة؟» فىقىا ىؿ ىي ٍعقي ي
اؿ ع ي
ّْ
ً
اع ب يك ً ً
يخ ىع ىد و
ضى.
يس ىك يخ ٍب ناز ىك ى
ىع ى
ط ًب ى
س ،فىأى ىك ىؿ ىك ى
فى ىحمى ى
اـ ىك ىم ى
كب .فىأ ٍ
ش ًر ى
طى ىي ٍعقي ي
كريَّتى يو ل ىي ٍعقي ى
ؼ لى يو ،فى ىب ى ى
كب ع ي
ب ىكقى ى
ً
يسك ا ٍل ىب يك ً
كريَّ ىة".
فى ٍ
احتىقى ىر ع ي

نجد ىنا قصة أكمة العدس كىي أشير أسكأ أكمة بعد أكمة آدـ كحكاء .يظير عيسك ىنا كإنساف جسدم إذ
بإستيتار يبيع بككريتو ألخيو نظير طبؽ عدس .ككانت بركات البكر :-
ُ .ينكب عف أبيو في غيابو كيأخذ الرياسة بعد مكت أبيو.

ِ .يقكـ بخدمة الكينكت كتقديـ ذبائح عف العائمة في غياب أبيو كبعد مكتو.

ّ .يأخذ نصيبان مضاعفان مف الميراث أم ضعؼ إخكتو تث ُِ( ُٕ:كىذا البند ىك سبب حزف عيسك بعد
ذلؾ).

ْ .كاف يعتبر مكرسان هلل حتي جاءت شريعة البلكييف خر ِِ + ِٗ:عد ّ.ُِ:

ٓ .كاف مفيكمان أف مف البكر يأتي المسيح (ىذا إف كاف يستحؽ) ككثيركف مف األبكار فقدكا ىذه البركة
بسبب خطيتيـ (قاييف  /عيسك /رأكبيف.)...

كقد سمح اهلل أف تكتب قصة بيع البككرية لنفيـ لماذا إختار اهلل يعقكب كترؾ عيسك .كراجع رك ٖ" ِٗ:ألف
الذيف سبؽ فعرفيـ سبؽ فعينيـ" فاهلل كاف يعرؼ محبة يعقكب فإختاره .كنرم في ىذه القصة أف يعقكب آمف

كعرؼ كفيـ بركات البككرية فسعي كراءىا كلكف إختار الكسائؿ البشرية الخاطئة .كانت إشتياقاتو ركحية مقدسة
لكف كسائمو بشرية خاطئة .أما عيسك فمثؿ اإلنساف المستيتر الذم يفرط في النعـ الركحية كاألمجاد األبدية.

لذلؾ يقكؿ فأكؿ كشرب كقاـ كمضي = أم كؿ ما إىتـ بو أف يأكؿ كيشرب "نأكؿ كنشرب ألننا غدان نمكت" فعؿ

كؿ ىذا بإستيتار لمبككرية كمعانييا .فالخطأ ليس في طبؽ العدس بؿ في الشيكة المفرطة كاإلستيتار كىذا ال
يمنع أف يعقكب قد أخطأ إذ إستغؿ جكع أخكة عيسك ليشترم البككرية .بالنسبة لنا كـ مف مرة تركنا مكاعيد اهلل

ألجؿ لذة كقتية سرعاف ما تزكؿ .فإف كنا ننعـ نحف بالبككرية بإتحادنا مع اهلل في إبنو البكر ،ليتنا ال نستييف بيا
مف أجؿ أم لذة جسدية .فاإلنساف الركحاني كاثؽ في زكاؿ الحياة الحاضرة فيسعي كراء الحياة األبدية

بإيماف(ِبطّ  ) ُْ- َُ :أما اإلنساف الجسداني فييتـ فقط بالحاضر مستيينان بأمكر اهلل ،كأكمة عدس عنده
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أىـ مف األبدية .فقاؿ عيسك أنا ماض لممكت = يتضح مف ىنا إما جيمو أك إستيتاره أك عدـ إيمانو .فإف كاف
مف المعركؼ أف المسيح سيأتي مف البكر فكيؼ يمكت كليس لو كلد.

عيسك بإستيتاره أف يأتي منو المسيح مثؿ الشعب الييكدم الذم إحتقر المسيح كصمبو.
آدكـ  -عيػػػسك  -سعيػػػػر

ىى ثالثة أسماء مترادفة تشير لعيسك -:

سعير = إسـ عبرل معناه " كثير الشعر "  .كىك إسـ األمير الحكرل الذل أيطمًؽ إسمو عمى المناطؽ الجبمية
التى سكنيا ىك كنسمو (تؾّٔ  . )َّ - َِ + ٖ – ٓ :كسعير ىذا أسس عائمة حكمت ىذه المنطقة (حكالى

سنة ََُٕ ؽ.ـ ).إلى أف إستكل ى عيسك عمييا  ،كفعؿ بالحكرييف ما فعمو بنك إسرائيؿ بالكنعانييف (تثِ :
ُِ)  .كىكذا أصبح سعير كجبؿ سعير مرادفة آلدكـ (تؾّٔ ِ + َّ :ألَِ  . )َُ :كجبؿ سعير ىى
سمسمة جباؿ أدكـ  ،كتقع شرؽ البحر الميت كجنكب نير أرنكف كحتى مقربة مف خميج العقبة  .كنسمع إسـ

سعير ألكؿ مرة حينما ىاجميـ كدرلعكمر كالممكؾ الذيف معو  ،كىذا ما دفع ممؾ سدكـ كممؾ عمكرة لمخركج
لمحاربة كدرلعكمر (تؾُْ  )ُٔ – ُ :فإنيزـ ممكؾ سدكـ كعمكرة كأ ً
يخذكا أسرل مع لكط  ،إلى أف أنقذىـ إبراـ
العبرانى (إبراىيـ بعد ذلؾ) .

عيسك = إسـ عبرل معناه " م ٍ ً
كس ًمى ىكذا ألنو عند كالدتو كاف أحمر كمو كفركة شعر
شعر أل كثير الشعر " ي
ي
(تؾِٓ . )ِٓ :

أدكـ = كممة تشير لمكف األحمر لكف بشرة عيسك  ،كتأكدت الكممة عميو بعد أكمة العدس الشييرة .
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األصحاح السادس كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

حدث جكع في األرض مثمما حدث أياـ إبراىيـ .لكف إسحؽ يسأؿ الرب ككطمب الرب ال ينزؿ إلي مصر بؿ
يتغرب في جرار .لقد تربي إسحؽ في بيئة إيمانية كلو إيماف قكم فمماذا يمتحنو الرب بيذه المجاعة؟ ىنا نرم أف

اهلل يسمح بالتجارب ليتثبت اإليماف كينمك حيف يحتمؿ اإلنساف التجربة فيا نحف نرم زراعة إسحؽ ََُ
ضعؼ .فإيمانو قطعان زاد كتثبت حينما رأم يد اهلل في الشدة .كرأل مف حكلو بركة اهلل لو.
ُ
َّاـ إً ٍبر ً
ض جكعه ىغ ٍير ا ٍلجكًع األ َّىك ًؿ الًَّ
اف ً
اف ًفي أىي ً
اؽ إً
ب إً
ً
ً
يمالً ىؾ
ب
ى
أ
ى
ل
ح
س
ى
ذ
ف
،
يـ
اى
ك
م
ذ
ىر
أل
ا
ي
ف
ك
ك
أية (ُ)" -:
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ٍ
ى
ٍ
ى
ي
ى
ى
ً ً ًً
يف ،إًلىى ىج ىرىار".
س ًطي ًن ّْي ى
ىممؾ ا ٍلفم ٍ

ككاف في األرض جكع = الجكع كقع عمي األرض كليس عمي إسحؽ .فاهلل يعكؿ أكالده.

ِ
ً
اس يك ٍف ًفي األ ٍىر ً
ض الًَّتي أىقيك يؿ لى ىؾّ .تى ىغ َّر ٍب ًفي
الر ُّ
األيات (ِ " -:)ْ-ىك ى
ظ ىي ىر لى يو َّ
ب ىكقى ى
ص ىرٍ .
اؿ« :الى تى ٍن ًز ٍؿ إًلىى م ٍ
ىذ ًه ا ٍل ًبالىًد ،كأ ًىفي ًبا ٍلقى ً ً
يع ًطي ج ًميع ً
ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
كف ىم ىع ىؾ ىكأ ىيب ً
ت
ٍس ٍم ي
ض فىأى يك ى
سمً ىؾ أ ٍ
ى ى
ارىك ىؾ ،أل ّْىني لى ىؾ ىكلً ىن ٍ
سـ الَّذم أىق ى
ى
ى
ْ
ً
ىذ ًه ا ٍل ًبالىًد ،كتىتىبار يؾ ًفي ىن ً
يع ًطي ىنسمى ىؾ ج ًميع ً
السم ً
ً ً
ً
يمًـ
يـ أىًب ى
اء ،ىكأ ٍ
ى ى
ٍ
ٍ
يؾ .ىكأي ىكثّْير ىن ٍ
ى ىى
سم ىؾ ىجميعي أ ى
سمى ىؾ ىك ين يجكـ َّ ى
إل ٍب ىراى ى
األ ٍىر ً
ض"،

إذ ذىب إبراىيـ إلي مصر دكف إستشارة اهلل كاد أف يفقد زكجتو .كمف المؤكد أف إسحؽ كقع تحت نفس الغكاية

إال أنو ساؿ اهلل كأطاعو فكاف لو كعكد بالبركة ثـ بركات كثيرة .فبل مانع مف التجارب لكف ىناؾ بركة مع

الطاعة كالصبر .كاذ سمع إسحؽ لصكت اهلل كلـ ينزؿ سمع تجديد العيد معو كظير لو الرب = إف كنا نسمع
صكت اهلل ننعـ بتجميو فينا.

ٔ
ٓ
ضي ك ى ً ً
ام ًرم كفىرًائ ً
ظ ما ي ٍحفىظي لًي :أىك ً
ً
اىيـ ً ً
ً
اـ
ىج ًؿ أ َّ
األيات (ًٓ " -:)ٔ-م ٍف أ ٍ
سم ىع لقى ٍكلًي ىك ىحف ى ى ي
ى
ى
ىف إً ٍب ىر ى ى
ى ى
ش ىرائعي» .فىأىقى ى
اؽ ًفي ىج ىرىار".
س ىح ي
إً ٍ

اهلل يبارؾ إسحؽ مف أجؿ إبراىيـ الذم مات كىذا دليؿ عمي الشفاعة .الحظ أف اهلل يبارؾ إلسحؽ مف أجؿ أبيو

الذل مات بالجسد لكنو حى عند اهلل ،فمماذا ال نتشفع بالعذراء كالقديسيف كالمبلئكة.
ٕ
ىى يؿ ا ٍل ىم ىك ً
اؿ:
ام ىأرًىت ًو ،فىقى ى
سأىلى يو أ ٍ
أية (ٕ) " -:ىك ى
اف ىع ًف ٍ
ا ٍل ىم ىك ً
س ىن ىة
اف « :ىي ٍقتيميكىن ًني ًم ٍف أ ٍ
ىج ًؿ ًرٍفقى ىة» أل َّىن ىيا ىكا ىن ٍت ىح ى

ىى ىؿ
« ًى ىي أ ٍ
ىف ىيقي ى
يخ ًتي» .أل َّىن يو ىخ ى
ام ىأرًىتي» لى ىع َّؿ أ ٍ
اؼ أ ٍ
كؿٍ « :
ا ٍل ىم ٍنظى ًر".
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حقا ال يكجد إنساف كامؿ فيا ىك إسحؽ يكرر نفس خطأ أبيو إبراىيـ .كالكتاب المقدس ال يمتنع أف يذكر أخطاء

القديسيف حتي ال نيأس فيـ بشر مثمنا "ككاف إيميا إنساف تحت األالـ مثمنا يع ٓ .ُٕ:فيا ىك إسحؽ يخاؼ مف
أىؿ جرار فيكذب.
ٖ
ىف أىًبيمالً ىؾ ممً ىؾ ا ٍل ًفمًس ًط ً
ث إً
ؼ ًم ىف ا ٍل يك َّكًة ىكىنظى ىر ،ىكًا ىذا
اؾ أ َّ
ىي
أل
ا
و
ل
ت
ل
ا
ط
ذ
د
ح
ك
أية (ٖ)" -:
ٍ
ى
ى
ى
ى
يف أى ٍ
َّاـ يى ىن ى
ش ىر ى
ٍ
ي
ى
ين ّْي ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
إًسح ي ً
ام ىأرىتى يو".
اؽ ييالىع ي
ٍى
ب ًرٍفقى ىة ٍ
أبيمالؾ غالبان ليس ىك نفس الممؾ الذم عاصر إبراىيـ .فإبيمالؾ لقب ممكؾ جرار كليس إسمان .

ً
األيات (ٗٗ " -:)ُُ -فى ىدعا أىًب ً
ام ىأرىتي ىؾ!
اؽ ىكقى ى
س ىح ى
ى
يمال يؾ إً ٍ
اؿ« :إً َّن ىما ى ىي ٍ
ى
َُ
اؽ« :أل ّْىني يق ٍم ي ّْ
يمالً يؾ « :ىما ى ىذا الًَّذم
ىم ي
س ىح ي
إً ٍ
كت ًب ى
س ىب ًب ىيا» .فىقىا ىؿ أىًب ى
ت :لى ىعمي أ ي
ً
ت عمى ٍي ىنا ىذ ٍنبا»ُُ .فىأىكصى أىًب ً
ً
يع َّ
َّ
الش ٍع ًب
ن
ام ىأرىت ىؾ فى ىجمى ٍب ى ى
يمال يؾ ىجم ى
ٍ ى
الش ٍع ًب ىم ىع ٍ
ى
كت»".
ام ىأرىتى يو ىم ٍكتنا ىي يم ي
ٍ

اؿ لى يو
تً :ى ىي أ ٍ
يخ ًتي؟» فىقى ى
فى ىك ٍي ى
ؼ يق ٍم ى
ىح يد
الض ى
ت ًب ىنا؟ لى ٍكالى ىقمًي هؿ ٍ
ص ىن ٍع ى
ط ىجعى أ ى
ى
الر يج ىؿ أ ًىك
قى ًائالن« :الًَّذم ىي ىم ُّ
س ى ىذا َّ

كما أف الكتاب المقدس يظير أخطاء القديسيف نراه يظير حسنات الكثنييف .كىنا نجد أبيمالؾ شخصان أمينا
يخاؼ الرب فعمينا أف ال نحتقر إنساف بسبب دينو فاهلل ىك الذم يرم خفايا القمكب .كمف أقكاؿ أبيمالؾ نعرؼ أف

مخاكؼ إسحؽ مف أىؿ جرار لـ يكف ليا مبرر.

ُِ
ضع و
ض فىأىصاب ًفي ًت ٍم ىؾ َّ ً ً ً
ع إًسح ي ً ً
ب" .
الر ُّ
ؼ ،ىكىب ىارىك يو َّ
اؽ في ت ٍم ىؾ األ ٍىر ً ى ى
أية (ُِ) " -:ىك ىزىر ى ٍ ى
الس ىنة م ىئ ىة ٍ

كزرع إسحؽ… مئة ضعؼ  :البدك عادة ال ييتمكف بالز ارعة أما إسحؽ فأىتـ بزراعة األرض .كبالرغـ مف خطأ
إسحؽ إال أف اهلل لـ يمنع بركتو عنو بؿ أصاب ََُ ضعؼ .كىذا الرقـ ََُ راجع إلي
ُ .بركة الرب.

ِ .عدـ اىتماـ البدك بالزراعة.

ّ .ىك كقت مجاعة فاألرض ال تعطي ثم انر لكف ىي بركة الرب "كما كاف في أياـ مكسي ظممة عمي كؿ
مصر كنكر عمي الشعب".

ُّ
ً
ً
ً
يما ًجدِّا".
أية (ُّ) " -:فىتى ىعا ى
ظ ىـ َّ
الر يج يؿ ىك ىك ى
اف ىيتىىز ىاي يد في التَّ ىعاظيـ ىحتَّى ى
ص ىار ىعظ ن
ُْ
اش ًم ىف ا ٍل ىغ ىنًـ ىك ىم ىك و
اف لى يو ىم ىك و
اش ًم ىف
أية (ُْ) " -:فى ىك ى
ىذه ال بركة في الزراعة مع كثرة المكاشي سبب حسد

كف .فىحس ىده ا ٍل ًفمًس ًط ً
ا ٍلبقى ًر كع ًب ه ً
ُّكف" .
يني ى
ير ى ى ى ي
ى ىى
ٍ
يد ىكث ي
الفمسطينييف إلسحؽ .كىنا نرم في ىذا الصراع كالحسد

صراع العالـ مع أكالد اهلل .كاهلل أعطي إسحؽ ََُ ضعؼ ليممس كجكده معو فبل ييأس في ىذا الصراع .ككثي انر
ما يعطينا اهلل خيرات مادية نشعر بسببيا بكجكده معنا في حياتنا كيككف ىذا تثبيتان لنا في صراعاتنا الركحية كأنو
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قادر أف ييبنا نصرة عمي عدك الخير كما باركنا ماديان .كىذا يعطي إطمئناف ألكالد اهلل فبل يخافكا في أثناء

صراعيـ " ال تخؼ ألني معؾ".

يو ،طى َّميا ا ٍل ًفمًس ًط ً
اىيـ أىًب ً
ً ً ً
ار ،الًَّتي حفىرىىا ع ًب ي ً ً ً
ُٓ ً
اآلب ً
يكىا تيىر نابا".
ُّكف ىك ىمأل ى
يني ى
ى ى ى
أية (ُٓ) " -:ىك ىجميعي ى
ٍ
ى
يد أىبيو في أىيَّاـ إ ٍب ىر ى
بدأت الحرب بأف ردـ الفمسطينييف أبار إسحؽ .فالحرب ىنا ألجؿ المياه .كاذا فيمنا أف المياه تشير إلي الركح
القدس نفيـ أف عدك الخير يحاكؿ أف يحرمنا مف ىذه النعمة حتي ال نثمر.

ُٕ
ُٔ
ٍى ٍب ًم ٍف ًع ٍن ًد ىنا أل َّىن ىؾ ً
اؿ أىًب ً
ضى
اؽ« :اذ ى
ص ٍر ى
س ىح ى
ت أىق ىٍكل ًم َّنا ًجدِّا» .فى ىم ى
يمال يؾ ًإل ٍ
األيات (ُٔ " -:)ُٕ -ىكقى ى ى
ً ً
اؾ".
اـ يى ىن ى
اؽ ًم ٍف يى ىن ى
س ىح ي
إً ٍ
اؾ ،ىكىن ىز ىؿ في ىكادم ىج ىرىار ىكأىقى ى
ُٖ
اىيـ أىًب ً
ً ً ً
اء الًَّتي حفىر ى ً
ش آبار ا ٍلم ً
يو ،ىكطى َّم ىيا
س ىح ي
األيات (ُٖ " -:)ِِ -فى ىع ى
اد إً ٍ
ى ي
اؽ ىكىن ىب ى ى ى ى
كىا في أىيَّاـ إ ٍب ىر ى
ُٗ
اء ىكاألىسم ً
اىا ًبأىسم و
ً ً
ا ٍل ًفمًس ًط ً
اؽ ًفي ا ٍل ىك ًادم
اء الًَّتي ىد ىع ى
س ىح ى
اىا ًب ىيا أ يىبكهي .ىك ىحفى ىر ىع ًب ي
يني ى
يد إً ٍ
ٍ
ٍى
ُّكف ىب ٍع ىد ىم ٍكت أىًبيو ،ىكىد ىع ى ٍ ى
َِ
و
ؽ»
فى ىك ىج يدكا يى ىن ى
اس ىـ ا ٍل ًب ٍئ ًر « ًع ًس ى
س ىح ى
اؽ قى ًائمً ى
اء» .فى ىد ىعا ٍ
اص ىـ ير ىعاةي ىج ىرىار ير ىعاةى إً ٍ
يف« :لى ىنا ا ٍل ىم ي
اؾ ًب ٍئ ىر ىماء ىح ٍّي .فى ىخ ى
ِِ
ُِ
اؾ ىك ىحفىىر
أل َّىن يي ٍـ ىن ىاز يعكهي .ثي َّـ ىحفىيركا ًب ٍئ نار أ ٍ
اس ىم ىيا « ًس ٍط ىن ىة» .ثي َّـ ىن ىق ىؿ ًم ٍف يى ىن ى
اص يمكا ىعمى ٍي ىيا أ ٍىي ن
ضا ،فى ىد ىعا ٍ
يخ ىرل ىكتى ىخ ى
ب ىكأىثٍ ىم ٍرىنا ًفي
الر ُّ
ب لى ىنا َّ
ًب ٍئ نار أ ٍ
كت» ،ىكقى ى
كب ى
اؿ« :إً َّن يو ى
اآلف قى ٍد أ ٍىر ىح ى
اس ىم ىيا « ىر يح ي
اص يمكا ىعمى ٍي ىيا ،فى ىد ىعا ٍ
يخ ىرل ىكلى ٍـ ىيتى ىخ ى
األ ٍىر ً
ض»".

فضؿ أف يترؾ مكاف النزاع بعد أف طردكه كلكنو بدأ في نبش أبار الماء أم الجياد حتي يحصؿ عمي
إسحؽ ى
المياه كىذه تساكم "إضرـ مكىبة اهلل التي فيؾ ِ تي ُ "ٔ:لكف ىؿ يترؾ عدك الخير األمكر تمضي بسبلـ؟
بالقطع ال !! فخاصـ رعاة جرار رعاة إسحؽ كتكرر ىذا .لقد إحتمؿ إسحؽ بكداعة كؿ اإلضطياد ككاف يترؾ

مكاف الشر رم انز إلضطياد المسيح كؿ أياـ حياتو عمي األرض .كردـ األبار في البرية ىي أحسف كسيمة لطرد
شخص مف مكانو فبل حياة بدكف ماء .كلمعمـ فإف ىذه األبار كانت مف حؽ إسحؽ بمقتضي المعاىدة بيف أبيو

إبراىيـ كابيمالؾ .إال أف النزاع المستمر بيف العالـ الذم ال يحتمؿ أف يرم نعمة اهلل في أبنائو ،نجدىـ يغتاظكف
محاكليف ىدـ ما عممو اهلل .كنبلحظ أف اهلل يتركيـ حينان إلدانتيـ كبشر لكنو يفتح بابان آخر لمنجاح كالقكة ألكالده.

كىكذا إذ تخاصمكا عمي بئر كأخذكىا أعطي اهلل إلسحؽ بئ انر اخرم .البئر األكلي أسماىا عسؽ = أم خصاـ .
كالبئر الثانية سطنة = أم نزاع  .كالبئر الثالثة أسماىا رحكبكت = أم األماكف الرحبة المتسعة .ألف إسحؽ
شعر أف اهلل أعطاه بركات بإتساع كبغير نزاع .كىذه ىي البئر الثالثة كرقـ (ّ) يشير لمقيامة ككأف الركح القدس
يعطي ثماره بإتساع كرحبة عمي أساس القيامة .كاإليماف بسر الثالكث .كلنبلحظ أف الحرب مع عدك الخير

ستستمر إلي أف نذىب لم ارحة األبدية (الرحبة) دكف نزاع عمي رجاء القيامة.
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س ٍب وعِْ .فىظى ىي ىر لى يو
ًم ٍف يى ىن ى
اؾ إًلىى ًب ٍئ ًر ى
اريك ىؾ كأي ىكثّْر ىنسمى ىؾ ًم ٍف أ ٍ ً ً ً
يـ
ىكأ ىيب ً ى ي ٍ
ىجؿ إ ٍب ىراى ى

ِّ
ص ًع ىد
األيات (ِّ " -:)ِٓ -ثي َّـ ى
ً ً
ؼ أل ّْىني ىم ىع ىؾ،
يؾ .الى تى ىخ ٍ
يـ أىًب ى
إ ٍب ىراى ى
اؽ ًب ٍئ نرا".
الر ّْ
اسًـ َّ
اؾ ىخ ٍي ىمتى يو ،ىك ىحفىىر يى ىن ى
ب يى ىن ى
س ىح ى
اؾ ىع ًب ي
صى
يد إً ٍ
ًب ٍ
ب .ىكىن ى
بعد أف حصؿ إسحؽ عمي الماء نجد ىنا سمسمة مف األحداث ليا معاني ركحية.

ُ.

صعد مف ىناؾ:

ِ.
ّ.

إلي بئر سبع:

ظير لو الرب:

ْ.

إني معؾ كأباركؾ:

ٔ.

نصب خيمتو :

ٓ.

فبني ىناؾ مذبحان:

ٕ.

حفر بئ ارن:

لو
الر ُّ
َّ
ب ًفي ًت ٍم ىؾ المٍَّيمى ًة ىكقى ى
اؿ« :أىىنا إً ي
ِٓ
اؾ ىمذ ىٍب نحا ىكىد ىعا
ىع ٍب ًدم» .فى ىب ىنى يى ىن ى

ترؾ مكاف الشر (يمثؿ تكبة المؤمف).
بئر الماء يشير لممعمكدية كيشير لعمؿ الركح القدس في المعمد.
فالمعمكدية ثـ التكبة في حياة المسيحي تعطي إستنارة "طكبي ألنقياء القمب
ألنيـ"...

اهلل معنا فكيؼ نخاؼ .كىك يباركنا فبل نضطرب .كيسندنا في ىذه الحرب.
عبادة مستمرة كصمكات بؿ تقديـ اإلنساف نفسو ذبيحة حية.
اإلحساس بالغربة كاالشتياؽ كالحنيف لمسماكيات

إضراـ مكىبة اهلل بالجياد المستمر في حياتنا حتي الدـ ضد الخطية.

ِٕ
ً
األيات (ِِٔٔ" -:)ّّ -كىذ ىىب إًلى ٍي ًو ًم ٍف جرار أىًبيمالً يؾ كأىح َّز ي ً
اؿ لى يي ٍـ
يس ىج ٍي ًش ًو .فىقى ى
ىى ى ى ى ي
ى ى
ات م ٍف أ ٍ
ىص ىحا ًبو ىكًفي يكك يؿ ىرًئ ي
ِٖ
ب
ص ىرفٍتي يمكًني ًم ٍف ًع ٍن ًد يك ٍـ؟» فىقىاليكا« :إً َّن ىنا قى ٍد ىأر ٍىي ىنا أ َّ
الر َّ
ىف َّ
اؽ « :ىما ىبالي يك ٍـ أىتى ٍيتي ٍـ إًلى َّي ىكأى ٍنتي ٍـ قى ٍد أ ٍىب ىغ ٍ
س ىح ي
إً ٍ
ضتي يمكًني ىك ى
ِٗ
س ىؾ ىك ىك ىما
ش ِّرا ،ىك ىما لى ٍـ ىن ىم َّ
ؼ ،ىب ٍي ىن ىنا ىكىب ٍي ىن ىؾ ،ىكىن ٍق ى
ص ىنعى ًب ىنا ى
اف ىم ىع ىؾ ،فى يق ٍم ىنا :لً ىي يك ٍف ىب ٍي ىن ىنا ىح ٍم ه
طعي ىم ىع ىؾ ىع ٍي ندا :أ ٍ
ىك ى
ىف الى تى ٍ

ب»َّ .فىص ىنع لىيـ ً
َّ
ش ًريبكاُّ .ثي َّـ
الر ّْ
اآلف يم ىب ىار يؾ َّ
ض ىيافى نة ،فىأى ىكميكا ىك ى
ص ىرٍف ىن ى
سالىوـ .أى ٍن ى
ت ى
لى ٍـ ىن ٍ
اؾ ًب ى
ص ىن ٍع ًب ىؾ إًال ىخ ٍي نار ىك ى
ى ى يٍ
ِّ
اؽ .فىم ى ً ً ً ً
ض يي ٍـ لً ىب ٍع و
ىف
ث ًفي ذلً ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ أ َّ
سالىوـ .ىك ىح ىد ى
ىب َّك يركا ًفي ا ٍل ىغ ًد ىك ىحمىفيكا ىب ٍع ي
ص ىرفى يي ٍـ إً ٍ
ض ٍكا م ٍف ع ٍنده ًب ى
ض ،ىك ى
س ىح ي ى
ًً
ىخبركه ع ًف ا ٍل ًب ٍئ ًر الًَّتي حفىركا ،كقىاليكا لى يو« :قى ٍد كج ٍد ىنا ماء»ّّ .فى ىدع ى ً
اس يـ
س ىح ى
ىع ًب ى
ى
اءكا ىكأ ٍ ى ي ي ى
اىا «ش ٍب ىع ىة» ،لذل ىؾ ٍ
يد إً ٍ
ىى ى ن
ى ي ى
اؽ ىج ي
ً ً
س ٍب وع إًلىى ى ىذا ا ٍل ىي ٍكًـ".
ا ٍل ىمدي ىنة ًب ٍئ ير ى
في ىذه األيات تحقيؽ لكعد اهلل "إف أرضت الرب طرؽ إنساف جعؿ حتي أعداؤه يسالمكنو أـ ُٔ "ٕ:فأىؿ
المنطقة حينما أركا نجاح إسحؽ حسدكه كخافكا منو كطردكه .لكف إذ أركا فيو عمؿ اهلل دعكه مبارؾ الرب كطمبكا

أف يقطعكا معو عيدان فاهلل يعطي نعمة ألكالده في أعيف الجميع (قارف مع خرُ  . )ُِ :كنبلحظ أف إسحؽ
قابؿ مبادرتيـ بالحب كالتسامح .كنبلحظ أف أبيمالؾ ىنا يستعمؿ إسـ ييكه (ِٖ) أك الرب كىذا يعني أنو تعممو

مف إسحؽ كلـ يستعمؿ أبيمالؾ أسماء آليتو ُ)إكرامان إلسحؽ

لعبده إسحؽ.

ِ )شعك انر بقكة ييكه التي تجمت في بركاتو

فدعاىا شبعة  :سبؽ إبراىيـ كأسماىيا بئر سبع كىنا إسحؽ كأنو يؤكد ىذا بتسميتيا شبعة .كشبعة تعني إمتبلء.
كصادؼ ىذا يكـ الحمؼ كالمعاىدة مع أبيمالؾ فتأكد اإلسـ .كما صنعو إسحؽ في اإلسـ أنو أضاؼ حرفان

ليصبح المعني كفرة كرضا كامتبلء  .ىذا معني شبعة أما اإلسـ بئر سبع :يعني قسـ أك حمؼ أك مممكءة .ىذا
تأكيد لتسمية إبراىيـ.
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ً
األيات (ّّْْ" -:)ّٓ -كلى َّما ىك ى ً
س ىن نة اتَّ ىخ ىذ ىز ٍك ىج نة :ىي يي ً
يت ٍاب ىن ىة ًب ً
س ىم ىة
كد ى
يسك ٍاب ىف أ ٍىرىب ًع ى
يرم ا ٍلحثّْ ّْي ،ىكىب ٍ
يف ى
اف ع ي
ى
كف ا ٍل ًحثّْ ّْيّٓ .فى ىكا ىنتىا ىم ىرىارةى ىن ٍف و
اؽ ىك ًرٍفقى ىة".
س ىح ى
ٍاب ىن ىة إًيمي ى
س ًإل ٍ

لـ يكف عيسك حكيمان في تصرفو إذ إلتحـ بكثنيتيف أفسدتا عبلقتو بكالديو  ،كحرمتاه كنسمو مف السبلـ .فيك أكالن
باع البككرية ثـ تزكج كثنيات ،حسب شيكتو كضد فكر اهلل ،فإختفي مف خطة الخبلص التي ىي محكر الكتاب

المقدس .فيك لكث نسمو بيؤالء الكثنيات.
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اإلصحاح السابع كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ُ
ً
اؽ ىك ىكمَّ ٍت ىع ٍي ىناهي ىع ًف َّ
اؿ لى يو « :ىيا
الن ى
األيات (ُ " -:)ْ-ىك ىح ىد ى
ش ى
يس ىك ٍاب ىن يو األى ٍك ىب ىر ىكقى ى
ث لى َّما ى
س ىح ي
اخ إً ٍ
ظ ًر ،أ َّىن يو ىد ىعا ع ي
ّ
ِ
اآلف يخ ٍذ يع َّدتى ىؾ :يج ٍع ىبتى ىؾ
اؿ لى يو« :ىأىىن ىذا» .فىقى ى
ٍاب ًني» .فىقى ى
ىع ًر ي
سي
اؿ« :إً َّن ًني قى ٍد ًش ٍخ ي
ؼ ىي ٍكىـ ىكفى ًاتي .فى ى
ت أٍ
ت ىكلى ٍ
َّة كتىصي ٍَّد لًي ص ٍي نداْ ،كاص ىنع لًي أى ٍط ًعم نة ىكما أ ً
ً
ب ،ىكأ ًٍت ًني ًب ىيا آل يك ىؿ ىحتَّى تيىب ً
ارىك ىؾ ىن ٍف ًسي
يح ُّ
س ىؾ ،ىك ٍ
ى ٍ ٍ
ى
اخ ير ٍج إًلىى ا ٍل ىبّْري ى ى
ىكقى ٍك ى
ى ى
كت»".
قى ٍب ىؿ أ ٍ
ىم ى
ىف أ ي

كحدث لما شاخ إسحؽ :يقدر كثيريف أف عمره كقتئذ كاف ُُٕ سنة لكنو عاش حتي عمر َُٖ سنة
(ّٓ .)ِٖ:كنجده ىنا يريد أف يعطي البككرية لبكره عيسك بالرغـ مف:
ُ .النبكة لرفقة بأنيا ليعقكب (ِٓ.)ِّ:

ِ .إستيتار عيسك كبيعو لمبككرية ثـ زكاجو بكثنيات كىك غالبان كاف مدفكعان بالعكاطؼ البشرية فعيسك ىك
البكر كىك صياد كاسحؽ يحب أف يأكؿ مف صيده .

كسكاف البرية يحبكف أف يأكمكا مف الصيد كليس مف قطعانيـ لتكفير قطعانيـ كألف الكعكؿ كالغزالف البرية طعميا
أفضؿ .كخطأ إسحؽ في إ ختيار عيسك لمبركة كاف ألنو ضد النبكة كبسبب تصرفات عيسك الخاطئة ،فكيؼ
يعطي البككرية ليذا المستيتر .لكف إسحؽ بسبب أكمة صيد كاف سيخالؼ النبكة كما باع عيسك البككرية بأكمة

عدس .كطمب إسحؽ إصنع لي أطعمة ..ألكؿ ..حتي تباركؾ نفسي = ىذه تعني أف إسحؽ سيفرح بأف ابنو
يصطاد لو كيطعمو إعبلنان عف محبتو كإبف ألبيو .أك ىي طقكس كانت سائدة (طقكس أكؿ كشرب) مع حفؿ
إعطاء البركة التي يشعر فييا إسحؽ أنو يقكـ بعمؿ ديني إليي بأف يمنح البركة إلبنو .ككما بارؾ إسحؽ يعقكب

ىكذا بارؾ يعقكب أكالده.

ً
اؽ مع ًعيسك ٍاب ًن ًو .فى ىذ ىى ً
األيات (ٓٓ" -:)َُ-ك ىكا ىن ٍت ًرٍفقى ية ً
اد
صى
طى
ى
يسك إًلىى ا ٍل ىبّْريَّة ىك ٍي ىي ٍ
سام ىع نة إً ٍذ تى ىكمَّ ىـ إً ٍ
بع ي
س ىح ي ى ى ي
ى
ى
ٕ
ٔ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؾ قىائالن :ا ٍئتني
ص ٍي ندا لً ىيأ ًٍت ىي ًب ًو .ىكأ َّ
يس ىك أ ى
ىخ ى
ت أ ىىب ى
ىما ًرٍفقى ية فى ىك ٍ
سم ٍع ي
ممت ىي ٍعقي ى
اؾ يي ىكمّْ يـ ع ي
كب ٍابن ىيا قىائم نة« :إً ّْني قى ٍد ى
ى
ٖ
ً ً ً
ً
ًب و
اص ىن ٍع لًي أى ٍط ًع ىم نة آل يك ىؿ ىكأ ىيب ً
آم ير ىؾ ًب ًو:
الر ّْ
اـ َّ
ب قى ٍب ىؿ ىكفى ًاتي .فى ى
اآلف ىيا ٍابني ٍ
ص ٍيد ىك ٍ
ى
اس ىم ٍع لقى ٍكلي في ىما أىىنا ي
ارىك ىؾ أ ى
ىم ى
َُ
ٗ
ب ،فىتي ٍح ً
ً
ً
ض ىرىىا
يؾ ىك ىما يي ًح ُّ
ىص ىن ىع يي ىما أى ٍط ًع ىم نة ألىًب ى
ٍى ٍب إًلىى ا ٍل ىغ ىنًـ ىك يخ ٍذ لًي ًم ٍف يى ىن ى
ًاذ ى
اؾ ىج ٍد ىي ٍي ًف ىج ّْي ىد ٍي ًف م ىف ا ٍلم ٍع ىزل ،فىأ ٍ
يؾ لً ىيأٍ يك ىؿ ىحتَّى يي ىب ً
ارىك ىؾ قى ٍب ىؿ ىكفى ًات ًو»".
إًلىى أىًب ى
رفقة كانت تذكر كعد اهلل ككاف األفضؿ أف تذكر إسحؽ بو كلكنيا فضمت أف تمجأ لمطرؽ البشرية كالحيؿ
البشرية فمـ تثؽ أف اهلل قادر أف يحقؽ كعده دكف المجكء ليذه الحيؿ ،كألنيا خافت مف عيسك المتكحش .كلكننا

نجد أف يعقكب أعطي البركة ألفرايـ عكس إرادة يكسؼ الذل أرادىا لمنسى البكر  ،كبطريقة بسيطة جدا ىى

عكس يديو كلـ تحدث أية مشاكؿ  .كأعطي بركة لييكذا كلـ يعطيا لرأكبيف .عمكمان كاف اهلل قادر أف يتدخؿ في

المحظة األخيرة كلكف رفقة أخطأت في حيمتيا كاسحؽ أخطأ في نيتو أف يبارؾ عيسك  ،كيعقكب أخطأ في أف قبؿ
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الحيمة كالكؿ دفع الثمف ،فرف قة حرمت مف إبنيا المحبكب كيعقكب تمررت حياتو كميا .كعيسك بكي بدمكع كببل

فائدة .كاسحؽ إرتعد بشدة حينما أدرؾ خطأه ككذلؾ حرـ مف إبنو يعقكب كىذه ثمرة الحمكؿ البشرية.
إال أف األباء أركا في القصة رمك ناز:-

ُ .دعكة إسحؽ لعيسك ليباركو بعد أف شاخ إسحؽ :دعكة اهلل لمييكد ليؤمنكا بالمسيح في أكاخر الدىر بعد
أف بارؾ الكنيسة منذ يكـ الخمسيف.

ِ .دعكة رفقة ليعقكب األصغر ليحصؿ عمي البركة :ىك عمؿ الركح القدس مع الكنيسة (األمـ).
ّ .رفقة ألبست يعقكب ثياب عيسك :كنيسة العيد الجديد إقتنت لقب شعب اهلل بدالن مف الييكد.

ْ .يعقكب يضع عمي يديو كجسمو جمكد المعزم :المسيح يحمؿ خطايانا فالماعز تشير لمخطية.
ُِ
ُُ
يم ًو « :يىكىذا ًعيسك أ ً
َّما
كب لً ًرٍفقى ىة أ ّْ
ىخي ىر يج هؿ أى ٍ
األيات (ُُ " -:)ُِ-فىقى ى
اؿ ىي ٍعقي ي
ش ىع ير ىكأىىنا ىر يج هؿ أ ٍىممى ي
ي
ى
س .يرب ى
اك وف ،كأ ٍ ً
ً
س ًني أىًبي فىأى يك ي ً
ب ىعمىى ىن ٍف ًسي لى ٍع ىن نة الى ىب ىرىك نة»" .
ىي يج ُّ
ىجم ي
كف في ىع ٍي ىن ٍيو ىك يمتى ىي ً ى

يعقكب ىنا ال يرفض ألنو يكره المكر كيرفضو بؿ ألنو خاؼ أف يفتضح أمره فتتحكؿ البركة إلي لعنة مف أبيو

لو ،كيتعرض لغضب عيسك.
ُْ
ُّ
ً ً
ً
ب
س ىم ٍع لًقى ٍكلًي فىقى ٍ
األيات (ُّ " -:)ُٕ-فىقىالى ٍت لى يو أ ُّ
ط ىكاذ ى
ٍى ٍب يخ ٍذ لي» .فى ىذ ىى ى
يم يو« :لى ٍع ىنتي ىؾ ىعمى َّي ىيا ٍابني .ا ٍ
ُٓ
ىخ ىذ ٍت ًرٍفقى ية ًثياب ًعيسك ٍاب ًنيا األى ٍكب ًر ا ٍلفى ً
ضر أل ّْ ً
اف أ يىبكهي يي ًح ُّ
ص ىن ىع ٍت أ ُّ
اخ ىرةى
ب .ىكأ ى
ىكأ ى
يم يو أى ٍط ًع ىم نة ىك ىما ىك ى
ىخ ىذ ىكأ ٍ
ى
ى ى
ى
ي
يمو ،فى ى
ىح ى ى
ُٔ
ً
ً
ً
ً
ً
كد ىج ٍد ىي ًي ا ٍل ًم ٍع ىزل.
س ىة يع ين ًق ًو يجمي ى
س ٍت ىي ٍعقي ى
كب ٍاب ىن ىيا األ ٍ
س ٍت ىي ىد ٍيو ىك ىمالى ى
ىص ىغ ىر ،ىكأىٍل ىب ى
الَّتي ىكا ىن ٍت ع ٍن ىد ىىا في ا ٍل ىب ٍيت ىكأىٍل ىب ى
ً ً
ً
ً
ُٕكأ ٍ ً
كب ٍاب ًن ىيا".
ص ىن ىع ٍت في ىيد ىي ٍعقي ى
ىعطىت األى ٍطع ىم ىة ىكا ٍل يخ ٍب ىز الَّتي ى
ى

نعكد مرة أخرم لؤلباء الذيف أركا في الذبيحة التي قدميا يعقكب ألبيو كىك البسان ثياب عيسك (غالبان ىي ثيابو
الكينكتية التي كاف يستخدميا كىك يقكـ بعممو الكينكتي) رأم األباء ىنا يعقكب يقكـ بدكر المسيح الذم قاـ

كرئيس كينة بتقديـ نفسو ذبيحة أماـ اآلب .يعقكب ىنا يمثؿ المسيح الذم لبس جسدنا ً
كزينا كمبلبسنا كحمؿ
خطايانا .كرأم األباء أ يضا أف إنطبلؽ يعقكب لخالو الباف ىك إنطبلؽ اإليماف إلي األمـ بعد أف قاكمو الييكد

(يمثميـ عيسك) .

ُٗ
األيات (ُُٖٖ" -:)ِٓ-فى ىد ىخ ىؿ إًلىى أىًب ً
كب
ت ىيا ٍاب ًني؟» فىقى ى
اؿ « :ىيا أىًبي» .فىقى ى
يو ىكقى ى
اؿ« :ىأىىن ىذا .ىم ٍف أى ٍن ى
اؿ ىي ٍعقي ي
اجمًس ك يك ٍؿ ًم ٍف ص ٍي ًدم لً ىكي تيب ً ً
ً
ً
ً
ً
س ىؾ»َِ .فىقىا ىؿ
يسك ًب ٍك ير ىؾ .قى ٍد فى ىع ٍم ي
ٍ ى
ارىكني ىن ٍف ي
ى
ت ىك ىما ىكمَّ ٍمتىني .قيـ ٍ ٍ ى
ألىًبيو« :أىىنا ع ي
ُِ
ً
اؽ ٍ ً ً
اؽ
الر َّ
لي ىؾ قى ٍد ىي َّ
اؿ« :إً َّف َّ
س ىر لًي» .فىقى ى
ت لًتى ًج ىد ىيا ٍاب ًني؟» فىقى ى
س ىح ي
ىس ىر ٍع ى
س ىح ي
اؿ إً ٍ
البنو « :ىما ى ىذا الَّذم أ ٍ
إً ٍ
ب إً ى
ِِ
اؽ أىًب ً
ً ً
ً
اؿ:
يو ،فى ىج َّ
ىج َّ
س يو ىكقى ى
س ىح ى
س ىؾ ىيا ٍاب ًني .أىأى ٍن ى
َّـ ىي ٍعقي ي
َّـ أل ي
ل ىي ٍعقي ى
كب إًلىى إً ٍ
ت يى ىك ٍابني ع ي
كب« :تىقىد ٍ
يسك أ ٍىـ الى؟» .فىتىقىد ى
ِّ
ىخ ً
ش ًعرتى ٍي ًف ىكي ىدم ًعيسك أ ً
ً
ً
ً
يو،
ٍو أل َّ
« َّ
يسك» .ىكلى ٍـ ىي ٍع ًرف ي
ص ٍك ي
الص ٍك ي
ت ىي ٍعقي ى
ى ٍ
ي
كب ،ىكلك َّف ا ٍل ىي ىد ٍي ًف ىي ىدا ع ي
ت ى
ىف ىي ىد ٍيو ىكا ىنتىا يم ٍ ى
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ِٓ
ِْ
ً
اؿ« :قىد ً
ً ً
ص ٍي ًد ٍاب ًني ىحتَّى
اؿ« :أىىنا يى ىك» .فىقى ى
يسك؟» فىقى ى
فى ىب ىارىك يو .ىكقى ى
اؿ « :ىى ٍؿ أى ٍن ى
ّْـ لي آل يك ىؿ م ٍف ى
ت يى ىك ٍابني ع ي
ٍ
ً
تيىب ً
ب".
ض ىر لى يو ىخ ٍم نار فى ى
ىح ى
َّـ لى يو فىأى ىك ىؿ ،ىكأ ٍ
ش ًر ى
ارىك ىؾ ىن ٍفسي» .فىقىد ى

كيؼ جرؤ يعقكب أف يقكؿ كؿ ىذه األكاذيب "أنا عيسك بكرؾ" "أف الرب إليؾ قد يسر لي" "أنا ىك" ىي جرأة

دفع ثمنيا في حياتو غاليان .ككاف إسحؽ حقا نظره ضعيؼ كقد شاخ لكنو شؾ في يعقكب بسبب قكلو "أف الرب
إليؾ قد يسر لي" فيذا ليس أسمكب عيسك في الكبلـ بؿ أسمكب يعقكب .كقد يككف صكت التكائـ متشابيان إال أف

ىناؾ فرؽ قد يككف إسحؽ قد أدركو كقد يككف سبب الشؾ سرعة إعداد الطعاـ.

الصكت صكت يعقكب لكف اليديف يدا عيسك :ىي صكرة المسيح الذم لبس جسدنا .فصكتو ىك صكت اإلبف
كحيد الجنس لكف يديو ىما أيدينا إذ حمؿ طبيعتنا فيو.
ِٔ
َّـ ىكقىّْب ٍم ًني ىيا ٍاب ًني»" .
أية (ِٔ) " -:فىقى ى
س ىح ي
اؿ لى يو إً ٍ
اؽ أ يىبكهي« :تىقىد ٍ
ِٕ
ب".
الر ُّ
اؿ« :ا ٍنظي ٍر! ىرًائ ىح ية ٍاب ًني ىك ىرًائ ىح ًة ىح ٍقؿ قى ٍد ىب ىارىك يو َّ
ش َّـ ىرًائ ىح ىة ًث ىيا ًب ًو ىكىب ىارىك يو ،ىكقى ى
َّـ ىكقىَّبمى يو ،فى ى
أية (ِٕ) " -:فىتىقىد ى
رائحة إبني كرائحة حقؿ باركو الرب :عيسك كانت ثيابو ليا رائحة طيبة .فيناؾ عادة لمشرقييف أف يضعكا ثيابيـ

في صناديؽ كمعيا أزىار كرياحيف .كحقكؿ فمسطيف عطرة بسبب كثرة الزىكر العطرة التي تزرع فييا كاألشجار
التي بيا .كاهلل حيف يبارؾ شخص يجب أف تككف لو رائحة حسنة "أنتـ رائحة المسيح الزكية ِ كك ِ "ُٓ:فحتي
يباركنا اهلل يجب اف نمبس مبلبس أخكنا البكر المسيح "إلبسكا المسيح" رؤ ُّ ُْ:أم تككف لنا نفس صفاتو

حمكة الرائحة (حب ،كداعة.)...،
ِٗ ً
ً و
األيات (ِٖ ِٖ" -:)ِٗ-ىف ٍميع ًط ىؾ اهلل ًم ٍف ىن ىدل َّ ً
سًـ األ ٍىر ً
ستى ٍع ىب ٍد لى ىؾ
ض .ىك ىكثٍىرةى ح ٍنطىة ىك ىخ ٍم ور .ل يي ٍ
يٍ
الس ىماء ىك ًم ٍف ىد ى
ي
ً
يف ،ىك يم ىب ً
كؾ
س يج ٍد لى ىؾ ىب ينك أ ّْ
اريك ى
يم ىؾ .لً ىي يك ٍف الى ًع ين ى
ي
كؾ ىم ٍم يعكًن ى
ش يع ه
س ّْي ندا ًإل ٍخ ىكًت ىؾ ،ىكٍل ىي ٍ
كب ،ىكتى ٍ
س يج ٍد لى ىؾ قى ىبائ يؿ .يك ٍف ى
يف»".
يم ىب ىارًك ى
فميعطؾ اهلل= لـ يقؿ الرب (ييكه) ألف اهلل يعطي لمجميع كليس شعبو فقط .مف ندم السماء  :أم كثرة المطر.
كمف دسـ األرض  :جكدة اراضيو ككثرة حنطة كخمر أم كثرة الثمار .أم يحكؿ اهلل أراضيو القفر إلي جنة
خصيبة .كيعطيو حنطة أم شبع كخمر أم فرح

كيستعبد لؾ شعكب = سيادة عمي مف حكلو .كىذا حدث في أياـ داكد كاستمر فترة طكيمة .كليسجد لؾ بنك

أمؾ=أم نسؿ عيسك .كقد فرض داكد ممكو عمييـ كاستمر ىذا حتي أياـ ييكراـ إبف ييكشافاط ثـ تحرركا في
أيامو حتي عيد المكابييف حيف أخضعيـ يكحنا ىركانكس لمييكد نيائيان كتيكدكا .كلـ يخضع إسرائيؿ ألدكـ أبدان.
كلكف ىذه البركات لـ تعني فقط البركات الزمنية التي حصؿ عمييا الييكد في أرض فمسطيف ،فيعقكب كنسمو

ىاجركا لمصر بسبب المجاعة كاستعبدكا ىناؾ .كعاشكا فترات طكيمة في حركب كسبي كخضكع ألمـ مثؿ بابؿ
كالفرس كاليكناف .كلكف ىذه البركات تشير لمبركات الركحية التي تحققت بمجئ المسيح حيث تمتع يعقكب

الركحي الكنيسة بالبركات كصارت الكنيسة ىي الحقؿ ذك الرائحة الطيبة .كحؿ عمييا الركح القدس (ندم السماء)
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كتغذت الكنيسة عمي الجسد كالدـ (الحنطة كالخمر) كصار المسيح رأسان لمكنيسة = كف سيدان إلخكتؾ ،ليستعبد

لؾ شعكب .فالمسيح صار إليان كممكان عمي الجميع كتعبد لو رؤساء كممكؾ األرض.

كبالنسبة لمنفس حينما تمتمئ مف ندم السماء (الركح القدس) حينما تقدس نفسيا تصبح مثمرة كتتحكؿ ألرض

خصبة .تشبع مف الحنطة (العريس السماكم النازؿ مف السماء) كتفرح بالخمر أم فيض الفرح الركحي الداخمي.
مثؿ ىذه النفس يككف ليا سمطاف كسيادة.
َّ
اؽ أىًب ً
ً
ً
ث ًع ٍن ىدما فىرغى إًسح ي ً
يو،
األيات (َّ " -:)ِّ-ىك ىح ىد ى
س ىح ى
كب ،ىكىي ٍعقي ي
اؽ م ٍف ىب ىرىكة ىي ٍعقي ى
ى ى ٍى
كب قى ٍد ىخ ىر ىج م ٍف لى يد ٍف إً ٍ
يو كقىا ىؿ ألىًب ً
ً
ىخاه أىتىى ًم ٍف ص ٍي ًد ًهُّ ،فىص ىنع يىك أ ٍىي ن ً
أ َّ ً
يو« :لً ىيقي ٍـ أىًبي ىكىيأٍ يك ٍؿ ًم ٍف
يس ىك أ ى ي
ضا أى ٍطع ىم نة ىكىد ىخ ىؿ ًب ىيا إًلىى أىًب ى
ى ى ى
ى
ىف ع ي
ِّ
ً
ص ٍي ًد ٍاب ًن ًو حتَّى تيب ً ً
يسك»" .
ت؟» فىقى ى
س ىؾ» .فىقى ى
اؽ أ يىبكهي « :ىم ٍف أى ٍن ى
س ىح ي
ى
ى
اؿ لى يو إً ٍ
اؿ« :أىىنا ٍاب ين ىؾ ًب ٍك ير ىؾ ع ي
ارىكني ىن ٍف ي
ى
ّّ
ً
اؽ ارًتع ن ً
ت ًم ىف
ص ٍي ندا ىكأىتىى ًب ًو إًلى َّي فىأى ىك ٍم ي
يما ًجدِّا ىكقىا ىؿ« :فى ىم ٍف يى ىك الَّذم ٍ
أية (ّّ) " -:فى ٍارتى ىع ىد إً ٍ
اصطىا ىد ى
س ىح ي ٍ ى
ادا ىعظ ن
كف يم ىب ىارنكا»".
ا ٍل يك ّْؿ قى ٍب ىؿ أ ٍ
يء ،ىكىب ىارٍكتي يو؟ ىن ىع ٍـ ،ىكىي يك ي
ىف تى ًج ى

إرتعد إرتعادان عظيمان= ألنو عمـ أف نيتو فى أف يبارؾ عيسك كانت ضد إرادة اهلل  ،كأف ما حدث كاف بسماح مف

اهلل لذلؾ لـ يمـ رفقة كال يعقكب لذلؾ قاؿ نعـ كيككف مباركان فيذه ىي إرادة الرب .لذلؾ قاؿ بكلس أف عيسك
طمب التكبة بدمكع كلـ يجدىا عب ُِ.ُٕ:

اؿ ألىًب ً
ً
ً
األيات (ّّْْ " -:)ّٕ-فى ًع ٍن ىدما ً ً
يو « :ىب ً
ارٍك ًني
يم نة ىك يم َّرةن ًجدِّا ،ىكقى ى
ص ىر ىخ ى
يسك ىكالى ىـ أىًبيو ى
سم ىع ع ي
ى ى
ص ٍر ىخ نة ىعظ ى
ّٔ
ّٓ
ً
كب ،فىقى ٍد
كؾ ًب ىم ٍك ور ىكأ ى
ىخ ىذ ىب ىرىكتى ىؾ» .فىقى ى
ضا ىيا أىًبي» .فىقى ى
اء أى يخ ى
أىىنا أ ٍىي ن
اس ىم يو يدع ىي ىي ٍعقي ى
اؿ« :أىالى إً َّف ٍ
اؿ« :قى ٍد ىج ى
ّٕ
اؿ« :أىما أ ٍىبقى ٍي ى ً
ىخ ىذ ىب يك ً
اب
اآلف قى ٍد أ ى
اآلف ىم َّرتى ٍي ًف! أ ى
ىخ ىذ ىب ىرىك ًتي» .ثي َّـ قى ى
كري ًَّتي ،ىك يى ىكىذا ى
تى ىعقَّ ىب ًني ى
ىج ى
ت لي ىب ىرىك نة؟» فىأ ى
ى
اؿ لً ًعيسك« :إً ّْني قى ٍد جع ٍمتي يو س ّْي ندا لى ىؾ ،كىدفىع ي ً ً
ض ٍدتي يو ًب ًح ٍنطى وة ىك ىخ ٍم ور .فى ىما ىذا
اؽ ىكقى ى
يع إً ٍخ ىكًت ًو ىع ًب ن
س ىح ي
يدا ،ىك ىع ى
ت إًلى ٍيو ىجم ى
ى ٍ
إً ٍ
ى
ىى
ي
ىص ىنعي إًلى ٍي ىؾ ىيا ٍاب ًني؟»"
أ ٍ
عيسك حرـ مف البركة ألجؿ إستيتاره عب ُِ .ُٔ:كصراخو كحزنو كانا بسبب الخسارة المادية (نصيب البكر

في الميراث) كليس بأم إحساس ركحي .بدليؿ قكلو "أما بقيت لي بركة" فكيؼ يأتي المسيح مف نسميما معان

ّٖ
ً
يو« :أىلى ىؾ برىك هة ك ً
اؿ ًعيسك ألىًب ً
اح ىدةه فىقى ٍط ىيا أىًبي؟ ىب ً
يسك
أية (ّٖ) " -:فىقى ى
ارٍك ًني أىىنا أ ٍىي ن
ضا ىيا أىًبي» .ىك ىرفى ىع ع ي
ىى ى
ي
ص ٍكتى يو ىكىب ىكى" .
ى
ّٗ
السم ً
سًـ األ ٍىر ً
ؽ" .
اء ًم ٍف فى ٍك ي
س ىح ي
ض ىي يك ي
ىج ى
أية (ّٗ) " -:فىأ ى
كف ىم ٍ
اب إً ٍ
اؽ أ يىبكهي « :يى ىكىذا ًبالى ىد ى
س ىك ين ىؾ ،ىكًبالى ىن ىدل َّ ى
بال دسـ األرض يككف مسكنؾ= أم في الصحراء فيك ال يميؿ لمحرث كالزرع.
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كبال ندم السماء مف فكؽ= فالركح القدس ال يحؿ سكم عمي مف ىـ مف نسؿ يعقكب أم الكنيسة .ككؿ مف
يبتعد عف اهلل ال يرتكم مف الركح القدس كال يككف مثم انر بؿ كمف في برية .كبسيفؾ تعيش.
َْ
كف ًحي ىنما تى ٍجمح أ َّىن ىؾ تي ىك ّْ ً
يؾ تيستىعب يد ،ك ً
ً
يرهي ىع ٍف يع ين ًق ىؾ»".
س ٍي ًف ىؾ تىًع ي
لك ٍف ىي يك ي
ىي
يش ،ىكألىخ ى ٍ ٍ ى ى
أية (َْ) " -:ىكًب ى
س ير ن ى
ى
يعيش بسيفو فيك صياد .كلكف يككف حينما تجمح أنؾ تكسر نيره عف عنقؾ :إجماالن خضع أدكـ إلسرائيؿ

كلكنيـ تحرركا منيـ أياـ الممؾ يكراـ كأياـ أحاز فكسركا النير فترة.

ىج ًؿ ا ٍلبرىك ًة الًَّتي بارىك يو ًبيا أىبكه .كقى ى ً
األيات (ُُْْ" -:)ْٔ-فىحقى ىد ًعيسك عمىى يعقي ً
يسك ًفي ىق ٍم ًب ًو:
ي ى ىٍ ى
ى
اؿ ع ي
ى ي ي ى
ىى
كب م ٍف أ ٍ ى ى
ِْ
ً
ً ً
«قىرب ٍت أىيَّاـ م ىناح ًة أىًبي ،فىأىقٍتي يؿ يعقيكب أ ً
كب
ىخي» .فىأ ٍ
سمى ٍت ىكىد ىع ٍت ىي ٍعقي ى
ىٍ ى
ي ى ى
يى
يس ىك ٍابن ىيا األى ٍك ىب ًر ،فىأىٍر ى
يخ ًب ىر ٍت ًرٍفقى ية ًب ىكالىـ ع ي
ّْ
ً
ً
اس ىم ٍع لًقى ٍكًلي ،ىكقيًـ
يسك أى يخ ى
س ٌؿ ًم ٍف ًج ىي ًت ىؾ ًبأ َّىن يو ىي ٍقتيمي ىؾ .فى ى
اآلف ىيا ٍابني ٍ
ٍاب ىن ىيا األ ٍ
كؾ يمتى ى
ىص ىغ ىر ىكقىالى ٍت لى يو « :يى ىكىذا ع ي
ْٓ
ضب أ ً
ً
ً
اف إًلىى حار ى ْْ ً ً
اىر ٍب إًلىى أ ً
ىخي ىؾ
ىخي الى ىب ى
س ٍخطى أىخي ىؾ .ىحتَّى ىي ٍرتى َّد ىغ ى ي
َّاما ىقميمى نة ىحتَّى ىي ٍرتى َّد ي
ىى
ٍي
اف ،ىكأىق ٍـ ع ٍن ىدهي أىي ن
ْٔ
يع ىدـ اثٍ ىن ٍي يكما ًفي يكوـ ك ً
ت ًب ًو .ثي َّـ أير ًس يؿ فىآ يخ يذ ىؾ ًم ٍف يى ىن ى ً
اح ود؟» .ىكقىالى ٍت ًرٍفقى ية
ص ىن ٍع ى
ىٍ ى
سى ىما ى
ىع ٍن ىؾ ،ىكىي ٍن ى
ٍ
ى
اؾ .ل ىما ىذا أ ٍ ي
ىؤالى ًء ًم ٍف ب ىن ً
اف يعقيكب يأٍ يخ يذ ىزكج نة ًم ٍف ب ىن ً
ىج ًؿ ب ىن ً
ً ً
ات ًح َّ
ات ًح َّ
ات
ث ًم ٍث ىؿ ي
اؽ « :ىممً ٍم ي
س ىح ى
ى
ى
ٍى
ث .إً ٍف ىك ى ى ٍ ي ى
ت ىح ىياتي م ٍف أ ٍ ى
ًإل ٍ
األ ٍىر ً
ض ،ىفمً ىما ىذا لًي ىح ىياةه؟»".
نكم عيسك أف يقتؿ يعقكب بعد مكت أبيو فدبرت رفقة خطة ليركب يعقكب فيي لـ تستطع اف تكاجو إسحؽ بما
نكم عيسك أف يفعمو كاالٌ الميا إسحؽ عمي فعمتيا  ،فدبرت أف تشتكي مف زكجات عيسك حتي يرسؿ إسحؽ إبنو
إلي الباف ليتزكج مف عائمتو .ككاف تدبيرىا اف يقيـ يعقكب لدم خالو أيامان قميمة= لكف إقامتو طالت عشرات

السنيف فييا حرمت أمو منو  ،كىناؾ تمررت حياة يعقكب مف خداع الباف خالو كماخادع ىك أبكه.
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األصحاح الثامف كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ظيرت عناية اهلل بأكالده بصكرة كاضحة كمتكررة كبخاصة في حياة يعقكب .فاهلل ال يترؾ أكالده كيتخمي عنيـ أف
بدرت منيـ أخطاء بؿ يؤدبيـ بضيقات يسمح بيا حتي ينزع منيـ شركرىـ .كيعقكب بالرغـ مف ضعفاتو كمكره

كاف مشتاقان لمبركة ،عينو عمي السماء كعمي اهلل .ككؿ مف كاف مثمو ال يتركو اهلل بؿ يجذبو كيعتني بو بالرغـ مف

خطاياه (تؾ ْٖ )ُٓ:كيستمر اهلل سامحان لو ببعض األالـ حتي يتكمؿ .فيك كاف معتمدان عمي مكره كذكائو.
كنجد اهلل قد سمح لو باألالـ حتي يتخمي عف ىذا كيمقي كؿ رجاؤه كاعتماده عمي اهلل.

رحمة يعقكب إلي خالو الباف كزكاجو مف محبكبتو راحيؿ تمثؿ تجسد المسيح كقدكمو إلينا إلي أرض غربتنا

ليتخذنا لو عركسان .أما إسحؽ في زكاجو مف رفقة فيمثؿ المسيح في سمائو الذم أرسؿ لنا ليصعدنا إليو في

سمائو .عمي أننا نجد راحيؿ كقد أخذىا يعقكب إلي كنعاف كلكنيا ماتت في الطريؽ عمي رجاء القيامة كىذا ما

يحدث معنا اآلف فنحف نمكت إنتظا انر لمقيامة .أما رفقة التي تمثؿ الكنيسة في السماء كستككف حية لؤلبد ،ال

يذكر مكتيا أم مكت رفقة.

ُ
اؿ لى يو« :الى تىأٍ يخ ٍذ ىزكج نة ًم ٍف ب ىن ً
اف".
صاهي ىكقى ى
س ىح ي
ات ىك ٍن ىع ى
ى
ٍى
اؽ ىي ٍعقي ى
أية (ُ) " -:فى ىد ىعا إً ٍ
كب ىكىب ىارىك يو ،ىكأ ٍىك ى
لقد بارؾ إسحؽ يعقكب مف قبؿ بخدعة كاآلف يباركو بعد أف عمـ أف األمر مف قبؿ الرب.
ِ
اـ ،إًلىى
األيات (ِ " -:)ّ-قيًـ اذ ى
ٍى ٍب إًلىى فىد ى
َّاف أ ىىر ى
ّ
ً
اف أ ً
ب ىن ً
ير يي ىب ً
اريك ىؾ ،ىكىي ٍج ىعمي ىؾ
ىخي أ ّْ
ات الى ىب ى
ى
يم ىؾ .ىكاهللي ا ٍلقىد ي

اؾً ،م ٍف
يؿ أىًبي أ ّْ
ىب ٍي ًت ىبتيكًئ ى
يم ىؾ ،ىك يخ ٍذ لً ىن ٍف ًس ىؾ ىز ٍك ىج نة ًم ٍف يى ىن ى
الش يع ً
كر ًم ىف ُّ
كب" .
كف يج ٍم يي نا
يمثٍ ًم نرا ،ىكيي ىكثّْير ىؾ فىتى يك ي

جميك ارن مف الشعكب تعني ىنا جماعة مختارة لمقاصد دينية كترجمت باليكنانية كنيسة كأصبحت إسمان لشعب
إسرائيؿ "جماعة إسرائيؿ" ال ُٔ.ُٕ:

ْ
ً ً
ً ً
يـ»".
ىع ى
سمً ىؾ ىم ىع ىؾ ،لًتى ًر ى
أية (ْ) " -:ىكيي ٍع ًط ى
ط ى
ث أ ٍىر ى
ض يغ ٍرىب ًت ىؾ الًَّتي أ ٍ
يـ لى ىؾ ىكلً ىن ٍ
اىا اهللي إل ٍب ىراى ى
يؾ ىب ىرىك ىة إ ٍب ىراى ى
لترث أرض غربتؾ :فييا إيماف إسحؽ بأف يرث نسمو أرض المكعد كىذا اإليماف أيضان كاف لرفقة حيف قالت

ليعقكب أف يبقي في فداف أراـ أيامان قميمة (ِٕ.)ْٓ،ْْ:

ٓ
ً
ً
كب
ص ىر ى
س ىح ي
اـ ،إًلىى الى ىب ى
ب إًلىى فىد ى
اف ٍب ًف ىبتيكًئي ىؿ األ ىىرام ّْي ،أىخي ًرٍفقى ىة أ ّْيـ ىي ٍعقي ى
كب فى ىذ ىى ى
اؽ ىي ٍعقي ى
ؼ إً ٍ
أية (ٓ) " -:فى ى
َّاف أ ىىر ى
يس ىك".
ىك ًع ي

رفقة أـ يعقكب كعيسك= ىنا حسب يعقكب البكر كذكر اسمو أكالن.
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ٔ
ً
اـ لً ىيأٍ يخ ىذ لً ىن ٍف ًس ًو ًم ٍف يى ىنا ىؾ
يسك أ َّ
س ىح ى
سمى يو إًلىى فىد ى
اؽ ىب ىار ىؾ ىي ٍعقي ى
ىف إً ٍ
كب ىكأ ٍىر ى
األيات (ٔ " -:)ٗ -ىفمى َّما ىأرىل ع ي
َّاف أ ىىر ى
ٕ
يو كأ ّْ ً
ً
ىف يعقيكب ً
ىزكج نة ،إً ٍذ بارىك يو كأىكصاه قى ًائالن« :الى تىأٍ يخ ٍذ ىزكج نة ًم ٍف ب ىن ً
ب إًلىى
ات ىك ٍن ىع ى
ىى ىٍ ى ي
يمو ىكىذ ىى ى
ى
ٍى
ٍى
سم ىع ألىًب ى
اف» .ىكأ َّ ى ٍ ى ى
ٗ
ٖ
يو ،فى ىذ ىى ً
اؽ أىًب ً
اف ًشّْرير ه ً
ىف ب ىن ً
ً
ىخ ىذ
يؿ ىكأ ى
س ىما ًع ى
س ىح ى
ات ىك ٍن ىع ى
فىد ى
ى
يسك أ َّ ى
يسك إًلىى إً ٍ
ات في ىع ٍي ىن ٍي إً ٍ
بع ي
اـ .،ىأرىل ع ي
ى
َّاف أ ىىر ى
ً
ً ً
ت إًسم ً
س ًائ ًو".
يـ ،أ ٍ
اع ى
ت ىن ىب ياي ى
يخ ى
كت ،ىز ٍك ىج نة لى يو ىعمىى ن ى
ىم ٍحمى ىة ًب ٍن ى ٍ ى
يؿ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى

عيسك يحاكؿ إسترضاء أبيو كأمو بيذا الزكاج.
ُُ
َُ
ً
ؼ ىم ىكانا
اد ى
صى
ب ىن ٍح ىك ىح ىار ى
س ٍب وع ىكىذ ىى ى
األيات (َُ " -:)ُٓ -فى ىخ ىر ىج ىي ٍعقي ي
اف .ىك ى
كب م ٍف ًب ٍئ ًر ى
ت أر ً
َّ
ىخ ىذ ًم ٍف ًح ىج ىارًة ا ٍل ىم ىك ً
اضطى ىج ىع ًفي ذلً ىؾ
س ىكا ىن ٍت قى ٍد ىغ ىاب ٍت ،ىكأ ى
ٍس ًو ،فى ٍ
اف ىك ىك ى
الش ٍم ى
ض ىع يو تى ٍح ى ى
اهلل ص ً
السماء ،ك يىكىذا مالى ًئ ىك ية ً
كب هة ىعمىى األ ٍىر ً
اع ىدةه ىكىن ً
ازلى هة ىعمى ٍي ىيا ُّ .ىك يى ىكىذا
ٍس ىيا ىي ىم ُّ
ص ى
ى
ض ىك ىأر ي
سمَّ هـ ىم ٍن ي
يح ٍم نما ،ىكًا ىذا ي
س َّ ى ى ى ى ى
ضطى ًجع عمى ٍييا أ ٍ ً
ب إً ي ً ً
ييا
الر ُّ
الر ُّ
اؿ« :أىىنا َّ
َّ
ؼ ىعمى ٍي ىيا ،فىقى ى
يـ أىًب ى
ب ىك ًاق ه
ض الًَّتي أى ٍن ى
اؽ .األ ٍىر ي
س ىح ى
يؾ ىكًا ي
لو إً ٍ
يعط ى
ت يم ٍ ه ى ى
لو إ ٍب ىراى ى
ُْ
ً
يؾ كًفي ىن ً
ً
سمي ىؾ ىكتير ً
اب األ ٍىر ً
ش ٍرقنا ىك ى
ض ،ىكتى ٍمتى ُّد ىغ ٍرنبا ىك ى
سمً ىؾ .ىكىي يك ي
ش ىماالن ىك ىج ين ن
سم ىؾ ىجميعي
ٍ
كف ىن ٍ
لى ىؾ ىكلً ىن ٍ
كبا ،ىكىيتىىب ىار يؾ ف ى ى
ى
ُٓ
ُّؾ إًلىى ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
قى ىب ًائ ًؿ األ ٍىر ً
ض ،أل ّْىني الى أىتٍيريك ىؾ ىحتَّى أىف ىٍع ىؿ ىما
ب ،ىكأ يىرد ى
ىحفىظي ىؾ ىح ٍيثي ىما تىذ ى
ض .ىك ىىا أىىنا ىم ىع ىؾ ،ىكأ ٍ
ٍى ي
ىكمَّ ٍمتي ىؾ ًب ًو»".

ىف
اؾ أل َّ
ات يى ىن ى
ىكىب ى
ا ٍل ىم ىكا ًف ُِ .ىك ىأرىل

ىذه الرؤيا كانت ليعقكب المدلؿ مف أمو اليارب مف كجو عيسك محركمان مف بيتو كعاطفة أبكيو ،سائ انر في برية
كحده ،كاضعان رأسو عمي حجر ليناـ كسط مخاكفو ،كانت ىذه الرؤيا تشجيعان لو كاعبلنا مف اهلل أنو لف يتركو

كحده بؿ ىك في حمايتو كمبلئكتو تحيطو كالسماء ليست مغمقة أمامو بالرغـ مف خطأه .لـ ينعـ يعقكب برؤيا
مثؿ ىذه في بيتو".

معني الرؤيا :ىذه الرؤيا تشير لتجسد المسيح فيك الذم بتجسده صالح السمائييف كاألرضييف كىذا معني
المبلئكة الصاعدة كالنازلة فالمسيح فتح السماء (يك ُ .)ُٓ:كيشير السمـ لمعذراء فالمسيح تجسد مف بطنيا ،
كلمصميب الذم بو تـ الفداء .كيعقكب يشير لمسيد المسيح الذم أرسمو أبكه إسحؽ (اآلب) ليأخذ لو عركسان

(الكنيسة) تاركان بنات المنطقة (الييكد) أع ُّ .ْٔ:كقد ظيرت ىذه الرؤيا ليعقكب قبؿ أف يأخذ راحيؿ زكجة.

فالصميب كاف أكالن ثـ قدـ المسيح دمو مي انر لعركسو .فكعكد اهلل ليعقكب في ىذه الرؤيا كانت تناسب حاضر
يعقكب كمستقبمو (الكنيسة) .كالحجر تحت رأس يعقكب يشير لممسيح كحجر تبني عميو الكنيسة بعد أف صار
ُّ
ؼ عمييا = بككنو السماكم فيك السماكم قد تجسد ليؤسس
الر ُّ
رأسان لمزاكية .أم بعد تجسده .ىك يى ىكىذا َّ
ب ىك ًاق ه
الكنيسة عميو  .كاذا كاف الصميب يشير لو السمـ ،كالسمـ يستخدـ لمصعكد كالنزكؿ .فالقديسيف حينما يحممكف
صميبيـ يرتفعكف لمسماكيات كاألشرار بجحدىـ لممسيح المصمكب ينزلكف لمياكية .كالمبلئكة الصاعدة كالنازلة

تشير إلىتماـ السماكييف بنا كأف مشكرات اهلل في السماء تنفذ ىنا عمي األرض كالمسيح عمي رأس السمـ فيك

فكؽ الكؿ كضابط الكؿ يسندنا كيرفعنا اليو.
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ُٔ
ب ًفي ى ىذا ا ٍل ىم ىك ً
ىعمى ٍـ!»".
الر َّ
اؿ « :ىحقِّا إً َّف َّ
كب ًم ٍف ىن ٍك ًم ًو ىكقى ى
اف ىكأىىنا لى ٍـ أ ٍ
استى ٍيقىظى ىي ٍعقي ي
أية (ُٔ) " -:فى ٍ
الرب في ىذا المكاف :ربما ظف يعقكب اف اهلل ال يمكف أف يقابمو سكم عند مذبح العائمة.
ُٕ
السم ً
اف! ما ى ىذا إًالَّ ب ٍي ي ً
اء»".
اؼ ىكقى ى
أية (ُٕ) " -:ىك ىخ ى
ت اهلل ،ىكى ىذا ىب ي
ى
اؿ « :ىما أ ٍىرىى ى
اب َّ ى
ب ى ىذا ا ٍل ىم ىك ى ى
ىؿ نحس بيذه الرىبة كنحف في الكنيسة أك في الييكؿ أك كنحف نصمي فبيت اهلل ىك الكنيسة.
ُٖ
ضع يو تى ٍح ى ً ً
ً
ب
ص َّ
الص ىب ً
كب ًفي َّ
اح ىكأ ى
ام يو ىع يم ن
األيات (ُٖ " -:)ِِ -ىكىب َّك ىر ىي ٍعقي ي
كدا ،ىك ى
ىخ ىذ ا ٍل ىح ىج ىر الَّذم ىك ى ى
ت ىأرٍسو ىكأىقى ى
َِ
ً ً ُٗ
ً
اس ىـ ذلً ىؾ ا ٍل ىم ىك ً
ٍر
كب ىنذ نا
ت إً ى
اف لي ى
اف « ىب ٍي ى
اس يـ ا ٍل ىم ًدي ىن ًة أ َّىكالن ىك ى
كز .ىكىن ىذ ىر ىي ٍعقي ي
يؿ» ،ىكلك ًف ٍ
ىزٍيتنا ىعمىى ىأرٍسو .ىكىد ىعا ٍ
ىع ى ً
ؽ الًَّذم أىىنا س ًائر ًف ً
ظ ًني ًفي ى ىذا الطَّ ًري ً
س،
اف اهللي ىم ًعي ،ىك ىح ًف ى
قى ًائالن« :إً ٍف ىك ى
يو ،ىكأ ٍ
طاني يخ ٍب ناز آل يك ىؿ ىكًث ىي نابا ألى ٍل ىب ى
ى ه
ِِ
ُِ
ت ً
الر ُّ ً
اهلل ،ىك يك ُّؿ ىما
كف َّ
كف ىب ٍي ى
ليا ،ىكى ىذا ا ٍل ىح ىج ير الًَّذم أىقى ٍمتي يو ىع يم ن
ىك ىر ىج ٍع ي
كدا ىي يك ي
سالىوـ إًلىى ىب ٍي ًت أىًبي ،ىي يك ي
ب لي إً ن
ت ًب ى
ً ً
يع ّْ
ش يرهي لى ىؾ»".
تي ٍعطيني فىًإ ّْني أ ى

نجد ىنا إثبات أىمية التقميد في الكنيسة .فمف أيف عرؼ يعقكب اف يصب زيتان عمي الحجر لتكريس المكاف

ليصبح بيتان هلل كمف أيف عرؼ فكرة العشكر .إال أف اهلل سمـ ىذا لؤلباء ابتداء مف آدـ حتي إبراىيـ كاسحؽ
كيعقكب  ،ثـ جاءنا نامكس مكسي ليؤيد النامكس الشفيي (التقميد) المسمـ لؤلباء شفاىة .كاقامة عمكد في ىذا

المكاف ليككف شاىدان عمي ىذه الرؤيا.

لكز كبيت إيؿ  :يش ُٔ .ِ،ُ:لكز كانت قريبة مف بيت إيؿ كالمعني أف يعقكب كاف خبلؿ ىذه الرؤيا يبيت

في مكاف قرب لكز .ثـ أطمؽ عمي المكاف بيت إيؿ ثـ بعد ىذا صارت بيت إيؿ كلكز مكانان كاحدان بعد أف إتسعت

الرقعة كصار اسـ المكاف كمو بيت إيؿ.
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األصحاح التاسع كالعشركف

عكدة لمجدكؿ

ُ
ً
ب إًلىى أ ٍىر ً
ش ًر ً
ؽ" .
ض ىب ًني ا ٍل ىم ٍ
كب ًر ٍجمى ٍيو ىكىذ ىى ى
أية (ُ) " -:ثي َّـ ىرفى ىع ىي ٍعقي ي
رفع يعقكب رجميو= تعني اإلسراع في الطريؽ بعد أف بعثت فيو الرؤيا نشاطان كطمأنينة.
ِ
اؾ ثىالى ثى ية قي ٍط ىع ً
ض هة ًع ٍن ىد ىىا ،أل َّىن يي ٍـ ىكا ينكا ًم ٍف ًت ٍم ىؾ ا ٍل ًب ٍئ ًر
أية (ِ) " -:ىكىنظى ىر ىكًا ىذا ًفي ا ٍل ىح ٍق ًؿ ًب ٍئهر ىك يى ىن ى
اف ىغ ىنوـ ىارًب ى
يرا".
اف ،ىكا ٍل ىح ىج ير ىعمىى فىًـ ا ٍل ًب ٍئ ًر ىك ى
كف ا ٍلقي ٍط ىع ى
سقي ى
ىي ٍ
اف ىك ًب ن

يبدك أف البئر كانت مف حؽ الباف فكاف الرعاة ينتظركف حتي تأتي راحيؿ ليسقكا قطعانيـ .أك ىـ يجتمعكف كال

يرفعكف الحجر إال بعد أف يجتمع الجميع حتي ال تتمكث البئر بالتراب.

كفي ىذا اإلصحاح نجد يعقكب رم انز لمسيد المسيح كراحيؿ رم انز لمكنيسة-:

ُ .ىك ذىب ليا ليقتنييا زكجة كالمسيح أتي لكنيستو ليقتنييا عركسان لو.
ِ .ىك جاء إلي الحقؿ أم إلي العالـ ليقابميا ىناؾ.

ّ .البئر تشير لممعمكدية كىذه كاف عمييا حج انر أزاحو يعقكب .كالمعمكدية ىي بنكة هلل كبتجسد المسيح

إنفتحت المعمكدية لنصير أكالدان هلل .كالمعمكدية ىي بعمؿ الركح القدس كالبئر تشير لكؿ أعماؿ الركح

القدس ىذا الذم إنسكب عمي الكنيسة بعمؿ المسيح (األسرار).

ْ .القطعاف الرابضة في إنتظار مجئ يعقكب كراحيؿ ىـ كؿ مف سبؽ كجاء قبؿ التجسد كربما ثبلثة ليرمزكا
إلي ُ) األباء السابقيف لمنامكس المكسكم (ىابيؿ… يكسؼ) كىؤالء يمثمكف النامكس الطبيعي )ِ .
رجاؿ النامكس المكسكم برمكزه  )ّ .األنبياء .كؿ ىؤالء كانكا ينتظركف عمي رجاء مجئ المسيح .كاهلل

تكمـ مع األباء بطرؽ متنكعة عب ُ ِ،ُ:فكمميـ بالرؤم كبالنامكس كالنبكات كحيف جاء مؿء الزماف
جاء المسيح كأرسؿ الركح القدس .كدحرجة الحجر ربما تشير لممبلؾ الذم دحرج الحجر ليعمف قيامة

المسيح.

ٓ .أخبر يعقكب راحيؿ أنو أخك أبييا=ىك إعبلف المسيح عف قرابتو لنا بتجسده كفدائو كالمصالحة التي
صنعيا بيف أبيو السماكم كبيننا كقاؿ الباف "أنت عظمي كلحمي" أؼ ٓ.َّ:

ٔ .رفع الحجر= يشير أيضا لرفع حجر الظبلؿ كالرمكز كيعمف كماؿ الحؽ كيشير أيضان ألف المسيح بمكتو
داس المكت كأعطانا القيامة كالحياة.

ٕ .يعقكب قىىبؿ راحيؿ= إعبلنان عف حبو كىذا ماعممو المسيح فأعمف حبو بصميبو.
ٖ .حيف أعمف ذاتو ليا أدخمتو بيت أبييا كسكف عندىـ = عبلمة شركة الكنيسة مع المسيح كؿ أياـ غربتنا
حتي يدخؿ بنا إلي سمكاتو .ككجكد يعقكب كضيؼ في بيت خالو لفترة تشير ألف المسيح كاف كضيؼ

سماكم في األرض حتي يقتني عركسو.
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ٗ .ليئة= تعني يمعياة ربما بسبب مرض عيني يا كراحيؿ تعني شاة .كليئة ىنا تشير لشعب الييكد ذك النظر
الكميؿ فيـ لـ يركه كمخمص كرفضكه أما المسيح فقبميـ فترة مف الزماف حتي يحصؿ عمي كنيستو (ىي

الشاة كىك الراعي) ىي ذات العيكف القكية الجميمة التي عرفتو كأحبتو كاختارتو ألنو ىك أحبيا اكالن.

عمكمان كاف المسيح ىك حجر الزاكية الذم ربط بيف الشعبيف (أؼ ِ .)ٖ:ىذا كيبلحظ أف المسيح جاء
مف سبط ييكذا ابف ليئة فيك مف نسؿ الييكد (رمزىـ ليئة) بالجسد.

َُ .مف محبة يعقكب لراحيؿ قيؿ "كانت في عينيو كأياـ قميمة بسبب محبتو لو" .كقيؿ عف المسيح " ال
يكجد حب أعظـ مف ىذا أف يبذؿ أحد نفسو عف أحبائو" كقيؿ عف القديسيف "لـ يحبكا حياتيـ حتي
المكت رؤ ُِ ُُ:كقاؿ بكلس الرسكؿ "مف يفصمني عف محبة المسيح أشدة أـ ضيؽ …إذان ىي محبة
متبادلة.

ّ
ً
ط ىع ً
كف ا ٍل ىغ ىن ىـ ،ثي َّـ
اؾ ىج ًميعي ا ٍلقي ٍ
اف ىي ٍجتى ًمعي إًلىى يى ىن ى
سقي ى
اف فى يي ىد ٍح ًر يج ى
األيات (ّ " -:)ُّ-فى ىك ى
كف ا ٍل ىح ىج ىر ىع ٍف فىـ ا ٍل ًب ٍئ ًر ىكىي ٍ
ًً ْ
ً
كب « :ىيا إً ٍخ ىكًتيً ،م ٍف أ ٍىي ىف أى ٍنتي ٍـ؟» فىقىاليكا « :ىن ٍح يف ًم ٍف
ىي يرد ى
ُّكف ا ٍل ىح ىج ىر ىعمىى فىـ ا ٍل ًب ٍئ ًر إًلىى ىم ىكانو .فىقىا ىؿ لى يي ٍـ ىي ٍعقي ي
ٔ
ٓ
سالى ىم هة؟» فىقىاليكا:
كر؟» فىقىاليكا « :ىن ٍع ًرفي يو» .فىقى ى
اف» .فىقى ى
كف الى ىب ى
اؿ لى يي ٍـ « :ىى ٍؿ تى ٍع ًرفي ى
ىح ىار ى
اف ٍاب ىف ىن ي
اؿ لى يي ٍـ « :ىى ٍؿ لى يو ى
اح ى
ٕ
اع ا ٍلمك ً
ٍت ٍ ً
احي يؿ ٍاب ىنتي يو ً
«لى يو سالىم هة .ك يىكىذا ر ً
اؿ « :يى ىكىذا َّ
اشي.
آت ىي هة ىم ىع ا ٍل ىغ ىنًـ» .فىقى ى
س ىكق ى
اجت ىم ً ى ى
الن ىي يار ىب ٍع يد طى ًكي هؿ .لى ٍي ى
ى ى ى ى ى
ٖ
ً
ً
ً
ً
سقيكا ا ٍل ىغ ىن ىـ ىكا ٍذ ىى يبكا ٍار ىع ٍكا» .فىقىاليكا« :الى ىن ٍقد ير ىحتَّى تى ٍجتىمعى ىجميعي ا ٍلقي ٍط ىع ً
اف ىكيي ىد ٍح ًر يجكا ا ٍل ىح ىج ىر ىع ٍف فىًـ ا ٍل ًب ٍئ ًر ،ثي َّـ
اٍ
َُ
ٗ
ً
ىن ً
ً
كب
ييا ،ألىنَّ ىيا ىكا ىن ٍت تىٍر ىعى .فى ىك ى
ص ىر ىي ٍعقي ي
ٍ
سقي ا ٍل ىغ ىن ىـ» .ىكًا ٍذ يى ىك ىب ٍع يد ىيتى ىكمَّ يـ ىم ىع يي ٍـ أىتى ٍت ىراحي يؿ ىم ىع ىغ ىنـ أىًب ى
اف لى َّما أ ٍىب ى
رً
ً
اف ىخالً ًو.
اف ىخالً ًو ،أ َّ
اح ى
يؿ ًب ٍن ى
سقىى ىغ ىن ىـ الى ىب ى
اف ىخالً ًو ،ىك ىغ ىن ىـ الى ىب ى
ت الى ىب ى
ىف ىي ٍعقي ى
َّـ ىكىد ٍح ىر ىج ا ٍل ىح ىج ىر ىع ٍف فىـ ا ٍل ًب ٍئ ًر ىك ى
ى
كب تىقىد ى
ُِ
ُُ
ىخبر يعقيكب ر ً
َّؿ يعقيكب ر ً
ض ٍت
اح ى
اح ى
ييا ،ىكأ َّىن يو ٍاب يف ًرٍفقى ىة ،فىىرىك ى
يؿ أىنَّ يو أى يخك أىًب ى
يؿ ىك ىرفىعى ى
ص ٍكتى يو ىكىب ىكى .ىكأ ٍ ى ى ى ٍ ي ى
ىكقىب ى ى ٍ ي ى
ُّ
ض ًلًمقى ًائ ًو ىك ىعا ىنقى يو ىكقىَّبمى يو ىكأىتىى ًب ًو إًلىى
كب ٍاب ًف أ ٍ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىر ٍت أ ىىب ى
يخ ًت ًو أ َّىن يو ىرىك ى
س ًم ىع الى ىب ي
اف ًح ى
اىا .فى ىك ى
اف ىخ ىب ىر ىي ٍعقي ى
يف ى
اف ًبج ًم ً ً ً
يم ً
كر" .
ىب ٍي ًت ًو .فى ىحد ى
َّث الى ىب ى ى
يع ىذه األ ي
ُْ
ً
ً
ش ٍي نار ًم ىف َّ
الزىم ً
اف".
أية (ُْ) " -:فىقى ى
اـ ًع ٍن ىدهي ى
اف« :إً َّن ىما أى ٍن ى
اؿ لى يو الى ىب ي
ت ىع ٍظمي ىكلى ٍحمي» .فىأىقى ى
أقاـ يعقكب عند الباف شي ارن .فكانت العادة أف يستضيؼ اإلنساف ضيفو بحد أقصي شير .بعد ذلؾ يصير

ككاحد مف العائمة كيشاركيـ حياتيـ بما فييا مف عمؿ كيناؿ أجرة عف عممو (أية ُٓ).

ُٔ
ُٓ
اف لًيعقيكب« :أىألىنَّ ىؾ أ ً
اف
ىخي تى ٍخ ًد يم ًني ىمجَّانا؟ أ ٍ
األيات (ُٓ " -:)ِِ-ثي َّـ قى ى
يج ىرتي ىؾ» .ىك ىك ى
ىخ ًب ٍرًني ىما أ ٍ
اؿ الى ىب ي ى ٍ ى
ُٕ
ض ًعيفىتىٍي ًف ،كأ َّ ً
الص ٍغرل ر ً
اف ٍاب ىنتى ً
س ىن ىة
لًالى ىب ى
احي يؿ .ىك ىكا ىن ٍت ىع ٍي ىنا لى ٍي ىئ ىة ى
اس يـ ا ٍل يك ٍب ىرل لى ٍي ىئ ية ىك ٍ
افٍ ،
ىما ىراحي يؿ فى ىكا ىن ٍت ىح ى
ى
اس يـ ُّ ى ى
ُٖ
يف ًبر ً
ًً
اؿ« :أ ٍ ً
ب يعقيكب ر ً
الص ٍغ ىرل»ُٗ .فىقىا ىؿ
يؿ ٍاب ىن ًت ىؾ ُّ
ُّ
اح ى
يؿ ،فىقى ى
اح ى
س ىن ىة ا ٍل ىم ٍنظى ًر .ىكأ ى
ىخد يم ىؾ ى
كرًة ىك ىح ى
س ٍب ىع سن و ى
ىح َّ ى ٍ ي ى
الص ى
آخر .أ ًىقـ ًع ٍن ًدم»َِ .فى ىخ ىدـ يعقيكب ًبر ً
ىف أ ٍ ً ً
س ٍب ىع ًس ًن و
يف،
اح ى
س يف ًم ٍف أ ٍ
يع ًط ىي ىؾ إًي ى
اف« :أ ٍ
الى ىب ي
َّاىا أ ٍ
ىف أ ٍ
يؿ ى
ىح ى
ى ىٍ ي ى
ٍ
يعط ىي ىيا ل ىر يجؿ ى ى
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ُِ
ىف أىي ً
اف« :أ ٍ ً ً
و ً و
ً
ً
َّامي قى ٍد ىك يممى ٍت،
ام ىأرًىتي أل َّ
س ىب ًب ىم ىحب ًَّت ًو لى ىيا .ثي َّـ قى ى
كب لًالى ىب ى
اؿ ىي ٍعقي ي
ىك ىكا ىن ٍت في ىع ٍي ىن ٍيو ىكأىيَّاـ ىقميمىة ًب ى
ىعطني ٍ
فىأ ٍىد يخ ىؿ عمى ٍييا»ِِ .فىجمع الىب ي ً
ً
ىى ًؿ ا ٍل ىم ىك ً
يم نة".
يع أ ٍ
ىى ى ى
اف ىجم ى
ى ى
اف ىك ى
ص ىنعى ىكل ى
ِّ
اف ًفي ا ٍلمس ً
ىخ ىذ لى ٍي ىئ ىة ٍاب ىنتى يو ىكأىتىى ًب ىيا إًلى ٍي ًو ،فى ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍي ىيا" .
اء أ َّىن يو أ ى
أية (ِّ) " -:ىك ىك ى
ى ى
لـ يكف الخداع صعبان فالعركس تزؼ ليبلن كىي مرتدية برقع أحمر .ككما خدع يعقكب أبكه إسحؽ ىكذا فعؿ بو

الباف خالو .ثـ خدعو أكالده في مكضكع يكسؼ .فكاف في حياتو معذبان.

ِْ
اف ًزٍلفى ىة ىج ً
ارىيتى يو لًمى ٍي ىئ ىة ٍاب ىن ًت ًو
ىعطىى الى ىب ي
األيات (ِْ " -:)ِٔ-ىكأ ٍ
ت ًبي؟ أىلى ٍيس ًبر ً
ً
ت ًع ٍن ىد ىؾ؟
اح ى
يؿ ىخ ىد ٍم ي
ص ىن ٍع ى
لًالى ىب ى
اف « :ىما ى ىذا الَّذم ى
ى ى
طى َّ ً
يرةي قىٍب ىؿ ا ٍل ًب ٍك ًر" .
ىف تي ٍع ى
ى ىك ىذا ًفي ىم ىك ًان ىنا أ ٍ
الصغ ى

ِٓ
ىج ً
اح إً ىذا ًى ىي لى ٍي ىئ ية ،فىقىا ىؿ
الص ىب ً
ارىي نة .ىكًفي َّ
ِٔ
اف« :الى يي ٍف ىع يؿ
ىفمً ىما ىذا ىخ ىد ٍعتىًني؟» .فىقى ى
اؿ الى ىب ي

ع ً
ِٕ ً
س ٍب ىع ًس ًن و
يخ ىر»".
يف أ ى
يس يبك ى
ضاً ،با ٍل ًخ ٍد ىم ًة الًَّتي تى ٍخ ًد يم ًني أ ٍىي ن
ىذ ًه ،فى ين ٍع ًط ىي ىؾ ًت ٍم ىؾ أ ٍىي ن
أية (ِٕ) " -:أى ٍكم ٍؿ أ ٍ
ضا ى
كانت العادة أف يحتفؿ العريس بعركسو لمدة أسبكع (مثؿ شير العسؿ عندنا).
ِٗ
ِٖ
طاه ر ً
ع ً
اف
ىع ى
اح ى
يس يبك ى
طى الى ىب ي
يؿ ٍاب ىنتى يو ىز ٍك ىج نة لى يو .ىكأ ٍ
ىذ ًه ،فىأ ٍ
األيات (ِٖ " -:)ِٗ-فىفى ىع ىؿ ىي ٍعقي ي
كب ى ىك ىذا .فىأى ٍك ىم ىؿ أ ٍ
ىع ى ي ى
رً
ارىيتى يو ىج ً
يؿ ٍاب ىنتى يو ًب ٍم ىي ىة ىج ً
ارىي نة لى ىيا".
اح ى
ى

ً
ضا ر ً
األيات (ََّّ" -:)ُّ-فى ىد ىخ ىؿ عمىى ر ً
ىح َّ
اح ى
اح ى
يؿ أى ٍكثىىر ًم ٍف لى ٍي ىئ ىة .ىك ىع ى
يؿ أ ٍىي ن
ضا ،ىكأ ى
س ٍبعى
اد فى ىخ ىد ىـ ع ٍن ىدهي ى
ب أ ٍىي ن ى
ى ى
ُّ
احي يؿ فى ىكا ىن ٍت ع ً
ىما ر ً
ً
ًس ًن و
اق نرا".
ب أ َّ
الر ُّ
يخ ىر .ىك ىأرىل َّ
يف أ ى
ىف لى ٍي ىئ ىة ىم ٍك ير ى
ى
كى هة فىفىتى ىح ىرح ىم ىيا ،ىكأ َّ ى

كممة مكركىة في أصميا أنيا محبكبة بدرجة أقؿ كيتضح ىذا مف اآليتيف كاهلل الذم سمح ليا بأف تككف عينيا
ىكذا عكضيا بكثرة البنيف .كليئة بأبنائيا الكثيريف تشير لمييكد الذيف كانكا مخصبيف أما راحيؿ العاقر فتشير
لؤلمـ الذيف كانكا في حالة عقـ ثـ أثمركا.

ِّ
ً
ً
ب قى ٍد ىنظى ىر إًلىى
الر َّ
يكب ٍي ىف» ،أل َّىن ىيا قىالى ٍت« :إً َّف َّ
اس ىم يو « ىأر ى
األيات (ِّ " -:)ّٓ-فى ىح ًبمى ٍت لى ٍي ىئ ية ىك ىكلى ىدت ٍابنا ىكىد ىعت ٍ
ّّ
ط ًاني
الر َّ
ىع ى
ضا ىك ىكلى ىد ًت ٍابنا ،ىكقىالى ٍت« :إً َّف َّ
س ًم ىع أ ّْىني ىم ٍك ير ى
ىم ىذلًَّتي .إًنَّ يو ى
كى هة فىأ ٍ
اآلف يي ًحب ًُّني ىر يجمًي» .ىك ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن
ب قى ٍد ى
ّْ
اآلف ً
ً
ىذ ًه ا ٍل ىم َّرةى ىي ٍقتى ًر يف ًبي ىر يجمًي،
ضا ىك ىكلى ىد ًت ٍابنا ،ىكقىالى ًت « :ى
س ىم يو « ًش ٍم يع ى
كف» .ىك ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن
ى ىذا أ ٍىي ن
ضا» .فى ىد ىعت ا ٍ
ّٓ
ضا ككلى ىد ًت ٍابنا كقىالى ٍتً « :
ت لى يو ثىالى ثى ىة ب ًن ى ً ً ً
ىح ىم يد
أل ّْىني ىكلى ٍد ي
ىذ ًه ا ٍل ىم َّرةى أ ٍ
ى
يف» .لذل ىؾ يدع ىي ٍ
ى
م» .ىك ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن ى ى
اس يم يو «الى ًك ى
ً
الر َّ ً ً
اس ىم يو « ىي ييكىذا» .ثي َّـ تىىكقَّفى ٍت ىع ًف ا ٍل ًكالى ىد ًة".
َّ
ب» .لذل ىؾ ىد ىعت ٍ

ليئة حينما شعرت أنيا مكركىة لجأت إلي اهلل كاتضح ىذا في تسمية أكالدىا فنسبتيـ كميـ هلل فيي أسمت البكر

رأكبيف= إبف الرؤيا أم اهلل رأم مذلتي فكىبني إبنا حتي يحبني زكجي كأسمت الثاني شمعكف= اهلل سمعني إذ
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كنت مكركىة فشمعكف تعني مستمع كأسمت الثالث الكم أم مقترف بي كتعني اآلف يقترف بي زكجي كالرابع

ييكذا= يعترؼ أك يحمد فيي تشكر اهلل عمي عطيتو .كليئة التي تمثؿ الييكد أنجبت البكر فيـ بالنسبة هلل األخ
األكبر فيـ أسبؽ مف المسيحييف في معرفة اهلل كلكف سحبت منيـ البككرية كأصبحت ليـ البككرية الجسدية فقط

بحكـ الزمف أما البككرية الركحية فصارت لمشعب المسيحي .كمف ليئة جاء الكم أل الكينكت ،كينكت العيد

القديـ كجاء مف ليئة ييكذا أبك المسيح بالجسد .كيقكؿ الكتاب ثـ تكقفت عف الكالدة فيذا ىك كؿ دكر شعب
الييكد أف يأتي منيـ المسيح كبعد ذلؾ ال يكجد ليـ أم دكر في خطة الخبلص سكم أف يؤمنكا بالمسيح .كقد

تشير إلي أنيـ برفضيـ السيد المسيح تكقفكا عف اإلنجاب الركحي .عمي أننا نجد أف ليئة بعد ذلؾ عادت
كأنجبت يساكر كزبكلكف كقد يككف ىذا إشارة لقبكؿ الييكد اإليماف المسيحي في أكاخر األياـ.
إسحؽ كيعقكب
إف كاف يعقكب يشير لممسيح الذل نزؿ لؤلرض ليأخذ عركستيف ( الييكد كاألمـ) ككاف مكت راحيؿ فى الطريؽ

يشير لمكتنا اآلف بالجسد فى طريقنا لمسماء فإسحؽ يشير المسيح المكجكد اآلف فى السماء كعركستو الكاحدة (
رفقة) تذىب لو ،يأتى بيا لو الركح القدس .كىى كاحدة كحيدة ،فيكذا ىى عركس المسيح .كىذه ستككف حية فى
السماء لؤلبد فى حياة أبدية ،لذلؾ ال يذكر خبر مكتيا.
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األصحاح الثالثكف

عكدة لمجدكؿ

كاف يعقكب يعيش حياة ىادئة في بيت أبيو إلي أف سقط في خطية الخداع كاإلحتياؿ فتمررت حياتو كنجد ىنا

صكرة لمصراعات في حياة يعقكب .فيك ىرب مف الصراع مع أخيو عيسك كلكف نجد خالو الباف يخدعو كيعطيو

ليئة عكضان عف راحيؿ فيضطر لمزكاج مف كمتييما كينشأ عف الزكاج المتعدد صراعات بينيما كلـ يعد بيت
يعقكب البيت اليادئ .بؿ صار ىناؾ صراع مع خالو الباف بسبب أجرتو.

ُ
ً
احي يؿ ًم ٍف أ ٍ ً
احي يؿ أ َّىنيا لىـ تىمً ٍد لًيعقيكب ،ىغار ٍت ر ً
ىت ر ً
يف،
كب « :ىى ٍب لًي ىب ًن ى
يخت ىيا ،ىكقىالى ٍت ل ىي ٍعقي ى
ىٍ ى
ى ى
ى ٍ
أية (ُ) " -:ىفمى َّما ىأر ٍ ى
َّ
كت!»".
ىم ي
ىكًاال فىأىىنا أ ي

كاال فأنا أمكت= أم بدكف أكالد أحسب كميتة أك أنني أمكت مف الحسرة .ىذه حالة يأس مف المؤكد أنيا أحزنت
قمب يعقكب رجؿ الصبلة .فيي تشكك كتتمرد كلكنيا ال تصمي.

اف ً
ضب يعقيكب عمىى ر ً
ِ ً
اهلل الًَّذم ىم ىن ىع ىع ٍن ًؾ ثى ٍم ىرةى ا ٍل ىب ٍط ًف؟»".
يؿ ىكقى ى
اح ى
اؿ« :أىلى ىعمّْي ىم ىك ى
أية (ِ) " -:فى ىحم ىي ىغ ى ي ى ٍ ى ى ى
العمي مكاف اهلل :أم لماذا تشتكي لي إذىبي إلي اهلل كتعممي أف تصمي كتشتكي لو.
األيات (ّّ" -:)ُّ -فىقىا ىل ٍت « :يى ىكىذا ىج ً
ضا ًم ٍن ىيا
ارىي ًتي ًب ٍم ىي يةٍ ،اد يخ ٍؿ ىعمى ٍي ىيا فىتىًم ىد ىعمىى يرٍك ىبتى َّي ،ىكأ ٍيرىز ي
ؽ أىىنا أ ٍىي ن
ْ
اريتىيا ىزكج نة ،فى ىد ىخ ىؿ عمى ٍييا يعقيكبٓ ،فىح ًبمى ٍت ًب ٍمي ية ككلى ىد ٍت لًيعقيكب ٍابنأ ،فىقىالى ٍت ر ً
احي يؿ:
ىع ى
ىب ًن ى
يف» .فىأ ٍ
ىٍ ى
ى
ى ى ىٍ ي
طتٍ يو ًب ٍم ىي ىة ىج ً ى ى ٍ ى
ى ىى
ى
ٕ
ً
ًً
ضا لًصكًتي كأ ٍ ً
ضى لًي اهلل ك ً
ضا ًب ٍم ىي ية ىج ً
ارىي ية
اس ىم يو « ىدانا» .ىك ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن
«قى ٍد قى ى
ىعطىان ىي ٍابنا» .لذل ىؾ ىد ىعت ٍ
سمعى أ ٍىي ن ى ٍ ى
ى ي ى ى
ٖ
ً
ً ً
ً
ً ً
ً
رً
اس ىم يو
ت أٍ
اح ى
يخ ًتي ىك ىغمى ٍب ي
ص ىار ٍع ي
يؿ ىك ىكلى ىدت ٍابنا ثىان نيا ل ىي ٍعقي ى
ت» .فى ىد ىعت ٍ
ص ىار ىعات اهلل قى ٍد ى
كب ،فىقىالى ٍت ىراحي يؿ « :يم ى
ى
َُ
ٗ
ً
ىخ ىذ ٍت ًزٍلفى ىة ىج ً
كب ىز ٍك ىج نة ،فى ىكلى ىد ٍت ًزٍلفى ية
ىت لى ٍي ىئ ية أىنَّ ىيا تىىكقَّفى ٍت ىع ًف ا ٍل ًكالى ىد ًة ،أ ى
« ىن ٍفتىالًي» .ىكلى َّما ىأر ٍ
ارىيتى ىيا ىكأ ٍ
ىعطىتٍ ىيا ل ىي ٍعقي ى
ً
اري ية لى ٍي ىئ ىة لًيعقيكب ٍابناُُ .فىقىالى ٍت لى ٍي ىئ يةً « :ب و
ادا» ُِ .ىك ىكلى ىد ٍت ًزٍلفى ية ىج ً
ارىي ية لى ٍي ىئ ىة ٍابنا ثى ًان نيا
اس ىم يو « ىج ن
ىٍ ى
ىج ً ى
س ٍعد» .فى ىد ىعت ٍ
ى
ُّ
ً
ً
ً
ير»".
كب ،فىقىالى ٍت لى ٍي ىئ يةً « :ب ًغ ٍب ى
ط ًتي ،أل َّىن يو تي ىغ ّْبطي ًني ىب ىن ه
ل ىي ٍعقي ى
ات» .فى ىد ىعت ٍ
اس ىم يو «أىش ى
دخمت الصراعات بيف األختيف إلي مجاؿ آخر في التنافس فكؿ منيف أعطت يعقكب جاريتيا ليمد منيا .فمف

بمية جارية راحيؿ جاء ليعقكب داف بمعني يديف أك يقضي كراحيؿ تعني بيذا اإلسـ أف اهلل قضي ليا كأنصفيا

فأعطاىا إبنا ألف إبف الجارية كاف يحسب لسيدتيا  ،فالجارية ككؿ ما تممؾ ممؾ لسيدتيا .كاإلبف الثاني نفتالي:
متسع أم اعطاىا اهلل أف تتسع كتغمب حينما زاد األبناء .ثـ أنجبت زلفة جارية ليئة جاد= أم تكفيؽ كىي تعني

أنيا في صراع مع أختيا قد كفقيا اهلل كأسعدىا بسعد فأنجبت أشير= سعيد أك مغبكط فميئة قد صارت مغبكطة.

مصارعات اهلل :أم مصارعات عظيمة.
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ُْ
َّاـ حص ًاد ا ٍل ًح ٍنطى ًة فىكج ىد ليفَّ ً
ً
ً
يم ًو.
اء ًب ًو إًلىى لى ٍي ىئ ىة أ ّْ
األيات (ُْ " -:)ُِ -ىك ىم ى
ن
ىى
ضى ىأر ى
احا في ا ٍل ىح ٍق ًؿ ىك ىج ى
يكب ٍي يف في أىي ى ى
ُٓ
ىخذ ً
ىع ًط ً
فىقىالى ٍت ر ً
اح ٍاب ًني
يني ًم ٍف ليفَّ ً
اح ٍاب ًن ًؾ» .فىقىالى ٍت لى ىيا« :أى ىقمًي هؿ أ َّىن ًؾ أ ى
ٍت ىر يجمًي فىتىأٍ يخ ًذ ى
احي يؿ لًمى ٍي ىئ ىة« :أ ٍ
يف ليفَّ ى
ى
ُٔ
ضا ع ٍف ليفَّ ً ً ً
ً
ً
ضا؟» فىقىالى ٍت ر ً
كب ًم ىف ا ٍل ىح ٍق ًؿ ًفي
احي يؿ« :إً نذا ىي ٍ
أ ٍىي ن
اح ٍابنؾ» .ىفمى َّما أىتىى ىي ٍعقي ي
ضطىجعي ىم ىعؾ المٍَّيمى ىة ع ىك ن ى
ى
ً
ًً
ً
ا ٍلم ً
ط ىج ىع ىم ىع ىيا ًت ٍم ىؾ المٍَّيمى ىة.
ٍج ٍرتي ىؾ ًبميفَّ ً
اض ى
اح ٍاب ًني» .فى ٍ
استىأ ى
يء أل ّْىني قىد ٍ
ساء ،ىخ ىر ىج ٍت لى ٍي ىئ ية ل يمالىقىاتو ىكقىالى ٍت« :إًلى َّي تى ًج ي
ى ى
ُٖ
ُٕ
ً
ً
ً
ً
ً
ت
ىع ى
ىع ى
ط ٍي ي
يج ىرًتي ،أل ّْىني أ ٍ
طاني اهللي أ ٍ
سا .فىقىالى ٍت لى ٍي ىئ ية« :قى ٍد أ ٍ
سمعى اهللي لمى ٍي ىئ ىة فى ىح ًبمى ٍت ىك ىكلى ىد ٍت ل ىي ٍعقي ى
كب ٍابنا ىخام ن
ىك ى
ُٗ
ضا لى ٍي ىئ ية ككلى ىد ًت ٍابنا س ًاد ً
ً
جًً ً ً
كبَِ ،فىقىالى ٍت لى ٍي ىئ ية« :قى ٍد
اس ىم يو « ىي َّ
سا ىك ىر» .ىك ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن
سا ل ىي ٍعقي ى
ى
ارىيتي ل ىر يجمي» .فى ىد ىعت ٍ
ى ن
ىى

ً
اآلف يس ً
ً
ً
كف»ُِ .ثي َّـ ىكلى ىد ًت
اك ين ًني ىر يجمًي ،أل ّْىني ىكلى ٍد ي
اس ىم يو « ىزيبكلي ى
ت لى يو ًستَّ ىة ىب ًن ى
يف» .فى ىد ىعت ٍ
س ىن نة .ى ي ى
ىك ىى ىبني اهللي ى ىب نة ىح ى
ً
اس ىم ىيا « ًدي ىن ىة»".
ٍاب ىن نة ىكىد ىعت ٍ
رأكبيف أبف ليئة كجد في الحقؿ نبات إسمو المفاح كيسمكنو تفاح الجنة ككانكا يعتقدكف أنو يجمب محبة الزكج
لزكجتو .كأعطي رأكبيف المفاح ألمو ليئة .كيبدك أف يعقكب كاف قد ىجر ليئة ليعيش مع راحيؿ (رمز ألف اهلل
ترؾ شعب الييكد بسبب محبتو لمكنيسة) .كطمبت راحيؿ مف ليئة أف تعطييا المفاح .كىذا خطأ آخر لراحيؿ أنيا

تؤمف بيذه الخرافات فيؿ نكع مف النبات يجمب محبة الزكج أك يعطييا أكالد ىي محاكالت بشرية فاشمة عكضان
عف أف تصمي كتمجأ إلي اهلل .عمي أف ليئة إنتيزت ىي األخرم ىذه الفرصة كسمحت ليا بأف تاخذ المفاح عمي

أف تترؾ ليا يعقكب يعاشرىا فأخذت المفاح كذىب يعقكب إلي ليئة فأنجبت يساكر= أم جزاء كىي تعني اف اهلل

قد أعطاىا أجرتيا .كأنجبت ليئة بعد ذلؾ زبكلكف= مسكف كتعني اآلف يساكنني رجمي ألنيا كلدت لو ستة بنيف.
ثـ كلدت لو دينة .كاإلشارة لدينة ىنا بسبب قصتيا التي ستأتي بعد ذلؾ.

األيات (ِِِِ" -:)ِْ -كىذ ىكر اهلل ر ً
س ًمعى لى ىيا اهللي ىكفىتى ىح
اح ى
يؿ ،ىك ى
ى ى يى
ِْ ً
اهللي ىع ً
ب ٍابنا
الر ُّ
يد ًني َّ
كس ى
ؼ» قى ًائمى نة « :ىي ًز ي
ارم» .ىكىد ىعت ٍ
اس ىموي « يي ي

ِّ
ىر ًح ىم ىيا ،فى ىح ًبمى ٍت ىك ىكلى ىد ًت ٍابنا فىقىالى ٍت« :قى ٍد ىن ىزعى
آخ ىر»".
ى

لقد سمح اهلل بعقـ راحيؿ حتي يفتح قمب يعقكب فيحب ليئة .كسبب آخر ىك أف تصبح راحيؿ رم انز لمكنيسة أك

لؤلمـ الذيف كانكا في حالة عقـ كأصبحك مثمريف .كأنجبت راحيؿ أخي انر كأسمت إبنيا يكسؼ :يزيد فيي تشتاؽ
ألكالد أكثر كحتي تنمك الكنيسة كتزداد كتظؿ مثمرة عمي الدكاـ .مع مبلحظة أف إبف راحيؿ الثاني كالذم ماتت

بعد أف كلدتو مباشرة كاف اسمو بنياميف كالمعني أف بعد نياية ىذا الزمف (المكت) تجمس الكنيسة عف يميف اهلل
في السماء مثؿ الخراؼ كليس عف اليسار المرفكضيف مثؿ الجداء كاألـ راحيؿ في الكالدة ثـ مكتيا تعبير عف
األالـ التي تجتازىا الكنيسة في العالـ كتنتيي ً
بآخر عدك ييبطؿ كىك المكت كلكف النتيجة أف تصبح بنت اليميف
فبنياميف يعني إبف اليميف .مع أف راحيؿ كانت تكد تسميتو ابف أكني أم إبف حزني لكف أباه يعقكب أسماه
بنياميف ، .فالمكت الذل نظنو حزنا (كما فيمت راحيؿ) ينقمنا إلى السماء ،كما عبر يعقكب عف ىذا .

ِٓ
ً
ب إًلىى ىم ىك ًاني
ؼ أ َّ
األيات (ِٓ " -:)ّْ -ىك ىح ىد ى
كب قى ى
كس ى
اص ًرٍف ًني ألىذ ى
اؿ لًالى ىب ى
ٍى ى
ىف ىي ٍعقي ى
افٍ « :
ث لى َّما ىكلى ىد ٍت ىراحي يؿ يي ي
ضئِ .أ ٍ ً ً ً
كًالىى أىر ً
ت تى ٍعمى يـ ًخ ٍد ىم ًتي الًَّتي ىخ ىد ٍمتي ىؾ».
يف ىخ ىد ٍمتي ىؾ ًب ًي ٍـ فىأىذ ى
ب ،أل َّىن ىؾ أى ٍن ى
س ًائي ىكأ ٍىكالىًدم الًَّذ ى
ٍى ى
ىعطني ن ى
ى
ٍ
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ِٖ
ِٕ
ً
اف« :لى ٍيتىًني أ ً ً
يج ىرتى ىؾ
الر ُّ
ت فى ىب ىارىك ًني َّ
س ىب ًب ىؾ» .ىكقى ى
فىقى ى
اء ٍل ي
اؿ لى يو الى ىب ي
اؿ « :ىع ّْي ٍف لًي أ ٍ
ب ًب ى
ىج يد ن ٍع ىم نة في ىع ٍي ىن ٍي ىؾ .قى ٍد تىفى ى
ِٗ
ت تىعمىـ ما ىذا ىخ ىدمتي ىؾ ،كما ىذا صار ٍت مك ً
اف لى ىؾ قى ٍبمًي ىقمًي هؿ فىقىًد
يؾ ىم ًعيَّ ،أل َّ
يع ًط ىي ىؾ» .فىقى ى
اش ى
ىف ىما ىك ى
فىأ ٍ
ى ى ىى
ٍ
ىى
اؿ لى يو« :أى ٍن ى ٍ ي ى
ُّ
س ىع إًلىى ىك ًث و
يؾ؟» فىقىا ىؿ
الر ُّ
ير ،ىكىب ىارىك ىؾ َّ
ضا لً ىب ٍي ًتي؟» فىقى ى
يع ًط ى
ب ًفي أىثى ًرم .ىك ى
اؿ « :ىما ىذا أ ٍ
ىع ىم يؿ أىىنا أ ٍىي ن
اآلف ىمتىى أ ٍ
اتَّ ى
ِّ
ش ٍي نئا .إً ٍف ص ىنع ى ً
يعقيكب« :الى تيع ًط ً
ىجتى ياز ىب ٍي ىف ىغ ىن ًم ىؾ يكمّْ ىيا
يني ى
ىع ي
ىحفىظي ىيا :أ ٍ
كد أ ٍىر ىعى ىغ ىن ىم ىؾ ىكأ ٍ
ت لي ى ىذا األ ٍىم ىر أ ي
ىٍ ي
ى ٍ
ٍ
طاء كب ٍمقىاء ،ك يك َّؿ ى و
ت ًم ٍنيا يك َّؿ ى و
اء ىب ٍي ىف ا ٍل ًخ ٍرفى ً
اء ىب ٍي ىف ا ٍل ًم ٍع ىزل.
اف ،ىكىب ٍمقىا ىء ىك ىرٍق ى
ا ٍل ىي ٍكىـ ،ىك ٍ
اع ًز ٍؿ أى ٍن ى ى
ط ى
س ٍكىد ى
شاة ى
شاة ىرٍق ى ى ى ى ى ى
ّّ
ىج ًؿ أ ٍ ً
ؽ
يج ىرًتي .ىكىي ٍ
س أ ٍىرقىطى أ ٍىك أ ٍىبمى ى
ش ىي يد ًف َّي ًبّْرم ىي ٍكىـ ىغ ود إً ىذا ًج ٍئ ى
فى ىي يك ى
ت ًم ٍف أ ٍ
كف ًمثٍ يؿ ذلً ىؾ أ ٍ
َّام ىؾ .يك ُّؿ ىما لى ٍي ى
يج ىرتي قيد ى
ّْ
ً
ً
ىس ىكىد ىب ٍي ىف ا ٍل ًخ ٍرفى ً
س ًب ىكالى ًم ىؾ»".
كؽ ًع ٍن ًدم» .فىقى ى
س ير ه
اؿ الى ىب ي
اف فى يي ىك ىم ٍ
ىب ٍي ىف ا ٍلم ٍع ىزل ىكأ ٍ
اف « :يى ىكىذا ل ىي يك ٍف ًب ىح ى
نجد ىنا يعقكب يكد أف يعكد إلي أرض الميعاد .كفي آية (ِٕ) نرم كيؼ أف يعقكب صار بركة لبيت الباف كأف

الباف أحس بيذا فكاف يكد لك بقي يعقكب معو حتي تستمر البركة .ثـ نجد أف يعقكب كالباف يتفقاف عمي طريقة

يأخذ بيا يعقكب أجرتو.

البمقاء :السكاد كالبياض مكزعاف عمي السكاء.

الرقطاء :سكداء يشكبيا نقط بيضاء.

كىذه الصفات لمغنـ (سكاء مف الخرفاف أك الماعز) قميمة كنادرة كاألغمب ىك األبيض لمخراؼ  ،كاألسكد لمماعز.
تـ األتفاؽ عمي أف يقسـ القطيع إلي قسميف:

األكؿ :

ما ىك أبيض كأسكد فقط

الثاني:

ما ىك (بمقاء كرقطاء)

غالبا الغنـ تككف بيضاء كالماعز سكداء
كالمنقط ىك النادر

كالقسـ األكؿ يستمر مع يعقكب يرعاه

كالقسـ الثاني يأخذه الباف معو كيبتعد مسيرة ّ أياـ عف يعقكب ،لمدة معينة مف الزمف.
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قبؿ الباف عرض يعقكب ألنو إفترض أف القطيع األبيض كاألسكد سيككف نتاجو غالبان أبيض كأسكد كأف البمقاء
كالرقطاء فيو أم نصيب يعقكب المتفؽ عميو سيككف ىك القميؿ .كالباف قبؿ العرض نتيجة جشعو كطمعو ظانا
بيذا أنو سيخرج بنصيب األسد .كلكف اهلل خيب ظف الباف ككاف النصيب األكبر ليعقكب فجاءت الغالبية بمقاء

كرقطاء كنفيـ مف (ُّ )َُ:أف اهلل ىك الذم أكحي ليعقكب بيذه الفكرة أم أف تككف أجرتو ىي البمقاء كالرقطاء.

فاهلل كاف ناكيان أف يعكضو عف أمانتو كخدمتو لخالو بأمانة كؿ ىذا العمر ،كاهلل كاف يعرؼ جشع خالو كأنو

سيخدعو م ار انر فأرشده اهلل ليذه الخطة.

كلكف نجد يعقكب مرة اخرم يسقط في الحمكؿ البشرية كالخداع كالمكر .فنجده يقشر أعكاد بعض النباتات حتي

تبدك منقطة كيضعيا أماـ الغنـ التي ستمد حينما يجد الغنـ قكية .كىك إعتمد عمي فكرة الكحـ عند اإلناث المكاتي

يمدف .فحينما تتكحـ الشاة التي ستمد كأماميا ألكاف منقطة تككف الشاة المكلكدة منقطة .كىذه الفكرة مكجكدة حتي

اآلف كلكنيا لـ تثبت عمميان .فنجد أف كثرة الغنـ المنقطة القكية التي صارت ليعقكب كانت نتيجة بركة الرب
كليس لخداعات يعقكب .ىي عدـ إيماف كثقة في كعكد اهلل الذم قاؿ لو أنو سكؼ يبارؾ .كىذا حدث مرتيف في

حياة يعقكب .فاهلل كعد رفقة بأف كبير يستعبد لصغير .كاهلل كعده بأنو سيبارؾ كفي المرة األكلي خدع أبكه إسحؽ
ليضمف البركة كالمرة الثانية خدع خالو الباف ليضمف بركة لنصيبو .ككاف اهلل سيعطيو البركة في المرتيف دكف

خداع!

كما نتيجة الخداع؟ انو خدع مرتيف األكلي في مكضكع ليئة كالثانية في مكضكع يكسؼ!! " كما فعمت

يفعؿ بؾ "(عك ُٓ)

ً
ً ً
س ىع إًلىى ىك ًث و
ىع ىم يؿ أىىنا
أية (َّ)َّ " -:أل َّ
الر ُّ
ير ،ىكىب ىارىك ىؾ َّ
ب ًفي أىثى ًرم .ىك ى
ىف ىما ىك ى
اآلف ىمتىى أ ٍ
اف لى ىؾ قى ٍبمي ىقمي هؿ فىقىد اتَّ ى
ضا لً ىب ٍي ًتي؟» "
أ ٍىي ن
لقد زاد قطيع الباف مف قطيع صغير تقكده راحيؿ إلي قطعاف يفصؿ بينيما مسيرة ّ أياـ أم حكالي ٓٔ كيمك

متر .كىذه المسافة دليؿ ضخامة قطعاف الباف.

ِّ
اة رٍقطىاء كب ٍمقىاء ،ك يك َّؿ ى و
ت ًم ٍنيا يك َّؿ ى و
س ٍكىدا ىء ىب ٍي ىف
أية (ِّ) " -:أى ٍجتى ياز ىب ٍي ىف ىغ ىن ًم ىؾ يكمّْ ىيا ا ٍل ىي ٍكىـ ،ىك ٍ
اع ًز ٍؿ أى ٍن ى ى
شاة ى
ش ى ى ىى ى ى
ا ٍل ًخ ٍرفى ً
يج ىرًتي".
اء ىب ٍي ىف ا ٍل ًم ٍع ىزل .فى ىي يك ى
كف ًم ٍث يؿ ذلً ىؾ أ ٍ
اء ىك ىرٍقطى ى
اف ،ىكىب ٍمقى ى

أجتاز بيف غنمؾ … كأعزؿ أنت :أم اإلثنيف يمراف سكيان لكف الباف ىك الذم يعزؿ كيختار كيشرؼ عمي عممية
الفصؿ ليضمف حقو .فيككف مثؿ ذلؾ أجرتي :أم بعد عزؿ كؿ ما ىك بمقاء كرقطاء يبقي ما ىك أبيض كما ىك
أسكد .كناتج ىذا القطيع األبيض كاألسكد كؿ ما يكجد فيو مف بمؽ كرقط مثؿ الذم عزلو الباف يككف مف نصيب

يعقكب.

ّّ
ىج ًؿ أ ٍ ً
ؽ ىب ٍي ىف
أية (ّّ)" -:
س أ ٍىرقى ى
ىكىي ٍ
ط أ ٍىك أ ٍىبمى ى
ش ىي يد ًف َّي ًبّْرم ىي ٍكىـ ىغ ود إً ىذا ًج ٍئ ى
ت ًم ٍف أ ٍ
َّام ىؾ .يك ُّؿ ىما لى ٍي ى
يج ىرتي قيد ى
ً
ىس ىكىد ىب ٍي ىف ا ٍل ًخ ٍرفى ً
كؽ ًع ٍن ًدم»".
س ير ه
اف فى يي ىك ىم ٍ
ا ٍلم ٍع ىزل ىكأ ٍ
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يشيد في برم :صيغة قسـ كالمعني أف بره كشرفو يشيداف لو أك عميو إف حاكؿ أف يغير أجرتو التي عينيا

لنفسو .فيك مسركؽ عندم :كؿ ما ليس لو ىذه الصفات يككف مختمسان منؾ.

ّْ
ً
س ًب ىكالى ًم ىؾ»".
أية (ّْ) " -:فىقى ى
اؿ الى ىب ي
اف « :يى ىكىذا ل ىي يك ٍف ًب ىح ى
ىكذا ليكف بحسب كالمؾ :الباف كافؽ ظانا أنو الفائز في ىذه الصفقة فالمنقط نادر.

األيات (ّّٓٓ" -:)ّٔ -فى ىع ىز ىؿ ًفي
ًف ً
ىس ىكىد ىب ٍي ىف ا ٍل ًخ ٍرفى ً
اف،
يو ىب ىي ه
اض ىك يك َّؿ أ ٍ
اف ا ٍلب ً
اق ىي ىة".
كب ىي ٍر ىعى ىغ ىن ىـ الى ىب ى ى
ىي ٍعقي ي

اء كا ٍلب ٍمقى ً
از َّ ً
ً
َّ
اء ،ىك يك َّؿ ا ٍل ًع ىن ً
اء ،يك َّؿ ىما
الرٍقطى ى ى
كس ا ٍل يم ىخططى ىة ىكا ٍل ىب ٍمقى ى
ذل ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ التُّيي ى
ً ً ّٔ
ً
ً
ً و
ً
اف
كب ،ىك ىك ى
يرةى ثىالى ثىة أىيَّاـ ىب ٍي ىن يو ىكىب ٍي ىف ىي ٍعقي ى
ىكىدفى ىع ىيا إلىى أ ٍىيدم ىبنيو .ىك ىج ىع ىؿ ىمس ى

ّٕ
يضا ،ىك ً
ض ار ًم ٍف لي ٍب ىنى كلىك وز كيد ٍل وب ،كقى َّ ً
اشطنا
أية (ّٕ) " -:فىأ ى
كب لً ىن ٍف ًس ًو قي ٍ
ييا يخطيكطنا ًب ن
ىخ ىذ ىي ٍعقي ي
ش ىر ف ى
ى
ى ٍ ى
ض ىبانا يخ ٍ ن
ىع ًف ا ٍل ىب ىي ً
ض ىب ً
اف".
اض الًَّذم ىعمىى ا ٍلقي ٍ
المبني :نبات لو لبف كالعسؿ يسمي الميعة .كالدلب :نبات يكجد في السيكؿ كعمي شكاطيء األنيار .كيعقكب

كضع ىذه األعكاد بعد أف قشرىا في المساقي أماـ الغنـ حيف كانت تأتي لتشرب .كاهلل كعده بالبركة حيف أرشده
إلختيار المنقطة كلكنو لـ يرشده ليذه الخدعة.
ّٖ
ً
اقي ا ٍلم ً
اف ًفي مس ً
اف الًَّتي قى َّ
ىج ىر ً
يء
اء ىح ٍي ي
األيات (ّٖ " -:)َْ -ىكأ ٍىكقى ى
ؼ ا ٍلقي ٍ
ض ىب ى
ش ىرىىا ًفي األ ٍ
ث ىكا ىنت ا ٍل ىغ ىن يـ تى ًج ي
ى ى
ى
ّٗ
اف ،ككلى ىد ًت ا ٍل ىغ ىنـ م ىخطَّطى و
شرب ،تيجاه ا ٍل ىغ ىنًـ ،لًتىتىكحَّـ ًع ٍن ىد م ًج ً
ً
ات
يئ ىيا لًتى ٍ
َّم ًت ا ٍل ىغ ىن يـ ًع ٍن ىد ا ٍلقي ٍ
لتى ٍ ى ى ى ى
ش ىر ى
ض ىب ً ى ى
ي ي
ب .فىتىىكح ى
ى
ى ى
َْ
ً
ً
اف .ىك ىج ىع ىؿ لىوي
ىس ىكىد ىب ٍي ىف ىغ ىنًـ الى ىب ى
كب ا ٍل ًخ ٍرفى ى
ىكيرٍقطنا ىكيب ٍمقنا .ىكأىف ىٍرىز ىي ٍعقي ي
اف ىك ىج ىع ىؿ يك يجكهى ا ٍل ىغ ىنـ إًلىى ا ٍل يم ىخطَّط ىك يك ّْؿ أ ٍ
اف" .
قي ٍط ىعانا ىك ٍح ىدهي ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍم ىيا ىمعى ىغ ىنًـ الى ىب ى

أية (ُْ) ُْ" -:ىك ىح ىد ى َّ
ىج ىر ً
اـ يع يي ً
اف
َّم ًت ا ٍل ىغ ىن يـ ا ٍلقى ًكَّي ية أ َّ
ض ىع ا ٍلقي ٍ
ض ىب ى
كف ا ٍل ىغ ىنًـ ًفي األ ٍ
كب ىك ى
ىف ىي ٍعقي ى
اف أ ى
ث يكم ىما تىىكح ى
ىم ى
ً
ض ىب ً
اف".
َّـ ىب ٍي ىف ا ٍلقي ٍ
لتىتىىكح ى
نبلحظ أف يعقكب كاف يصنع ىذا مع الغنـ القكية ليككف نصيبو قكيان كال يصنع ىذا مع الضعيفة فتككف البيضاء

نصيب الباف ىي الضعيفة.

ً
ضعيا ،فىصار ًت الض ً
يف استى ٍ ً
ِْ ً
كب" .
َّعيفى ية لًالى ىب ى
اف ىكا ٍلقى ًكيَّ ية ل ىي ٍعقي ى
أية (ِْ) " -:ىكح ى ٍ
ض ىعفىت ا ٍل ىغ ىن يـ لى ٍـ ىي ى ٍ ى
ىى
ّْ
ً
ً
ار ىك ىع ًب ه ً
ير ىك ىج ىك و
ير" .
الر يج يؿ ىك ًث نا
س ىع َّ
ير ًجدِّا ،ىك ىك ى
أية (ّْ) " -:فىاتَّ ى
يد ىكج ىما هؿ ىك ىحم ه
اف لى يو ىغ ىن هـ ىكث ه
إتسع الرجؿ كثي ارن جدان :ليس بسبب الخدعة كلكف ألف اهلل يريد اف يباركو.
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األعكاد المقشرة
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األصحاح الحادم كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

رجكع يعقكب إلي كنعاف مع عائمتو يمثؿ المسيح حامبلن الكنيسة داخبلن بيا أكرشميـ (كنعاف) السماكية  .كلكف
خبلؿ ىذه الرحمة كبينما الكنيسة تجاىد عمي األرض فإف الشيطاف كرمزه ىنا الباف ،ال يتركيا بؿ يسعي كراءىا

محاكالن إعادتيا ليمنعيا مف دخكؿ كنعاف.

ُ
ص ىن ىع يك َّؿ ى ىذا ا ٍل ىم ٍج ًد».
يف« :أ ى
كب يك َّؿ ىما ىك ى
اف قى ًائمً ى
س ًم ىع ىكالى ىـ ىب ًني الى ىب ى
ىخ ىذ ىي ٍعقي ي
اف ألىًبي ىنا ،ىك ًم َّما ألىًبي ىنا ى
أية (ُ) " -:فى ى
"

فسمع كالـ بني الباف = بمغ يعقكب كبلـ بني الباف كحسدىـ إياه لنجاحو .
ِ
س ىكأ َّىك ىؿ ًم ٍف أ ٍىم ً
س ىم ىع يو ىكأ ٍىم ً
س" .
كب ىك ٍج ىو الى ىب ى
أية (ِ) " -:ىكىنظى ىر ىي ٍعقي ي
اف ىكًا ىذا يى ىك لى ٍي ى
ّ
ً
ض ً
الر ُّ ً
كف ىم ىع ىؾ»".
اؿ َّ
أية (ّ) " -:ىكقى ى
يرًت ىؾ ،فىأى يك ى
كبٍ « :ار ٍ
جع إًلىى أ ٍىر ً ى
ب ل ىي ٍعقي ى
آبائ ىؾ ىكًالىى ىعش ى
ببل شؾ كاف حنيف يعقكب أف يعكد ألرض أبائو كنجد اهلل ىنا يشجعو .بؿ أف اهلل سمح بأف يصؿ إلي مسامعو

حسد أبناء الباف ككراىيتيـ ليشعر بالغربة كينطمؽ .كـ مف أالـ يسمح بيا اهلل لنا لنشعر بغربتنا في األرض

كيككف حنيننا إلي السماء.

أية (ْ)ْ" -:فىأىرس ىؿ يعقيكب كىدعا ر ً
يؿ ىكلى ٍي ىئ ىة إًلىى ا ٍل ىح ٍق ًؿ إًلىى ىغ ىن ًم ًو"،
اح ى
ٍ ى ىٍ ي ى ى ى
دعكة يعقكب ليتشاكر في األمر مع ليئة كراحيؿ كذىابيف لمحقؿ غالبان ألنو كاف مشغكالن بجز الغنـ.
ٓ
س .ك ً
ً
س ىن ٍح ًكم ىكأ ٍىم ً
لو أىًبي
األيات (ٓ " -:)ٔ -ىكقى ى
لك ٍف إً ي
س ىكأ َّىك ىؿ م ٍف أ ٍىم ً ى
اؿ لى يي ىما« :أىىنا أ ىىرل ىك ٍج ىو أىًبي يك ىما أ َّىن يو لى ٍي ى
اف ىم ًعي ٔ .ىكأى ٍنتي ىما تى ٍعمى ىم ً
ت أ ىىبا يك ىما"،
اف أ ّْىني ًب يك ّْؿ قي َّكًتي ىخ ىد ٍم ي
ىك ى
ٕ
و ً
ش ِّرا".
أية (ٕ) " -:ىكأ َّ
ص ىن ىع ًبي ى
يج ىرًتي ىع ى
س ىم ٍح لى يو أ ٍ
ىما أ يىبك يك ىما فى ىغ ىد ىر ًبي ىك ىغي ىَّر أ ٍ
ىف ىي ٍ
ش ىر ىم َّرات .لك َّف اهللى لى ٍـ ىي ٍ
غير أجرتي عشر مرات :ل ـ يذكر الكتاب كيؼ حدث ىذا .كىنا مف فسر ىذا بأف الباف كاف يأتي كيأخذ مف

الغنـ البمقاء كالرقطاء مف يعقكب .بينما ىذه مف المفركض أف تككف مف نصيبو.
ٖ
يج ىرتى ىؾ،
اؿ ى ىك ىذاُّ :
يج ىرتى ىؾ ،ىكلى ىد ٍت يك ُّؿ ا ٍل ىغ ىنًـ يرٍقطنا .ىكًا ٍف قى ى
أية (ٖ) " -:إً ٍف قى ى
اؿ ى ىك ىذا :ا ٍل يم ىخطَّطى ية تى يك ي
الرٍقطي تى يك ي
كف أ ٍ
كف أ ٍ
ىكلى ىد ٍت يك ُّؿ ا ٍل ىغ ىنًـ يم ىخطَّطى نة".
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المعني أف اهلل أعطاني أف يزيد الغنـ الذم إخترت لكنو.
أية (ٗ)ٗ " -:فىقى ٍد سمىب اهلل مك ً
ط ًاني" .
ىع ى
اش ىي أىًبي يك ىما ىكأ ٍ
ى ى ي ىى
سمب اهلل مكاشي أبيكما :عاقب اهلل أبيكما عمي ظممو لي كأعطاني.
ً
األيات (ََُُ " -:)ُّ -كح ىد ى ً
ٍت تىكحً
ت
ُّـ ا ٍل ىغ ىنًـ أ ّْىني ىرفى ٍع ي
ىى
ث في ىكق ى
ُُ
اؿ لًي مالى يؾ ً
َّ ً
ً
َّ
اهلل
اء ىك يم ىن َّم ىرةه .ىكقى ى
الصاع ىدةي ىعمىى ا ٍل ىغ ىنـ يم ىخططى هة ىك ىرٍقطى ي
ى
ُِ
كؿ َّ ً ً
ً
َّ
اؿ :ارفى ٍع ىع ٍي ىن ٍي ىؾ ىكا ٍنظير .ىج ًميعي ا ٍلفي يح ً
ت يك َّؿ ىما
اء ىك يم ىن َّم ىرةه ،أل ّْىني قى ٍد ىأر ٍىي ي
الصاع ىدة ىعمىى ا ٍل ىغ ىنـ يم ىخططى هة ىك ىرٍقطى ي
ٍ
فىقى ى ٍ
ُّ
اخر ٍج ًم ٍف ً
ت ًلي ىنذٍرا .ى ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
ض
كدا ،ىح ٍي ي
يؿ ىح ٍي ي
لو ىب ٍي ًت إً ى
ث ىن ىذ ٍر ى
ت ىع يم ن
س ٍح ى
اف .أىىنا إً ي
ص ىنعي ًب ىؾ الى ىب ي
ىي ٍ
ث ىم ى
اآلف قيـ ٍ ي
ن
جع إًلىى أ ٍىر ً
ض ًميالىًد ىؾ»".
ىك ٍار ٍ
ت
ىع ٍي ىن َّي ىكىنظى ٍر ي
ًفي ا ٍل يح ٍمًـ :ىيا

ًفي يح ٍموـ ،ىكًا ىذا ا ٍلفي يحك يؿ
ت :ىأىىن ىذا.
كب .فى يق ٍم ي
ىي ٍعقي ي

اهلل ىك الذم أرشده ليذه الخطة ليحصؿ عمي أجرتو كيعكد ألرض أبائو .

كتي ىسمي الذككر  :الفحكؿ.
ضا ىن ً
األيات (ُُْْ" -:)ُٔ -فىأىجاب ٍت ر ً
ص ه ً
اث ًفي ىب ٍي ًت أىًبي ىنا؟ ُٓأىلى ٍـ
ير ه
احي يؿ ىكلى ٍي ىئ ية ىكقىاىلتىا لى يو« :أىلى ىنا أ ٍىي ن
يب ىكم ى
ىى ى
ُٔ
ً
ً
سمى ىب يو اهللي ًم ٍف أىًبي ىنا يى ىك لى ىنا
اع ىنا ىكقى ٍد أى ىك ىؿ أ ٍىي ن
س ٍب ًم ٍن يو أ ٍ
ىج ىن ًبيَّتىٍي ًف ،ألىنَّ يو ىب ى
ضا ثى ىم ىن ىنا؟ إً َّف يك َّؿ ا ٍلغ ىنى الَّذم ى
ين ٍح ى
اؿ لى ىؾ اهللي اف ىٍع ٍؿ»".
اآلف يك َّؿ ىما قى ى
ىكأل ٍىكالىًد ىنا ،فى ى
تعاطؼ زكجتيو معو راجع إلي

ُ .ألنيما شعرتا بأف اهلل يبارؾ في يعقكب ككؿ مالو .

ِ .شع ار أف أباىف ظمميف كظمـ رجميف .كقكليف ألنا نصيب :كبلـ يفيد النفي أل أنو ليس ليف نصيب

فأباىف قد ظمميف .كقكليف أجنبيتيف باعنا= كأننا لسنا بنتيو فيك لـ يعطنا شيئان مف المير كال أم ىدايا.
بؿ أخذ كؿ شئ لنفسو فكأنو باعنا كأخذ الثمف خدمة يعقكب لو.

ُٖ
ُٕ
ً ً ً
اءهي ىعمىى ا ٍل ًجم ً
س ى
يع يم ٍقتىىناهي
اـ ىي ٍعقي ي
اؽ يك َّؿ ىم ىكاشيو ىك ىجم ى
اؿ ،ىك ى
س ى
كب ىك ىح ىم ىؿ أ ٍىكالى ىدهي ىكًن ى
ى
األيات (ُٕ " -:)ُٖ -فىقى ى
اؽ أىًب ً
َّاف أىر ً
ً
ً ً ً ًَّ
ً
الًَّذم ىك ى ً
يو إًلىى أ ٍىر ً
اف".
س ىح ى
ض ىك ٍن ىع ى
يء إًلىى إً ٍ
اـ ،ل ىي ًج ى
اف قىد اقٍتىىنى :ىم ىكاش ىي اقٍت ىنائو التي اقٍتىىنى في فىد ى ى ى
ُٗ
ً
اف قى ٍد م ى ً
ييا" .
أية (ُٗ) " -:ىكأ َّ
اف فى ىك ى
ىما الى ىب ي
س ىرقى ٍت ىراحي يؿ أ ٍ
اـ أىًب ى
ضى ل ىي يج َّز ىغ ىن ىم يو ،فى ى
ى
ىص ىن ى
ىذه غمطة أخرم لراحيؿ فيي سرقت أصناـ أبييا= األصناـ المذككرة ىنا تسمي الترافيـ كىي تماثيؿ صغيرة في

شكؿ أشخاص كاف الكثنييف يضعكنيا في بيكتيـ كيتفاءلكف بيا كيعتقدكف أنيا تجمب الخير كيستشيركنيا .كقد
سرقتيا راحيؿ ربما بنفس المعاني فيي تتفاءؿ بيا كتسيؿ ليـ رحمتيـ كتمنع كالدىا مف أف يستشير ىذه األصناـ
فبل يدركيـ كعجيب أف راحيؿ التي عاشرت يعقكب رجؿ اهلل كرجؿ الصبلة كؿ ىذا العمر يككف ليا مثؿ ىذه

المعتقدات الكثنية .ىي تمثؿ المسيحي الذم مازاؿ يحمؿ خطاياه في قمبو .كبسبب ىذه األصناـ ثار الباف ككاف
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ناكيان عمي اإلنتقاـ ممف سرقيا .كىكذا يفعؿ الشيطاف مع كؿ مف يحتضف خطايا في قمبو فيك يطمب كؿ ما ىك

مختبئ فينا لذلؾ يقكؿ الكتاب " مف يكتـ خطاياه ال ينجح".
َِ
اف األىر ً
ام ّْي إً ٍذ لى ٍـ يي ٍخ ًب ٍرهي ًبأىنَّ يو ىى ً
ب" .
أية (َِ) " -:ىك ىخ ىد ى
ار ه
كب ىق ٍم ى
ع ىي ٍعقي ي
ب الى ىب ى ى
كخدع يعقكب قمب الباف= أم لـ يظير لو أنو سكؼ ييرب منو.

ُِ
اف لى يو ،ىكقىاـ ىك ىع ىبر َّ
اد" .
الن ٍي ىر ىك ىج ىع ىؿ ىك ٍج ىي يو ىن ٍح ىك ىج ىب ًؿ ًج ٍم ىع ى
ب يى ىك ىك يك ُّؿ ىما ىك ى
أية (ُِ) " -:فى ىي ىر ى
ى
ى
كعبر النير :النير ىك نير الفرات .كالمسيح عبر بنا مياه المعمكدية كأكؿ خطكة نحك أكرشميـ السماكية كلساف

حالنا يقكؿ مع راحيؿ كليئة أف أبينا القديـ عدك الخير عاممنا كغرباء كسمبنا حياتنا كحريتنا كأمجادنا كنحف اآلف

منطمقيف مع عريسنا المسيح (يعقكب الحقيقي) في طريؽ كنعاف السماكية.

جبؿ جمعاد= ىك ككرة صخرية ككاف جبميا حاج انز بيف األ ارمييف كالكنعانييف كأسماه يعقكب جمعيد.
ِِ
ب" .
اف ًفي ا ٍل ىي ٍكًـ الثَّالً ًث ًبأ َّ
أية (ِِ) " -:فىأ ٍ
يخ ًب ىر الى ىب ي
كب قى ٍد ىى ىر ى
ىف ىي ٍعقي ى
الباف ىنا في سعيو كراء المككب المنطمؽ إلي كنعاف يمثؿ عدك الخير .كىكذا صنع فرعكف حينما إنطمؽ كراء

الشعب بقيادة مكسي (أم نسؿ يعقكب).

فأخبر الباف في اليكـ الثالث = فعدك الخير لـ يتعرؼ عمي سر عمؿ المسيح الخبلصي إال بقيامة المسيح في

اليكـ الثالث فكىبنا الحياة.
ِّ
ىخ ىذ إً ٍخكتى يو مع يو كسعى كراءهي م ًسيرةى س ٍبع ًة أىي و
َّاـ ،فىأ ٍىد ىرىك يو ًفي ىج ىب ًؿ ًج ٍم ىعا ىد".
أية (ِّ) " -:فىأ ى
ى ىى ى ىى ىى ى ى ى ى ى
ىك سعي كراء يعقكب مع جيش مف إخكتو كىكذا إبميس ككؿ جنكده كراءنا في محاكلة لمنعنا.

كقد لحقو في جبؿ جمعاد= أم عمي مسافة كبيرة جدان كىذا كاف راجعان غالبا لخطة ذكية مف يعقكب فالمسافة

كانت حكالي ََْ كـ مف مكاف الباف حتي جبؿ جمعاد .فغالبان حينما نكم يعقكب أف ييرب خطط ليذا عمي مدة

طكيمة كليس في سبعة أ ياـ فقط .فيك حرؾ كؿ مكاشيو أكال كحينما تحرؾ ىك كانت مكاشيو ذات الحركة البطيئة
قد صارت قرب جبؿ جمعاد .كبعد أياـ مف رحيؿ مكاشيو تحرؾ ىك كعائمتو .كككف مسيرة الباف كانت ٕ أياـ

فيذا إشارة ألف عدك الخير يظؿ يبلحقنا طكاؿ أياـ العمر (ٕ أياـ العمر)= كؿ العمر.

ِْ
اف األىر ً
ً
كب ًب ىخ ٍي ور أ ٍىك
ام ّْي ًفي يح ٍمًـ المٍَّي ًؿ ىكقى ى
احتى ًرٍز ًم ٍف أ ٍ
اؿ لى يوٍ « :
ىف تي ىكمّْ ىـ ىي ٍعقي ى
أية (ِْ) " -:ىكأىتىى اهللي إلىى الى ىب ى ى
ش ٌر»".
ى

ىذه ىي عناية اهلل بأكالده فيك ىحذر الباف مف أف يؤذم يعقكب .فمماذا نخاؼ إف كاف اهلل يحمينا ىكذا .كىذا
تفسير لقكؿ اهلل إلبراىيـ "أنا ترس لؾ" (تؾُٓ . )ُ :
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بخير أك بشر :بخير أم تحاكؿ بكبلمؾ المعسكؿ أف تعيده ألراـ .كبشر أم ال تؤذيو .فاهلل يحمينا مف خداعات
إبميس كمف أذيتو.
ِٓ
اف ىم ىع إً ٍخ ىكًت ًو ًفي ىج ىب ًؿ
أية (ِٓ) " -:ىفمى ًح ى
ب الى ىب ي
ؽ الى ىب ي
ب ىخ ٍي ىمتى يو ًفي ا ٍل ىج ىب ًؿ .فى ى
كب قى ٍد ى
ض ىر ى
ض ىر ى
كب ،ىكىي ٍعقي ي
اف ىي ٍعقي ى
اد" .
ًج ٍم ىع ى

يعقكب ضرب خيمتو في الجبؿ :ىذا تعبير رائع عف الكنيسة التي تحيا في السماكيات فالجبؿ يشير لمسماكيات

كألف الكنيسة راسخة .كالباف أيضان أتي إلي الجبؿ .كأحسف شرح ليذا في أؼ ٔ" ُِ:فإف مصارعتنا ليست مع دـ
كلحـ بؿ مع الرؤساء… مع أجناد الشر الركحية في السماكيات" فالشيطاف ال يحتمؿ أف الكنيسة تحيا في

السماكيات فيحاربيا ىناؾ ليجذبيا لؤلرضيات.

ِٔ
الس ٍي ً
ت ىق ٍم ًبي ،كس ٍق ى ً
اؿ الىب ي ً
ؼ؟ "
س ىب ىايا َّ
ت ،ىكقى ٍد ىخ ىد ٍع ى
كب « :ىما ىذا فى ىع ٍم ى
اف ل ىي ٍعقي ى
أية (ِٔ) " -:ىكقى ى ى
ت ىب ىناتي ىك ى
ى ي
ِٕ
ُّؼ ىكا ٍل يع ً
ش ّْي ىع ىؾ ًبا ٍلفى ىر ًح ىكاألى ىغ ًان ّْيً ،بالد ّْ
كد" ،
ت يخ ٍف ىي نة ىك ىخ ىد ٍعتىًني ىكلى ٍـ تي ٍخ ًب ٍرًني ىحتَّى أي ى
أية (ِٕ) " -:لً ىما ىذا ىى ىرٍب ى
بالدؼ كالعكد= ىنا الباف يخ ادع .إال أف ىذا القكؿ يعبر عف إنييار القيـ الركحية في العائمة فرفقة كدعكىا

بالصبلة كالبركات .كاآل ف ىك كاف يكد أف يكدعيـ بإحتفاالت عالمية ،دؼ كعكد .عمي أف الباف كاف يكد أف

يمنعيـ تمامان مف الرحيؿ.

ِٗ
ِٖ
ش ِّرا،
ىص ىن ىع ًب يك ٍـ ى
ت! ًفي قي ٍد ىرًة ىي ًدم أ ٍ
اآلف ًب ىغ ىب ىاكوة فى ىع ٍم ى
األيات (ِٖ " -:)ِٗ -ىكلى ٍـ تى ىد ٍع ًني أيقىّْب يؿ ىب ًن َّي ىكىب ىن ًاتي؟ ى
ىف أ ٍ
كً
لو أىًبي يك ٍـ ىكمَّ ىم ًني ا ٍل ىب ً
ش ٌر" .
كب ًب ىخ ٍي ور أ ٍىك ى
احتى ًرٍز ًم ٍف أ ٍ
لك ٍف إً ي
ار ىح ىة قى ًائالنٍ :
ىف تي ىكمّْ ىـ ىي ٍعقي ى
ى
ى
َّ
ت إًلىى ب ٍي ًت أىًب ى ً ً
ٍت آلً ىي ًتي؟»".
ت أل َّىن ىؾ قىًد ا ٍ
س ىرق ى
شتى ٍق ى
ت ىذ ىى ٍب ى
اآلف أى ٍن ى
أية (َّ) " -:ىك ى
ى
يؾ ،ىكلك ٍف ل ىما ىذا ى
لماذا سرقت أليتي=ىذا دليؿ الغباكة الركحية فيؿ تسرؽ اآللية .كال تدافع عف نفسيا.
ُّ
ً
ب ٍاب ىنتى ٍي ىؾ ًم ّْني" .
كب ىكقى ى
ت أل ّْىني يق ٍم ي
اف« :إً ّْني ًخ ٍف ي
اؿ لًالى ىب ى
ت لى ىعمَّ ىؾ تى ٍغتىص ي
اب ىي ٍعقي ي
ىج ى
أية (ُّ) " -:فىأ ى
ِّ
ً ً
ً
كب
أية (ِّ) " -:اىلًَّذم تى ًج يد آلً ىيتى ىؾ ىم ىع يو الى ىي ًع ي
َّاـ إً ٍخ ىكًت ىنا ا ٍنظي ٍر ىما ىذا ىمعي ىك يخذٍهي ل ىن ٍفس ىؾ» .ىكلى ٍـ ىي يك ٍف ىي ٍعقي ي
يش .قيد ى
ىف ر ً
س ىرقىتٍ ىيا".
اح ى
يؿ ى
ىي ٍعمى يـ أ َّ ى

ال يعيش= يعقكب كاف يقصد أف الباف يقتؿ مف معو األصناـ .كلكف قيؿ أنو تنبأ عف مكت راحيؿ في الطريؽ.
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اريتىٍي ًف كلىـ ي ًج ٍد .ك ىخرج ًم ٍف ًخب ً
ً
ً
أية (ّّ)ّّ " -:فى ىد ىخ ىؿ الىب ي ً
اء لى ٍي ىئ ىة ىكىد ىخ ىؿ
ى
ى ىى
اء ا ٍل ىج ً ى ى ٍ ى
اء ىي ٍعقي ى
ى
اء لى ٍي ىئ ىة ىكخ ىب ى
كب ىكخ ىب ى
اف خ ىب ى
ًخباء ر ً
يؿ" .
اح ى
ى ىى
ّْ
ضعتٍيا ًفي ًح ىد ً
احي يؿ قى ٍد أ ى ً
أية (ّْ) " -:ك ىكا ىن ٍت ر ً
اف يك َّؿ
س ٍت ىعمى ٍي ىيا .فى ىج َّ
س الى ىب ي
ى
ىخ ىذت األ ٍ
اـ ىك ىك ى ى ى
اجة ا ٍل ىج ىم ًؿ ىك ىجمى ى
ى
ى
ىص ىن ى
ا ٍل ًخب ً
اء ىكلى ٍـ ىي ًج ٍد".
ى
حداجة الجمؿ= ما يكضع فكؽ الجمؿ لمرككب عميو كىك إذا كضع عمي األرض يصمح لمجمكس عميو.

األيات (ّّٓٓ" -:)ّٖ -كقىالى ٍت ألىًبييا« :الى ي ٍغتى ٍظ ً
ام ىؾ أل َّ
ادةى
ىستى ًطيعي أ ٍ
ىف ىعمى َّي ىع ى
ى
س ّْيدم أ ّْىني الى أ ٍ
ى
ى
ى
ىم ى
كـ أ ى
ىف أىقي ى
ّٔ
ً
النس ً
اف « :ىما يج ٍرًمي؟ ىما
كب ىكقى ى
اء» .فىفىتَّ ى
اؿ لًالى ىب ى
اص ىـ الى ىب ى
اب ىي ٍعقي ي
أج ى
اف .ىك ى
اـ .فىا ٍغتىاظى ىي ٍعقي ي
ش ىكلى ٍـ ىي ًجد األ ٍ
كب ىك ىخ ى
ّْ ى
ىص ىن ى
يع أىثى ً
يت كرًائي؟ ّٕإً َّن ىؾ جسس ى ً
ً
ً ً
َّاـ
ت ًم ٍف ىج ًم ً
يع أىثى ًاثي .ىما ىذا ىك ىج ٍد ى
اث ىب ٍي ًت ىؾ؟ ى
ت ىجم ى
ى ى ٍ
ض ٍع يو ي
ىخطيَّتي ىحتَّى ىحم ى ى ى
ىي ىنا قيد ى
ّٖ
ً
إً ٍخكًتي كًا ٍخكًت ىؾ ،ىف ٍمي ٍن ً
اش ىغ ىن ًم ىؾ
آلف ًع ٍ
س ًق ٍط ،ىك ًك ىب ى
ش ًر ى
صفيكا ىب ٍي ىن ىنا اال ثٍ ىن ٍي ًف .اى ى
س ىن نة أىىنا ىم ىع ىؾ .ن ىع ي
ي
اج ىؾ ىك ًع ىن ياز ىؾ لى ٍـ تي ٍ
يف ى
ى ى ى
لى ٍـ آ يك ٍؿ" .

ّٗ
يح ً
سركقى ىة َّ
الن ىي ً
س يركقى ىة
ت أٍ
س يرىىاً .م ٍف ىي ًدم يك ٍن ى
ض ٍر إًلى ٍي ىؾ .أىىنا يك ٍن ي
يس نة لى ٍـ أ ٍ
ار أ ٍىك ىم ٍ
ىخ ى
أية (ّٗ) " -:فى ًر ى
ت تى ٍطمي يب ىيا .ىم ٍ ي
المٍَّي ًؿ".

فريسة لـ أحضر إليؾ= كاف الراعي مسئكؿ عف كؿ ما ييسرؽ مف القطيع فيرد لصاحب القطيع عكضو ،كلكنو
ال يسأؿ عما تفترسو الكحكش عمي أف يحضر جزء مف الفريسة لصاحب القطيع إال إف حتي ىذا لـ يصنعو
يعقكب بؿ كاف يعكض الباف عف الغنـ المفترسة مف عنده .كىنا نرم أف مف إيجابيات يعقكب أمانتو كما أف مف

سمبياتو المكر كالخداع .كىنا تأمؿ لمخداـ .إف كانت الغنـ ىكذا ثمينة عند صاحب القطيع فكـ باألكلي النفكس

أماـ المسيح صاحب القطيع.

مسركقة النيار أك مسركقة الميؿ= كاف الباف يطمب التعكيض عف كؿ ما يسرؽ كيعقكب يرد لو.

ُْ
َْ
ت ًفي ا َّلن ىي ً
آلف لًي
ار ىيأٍ يكميًني ا ٍل ىح ُّر ىكًفي المٍَّي ًؿ ا ٍل ىجمً ي
األيات (َْ " -:)ُْ -يك ٍن ي
يد ،ىكطى ىار ىن ٍك ًمي ًم ٍف ىع ٍي ىن َّي .اى ى
شر م َّر و
ت أٍ ً
ت ًس ًن و
س ىن نة ىب ٍاب ىنتى ٍي ىؾ ،ىك ًس َّ
ات".
ًع ٍ
س ىن نة ًفي ىب ٍي ًت ىؾ .ىخ ىد ٍمتي ىؾ أ ٍىرىب ىع ىع ى
يف ًب ىغ ىن ًم ىؾ .ىكقى ٍد ىغي ٍَّر ى
ش ير ى
ش ىرةى ى
كف ى
يج ىرتي ىع ى ى ى

لو أىًبي إً ى ً ً
ص ىرفٍتىًني فى ً
شقًَّتي
أية (ِْ)ِْ " -:لى ٍكالى أ َّ
ار نغا .ىم ى
اف ىم ًعي ،لى يك ٍن ى
س ىح ى
ىف إً ى
ت ى
اؽ ىك ى
يـ ىك ىى ٍي ىب ىة إً ٍ
اآلف قى ٍد ى
لو إ ٍب ىراى ى
َّخ ىؾ ا ٍل ىب ً
ار ىح ىة»".
ب ىي ىد َّ
م قى ٍد ىن ى
ظ ىر اهللي ،فى ىكب ى
ىكتى ىع ى
ىيبة اسحؽ= لـ يذكر اسـ أبيو مباشرة إحترامان لو كتعظيمان لو.

ّْ
اف كقى ى ً
كف ىب ًن َّي ،ىكا ٍل ىغ ىن يـ
كب« :ا ٍل ىب ىن ي
ات ىب ىن ًاتي ،ىكا ٍل ىب ين ى
اؿ ل ىيعقي ى
ىج ى
األيات (ّْ " -:)ْٓ -فىأ ى
اب الى ىب ي ى
ْْ
ً
ً
اآلف ىىمي َّـ ىن ٍقطى ٍع
أى ٍن ى
يف ىكلى ٍد ىف؟ فى ى
ىص ىنعي ًب ًي َّف ا ٍل ىي ٍكىـ أ ٍىك ًبأ ٍىكالىًد ًى َّف الًَّذ ى
ت تىىرل فى يي ىك لي .فى ىب ىناتي ىما ىذا أ ٍ
ْٓ
ش ً
كدا"،
اى ندا ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ» .فىأ ى
كف ى
كب ىح ىج نار ىكأ ٍىكقىفى يو ىع يم ن
فى ىي يك ي
ىخ ىذ ىي ٍعقي ي

ىغ ىن ًمي ،ىك يك ُّؿ ىما
ت،
ىع ٍي ندا أىىنا ىكأى ٍن ى
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ْٔ
اؾ ىعمىى
أية (ْٔ)" -:
كب ًإل ٍخ ىكًت ًو« :ا ٍلتى ًقطيكا ًح ىج ىارةن» .فىأ ى
ىكقى ى
ىخ يذكا ًح ىج ىارةن ىك ىع ًمميكا ير ٍج ىم نة ىكأى ىكميكا يى ىن ى
اؿ ىي ٍعقي ي
الر ٍج ىم ًة".
ُّ

أكمكا عمي الرجمة= ىي ذبيحة عيد كقارف مع آية ْٓ (فكانكا يذبحكف كيأكمكف ليتعاىدكا) كيككف العمكد كالرجمة
(ككمة الحجارة) التي نصبكىا كأكمكا عمييا ،ىي شيادة بينيما حتي ال يعبرىا أحدىـ إلي الطرؼ األخر ليؤذيو.

ْٕ
يد»".
س ٍي يدكثىا» ىكأ َّ
كب فى ىد ىع ى
أية (ْٕ) " -:ىكىد ىع ى
اىا « ىج ٍم ًع ى
اىا الى ىب ي
ىما ىي ٍعقي ي
اف « ىي ىج ٍر ى
يجر سيدكثا= كممة ارامية كجمعيد كممة عبرية ككبلىما يعنياف رجمة الشيادة.
ْٖ
ً
ًً
ً
الر ٍجم ية ًىي ى ً
ًً
اس يم ىيا
األيات (ْٖ " -:)ْٗ -ىكقى ى
اؿ الى ىب ي
شاى ىدةه ىب ٍيني ىكىب ٍي ىن ىؾ ا ٍل ىي ٍكىـ» .لذل ىؾ يدع ىي ٍ
اف« :ىذه ُّ ى
ى
ْٗ
ً
ض ىنا ىع ٍف ىب ٍع و
ض" .
الر ُّ
اؿ« :لً يي ىر ًاق ًب َّ
صفىاةى» ،أل َّىن يو قى ى
« ىج ٍم ًع ى
ب ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ ًحي ىن ىما ىنتىىك ىارل ىب ٍع ي
يد» .ىك «ا ٍلم ٍ
يجب أعادة ترتيبيـ ليككنكا ْٖكقاؿ الباف ىذه الرجمة ىي شاىدة بينى كبينؾ اليكـ ْٗ لذلؾ دعي إسميا جمعيد

كالمصفاة ألنو قاؿ… الخ كالمصفاة= تعني برج المراقبة .أم أف يعقكب أطمؽ عمي الرجمة إسميف جمعيد

كالمصفاة.
َٓ
ش ً
ً
ً
ً
ً
اى هد
اف ىم ىع ىنا .ايٍنظي ٍر ،اىهللي ى
سه
س إً ٍن ى
اء ىعمىى ىب ىناتي .لى ٍي ى
س ن
األيات (َٓ " -:)ُٓ -إً َّن ىؾ الى تيذ ُّؿ ىب ىناتي ،ىكالى تىأٍ يخ يذ ن ى
ُٓ
اف لًيعقيكب « :يىكىذا ً
ت ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ".
ىذ ًه ُّ
ىب ٍي ًني ىكىب ٍي ىن ىؾ» .ىكقى ى
ض ٍع ي
الر ٍج ىم ية ،ىك يى ىكىذا ا ٍل ىع يم ي
كد الًَّذم ىك ى
اؿ الى ىب ي ى ٍ ى
ى
ِٓ
الر ٍجم ىة إًلى ٍي ىؾ ،كأ َّىن ىؾ الى تىتىجاكيز ً
ًً
ش ً
اى ىدةه ً
ش ً
ىذ ًه
أية (ِٓ)" -:
ىذ ًه ُّ
الر ٍج ىم ية ىك ى
ى
اى هد ا ٍل ىع يم ي
ىى
ى
كد أ ّْىني الى أىتى ىج ىاكيز ىذه ُّ ى
كد إًلى َّي لً َّ
مشّْر.
ُّ
الر ٍج ىم ىة ىكى ىذا ا ٍل ىع يم ى

لمشر= أم يمكف تجاكزىا لكف لمخير كالمكدة كالصداقة.
ً ً
ً
لو إً ٍبر ً
أية (ّٓ)ّٓ" -:إً
اؽ".
اى
كف ىب ٍي ىن ىنا» .ىك ىحمى ى
س ىح ى
ي
ض ى
كر ،آلً ىي ية أىًبي ًي ىما ،ىي ٍق ي
ؼ ىي ٍعقي ي
يـ ىكآل ىي ية ىن ي
كب ًب ىي ٍي ىبة أىًبيو إً ٍ
اح ى
ى
ى
إلو إبراىيـ كألية ناحكر= ىنا يظير كثنية الباف بؿ كناحكر.
ْٓ
اما ىكىباتيكا ًفي
اما ،فىأى ىكميكا ى
يح نة ًفي ا ٍل ىج ىب ًؿ ىكىد ىعا إً ٍخ ىكتى يو لً ىيأٍ يكميكا ى
كب ىذ ًب ى
األيات (ْٓ " -:)ٓٓ -ىكىذ ىب ىح ىي ٍعقي ي
ط ىع ن
ط ىع ن
ٓٓ
َّؿ ب ًن ً
اف إًلىى ىم ىك ًان ًو".
ضى .ىك ىر ىج ىع الى ىب ي
ا ٍل ىج ىب ًؿ .ثي َّـ ىب َّك ىر الى ىب ي
يو ىكىب ىن ًات ًو ىكىب ىارىك يي ٍـ ىك ىم ى
احا ىكقىب ى ى
ص ىب ن
اف ى

334

انتكىَه ( األصحاح انثاوٍ وانثالثىن)

األصحاح الثاني كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

اآلف يعقكب إنطمؽ في إتجاه كنعاف كىك تخمص مف مضايقات الباف لكنو األف بدأ يشعر بالخكؼ بؿ بالرعب
مف عيسك كانتقامو المتكقع كيعقكب خاؼ مف إنتقاـ عيسك منو كمف زكجاتو كأكالده.
ً ِ
ُ
ضى ًفي طى ًر ً
ش
يق ًو ىكالىقىاهي ىمالى ًئ ىك ية
األيات (ُ " -:)ِ-ىكأ َّ
اهلل .ىكقى ى
آى ٍـ« :ى ىذا ىج ٍي ي
كب إً ٍذ ىر ي
كب فى ىم ى
اؿ ىي ٍعقي ي
ىما ىي ٍعقي ي
ً
اس ىـ ذلً ىؾ ا ٍل ىم ىك ً
اف « ىم ىح ىنا ًي ىـ»".
اهلل!» .فى ىد ىعا ٍ

القاه مالئكة اهلل= لقد كاف المبلئكة حكلو دائما لكنو لـ يكف يراىـ .كىـ اآلف يشعركنو بكجكدىـ تشجيعان لو إلزالة
مخاكفو مف عيسك .كىناؾ معني آخر رائع .فيا ىك مككب الكنيسة المنطمؽ في إتجاه كنعاف السماكية كالمبلئكة

ترافؽ المككب كما حممت المبلئكة لعازر المسكيف كىك منطمؽ لمسماء .كيبدك أف عدد المبلئكة كاف كبي انر جدان

فأسماىـ يعقكب جيش اهلل .كدعا المكضع محنايـ أم معسكريف أك محمتيف .ألف يعقكب كعائمتو كانا يمثبلف

جيشان كالمبلئكة جيشان آخر .كما أركع ىذه الصكرة عف الكنيسة المجاىدة كالكنيسة المنتصرة فى السماء ،كالمسيح
ىك حجر الزاكية الذم كحد األرضييف مع السمائييف .كىذا لو تطبيؽ رائع في الطقس القبطي في صبلة الساعة

الثانية عشر يكـ الجمعة العظيمة حينما يردد الشمامسة في الييكؿ لحف ثكؾ تي تي جكـ (ممثميف لمسمائييف)

كيرد عمييـ الشعب مف الكنيسة بنفس المحف (ممثميف الكنيسة عمي األرض).

جيش اهلل = عند العبرانييف حينما يضاؼ إسـ اهلل عمى شئ فيذا لمداللة عمى ضخامتو .كىنا تعنى جيشا عظيما
ككبي ار جدا .كلك قمنا جبؿ اهلل فيذا يعنى جبؿ ضخـ جدا كىكذا.
ْ
ض س ًعير ًبالىً
ىخ ً
األيات (ّّ " -:)ٖ -كأىرس ىؿ يعقيكب رسالن قيدَّام يو إًلىى ًعيسك أ ً
يو إًلىى أ ٍىر ً
ىم ىريى ٍـ قى ًائالن:
ىد
أ
د
ي
ى
يى
ى ٍ ى ىٍ ي ي ي
ى
كـ ،ىكأ ى
ى
ى
ٓ
كف لً ً ً
ص ىار لًي ىبقىهر
يس ىك :ى ىك ىذا قى ى
اف ىكلى ًبثٍ ي
كب :تى ىغ َّرٍب ي
ت إًلىى ى
ت ًع ٍن ىد الى ىب ى
اؿ ىع ٍب يد ىؾ ىي ٍعقي ي
اآلف .ىكقى ٍد ى
س ّْيدم ع ي
«ى ىك ىذا تىقيكلي ى ى
ٔ
ً
س ّْي ًدم لً ىكي أ ً
يف:
ىج ىد ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ٍي ىؾ» .فىىر ىج ىع ُّ
ت أل ٍ
س ٍم ي
ير ىك ىغ ىن هـ ىك ىع ًب ه
كب قى ًائمً ى
س يؿ إًلىى ىي ٍعقي ى
الر ي
يخ ًب ىر ى
اء .ىكأ ٍىر ى
يد ىكاً ىم ه
ىك ىحم ه
ٍ
ٕ
ً
«أىتى ٍي ىنا إًلىى أ ً
اؽ ًب ًو
ىخ ى
ضا قى ًاد هـ لًمًقى ًائ ىؾ ،ىكأ ٍىرىبعي ًم ىئ ًة ىر يجؿ ىم ىع يو» .فى ىخ ى
ض ى
كب ًجدِّا ىك ى
يسك ،ىك يى ىك أ ٍىي ن
اؼ ىي ٍعقي ي
يؾ ،إًلىى ع ي
ٖ
ش ا ٍلك ً
اؿ« :إً ٍف ج ً
اح ًد
ش ٍي ًف .ىكقى ى
يف ىم ىع يو ىكا ٍل ىغ ىن ىـ ىكا ٍل ىبقى ىر ىكا ٍل ًج ىم ى
اؿ إً ىلى ىج ٍي ى
س ىـ ا ٍلقى ٍكىـ الًَّذ ى
يسك إًلىى ا ٍل ىج ٍي ً ى
اء ع ي
ى ى
األ ٍىم ير ،فىقى ى
ش ا ٍلب ً
اقي ىن ً
اج نيا»".
ض ىرىب يو ،ىي يك ي
ىك ى
كف ا ٍل ىج ٍي ي ى

مازاؿ يعقكب في ضعفو البشرم خائفان بعد أف أراه اهلل أنو حماه مف الباف كبعد أف رأم جيش المبلئكة .كىنا

نجده يرسؿ ألخيو كأنو يستأذنو في أف يعكد كليعرؼ مشاعره تجاىو .كاستخدـ لغة اإلتضاع… سيدم عيسك…
عبدؾ يعقكب .كحينما سمع أف عيسك آتيا كمعو ََْ رجؿ خاؼ جدان .كككف عيسك يأتي كمعو ََْ رجؿ فيذا
إعبلنا عف غناه كقكتو .كبدأ يعقكب يفكر في تقسيـ عائمتو إلي جيشيف لينجك جزء منيـ لك ضرب عيسك الجيش

اآلخر.

335

انتكىَه ( األصحاح انثاوٍ وانثالثىن)

ٗ
ب الًَّذم قى ى ً
اؿ يعقيكب« :يا إً ى ً ً ً
جع إًلىى
الر َّ
اؽَّ ،
س ىح ى
يـ ىكًا ى
اؿ ل ىي :ا ٍر ٍ
األيات (ٗ " -:)ُِ -ىكقى ى ى ٍ ي ى
لو أىًبي إً ٍ
لو أىبي إ ٍب ىراى ى
يع األ ً ً
ً
يع أىٍل ى ً
يح ًس ىف إًلى ٍي ىؾً َُ .
ً
ً
ت إًلىى ىع ٍب ًد ىؾ.
ير أىىنا ىع ٍف ىج ًم ً
ص ىن ٍع ى
يرًت ىؾ فىأ ٍ
ىما ىنة الَّتي ى
ى
صغ ه
أ ٍىرض ىؾ ىكًالىى ىعش ى
طاف ىؾ ىك ىجم ً ى
ً ً ً
ُُ ً ً ً ً
اآلف قى ٍد ً
ؼ
ت ىج ٍي ى
يس ىك ،أل ّْىني ىخ ًائ ه
ص ٍر ي
ام ىع ىب ٍر ي
ت ى ىذا األ ٍيريد َّف ،ىك ى
ش ٍي ًف .ىن ّْجني م ٍف ىيد أىخي ،م ٍف ىيد ع ي
ص ى
فىًإ ّْني ًب ىع ى
ُِ
سمى ىؾ ىك ىرٍم ًؿ ا ٍل ىب ٍح ًر الًَّذم الى يي ىع ُّد
ًم ٍن يو أ ٍ
ت قى ٍد يق ٍم ى
يف .ىكأى ٍن ى
ىف ىيأ ًٍت ىي ىكىي ٍ
ض ًرىب ًني األ َّيـ ىم ىع ا ٍل ىب ًن ى
يح ًس يف إًلى ٍي ىؾ ىكأ ٍ
ت :إً ّْني أ ٍ
ىج ىع يؿ ىن ٍ
لً ٍم ىكثٍىرًة»" .
نجد ىنا صبلة يعقكب كىي أكؿ صبلة يذكرىا الكتاب بكمماتيا كتفاصيميا.

يا إلو أبي إبراىيـ= اهلل بالنسبو لو ليس إليان محتجبان عف البشر .بؿ ىناؾ عبلقة شخصية بيف اهلل كبيف عائمتو،

جده كأبيو .ىك أب لو كلعائمتو.

الرب الذم قاؿ= ىك يذكر اهلل بمكاعيده كاهلل يفرح بأكالده الذيف يصركف عمي تحقيؽ المكاعيد اإلليية لذلؾ تقكؿ
الكنيسة في صمكاتيا "أذكر يارب كذا ككذا"…

صغير انا= ىك شعكر بالضعؼ كاإلنسحاؽ أماـ اهلل.
بعصام عبرت= أم كنت ال أممؾ شيئان.

األف قد صرت جيشيف= إذا ىذه بركة مف اهلل .فيك يشكر اهلل عمي بركاتو كنعمو كيذكرىا لو كىناؾ تأمؿ أف
يعقكب الذم خرج بعصاه يمثؿ المسيح الذم حمؿ صميبو .كيعقكب رجع بعائمتو كالمسيح إقتني كنيستو.

ً ً ُْ
ُّ
ً ً ً ًً
اؾ ًت ٍم ىؾ المٍَّيمى ىة كأ ى ً
يف
يسك أىخ
يوً :م ىئتى ٍي ىع ٍن وز ىك ًع ٍ
ات يى ىن ى
األيات (ُّ " -:)ُِ -ىكىب ى
ش ًر ى
ىخ ىذ م َّما أىتىى ًب ىيده ىىديَّ نة لع ي
ى
ُٓ
يف بقىرةن كع ى ً
ً
ً
ير و
يف أىتىانا
افً ،ع ٍ
ساً ،م ىئتى ٍي ىن ٍع ىج وة ىك ًع ٍ
يف ىك ٍب ن
ش ًر ى
شا ،ثىالى ًث ى
ش ًر ى
يف ىناقى نة يم ٍرض ىع نة ىكأ ٍىكالى ىد ىىا ،أ ٍىرىبع ى ى ى ى ى
تى ٍي ن
ش ىرةى ث ى
ُٔ
ً
اؿ لًع ًب ً
ً و
ً
ًً ً
ً
ش ىرةى ىح ًم و
س ىح نة
ىك ىع ى
يد ًهٍ « :
اجتى يازكا قيدَّامي ىكا ٍج ىعميكا في ٍ
يعا ىعمىى ح ىدة .ىكقى ى ى
يعا قىط ن
ير ،ىكىدفى ىع ىيا إًلىى ىيد ىع ًبيده قىط ن
ُٕ
ً
ً
ً
ب؟
يع ىكقى ًط و
ىب ٍي ىف قى ًط و
ت؟ ىكًالىى أ ٍىي ىف تىذ ى
سأىلىؾ قى ًائالنً :ل ىم ٍف أى ٍن ى
صى
ٍى ي
يسك أىخي ىك ى
ادفى ىؾ ع ي
ىم ىر األ َّىك ىؿ قىائالن« :إً ىذا ى
يع» .ىكأ ى
كلًم ٍف ى ىذا الًَّذم قيدَّام ىؾ؟ ُٖتىقيك يؿ :لًع ٍب ًد ىؾ يعقيكب .يىك ىى ًديَّ هة مرسمى هة لً ً ً
اء ىنا».
يس ىك ،ىك ىىا يى ىك أ ٍىي ن
ضا ىك ىر ى
س ّْيدم ع ي
ى
يٍ ى
ىٍ ى ى
ى
ى
ى ى
ُٗ
افً « :ب ًم ٍث ًؿ ى ىذا ا ٍل ىكالىًـ تي ىكمّْم ى ً
ً
َّ ً
ً
اء ا ٍلقي ٍط ىع ً
يس ىك ًحي ىن ىما تى ًج يدكىن يو،
يع َّ
الس ًائ ًر ى
ىم ىر أ ٍىي ن
ضا ا ٍلثىانى ىكالثال ىث ىك ىجم ى
كف ع ي
يف ىك ىر ى
ي
ىكأ ى
َِ
الس ًائرًة أىم ً
ً ً
امي ،ىكىب ٍع ىد ذلً ىؾ
اء ىنا» .ألىنَّ يو قى ى
ىستى ٍع ًط ي
ىكتىقيكلي ى
كب أى ٍي ن
كف :يى ىكىذا ىع ٍب يد ىؾ ىي ٍعقي ي
اؿ« :أ ٍ
ضا ىك ىر ى
ؼ ىك ٍج ىي يو ًبا ٍل ىيديَّة َّ ى ى
ً
ىف يرفىع ك ٍج ًيي»ُِ .فى ٍ ً
ات ًت ٍم ىؾ المٍَّيمى ىة ًفي ا ٍل ىم ىحمَّ ًة".
َّام يو ،ىكأ َّ
ىما يى ىك فى ىب ى
سى أ ٍ ى ٍ ى ى
أى ٍنظيير ىك ٍج ىي يو ،ىع ى
اجتى ىازت ا ٍل ىيديَّ ية قيد ى
مجزة .كؿ ىدية تمييا ىدية
ىنا يعقكب يرسؿ ىدايا ضخمة إلي عيسك يطفئ بيا لييب غضبو .كىك يرسميا إليو أ

حتي يأسر قمب أخيو .كأمر خدامو حاممي اليدايا بأف يككف كبلميـ في منتيي التكاضع= سيدم عيسك…

عبدؾ يعقكب.

ىخ ىذ ام أرىتى ٍي ًو كج ً ً
َّ ً
أية (ِِ)ِِ " -:ثي َّـ قى ً ً
ُّكؽ" .
ىح ىد ىع ى
اض ىة ىيب ى
ش ىر ىك ىع ىب ىر ىم ىخ ى
ارىيتىٍيو ىكأ ٍىكالى ىدهي األ ى
ىى
اـ في ت ٍم ىؾ الم ٍيمىة ىكأ ى ٍ ى
ى
مخاضة يبكؽ= يبكؽ ىك أحد ركافد األردف .كمخاضة تعني جزء ضحؿ يعبر باألقداـ.
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ِّ
ً
اف لى يو".
أية (ِّ) " -:أ ى
ىج ىاز ىما ىك ى
م ،ىكأ ى
ىخ ىذ يى ٍـ ىكأ ى
ىج ىازيى يـ ا ٍل ىكاد ى
ِْ ً
اف ىحتَّى طيميكًع ا ٍلفى ٍج ًر ِٓ .ىكلى َّما ىأرىل أ َّىن يو الى ىي ٍق ًد ير
سه
األيات (ِْ " -:)ِٗ -فى ىبق ىي ىي ٍعقي ي
ص ىار ىع يو إً ٍن ى
كب ىك ٍح ىدهي ،ىك ى
ِٔ
ؽ فى ٍخ ًذ يعقي ً
ؽ فى ٍخ ًذ ًه ،فىا ٍن ىخمى ىع يح ُّ
ب يح َّ
طمى ىع ا ٍلفى ٍج ير».
اؿ« :أى ٍ
طمً ٍق ًني ،أل َّىن يو قى ٍد ى
ص ىار ىع ًت ًو ىم ىع يو .ىكقى ى
ىعمى ٍي ًو ،ى
ىٍ ى
ض ىر ى
كب في يم ى
ِٖ
ِٕ
اؿ« :الى أي ٍطمًقي ىؾ إً ٍف لى ٍـ تيىب ً
اس يم ىؾ ًفي ىما
كب» .فىقى ى
اس يم ىؾ؟» فىقى ى
ارٍك ًني» .فىقى ى
فىقى ى
اؿ « :ىي ٍعقي ي
اؿ« :الى يي ٍد ىعى ٍ
اؿ لى يو « :ىما ٍ
ِٗ
ت مع ً
اهلل ىك َّ
الن ً
اس ًم ىؾ».
اؿ« :أ ٍ
كب ىكقى ى
سأ ى
س ىرًائ ى
يؿ ،أل َّىن ىؾ ىج ى
اس ىكقى ىد ٍر ى
ىؿ ىي ٍعقي ي
ىب ٍع يد ىي ٍعقي ى
اى ٍد ى ى ى
ىخ ًب ٍرًني ًب ٍ
كب ىب ٍؿ إً ٍ
ت» .ىك ى
فىقى ى ً
اؾ".
اس ًمي؟» ىكىب ىارىك يو يى ىن ى
سأى يؿ ىع ًف ٍ
اؿ« :ل ىما ىذا تى ٍ
اهلل حاكؿ تثبيت يعقكب كتشجيعو برؤيا لبلباف ثـ برؤيا جيش المبلئكة كلكف يعقكب ظؿ في رعب .كنجد ىنا أف

اهلل يتعامؿ معو بأسمكب جديد ليشجعو كيعطيو ثقة بنفسو .كفي ىذه الميمة التي بدأت بالصبلة المذككرة ،مف

المؤكد أف يعقكب بعد أف أرسؿ ىديتو إستمر يجاىد في صبلتو .كظير لو إنساف كصارعو حتي طمكع الفجر.
كاهلل أعطي لو ىذه القكة لمصراع كالجياد فيك لـ يكف يممؾ ىذه القكة .كىناؾ رأييف في ىذا اإلنساف أكليما أنو
أحد ظيكرات المسيح قبؿ التجسد كثانييما أنو مبلؾ عمي شكؿ إنساف لكنو يمثؿ الحضرة اإلليية .ككاف ىدؼ
اهلل أف يعطيو ثقة بذاتو حينما يغمب فبل يخاؼ مف مقابمة عيسك .كلكف ىذا الصراع يشير لمجياد في الصبلة

كثمرة الجياد كالتمسؾ بمكاعيد اهلل لذلؾ بدأ الصراع جسديان كانتيي صراعان ركحيان كالي ىذا يشير ىكشع النبي ىك

ُِ . ْ،ّ:بكي كاسترحمو فيك لـ يكف صراعان جسديان كلكنو بكاء كطمب رحمة مف اهلل .ىك تمسؾ باهلل كلـ يرخو

"نش ّ " ْ:كلما رأم أنو ال يقدر عميو .بمعني أف المبلؾ حيف رأم يعقكب في جياده لـ يستسمـ بؿ ظؿ يصارع
طكاؿ الميؿ .األمر الذم بدا فيو المبلؾ كمف ىك مغمكب كيعقكب كغالب .كلكف ىؿ يغمب اهلل؟ نرجع لسفر

النشيد فنسمع "حكلي عنى عينيؾ فإنيما قد غمبتاني نش ٔ "ٓ:فاهلل يغمب بالدمكع كالتكبة كيعقكب ىنا بكي
كاسترحمو .كحتي ال يأتي إنتصار يعقكب بنتيجة عكسية فيدخؿ في الكبرياء ضرب المبلؾ حؽ فخذه فإنخمع.

كما سمح اهلل لبكلس بشككة في الجسد لكي ال يرتفع مف فرط اإلستعبلنات .كحؽ الفخذ ىك مفصؿ الفخذ ككممة

ضرب في العبرية تأتي بمعني لمسة خفيفة "لمس حؽ فخذه" كىذا لك أدم لخمع المفصؿ يككف مف لمس يعقكب
ليس إنسانان عاديان.

أطمقني :ىذه تبيف ما صار ليعقكب مف صداقة مع اهلل فالمبلؾ ال يريد أف يفارقو دكف أف يسألو ذلؾ  .كجياد
غصب كالغاصبكف يختطفكنو مت ُُ .ُِ:كلنبلحظ أف
يعقكب لحصكلو عمي البركة = ممككت السماكات يي ى
مشكمة يعقكب كانت خداعاتو كمكره كذلؾ بسبب إحساسو بالضعؼ كىا نحف نراه مرعكبان مف لقاء عيسك ،كاهلل
حاكؿ أف يظير لو أنو يسانده م ار ار عديدة.
ُ .نبكة لرفقة حتي قبؿ ميبلده
ِ .رؤيا السمـ في الطريؽ.

ّ .تكفيقو في لقاء راحيؿ كعائمتو.
ْ .البركة في بيت الباف.
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ٓ .رؤيا الباف كفييا إعبلف لحماية اهلل لو.
ٔ .رؤيا جيش المبلئكة.

كلكف النفسية الخائفة غير المصدقة ترتعب عند أكؿ ذكر لمشكمة مثؿ عيسك ،كتنسي كؿ إعبلنات كاحسانات

اهلل!! فكيؼ يتعامؿ اهلل مع ىذه الشخصية؟

يصارعو مبلؾ ليشعر بضعفو ،فيك كاف يتغمب عمي ضعفو بالحيؿ كالمكر كالخداع .كاآلف ما الحؿ مع مف

يصارعو كجيا لكجو؟ ال مكاف لمحيؿ كالخداع كالمكر .بؿ ىناؾ حؿ كاحد أف يبكي كيسترحـ كيصمي كيجاىد

كيغمب كيحصؿ عمي البركة  .كىنا يعرؼ كيؼ يتخمي عف ذاتو كاضعان كؿ ثقتو في اهلل .لذلؾ ما لـ تحمو الرؤم

كاإلعبلنات حمتو ىذه الرؤيا أك ىذا الجياد فاهلل يممس نقاط الضعؼ فينا فنشعر بضعفنا كاحتياجنا إليو كأف فيو
كفايتنا .كاآلف ىك كاف خائفان مف لقاء عيسك ألف فكره كحيمو لـ تسعفو فعيسك و
آت كمعو ََْ رجؿ كلكف بعد ىذا
المقاء عرؼ أف الحؿ ليس في الحيؿ كالمكر بؿ في جياده مع اهلل كأف اهلل ىك الذم يحفظو .ثـ نجد بعد ىذه

الحادثة أف المبلؾ يسأؿ يعقكب عف إسمو ال لجيمو بإسمو كلكف ليعمف لو أف إسمو القديـ يعقكب قد تغير إلي

اسـ جديد يناسب البركة التي حصؿ عمييا بجياده

إسرائيؿ :أمير اهلل أك قكم مع اهلل أك ىك مجاىد قكم في صؼ اهلل .ىك قكم بجياده فيك جاىد مع اهلل كمع
الناس

سار :أمير

إيؿ:اهلل

كمف ىذا األسـ سارة  :أميرة

فيككف إسرائيؿ= أمير اهلل

كليا تفسير آخر

إيس

ار
ار

إيؿ

إس

رجؿ

رأل

اهلل

إيؿ

كىذا التفسير يتفؽ مع تسمية يعقكب لممكاف فنكئيؿ.

كفي (ِٗ) يعقكب يسأؿ المبلؾ عف إسمو فبل يجيبو .كىذا يتمشي مع قكؿ المبلؾ لمنكح أبك شمشكف لماذا
تسأؿ عف إسمي كىك عجيب .كالمسيح ىك مف دعي عجيبان إليان مشي انر إش ٗ ٔ:كىك ىنا يرفض اإلجابة عف

إسمو فميعاد التجسد كاعبلف ىذه الحقيقة لـ يأتي أكانو.

َّ
اف «فى ًن ً
اس ىـ ا ٍل ىم ىك ً
ت اهللى ىك ٍج نيا لً ىك ٍج وو ،ىكين ّْج ىي ٍت ىن ٍف ًسي»" .
يئ ى
يؿ» قى ًائالن« :أل ّْىني ىنظى ٍر ي
أية (َّ) " -:فى ىد ىعا ىي ٍعقي ي
كب ٍ
فنيئيؿ= كجو اهلل .كأسمي المكاف ىكذا ألنو رأم اهلل كجيان لكجو كلـ يمت .كلـ يسمي بإسـ يحمؿ معني أنو غمب

اهلل بؿ ىك سعيد بأنو رأم اهلل كلـ يمت = كنجيت نفسي.
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ُّ
ش ىرقى ٍت لى يو َّ
يؿ ىك يى ىك ىي ٍخ ىمعي ىعمىى فى ٍخ ًذ ًه" .
أية (ُّ) " -:ىكأى ٍ
س إً ٍذ ىع ىب ىر فىنيكًئ ى
الش ٍم ي
كاشرقت لو الشمس=المسيح ىك شمس البر مؿ ْ .ِ:كما أجمؿ ىذا القكؿ فاآلف عرؼ يعقكب معرفة جديدة

عف اهلل فأشرؽ لو نكر المسيح بعد أف تخمي عف ذاتو ككضع ثقتو في الرب .كليس ميمان بعد ذلؾ أف يخمع عمي

فخذه = شككة الجسد مع المعرفة الحقيقية هلل تصبح ال شئ.

ِّ ً ً
ؽ َّ
ب يح َّ
ؽ
سا الًَّذم ىعمىى يح ّْ
س ىرًائي ىؿ ًع ٍر ى
ؽ ا ٍلفى ٍخ ًذ إًلىى ى ىذا ا ٍل ىي ٍكًـ ،أل َّىن يو ى
ض ىر ى
أية (ِّ) " -:لذل ىؾ الى ىيأٍ يك يؿ ىب ينك إً ٍ
الن ى
ً
ؽ َّ
كب ىعمىى ًع ٍر ً
سا" .
فى ٍخذ ىي ٍعقي ى
الن ى
عرؽ النسا = ىك ممتد مف الكرؾ إلي الكعب كيمر بجانب حؽ الفخذ كاجبلالن ليذه الكاقعة فالييكد يستخرجكنو
مف ذبائحيـ كال يأكمكنو.
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اإلصحاح الثالث كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

في اإلصحاح السابؽ جاىد مع اهلل بصبلتو كفي ىذا اإلصحاح يجاىد مع اإلنساف (عيسك) بمحبتو كتكاضعو،
بالمطؼ كاليدايا ،بإنكار الذات .اآل ف اليدايا كالمحبة كالتكاضع ليست عف خكؼ بعد البركة التي ناليا ،بؿ عف

حب .فالخكؼ تـ عبلجو في الصراع مع المبلؾ .كلقد إنتزع اهلل منو اإلعتداد بالذات كالمكر كانتزع أيضا منو
الخكؼ .كنجد ىنا عيسك مع يعقكب إنسانان محبان عطكفان يبكي حينما رأم أخكه بعد ىذا الفراؽ! فأيف الكحشية
السابقة؟ حقا إف أرضت الرب طرؽ إنساف جعؿ أعداؤه يسالمكنو .كحقا فإف قمكب الممكؾ كالناس في يد اهلل.

ُ
ً ً
ً
ً
س ىـ األ ٍىكالى ىد ىعمىى لى ٍي ىئ ىة
األيات (ُ " -:)ْ -ىك ىرفى ىع ىي ٍعقي ي
يسك يم ٍق ًب هؿ ىك ىم ىع يو أ ٍىرىبعي م ىئة ىر يجؿ ،فىقى ى
كب ىع ٍي ىن ٍيو ىكىنظى ىر ىكًا ىذا ع ي
ِ
يؿ كيكس ى ً
ً
كعمىى ر ً
ض ىع ا ٍل ىج ً
يؿ ىك ىعمىى ا ٍل ىج ً
يرا.
اح ى
ارىيتى ٍي ًف .ىك ىك ى
اء يى ٍـ ،ىك ىراح ى ى ي ي
ارىيتى ٍي ًف ىكأ ٍىكالى ىد يى ىما أ َّىكالن ،ىكلى ٍي ىئ ىة ىكأ ٍىكالى ىد ىىا ىك ىر ى
ؼ أىخ ن
ىى ى
ْ
ّ
يو .فىرىك ى ً
ىخ ً
ات حتَّى اقٍتىرب إًلىى أ ً
و
س ىج ىد إًلىى األ ٍىر ً
ىكأ َّ
يسك لًمًقى ًائ ًو ىك ىعا ىنقىوي
ىما يى ىك فى ٍ
ىى
س ٍب ىع ىم َّر ى
ضع ي
ض ى
َّام يي ٍـ ىك ى
ى
اجتى ىاز قيد ى
ىك ىكقى ىع ىعمىى يع ين ًق ًو ىكقىَّبمى يو ،ىكىب ىك ىيا".
الحظ أنو يضع راحيؿ المحبكبة كابنيا يكسؼ في المؤخرة حرصان عمييـ كىك إجتاز أماـ الجميع .كسجد في

إتضاع .ىنا يمثؿ المسيح الذم يتقدـ المككب محاميان عف عبيده كجسده أم كنيستو .كككف عائمتو كراءه فيذا
يعطييـ فرصة لميركب إعبلنان عف حمايتو ليـ كبذلو نفسو عنيـ .كالكتاب المقدس يعمف فضائؿ عيسك كمحبتو
كبكاؤه فكما أف الكتاب المقدس ال يخفي عيكب القديسيف فيك ال يخفي فضائؿ اإلنساف العالمي .كلكف لنعمـ أف

كؿ عطية صالحة ىي مف فكؽ مف عند اهلل .فاهلل ىك الذم جعؿ عيسك ىكذا ألجؿ يعقكب.

ٓ
ً
ص ىر ّْ
يف أى ٍن ىع ىـ
ىؤالى ًء ًم ٍن ىؾ؟» فىقى ى
اء ىكاأل ٍىكالى ىد ىكقى ى
اؿ « :ىما ي
اؿ« :األ ٍىكالى يد الًَّذ ى
س ى
الن ى
األيات (ٓ " -:)ٕ -ثي َّـ ىرفى ىع ىع ٍي ىن ٍيو ىكأ ٍىب ى
ٕ
ارىيتى ً
اهللي ًب ًي ٍـ ىعمىى ىع ٍب ًد ىؾ»ٔ .فىاقٍتىىرىب ًت ا ٍل ىج ً
س ىج يدكا.
س ىج ىدتىا .ثي َّـ ا ٍقتىىرىب ٍت لى ٍي ىئ ية أ ٍىي ن
ضا ىكأ ٍىكالى يد ىىا ىك ى
اف يى ىما ىكأ ٍىكالى يد يى ىما ىك ى
ً
ً
س ىج ىدا" .
كس ي
ىكىب ٍع ىد ذل ىؾ اقٍتىىر ى
ؼ ىك ىراحي يؿ ىك ى
ب يي ي
ٖ
ً
اؿ« :أل ً ً
اؿ« :ما ىذا ًم ٍن ىؾ يك ُّؿ ى ىذا ا ٍلج ٍي ً ً
س ّْي ًدم»".
ادفٍتي يو؟» فىقى ى
صى
ى
ىج ىد ن ٍع ىم نة في ىع ٍي ىن ٍي ى
ش الَّذم ى
أية (ٖ) " -:فىقى ى ى
ماذا منؾ كؿ ىذا الجيش= يقصد اليدايا التي سبقتو .ثـ حاكؿ عيسك أف يرفض اليدية فمو الكثير.
ٗ
اؿ ًعيسك« :لًي ىك ًثير ،يا أ ً
ىخي .لً ىي يك ٍف لى ىؾ الًَّذم لى ىؾ»".
أية (ٗ) " -:فىقى ى
ه ى
ي
َُ
ت ىك ٍج ىي ىؾ ىك ىما
أية (َُ) " -:فىقى ى
ت ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ٍي ىؾ تىأٍ يخ ٍذ ىى ًدي ًَّتي ًم ٍف ىي ًدم ،أل ّْىني ىأر ٍىي ي
كب« :الى .إً ٍف ىك ىج ٍد ي
اؿ ىي ٍعقي ي
اهلل ،فىر ً
يرل ك ٍج يو ً
يت ىعمى َّي".
ض ى
يى ى
ى
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ألني رأيت كجيؾ كما يرم كجو اهلل = أم رأيت فيؾ صكرة اهلل الذم يقابمنا بالحب كالعفك فأنت ألنؾ عفكت
عني صرت ىكذا .أك رأيت في كجيؾ محبة كاحساف كعفك ىي نتيجة عمؿ اهلل معؾ.
ىخ ىذ" .
أية (ُُ) ُُ" -:يخ ٍذ ىب ىرىك ًتي الًَّتي أ ًيت ىي ًب ىيا إًلى ٍي ىؾ ،أل َّ
ش ٍي وء» .ىكأىلى َّح ىعمى ٍي ًو فىأ ى
ىف اهللى قى ٍد أى ٍن ىع ىـ ىعمى َّي ىكلًي يك ُّؿ ى
ُّ
ُِ
ىف األ ٍىكالى ىد
س ّْي ًدم ىعالً هـ أ َّ
َّام ىؾ» .فىقى ى
األيات (ُِ " -:)ُٔ -ثي َّـ قى ى
ٍى ٍب ،ىكأىذ ى
اؿ« :لً ىن ٍر ىح ٍؿ ىكىنذ ى
ٍى ي
اؿ لى يو « :ى
ب أىىنا قيد ى
اح ندا ماتى ٍت يك ُّؿ ا ٍل ىغ ىنًـُْ .لًي ٍجتىٍز ً
ُّكىا يكما ك ً
ً
ً ً ً
َّاـ
ى
ص هة ،ىكا ٍل ىغ ىن ىـ ىكا ٍل ىبقىىر الَّتي ع ٍندم يم ٍرض ىع هة ،فىًإ ًف ٍ
ى
استى ىكد ى ى ٍ ن ى
ىر ٍخ ى
ى
س ّْيدم قيد ى
اؽ عمىى ميمًي ًفي إًثٍ ًر األىمالى ًؾ الًَّتي قيد ً
ًً
َّامي ،ىكًفي إًثٍ ًر األ ٍىكالىًد ،ىحتَّى أ ً
س ّْي ًدم إًلىى
ىع ٍبده ،ىكأىىنا أ ٍ
ىستى ي ى ى ى
يء إًلىى ى
ىج ى
ٍ
ُٓ
ً
ً
اؿ« :لًما ىذا؟ ىد ٍع ًني أ ً
ىج ٍد ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ٍي
يف ىم ًعي» .فىقى ى
يسك« :أىتٍير يؾ ًع ٍن ىد ىؾ ًم ىف ا ٍلقى ٍكًـ الًَّذ ى
ير» .فىقىا ىؿ ع ي
ى
سع ى
ى
ُٔ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ير".
يسك ذل ىؾ ا ٍل ىي ٍكىـ في طى ًريقو إًلىى ى
س ّْيدم» .فى ىر ىج ىع ع ي
ى
سع ى
نجد ىنا يعقكب يرفض أف يسير في الطريؽ مع عيسك أك أف يبقي عيسك مف رجالو معو فيك ال يضمف

تصرفاتو .كىك ال يحتاج لحماية أحد طالما ىك في حماية اهلل.
ُٕ
اش ً
كت ،كب ىنى لً ىن ٍف ًس ًو ب ٍيتنا ،كص ىنع لًمك ً
ظالَّ وت .لًذلً ىؾ
يو ًم ى
األيات (ُٕ " -:)َِ -ىكأ َّ
ى
س ُّك ى ى ى
ىما ىي ٍعقي ي
ى ى ى ىى
كب فى ٍارتى ىح ىؿ إًلىى ي
ُٖ
ً ً
كب ى ً ً
ش ًكيـ الًَّتي ًفي أ ٍىر ً
اس ىـ ا ٍل ىم ىك ً
اء ًم ٍف
س ُّك ى
افً ،ح ى
ض ىك ٍن ىع ى
كت» .ثي َّـ أىتىى ىي ٍعقي ي
ىد ىعا ٍ
يف ىج ى
اف « ي
سال نما إلىى ىمدي ىنة ى ى
ً ً ُٗ
شً
اع ًق ٍطع ىة ا ٍلح ٍق ًؿ الًَّتي ىنصب ًفييا ىخ ٍيمتى يو ًم ٍف ي ًد ب ً
كر أىً
فىد ً
يـ ًب ًم ىئ ًة
ك
ي
ب
م
ح
ي
ن
ت
اب
ك
اـ ا ٍل ىمدي ىنة.
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
اـ .ىكىن ىز ىؿ أ ى
ى
ىم ى
َّاف أ ىىر ى
و َِ
ً
يؿ»".
س ىرًائ ى
اؾ ىمذ ىٍب نحا ىكىد ىعاهي «إً ى
اـ يى ىن ى
يؿ إً ى
لو إً ٍ
قىسيطىة .ىكأىقى ى
سككت=مظاؿ .ثـ أتي إلي شكيـ كاشترم ىناؾ حقبلن دفع فيو ثمنا غاليان مئة قسيطة .كالقسيطة =عممة مرتفعة

القيمة كعرفنا ىذا ألف أصحاب أيكب أعطكه كؿ كاحد ىدية قسيطة كاحدة (أم ِْ )ُُ:كيترجميا البعض

خركؼ كقد يككف السبب أف ىذه العممة قد رسـ عمييا خركؼ .ككاف أكؿ ما فعمو يعقكب أنو أقاـ ىناؾ مذبحان.

كىذه األرض التي إش تراىا يعقكب مف شكيـ ىي التي دفف فييا يكسؼ .كىي ثاني أرض مشتراة بعد المكفيمة.

كىذه األرض بقيت ممكان ليعقكب حتي بعد إقامتو في مصر .كلكف إقامة يعقكب في شكيـ كعدـ عكدتو فك انر لبيت

إ يؿ أك إلي بئر سبع حيث اسحؽ سببا لو مشكمة دينة .ىك خالؼ أمر اهلل لو في أف يعكد ألرض أبائو (ُّ)ّ:
لذلؾ حدثت المشكمة بؿ المشاكؿ.
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اإلصحاح الرابع كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

مشكمة دينة جاءت نتيجة لمسكني في مكاف الشر ،كعدـ تنفيذ أمر اهلل ،كالسكف في مكاف لـ يأمر بو اهلل.
أية (ُ)ُ " -:ك ىخرج ٍت ًدي ىن ية ٍاب ىن ية لى ٍي ىئ ىة الًَّتي كلى ىدتٍيا لًيعقيكب لًتى ٍنظير ب ىن ً
ات األ ٍىر ً
ض" ،
ى ى
ى ى ىٍ ى
ى ىى
كخرجت دينة… لتنظر بنات األرض = غالبان ىي خرجت لحضكر أحد اإلحتفاالت كما قاؿ يكسيفكس .كخرجت
لترم حمييف كمبلبسيف .ىي تمثؿ أكالد اهلل حينما يريدكف أف يتمثمكا بأكالد العالـ ،يعيشكا مثؿ أىؿ العالـ

كينجذبكا لشركر العالـ .كماذا كانت النتيجة
ُ .ضياع البنت.
ِ .سفؾ دماء.

ّ .خكؼ عائمة يعقكب مف اإلنتقاـ.

كىذه ىي طريقة الشيطاف فيك يدعكنا أكالن لمخركج مف بيت أبينا (الكنيسة) كبعد ذلؾ يمفت نظرنا لجماؿ العالـ

فننخدع .كالحظ أنو ال يدعكنا أكالن لمخطية بؿ لمخركج ثـ تأتي الخطية بعد ذلؾ كغالبان فمحاكلتو تتضمف اإلقناع
بأننا محركميف مف لذات العالـ.

ِ
آىا ى ً
يس األ ٍىر ً
م ىرًئ ً
اضطى ىج ىع ىم ىع ىيا ىكأى ىذلَّ ىيا ّ .ىكتى ىعمَّقى ٍت
كر ا ٍل ًح ّْك ّْ
ض ،ىكأ ى
األيات (ِ " -:)ّ -فى ىر ى
ىخ ىذ ىىا ىك ٍ
يـ ٍاب يف ىح يم ى
شك ي
ً
ً
ؼ ا ٍلفىتاةى".
ىح َّ
ب ا ٍلفىتىاةى ىكالى ى
طى
كب ،ىكأ ى
س يو ًبدي ىن ىة ٍاب ىنة ىي ٍعقي ى
ىن ٍف ي

كأحب الفتاة = ىذا ال يسمي حبان بؿ ىك شيكة فمف يحب فتاة ال يغتصبيا كيحجزىا في بيتو .كلكف منذ القدـ

إعتاد الناس أف يسمكا الشيكة حبان .كلكف الحب لو معني آخر كىك البذؿ .

ْ
ش ًكيـ حمكر أىًباه قى ًائالن « :يخ ٍذ لًي ً
الص ًب َّي ىة ىز ٍك ىج نة»".
ىذ ًه َّ
أية (ْ) " -:فى ىكمَّ ىـ ى ي ى ي ى ي
ً ً ً
أية (ٓ)ٓ " -:ك ً
كب ىحتَّى
َّس ًدي ىن ىة ٍاب ىنتى يو .ىكأ َّ
س ىك ى
ت ىي ٍعقي ي
سمعى ىي ٍعقي ي
ىما ىب ينكهي فى ىكا ينكا ىم ىع ىم ىكاشيو في ا ٍل ىح ٍق ًؿ ،فى ى
كب أ َّىن يو ىنج ى
ى ى
اءكا".
ىج ي

سككت يعقكب حيف سمع كاف ليعطي إلخكتيا الحؽ في التصرؼ .كىذه كانت عادة متبعة مع تعدد الزكجات.

فإخكة دينة مف أميما ليئة ىـ ليـ حؽ التصرؼ.
ٔ
كر أ يىبك
األيات (ٔ " -:)ٕ -فى ىخ ىر ىج ىح يم ي
ً
ً
الر ىجا يؿ ىكا ٍغتىاظيكا ًجدِّا أل َّىن يو
ب ّْ
سم يعكا .ىك ىغض ى
ى

ٕ
ً
ىً
يف
كب ًم ىف ا ٍل ىح ٍق ًؿ ًح ى
كب ل ىيتى ىكمَّ ىـ ىم ىع يو .ىكأىتىى ىب ينك ىي ٍعقي ى
يـ إًلىى ىي ٍعقي ى
شك ى
ض ً ً
ً
ص ىنعي" .
س ىرًائ ى
اج ىعة ٍاب ىنة ىي ٍعقي ى
يؿ ًب يم ى ى
ص ىن ىع قى ىب ى
كب ،ىكى ىك ىذا الى يي ٍ
اح نة في إً ٍ
ى

342

انتكىَه ( األصحاح انشابع وانثالثىن)

ً
األيات (ٖٖ " -:)ُِ -كتى ىكمَّـ حمكر معيـ قى ًائالن « :ى ً
َّاىا ىز ٍك ىج نة
ىعطيكهي إًي ى
س يو ًب ٍاب ىن ًت يك ٍـ .أ ٍ
يـ ٍابني قى ٍد تى ىعمَّقى ٍت ىن ٍف ي
شك ي
ى ى ى ي ي ى ى يى
َُ
ً
ٗكص ً
اس يك ينكا ىكاتَّ ًج يركا
كف األ ٍىر ي
كف ىم ىع ىنا ،ىكتى يك ي
س يك ين ى
اى يركىنا .تي ٍعطيكىن ىنا ىب ىن ًات يك ٍـ ،ىكتىأٍ يخ يذ ى
َّام يك يـٍ .
كف لى يك ٍـ ىب ىنات ىنا .ىكتى ٍ
ى ى
ض قيد ى
ُُ
اؿ ى ً
ً
ييا ىكًإل ٍخ ىكًت ىيا « :ىد يعكًني أ ً
يع ًطي.
ييا ىكتى ىممَّ يككا ًب ىيا» .ثي َّـ قى ى
ىع يي ًن يك ٍـ .فىالًَّذم تىقيكلي ى
كف لًي أ ٍ
ىج ٍد ًن ٍع ىم نة ًفي أ ٍ
يـ ألىًب ى
ف ى
شك ي
ُِ
ىعطيكًني ا ٍلفىتىاةى ىز ٍك ىج نة»".
يع ًط ىي ىك ىما تىقيكلي ى
كف لًي .ىكأ ٍ
ىكثّْيركا ىعمى َّي ًجدِّا ىم ٍي نار ىك ىع ًط َّي نة ،فىأ ٍ
ظف حمكر أنو يعكض يعقكب عف شرفو بأف يقدـ عرضان بأف يتزكج إبنو دينة .ثـ تقدـ بعرض سخي ،أف يدخمكا
في مصاىرات عائمية كيصيركا أسرة كاحدة كيسكنكا معان كيتاجركا كيتممككا ،ىك عرض كريـ كلكف ماذا يقدـ نظير
الشرؼ .كىنا نجد أسمكب مف أساليب إبميس فبعد أف يدعك اإلنساف لمخركج ثـ يغكيو بالخطية نجده يتقدـ خطكة

أبعد كيطمب المصاىرة كأف تحيا النفس معو كتسكف معو كلكف "أم شركة لمنكر مع الظممة"
األيات (ُُّّ " -:)ِٗ -فىأىجاب ب ينك يعقيكب ى ً
يختى يي ٍـ،
َّس ًدي ىن ىة أ ٍ
كر أ ىىباهي ًب ىم ٍك ور ىكتى ىكمَّ يمكا .أل َّىن يو ىك ى
ى ى ى ىٍ ى
اف قى ٍد ىنج ى
يـ ىك ىح يم ى
شك ى
ُٓ
ُْ
ؼ ،أل َّىن يو ىع هار لى ىنا .ىغ ٍي ىر أ َّىن ىنا ًبي ىذا
يختىىنا لً ىر يجؿ أ ٍ
ىف ين ٍع ًط ىي أ ٍ
ىغمى ى
ىف ىن ٍف ىع ىؿ ى ىذا األ ٍىم ىر أ ٍ
ستى ًطيعي أ ٍ
فىقىالي يكا لى يي ىما« :الى ىن ٍ
شعبا ك ً
ً
ً
ً
ُٔ ً
ً
ً
ً
ً
اح ندا.
ينكاتي يك ٍـ :إً ٍف ص ٍرتي ٍـ م ٍثمى ىنا ًب ىختٍن يك ٍـ يك َّؿ ىذ ىك ور .ين ٍعطي يك ٍـ ىب ىنات ىنا ىكىنأٍ يخ يذ لى ىنا ىب ىنات يك ٍـ ،ىكىن ٍ
ير ى ٍ ن ى
س يك يف ىم ىع يك ٍـ ىكىنص ي
ُٕ
ضي»ُٖ.فىحس ىف ىكالىميـ ًفي ع ٍي ىني حمكر كًفي ع ٍي ىني ى ً
ىف تى ٍختىًت ينكا ،ىنأٍ يخ يذ ٍاب ىنتىىنا كىنم ً
يـ
س ىم يعكا لى ىنا ،أ ٍ
ىكًا ٍف لى ٍـ تى ٍ
ى ٍ ىي ى ى
ى ي
ى ٍ
ي يٍ
شك ى
ى ٍ
يع ب ٍي ًت أىًب ً
ً
ً
كر ُٗ .ىكلى ٍـ ىيتىأ َّ
يو.
س ير نا
ىخ ًر ا ٍل يغالى يـ أ ٍ
كب .ىك ىك ى
ىف ىي ٍف ىع ىؿ األ ٍىم ىر ،أل َّىن يو ىك ى
اف أى ٍك ىرىـ ىجم ً ى
كر ًب ٍاب ىنة ىي ٍعقي ى
اف ىم ٍ
ٍب ًف ىح يم ى
َِ
يف «ُِ :ي ً
ش ًكيـ ٍاب ين يو إًلىى ىب ً
كف لى ىنا.
اب ىم ًدي ىن ًت يي ىما ،ىك ىكمَّ ىما أ ٍ
سالً يم ى
ىى ىؿ ىم ًدي ىن ًت يي ىما قى ًائمً ى
ىؤالىء ا ٍلقى ٍكيـ يم ى
فىأىتىى ىح يم ي
كر ىك ى ي
اسع ية الطَّرفى ٍي ًف أىماميـ .ىنأٍ يخ يذ لى ىنا ب ىن ًات ًيـ ىزكج و
ً
ً
س يك ينكا ًفي األ ٍىر ً
ات ىكين ٍع ًطي ًي ٍـ
ييا .ىك يى ىكىذا األ ٍىر ي
ى ٍ ٍى
ىف ٍم ىي ٍ
ض ىكىيتَّ ًج يركا ف ى
ض ىك ى
ى ى يٍ
ى
ِِ
شعبا ك ً
ً ً
اح نداً :ب ىختٍ ًن ىنا يك َّؿ ىذ ىك ور ىك ىما يى ٍـ
ىب ىن ًات ىنا .ىغ ٍي ىر أ َّىن يو ًبي ىذا فىقى ٍط ييك ًاتي ىنا ا ٍلقى ٍكيـ ىعمىى َّ
ير ى ٍ ن ى
الس ىك ًف ىم ىع ىنا ل ىنص ى
ِّ
كف مع ىنا»ِْ .فى ً ً
ً
ًً
كف مك ً
كر
اشي ًي ٍـ ىك يم ٍقتىىن ي
ىم ٍختيكين ى
اى ٍـ ىك يك ُّؿ ىب ىيائم ًي ٍـ لى ىنا؟ ينكاتي ًي ٍـ فىقى ٍط فى ىي ٍ
ى
س يكني ى ى ى
كف .أىالى تى يك ي ى ى
سم ىع ل ىح يم ى
ِٓ
ك ىً
يف ًم ٍف ىب ً
يف ًم ٍف ىب ً
اختىتى ىف يك ُّؿ ىذ ىك ور .يك ُّؿ ا ٍل ىخ ً
يـ ٍاب ًن ًو ىج ًميعي ا ٍل ىخ ً
ث ًفي
اب ا ٍل ىم ًدي ىن ًة .فى ىح ىد ى
اب ا ٍل ىم ًدي ىن ًة ،ىك ٍ
ار ًج ى
ار ًج ى
ى
شك ى
ًو
س ٍيفى يو ىكأىتىىيا ىعمىى
يف أ َّ
م ًدي ىن ىة ،أ ى
م أى
كبً ،ش ٍم يع ى
ا ٍل ىي ٍكًـ الثَّالً ًث إً ٍذ ىكا ينكا يمتىىك ّْج ًع ى
ىف ٍاب ىن ٍي ىي ٍعقي ى
ىخ ىك ٍ
ىخ ىذا يك ُّؿ ىكاحد ى
كف ىكالى ًك ى
ىخ ىذا ًدي ىن ىة ًم ٍف ب ٍي ًت ى ً
الس ٍي ً
ا ٍلم ًدي ىن ًة ًبأىم وف كقىتىالى يك َّؿ ىذ ىك ورِٔ .كقىتىالى حمكر ك ى ً
يـ ىك ىخ ىر ىجإِ .ثي َّـ
يـ ٍاب ىن يو ًب ىح ّْد َّ
ؼ ،ىكأ ى
ى
ىي ى ى
ى
ٍ ى
ى
شك ى
شك ى
ِٖ
ً
ً
ً
يريى ٍـ ىك يك ُّؿ ىما في
َّسكا أ ٍ
أىتىى ىب ينك ىي ٍعقي ى
كب ىعمىى ا ٍلقى ٍتمىى ىكىن ىي يبكا ا ٍل ىمدي ىن ىة ،ألىنَّ يي ٍـ ىنج ي
يختى يي ٍـ .ىغ ىن ىم يي ٍـ ىكىبقى ىريى ٍـ ىك ىحم ى
ىخ يذكهِٗ .كسبكا كىنيبكا يك َّؿ ثىركًت ًيـ ك يك َّؿ أى ٍطفىالً ًيـ ،كًنساء يىـ ك يك َّؿ ما ًفي ا ٍلبي ً
ً
ً ً
كت "
يي
ا ٍل ىمدي ىنة ىك ىما في ا ٍل ىح ٍق ًؿ أ ى ي ى ى ى ٍ ى ى ي
ٍى ٍ ى
ٍ ى ى ى ٍ ى ى
نجد ىنا حيمة شمعكف كالكم لئلنتقاـ لشرؼ دينة كشرؼ العائمة كخطأىـ كاف

ُ .خداع  -:فأىؿ شكيـ كحمكر إعتبركىـ أصدقاء .ككافقكا عمي الختاف ألجميـ.

ِ .إستغالؿ الديف -:فيـ أقنعكا شكيـ كحمكر بأف ىذا أم الختاف ىك ضركرة دينية لمزكاج.
ّ .ىـ نظركا لخطأ شكيـ كلـ ينظركا لخطية أختيـ فيي التي ذىبت إلييـ كربما ما حدث كاف برضاىا.
ْ .ىـ لـ يقتمكا المخطئ بؿ قتمكا الجميع ككانكا أبرياء كىذه كحشية كبربرية
ٓ .لـ يراعكا كرـ كمكدة أىؿ شكيـ كعرضيـ الذم عرضكه.

حقا لقد أخطأ شكيـ إذ ظف المسألة صفقة تجارية .كلكف أبناء يعقكب تصرفكا بطريقة خاطئة .
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َّ
ً
ً
اف األ ٍىر ً
س َّك ً
يف
أية (َّ) " -:فىقى ى
كب لً ى
ض ا ٍل ىك ٍن ىع ًان ّْي ى
ش ٍم يع ى
اؿ ىي ٍعقي ي
َّام ع ٍن ىد ي
كف ىكالى ًكم « :ىكد ٍَّرتي ىماني ًبتى ٍك ًري ًي يك ىما إًي ى
يد أىىنا ىكىب ٍي ًتي»" .
ض ًريبكىن ًني ،فىأىًب ي
كف ىعمى َّي ىكىي ٍ
يف ،ىكأىىنا ىنفىهر ىقمًي هؿ .فى ىي ٍجتى ًم يع ى
ىكا ٍل ًف ًر ًزّْي ى
ىي جريمة كحشية أزعجت نفس يعقكب ككدرتو كجعمتو خائفان مف اإلنتقاـ .ىك اآلف يتألـ بسبب مكر إبنيو .لقد

صارت حياتو كميا سمسمة مف األالـ.

ُّ
ً
يخ ًت ىنا؟»".
ير ىزًان ىي وة ىي ٍف ىع يؿ ًبأ ٍ
أية (ُّ) " -:فىقىاالى« :أىىنظ ى
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اإلصحاح الخامس كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

ُ
اؾ مذٍبحاً ً
ً
ً
هلل الًَّذم
ت إً ى
األيات (ُ " -:)ْ -ثي َّـ قى ى
يؿ ىكأ ًىق ٍـ يى ىن ى
ص ىع ٍد إًلىى ىب ٍي ى
اص ىن ٍع يى ىن ى ى ى ن
اؿ اهللي ل ىي ٍعقي ى
اؾ ،ىك ٍ
كب« :قيـ ا ٍ
ِ
ً
ت ًم ٍف ك ٍج ًو ًعيسك أ ً
يب ىة
يؾ» .فىقى ى
ىخ ى
يف ىى ىرٍب ى
كب لً ىب ٍي ًت ًو ىكلً يك ّْؿ ىم ٍف ىك ى
ظى ىي ىر لى ىؾ ًح ى
اف ىم ىع يوٍ « :
اع ًزليكا اآلل ىي ىة ا ٍل ىغ ًر ى
اؿ ىي ٍعقي ي
ي
ى
ّ
ً ً
ً ً
ً
اب لًي ًفي
ص ىع ٍد إًلىى ىب ٍي ًت إً ى
ىص ىن ىع يى ىن ى
استى ىج ى
اؾ ىمذ ىٍب نحاً هلل الَّذم ٍ
يؿ ،فىأ ٍ
الَّتي ىب ٍي ىن يك ٍـ ىكتىطى َّي يركا ىكأ ٍىبدليكا ث ىي ىاب يك ٍـ .ىكٍل ىنقي ٍـ ىكىن ٍ
ْ
ً ً
ت ًف ً
يكًـ ً
اف ىم ًعي ًفي الطَّ ًري ً
يب ًة الًَّتي ًفي أ ٍىي ًدي ًي ٍـ
ؽ الًَّذم ىذ ىى ٍب ي
ضيقىًتي ،ىك ىك ى
يو» .فىأ ٍ
كب يك َّؿ اآلل ىية ا ٍل ىغ ًر ى
ىعطى ٍكا ىي ٍعقي ى
ىٍ
ت ا ٍلب ٍطم ًة الًَّتي ًع ٍن ىد ى ً
يـ".
ىكاألىق ىا
ط الًَّتي ًفي آ ىذ ًان ًي ٍـ ،فى ى
ٍر ى
ط ىم ىرىىا ىي ٍعقي ي
كب تى ٍح ى ي ى
شك ى
اهلل ىنا يجدد الدعكة ليعقكب حتي يصعد إلي بيت إيؿ ليقيـ ىناؾ كيصنع مذبحان هلل .كاذ شعر بأف ىناؾ ستتـ

مقابمة اهلل إىتـ بدفف كعزؿ كؿ اآللية الغريبة (الترافيـ) ىذه التي سرقتيا راحيؿ كما كاف مع عبيده قبؿ أف يدخمكا

في العيد اإلليي .ككؿ ما نيبو أكالده مف شكيـ .

[ كلنبلحظ أف عبيد يعقكب كانكا مف أراـ حيث تنتشر الكثنية كلنبلحظ أف أكالد يعقكب قد سبكا نساء كأطفاؿ

عائمة شكيـ ككميـ كث نيكف] .فبل يمكف أف نقابؿ اهلل إال عمي أساس القداسة كعزؿ كؿ ما ىك غريب عف اهلل
كدفنو .كدفف ىذه األشياء يشير لدفف كؿ عمؿ شيطاني ككؿ فكر شرير تحت خشبة الصميب كتطبيؽ لقكؿ

بكلس الرسكؿ "صمب العالـ لي كأنا صمبت لمعالـ" كأبدلكا ثيابكـ = إشارة إلي تطيير الجسد كنقاكتو كاألقراط:
ىذه لـ تكف تستخدـ في الزينة فقط بؿ ألغراض دينية خرافية كجمب الخير كابعاد الحسد كليذا السبب فالعجؿ
الذىبي الذم صنعو ىاركف لمشعب كاف مف أقراطيـ.
ٓ
ؼ ً
اهلل ىعمىى ا ٍل يم يد ًف الًَّتي ىح ٍكلى يي ٍـ ،ىفمى ٍـ
اف ىخ ٍك ي
أية (ٓ) " -:ثي َّـ ىر ىحميكا ،ىك ىك ى
كاف خكؼ اهلل= أكقع اهلل رعبان عمي مف حكؿ يعقكب حتي ال يمسكه

يسعكا كر ً
كب".
اء ىبني ىي ٍعقي ى
ى ٍ ىٍ ى ى ى
فمـ يجسر أحد أف يذىب كراءه أك يقتفي

أثره .ىـ شعركا بأف رىبة اهلل ظاىرة في حياة ىذا اإلنساف.

ٔ
كز الًَّتي ًفي أ ٍىر ً
يف ىم ىعوي.
ت إً ى
كب إًلىى لي ى
اف ،ىك ًى ىي ىب ٍي ي
يؿ .يى ىك ىك ىج ًميعي ا ٍلقى ٍكًـ الًَّذ ى
ض ىك ٍن ىع ى
األيات (ٔ " -:)ٕ -فىأىتىى ىي ٍعقي ي
ٕ
ىخ ً
يف ىىرب ًم ٍف ك ٍج ًو أ ً
ً
يو" .
اؾ ى
يؿ ىب ٍي ًت إً ى
اف «إً ى
يؿ» أل َّىن يو يى ىن ى
ىكىب ىنى يى ىن ى
اؾ ىمذ ىٍب نحا ،ىكىد ىعا ا ٍل ىم ىك ى
ظ ىي ىر لى يو اهللي ح ى ى ى
ى

ً
أية (ٖ)ٖ" -:كماتى ٍت ىدبكرةي مر ً
كت»".
ت إً ى
كف ىبا يك ى
يؿ تى ٍح ى
ت ىب ٍي ى
ض ىع ية ًرٍفقى ىة ىكيد ًف ىن ٍت تى ٍح ى
اس ىم ىيا «أىلُّ ى
ت ا ٍل ىبمُّكطىة ،فى ىد ىعا ٍ
ي ى يٍ
ىى
عجيب أف ييتـ الكتاب بمكت دبكرة مرضعة رفقة كال يذكر الكتاب مكت رفقة نفسيا ككؿ ما يذكره الكتاب أف

رفقة مدفكنة في مغارة المكفيمة (تؾ ْٗ )ُّ:كالسبب ببساطة أف رفقة ترمز لمكنيسة التي ال تمكت ركحيان كلكنيا

تمكت جسديان عمي رجاء القيامة .ككؿ أجساد القديسيف مدفكنة عمي رجاء القيامة.
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ككاف لممرضعات منزلة كبيرة كاحتراـ يقترب مف منزلة األـ .كقد أحضرىا يعقكب مف بيت أبيو إسحؽ في
حبركف ،كربما أف يعقكب كاف يزكر كالده اسحؽ .كفي إحدم الزيارات إستأذنو أف تقيـ معو دبكرة ليأخذ بركتيا

كغالبان كانت أمو رفقة قد ماتت خبلؿ ىذه الفترة .كيقدر المفسريف عمر دبكرة في ىذا الكقت بحكالي َُٖ سنة.

تحت بيت إيؿ= أم في مكاف منخفض في بيت إيؿ أك بجكارىا .الكف باككت :بمكطة البكاء كبيت إيؿ تعني بيت
اهلل  .ىناؾ أقاـ داكد الذم يمثؿ الكنيسة المجاىدة كىناؾ دفنت دبكرة التي تمثؿ الراقديف .كالكنيسة اآلف تصمي
في كؿ صبلة عشية أكشية الراقديف فالكؿ أحياء كراقديف ىـ كنيسة كاحدة كبيتان كاحدان لمرب.

َُ
ٗ
ً
اس يم ىؾ
اء ًم ٍف فىد ى
ضا ًح ى
كب أ ٍىي ن
األيات (ٗ " -:)ُٓ -ىكظى ىي ىر اهللي ل ىي ٍعقي ى
اـ ىكىب ىارىك يو .ىكقىا ىؿ لى يو اهلليٍ « :
يف ىج ى
َّاف أ ىىر ى
ُُ
ً
اؿ لى يو اهللي:
يؿ» .ىكقى ى
س ىرًائ ى
س ىرًائ ى
كب ،ىب ٍؿ ىي يك ي
يما ىب ٍع يد ىي ٍعقي ى
ىي ٍعقي ي
اس ىم يو «إً ٍ
يؿ» .فى ىد ىعا ٍ
اس يم ىؾ إً ٍ
كف ٍ
كب .الى يي ٍد ىعى ٍ
اس يم ىؾ ف ى
ُِ
كف ًم ٍن ىؾ ،كمميك هؾ سي ٍخرج ى ً
ً
ً
ض الًَّتي
ص ٍم ًب ىؾ .ىكاأل ٍىر ي
يموـ تى يك ي
ىى ي ي
ير .أىثٍم ٍر ىكا ٍكثيٍر .أي َّم هة ىك ىج ىم ى
كف م ٍف ي
«أىىنا اهللي ا ٍلقىد ي
ىي
اع ية أ ى
ُّ
اؽ ،لى ىؾ أ ٍ ً
ىعطى ٍي ي ً ً
ص ًع ىد اهللي ىع ٍن يو ًفي ا ٍل ىم ىك ً
اف الًَّذم
يع ًطي األ ٍىر ى
س ىح ى
سمً ىؾ ًم ٍف ىب ٍع ًد ىؾ أ ٍ
أٍ
ييا ،ىكلً ىن ٍ
يـ ىكًا ٍ
يعط ى
ض» .ثي َّـ ى
ت إ ٍب ىراى ى
ُْ
كدا ًم ٍف حج ور ،كس ىكب عمى ٍي ًو ً
اف الًَّذم ًف ً
ً ً
كدا ًفي ا ٍل ىم ىك ً
يبا،
يو تى ىكمَّ ىـ ىم ىع يو ،ىع يم ن
كب ىع يم ن
سك ن
ىى ى ى ى ى
ب ىي ٍعقي ي
صى
ى
فيو تى ىكمَّ ىـ ىم ىع يو .فى ىن ى
ُٓ
اف الًَّذم ًف ً
ً
اس ىـ ا ٍل ىم ىك ً
يؿ»".
ص َّ
ت إً ى
يو تى ىكمَّ ىـ اهللي ىم ىع يو « ىب ٍي ى
ب ىعمى ٍيو ىزٍيتنا .ىكىد ىعا ىي ٍعقي ي
كب ٍ
ىك ى
إذ طمر يعقكب اآللية الغريبة كصعد لبيت إيؿ كما أراد اهلل لو أكالن ،كىذه تناظر التكبة(،فبالتكبة نعكد كنرم اهلل

كنسمع صكتو) إستحؽ أف اهلل يظير لو كيجدد لو الكعد بالبركة .كقدـ يعقكب عمكدان حجريان كسكيبان مف الخمر
كالزيت .كسكب الزيت ىك لمتدشيف أك التكريس أم أف ىذا المكاف صار مخصصان هلل كسكب الخمر ىك إعتراؼ
الشخص هلل عمي إحساناتو كعبلمة تضحية .كاهلل يتنازؿ الذم ال تسعو السماء كاألرض كيقبؿ أف يسكف في

مكاف يعطيو لو اإلنساف كعبلمة عمي حمكلو كسط شعبو .كىناؾ لمعمكد الحجرم رمز آخر فيك إشارة لممسيح

حجر الزاكية الذم أعمف سكيب الخمر أم تقدمة الفرح كزيت المسحة الذم ىك حمكؿ الركح القدس عمي الكنيسة

ُٔ
سافى هة ًم ىف األ ٍىر ً
ض ىب ٍع يد ىحتَّى ىيأٍتيكا إً ىلى أىف ىٍراتى ىة ،ىكلى ىد ٍت
األيات (ُٔ " -:)َِ -ثي َّـ ىر ىحميكا ًم ٍف ىب ٍي ًت إً ى
يؿ .ىكلى َّما ىك ى
اف ىم ى
ُٕ
ىف ا ٍلقىا ًبمى ىة قىالى ًت لىيا« :الى تى ىخ ً
رً
ضا ٍاب هف
افي ،أل َّ
عس ىر ٍت ًكالى ىدتي ًيا أ َّ
يف تى َّ
احي يؿ ىكتى ىع َّ
س ىر ٍت ًكالى ىدتي ىيا .ىك ىح ىد ى
ث ًح ى
ىف ى ىذا أ ٍىي ن
ى
ى
ُٖ
ىما أىبكه فى ىدعاه «ب ٍني ً
ً
اف ًع ٍن ىد يخر ً ً
يف».
ام ى
لى ًؾ» .ىك ىك ى
اس ىم يو « ىب ٍف أيكًني» .ىكأ َّ ي ي ى ي ى ى
كج ىن ٍفس ىيا ،أل َّىن ىيا ىماتى ٍت ،أ َّىن ىيا ىد ىعت ٍ
ي
و َِ
ُٗفىماتى ٍت ر ً
احي يؿ ىكيد ًف ىن ٍت ًفي طى ًري ً
كد
كدا ىعمىى قى ٍب ًرىىا ،ىك يى ىك « ىع يم ي
كب ىع يم ن
ؽ أىف ىٍراتى ىة ،الًَّتي ًى ىي ىب ٍي ي
ب ىي ٍعقي ي
صى
ت لى ٍحـ .فى ىن ى
ى
ى
قى ٍب ًر ر ً
يؿ» إًلىى ا ٍل ىي ٍكًـ".
اح ى
ى
أفراتو= ىي بيت لحـ أم بيت الخبز حيث كلد المسيح .ىنا نجد قصة مكت راحيؿ المحبكبة .كعجيب أيضان اف

يذكر مناحة دبكرة كال يذكر أم مناحة أك بكاء عمي راحيؿ المحبكبة .فمكت راحيؿ التي تشير لكنيسة المسيح

يشير إلنتقاؿ الكنيسة مف ىذا العالـ إلي العالـ اآلخر كىذا فرح .كلنبلحظ أف راحيؿ كانت قد قالت "إعطني نسبلن

كاال أمكت" كىا ىي قد ماتت بسبب النسؿ كبسبب كالدتيا .ككثي انر ما يحجز اهلل عنا ما نظنو خي انر كيراه اهلل غير
ذلؾ .كمكت راحيؿ بعد كالدة بنياميف يشير ألف الكنيسة تظؿ تتمخض بأكالدىا متكجعة حتي متي كمؿ
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المختاركف ترحؿ الكنيسة كميا لتستريح أبديان .كما يؤلـ الكنيسة ىنا حتي تدعكه إبف أكني ،يفرح بو الرب فيدعكه

بنياميف ،إنيا تتألـ إلي حيف كتحزف كلكف حزننا يتحكؿ إلي فرح حيف ننطمؽ جميعان مع الرب عمي السحاب
كنككف عف يمينو .كراحيؿ كانت تريد تسمية إبنيا إبف أكني أم إبف حزني بسبب شدة ما قاستو مف األالـ

كاألحزاف ،أما أبكه فأسماه بنياميف أم أ بف اليميف كىي تسمية كميا رجاء في اهلل بالرغـ مف أحزانو ،عربكف القكة

لمشعب القديـ (األالـ ستككف سببان في كجكدنا عف يميف اهلل يك ُٔ.)ِِ-َِ:

اف إًسرًائي يؿ س ً
األيات (ُُِِ" -:)ِِ -ثي َّـ رح ىؿ إً ً
اء م ٍج ىد ىؿ ًع ٍد ور ِِ .ىك ىح ىد ى ً
اكنا ًفي
صى
ىى ٍ
ى
س ىرائي يؿ ىكىن ى
ث إ ٍذ ىك ى ٍ ى
ب ىخ ٍي ىمتى يو ىك ىر ى ى
يو ،ك ً
ً ً
ًت ٍم ىؾ األ ٍىر ً
ش ىر":
ض ،أ َّ
اض ى
كب اثٍ ىن ٍي ىع ى
ب ىك ٍ
س ىرًائي يؿ .ىك ىك ى
اف ىب ينك ىي ٍعقي ى
يكب ٍي ىف ىذ ىى ى
ىف ىأر ى
سم ىع إً ٍ
سّْريَّة أىًب ى ى
ط ىج ىع ىم ىع ًب ٍم ىي ىة ي
مجدؿ عدر  :أم برج عدر أك برج القطيع كىك مكضع يقع في سيؿ الرعاة شرقي بيت لحـ .كىنا حدثت خطية
رأكبيف البشعة التي فقد بسببيا البككرية كالذم ظؿ يعقكب يذكرىا لو بم اررة حتي فراش المكت (تؾ ْٗ.)ُْ:

كقكلو كسمع إسرائيؿ يعني أنو لـ يتكمـ لكنو كتـ في قمبو م اررة ال يمحكىا الزمف كال الكبلـ .كرأكبيف ظف أنو فعؿ

في الخفاء لكف ليس مكتكمان إال كيعمف.

ممحكظة أخيرة عمي حياة يعقكب
لماذا إختار اهلل يعقكب كترؾ عيسك ،بالرغـ مف كؿ ضعفات يعقكب كسقطات أبنائو ،اهلل إحتمؿ ضعؼ يعقكب

ككاف يكممو كيؤدبو كيعقكب خاضع بيف يديو كمستسمـ لمتأديب .أما عيسك الكحشي في طبعو فيذا ال يخضع

لعمؿ اهلل في حياتو فيناؾ خطيتيف ال يحتمميما اهلل:
ُ .الكبرياء.

ِ .الكحشية كالقسكة كحب اإلنتقاـ "أقكـ كأقتؿ أخي".
ىذه الخطايا تمنع عمؿ اهلل في اإلنساف فبل يتكمؿ كال يتأدب بتأديب اهلل كيككف مصيره الرفض .اهلل يرفض مف

ال يقبؿ التأديب .

ِّ
كف ِْ .ىك ٍاب ىنا
كف ىكالى ًكم ىكىي ييكىذا ىكىي َّ
سا ىك ير ىك ىزيبكلي ي
كب ،ىك ًش ٍم يع ي
يكب ٍي يف ًب ٍك ير ىي ٍعقي ى
األيات (ِّ " -:)ِٗ -ىب ينك لى ٍي ىئ ىة :ىأر ى
ِٔ
ِٓ
اري ًة لى ٍي ىئ ىة :ج ي ً
ً
اري ًة ر ً
ؼ كب ٍني ً
رً
ىؤالى ًء
اح ى
اح ى
ير .ي
يؿ :ىد ي
ام ي
ى
اف ىكىن ٍفتىالي .ىك ٍاب ىنا ًزٍلفى ىة ىج ً ى
كس ي ى ى ى
يؿ :يي ي
اد ىكأىش ي
يف .ىك ٍاب ىنا ًب ٍم ىي ىة ىج ً ى ى
ى
ِٕ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؽ أىًبيو إًلىى ىم ٍم ىرا ،قى ٍرىية أ ٍىرىب ىع ،الَّتي ى ىي
س ىح ى
يف يكلً يدكا لى يو في فىد ى
كب الَّذ ى
اء ىي ٍعقي ي
ىب ينك ىي ٍعقي ى
كب إًلىى إً ٍ
اـ .ىك ىج ى
َّاف أ ىىر ى
ِٗ
ِٖ
ث تى ىغ َّر ً ً
ات
كف ،ىح ٍي ي
كح يو ىك ىم ى
س ىح ي
س ىح ى
س ىح ي
اؽ ًم ىئ نة ىكثى ىم ًان ى
ىح ٍب ير ي
اؽ ير ى
ى
ىسمى ىـ إً ٍ
س ىن نة .فىأ ٍ
َّاـ إً ٍ
يـ ىكًا ٍ
يف ى
اؽ .ىك ىكا ىن ٍت أىي ي
ب إ ٍب ىراى ي
ً
كب ٍاب ىناهي" .
ش ٍي نخا ىك ى
ض َّـ إًلىى قى ٍك ًم ًو ،ى
ش ٍب ىع ى
ىكا ٍن ى
يسك ىكىي ٍعقي ي
َّاما .ىكىدفى ىن يو ع ي
اف أىي ن
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اإلصحاح السادس كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

لماذا إىتـ الكتاب بذكر قكائـ نسؿ عيسك؟
ُ .جاءت القكائـ مختصرة حتي يمكف لممؤمف أف يتفيـ األحداث الكاردة بعد ذلؾ عبر العصكر بمعرفتو
ألصؿ كؿ شعب أك أمة .كليظير أف الكتاب المقدس ليس أساطير كال قصص مؤلفة لكف أشخاصو قد

ظيركا في التاريخ فعبلن .كيظير مف إىتماـ الكتاب بنسؿ شخص مرفكض مثؿ عيسك ،أف البشرية كانت
كميا جسد كاحد كقد مزقتو الخطية فصار الجسد الكاحد شقيف األكؿ القديسيف الذيف إختاركا اهلل كالثاني

األشرار الذيف إختاركا العالـ.

ِ .الكتاب يذكر نسؿ عيسك ليظير أف اهلل بارؾ فيو كأنو أثمر كتحققت كعكد اهلل إلبراىيـ كاسحؽ .فيذه
البركات لعيسك كانت بسبب أبكيو القديسيف .ككانت كعكد اهلل ليما أف منيما يخرج ممكؾ كرؤساء كيككف
نسميـ كنجكـ السماء كتراب األرض .كفيو تحقيؽ لقكؿ اهلل لرفقة "في بطنؾ أمتاف" فيا نحف نرم أف

عيسك قد أصبح أمة كبيرة.

ّ .يتـ ىنا التركيز عمي عيسك ألنو سيتركو تمامان بعد ذلؾ كيتفرغ الكتاب لنسؿ يعقكب.

ْ .يظير ىنا أف نسؿ عيسك قد إمتمؾ األرض كأما يعقكب كأكالده فقد ظمكا مشرديف بؿ مستعبديف في
مصر مئات السنيف متغربيف في األرض لكف عمي رجاء ميراث أرض الميعاد كىذا رمز ألف الكنيسة
تحيا في العالـ متغربة عمي رجاء ميراث الحياة األبدية .أما الغرباء عف اهلل يمتمككا في ىذه األرض

سريعان كيصيركا ممككان .كال عجب فإبميس رئيس ىذا العالـ.

ٓ .مما سبؽ نرم أننا كمؤمنيف نفضؿ أف نحيا كغرباء عمي رجاء ميراث أكرشميـ السماكية عف أف نرث
كنممؾ في جبؿ سعير أم العالـ.

ٔ .يأتي الحديث عف عيسك قبؿ أف يحدثنا الكتاب عف يكسؼ كرمز لممسيح .فكما قاؿ بكلس الرسكؿ "لكف
ليس الركحاني أكالن بؿ الحيكاني كبعد ذلؾ الركحاني ُكك ُٓ.".َٓ-ْْ:

ٕ .أدكـ في صراعو منذ البطف مع يعقكب يشير لمصراع القديـ بيف نسؿ الحية كنسؿ المرأة ،بيف إبميس

كبيف أكالد اهلل .كنجد أف أدكـ كثي انر ما حاكؿ أف يعترض مسيرة أكالد اهلل كىذا ما يصنعو إبميس الذم ىك

قتاؿ لمناس منذ البدء .فيك يحاكؿ دائما أف يعترض مسيرة معامبلت اهلل مع أكالده.

ٖ .كقد سبؽ أف ذكرت أسماء نساء عيسك في (تؾ ِٔ .)ٗ :ِٖ+ّٓ ،ّْ:كنجد ىنا إختبلؼ في األسماء
بيف ما سبؽ كما كرد ىنا كالسبب ىك حمؿ األشخاص ألكثر مف اسـ كىذه كانت عادة سائدة بيف الرجاؿ

كالنساء .فعيسك ىك أدكـ .كسارام ىي سارة كأبراـ ىك إبراىيـ .كبكلس ىك شاكؿ كبطرس ىك صفا كىك

سمعاف… الخ كربما أف عيسك ىك الذم أطمؽ عمي زكجاتو األسماء الجديدة.
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ًَّ
ىذ ًه مكالً ي ً
ُ ً
كـ".
يد ع ي
أية (ُ) " -:ىك ى ى
يس ىك ،الذم يى ىك أ يىد ي
ِ
ت ع ىنى ًب ٍن ًت ً
ىخ ىذ ًعيسك ًنساءه ًم ٍف ب ىن ً
كف
أية (ِ) " -:أ ى
كف ا ٍل ًحثّْ ّْي ،ىكأ ي
اف :ىع ىدا ًب ٍن ى
ص ٍب يع ى
ت إًيمي ى
ات ىك ٍن ىع ى
ي ى ىي
ام ىة ًب ٍن ى ى
يىكلً ى
ى
يب ى
م"،
ا ٍل ًح ّْك ّْ

عدا بنت إيمكف الحثي :ىي بسمة (ِٔ .)ّْ:كأىكليبامة :بنت عني ىي ييكديت ككالدىا عني ىك بيرم .ألف
بيرم تعني صاحب بئر فيك الذم كجد الينابيع الحارة في البرية (آية ِْ) كالينابيع الحارة سميت ىنا الحمائـ.

كنجد ىنا مرة أنو يذكر الحكييف كمرة الحثييف .كىذا بسبب المصاىرات بينيـ فعني الحكم ىك بيرم الحثي ألف

أبكه حكم كأمو حثية .كالحكييف كالحثييف مف القبائؿ المتناسمة مف كنعاف (َُ.)ُٕ،ُٓ:
ّ
ت إًسم ً
كت" .
يؿ أ ٍ
اع ى
ت ىن ىب ياي ى
يخ ى
أية (ّ) " -:ىكىب ٍ
س ىم ىة ًب ٍن ى ٍ ى
بسمة بنت إسمعيؿ ىي محمة أخت نبايكت (ِٖ)ٗ:

ممحكظات

ُ .نسؿ عيسك نجد منيـ الكثير ممكؾ كأمراء ىـ ممككا قبؿ أف يقكـ ممؾ مف بني إسرائيؿ  :قبمما ىممى ىؾ ىمًم ٍؾ
لبني إسرائيؿ  :فما ليس مف اهلل يفرخ كيزدىر سريعان أما ما ىك مف اهلل فينمك بالتدريج كببطء كفي نياية
األمر يزىر كيثمر كيدكـ ثمره لؤلبد .كمكسي كتب ىذه اآلية باإليماف فيك يؤمف بكعد اهلل إلسرائيؿ

"كممكؾ سيخرجكف مف صمبؾ ّٓ "ُُ:ىك كتبيا قبؿ عصر الممكؾ بمئات السنيف .كأما النقاد الذيف ال
يفيمكا معني اإليماف فقالكا إف ىذه العبارة أضيفت بعد عصر الممكؾ.

ِ .إذ إغتني كبل مف عيسك كيعقكب كلـ تعد األرض تحتمميما معان .سكف يعقكب في أرض كنعاف ميراث
أبائو حيث كعده اهلل .أما عيسك فإرتحؿ إلي ببلد سعير التي كانت تمتد مف البحر الميت إلي خميج

العقبة كىي تضـ سمسة مف الجباؿ بيا مناطؽ كعرة كبيا أيضان مناطؽ زراعية.

ّ .سعير إسـ لعيسك بككنو مممكء شع انر .كيقكؿ البعض بؿ ىك إسـ لممنطقة المكجكد بيا أشجار كثيرة فتشبو
األرض الجسد المشعر.

ْ .رؤساء القبائؿ أسماىـ الكتاب أمراء .كجاءت الكممة العبرية بمعني رؤساء ألكؼ فيـ شيكخ قبائؿ.
ٓ
ْ
ً
ًً
كش ىكىي ٍعالى ىـ
س ىم ية ىر يعكًئ ى
ام ية :ىي يع ى
يؿ ،ىك ىكلى ىد ٍت أ ي
يىكلً ى
سك أىليفى ىاز ،ىك ىكىل ىد ٍت ىب ٍ
األيات (ْ " -:)ّٗ -فى ىكلى ىد ٍت ىع ىدا لعي ي
يب ى
ً
كقيكرح .ي ً
يف يكلً يدكا لى يو ًفي أ ٍىر ً
اف.
ض ىك ٍن ىع ى
يسك الًَّذ ى
ى ىى
ىؤالىء ىب ينك ع ي

كس ب ٍي ًت ًو كمك ً
ًً ً
ً ً
ً
ٔثي َّـ أ ى ً
اش ىي يو ىك يك َّؿ ىب ىي ًائ ًم ًو ىك يك َّؿ يم ٍقتىىناهي الًَّذم اقٍتىىنى ًفي
اءهي ىكىبنيو ىكىب ىناتو ىك ىجم ى
يع ينفي ً ى ى ى ى
س ى
يسك ن ى
ىخ ىذ ع ي
ً
ىخ ً
يخرل ًم ٍف ك ٍج ًو يعقيكب أ ً
ضى إًلىى أ ٍىر و
أ ٍىر ً
الس ٍك ىنى ىم نعا ،ىكلى ٍـ
يوٕ ،أل َّ
يرةن ىعمىى ُّ
ض ىك ٍن ىع ى
اف ،ىك ىم ى
ى ىٍ ى
ىف أ ٍىمالى ىك يي ىما ىكا ىن ٍت ىكث ى
ض أ ٍى
اشي ًيماٖ .فىس ىك ىف ًعيسك ًفي جب ًؿ ً
ىج ًؿ مك ً
ً
ض يغرب ًت ًيما أ ٍ ً
تى ً
كـ.
ٍ
ير .ىك ًع ي
ىى ى
ي
ى
ىف تى ٍحممى يي ىما م ٍف أ ٍ ى ى
سع ى
ى
ستىط ٍع أ ٍىر ي ٍ ى ى
يسك يى ىك أ يىد ي
349

انتكىَه ( األصحاح انغادط وانثالثىن)

ً ً
ً
ىذ ًه أىسم ً ً
يد ًعيسك أىًبي أ يىدكـ ًفي جب ًؿ س ًعيرً َُ .
ٗك ً
يسك،
ىذ ًه ىم ىكالً ي
ام ىأرىة ع ي
اء ىبني ع ي
ٍى ي
ي
ى
يسك :أىليفى ياز ٍاب يف ىع ىدا ٍ
ىى ى ى
ى
ُِ
ُُ
ً ً
اـ ىكقى ىن ىاز .ىك ىكا ىن ٍت ًت ٍم ىناعي
اف ىب ينك أىلًيفى ىاز :تى ٍي ىم ى
يسك .ىك ىك ى
ىك ىر يعكًئي يؿ ٍاب يف ىب ٍ
اف ىكأ ٍىك ىم ىار ىك ى
ام ىأرىة ع ي
س ىم ىة ٍ
ص ٍف نكا ىك ىج ٍعثى ى
ُّ
ً ً
يؽ .ي ً
ً
ً
ث
يؿ :ىن ىح ي
ىؤالى ًء ىبنيك ىر يعكًئ ى
يسك .ىك ي
يسك ،فى ىكلى ىد ٍت ألىلًيفى ىاز ىع ىمالً ى
ام ىأرىة ع ي
سّْريَّ نة ألىليفى ىاز ٍب ًف ع ي
ي
ىؤالىء ىب ينك ىع ىدا ٍ
ُْ
يىكلًيبام ىة ًب ٍن ًت ع ىنى ًب ٍن ًت ً
ً
ىؤالى ًء ىكا ينكا ب ًني بسم ىة ام أر ًىة ًعيسك .ك ي ً
كف
ىك ىزىار يح ىك ى
ش َّم ية ىك ًم َّزةي .ي
ص ٍب يع ى
ى
ى
ي
ى ى ٍ ى ٍى
ىؤالىء ىكا ينكا ىبني أ ي ى ى
ًً
ً ً
كر ىح.
يسك :ىي يع ى
يسك ،ىكلى ىد ٍت لع ي
ام ىأرىة ع ي
ٍ
كش ىكىي ٍعالى ىـ ىكقي ى

ُٓ
ُٔ ً
ً
ً
ىمير تى ٍيم ى ً
ً
ً
ً
ىؤالى ًء أيمر ً ً
ير
ي
ير ى
يسك :ىب ينك أىليفى ىاز ًب ٍك ًر ع ي
اء ىبني ع ي
ىى ي
ير قى ىن ىاز ىكأىم ي
ص ٍف وك ىكأىم ي
يكم ىار ىكأىم ي
اف ىكأىم ي
ير أ ى
يسك :أ ي ى
ُٕ
ً
ىؤالى ًء أيمر ً
ً
ً
ً
يؿ ٍب ًف
ىؤالى ًء ىب ينك ىر يعكًئ ى
ىؤالى ًء ىب ينك ىع ىدا .ىك ي
كـ .ي
يؽ .ي
ير ىع ىمالً ى
ىى ي
اـ ىكأىم ي
كر ىح ىكأىم ي
قي ى
اء أىليفى ىاز في أ ٍىرض أ يىد ى
ير ىج ٍعثى ى
ض أ يىدكـ .ي ً
ش َّم ىة كأ ًىمير ًم َّزةى .ي ً
ً
ىمير ىنح ى ً
ً
ً
يؿ ًفي أ ٍىر ً
س ىم ىة
اء ىر يعكًئ ى
يسك :أ ي ى
ىؤالىء ىب ينك ىب ٍ
يم ىر ي
ع ي
ير ى ى ي
ير ىزىار ىح ىكأىم ي
ث ىكأىم ي
ىؤالىء أ ى
ى
ُٖ
ىمير قيكرح .ي ً
ً
ىمير يع ى ً
ً
ً ً
ً ً
اء
يسك .ىك ي
ىؤالى ًء ىب ينك أ ي
ير ىي ٍعالى ىـ ىكأ ي ى ى
يىكلً ى
يم ىر ي
يسك :أ ي ى ي
ام ىأرىة ع ي
ام ىأرىة ع ي
ام ىة ٍ
ٍ
كش ىكأىم ي
ىؤالىء أ ى
يب ى
ُٗ
ىؤالى ًء ب ينك ًعيسك الًَّذم يىك أ يىدكـ ،ك ي ً
يىكلًيبام ىة ًب ٍن ًت ع ىنى ً ً
اؤ يى ٍـ.
يسك.
يم ىر ي
ي ى
ى
ي ى
ى
ي
ام ىأرىة ع ي
ٍ
ىؤالىء أ ى
أي ى ى
ُِ
َِ
شكبا يؿ ك ً
ىؤالى ًء ب ينك ً
اف األى ٍر ً
ير ا ٍل يح ً
اف.
كر ّْ
يص ير ىكًدي ى
كف ىك ىع ىنى ىكًدي ي
ش ي
ش ي
ص ٍب يع ي
ض :ليكطى ي
س َّك ي
ي ى
كف ىكًا ى
اف ىك ي ى ى
م ي
ى
سع ى
ِِ
يف بنيك س ًع ً
ي ً
ً
اف :يح ً
اء ا ٍل يح ً
ت
اـ .ىك ىكا ىن ٍت ًت ٍم ىناعي أ ٍ
يخ ى
اف ٍاب ىنا ليكطى ى
كـ .ىك ىك ى
كرّْي ى ى
كر ى
يم ىر ي
ى ى
ىؤالىء أ ى
م ىك ىى ٍي ىم ى
ير في أ ٍىرض أ يىد ى
ِّ
اف ٍاب ىنا ً
اـ ِْ .ىكى ىذ ً
كف :أ َّىي ية ىك ىع ىنى .ى ىذا يى ىك
شكىب ى
اح ية ىك ىع ٍي ىبا يؿ ىك ى
ىؤالى ًء ىب ينك ي
اف .ىك ي
ص ٍب يع ى
اؿ :ىع ٍم ىك ي
ليكطى ى
اف ىك ىم ىن ى
ش ٍفهك ىكأيكىن ي
ً ِٓ
اف يرعى ح ًمير ً
ً ً
ًَّ
ً ً
ام ية
كف أىًب
يو .ىكى ىذا ٍاب يف ىع ىنىً :دي ي
كف .ىكأ ي
ش ي
ص ٍب يع ى
يىكلً ى
ىع ىنى الذم ىك ىج ىد ا ٍل ىح ىمائ ىـ في ا ٍل ىبّْريَّة إ ٍذ ىك ى ى ٍ ى ى ى
يب ى
ِٔ
اف ِٕ .ي ً
اف
اف ىكأى ٍ
ىؤالى ًء ىب ينك ًدي ى
ت ىع ىنى .ىك ي
ًى ىي ًب ٍن ي
اف ىك ىز ٍع ىك ي
يص ىرً :ب ٍم ىي ي
اف ىك ىك ىر ي
اف ىكًيثٍىر ي
ش ىب ي
اف :ىح ٍم ىد ي
ش ى
ىؤالىء ىب ينك إً ى
اؿ كأ ًىمير ً
ً
كرّْي ى ً
اف ِٗ .ي ً
اء ا ٍل يح ً
افِٖ .ى ىذ ً
كف
ير ليك ى
ير ي
اف ٍاب ىنا ًدي ى
ص ٍب يع ى
كص ىكأ ىىر ي
ش ى
ىك ىعقى ي
ش ى
يم ىر ي
اف :يع ه
كب ى ى ي
طا ىف ىكأىم ي
يف :أىم ي
ىؤالىء أ ى
ض ً
يف ًبأ ً ً
اف .ي ً
ً
ش ى ً
َّ ً
ً
اء ا ٍل يح ً
ير.
ير ًدي ى
ير ًدي ي
ش ى
يم ىرائ ًي ٍـ في أ ٍىر ً ى
يم ىر ي
ير إً ى
سع ى
يص ىر ىكأىم ي
كف ىكأىم ي
ير ىع ىنى ىكأىم ي
ىكأىم ي
كرّْي ى ى
ىؤالىء أ ى
ِّ
ُّ
ً
ً ًً
ً
ً
كر،
س ىرًائ ى
ىك ي
ىؤالى ًء يى يـ ا ٍل يمميك يؾ الًَّذ ى
كـ ،قى ٍبمى ىما ىممى ىؾ ىمم هؾ ل ىبني إً ٍ
كـ ىبالىعي ٍب يف ىب يع ى
يؿ .ىممى ىؾ في أ يىد ى
يف ىممى يككا في أ ٍىرض أ يىد ى
ّْ
ّّ
ً
اب ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو
ص ىرةى .ىك ىم ى
اس يـ ىم ًدي ىن ًت ًو ًد ٍن ىي ىاب ىة .ىك ىم ى
ىك ىك ى
كب ي
ات يي ى
كب ي
ات ىبالىعي ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو يي ى
اب ٍب يف ىزىار ىح م ٍف يب ٍ
اف ٍ
ّٓ
ً
سر ًم ٍدي ى ً
اد ٍب يف ب ىد ى ً
شاـ ًم ٍف أىٍر ً
اف
ات يحك ى
اـ ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو ىى ىد ي
ض التٍَّي ىم ًان ّْي .ىك ىم ى
كآب ،ىك ىك ى
اف في ًبالىد يم ى
اد الَّذم ىك َّ ى ى
ى
شي
يحك ى ي
ّٕ
ّٔ
ً
شأيك يؿ ًم ٍف
س ٍممى ية ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو ى
س ًريقى ىة .ىك ىم ى
ات ىى ىد ي
يت .ىك ىم ى
اس يـ ىم ًدي ىن ًت ًو ىع ًك ى
س ٍممى ية م ٍف ىم ٍ
ٍ
ات ى
اد ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو ى
ّٗ
ّٖ
رحكب ً
كت َّ
كر ،فى ىممى ىؾ
ات ى
كر .ىك ىم ى
الن ٍي ًر .ىك ىم ى
ات ىب ٍع يؿ ىحا ىن ى
شأيك يؿ ،فى ىممى ىؾ ىم ىكا ىن يو ىب ٍع يؿ ىحا ىن ى
ىي ي
اف ٍب يف ىع ٍك يب ى
اف ٍب يف ىع ٍك يب ى
َْ
ىذ ًه أىسماء أيمر ً
اء ىذ ىى وب .ك ً
ط ًرىد ًب ٍن ًت م ً
ً ًً
اء
ت ىم ٍ
ام ىأرًىت ًو ىم ًيي ى
ط ٍب ًئي يؿ ًب ٍن ي
ىم ىكا ىن يو ىى ىد يار ىك ىك ى
اس يـ ىمدي ىنتو فى ي
اع ىك ،ىك ٍ
اف ٍ
ى
اس يـ ٍ
ٍ ى ي ىى
ى
ً
ىمير ي ًت ى ُْ ً
ً
ىمير ًتم ىن ى ً
ً
اك ًن ًيـ ًبأ ً
ًعيسك ،حسب قىب ًائمً ًيـ كأ ً
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اإلصحاح السابع كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

إبتداء مف ىنا نجد قصة يكسؼ كرمز لممسيح لكف يعترضيا قصة ييكذا فيك الذم جاء منو المسيح بالجسد .كلـ

يعرض الكتاب بالتفصيؿ لقصة حياة ييكذا لكنو يتحدث بالتفصيؿ عف قصة حياة يكسؼ ألنو حمؿ رمك انز
كاضحة لحياة كعمؿ المسيح .كتعتبر حياة يكسؼ حمقة الكصؿ بيف عصر األباء البطاركة كنشأة الييكد كشعب
كأمة تحت العبكدية تصرخ طالبة الخبلص .كفتح يكسؼ الطريؽ ألبيو إسرائيؿ كعائمتو أف يعيشكا في مصر

ليككنكا جسدان منفصبلن عف كثنية كنعاف كعف كبرياء مصر.
يكسؼ كرمز لممسيح
ُ .يكسؼ كاف اإلبف المحبكب ألبيو ثـ صار عبدان في مصر .كالمسيح ىك اإلبف المحبكب الذم جاء إلي
العالـ كعبد (مصر رمز العالـ) .فيك أخذ شكؿ العبد كىك اإلبف المحبكب .أؼ ُ + ٔ:ىذا ىك إبني

الحبيب الذم بو سررت.

ِ .أكؿ ما نرم يكسؼ في ّٕ ِ:أنو كاف يرعي مع إخكتو رم انز لممسيح الراعي الصالح.

ّ .كفي ّٕ ّ:كاف يعمؿ كيرعي مع أبناء بمية كزلفة الجاريتيف .فيك اإلبف المحبكب يخدـ أكالد العبيد.
كالمسيح اإلبف المحبكب الذم أتي لي ً
خدـ .كيخدـ مف؟ أكالد عبيده.
خدـ ال يلي ى
ى
ْ .يكسؼ ىك إبف شيخكخة يعقكب .كالمسيح ىك إبف قديـ األياـ دا ٕ.ُّ:

ٓ .أحبلـ يكسؼ كانت تشير ألف يكسؼ ليس إنسانان عاديان كلكف إخكتو رفضكا ممكو كرفض إخكة يكسؼ
ألحبلمو ىك ما حدث عندما رفض الييكد أف يسجدكا لممسيح كيعبدكه كممؾ ىذا الذم تجثك لو كؿ ركبة

في ِ .ُُ-ٖ:كفرعكف طمب السجكد ليكسؼ.

ٔ .يكسؼ حسده إخكتو ّٕ .ُُ:كالمسيح حسده الكينة كبيبلطس عرؼ ىذا (مر ُٓ. )َُ:
ٕ .كأما أبكه يعقكب فحفظ األمر كىكذا كانت العذراء (لك ِ )ُٗ:كيعقكب تعجب مف أحبلـ يكسؼ ربما فيـ
أنو سيككف عظيما لكنو كتـ األمر حتي ال يثير حسد إخكتو باألكثر.

ٖ .يعقكب يرسؿ يكسؼ إلخكتو (ّٕ )ُّ:كالمسيح يرسمو اآلب لمعالـ
( يك ٓ.(ّٖ -ّٔ:

ٗ .يكسؼ ذىب إلخكتو في محبة .كلـ يجدىـ في شكيـ حيث أرسمو كالده فذىب يفتش كيسأؿ عنيـ كذىب
كراءىـ إلي دكثاف (يقاؿ أف معناىا ثكرة) .ككاف يمكف أف يعكد إلي كالده قائبلن لـ أجدىـ ،لكنيا ىي
محبتو .أما إخكتو نتيجة حسدىـ خططكا لقتمو .كالمسيح جاء إلي خاصتو كخاصتو لـ تقبمو( .مت

ُِ .)ّٖ:ىك كجد إخكتو في حالة ثكرة ضده (دكثاف).
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َُ .ىك ذىب إلخكتو يحمؿ ليـ خب انز .فأرسمكه لمصر كعبد كسجف ليخرج كيدخؿ القصر كيعكد ليعطي
إخكتو خب انز يشبعيـ كيعطييـ حياة .ىك كىب حياة لكؿ إنساف مف الحنطة أم الخبز كالمسيح جاء

ليعطينا نفسو خب انز .كىك اآلف في قصره السماكم يشبع كؿ إنساف.

ُُ .مشاكراتيـ لقتؿ يكسؼ ىي مثاؿ لمشاكرات الييكد لقتؿ المسيح.

ُِ .كما أنقذ يكسؼ العالـ مف المجاعة أنقذ المسيح العالـ مف مجاعة لمحؽ كمف المكت الركحي.
ُّ .رفضو إخكتو كلـ يستطيعكا أف يكممكه بسبلـ أما ىك فكمميـ بسبلـ كجاء يخدميـ كرفضكه .فإخكتو
رفضكه كقبمو األمـ (مصر) كىكذا المسيح رفضو الييكد كقبمو كؿ العالـ.

ُْ .أعطاه أبكه قميصان ممكنان .كالمسيح كانت لو الكنيسة ثكبان ممكنان ،كثكبان ألنيا إلتصقت بالمسيح كالثكب
كممكنا فيي متعددة المكاىب.

ُٓ .ىـ كرىكه ألنو في أحبلمو أعمف مجده .كالمسيح كاف دائما يعمف نسبتو هلل مما أثار الييكد فكرىكه يك
ٖ .ٓٗ،ٖٓ:كيكسؼ لـ يكره إخكتو بالرغـ مف كراىيتيـ لو كىكذا المسيح.

ُٔ .إخكة يكسؼ أخمعكه ثيابو .كىكذا فعؿ الييكد بالمسيح.

ُٕ .األمـ ألبسكا يكسؼ الثياب الممككية بعد أف سجنكه كالعالـ خضع لممسيح بعد أف رفضو زمنان.
ُٖ .األمـ إشتركا يكسؼ بالفضة .كاألمـ اشتركا المسيح بإيمانيـ بو.

ُٗ .لـ نسمع أف يكسؼ قاكميـ كالمسيح لـ يقاكـ بؿ كاف كشاة سيقت لمذبح ككاف طائعان.
َِ .بيع يكسؼ بعشريف مف الفضة .كالمسيح بيع بثبلثيف مف الفضة.

ُِ .الذم أشار ببيع يكسؼ ىك ييكذا أخكه .كييكذا ىك الذم سمـ المسيح.
ِِ .إخكة يكسؼ بعد أف طرحكه في البئر جمسكا ليأكمكا كالمسيح بعد أف صمبكه أكمكا الفصح.
ِّ .نزكؿ يكسؼ لمبئر كخركجو حيان يشير لمكت المسيح كقيامتو.

ِْ .يكسؼ كاف حسف الصكرة كالمنظر (ّ )ٔ:كالمسيح كاف أبرع جماالن مف بني البشر.

ِٓ .يكسؼ حككـ ظممان في مصر كىكذا المسيح حككـ ظممان في العالـ (مصر رمز ألرض العبكدية).

ِٔ .يكسؼ يجِّرب مف أمراة فكطيفار كغمب  ،كالمسيح جربو إبميس كغمب.
ِٕ .المرأة إتيمت يكسؼ ظممان كزك انر كالمسيح طالما إتيمكه زك انر (أنو مجنكف كببعمزبكؿ يخرج الشياطيف كأنو
أككؿ كشريب خمر .بؿ لآلف ىناؾ إتيامات مكجية لممسيح.

ِٖ .كاف مع يكسؼ في السجف إثنيف  ،خباز كساقي .كالمسيح صمب بيف لصيف .ككما نجا الساقي كىمؾ
الخباز ىكذا خمص المص اليميف كىمؾ المص اليسار .كىكذا كؿ العالـ فجزء مف العالـ سيخمص كالجزء

اآلخر سييمؾ يك ٓ.ِٗ:

ِٗ .دخؿ يكسؼ السجف ال لذنب إرتكبو .كىكذا المسيح صار إنسانان كصمب عف ذنكبنا ال ذنبو ىك.

َّ .يكسؼ كقؼ أماـ فرعكف كسنو َّ سنة كالمسيح بدأ خدمتو كسنة َّ سنة .ككانت خدمة يكسؼ أف
يشبع العالـ كىكذا كاف عمؿ المسيح.
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ُّ .خمع يكسؼ ثياب السجف كلبس المبس الممككي .ليعمف أف زمف األالـ إنتيي كيأتي زمف المجد .فطريؽ
المجد ليكسؼ مر عبر األالـ (مف إخكتو كمف المصرييف كفي السجف…) كالمسيح جمس عف يميف

اآلب بعد أف مر بطريؽ األالـ كالصميب.

ِّ .حمؽ الشعر ليكسؼ يشير ألف المسيح خمع صكرة الجسد األكؿ ليأخذ الجسد النكراني.

ّّ .فرعكف ألبس يكسؼ ثكب كتاف أبيض (رمز بر المسيح) كخاتـ (رمز السمطاف كالبنكة) كطكؽ ذىبي
(رمز المجد).

ّْ .مشكرة يكسؼ لفرعكف ىي الحكمة كالتدبير كالمسيح ىك أقنكـ الحكمة .كاذا سممنا لو حياتنا يدبرىا حسنا
فبل نجكع .ككانت سمة يكسؼ عمكمان الحكمة.

ّٓ .سماه فرعكف صفنات فعنيح كليا ترجمات عديدة سنذكرىا بعد ذلؾ كتعني طعاـ الحياة أك مخمص العالـ
أك معمف األسرار كىذه كميا أسماء المسيح مشبع العالـ كمخمصو.

ّٔ .زكاج يكسؼ بأسنات ىك رمز المسيح الذم إتخذ كنيسة األمـ عركسان لو .ككاف ثمرة الزكاج منسي

(أنساني اهلل كؿ تعبي) كأفرايـ (جعمني اهلل مثم انر) .كالمسيح يفرح كينسى كؿ أالمو حيف يجد الكنيسة
مثمرة .بؿ السماء تفرح بخاطئ كاحد يتكب.

ّٕ .كاف حمـ فرعكف ٕ بقرات سمينة تأكميا سبع بقرات قبيحة .كالبقرات السمينة تشير لمكنيسة الخارجة مف
المعمكدية (فالبق ارت خرجت مف الماء) .كالبقرات القبيحة تشير لميراطقة ككؿ محاكالت عدك الخير
إلبتبلع الكنيسة خصكصان محاكلة الكحش في نياية األياـ أف يبتمع الكنيسة كيعتدم عمييا.

ّٖ .المجاعة كانت تدبير مف اهلل ليعكد إخكة يكسؼ كيتقابمكا مع يكسؼ .كما دبر اهلل مجاعة لئلبف الضاؿ
ليعكد لحضف أبيو .كحكتان يبتمع يكناف .ىي خطة اهلل ليجذب كؿ نفس لمتكبة حتي تتقابؿ مع المسيح
يكسفيا الحقيقي.

ّٗ .لقاء يكسؼ مع إخكتو تـ عمي ّ مراحؿ تشير لمعامبلت اهلل مع الخاطئ التائب:-
أ

إخكة يكسؼ لـ يعرفكه في المقاء األكؿ كالييكد لـ يعرفكا المسيح .كىكذا كؿ خاطئ في بداية تكبتو تككف

معرفتو بالمسيح ضعيفة جدان بؿ يكاد ال يعرفو .كقد يعامؿ المسيح الخاطئ بجفاء كما عامؿ المسيح المرأة

الكنعانية ،ككما عامؿ يكسؼ إخكتو( .نش ٓ)ٕ-ِ:

ب.
ج.

القيامة.

د.

في المقاء الثاني أيضا لـ يعرفكه لكنو بكي كحده .ىك قمب المسيح الذم يشتاؽ لكؿ كاحد منا.

في المقاء ال ثالث أعمف ذاتو ليـ كبكي كأخرج الجميع فالمسيح ال يعمف نفسو سكم ألحبائو كما في
الحظ أف يكسؼ أمر بحبسيـ ّ أياـ ثـ أعطاىـ القمح .كىكذا حتي نشبع مف المسيح عمينا أف نمكت

معو (صمب األىكاء كالشيكات) كالثبلث أياـ إشارة لمقيامة في اليكـ الثالث فنحف نتقابؿ مع المسيح عمي أساس

القيامة (أم بحياتو المقامة التي يعطينا إياىا).
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َْ .إرتاع إخكة يكسؼ عند رؤيتو كالمسيح سيرتاع منو الخطاة عند ظيكره .ىـ إرتاعكا أما ىك فيقكؿ تعالكا
إلي .ككما غفر يكسؼ إلخكتو غفر المسيح عمي الصميب "يا أبتاه إغفر ليـ".

ُْ .يكسؼ لـ يستح مف إخكتو كىكذا المسيح ال يستحي بنا بؿ يدعكنا إخكتو .عب ِ .ُُ:ككما قدـ يكسؼ

إخكتو لفرعكف غير خجبلن مف كضاعتيـ ىكذا سيقدمنا المسيح لآلب كإخكة لو قائبلن ىا أنا كاألكالد الذيف

أعطانييـ اهلل عب ِ.ُّ-ُُ:

ِْ .دعكة يكسؼ ليعقكب كاخكتو ليعيشكا في مكاف مجده (ىك مصر اآلف) ىي دعكة المسيح لنا لنعايف مجده

"مف يغمب يجمس معي في العرش رؤ ّ .ُِ:كارساؿ العربات الممكية ليعقكب لتشيد لمجده .ىك إرساؿ

الركح القدس لنا ليعمف مجد المسيح "فيك يأخذ مما لممسيح كيخبرنا يك ُٔ.ُْ:

ّْ .يقكؿ يعقكب ألكالده ما بالكـ كاقفيف تنظركا لبعضكـ إذىبكا لئبل نمكت .ىي دعكة الكنيسة ألكالدىا تكبكا
كارجعكا لممسيح فيرجع إليكـ فتككف لكـ حياة كال تمكتكا.

ْْ .يقكؿ فرعكف "ال تحزف عيكنكـ عمي أثاثكـ ألف خيرات مصر كميا لكـ" كالعربات ىي العربكف كبكلس
الرسكؿ يحسب كؿ شئ نفاية ليعرؼ المسيح في ّ.ٖ،ٕ:

ْٓ .رجكع إخكة يكسؼ إلي يكسؼ يشير لرجكع الييكد لممسيح كايمانيـ بو في آخر األياـ.

ْٔ .قيؿ عف يعقكب "فعاشت ركح يعقكب حيف سمع عف يكسؼ" فنحف ال نعيش إال بو كنمكت لك إبتعدنا
عنو .فيك الحياة "مف أمف بي يحيا" كىك خبر الحياة.

ْٕ .قيؿ عف يكسؼ أنو سيد األرض كميا كالمسيح ىك ممؾ الممكؾ كسيد الخميقة كميا.

ْٖ .سجكد يعقكب لعصا يكسؼ ىك سجكد الكنيسة كميا لمصميب الذم كاف بو الخبلص.
ْٗ .قيؿ عف يكسؼ أنو حسف الصكرة كحسف المنظر كىك في بيت فكطيفار أم في بيت العبكدية كنحف لـ
نعرؼ جماؿ محبة المسيح إال بعد أف تجسد كرأيناىا بكضكح كىك عمي الصميب .كالمسيح قيؿ عنو "

أبرع جماال مف بني البشر " (مز ْٓ ) .

َٓ .لعؿ أركع ما قالو يكسؼ "أنتـ قصدتـ بي ش انر .أما اهلل فقصد بو خي انر .لكى يفعؿ كما اليكـ ،ليحيي شعبان
كثي انر" أليس ىذا ىك ما حدث مع المسيح .لقد قصد الييكد أذيتو كأف يمحقكا بو ش انر  ،حكلو اهلل لخير
البشرية كميا كحياة العالـ مزمكر ِ.ْ-ُ:

العيد القديـ كمو ىك ظؿ لمعيد الجديد .كمو إشارات لعمؿ المسيح .ىك كسائؿ إليضاح خطة الخبلص .كىناؾ
نبكات كاضحة صريحة عف المسيح مثؿ "ىا العذراء تحبؿ كتمد إبنان إش ٕ" كىناؾ شخصيات ترمز لممسيح مثؿ
إسحؽ كيكسؼ .كشخصيات ترمز لمكنيسة مثؿ راحيؿ كرفقة .كىناؾ أحداث تشير لخطة الخبلص مثؿ مركر

الشعب في البحر رم انز لممعمكدية كىكذا أيضا الطكفاف .بؿ أف خيمة اإلجتماع كميا ىي رمز لممسيح كما سنرم

لذلؾ قاؿ األباء أف العيد الجديد مختبئ في العيد القديـ كالعيد القديـ مشركح في العيد الجديد .كانجيؿ متي مثبلن
حاكؿ أف يشرح كيؼ أنو في المسيح كاف تحقيؽ نبكات العيد القديـ .كىذا ما يعنيو السيد المسيح بأنو ما جاء
لينقض العيد القديـ بؿ ليكممو .كيكممو أم يحقؽ في نفسو كؿ ما حاكؿ العيد القديـ أف يشرحو ،ىك أعمف كؿ
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معاني القصص التي كردت في العيد القديـ ،فكميا كانت تشير لشخصو المبارؾ .ىك حؿ رمكز كألغاز العيد

القديـ .فإف شيادة يسكع ىي ركح النبكة "رؤ ُٗ"َُ:
حياة يكسؼ

يكسؼ ىك إبف راحيؿ المحبكبة ،لذلؾ أحبو أبكه كصنع لو قميصان ممكنان كاف سبب أالمو .إذ كرىو إخكتو ألنيـ
شعركا بمحبة أبييـ الزائدة ليكسؼ .كىـ كانكا قادريف عمي جذب محبة أبييـ بحكمة كبخضكع ألبييـ .كلكنيـ

آثركا طريؽ الشر فرأكبيف إعتدم عمي فراش أبيو كشمعكف كالكم كانكا متكحشيف كأكالد بمية كزلفة كانكا أشرار

كأتي يكسؼ بنميمتيـ أم نقؿ ألبيو أخبار شركرىـ .قطعان نقؿ أخبار مثؿ ىذه ليس صحيحان لكف يبدك أف يعقكب

كاف لو حزنان في قمبو بسبب أكالده كأحب يكسؼ الذم رآه كامبلن فضبلن عف أنو إبف راحيؿ .كىنا نجد ربما خطأ

ليعقكب أنو أحب يكسؼ أكثر مف إخكتو كىذه المعاممة المميزة تسبب غيرة كحسد بيف اإلخكة .كنبلحظ أف يكسؼ

في محبتو ،إذ أحب إ خكتو بالرغـ مف كراىيتيـ لو قد نفذ كصية المسيح قبؿ أف يأتي المسيح بػ َََِ سنة ،
كفي طيارتو كرفضو لمزني نفذ كصايا مكسي قبؿ أف يأتي مكسي أك تكتب الكصايا (ىذا بالتقميد فكؿ شي مسمـ
شفاىة لؤلباء كمكسي قاـ بكتابتو) كانت كصايا اهلل مكتكبة عمي قمب يكسؼ قبؿ أف تكتب عمي ألكاح حجرية.

كانت ىناؾ أسباب أخرم لكراىية إخكة يكسؼ لو كىي أحبلمو التي ركاىا ليـ فأثارت كؿ أحقادىـ الدفينة كىذا

يعطينا فكرة أف ال نتحدث عف نجاحنا الجسدم أك نجاحنا الركحي أماـ اآلخريف حتي ال نثير أحقادىـ كنككف

سبب عثرة ليـ.

أما إخكة يكسؼ فنرم في مؤامراتيـ منتيي الكحشية كالعجيب أف يجمسكا كيأكمكا بعد أف ألقكا بأخييـ في البئر بؿ

ربما أكمكا مف الطعاـ الذم أحضره ليـ.

كربما سمح اهلل ليكسؼ بيذه األالـ ألنو كاف شخصان مدلبلن أراد اهلل أف يصقمو ليعده لعمؿ عظيـ .كلذلؾ فقكؿ
يكسؼ "لستـ أنتـ أرسمتمكني إلي مصر بؿ اهلل الذم أرسمني" يعطينا فكرة أف حياتنا ىي في يد اهلل ككؿ شئ

بسماح منو كأف كؿ األمكر تعمؿ معان لمخير لمذيف يحبكف اهلل" كلقد سمح اهلل بأف يجتاز يكسؼ تجربة شديدة لكنو
كاف معو في كؿ خطكة كما حدث مع الثبلثة فتية في أتكف النار .فاهلل رافقو في بيت فكطيفار كفي السجف
فتحكؿ إلي بركة لمجميع .كأعطاه القمب المفتكح كالعيف المفتكحة ففسر األحبلـ .بؿ أنقذ العالـ مف مجاعة فصار

بركة لمعالـ .كأعطاه اهلل نعمة في عيف كؿ أحد (فكطيفار /رئيس السجف /فرعكف).

كلكف لـ يسكت الشيطاف بؿ حرؾ زكجة فكطيفار .كلـ يجد يكسؼ عذ انر لمخطية بأنو شاب كفي إحتياج ليذا أك

أف زكجة فكطيفار قادرة عمي أذيتو… الخ بؿ شعر بأنو أماـ اهلل كال يجب أف يخطئ .لقد كاف ىذا الشاب البتكؿ

أكثر طيارة مف داكد المحصف بزكجاتو .فيك فضؿ أف يمقي في السجف ،فضؿ العار كربما المكت عف أف
يخطئ إلي اهلل .في حياة يكسؼ نرم كيؼ أف نعمة اهلل تعمؿ كسط التجارب ،ككيؼ أف اهلل فسر عمي يديو

األحبلـ ليعد لو الطريؽ إلي القصر .ككانت ىذه األحبلـ (الخباز كالساقي ثـ أحبلـ فرعكف) مف اهلل ،عمي أف
ىناؾ أحبلـ مف الشيطاف كأحبلـ مف العقؿ الباطف .كلنتأمؿ في يكسؼ حيف سأؿ الساقي أف يذكره أماـ فرعكف.
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ماذا كانت أقصي أمالو :إما أف يطمقو فرعكف ح انر كيعكد ألبيو كإلخكتو األشرار أك يعمؿ مساعدان لمساقي .كلكف
ىؿ كاف يعمـ ما في فكر اهلل مف خير نحكه بؿ نحك كؿ العالـ .كجميؿ أف نرم في حياة يكسؼ أف إسـ اهلل دائما

عمي لسانو .ىك ال يخطئ أماـ اهلل .كىك ال يفسر األحبلـ بؿ اهلل… إذان ىك يعطي المجد هلل لذلؾ رفعو اهلل،
كعمينا أف ال نطمب مجد أنفسنا بؿ نترؾ ىذا هلل ،نحف نمجده كىك الذم يشيد لنا .فيك أراد أف يختفي ىك ليظير

اهلل لكف اهلل أظيره كمجده حتي اآلف.

كنقطة أخرم تتضح في حياة يكسؼ المتديف .فيك يظير أف الديف ليس صكـ كصبلة فقط بؿ عمؿ كتدبير كاهلل

يشترؾ في العمؿ فيككف ناجحان "ككاف اهلل مع يكسؼ فكاف رجبلن ناجحان" ككاف جفاؤه مع إخكتو ظاىريان فيك

إنساف عاطفي حساس يبكي م ار نار .كلكف سبب الجفاء الظاىرم أف يشعر إخكتو بخطإىـ .أيضا ىك نفذ "إحسنكا

إلي المسيئيف إليكـ" قبؿ المسيح .كنرم في يكسؼ بره بأبيو ككيؼ إستقبمو إستقباالن الئؽ كفي مكتو كيؼ شيعو
كنفذ كصيتو بدفنو في مغارة المكفيمة أم تحمؿ كؿ مشاؽ السفر إكرامان ألبيو.

ككصية يكسؼ إلخكتو أف ال تتغاضبكا في الطريؽ ىى كصية المسيح لكنيستو كشعبو أف ال تتغاضبكا

كتتخاصمكا بؿ ككنكا جسدان كاحدان كركحان كاحدان… (أؼ ْ.)ْ:

كيكسؼ حصؿ عمي نصيب البكر ألمانتو ،إذ حصؿ عمي نصيب إثنيف في الميراث في شخصي إبنيو إفرايـ

كمنسي لذلؾ نجد دائما اسماء األسباط الػُِ ال تشتمؿ عمي إسـ يكسؼ ،بؿ رفع اسـ يكسؼ ليكضع مكانو

أسماء أفرايـ كمنسي كبيذا يككف يكسؼ قد حصؿ عمي نصيب البكر أم نصيبيف مف الميراث كفي ىذا إشارة

إلي البككرية الركحية التي فقدىا رأكبيف لخطيتو .كالبككرية الركحية حصمت عمييا الكنيسة بسبب خطية شعب

الييكد كصمبيـ لممسيح كرفضيـ لو.

ض يغرب ًة أىًب ً
أية (ُ)ُ " -:كس ىك ىف يعقي ً
يوً ،في أ ٍىر ً
اف" .
ض ىك ٍن ىع ى
كب في أ ٍىر ً ٍ ى
ى ى ىٍ ي
سكف يعقكب في أرض كنعاف أرض غربة أبيو= حتي يتسمميا أبنائو كأحفاده كأرض مكعد يعيشكف فييا ال
كغرباء في خياـ كانما كمكاطنيف يبنكف المدف كالمنازؿ.
أية (ِ)ً ِ " -:
س ىن نة،
س ٍب ىع ىع ى
كس ي
ىذ ًه ىم ىكالً ي
ؼ إً ٍذ ىك ى
يد ىي ٍعقي ى
ش ىرةى ى
اف ٍاب ىف ى
كب :يي ي
يو ،كأىتىى يكس ي ً
ً
ً
ً ً
يئ ًة إًلىى
يم ًت ًيًـ َّ
الرًد ى
ام ىأرىتى ٍي أىًب ى ي ي
ع ٍن ىد ىبني ًب ٍم ىي ىة ىكىبني ًزٍلفى ىة ٍ
ؼ ًب ىنم ى

اف ىي ٍر ىعى ىم ىع إً ٍخ ىكًت ًو ا ٍل ىغ ىن ىـ ىك يى ىك يغالى هـ
ىك ى
أىًبي ًي ٍـ".

ّ
ً
ش ٍي يخ ى ً ً
ؼ أى ٍكثىر ًم ٍف س ًائ ًر ب ًن ً
ىما إً ً
يصا يممى َّكنا".
ىح َّ
يو أل َّىن يو ٍاب يف ى
ى ى
س ىرائي يؿ فىأ ى
أية (ّ) " -:ىكأ َّ ٍ
ص ىن ىع لى يو قىم ن
كختو ،فى ى
ب يي ي
كس ى ى
كانت شعكب المنطقة في ذلؾ الكقت تعتبر الثياب الممكنة شيئان فاخ انر يمبسو المكرمكف.
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ضكه ،كلىـ ي ً
ً
األيات (ْ ْ" -:)ٗ -ىفمى َّما ىأرىل إً ٍخ ىكتي يو أ َّ
َّو أى ٍكثىىر ًم ٍف ىج ًم ً
يعكا أ ٍ
ىف أ ىىب ي
ىحب ي
ىف يي ىكمّْ يمكهي
اى ٍـ أ ى
يع إً ٍخ ىكًتو أ ٍىب ىغ ي ي ى ٍ ى ٍ
ستىط ي
ٔ
و ٓ
ت:
ؼ يح ٍم نما ىكأ ٍ
ضا لى يو .فىقى ى
كس ي
اس ىم يعكا ى ىذا ا ٍل يح ٍم ىـ الًَّذم ىحمي ٍم ي
ىخ ىب ىر إً ٍخ ىكتى يو ،فى ٍازىد ي
ضا يب ٍغ ن
ادكا أى ٍي ن
اؿ لى يي يـٍ « :
سالىـ .ىك ىحمي ىـ يي ي
ًب ى
ً
ً
ً
ٕفى ىيا ىن ٍح يف ىح ً
س ىج ىد ٍت لً يح ٍزىم ًتي»ٖ .فىقىا ىؿ
ازيم ى
ص ىب ٍت ،فى ٍ
احتىاطى ٍت يح ىزيم يك ٍـ ىك ى
ام ٍت ىكا ٍنتى ى
كف يح ىزنما في ا ٍل ىح ٍقؿ ،ىكًا ىذا يح ٍزىمتي قى ى
ً
ىج ًؿ
سمُّ ن
طا؟» ىك ٍازىد ي
ىحالى ًم ًو ىك ًم ٍف أ ٍ
ىج ًؿ أ ٍ
ضا لى يو ًم ٍف أ ٍ
ضا يب ٍغ ن
ادكا أ ٍىي ن
سمَّطي ىعمى ٍي ىنا تى ى
لى يو إً ٍخ ىكتي يو« :أىلى ىعمَّ ىؾ تى ٍمم يؾ ىعمى ٍي ىنا يم ٍم نكا أ ٍىـ تىتى ى
ٗ
ضا ،ىكًا ىذا َّ
س ىكا ٍلقى ىم ير
آخ ىر ىكقى َّ
ضا يح ٍم نما ى
ص يو ىعمىى إً ٍخ ىكًت ًو ،فىقى ى
اؿ« :إً ّْني قى ٍد ىحمي ٍم ي
ت؟ يح ٍم نما أ ٍىي ن
ىكالى ًم ًو .ثي َّـ ىحمي ىـ أ ٍىي ن
الش ٍم ي
س ً
اج ىدةه لًي»".
ىح ىد ىع ى
ىكأ ى
ش ىر ىك ٍك ىك نبا ى
َُ
ص يو عمىى أىًب ً
ت؟ ىى ٍؿ ىنأ ًٍتي
يو ىك ىعمىى إً ٍخ ىكًت ًو ،فىا ٍنتى ىي ىرهي أ يىبكهي ىكقى ى
اؿ لى يو « :ىما ى ىذا ا ٍل يح ٍم يـ الًَّذم ىحمي ٍم ى
أية (َُ) " -:ىكقى َّ ى
ً
س يج ىد لى ىؾ إًلىى األ ٍىر ً
ض ؟» "
أىىنا ىكأ ُّ
يم ىؾ ىكًا ٍخ ىكتي ىؾ ل ىن ٍ

ىؿ نأتي أنا كأمؾ :غالبان يقصد بمية جارية راحيؿ فيي التي إىتمت بو بعد مكت أمو لكف المعني أف األسرة كميا

تسجد لو.

ُُ
ىما أ يىبكهي فى ىح ًفظى األ ٍىم ىر".
س ىدهي إً ٍخ ىكتي يو ،ىكأ َّ
أية (ُُ) " -:فى ىح ى

فحسده إخكتو = بسبب األحبلـ كبسبب محبة أبيو لو كربما ما زاد األمر نقؿ نميمتيـ ألبيو.
ُِ
شً
ضى إً ٍخكتي يو لًيرعكا ىغ ىنـ أىًبي ًيـ ً
يـ".
ك
د
ن
ع
م
ك
أية (ُِ)" -:
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ُّ
ؼ« :أىلى ٍيس إً ٍخكتي ىؾ يرعك ىف ًع ٍن ىد ى ً
اؿ إً ً ً
يـ؟ تى ىعا ىؿ فىأيٍر ًسمى ىؾ إًلى ٍي ًي ٍـ» .فىقىا ىؿ لى يو:
كس ى
ى ىٍ ى ٍ
أية (ُّ) " -:فىقى ى ٍ
ى
س ىرائي يؿ ل يي ي
شك ى
«ىأىىن ىذا»" .

اليس اخكتؾ يرعكف عند شكيـ= خكؼ يعقكب عمي أبنائو راجع لخكفو مف إنتقاـ أىؿ شكيـ.

ُْ
ٍى ًب ا ٍنظير سالىم ىة إً ٍخكًت ىؾ كسالىم ىة ا ٍل ىغ ىنًـ كرَّد لًي ىخب ار» .فىأىرسمى يو ًم ٍف كطى ً
اء
األيات (ُْ " -:)ُٗ -فىقى ى
اؿ لى يو« :اذ ى
ى
ٍ ى
ىن
ىي
ى ى ى ى
ٍ ى ى
ُٔ
ُٓ
ً
ض ّّ ً
كف فىأىتىى إًلىى ى ً
اؿ:
سأىلى يو َّ
ب؟» فىقى ى
ىح ٍب ير ى
يـ .فى ىك ىج ىدهي ىر يج هؿ ىكًا ىذا يى ىك ى
الر يج يؿ قىائالن « :ىما ىذا تى ٍطمي ي
اؿ في ا ٍل ىح ٍق ًؿ .فى ى
شك ى
ُٕ
ً
ً
ً
كف:
اؿ َّ
ب إً ٍخ ىكًتي .أ ٍ
ىخ ًب ٍرًني «أ ٍىي ىف ىي ٍر ىع ٍك ىف؟» .فىقى ى
س ًم ٍعتي يي ٍـ ىيقيكلي ى
«أىىنا طىال ه
الر يج يؿ« :قىد ٍارتى ىحميكا م ٍف يى ىنا ،أل ّْىني ى
ُٖ
ً ً و
ب
كس ي
لً ىنذ ى
اء إً ٍخ ىكًت ًو فى ىك ىج ىد يى ٍـ ًفي يدكثى ى
ٍى ٍب إًلىى يدكثى ى
ص يركهي م ٍف ىبعيد ،قى ٍبمى ىما اقٍتىىر ى
اف» .فى ىذ ىى ى
اف .ىفمى َّما أ ٍىب ى
ؼ ىك ىر ى
ب يي ي
ُٗ
ً
ض يي ٍـ لً ىب ٍع و
ىحالىًـ قى ًاد هـ".
احتىاليكا لى يو لً يي ًميتيكهي .فىقى ى
ب األ ٍ
اؿ ىب ٍع ي
إًلى ٍي ًيًـٍ ،
صاح ي
ض « :يى ىكىذا ى ىذا ى
َِ
ً
اآلب ً
كف
ار ىكىنقيك يؿ :ىك ٍح ه
مء أى ىكمى يو .فى ىن ىرل ىما ىذا تى يك ي
أية (َِ) " -:فى ى
اآلف ىىمي َّـ ىن ٍقتي ٍم يو ىكىن ٍط ىر ٍح يو في إً ٍح ىدل ى
ش ىرًد ه
ىحالى يم يو»" .
أٍ
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أحد األبار= ىي حفر تحفر لجمع المياه (مياه األمطار) كادخارىا لكقت الحاجة ككانت تجؼ كقت الصيؼ.
ككاف مف يطرح فييا يندر أف ينجك فيي عميقة ككاسعة مف أسفؿ ،ضيقة مف أعمي.
ِِ
األيات (ُُِِ" -:)ِْ -فى ً
س ًف يككا
اؿ« :الى ىن ٍقتيمي يو» .ىكقى ى
يكب ٍي يف ىكأى ٍنقى ىذهي ًم ٍف أ ٍىي ًدي ًي ٍـ ،ىكقى ى
اؿ لى يي ٍـ ىأري ى
سم ىع ىأر ى
كب ٍي يف« :الى تى ٍ
ى
ً ِّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىدماً .ا ٍطرحكه ًفي ً
اف
ىذ ًه ا ٍل ًب ٍئ ًر الَّتي في ا ٍل ىبّْريَّة ىكالى تى يم ُّدكا إًلى ٍيو ىي ندا» .ل ىك ٍي يي ٍنق ىذهي م ٍف أ ٍىيدي ًي ٍـ ل ىي يردَّهي إًلىى أىًبيو .فى ىك ى
ىي ي
ن
ِْ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىخ يذكهي ىكطى ىر يحكهي في
يص ا ٍل يممى َّك ىف الذم ىعمى ٍيو ،ىكأ ى
كس ى
كس ي
يص يو ،ا ٍلقىم ى
ؼ قىم ى
ؼ إًلىى إً ٍخ ىكًتو أ َّىن يي ٍـ ىخمى يعكا ىع ٍف يي ي
اء يي ي
لى َّما ىج ى
ار ىغ نة لى ٍي ً
ىما ا ٍل ًب ٍئ ير فى ىكا ىن ٍت فى ً
اء".
ا ٍل ًب ٍئ ًر .ىكأ َّ
سف ى
ييا ىم ه
ى
ِٓ
افمى ية إًسم ً
طعاما .فىرفىعكا عيكىنيـ كىنظىركا كًا ىذا قى ً
ً
يف يم ٍق ًبمى هة ًم ٍف
اعيمً ّْي ى
سكا ل ىيأٍ يكميكا ى ى ن ى ي ي ي ي ٍ ى ي ى
األيات (ِٓ " -:)ِٖ -ثي َّـ ىجمى ي
ٍى
ِٔ
ً
اى ًب ى ً
اممى هة ىك ًثيراء كبمىسانا كالى ىذنا ،ىذ ً
اد ،ك ًجمالييـ ح ً
ص ىر .فىقىا ىؿ ىي ييكىذا ًإل ٍخ ىكًت ًو « :ىما ا ٍلفى ًائ ىدةي
ًج ٍم ىع ى ى ى ي ٍ ى
يف ل ىي ٍن ًزليكا ًب ىيا إًلىى م ٍ
ى ى ىى ى ى
ً
ً
إلسم ً
ىخا ىنا كين ٍخ ًفي ىدم يو؟ ِٕتىعالىكا فى ىن ًب ً
س ًم ىع لى يو
أٍ
اعيمً ّْي ى
ى ٍ
يف ،ىكالى تى يك ٍف أ ٍىيدي ىنا ىعمى ٍيو ألىنَّ يو أى يخكىنا ىكلى ٍح يم ىنا» .فى ى
ى
ىف ىن ٍقتي ىؿ أ ى ى
يع يو ل ً ٍ ى
ى ى
ِٖ
إلسم ً
ؼ كأىصع يدكه ًم ىف ا ٍل ًب ٍئ ًر ،كباعكا يكس ى ً
يف
اعيمً ّْي ى
اجتى ىاز ًر ىجا هؿ ًم ٍد ىي ًاني ى
إً ٍخ ىكتي يو .ىك ٍ
كس ى ى ٍ ى ي
ىى ي ي ي
س ىح يبكا يي ي
َّار ،فى ى
ُّكف تيج ه
ؼ ل ً ٍى
ً
ش ًر ى ً ً ً
ص ىر".
ًب ًع ٍ
كس ى
ؼ إًلىى م ٍ
يف م ىف ا ٍلفضَّة .فىأىتى ٍكا ًب يي ي
القافمة قافمة إسماعيمييف كمدياينيف فيـ بينيـ تجارة كزكاج مشترؾ.

كثيراء= نكع مف أنكاع الصمغ يستخدـ في الطب كفي التغرية (لصؽ األشياء).

بمساف= دىف طيب الرائحة يسيؿ مف شجرة البمساف متي جرح ساقيا يستخدـ في الطب كالتحنيط .

الذف= نكع مف الصمغ يستخدـ في الطب

ِٗ
ؽ ًث ىي ىاب يوَّ .ثي َّـ ىر ىج ىع إًلىى
كس ي
س ًفي ا ٍل ًب ٍئ ًر ،فى ىم َّز ى
األيات (ِٗ " -:)ُّ -ىك ىر ىج ىع ىأر ى
ؼ لى ٍي ى
يكب ٍي يف إًلىى ا ٍل ًب ٍئ ًر ،ىكًا ىذا يي ي
ُّ
ً
سا ًم ىف ا ٍل ًم ٍع ىزل
ب؟» .فىأ ى
إً ٍخ ىكًت ًو ىكقى ى
كس ى
كدا ،ىكأىىنا إًلىى أ ٍىي ىف أىذ ى
س ىم ٍك يج ن
ٍى ي
ؼ ىكىذ ىب يحكا تى ٍي ن
يص يي ي
ىخ يذكا قىم ى
اؿ« :ا ٍل ىكلى يد لى ٍي ى
ً
يص ًفي الدًَّـ".
سكا ا ٍلقىم ى
ىك ىغ ىم ي
ِّ
ضركه إًلىى أىًبي ًيـ كقىاليكا« :كج ٍد ىنا ى ىذا .حقّْ ٍ ً
ً
يص ٍاب ًن ىؾ يى ىك أ ٍىـ
يص ا ٍل يممى َّك ىف ىكأ ٍ
ىح ى ي ي
ى
ىى
ؽ أىقىم ي
ٍ ى
سميكا ا ٍلقىم ى
أية (ِّ) " -:ىكأ ٍىر ى
الى؟»"

أحضركه إلي أبييـ = لقد خدع يعقكب أبيو بمبلبس عيسك كىا ىك يخدع بمبلبس يكسؼ.

ّْ
ّّ
ش رًدمء أى ىكمى يو ،افٍتي ًرس يكس ي ً
ً
ً
ؽ
األيات (ّّ " -:)ّٓ -فىتى ىحقَّقى يو ىكقى ى
اسا» .فى ىم َّز ى
ؼ افٍت ىر ن
ى ي ي
يص ٍابني! ىك ٍح ه ى ه
اؿ« :قىم ي
ضع ًمسحا عمىى حقىكٍي ًو ،كىناح عمىى ٍاب ًن ًو أىيَّاما ىك ًثيرةنّٓ .فىقىاـ ج ًميع ب ًن ً
يعقي ً
يو ىك ىج ًميعي ىب ىن ًات ًو لً يي ىع ُّزكهي،
ى ى يى
ى ى ى
ىٍ ي
كب ث ىي ىاب يو ،ىك ىك ى ى ٍ ن ى ى ى
ى
ن
اؿ« :إً ّْني أى ٍن ًز يؿ إًلىى ٍاب ًني ىن ًائ نحا إًلىى ا ٍل ىي ً
اكىي ًة» .ىكىب ىكى ىعمى ٍي ًو أ يىبكهي".
ىف ىيتى ىع َّزل ىكقى ى
فىأ ىىبى أ ٍ
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كطيفىار ىخ ً
ُّكف فىباعكه ًفي ًمصر لًفي ً
أية (ّٔ)ّٔ " -:كأ َّ ً ً
ص ّْي ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىرًئ ً
يس ُّ
الش ىر ًط".
ىما ا ٍلم ٍد ىياني ى ى ي ي
ى
ى
ٍى
في (ّٗ )ُ:يذكر أف فكطيفار رجؿ مصرم كىذا غريب .كالتفسير أف فرعكف في ىذا الكقت كاف مف اليكسكس
كرجالو كميـ مف الرعاة (الممكؾ الرعاة) فتركيز الكتاب المقدس ىنا أف خصي فرعكف كاف مصريان يصبح شئ

مفيكـ ألنو مصرم كسط رجاؿ القصر الذم ىـ كميـ مف اليكسكس الرعاة .كلذلؾ طمب يكسؼ مف إخكتو أف

يذكركا لفرعكف أنيـ رعاة (ْٔ )ّْ:فيك بالتأكيد سيتعاطؼ معيـ فيـ رعاة مثمو .كنفيـ كذلؾ كيؼ إرتقي يكسؼ
ليذا المنصب الكبير كىك غريب فالممؾ نفسو غريب .كألف اليكسكس الغرباء كانكا رعاة كاف المصرييف يكرىكف

الرعاة كيعتبركنيـ شيئان كرييان (ْٔ .)ّْ:كنبلحظ أيضا أف الممؾ كاف لو مكاش كثيرة .كالخصي ىك مف نزعت

خصيتاه ليخدـ مع نساء فرعكف .ثـ أصبحت إسـ كظيفة كبيرة حتي لك لـ يحدث لو ىذا بدليؿ أننا نجد فكطيفار

أف لو زكجة( .خصي مترجمة رئيس).
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اإلصحاح الثامف كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

ىذا اإلصحاح تاريخيان مكانو يسبؽ ىذا المكاف فمماذا أتي في ىذا المكاف كىذا التكقيت؟

يكسؼ كاف يرمز لممسيح في رسالتو كلكف ييكذا ىك أبك المسيح بالجسد كالكتاب المقدس يعرض نسؿ ييكذا
لنتتبع أنساب السيد المسيح .كجاء ىذا اإلصحاح مممكء خطايا كتعدم ألف المسيح جاء ليحمؿ في جسده الذم

أخذه مف ييكذا كؿ تعدم ككؿ خطايا أبائو ككؿ ضعؼ كراثي فيك جاء مف نسؿ ييكذا مع زكجة إبنو (ىك زني
معيا) .ىك جاء مف نسؿ الخطاة ليفدييـ.
ُ
ث ًفي ذلً ىؾ َّ
الزىم ً
اؿ إًلىى ىر يجؿ ىع يدالَّ ًم ٍّي
اف أ َّ
األيات (ُ " -:)ّ -ىك ىح ىد ى
ىف ىي ييكىذا ىن ىز ىؿ ًم ٍف ًع ٍن ًد إً ٍخ ىكًت ًو ،ىك ىم ى
ِ
ً
ىخ ىذ ىىا ىكىد ىخ ىؿ ىعمى ٍي ىياّ ،فى ىح ًبمى ٍت ىك ىكلى ىد ًت ٍابنا
ىكىن ى
شكعه ،فىأ ى
اس يم يو ي
ظ ىر ىي ييكىذا يى ىن ى
اؾ ٍاب ىن ىة ىر يجؿ ىك ٍن ىعان ٍّي ٍ
ير»" .
« ًع نا

اس يم يو
ٍ
ىكىد ىعا

ً
يرةي.
حى
اس ىموي
ٍ

ربما كاف حيرة الرجؿ العدالمي صديقان لييكذا .رجؿ كنعاني= كنعاني تعني انو إما ىك كنعانيان أك تعني تاجر.
كزكاج ييكذا مف إبنة رجؿ كنعاني أتي عمي العائمة بمصائب كثيرة فالكنعانيكف منحرفكف جدان ،لذلؾ كاف أكالد

ييكذا مف الكنعانية منحرفكف أيضان .كعدالـ التي ينسب إلييا حيرة ىي إحدم مدف كنعاف الكبرم .كىناؾ تأمؿ
فييكذا ىك الذم نسب لو شعب الييكد (ييكد مف ييكذا) فييكذا كاف أكبر األسباط كمنيـ ممكؾ ييكذا .كتركيز

الكتاب أف شيمة ابنو كلد في كزيب يشير أف الييكد مصريف عمي جحدىـ اإليماف بالمسيح مصدقيف في ذلؾ
أكاذيبيـ التي يقكلكنيا عمي المسيح.

ٓ
ْ
ً
ً
ضا ٍابنا ىكىد ىع ًت
اف» .ثي َّـ ىع ى
اس ىم يو «أيكىن ى
اد ٍت فى ىكلى ىد ٍت أ ٍىي ن
األيات (ْ " -:)ٓ -ثي َّـ ىح ًبمى ٍت أ ٍىي ن
ضا ىك ىكلى ىدت ٍابنا ىكىد ىعت ٍ
اسم يو « ًشيمى ىة» .ك ىك ى ً
يف ىكلى ىدتٍ يو".
يب ًح ى
اف في ىك ًز ى
ى
ٍى
ٔ
ير ًب ٍك ًرًه اسميا ثىامارٕ .ك ىك ى ً
ىخ ىذ ىي ييكىذا ىز ٍك ىج نة لً ًع و
ب،
ير ًب ٍك ير ىي ييكىذا ًشّْر نا
الر ّْ
ير ًفي ىع ٍي ىن ًي َّ
األيات (ٔ " -:)ُُ -ىكأ ى
ٍيى ى ي ى
اف ع ه
ٗ
ٖ
يؾ كتىىزَّك ٍج ًبيا ،كأ ًىقـ ىنسالن أل ً
ً ً
ىف
اف أ َّ
الر ُّ
ىماتى يو َّ
ىخ ى
يؾ» .فى ىعمً ىـ أيكىن ي
ب .فىقىا ىؿ ىي ييكىذا أليكىن ى
ى ى ٍ ٍ
ام ىأرىة أىخ ى ى
افٍ « :اد يخ ٍؿ ىعمىى ٍ
فىأ ى
ىخ ً
ض ،لً ىكي الى يع ًطي ىنسالن أل ً
ً ً ً
َّ
ٍس ىد ىعمىى األ ٍىر ً
يوَُ .فىقى يب ىح
كف لى يو ،فى ىك ى
س ىؿ الى ىي يك ي
ٍ يٍ ى ٍ
الن ٍ
ام ىأرىة أىخيو أىنَّ يو أىف ى
اف إً ٍذ ىد ىخ ىؿ ىعمىى ٍ
ُُ
اؿ ييكىذا لًثىامار ىك َّن ًت ًو« :اقٍع ًدم أىرممى نة ًفي ب ٍي ًت أىًب ً
يؾ ىحتَّى ىي ٍك يب ىر ًشيمى ية
الر ّْ
ًفي ىع ٍي ىن ًي َّ
ىماتى يو أ ٍىي ن
ى
ضا .فىقى ى ى ي
ي
ىى
ٍى
ب ىما فى ىعمى يو ،فىأ ى
ً
ً
ييا".
ضا ىكأ ى
ٍاب ًني» .أل َّىن يو قى ى
اؿ« :لى ىعمَّ يو ىي يم ي
ىخ ىكٍي ًو» .فى ىم ى
كت يى ىك أ ٍىي ن
ام يار ىكقى ىع ىد ٍت في ىب ٍيت أىًب ى
ض ٍت ثى ى
ثمار الزكاج الخاطئ إبنيف شريريف يميتيـ الرب .ككانت العادة التي شرعيا مكسي في ما بعد أف األخ يتزكج

إمرة أخيو إذا مات أخكه دكف أف يترؾ نسبلن  ،كحتي ال يمحي إسـ أخكه كاف النسؿ (غالبان الطفؿ األكؿ فقط)
أ
ينسب لؤلخ المتكفي .كلكف أكناف ثاني أكالد ييكذا رفض أف يككف ألخيو نسؿ فمـ يرد اإلنجاب مف ثامار زكجة
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أخيو المتكفي عي ار حتي ال يشاركو اإلبف في الميراث  .كساء ىذا جدان في عيني الرب فأماتو أيضان .كرفض

ييكذا أف يزكج إبنو المتبقي شيمة لثامار متحججان بصغر سنو  ،لكنو كاف متصك انر انيا السبب في مكت إبنيو،
ىي نظرة تشاؤـ مرفكضة .ككاف الحؿ ىك نزع الخطايا مف األسرة كليس في أف ندعي أف شخصان ىك سبب

مصائبنا (كما يقكؿ العامة فبلف نحس).

ُِ
اؿ َّ
ص ًع ىد إًلىى يج َّز ً
از ىغ ىن ًم ًو
األيات (ُِ " -:)ُٗ -ىكلى َّما طى ى
اف ىماتى ًت ٍاب ىن ية ي
الزىم ي
ام ىأرىةي ىي ييكىذا .ثي َّـ تى ىع َّزل ىي ييكىذا فى ى
شكوع ٍ
ُّ
كؾ ص ً
يؿ لىيا « :يىكىذا حم ً
إًلىى ًتم ىن ىة ،يىك ك ًحيرةي ص ً
اع هد إًلىى ًت ٍم ىن ىة لً ىي يج َّز
اح يب يو ا ٍل ىع يدالَّ ًم ُّي .فىأ ٍ
ام يار ىكًق ى ى
ى
ى ى ى ى
ٍ
ى ىي
يخ ًب ىر ٍت ثى ى
ُْ
ً
ً
َّ
َّ
س ٍت ًفي ىم ٍد ىخ ًؿ ىع ٍي ىنا ًي ىـ الًَّتي ىعمىى طى ًري ً
ؽ
ىغ ىن ىموي» .فى ىخمى ىع ٍت ىع ٍن ىيا ث ىي ى
اب تىىرُّمم ىيا ،ىكتى ىغط ٍت ًب يب ٍرقي وع ىكتىمىففى ٍت ،ىك ىجمى ى
ُٓ
ظ ىرىىا ىي ييكىذا ىك ىح ًس ىب ىيا ىزًان ىي نة ،أل َّىن ىيا ىكا ىن ٍت قى ٍد ىغطَّ ٍت
ىت أ َّ
ط لى يو ىز ٍك ىج نة .فى ىن ى
ىف ًشيمى ىة قى ٍد ىك يب ىر ىك ًى ىي لى ٍـ تي ٍع ى
ًت ٍم ىن ىة ،ألىنَّ ىيا ىأر ٍ
ُٔ
اؿ « :ىى ًاتي أ ٍىد يخ ٍؿ عمى ٍي ًؾ» .أل َّىن يو لىـ يعمىـ أ َّىنيا ىك َّنتي يو .فىقىالى ٍت« :ما ىذا تيع ًط ً
اؿ إًلى ٍي ىيا ىعمىى الطَّ ًري ً
يني
ؽ ىكقى ى
ىك ٍج ىي ىيا .فى ىم ى
ى
ٍ
ٍ ىٍ ٍ ى
ى
ُٕ
اؿ« :إً ّْني أير ًس يؿ ج ٍدم ًمع ىزل ًم ىف ا ٍل ىغ ىنًـ» .فىقىالى ٍت « :ىى ٍؿ تيع ًط ً
يني ىرٍىنا ىحتَّى تيٍر ًسمى يو؟».
لً ىك ٍي تى ٍد يخ ىؿ ىعمى َّي؟» فىقى ى
ٍ
ى ى ٍ
ٍ
ُٖ
ً
الرٍى يف الًَّذم أ ٍ ً ً
اىا ىكىد ىخ ىؿ ىعمى ٍي ىيا،
اؿ « :ىما َّ
فىقى ى
ص ى
ىعطى ى
اؾ الًَّتي ًفي ىي ًد ىؾ» .فىأ ٍ
ص ىابتي ىؾ ىك ىع ى
يعطيؾ؟» فىقىالى ٍت « :ىخات يم ىؾ ىك ًع ى
ُٗ
ً
ً
اب تىىرُّممً ىيا".
ام ٍت ىك ىم ى
س ٍت ث ىي ى
ض ٍت ىك ىخمى ىع ٍت ىع ٍن ىيا يب ٍرقي ىع ىيا ىكلى ًب ى
فى ىح ًبمى ٍت م ٍن يو .ثي َّـ قى ى

كبر شيمة كلـ يؼ ييكذا بكعده كيزكجو لثامار .كثامار إشتيت أف يككف ليا نسبلن فيي عاشت كسط عائمة
يعقكب كسمعت عف أف المسيح سيأتي مف نسميـ .فقبمت أف تعرض حياتيا لمخطر .كقامت بدكر زانية لتحصؿ

عمي نسؿ .كتغطت ببرقع= ليس فقط حتي ال يعرفيا ييكذا .كلكف كانت الزكاني ال يضعف برقعان .كأما ناذرات

أنفسيف لمزني (كىذه كانت عادة كنعانية في اليياكؿ الكثنية) كف يضعف برقعان .ككاف ىؤالء يذىبف لميياكؿ
الكثنية كينذرف أنفسيف لمدة سنة كيحصمف عمي أجرىف مف الزنا ًج ٍديان يتبرعف بو لمييكؿ .ككانكا يسميف الزانية :

قدشة أم قديسة .كالحظ أف ييكذا تمكت زكجتو كأكالده ثـ يذىب ليزني كيسمي ىذا تعزية  .كأما ثامار الكثنية

فقبمت أف تككف كزانية حتي يأتي منيا نسؿ قد يككف المسيح .حقان نحف ال نبرر الخطأ الذم إرتكبتو لكف كاف
مما يؤكد شيكتيا ألف يككف ليا نسؿ مقدس أنيا عاشت بعد ذلؾ مع ييكذا دكف أف تعرفو .فكاف كؿ ما تريده ىك
النسؿ كليس الشيكة الخاطئة في حد ذاتيا .لذلؾ قاؿ عنيا ييكذا "ىي أبر مني" آية ِٔ كبيذا العمؿ اإليماني
تأىمت ثامار أف تككف جدة لمسيد المسيح ،دميا يجرم في عركقو ،كقد سجؿ متي إسميا في أنساب السيد
المسيح (مت ُ )ِّ:بينما لـ يسجؿ اسـ سارة كرفقة .كصارت تشير لكنيسة األمـ التي كانت كأرممة ميجكرة

فصارت كنيسة مقدسة لمرب.

أية ُٖ:خاتمؾ = كاف الخاتـ يعمؽ بحبؿ في الصدر لختـ األكراؽ اليامة .ككاف لكؿ كاحد صكرة عمي خاتمو،
قد تككف صكرة حيكاف كربما كانت الصكرة التي كضعيا ييكذا عمي خاتمو صكرة أسد .كربما كاف يساكر لو عمي

خاتمو صكرة حمار لذلؾ قاؿ يعقكب أبييـ في نبكتو ييكذا جرك أسد – يساكر حمار جسيـ" ْٗ."ُْ،ٗ:
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ىي ًد ا ٍل ىم ٍأر ًىة ،ىفمى ٍـ
ىي ىنا
«لى ٍـ تى يك ٍف ي

األيات (ََِِ" -:)ِٔ -فىأىرس ىؿ ييكىذا ج ٍدم ا ٍل ًمع ىزل ًبي ًد ص ً
الرٍى ىف ًم ٍف
اح ًب ًو ا ٍل ىع يدالَّ ًم ّْي لً ىيأٍ يخ ىذ َّ
ٍ
ٍ ى ىي
ى ى
ى ى
ُِ
ىى ىؿ ىم ىك ًان ىيا قى ًائالن« :أ ٍىي ىف َّ
الزًان ىي ية الًَّتي ىكا ىن ٍت ًفي ىع ٍي ىنا ًي ىـ ىعمىى الطَّ ًري ً
ؽ؟» فىقىاليكا:
سأ ى
ىؿ أ ٍ
ىي ًج ٍد ىىا .فى ى
ِّ
ِِ
اؿ« :لىـ أ ً
ىى يؿ ا ٍل ىم ىك ً
اؿ ىي ييكىذا:
ىي ىنا ىزًان ىي هة» .فىقى ى
ىزًان ىي هة» .فى ىر ىج ىع إًلىى ىي ييكىذا ىكقى ى
ىج ٍد ىىا .ىكأ ٍ
اف أ ٍىي ن
ضا قىاليكا :لى ٍـ تى يك ٍف ي
ٍ
ِْ
ً َّ ً
ً ً
ً
ش يي ور،
اف ىن ٍح يك ثىالى ثى ًة أى ٍ
م ىكأى ٍن ى
س ٍم ي
ت لى ٍـ تى ًج ٍد ىىا» .ىكلى َّما ىك ى
ت ى ىذا ا ٍل ىج ٍد ى
ير إً ىىا ىن نة .إً ّْني قى ٍد أ ٍىر ى
«لتىأٍ يخ ٍذ ل ىن ٍفس ىيا ،ل ىئال ىنص ى
ضا ًم ىف ّْ
ؽ».
اؿ ىي ييكىذا« :أ ٍ
أٍ
الزىنا» .فىقى ى
يخ ًب ىر ىي ييكىذا ىكًق ى
ىخ ًر يج ى
كىا فىتي ٍح ىر ى
ام يار ىك َّنتي ىؾ ،ىك ىىا ًى ىي يح ٍبمىى أ ٍىي ن
يؿ لى يو« :قى ٍد ىزىن ٍت ثى ى
ِٓ
الرج ًؿ الًَّذم ً
ً
ً
ً
ؽ لً ىم ًف
أ َّ
ىما ًى ىي ىفمى َّما أ ٍ
ىذ ًه لى يو أىىنا يح ٍبمىى!» ىكقىالى ٍت « :ىحقّْ ٍ
ييا قىائمى نة« :م ىف َّ ي
سمى ٍت إًلىى ىحم ى
يخ ًر ىج ٍت أ ٍىر ى
ِٔ
ا ٍل ىخ ًاتـ كا ٍل ًعصاب ية كا ٍلعصا ً
يع ًط ىيا لً ًشيمى ىة ٍاب ًني» .ىفمى ٍـ ىي يع ٍد
ىذ ًه» .فىتى ىحقَّقى ىيا ىي ييكىذا ىكقى ى
اؿً « :ى ىي أ ىىب ُّر ًم ّْني ،أل ّْىني لى ٍـ أ ٍ
ي ى ىى ى ى ى
ضا".
ىي ٍع ًرفي ىيا أ ٍىي ن
في (ُِ) أيف الزانية  :األصؿ أيف القدشة .كقكؿ ييكذا لتأخذ لنفسيا أم تأخذ الخاتـ كالعصاة كأجر ليا كحتي
ال يتيـ بعدـ دفع األجر ليا يشيد صديقو العدالمي .

آية ِْ أخرجكىا لتحرؽ = ىنا ييكذا ككبير العائمة كرب البيت يأمر بعقابيا عمي خطيتيا كاستغؿ المفيكـ العاـ
أنيا زكجة لشيبل إبنو كقد زنت فعقابيا الحرؽ .كىك ىنا يحكـ كيديف كىك ال يحكـ عمي نفسو .فيك الزاني كىك
الذم رفض أف يزكجيا إلبنو .كعبلمات الحمؿ ظيرت بعد ثالثة شيكر = ىنا ثامار ترمز لمكنيسة التي
إلتصقت بالمسيح بعد أف كانت أممية كظير ليا ثمار الركح القدس (األقنكـ الثالث) بإيمانيا بالثالكث كتمتعيا

بالقيامة في المسيح الذم قاـ في اليكـ الثالث .لذلؾ يقاؿ خمعت ثياب ترمميا = فالنفس التي تتبلقي مع المسيح
(ىنا ييكذا يرمز لممسيح) ال تعكد تحيا في حزف.

كككنيا تغطت ببرقع فيذا يرمز ألننا مازلنا في الجسد (البرقع) ال نعايف أمجاده .كلكف قد حصمنا عمي خاتمو

(عبلمة البنكة كما حصؿ عميو اإلبف الضاؿ كعمي صميبو (عصاه).

ِٖ
ٍت ًكالى ىد ًتيا إً ىذا ًفي ب ٍ ً
األيات (ِِٕٕ" -:)َّ -كًفي كق ً
ىم ً
ىخ ىر ىج ىي ندا
اف ًفي ًكالى ىد ًت ىيا أ َّ
ىح ىد يى ىما أ ٍ
اف .ىك ىك ى
ىف أ ى
ى
ى
ى ى
طن ىيا تىٍكأ ى
ِٗ
ً
ً
ً
ً
يف ىرَّد ىي ىدهي ،إً ىذا أى يخكهي قى ٍد ىخ ىر ىج .فىقىا ىل ٍت:
ىخ ىذ ًت ا ٍلقىا ًبمى ية ىك ىرىب ى
فىأ ى
ط ٍت ىعمىى ىي ًد ًه ق ٍرًم نزا ،قىائمى نة« :ى ىذا ىخ ىر ىج أ َّىكالن» .ىكلك ٍف ح ى
ً
ً
اس يم يو «فى ً
ص» َّ .ىكىب ٍع ىد ذلً ىؾ ىخ ىر ىج أى يخكهي الًَّذم ىعمىى ىي ًد ًه ا ٍل ًق ٍرًم يز .فى يد ًع ىي
«لً ىما ىذا اقٍتى ىح ٍم ى
اـ!» .فى يدع ىي ٍ
ار ى
ت؟ ىعمى ٍي ىؾ اقٍت ىح ه
اس يم يو « ىزىار ىح»".
ٍ
أخرج زارح يده فربطت القابمة يده بخيط قرمزم أحمر ،لكنو أدخؿ يده ليخرج فارص كبعده زارح .كيرم بعض

األباء في زارح مثبلن لمشعب الييكدم الذم كاف يجب أف يككف البكر .كقد مد يده كاستمـ شريعة الذبائح الدمكية(
الخيط القرمزم األحمر) لكنو رفض اإليماف بالمسيح المرمكز إليو بالذبائح فرد يده مرة أخرم كفقد البككرية التي

أخذىا فارص ممثؿ األمـ الذيف صارت ليـ باككرية الركح .
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اإلصحاح التاسع كالثالثكف

عكدة لمجدكؿ

إمرة سيده أف تدنسو بالرغـ مف
ىذا اإلصحاح يشير لطيارة يكسؼ رمز المسيح الذم كاف ببل خطية كلـ تستطع أ
ظركفو الصعبة في مقابؿ ييكذا الذم دنس نفسو مع الكنعانية ثـ في زنا .
ُ
ً
ص ُّي ًفرعك ىف رًئيس ُّ ً
كطيفىار ىخ ً
شتىراه في ً
ً
مً ،م ٍف
ص ًر ّّ
أية (ُ) " -:ىكأ َّ
كس ي
ص ىر ،ىكا ٍ ى ي
الش ىرط ،ىر يج هؿ م ٍ
ؼ فىأيٍن ًز ىؿ إًلىى م ٍ
ٍ ىٍ ى ي
ىما يي ي
ي
اإلسم ً
ً
اؾ" .
يف أى ٍن ىزليكهي إًلىى يى ىن ى
يف الًَّذ ى
اعيمً ّْي ى
ىيد ً ٍ ى
ِ
اف ًفي ب ٍي ًت ً ً ً
اف ر يجالن ىن ً
م".
الر ُّ
ص ًر ّْ
اف َّ
كس ى
اج نحا ،ىك ىك ى
أية (ِ) " -:ىك ىك ى
ى
س ّْيده ا ٍلم ٍ
ى
ب ىمعى يي ي
ؼ فى ىك ى ى
ظيرت بركة الرب مع يكسؼ في ألمو كىك كعبد محركـ مف حناف أبيو فصار بركة.
ّ
ب يي ٍن ًج يح يو ًب ىي ًد ًه" .
ب ىم ىع يو ،ىكأ َّ
س ّْي يدهي أ َّ
الر ُّ
الر َّ
اف َّ
ىف َّ
ص ىنعي ىك ى
ىف يك َّؿ ىما ىي ٍ
أية (ّ) " -:ىك ىأرىل ى
ْ
اف لى يو".
كس ي
ؼ ًن ٍع ىم نة ًفي ىع ٍي ىن ٍي ًو ،ىك ىخ ىد ىم يو ،فى ىك َّكمى يو ىعمىى ىب ٍي ًت ًو ىكىدفى ىع إًلىى ىي ًد ًه يك َّؿ ىما ىك ى
أية (ْ) " -:فى ىك ىج ىد يي ي
فككمو= في اليكنانية جعمو أسقفان أم ناظ انر .كالحظ أمانتو فمـ يتكاسؿ كيقكؿ أنا إبف يعقكب المحبكب ،أك أنا إبف

إبراىيـ .كالمسيح صار عبدان ليخدـ كيعمؿ.

ٓ
ب بار ىؾ ب ٍي ى ً
اف ًم ٍف ًح ً
س ىب ًب
اف لى يو ،أ َّ
ص ًر ّْ
ىف َّ
يف ىك َّكمى يو ىعمىى ىب ٍي ًت ًو ،ىك ىعمىى يك ّْؿ ىما ىك ى
أية (ٓ) " -:ىك ىك ى
الر َّ ى ى ى
ت ا ٍلم ٍ
م ًب ى
اف لى يو ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت ىكًفي ا ٍل ىح ٍق ًؿ"،
الر ّْ
ؼ .ىك ىكا ىن ٍت ىب ىرىك ية َّ
كس ى
ب ىعمىى يك ّْؿ ىما ىك ى
يي ي
ٔ
ً ً
ؼ
ؼ ى
كس ي
ؼ .ىكلى ٍـ ىي يك ٍف ىم ىع يو ىي ٍع ًر ي
كس ى
ش ٍي نئا إًالَّ ا ٍل يخ ٍب ىز الًَّذم ىيأٍ يك يؿ .ىك ىك ى
أية (ٔ) " -:فىتىىر ىؾ يك َّؿ ىما ىك ى
اف يي ي
اف لى يو في ىيد يي ي
س ىف ا ٍل ىم ٍنظى ًر".
س ىف ُّ
كرًة ىك ىح ى
ىح ى
الص ى

إال الخبز = أم ترؾ البيت كمو ليكسؼ كلـ ييتـ إال بما يأكمو فقط .حسف الصكرة كالمنظر لقد كشفت الضيقة

عف جمالو كسبلـ قمبو الداخمي ،كؿ ىذا (البركة كالجماؿ) لـ يظي ار في بيت أبيو .كىذا ما حدث مع يعقكب أبيو

فيك لـ يتمتع برؤيا السمـ إال كىك محركـ مف أبكيو.

ٕ
ًً
يم ً
كر أ َّ
األيات (ٕ " -:)ُٓ -ىك ىح ىد ى
ام ىأرىةى
ىف ٍ
ث ىب ٍع ىد ىذه األ ي
ٖ
اؿ الم أر ًىة ً ً
ً
ؼ
س ّْي ًدم الى ىي ٍع ًر ي
س ّْيده « :يى ىكىذا ى
ىمعي» .فىأ ىىبى ىكقى ى ٍ ى ى

ًً
ؼ ىكقىالى ًت:
كس ى
س ّْيده ىرفى ىع ٍت ىع ٍي ىن ٍي ىيا إًلىى يي ي
ى
ىم ًعي ىما ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت ،ىك يك ُّؿ ىما لى يو قى ٍد ىدفى ىع يو

جع
« ٍ
اضطى ٍ
إًلىى ىي ًدم.
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ٗ
ً
ً
ً
ىص ىنعي ى ىذا َّ
يـ
ىعظى ىـ ًم ّْني .ىكلى ٍـ يي ٍم ًس ٍؾ ىع ّْني ى
ام ىأرىتي يو .فى ىك ٍي ى
س يى ىك ًفي ى ىذا ا ٍل ىب ٍي ًت أ ٍ
ؼأ ٍ
لى ٍي ى
ش ٍي نئا ىغ ٍي ىرؾ ،أل َّىنؾ ٍ
الش َّر ا ٍل ىعظ ى
َُ
يخ ًطئ إًلىى ً
كف ىم ىع ىيا.
كس ى
س ىم ٍع لى ىيا أ ٍ
ىف ىي ٍ
جع ًب ىج ًان ًب ىيا لً ىي يك ى
اهلل؟» .ىك ىك ى
ضطى ى
ؼ ىي ٍك نما فى ىي ٍك نما أ َّىن يو لى ٍـ ىي ٍ
اف إً ٍذ ىكمَّ ىم ٍت يي ي
ىكأ ٍ ي
ُُ
ٍت أ َّىن يو ىد ىخ ىؿ ا ٍلب ٍي ى ً
ث ىن ٍحك ى ىذا ا ٍلكق ً
اؾ ًفي ا ٍل ىب ٍي ًت.
ىى ًؿ ا ٍل ىب ٍي ًت يى ىن ى
اف ًم ٍف أ ٍ
سه
ى
ت ل ىي ٍع ىم ىؿ ىع ىممى يو ،ىكلى ٍـ ىي يك ٍف إً ٍن ى
ى
ثي َّـ ىح ىد ى ى
ُّ
ُِ
ً ً
ً
ب ىك ىخ ىر ىج إًلىى ىخ ً
ىت أ َّىن يو
اض ى
اف لى َّما ىأر ٍ
س ىكتٍ يو ًبثىٍكًب ًو قى ًائمى نةٍ « :
ار وج .ىك ىك ى
ط ٍ
جع ىمعي!» .فىتىىر ىؾ ثىٍكىب يو في ىيد ىىا ىك ىى ىر ى
فىأ ٍىم ى
ُْ
ً
ً
ً ً
ب إًلىى ىخ ً
اء إًلى ٍي ىنا ًب ىر يجؿ
اد ٍت أ ٍ
ار وج ،أ َّىن ىيا ىن ى
تىىر ىؾ ثىٍكىب يو في ىيد ىىا ىك ىى ىر ى
ىى ىؿ ىب ٍيت ىيا ،ىك ىكمَّ ىم ي
تي ٍـ قىائم نة« :ا ٍنظي يركا! قى ٍد ىج ى
ُٓ
ً
ًع ٍبرًان ٍّي لًي ىد ً
ص ٍكًتي
س ًمعى أ ّْىني ىرفى ٍع ي
ص ىر ٍخ ي
اع ىب ىنا! ىد ىخ ىؿ إًلى َّي لً ىي ٍ
ص ٍك وت ىع ًظ ويـ .ىك ىك ى
ي
ضطى ى
ت ى
اف لى َّما ى
ت ًب ى
جع ىمعي ،فى ى
ى
ً
ب ىك ىخ ىر ىج إًلىى ىخ ً
ار وج»".
ص ىر ٍخ ي
ت ،أىنَّ يو تىىر ىؾ ثىٍكىب يو ًب ىجان ًبي ىك ىى ىر ى
ىك ى

عدك الخير لـ يكتؼ بأف يييج إخكتو ضده ،بؿ أثار زكجة فكطيفار ضده فيجمات عدك الخير متنكعة .كلكف

اهلل مف بعيد ينظر كيحكؿ كؿ األمكر لمخير لمف يحبكف اهلل كيكسؼ أحب اهلل كلـ يسقط فتحكلت كؿ األمكر

لمخير .ككاف يكسؼ لو أعذار قكية ليسقط في الخطية.

ُ .ىك شاب في سف صغيرة كغير متزكج كفاقد لحناف أبكيو.

ِ .ىك مظمكـ في عبكديتو شاع انر بخيانة مف حكلو حتي إخكتو (أم ظركؼ نفسية سيئة).
ّ .زكجة سيده ىي التي تطمبو كىي قادرة أف تمحؽ بو األذم كقد حدث.

ْ .إلحاحيا المستمر فيي لـ تطمب الخطية مرة كاحدة بؿ مرات  :كممت يكسؼ يكمان فيكمان.
ٓ .كانا كحدىما في المنزؿ.

ٔ .ترؾ الثكب فيو خطكرة عميو كيعرض حياتو لمخطر.

ٕ .كانت شريعة مكسي " ال تزف" لـ تأتي بعد .لكف كانت كصايا اهلل مكتكبة في قمبو فيك يحب اهلل ككاف
حب زكجة فكطيفار لو ال يسمي حبان بؿ ىك شيكة كىذا النكع مف السيؿ أف ينقمب إلي عداكة كقد حدث

ككضعتو في السجف أما يكسؼ فقد أحبيا حبان حقيقيان فيك الذم أحب إخكتو بالرغـ مما فعمكه .كدليؿ ىذا

:-

أ .انو لـ يفضحيا

ب .كلـ ينتقـ منيا بعد أف صار في مجده
ج .لـ يجرح مشاعرىا بكممة بؿ كاف يذكرىا بمركزىا كمركز زكجيا كيسدم ليا النصح كفي تكاضع
يذكرىا بأنيا سيدتو (كىذا الحب الشيكاني ظير في قصة أكالد داكد ِ صـ ُّ )ُٓ:حقا صار

يكسؼ مثاالن لمطيارة .لقد خاطر بكؿ شئ ثمنان لطيارتو كعبلقتو باهلل.

ُٔ
ً
س ّْي يدهي إًلىى ىب ٍي ًت ًوُٕ .فى ىكمَّ ىمتٍ يو ًب ًم ٍث ًؿ ى ىذا ا ٍل ىكالىًـ قى ًائمى نة:
األيات (ُٔ " -:)ُٗ -فى ىك ى
اء ى
ض ىع ٍت ثىٍكىب يو ًب ىجان ًب ىيا ىحتَّى ىج ى
ُٖ
ت ًب ًو إًلى ٍي ىنا لًي ىد ً
ت ،أىنَّ يو تىىر ىؾ ثىٍكىب يو
ص ىر ٍخ ي
اف لى َّما ىرفى ٍع ي
« ىد ىخ ىؿ إًلى َّي ا ٍل ىع ٍب يد ا ٍل ًع ٍب ىرًان ُّي الًَّذم ًج ٍئ ى
اع ىب ًني .ىك ىك ى
ي
ص ٍكًتي ىك ى
ت ى
ُٗ
ً ً
اف لى َّما س ًمع س ّْي يده ىكالىـ ً ً ً
ً
ً
ب إًلىى ىخ ً
ار وج» .فى ىك ى
ًب ىجان ًبي ىك ىى ىر ى
ص ىنعى
س ًب ى ىذا ا ٍل ىكالىـ ى
ام ىأرىتو الَّذم ىكمَّ ىمتٍوي ًبو قىائمى نةً « :ب ىح ى
ى ى ى ي ى ٍ
ض ىب يو ىح ًم ىي" .
ًبي ىع ٍب يد ىؾ» ،أ َّ
ىف ىغ ى

364

انتكىَه ( األصحاح انتاعع وانثالثىن)
َِ
يف ًف ً
اف أىسرل ا ٍلممً ًؾ م ٍحب ً
الس ٍج ًف ،ا ٍلم ىك ً ًَّ
يو.
ض ىع يو ًفي ىب ٍي ًت ّْ
أية (َِ) " -:فىأ ى
كس ى
كس ى
س ّْي يدهي ىك ىك ى
ى ى ي
ؼ ى
ىخ ىذ يي ي
اف الذم ىك ى ٍ ى
ى
الس ٍج ًف".
اؾ ًفي ىب ٍي ًت ّْ
اف يى ىن ى
ىك ىك ى
مف مزمكر َُٓ ُٖ:نعرؼ أف يكسؼ عذب أكالن في السجف ،كيبدك أنيـ عرفكا براءتو فيما بعد لكنيـ لـ يطمقكه:

ُ .منعان لمفضيحة.

ِ .ربما خاؼ فكطيفار أف تخكنو زكجتو معو ثانية.

لكف صار لو مكانة مميزة في السجف .كالحظ أف ىذا السجف كاف يكضع فيو أسرم الممؾ كىذه تدبيرات اهلل:
ُ .فيك يباع لفكطيفار.

ِ .يسجف في سجف الممؾ ليتقابؿ مع الساقي .ألف اهلل كاف كاضعان في خطتو أف يتمجد يكسؼ كينقذ العالـ
مف المجاعة.

كاهلل كاف مع يكسؼ في بيت فكطيفار كفي السجف .كما كاف مع الفتية الثبلث في أتكف النار كاذ كاف اهلل معنا

فحتي النار تتحكؿ إل ي سماء كالسجف يتحكؿ إلي سماء كبيت العبكدية يتحكؿ إلي سماء .كنبلحظ أف الفريسي

حرـ مف المقاء مع اهلل كىك داخؿ الييكؿ فاهلل ينظر لمقمب .كيكسؼ كاف متضعان كاهلل يسكف عند المتضعيف (إش
ٕٓ )ُٓ:فتتحكؿ قمكبيـ أينما كانكا إلي سماء .كيتحكؿ السجف إلي طريؽ لممجد .كما كنا نظنو ش انر إذا ىك بعينو

الذم يككف لنا الخير.

األيات (ُُِِ" -:)ِّ -ك ً
سطى إًلى ٍي ًو لي ٍطفنا ،ىك ىج ىع ىؿ ًن ٍع ىم نة لى يو ًفي ىع ٍي ىني ىرًئ ً
يس ىب ٍي ًت
ب
ك
،
ؼ
كس
ي
ع
م
اف
ك
ب
الر
ف
َّ
لك
َّ
َّ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ٍ
ِِ
الس ٍج ًف إًلىى ي ًد يكس ى ً
كف
يف ًفي ىب ٍي ًت ّْ
يس ىب ٍي ًت ّْ
ّْ
الس ٍج ًف .ىك يك ُّؿ ىما ىكا ينكا ىي ٍع ىممي ى
ىس ىرل الًَّذ ى
ؼ ىجم ى
يع األ ٍ
ى ي ي
الس ٍج ًف .فى ىدفى ىع ىرًئ ي
ِّ
ً
اف ىم ىع يو ،ىك ىم ٍي ىما
ش ٍي نئا ا ٍل ىبتَّ ىة ًم َّما ًفي ىي ًد ًه ،أل َّ
الر َّ
يس ىب ٍي ًت ّْ
ىف َّ
الس ٍج ًف ىي ٍنظيير ى
يى ىن ى
ب ىك ى
اؾ ىك ى
اف يى ىك ا ٍل ىعام ىؿ .ىكلى ٍـ ىي يك ٍف ىرًئ ي
ب يي ٍن ًج يح يو".
الر ُّ
اف َّ
ص ىن ىع ىك ى
ى
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لقد سمح اهلل ليكسؼ بالسجف .فاهلل تكمؿ خطتو ببعض األالـ .
ُ
َّاز أى ٍذ ىنبا إًلىى ً ً ً ً ً
ىف ً ً ً ً
ًً
يم ً
ص ىر" .
أية (ُ) " -:ىك ىح ىد ى
ص ىر ىكا ٍل ىخب ى ى
س ّْيدى ىما ىممؾ م ٍ
ساق ىي ىممؾ م ٍ
ى
كر أ َّ ى
ث ىب ٍع ىد ىذه األ ي
ِ
السقى ً
ط ًفرعك يف عمىى ىخ ً
اة ىك ىرًئ ً
صي ٍَّي ًو :ىرًئ ً
يس ا ٍل ىخب ً
يف" ،
يس ُّ
َّاز ى
س ىخ ى ٍ ى ٍ ى
أية (ِ) " -:فى ى
خصييو = أم أف مركزىما ساـ جدان

أية (ّ)" -:
ًف ً
يو" .

ّ
س ىب ٍي ًت ىرًئ ً
ض ىع يي ىما ًفي ىح ٍب ً
يس ُّ
الس ٍج ًف ،ا ٍل ىم ىك ً
كسا
الش ىر ًطً ،في ىب ٍي ًت ّْ
كس ي
اف الًَّذم ىك ى
فى ىك ى
ؼ ىم ٍح يب ن
اف يي ي

ْ
الشر ًط يكس ى ً
َّاما ًفي ا ٍل ىح ٍب ً
س ٓ .ىك ىحمي ىما ًكالى يى ىما يح ٍم نما
يس ُّ ى ي ي
اـ ىرًئ ي
ؼ ع ٍن ىد يى ىما فى ىخ ىد ىم يي ىما .ىك ىكا ىنا أىي ن
األيات (ْ " -:)ٖ -فىأىقى ى
ير ح ٍم ًم ًوً ً ً ً ،
ًو
ًو
و ً و
ً
كس ً
اف ًفي ىب ٍي ًت
ص ىر ىك ىخب ي
س ًب تى ٍع ًب ً ي
ساقي ىممؾ م ٍ
َّازهي ،ا ٍل ىم ٍح يب ى
ى
في لى ٍيمىة ىكاح ىدة ،يك ُّؿ ىكاحد يح ٍم ىم يو ،يك ُّؿ ىكاحد ًب ىح ى
ٔ
افٕ .فىسأى ىؿ ىخ ً
ؼ إًلى ٍي ًيما ً
اح ىكىنظى ىريى ىما ،ىكاً ىذا يى ىما يم ٍغتى َّم ً
َّي ًف ٍر ىع ٍك ىف المَّ ىذ ٍي ًف ىم ىع يو ًفي
ي
ص
ب
الص
ي
ف
كس
ي
ؿ
خ
د
ف
الس ٍج ًف.
ً
ى
َّ
ّْ
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
ي
ى
ٍ
ٖ
ح ٍب ً ً
س ّْي ًد ًه قى ًائالن« :لً ىما ىذا ىك ٍج ىيا يك ىما يم ٍك ىمد ً
اؿ لى يي ىما
س ىم ٍف يي ىع ّْب يرهي» .فىقى ى
ى
َّاف ا ٍل ىي ٍكىـ؟» فىقىاالى لى يو « :ىحمي ٍم ىنا يح ٍم نما ىكلى ٍي ى
س ىب ٍيت ى
ً
صا ىعمى َّي»".
ير؟ قي َّ
كس ي
ؼ« :أىلى ٍي ى
يي ي
س ٍت هلل التَّ ىعا ًب ي

فخدميما… فسأؿ لماذ كجياكما مكمداف  :لـ يجدا مف يخدميما بأمانة كرقة مثؿ يكسؼ .كىي خدمة أف
يسأليما عما يحزنيما كيعزييما بقدر إمكانو .كالحظ قكؿ يكسؼ أليس هلل التعابير = فيك في كؿ كبلمو يعطي

المجد هلل.
ٗ
ت ًفي ح ٍم ًمي كًا ىذا ىكرم هة أىم ً
ص رًئيس ُّ ً
امي.
ؼ ىكقى ى
كس ى
اؿ لى يو « :يك ٍن ي
ي
ى
السقىاة يح ٍم ىم يو ىعمىى يي ي
األيات (ٗ " -:)ُٗ -فىقى َّ ى ي
ٍى ى
ُُ
َُ
اق ي ً
ضج ٍت ع ىن ً
ض ىب و
ٍس ًف ٍر ىع ٍك ىف ًفي
ىكًفي ا ٍل ىك ٍرىم ًة ثىالى ثى ية قي ٍ
اف ،ىك ًى ىي إً ٍذ أىف ىٍر ىخ ٍت طىمى ىع ىزٍى يرىىا ،ىكأى ٍن ى ى ى
يد ىىا ع ىن نبا .ىك ىكا ىن ٍت ىكأ ي
ُِ
ىخذ ي ً
ص ٍرتي يو ًفي ىكأ ً
ؼ« :ى ىذا
ىي ًدم ،فىأ ى
ٍس ًفي ىي ًد ًف ٍر ىع ٍك ىف» .فىقى ى
كس ي
ىعطى ٍي ي
ٍس ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكأ ٍ
ٍت ا ٍلع ىن ى
اؿ لى يو يي ي
ت ا ٍل ىكأ ى
ب ىك ىع ى
ُّؾ إًلىى مقى ً
ً
َّاـً ُّ .في ثىالى ثى ًة أىي و
اف ًىي ثىالى ثى ية أىي و
ض ىب ً
ام ىؾ ،فىتي ٍع ًطي
ٍس ىؾ ىكىي يرد ى
يرهي :الثَّالى ثى ية ا ٍلقي ٍ
َّاـ أ ٍىي ن
ضا ىي ٍرفىعي ف ٍر ىع ٍك يف ىأر ى
تى ٍع ًب ي
ى
ى
ً
ً
ً ً
ت ى ً ُْ َّ ً
يف يك ٍن ى
ٍس ًف ٍر ىع ٍك ىف ًفي ىي ًد ًه ىكا ٍل ىع ى
اد ًة األيكلىى ًح ى
ص ىنعي
ير لى ىؾ ىخ ٍيهر ،تى ٍ
ىكأ ى
ساق ىي يو .ىكًان ىما إ ىذا ىذ ىك ٍرتىني ع ٍن ىد ىؾ حي ىن ىما ىيص ي
ً ُٓ
ً ً
ًً
ٍت ًم ٍف أ ٍىر ً
ضا لى ٍـ
س ًرق ي
ض ا ٍل ًع ٍب ىرًان ّْي ى
يف ،ىك يى ىنا أ ٍىي ن
سانا ىكتى ٍذ يك يرًني لف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكتي ٍخ ًر يجني م ٍف ى ىذا ا ٍل ىب ٍيت .أل ّْىني قى ٍد ي
إًلى َّي إً ٍح ى
ُٔ
يف أ َّىن يو عبَّر ج ّْي ندا ،قى ى ً
يس ا ٍل ىخب ً
ضا
ض يعكًني ًفي ّْ
أىف ىٍع ٍؿ ى
كس ى
ؼ « :يك ٍن ي
َّاز ى
ت أىىنا أ ٍىي ن
ش ٍي نئا ىحتَّى ىك ى
ىى ى
اؿ ل يي ي
الس ٍج ًف» .ىفمى َّما ىأرىل ىرًئ ي
ُٕ
ً
ً ً
ًفي ح ٍم ًمي كًا ىذا ثىالى ثى ية ًسالى ًؿ ح َّكارل عمىى أر ً
ص ٍن ىع ًة ا ٍل ىخب ً
َّاز.
الس ّْؿ األى ٍعمىى ًم ٍف ىج ًم ً
ٍسي .ىكًفي َّ
ي
يع طى ىعاـ ف ٍر ىع ٍك ىف م ٍف ى
ى
ي ى ى ى
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ُٖ
الس ّْؿ ع ٍف أر ً
ً
السالى ًؿ ًىي ثىالى ثى ية أىي و
اؿ« :ى ىذا تىع ًبيرهي :الثَّ
ُّ
َّاـ.
ة
ث
ال
ق
ك
ؼ
كس
ي
اب
ىج
أ
ف
ٍسي».
ي
ى
ى
ى
ّْ
ى
ى
ي
ي
ى
ى
ٍ
ى
ي
ي
كر تىأٍ يكمي يو م ىف َّ ى ى
ىكالط يي ي
ى
ضا يرفىع ًفرعك يف أرٍس ىؾ ع ٍن ىؾ ،كيعمّْقي ىؾ عمىى ىخ ى و
ُٗ ً
ً و
ُّ
كر لى ٍح ىم ىؾ ىع ٍن ىؾ»".
ى
في ثىالى ثىة أىيَّاـ أ ٍىي ن ى ٍ ي ٍ ى ٍ ى ى ى
ى يى
ش ىبة ،ىكتىأٍ يك يؿ الط يي ي

الخصياف يشيراف إلي جنس البشرية الساقط كىك ينقسـ قسميف .األكؿ يجتاز الغضب باإليماف فيعبر إلي
الممككت كاآلخر في جحكده يفقد حياتو أبديان .كىنا يكسؼ حيف يخبر كمييما بمصيره فيك يمثؿ المسيح الذم
يخبرنا عف مصير كؿ قسـ منا:

(يك ٓ ) ِٗ:كقد قسـ المسيح البشرية ىكذا لقسميف في مثؿ العذارم الحكيمات كالجاىبلت .كالحظ أف رقـ ّ أم
الثبلث أياـ التي حمـ بيا كبلىما تشير لفترة المكت كبعدىا القيامة التي تككف في اليكـ الثالث كيذكر أف يكسؼ

ضعؼ حيف طمب مف الساقي (آية ُْ) أف يذكره أماـ فرعكف .كلذلؾ ركز الكحي عمي أف الساقي قد نسيو
(َْ .)ِِ:كلنبلحظ أف المص اليميف طمب مف المسيح أف يذكره فمـ ينساه المسيح بؿ قاؿ "اليكـ تككف معي في
الفردكس" كأما مف طمب مف البشر أف يذكركه فنسكه .كأعتقد أف ىذا الدرس لنا نحف حتي ال نطمب أف يذكرنا
البشر .بؿ نصمي لمف ال ينسي .كاهلل جعؿ الساقي ينسى يكسؼ ألنو لك ذكره في ىذه الفترة ربما كاف فرعكف قد

أفرج عنو ككاف يكسؼ قد ذىب ألبيو كتعطمت قصة الخبلص كلما أنقذ أحدان مف المجاعة .فنقكؿ أف اهلل جعؿ
الساقي ينسي حتي تكمؿ خطة اهلل .كلكف مف الصعب أف نمكـ يكسؼ عمي طمبو لمساقي كىك في ىذه الظركؼ

القاسية .كىك درس لنا لنضع ثقتنا في اهلل.

حكارم ىي نفس الكممة التي ترجمت سابقان سميذ (ُٖ )ٔ:أم دقيؽ فاخر .يعمؽ جسدؾ =
ثالث سالؿ ى
حكارم = ى
ىي عقكبة مخيفة عند المصرييف فيك لف يحنط جسده كبالتالي حسب عقيدة قدماء المصرييف فمف تككف لو

قيامة .كالحظ أف يكسؼ لـ يجرح زكجة فكطيفار كلـ يفضحيا أماـ الساقي كالخباز .

ًً
ً ً ً
َّ ً ً
األيات (ََِِ" -:)ِّ -فىح ىد ى ً
ً
يم نة لً ىج ًم ً
ى
يع ىع ًبيده ،ىك ىرفىعى
ث في ا ٍل ىي ٍكًـ الثالث ،ىي ٍكًـ ميالىد ف ٍر ىع ٍك ىف ،أ َّىن يو ى
ص ىن ىع ىكل ى
ُِ
يد ًه .كرَّد رًئيس ُّ ً
يف ب ٍي ىف ع ًب ً
يس ُّ ً
ٍس ىرًئ ً
ٍس ىرًئ ً
يس ا ٍل ىخب ً
ٍس ًفي ىي ًد
س ٍق ًي ًو ،فىأ ٍ
َّاز ى ى ى
ىعطىى ا ٍل ىكأ ى
السقىاة إًلىى ى
ىى ى ى
السقىاة ىك ىأر ى
ىأر ى
ِِ
لك ٍف لىـ ي ٍذ يكر رًئيس ُّ ً
ؼِّ .ك ً
يس ا ٍل ىخب ً
ؼ ىب ٍؿ ىن ًس ىي يو".
ًف ٍر ىع ٍك ىف .ىكأ َّ
كس ى
كس ي
َّاز ى
السقىاة يي ي
ٍ ى ٍ ى ي
ى
يف فى ىعمَّقى يو ،ىك ىما ىعب ىَّر لى يي ىما يي ي
ىما ىرًئ ي
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في مؿء الزماف أم في الكقت الذم رآه اهلل مناسبان رفع اهلل يكسؼ ككضعو في القصر.
ً
األيات (ُُ" -:)ٓ -كح ىد ى ً
ؼ ًع ٍن ىد َّ
س ىنتى ٍي ًف ًم ىف َّ
الزىم ً
الن ٍي ًر ِ ،ىك يى ىكىذا
اف أ َّ
ىف ًف ٍر ىع ٍك ىف ىأرىل يح ٍم نما :ىكًا ىذا يى ىك ىك ًاق ه
ىى
ث م ٍف ىب ٍعد ى
ّ
ض وة .ثي َّـ يىكىذا س ٍبع بقىر و
الني ًر ح ً
و ً و ً
يخ ىرل
ات أ ٍ
س ًمي ىن ًة المَّ ٍحًـ ،فى ٍارتى ىع ٍت ًفي ىر ٍك ى
س ىنة ا ٍل ىم ٍنظى ًر ىك ى
س ٍبعي ىبقى ىرات طىال ىعة م ىف َّ ٍ ى ى
ى
ى ى ي ىى
ْ
ش ً
الني ًر قىًبيح ًة ا ٍلم ٍنظى ًر كرًقيقى ًة المَّ ٍحًـ ،فىكقىفى ٍت ًبج ًان ًب ا ٍلبقىر ً
ً
ىً و
اط ًئ َّ
الن ٍي ًر ،فىأى ىكمى ًت
ات األيكلىى ىعمىى ى
ى
اء ىىا م ىف َّ ٍ
ى
طال ىعة ىك ىر ى
ىى
ىى
ى ى
ٓ
الس ًمي ىن ىة .كاستى ٍيقى ى ً
الرًقيقى ية المَّ ٍحًـ ا ٍلبقىر ً
اـ فى ىحمي ىـ
س ىن ىة ا ٍل ىم ٍنظى ًر ىك َّ
ات َّ
يح ية ا ٍل ىم ٍنظى ًر ىك َّ
ا ٍل ىبقى ىر ي
ات ا ٍلقى ًب ى
ى ٍ
الس ٍب ىع ا ٍل ىح ى
ىى
ظ ف ٍر ىع ٍك يف .ثي َّـ ىن ى
اح ود ً و
ثى ًاني نة :ك يىكىذا س ٍبع س ىنا ًب ىؿ طىالًع وة ًفي ساؽ ك ً
س ىن وة".
سمي ىنة ىك ىح ى
ى
ى ى
ى
ى ى ى ى ي ى
ٔ
و
يح َّ ً
و
اء ىىا".
الر ً
كح وة ًب ّْ
س ىنا ًب ىؿ ىرًقيقىة ىك ىم ٍمفي ى
الش ٍرًقيَّة ىنا ًبتىة ىك ىر ى
س ٍبعي ى
أية (ٔ) " -:ثي َّـ يى ىكىذا ى
الريح الشرقية  :ىي ريح ساخنة ضارة بالمزركعات ككميا غبار (رياح الخماسيف) .كالريح الشرقية تشير لعمؿ

المسيح الدجاؿ (ضد المسيح) الذم سيفسد كثيريف .بؿ أف البقرات القبيحة كالسنابؿ الرقيقة تشير لميراطقة في

أياـ ضد المسيح كىـ يبتمعكف أكالد اهلل (البقرات السمينة).

ٕ
ً
الس ٍبع َّ ً
ظ ًف ٍر ىع ٍك يف ،ىكًا ىذا يى ىك
الرًقيقى ية َّ
األيات (ٕ " -:)ُّ -فى ٍابتىمى ىع ًت َّ
استى ٍيقى ى
الس ىنا ًب يؿ َّ
الس ىنا ًب ىؿ َّ ى
السمي ىن ىة ا ٍل يم ٍمتىم ىئ ىة .ىك ٍ
ٖ
ً
ً
ً
ص ىعمى ٍي ًي ٍـ
اح أ َّ
الص ىب ً
يع يح ىك ىم ًائ ىيا .ىكقى َّ
اف ًفي َّ
يح ٍم هـ .ىك ىك ى
ص ىر ىك ىجم ى
س ىح ىرًة م ٍ
س ىؿ ىكىد ىعا ىجمي ىع ى
س يو ا ٍن ىز ىع ىج ٍت ،فىأ ٍىر ى
ىف ىن ٍف ى
ً
ًفرعك يف ح ٍمم يو ،ىفمىـ ي يك ٍف م ٍف يع ّْبره لً ًفرعك ىفٗ .ثي َّـ ىكمَّـ رًئيس ُّ ً ً
ام.
ٍ ى
ى يى يي ٍ ىٍ
السقىاة ف ٍر ىع ٍك ىف قىائالن« :أىىنا أىتى ىذ َّك ير ا ٍل ىي ٍكىـ ىخطى ىاي ى
ى ى ي
ٍ ىٍ ي ى
ُُ
يس ُّ ً
َُ ً
س ىب ٍي ًت ىرًئ ً
س ىخطى ىعمىى ىع ٍب ىد ٍي ًو ،فى ىج ىعمى ًني ًفي ىح ٍب ً
يس ا ٍل ىخب ً
يف .فى ىحمي ٍم ىنا يح ٍم نما ًفي
َّاز ى
الش ىرط أىىنا ىك ىرًئ ى
ف ٍر ىع ٍك يف ى
ُِ
ًو
و ً و
اؾ ىم ىع ىنا يغالىـ ًع ٍب ىرًان ّّي ىع ٍب هد ًل ىرًئ ً
يس ُّ
س ًب تى ٍع ًب ً
الش ىر ًط،
اف يى ىن ى
ير يح ٍم ًم ًو .ىك ىك ى
لى ٍيمىة ىكاح ىدة أىىنا ىك يى ىك .ىحمي ٍم ىنا يك ُّؿ ىكاحد ًب ىح ى
ه
ً ً ُّ
ث .رد ً
فىقىصص ىنا عمى ٍي ًو ،فىعبَّر لى ىنا ح ٍمم ٍي ىنا .عبَّر لً يك ّْؿ ك ً
اح ود ًب ىح ى ً
َّني أىىنا إًلىى
ى ٍ ى
ى
سب يح ٍممو .ىك ىك ىما ىعب ىَّر لى ىنا ى ىك ىذا ىح ىد ى ى
ىى
ىى
ي ى
مقى ً
ىما يى ىك فى ىعمَّقى يو»".
امي ،ىكأ َّ
ى

أية (ُْ)ُْ" -:فىأىر ً
ؽ ىكأ ٍىب ىد ىؿ ًث ىي ىاب يو ىكىد ىخ ىؿ ىعمىى ًف ٍر ىع ٍك ىف" .
ىس ىر يعكا ًب ًو ًم ىف ّْ
كس ى
الس ٍج ًف .فى ىحمى ى
ؼ ،فىأ ٍ
س ىؿ ف ٍر ىع ٍك يف ىكىد ىعا يي ي
ٍ ى
حمؽ = كاف في مصر مف يطمؽ لحيتو إما مف ىك في حزف أك األسرم كاألدنياء .ككانت صكر األسرم ترسـ
في ىذه األياـ كليـ لحي.
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ً
األيات (ُُٓٓ" -:)ِّ -فىقى ى ً
ت ىع ٍن ىؾ قى ٍكالن ،إً َّن ىؾ
كس ى
س ًم ٍع ي
ؼ « :ىحمي ٍم ي
س ىم ٍف يي ىع ّْب يرهي .ىكأىىنا ى
ت يح ٍم نما ىكلى ٍي ى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ل يي ي
ُٕ
ُٔ
ؼ ًفرعك ىف« :لى ٍي ً
ً
اؿ ًف ٍر ىع ٍك يف
سالى ىم وة ًف ٍر ىع ٍك ىف» .فىقى ى
س ىمعي أ ٍ
س لي .اىهللي يي ًج ي
ىج ى
ىحالى نما لتي ىع ّْب ىرىىا» .فىأ ى
كس ي ٍ ى ٍ
تى ٍ
يب ًب ى
ى
اب يي ي
الني ًرُٖ ،ك يىكىذا س ٍبع بقىر و
ت ًفي ح ٍم ًمي ك ًاقفنا عمىى ى ً
ً
ات طىالً ىع وة ًم ىف َّ
س ًمي ىن ًة المَّ ٍحًـ
كس ى
ؼ« :إً ّْني يك ٍن ي
ى
ي
شاط ًئ َّ ٍ
الن ٍي ًر ى
ى
ل يي ي
ى ى ى ي ىى
و ُٗ
يخرل ى ً و
و
كرًة ًجدِّا
يح ىة ُّ
س ىن ىة ُّ
كرًة ،فى ٍارتى ىع ٍت ًفي ىر ٍك ى
اء ىىا ىم ٍي يزكلى نة ىكقىًب ى
طال ىعة ىك ىر ى
ضة .ثي َّـ يى ىكىذا ى
ىك ىح ى
الص ى
س ٍبعي ىبقى ىرات أ ٍ ى
الص ى
َِ
الرًقيقى ية كا ٍلقى ًبيح ية ا ٍلبقىر ً
ً
ً
كرًقيقى ىة المَّ ٍحًـ .لىـ أى ٍنظير ًفي يك ّْؿ أىر ً ً
الس ٍب ىع
ات َّ
ات َّ
اح ًة .فىأى ىكمى ًت ا ٍل ىبقى ىر ي
ص ىر م ٍثمى ىيا في ا ٍلقى ىب ى
ضم ٍ
ى
ٍ
ٍ ٍ
ى ىى
ىى
ُِ
يحا ىك ىما ًفي األ َّىك ًؿ.
األيكلىى َّ
ىج ىك ًاف ىيا ،فى ىك ى
ىج ىكافى ىيا ،ىكلى ٍـ يي ٍعمى ٍـ أ َّىن ىيا ىد ىخمى ٍت ًفي أ ٍ
الس ًمي ىن ىة .فى ىد ىخمى ٍت أ ٍ
اف ىم ٍنظى يرىىا قى ًب ن
ِّ
ً
ًو
ً ً
ً
تِِ .ثي َّـ أر ٍىي ي ً
استى ٍيقى ٍظ ي
س ٍبعي
ىك ٍ
س ىن نة .ثي َّـ يى ىكىذا ى
ساؽ ىكاحد يم ٍمتىم ىئ نة ىك ىح ى
س ىنا ًب ىؿ طىال ىع هة في ى
س ٍبعي ى
ت في يح ٍممي ىك يى ىكىذا ى
ى
ِْ
يح َّ ً
س ىن ىة.
الر ً
الس ىنا ًب ىؿ َّ
الرًقيقى ية َّ
اء ىىا .فى ٍابتىمى ىع ًت َّ
الس ىنا ًب يؿ َّ
كح نة ًب ّْ
س نة ىرًقيقى نة ىم ٍمفي ى
الس ٍب ىع ا ٍل ىح ى
الش ٍرًقيَّة ىنا ًبتى هة ىك ىر ى
س ىنا ًب ىؿ ىيا ًب ى
ى
ِٓ
ؼ لً ًفرعك ىف« :ح ٍمـ ًفرعك ىف ك ً
ىخ ىب ىر اهللي ًف ٍر ىع ٍك ىف ًب ىما يى ىك
ت لً َّ
اح هد .قى ٍد أ ٍ
مس ىح ىرًة ،ىكلى ٍـ ىي يك ٍف ىم ٍف يي ٍخ ًب يرًني» .فىقى ى
فى يق ٍم ي
كس ي ٍ ى ٍ
ي ي ٍ ىٍ ى
اؿ يي ي
ِٔ
يف .يىك ح ٍمـ ك ً
ًً
ً
ً
اح هد.
الس ىنا ًب يؿ َّ
يف ،ىك َّ
ات َّ
ص ًانعه .اىٍل ىبقى ىر ي
س ٍبعي ًس ًن ى
س ٍبعي سن ى ى ي ه ى
س ىن ية ى ىي ى
الس ٍبعي ا ٍل ىح ى
س ىن ية ى ىي ى
الس ٍبعي ا ٍل ىح ى
ى
ِٕ
ً
ً
الس ٍبعي ا ٍلفى ً
يح
الر ً
الس ىنا ًب يؿ َّ
يف ،ىك َّ
ات َّ
الس ٍبعي َّ
كح ية ًب ّْ
ىكا ٍل ىبقى ىر ي
س ٍبعي ًس ًن ى
ار ىغ ية ا ٍل ىم ٍمفي ى
الرًقيقى ية ا ٍلقى ًب ى
اء ىىا ى ىي ى
يح ية الَّتي طىمى ىع ٍت ىك ىر ى
ًً
يف جكعا ِٖ .يىك األىمر الًَّذم ىكمَّم ي ً ً
ًً
الشرًقي ً
ص ًانعه.
َّة تى يك ي
س ٍب ىع سن ى ي ن
ت ًبو ف ٍر ىع ٍك ىف .قى ٍد أى ٍظ ىي ىر اهللي لف ٍر ىع ٍك ىف ىما يى ىك ى
كف ى
َّ ٍ
ٍ
ى ٍي
َّ
ِٗ
يف قى ًادم هة ًشبعا ع ًظيما ًفي يك ّْؿ أىر ً ً
سى يك ُّؿ
س ٍبعي ًس ًن ى
س ٍبعي ًس ًن ى
يف يج ن
ضم ٍ
كعا ،فى يي ٍن ى
كـ ىب ٍع ىد ىىا ى
يى ىكىذا ى
ٍ
ىن ى ن
ى
ص ىر .ثي َّـ تىقي ي
ُّ
الشبع ًفي أىر ً ً
الش ىبعي ًفي األ ٍىر ً
ؼ ّْ
ض .ىكالى يي ٍع ىر ي
ص ىر ىكيي ٍتمً ي
ىج ًؿ ذلً ىؾ ا ٍل يجكًع ىب ٍع ىدهي ،أل َّىنوي
ؼ ا ٍل يجكعي األ ٍىر ى
ض ًم ٍف أ ٍ
ّْ ى ٍ
ضم ٍ
ٍ
ِّ
ً
ً ً
ىما ىع ٍف تى ٍك ىر ً
ار ا ٍل يح ٍمًـ ىعمىى ًف ٍر ىع ٍك ىف ىم َّرتى ٍي ًف ،فىأل َّ
يدا ًجدِّا .ىكأ َّ
كف ى
س ًرعه
ش ًد ن
ىي يك ي
ىف األ ٍىم ىر يمقىَّرهر م ٍف ق ىب ًؿ اهلل ،ىكاهللي يم ٍ
ً
ص ىن ىع يو".
ل ىي ٍ

ير كح ًكيما كي ٍجع ٍم يو عمىى أىر ً ً
ً
ً
األيات (ّّ«ّّ" -:)ّٔ -فى ى ً
ص ىر ّْ .ىي ٍف ىع ٍؿ ًف ٍر ىع ٍك يف
ضم ٍ
اآلف ل ىي ٍنظي ٍر ف ٍر ىع ٍك يف ىر يجالن ىبص نا ى ى ن ى ى ى ى ٍ
ّٓ
كف ج ًميع طىع ًاـ ً
ً
ض ،كيأٍ يخ ٍذ يخمس ىغمَّ ًة أىر ً ً
س ٍب ًع ًس ًني ّْ
ىذ ًه
فى يي ىكّْك ٍؿ ينظَّ نا
ار ىعمىى األ ٍىر ً ى ى
ضم ٍ
الش ىب ًع ،فى ىي ٍج ىم يع ى ى ى ى
ص ىر في ى
ٍ ى
ٍ
ً
ت ىي ًد ًفر ىع ٍك ىف طىعاما ًفي ا ٍلم يد ًف كىي ٍحفىظيكىن يؤّ .فى ىي يك ي َّ
ّْ
يرةن
كف قى ٍم نحا تى ٍح ى
يف ا ٍل ىج ّْي ىد ًة ا ٍلقى ًاد ىم ًة ،ىكىي ٍخ ًزين ى
الس ًن ى
ي ى
ٍ
اـ ىذخ ى
ى ن
كف الط ىع ي
كف ًفي أىر ً ً
لًألىر ً ً
ض ًبا ٍل يجكًع»".
ض األ ٍىر ي
ص ىر ،فىالى تى ٍنقى ًر ي
س ٍب ًع ًس ًني ا ٍل يجكًع الَّ ًتي تى يك ي
ضم ٍ
ضلى
ٍ
ٍ
اهلل يعطينا فترات في حياتنا يمكننا أف نشبع فييا كىي أياـ السبلـ فمنحاكؿ جاىديف أف نشبع  ،حتي إف أتت أياـ
األالـ كالتجارب  ،يعيننا ما خزناه ركحيان في فترات الشبع.

ً ً ّٖ
ّٕ
اؿ ًفرعك يف لًع ًب ً
س ىف ا ٍل ىكالى يـ ًفي ىع ٍي ىني ًف ٍر ىع ٍك ىف ىكًفي يع يي ً
يد ًه:
ح
ف
األيات (ّٕ" -:)ّٗ -
كف ىج ًم ً
ى
ى
يع ىع ًبيده .فىقى ى ٍ ى ٍ
ى
ي
ٍ
ً
ً
اهلل؟» ّٗثي َّـ قى ى ً
يو ركح ً
ً ً
ً
ير
كس ى
ؼ « :ىب ٍع ىد ىما أ ٍ
« ىى ٍؿ ىن ًج يد م ٍث ىؿ ى ىذا ىر يجالن ف ي ي
ىعمى ىم ىؾ اهللي يك َّؿ ى ىذا ،لى ٍي ى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ل يي ي
س ىبص ه
ً
يـ ًم ٍثمى ىؾ" .
ىك ىحك ه
َْ
كف ًف ً
ىعظى ىـ ًم ٍن ىؾ»".
كف ىعمىى ىب ٍي ًتي ،ىك ىعمىى فى ًم ىؾ ييقىّْب يؿ ىج ًميعي ى
أية (َْ) " -:أى ٍن ى
ش ٍع ًبي إًالَّ إً َّف ا ٍل يك ٍر ًس َّي أى يك ي
ت تى يك ي
يو أ ٍ
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كعمي فمؾ يقبؿ جميع شعبي = كاف مف أعظـ الكظائؼ كظيفة الفـ األعظـ ألنو ىك الذم يصدر األكامر.
فيككف المعني فميقبؿ الجميع أكامرؾ بمحبة كخضكع فالتقبيؿ عبلمة الحب كاألحتراـ.
ؼ« :ا ٍنظير ،قى ٍد جع ٍمتي ىؾ عمىى يك ّْؿ أىر ً ً
ً
أية (ُْ)ُْ " -:ثي َّـ قى ى ً
ص ىر».
كس ى
ى
ضم ٍ
ىى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ل يي ي
ٍ
ٍ

ِْ
ؼ ،كأىٍلب ً
ً ً
ً ً ًً
ً
اب يب و
ؽ ىذ ىى وب
ض ىع طى ٍك ى
كص ،ىك ىك ى
س يو ث ىي ى
كس ى ى ى ى
أية (ِْ) " -:ىك ىخمى ىع ف ٍر ىع ٍك يف ىخات ىم يو م ٍف ىيده ىك ىج ىعمى يو في ىيد يي ي
ًفي يع ين ًق ًو"،
خاتمو = الذم يختـ بو األكامر .ثياب بكص = أم كتاف أبيض كىذه ثياب الكينة كالممكؾ طكؽ ذىب= ىذا مف

عبلمات الممؾ في مصر.
ّْ
ادكا أىمام يو «ارىكعكا» .كجعمى يو عمىى يك ّْؿ أىر ً ً
ً ً َّ ً ً
ً
ص ىر.
ى ىى ى
ض م ٍ
ٍ ي
ٍ
األيات (ّْ " -:)ْْ -ىكأ ٍىرىك ىب يو في ىم ٍرىك ىبتو ا ٍلثان ىية ،ىكىن ى ٍ ى ى
اف ي ىده كالى ًر ٍجمى يو ًفي يك ّْؿ أىر ً ً
ً
ً
ْْكقى ى ً
ص ىر»".
كس ى
ضم ٍ
سه ى يى
ؼ« :أىىنا ف ٍر ىع ٍك يف .فى ًب يدكًن ىؾ الى ىي ٍرفىعي إً ٍن ى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ل يي ي
ى
ٍ
ْٓ
ع ىك ً
ت في ً
ؼ «ص ٍف ىن ى ً
ً
يكف
ىع ى
كس ى
كطي فى ىار ى
ات ًب ٍن ى
ىس ىن ى
اى ًف أ ى
يح» ،ىكأ ٍ
ات فى ٍعن ى
طاهي أ ٍ
أية (ْٓ) " -:ىكىد ىعا ف ٍر ىع ٍك يف ٍ
ى
اس ىـ يي ي
ؼ عمىى أىر ً ً
ص ىر" .
ضم ٍ
ىز ٍك ىج نة .فى ىخ ىر ىج يي ي
كس ي ى ٍ

صفنات فعنيح = بالقبطية صاؼ إنتي إبؤنخ .صاؼ تعني حبكب أك طعاـ ،أكنخ تعني حياة فيككف المعني الذم
قصده فرعكف بالمغة المصرية طعاـ الحياة .كيرم البعض أف اإلسـ بالعبرية يعني مخمص العالـ أك معمف

األسرار .أسنات = محبكبة نات .كنات ىي إلية الحكمة عند المصرييف كىي تقابؿ منيرفا عند الركماف.

ْٔ
ًً ً
ؼ قيد ً
ؼ ًم ٍف
كس ي
كس ي
ؼ ٍاب ىف ثىالى ًث ى
األيات (ْٔ " -:)ْٗ -ىك ىك ى
َّاـ ف ٍر ىع ٍك ىف ىممؾ م ٍ
ص ىر .فى ىخ ىر ىج يي ي
يف ى
اف يي ي
س ىن نة لى َّما ىكقى ى ى
ْٖ
ض ًمصرْٕ .كأىثٍمر ًت األىر ي ً
لى يد ٍف ًفرعك ىف ك ٍ ً
س ٍب ًع ًس ًني ّْ
الس ٍب ًع
ط ىع ًاـ َّ
الش ىب ًع ًب يح ىزوـ .فى ىج ىم ىع يك َّؿ ى
ض في ى
ٍ ىٍ ى
ٍ
اجتى ىاز في يك ّْؿ أ ٍىر ً ٍ ى ى ى ى
ً
ً ً ً
يف الًَّتي ىكا ىن ٍت ًفي أىر ً ً
ييا.
اما ًفي ا ٍل يم يد ًف .ى
ص ىر ،ىك ىج ىع ىؿ ى
ًس ًن ى
ض م ٍ
اـ ىح ٍق ًؿ ا ٍل ىمدي ىنة الَّذم ىح ىكالى ٍي ىيا ىج ىعمى يو ف ى
ٍ
ط ىع ن
ط ىع ى
ْٗ
ير ًجدِّا ىحتَّى تىىر ىؾ ا ٍل ىع ىد ىد ،إً ٍذ لى ٍـ ىي يك ٍف لى يو ىع ىد هد".
ؼ قى ٍم نحا ىك ىرٍم ًؿ ا ٍل ىب ٍح ًر ،ىك ًث نا
كس ي
ىك ىخ ىز ىف يي ي
َٓ
ت في ً
اف قى ٍب ىؿ أ ٍ ً
ً
ؼ ٍاب ىن ً
يكف.
كس ى
كطي فى ىار ى
ات ًب ٍن ي
ىس ىن ي
ع ىكا ًى ًف أ ى
س ىن ية ا ٍل يجكًع ،ىكلى ىدتٍ يي ىما لى يو أ ٍ
ىف تىأٍت ىي ى
أية (َٓ) " -:ىكيكلً ىد ل يي ي
"

ككف أف يكسؼ يمد أكالده قبؿ سني الجكع فيذا يشير ألف الكنيسة ستكمؿ قبؿ مجئ ضد المسيح .كحيف تكتمؿ
الكنيسة ستككف معدة لؤلمجاد كإلنتياء األالـ (رؤ ٔ.)ُُ-ٗ:
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ُٓ
س ًاني يك َّؿ تى ىع ًبي ىك يك َّؿ ىب ٍي ًت أىًبي».
سى» قى ًائالن« :أل َّ
اس ىـ ا ٍل ًب ٍك ًر « ىم ىن َّ
كس ي
ؼ ٍ
ىف اهللى أى ٍن ى
األيات (ُٓ " -:)ِٓ -ىكىد ىعا يي ي
ِٓ
ىف اهللى ىج ىعمى ًني يمثٍ ًم نار ًفي أ ٍىر ً
ض ىم ىذلًَّتي»".
ٍرًي ىـ» قى ًائالن« :أل َّ
اس ىـ الثَّ ًانى «أىف ىا
ىكىد ىعا ٍ

اهلل أنساه في مجده األالـ التي سببيا لو إخكتو كبعده عف بيت أبيو .كسجنو…الخ .كجعمو اهلل مثم انر في أرض
مصر كجعمو في مجد "كفي السماء يمسح اهلل كؿ دمعة مف عيكننا .كىكذا كؿ نفس تمتصؽ بالمسيح ينسييا اهلل

ىمكميا كيعطييا ثمر متكاثر .كتنسي الماضي الشرير كتمتد إلي ما ىك قداـ كتمارس الخير كخدمة اهلل.
اف ًفي أىر ً ً
ّٓ ً
س ٍبعي ًس ًني ّْ
ص ىر" .
الش ىب ًع الًَّذم ىك ى
ضم ٍ
أية (ّٓ) " -:ثي َّـ ىكممى ٍت ى
ٍ
ْٓ
اف .كأ َّ ً
اف يجكعه ًفي ىج ًم ً
س ٍبعي ًس ًني ا ٍل يجكًع تىأ ًٍتي ىك ىما قى ى
كس ي
أية (ْٓ) " -:ىك ٍابتى ىدأ ٍ
ؼ ،فى ىك ى
ىما ىجميعي
يع ا ٍليب ٍم ىد ً ى
اؿ يي ي
ىت ى
ض ًمصر فى ىك ى ً
ييا يخ ٍبهز".
اف ف ى
أ ٍىر ً ٍ ى
إف سممنا حياتنا في يدم إلينا كقت الشبع فإنو لف يتركنا جائعيف كقت الشدة.

األيات (ٓٓٓٓ " -:)ٕٓ -كلى َّما جاع ٍت ج ًميع أىر ً ً
ص ىر ىخ َّ
اؿ ًف ٍر ىع ٍك يف
ىج ًؿ ا ٍل يخ ٍب ًز ،قى ى
ب إًلىى ًف ٍر ىع ٍك ىف أل ٍ
الش ٍع ي
ضم ٍ
ص ىر ىك ى
ى
ى ى ى ي ٍ
ٔٓ
ً
ً
اف ا ٍل يجكعي ىعمىى يك ّْؿ ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
ض ،ىكفىتى ىح
كس ى
يف« :اذ ى
ؼ ،ىكالًَّذم ىيقيك يؿ لى يك يـ اف ىٍعميكا» .ىك ىك ى
ص ًرّْي ى
ل يك ّْؿ ا ٍلم ٍ
ٍى يبكا إًلىى يي ي
ٕٓ
ً
شتى َّد ا ٍلجكعي ًفي أىر ً ً
طعاـ كب ى ً ً
ً ً
يكس ي ً
اء ٍت يك ُّؿ األ ٍىر ً
ص ىر إًلىى
يف .ىكا ٍ
ص ًرّْي ى
ي
يع ىما فيو ى ى ه ى ى
ؼ ىجم ى
ض إًلىى م ٍ
ضم ٍ
اع ل ٍمم ٍ
ص ىر .ىك ىج ى
ي ي
ٍ
يدا ًفي يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض".
م قى ٍم نحا ،أل َّ
ؼ لًتى ٍ
اف ى
كس ى
ش ًد ن
ىف ا ٍل يجك ى
ع ىك ى
شتى ًر ى
يي ي
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اإلصحاح الثاني كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

ُ
اؿ يعقيكب لًب ًن ً
ً ً
ض يك ٍـ إًلىى
يو« :لً ىما ىذا تى ٍنظيير ى
كف ىب ٍع ي
ص ىر ،قى ى ى ٍ ي ى
كب أىنَّ يو يي ى
أية (ُ) " -:ىفمى َّما ىأرىل ىي ٍعقي ي
كج يد قى ٍم هح في م ٍ
ىب ٍع و
ض ؟»

فمما رأم يعقكب = لماذا لـ يقؿ "إسرائيؿ" مع أف اهلل أسماه إسرائيؿ مف قبؿ؟ ألف يعقكب ىنا يمثؿ الييكد كليس
شعب اهلل .ىنا يعقكب ىك أبك العشرة الذيف سممكا يكسؼ كباعكه .رم انز لمييكد الذيف صمبكا المسيح .كالمجاعة
التي حدثت ترمز لممجاعة الركحية التي ستحدث في نياية األياـ "ثمنية القمح بدينار" .كنزكؿ اإلخكة إلي مصر

يشير إليماف الييكد كالي أنيـ سكؼ يمجأكف لكنيسة األمـ لتشبعيـ بمعرفتيا بالمسيح الحقيقي .كىكذا كؿ مف باع

المسيح بسبب خطية يفقد ما لو كيحتاج مثؿ ما حدث مع اإلبف الضاؿ .لماذا تنظركف بعضكـ إلي بعض؟ أنظ ار

ليكسؼ أم المسيح.

ِ
ً ً
اؾ لً ىن ٍح ىيا ىكالى
اؾ ىكا ٍ
أية (ِ) " -:ىكقى ى
شتىيركا لى ىنا ًم ٍف يى ىن ى
ص ىر .ا ٍن ًزليكا إًلىى يى ىن ى
س ًم ٍع ي
ت أ َّىن يو يي ى
كج يد قى ٍم هح في م ٍ
اؿ «إً ّْني قى ٍد ى
كت»".
ىن يم ى

إنزلكا إلي ىناؾ = فمتي نتقابؿ مع المسيح عمينا أف نتكاضع .كالييكد إتسمكا بالكبرياء.

ً ً
أية (ّ)ّ " -:فى ىن ىز ىؿ ع ى ً
ص ىر" .
ؼ لً ىي ٍ
كس ى
ى
شتىيركا قى ٍم نحا م ٍف م ٍ
ش ىرةه م ٍف إً ٍخ ىكًة يي ي
فنزؿ عشرة = أيضان حتي نتقابؿ مع المسيح عمينا أف نمتزـ بالكصايا العشرة .لقد سمح اهلل بالمجاعة لينزؿ ىؤالء
المتكبريف إلي مصر كيتقابمكا مع يكسؼ (ىذه خطة اهلل مع كؿ نفس حتي تتكب ،أف يسمح ببعض التجارب

فتشعر النفس بخطاياىا كتتكب) .ربما كاف إخكة يكسؼ قد نسكا ما فعمكه بأخييـ ككاف لك أف اهلل تركيـ ىكذا

ليمككا إذ لـ يتكبكا عف ىذه الخطية.

ْ
ً
ً
ىما ب ٍني ً
كب ىم ىع إً ٍخ ىكًت ًو ،أل َّىن يو قى ى
كس ى
يبوي
ام ي
اؿ« :لى ىعمَّ يو تيص ي
ؼ ىفمى ٍـ يي ٍرس ٍم يو ىي ٍعقي ي
األيات (ْ " -:)ٓ -ىكأ َّ ى ى
يف أى يخك يي ي
ٓ
ً
اف ًفي أ ٍىر ً
اف".
يف أىتى ٍكا ،أل َّ
يؿ لً ىي ٍ
س ىرًائ ى
ىف ا ٍل يجك ى
ض ىك ٍن ىع ى
ع ىك ى
شتىيركا ىب ٍي ىف الًَّذ ى
أىذ َّي هة» .فىأىتىى ىبنيك إً ٍ
ٔ
ش ٍع ًب األ ٍىر ً
ط ىعمىى األ ٍىر ً
ؼ
سمَّ ى
ض ،ىك يى ىك ا ٍل ىب ًائ ىع لً يك ّْؿ ى
كس ى
كس ي
أية (ٔ) " -:ىك ىك ى
ض .فىأىتىى إً ٍخ ىكةي يي ي
ؼ يى ىك ا ٍل يم ى
اف يي ي
س ىج يدكا لى يو ًب يك يجك ًى ًي ٍـ إًلىى األ ٍىر ً
ض" .
ىك ى
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لماذا ذىب األخكة إلي يكسؼ كلـ يذىبكا لممكظفيف؟ كاف المصرييف يتكجسكف خيفة مف كؿ مف يأتي مف الشرؽ

خصكصان السامييف لذلؾ أقامكا القبلع عمي حدكدىـ .كلما كجد المكظفيف أنيـ عشرة رجاؿ ظنكا أف كؿ منيـ أتى
ممثبلن عف قبيمة ليتجسسكا األرض كمقدمة لغزك األرض ،كالحظ أف عبيدىـ كانكا معيـ فيصيركا عدد كبير.

ٕ
ؼ إً ٍخ ىكتى يو ىع ىرفى يي ٍـ ،فىتىىن َّك ىر لى يي ٍـ ىكتى ىكمَّ ىـ
كس ي
األيات (ٕ " -:)ٖ -ىكلى َّما ىنظى ىر يي ي
ٖ
ًج ٍئتي ٍـ؟» فىقىاليكاً « :م ٍف أ ٍىر ً
ؼ إً ٍخ ىكتى يو،
اف لً ىن ٍ
كس ي
اما» .ىك ىع ىر ى
ض ىك ٍن ىع ى
ؼ يي ي
شتى ًر ى
م طى ىع ن
كمميـ يكسؼ بجفاء

معيـ ًبجفى و
اؿ لى يي ٍـً « :م ٍف أ ٍىي ىف
اء ،ىكقى ى
ى ى يٍ ى
ىما يى ٍـ ىفمى ٍـ ىي ٍع ًرفيكهي".
ىكأ َّ

ُ .ألنو تذكر قسكتيـ.

ِ .ليعرؼ أخبار أبيو كأخكه بنياميف فيك خاؼ أف يككنكا قد قتمكه ىك أيضان .فدبر الخطة التي سكؼ نراىا
ليأتي بأبيو كبنياميف.

ٗ
ً
يس أى ٍنتي ٍـ! لًتىىر ٍكا ىع ٍك ىرةى األ ٍىر ً
ض ًج ٍئتي ٍـ»"
ىحالى ىـ الًَّتي ىحمي ىـ ىع ٍن يي ٍـ ،ىكقى ى
كس ي
ؼ األ ٍ
اؿ لى يي ٍـ « :ىج ىكاس ي
أية (ٗ) " -:فىتى ىذ َّك ىر يي ي
لتركا عكرة األرض جئتـ= أم تتعرفكا النقاط الضعيفة الحراسة حتي تياجمكىا.
َُ
اما".
شتىيركا ى
اءكا لً ىي ٍ
س ّْي ًدم ،ىب ٍؿ ىع ًب ي
يد ىؾ ىج ي
أية (َُ) " -:فىقىاليكا لى يو« :الى ىيا ى
ط ىع ن
ُُ
ً
ًو
ً
يس»".
س ىع ًب ي
يد ىؾ ىج ىكاس ى
اء ،لى ٍي ى
يم ىن ي
أية (ُُ) " -:ىن ٍح يف ىجم ي
يع ىنا ىب ينك ىر يجؿ ىكاحد .ىن ٍح يف أ ى

بنك رجؿ كاحد= ىذا القكؿ يدفع عنيـ تيمة الجاسكسية .فيؿ يعقؿ أف رجؿ كاحد يرسؿ كؿ أبنائو كجكاسيس
فيعرضيـ لميبلؾ .كىؿ رجؿ كاحد بأكالده سيياجـ مصر بجيكشيا.

ُّ
ُِ
اؿ لى يي ٍـ « :ىكالَّ! ىب ٍؿ ًلتىىر ٍكا ىع ٍك ىرةى األ ٍىر ً
ىخا.
ش ىر أ ن
األيات (ُِ " -:)ُْ -فىقى ى
يد ىؾ اثٍ ىنا ىع ى
ض ًج ٍئتي ٍـ» .فىقىاليكا « :ىع ًب ي
ُْ
الص ًغير ًع ٍن ىد أىًبي ىنا ا ٍليكـ ،كا ٍلك ً
ىن ٍح يف ب ينك رجؿ ك ً
اح ود ًفي أ ٍىر ً
ؼ:
كد» .فىقى ى
كس ي
اح يد ىم ٍفقي ه
ض ىك ٍن ىع ى
اؿ لى يي ٍـ يي ي
ىٍ ى ى ى
ى ىي ى
اف .ىك يى ىكىذا َّ ي
ً
ً ً
ً
يس أى ٍنتي ٍـ! "
«ذل ىؾ ىما ىكمَّ ٍمتي يك ٍـ ًبو قىائالن :ىج ىكاس ي
ُٓ
يء أ ً
كف ًم ٍف يى ىنا إًالَّ ًبم ًج ً
كف .كحي ً
الص ًغ ً
ير إًلىى يى ىنا".
ىخي يك يـ َّ
اة ًف ٍر ىع ٍك ىف الى تى ٍخ ير يج ى
أية (ُٓ)ً " -:بي ىذا تي ٍمتى ىح ين ى ى ى ى
ى
يظير تخطيط يكسؼ في أنو يريدىـ أف يأتكا لو ببنياميف.

ً
ً
ً
ً ً
ُٔ ً ً
ؽ .كًاالَّ
س ى
كف ،فى يي ٍمتى ىح ىف ىكالى يم يك ٍـ ىى ٍؿ ع ٍن ىد يك ٍـ ص ٍد ه ى
يء ًبأىخي يك ٍـ ،ىكأى ٍنتي ٍـ تي ٍح ىب ي
أية (ُٔ) " -:أ ٍىرسميكا م ٍن يك ٍـ ىكاح ندا ل ىي ًج ى
ً
ً ً
يس!»" .
فى ىك ىح ىياة ف ٍر ىع ٍك ىف إً َّن يك ٍـ لى ىج ىكاس ي
سؤاؿ يكسؼ عف بنياميف اإلبف األصغر إعبلف أف المسيح يبحث عف أصغر نفس.
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ا ٍل ىي ٍكًـ الثَّالً ًث:
ىكا ٍنطىمًقيكا أى ٍنتي ٍـ

و ُٖ
األيات (ُُٕٕ" -:)ِّ -فى ىج ىم ىع يي ٍـ إًلىى ىح ٍب و
ؼ ًفي
س ثىالى ثى ىة أىي
َّاـ .ثي َّـ قى ى
كس ي
اؿ لى يي ٍـ يي ي
اهللُٗ .إً ٍف يك ٍنتيـ أيم ىناء ىف ٍمي ٍحبس أى هخ ك ً
ؼ ً
اح هد ًم ٍن يك ٍـ ًفي ىب ٍي ًت ىح ٍب ًس يك ٍـ،
اح ىي ٍكا .أىىنا ىخ ًائ ي
ىك ٍ
ٍ ى ى ي ىٍ
ى
ُِ
ضركا أى ىخا يكـ َّ ً
لًمجاع ًة بيكًت يكـَِ .كأ ٍ ً
ض يي ٍـ
ير إًلى َّي ،فى ىيتى ىحقَّ ى
ؽ ىكالى يم يك ٍـ ىكالى تى يمكتيكا» .فىفى ىعميكا ى ىك ىذا .ىكقىاليكا ىب ٍع ي
ى
الصغ ى
ىح ي
ى ى ى يي ٍ
ي
ضيقى ىة ىن ٍف ًس ًو لى َّما استىرحم ىنا كلىـ ىنسمع .لًذلً ىؾ جاء ٍت عمى ٍي ىنا ً
ىخي ىنا الًَّذم أر ٍىي ىنا ً
كف إًلىى أ ً
لً ىب ٍع و
ىذ ًه
ض « :ىحقِّا إً َّن ىنا يمذ ًٍن يب ى
ٍ ٍ ىى ى ٍ ٍى ٍ
ى ى ى
ى
ِِ
ً
ً
ً
ب».
ّْ
س ىم يعكا؟ فى يي ىكىذا ىد يم يو يي ٍطمى ي
ىج ىاب يي ٍـ ىأر ى
الضيقى ية» .فىأ ى
يكب ٍي يف قىائالن« :أىلى ٍـ أي ىكمّْ ٍم يك ٍـ قىائالن :الى تىأٍثى يمكا ًبا ٍل ىكلىد ،ىكأى ٍنتي ٍـ لى ٍـ تى ٍ
ؼ فى ً
اف ىب ٍي ىن يي ٍـ" .
اى هـ؛ أل َّ
ِّ ىك يى ٍـ لى ٍـ ىي ٍعمى يمكا أ َّ
كس ى
اف ىك ى
ىف التٍُّر يج ىم ى
ىف يي ي

«اف ىٍعميكا ى ىذا
ىك يخ يذكا قى ٍم نحا

ِْ
اـ يع ييكًن ًي ٍـ".
أية (ِْ) " -:فىتى ىح َّك ىؿ ىع ٍن يي ٍـ ىكىب ىكى ،ثي َّـ ىر ىج ىع إًلى ٍي ًي ٍـ ىك ىكمَّ ىم يي ٍـ ،ىكأ ى
كف ىكقىي ى
ىخ ىذ ًم ٍن يي ٍـ ًش ٍم يع ى
َّدهي أ ى
ىم ى
بكي يكسؼ عند أكؿ إعتراؼ بخطيتيـ .أم تحركت مشاعره نحكىـ بعد تكبتيـ.

لماذا قيد شمعكف؟

ُ .ربما كاف أعنفيـ في إضطياده ليكسؼ

ِ .كربما كاف ىك أقميـ شعك انر كتكبة كاحساسان بالندـ كاستخفافان بالمكقؼ أماـ يكسؼ اآلف.

ّ .لتحريؾ مشاعر اآلخريف بالتكبة كالندـ حتي يركا أخييـ مقيدان كمحبكسان .ىي ضيقات كثيرة تحاصرىـ
حتي يذكركا ما صنعكه بأخييـ يكسؼ .كىذه الضيقات رمز لمضيقات التي ستحدث لمييكد في آخر

الزماف لصمبيـ المسيح .كقكلو في ِِ -:ىكذا دمو يطمب = ىك بداية التكبة أك بداية اإليماف .كىكذا
عمينا أف نديف أنفسنا في كؿ ما يقع عمينا مف أالـ.
ِٓ
ض ية يك ّْؿ ك ً
ادا
ىف تي ٍمألى أ ٍىك ًع ىيتي يي ٍـ قى ٍم نحا ،ىكتيىرَّد ًف َّ
كس ي
اح ود إًلىى ًع ٍدلً ًو ،ىكأ ٍ
ؼ أٍ
ىف يي ٍعطى ٍكا ىز ن
ى
ىم ىر يي ي
أية (ِٓ) " -:ثي َّـ أ ى
لًمطَّ ًري ً
ؽ .فىفي ًع ىؿ لى يي ٍـ ى ىك ىذا" .
رد فضة كؿ كاحد= إشارة إلي أف عطايا المسيح مجانية .عدلو = جكالو (كيس كبير).

أية (ِٔ)ِٔ" -:فى ىح ىمميكا قى ٍم ىح يي ٍـ ىعمىى ىح ًم ً
اؾ" .
ض ٍكا ًم ٍف يى ىن ى
يرًى ٍـ ىك ىم ى
ِٕ
ىح يد يى ٍـ ًع ٍدلى يو لً يي ٍع ًطي ىعمًيقنا لً ًح ىم ً
ارًه ًفي ا ٍل ىم ٍن ًز ًؿ ،ىأرىل ًفضَّتى يو ىكًا ىذا ًى ىي ًفي فىًـ ًع ٍدلً ًو".
أية (ِٕ) " -:ىفمى َّما فىتى ىح أ ى
ى
في المنزؿ = المقصكد نزؿ أك فندؽ في الطريؽ .ككاف عبارة عف غرفة تككف بجانب األبار طكؿ الطريؽ.

كليس المقصكد ىنا منزؿ أبيو.
ض يي ٍـ ًفي
كب يي ٍـ ىك ٍارتى ىع يدكا ىب ٍع ي
فىطى ىار ٍت يقمي ي
إًلىى أ ٍىر ً
ىخ ىب يركهي ًب يك ّْؿ ىما
اف ،ىكأ ٍ
ض ىك ٍن ىع ى

ِٖ
َّت ًفض ً
َّتي ىك ىىا ًى ىي ًفي ًع ٍدلًي».
األيات (ِٖ " -:)ّٓ -فىقى ى
اؿ ًإل ٍخ ىكًت ًو « :يرد ٍ
ِٗ
ً
ىب ٍع و
كب أىًبي ًي ٍـ
ض قى ًائمً ى
اءكا إًلىى ىي ٍعقي ى
ص ىن ىع يو اهللي ًب ىنا؟» .فى ىج ي
يف « :ىما ى ىذا الَّذم ى
َّ
ً
ً
و
يس األ ٍىر ً
س ّْي يد األ ٍىر ً
ض.
يف« :تى ىكمَّ ىـ ىم ىع ىنا َّ
ىص ىاب يي ٍـ قى ًائمً ى
ض ًب ىجفىاء ،ىك ىحس ىب ىنا ىج ىكاس ى
الر يج يؿ ى
أ ى

ُّ
اء،
يم ىن ي
فى يق ٍم ىنا لى يو :ىن ٍح يف أ ى
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ِّ
كد ك َّ ً
ً
ً
ير ا ٍل ىي ٍكـ ًع ٍن ىد أىًبي ىنا ًفي أ ٍىر ً
اف.
ش ىر أ ن
يس .ىن ٍح يف اثٍ ىنا ىع ى
ض ىك ٍن ىع ى
لى ٍ
ىخا ىب ينك أىًبي ىنا .ا ٍل ىكاح يد ىم ٍفقي ه ى
س ىنا ىج ىكاس ى
الصغ ي
ى
ّّ
ً
ً ً
ؼ أ َّىن يكـ أيم ىناء .ىدعكا أ ن ً ً
س ّْي يد األ ٍىر ً
اع ًة يب ييكًت يك ٍـ
اؿ لى ىنا َّ
فىقى ى
ىع ًر ي
ضً :بي ىذا أ ٍ
ىخا ىكاح ندا م ٍن يك ٍـ ع ٍندم ،ىك يخ يذكا ل ىم ىج ى
ٍ ى ي ي
الر يج يؿ ى
ً
ىخا يكـ َّ ً
كا ٍنطىمًقيكاّْ .كأ ٍ ً
َّ
ىخا يك ٍـ
يع ًط ىي يك ٍـ أ ى
ىع ًر ى
اء ،فىأ ٍ
ير إًلى َّي فىأ ٍ
ؼ أىنَّ يك ٍـ لى ٍ
يم ىن ي
ستي ٍـ ىج ىكاس ى
ى
ى
الصغ ى
يس ،ىب ٍؿ أىن يك ٍـ أ ى
ىحض يركا أ ى ي
ّٓ
اح ود ًفي ًع ٍدلً ًو .ىفمى َّما أرىكا صرر ًفض ً
َّة يك ّْؿ ك ً
كف ًع ىدالىيـ إً ىذا ص َّرةي ًفض ً
كف ًفي األ ٍىر ً
َّت ًي ٍـ
ض» .ىكًا ٍذ ىكا ينكا ييفىّْر يغ ى
ىكتىتَّ ًج ير ى
ى
ي
ى ٍ يى ى
يٍ

كى ٍـ ىخافيكا".
يى ٍـ ىكأ يىب ي

ّٔ
كد ،كب ٍني ً
يف تىأٍ يخ يذكىن يو.
أية (ّٔ) " -:فىقى ى
كس ي
ؼ ىم ٍفقي ه
ام ي
كد ،ىك ًش ٍم يع ي
كب« :أ ٍ
كف ىم ٍفقي ه ى ى ى
اؿ لى يي ٍـ ىي ٍعقي ي
ىع ىد ٍمتي يمكًني األ ٍىكالى ىد .يي ي
ص ىار يك ُّؿ ى ىذا ىعمى َّي»" .
ى
صار كؿ ىذا عمي = ىؿ كاف يعقكب يقكؿ مثؿ ىذا القكؿ لك كاف يعقكب يعمـ خطة اهلل كأف ما حدث كاف

إلنقاذ حياتو كحياة أكالده كحياة شعب بأكممو "كؿ األمكر تعمؿ معان لمخير".
ّٕ
ىج ً
ً
سمّْ ٍم يو ًب ىي ًدم ىكأىىنا أ يىردُّهي إًلى ٍي ىؾ».
األيات (ّٕ " -:)ّٖ -ىك ىكمَّ ىـ ىأر ى
يكب ٍي يف أ ىىباهي قىائالن« :اقٍتي ًؿ ٍاب ىن َّي إً ٍف لى ٍـ أ ً ٍ
ئ ًبو إًلى ٍي ىؾ .ى
ّٖ
ىص ىابتٍ يو أ ًىذيَّ هة ًفي الطَّ ًري ً
كف
اؿ« :الى ىي ٍن ًز يؿ ٍاب ًني ىم ىع يك ٍـ ،أل َّ
ىف أ ى
فىقى ى
ؽ الَّ ًتي تىذ ى
ىخاهي قى ٍد ىم ى
ٍى يب ى
ات ،ىك يى ىك ىك ٍح ىدهي ىباؽ .فىًإ ٍف أ ى
ً
ش ٍي ىب ًتي ًب يح ٍز وف إًلىى ا ٍل ىي ً
اكىي ًة»".
كف ى
ييا تيٍن ًزلي ى
ف ى
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اإلصحاح الثالث كاألربعكف
ُ
يدا
ع ى
ش ًد ن
اف ا ٍل يجك ي
األيات (ُ " -:)ِ -ىك ىك ى
ً
شتىيركا
ص ىر ،أ َّ
اؿ لى يي يـٍ « :ار ًج يعكا ا ٍ
ىف أ ىىبا يى ٍـ قى ى
م ٍ

عكدة لمجدكؿ

ِ
ً
ً
ًفي األ ٍىر ً
اءكا ًب ًو ًم ٍف
ض .ىك ىح ىد ى
ث لى َّما فى ىر يغكا م ٍف أى ٍك ًؿ ا ٍلقى ٍم ًح الَّذم ىج ي
لى ىنا ىقمًيالن ًم ىف الطَّ ىع ًاـ»" .

ّ
ش ىي ىد ىعمى ٍي ىنا قى ًائالن :الى تىىر ٍك ىف ىك ٍج ًيي ًب يد ً
كف أى يخك يك ٍـ
أية (ّ) " -:فى ىكمَّ ىم يو ىي ييكىذا قى ًائالن« :إً َّف َّ
الر يج ىؿ قى ٍد أى ٍ
كف أ ٍ
ىف ىي يك ى
ىم ىع يك ٍـ".
ال تركف كجيي بدكف أف يككف أخككـ معكـ = أخككـ أم بنياميف كمعني إسمو إبف اليميف فيكسؼ يمثؿ المسيح

مرفكضان كمعزكالن عف إخكتو  .كبنياميف يمثؿ المسيح في مجده عف يميف اآلب  .كنحف ال يمكننا أف نتبلقي مع
المسيح إال بمعرفتنا بكبلىما أم حيف يمتقي يكسؼ مع بنياميف .

ْ
طعامآ ،ك ً
ت الى تيٍر ًسمي يو الى ىن ٍن ًز يؿ.
ىخا ىنا ىم ىع ىنا ،ىن ٍن ًز يؿ ىكىن ٍ
ت تيٍر ًس يؿ أ ى
لك ٍف إً ٍف يك ٍن ى
األيات (ْ " -:)ٖ -إً ٍف يك ٍن ى
شتى ًرم لى ىؾ ى ى ن ى
ً
كف أى يخك يكـ مع يكـ»ٔ.فىقىا ىؿ إً ً
اؿ لى ىنا :الى تىىر ٍك ىف ىك ٍج ًيي ًب يد ً
ىسأٍتي ٍـ إًلى َّي ىحتَّى
أل َّ
ىف َّ
الر يج ىؿ قى ى
كف أ ٍ
ىف ىي يك ى
ٍ
س ىرائي يؿ« :ل ىما ىذا أ ى
ٍ ىى ٍ
ٕ
ً
سأ ى َّ
يرًت ىنا ،قى ًائالن :ىى ٍؿ أ يىبك يك ٍـ ىح ّّي ىب ٍع يد؟
الر يج ىؿ أ َّ
ضا؟» فىقىاليكا« :إً َّف َّ
ىخ ىب ٍرتي يـ َّ
أٍ
ىف لى يك ٍـ أ ن
ىخا أ ٍىي ن
الر يج ىؿ قى ٍد ى
ىؿ ىعنا ىك ىع ٍف ىعش ى
ٖ
يؿ أىًب ً
ىخبرىناه ًبحس ًب ى ىذا ا ٍل ىكالىًـ .ىى ٍؿ يك َّنا ىنعمىـ أ َّىن يو يقيك يؿ :ا ٍن ًزليكا ًبأ ً
يو:
س ىرًائ ى
ىخي يك ٍـ؟» .ىكقى ى
ى
اؿ ىي ييكىذا ًإل ٍ
ىى ٍؿ لى يك ٍـ أى هخ؟ فىأ ٍ ى ٍ ي ى ى
ٍي
ً
ً ً
ًً
يعا".
كـ ىكىنذ ى
كت ،ىن ٍح يف ىكأى ٍن ى
ب ىكىن ٍح ىيا ىكالى ىن يم ى
ٍى ى
ت ىكأ ٍىكالى يد ىنا ىجم ن
«أ ٍىرسؿ ا ٍل يغالى ىـ ىمعي ل ىنقي ى
ٗ
ً
ىصر مذ ًٍنبا إًلى ٍي ىؾ يك َّؿ األىي ً
ىضم ين يوً .م ٍف ىي ًدم تى ٍطمي يب يو .إً ٍف لىـ أ ً
ً
ىج ٍ ً ً
َّاـ".
َّام ىؾ ،أ ٍ ي ن
ٍ
ئ ًبو إلى ٍي ىؾ ىكأيكق ٍف يو قيد ى
أية (ٗ) " -:أىىنا أ ٍ ى
عرض ييكذا ىنا عرض يمثؿ الفداء كىك عرض معقكؿ = أصر مذنبان إليؾ .أما عرض رأكبيف فيك عرض

كحشي غير مقبكؿ فيؿ كاف يعقكب سيقتؿ كلديو (ِْ .)ّٕ:ىنا ييكذا أبك المسيح بالجسد يشير لعمؿ المسيح

الفدائي.
َُ
اآلف ىم َّرتى ٍي ًف»".
اف لى يك َّنا قى ٍد ىر ىج ٍع ىنا ى
أية (َُ) " -:أل َّىن ىنا لى ٍك لى ٍـ ىنتىىك ى
لكنا رجعنا األف مرتيف = رفض يعقكب أف يرسؿ بنياميف كاف السبب أنيـ لـ يذىبكا إلي مصر فإرتفع ثمف القمح

مع المدة .كاذا كاف يعقكب قد كافؽ عمي إرساؿ بنياميف لكانكا قد ذىبكا في خبلؿ ىذه الفترة إلي مصر كاشتركا
قمح بالثمف المنخفض مرتيف.
ُُ
ٍخ ًر ىج ىنى األ ٍىر ً
ض ًفي أ ٍىك ًع ىي ًت يك ٍـ،
اف ى ىك ىذا فىاف ىٍعميكا ى ىذا :يخ يذكا ًم ٍف أىف ى
أية (ُُ) " -:فىقى ى
س ىرًائي يؿ أ يىب ي
كى ٍـ« :إً ٍف ىك ى
اؿ لى يي ٍـ إً ٍ
ً
ً ً
ً
ً
اف ،ىكىقمًيالن ًم ىف ا ٍل ىع ى ً
سً
ستيقنا ىكلى ٍكنزا".
اء ىكالى ىذنا ىكفي ٍ
ير ى
ىكأى ٍن ًزليكا ل َّمر يج ًؿ ىىد َّي نة .ىقميالن م ىف ا ٍل ىبمى ى
سؿ ،ىك ىكث ى
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كثيراء= نكع مف الصمغ كاف يستخدـ في الطب كصنع المكاد البلصقة .كربما دعيت كثيراء ألنيا عندما تكضع
في الماء يزداد حجميا .كالذنا  :نكع مف المباف (الدف) أفخر جني األرض  :في أصميا العبرم أفخر غناء
األرض أم الثمار التي نسبح اهلل عمي أنو أعطاىا لنا .فاألرض حيف تثمر تككف كأنيا تغني كحيف تبكر تصبح

كأنيا تنكح (ىك ْ .)ّ:كاذا كانت األرض تشير لئلنساف فحيف يمتمئ مف الركح القدس يككف لو ثمار فيسبح
(يغني) .كلنتأمؿ ماذا كاف يكجد في كنعاف فستؽ كلكز كالدف…الخ ىي أشياء ثمينة لكنيا ال تغني عف الخبز

كميما كاف في العالـ مف لذات فيك بدكف المسيح الخبز الحقيقى ىك عالـ جائع مائت كيميت.

األيات (ُِ" -:)ُّ -
كدةى ًفي أىفٍك ً
اف
يخ ىرل ًفي أ ىىي ًادي يك ٍـ .ىكا ٍل ًف َّ
ُِ ىك يخ يذكا ًف َّ
ض نة أ ٍ
اه ًع ىدالً يك ٍـ يرد ى
ض ىة ا ٍل ىم ٍريد ى
ُّكىا ًفي أ ىىي ًادي يك ٍـ ،لى ىعمَّ يو ىك ى
ى
ُّ
الر يج ًؿ" .
كمكا ٍار ًج يعكا إًلىى َّ
ىك يخ يذكا أ ى
ىخا يك ٍـ ىكقي ي
ُْ
اآلخر كب ٍني ً
ً
ً
يف .ىكأىىنا إً ىذا
اـ َّ
ؽ لى يك ٍـ أ ى
الر يج ًؿ ىحتَّى يي ٍطمً ى
ام ى
ىخا يك يـ ى ى ى ى ى
أية (ُْ) " -:ىكاهللي ا ٍلقىد ي
ير يي ٍعطي يك ٍـ ىر ٍح ىم نة أ ى
ىم ى
األ ٍىكالى ىد ىع ًد ٍمتي يي ٍـ»".
كأنا إذا عدمت األكالد عدمتيـ = أم يككف ىذا أمر مقضي بو أماـ الرب فميككف حسب إرادتو.

س ٍي نكا.
ى
ت
ىع ًد ٍم ي

ُٓ
َّة ًفي أىي ًادي ًيـ ،كب ٍني ً
ؼ ا ٍل ًفض ً
ىخ يذكا ً
الرجا يؿ ً
امكا ىكىن ىزليكا
ىذ ًه ا ٍل ىي ًد َّي ىة ،ىكأ ى
األيات (ُٓ " -:)ِِ -فىأ ى
ض ٍع ى
ام ى
ى ٍ ىى ى
ىخ ىذ ّْ ى
يف ،ىكقى ي
ُٔ
ؼ ب ٍني ً
ً
اؿ إًلىى
اؿ لًمًَّذم ىعمىى ىب ٍي ًت ًو« :أ ٍىد ًخ ًؿ ّْ
الر ىج ى
يف ىم ىع يي ٍـ ،قى ى
كس ى
ام ى
كس ي ى ى
إًلىى م ٍ
ؼ .ىفمى َّما ىأرىل يي ي
اـ يي ي
ص ىر ىك ىكقىفيكا أ ى
ىم ى
ُٕ
ً
الر يج يؿ
ئ ،أل َّ
ؼ .ىكأ ٍىد ىخ ىؿ َّ
كف ىم ًعي ىع ٍن ىد الظُّ ٍي ًر» .فىفى ىع ىؿ َّ
ىف ّْ
الر يج يؿ ىك ىما قى ى
الر ىج ى
كس ي
اؿ ىيأٍ يكمي ى
ا ٍل ىب ٍيت ىكاذ ىٍب ٍح ىذ ًب ى
يح نة ىك ىى ّْي ٍ
اؿ يي ي
ُٖ
ؼ ،كقىاليكا« :لًسب ًب ا ٍل ًفض ً
ً
ً
ً
َّة الًَّتي ىر ىج ىع ٍت أ َّىكالن ًفي
اؼ ّْ
ّْ
الر ىج ى
ؼ .فى ىخ ى
كس ى
ىى
كس ى ى
الر ىجا يؿ إً ٍذ أ ٍيدخميكا إًلىى ىب ٍيت يي ي
اؿ إًلىى ىب ٍيت يي ي
ُٗ
ً
الر يج ًؿ الًَّذم ىعمىى ىب ٍي ًت
َّمكا إًلىى َّ
ًع ىدالً ىنا ىن ٍح يف قى ٍد أ ٍيد ًخ ٍم ىنا لً ىي ٍي ًج ىـ ىعمى ٍي ىنا ىكىيقى ىع ًب ىنا ىكىيأٍ يخ ىذ ىنا ىع ًب ن
يدا ىك ىحم ى
يرىنا» .فىتىقىد ي
ُِ
اب ا ٍلب ٍي ًت َِكقىاليكاً « :
ً
اف لى َّما أىتى ٍي ىنا
م ى
س ّْي ًدم ،إً َّن ىنا قى ٍد ىن ىزٍل ىنا أ َّىكالن لً ىن ٍ
كس ى
اما .ىك ىك ى
ؼ ،ىك ىكمَّ يمكهي في ىب ً ى
ٍ
شتى ًر ى
استىم ٍع ىيا ى
ى
يي ي
ط ىع ن
ض ية يك ّْؿ ك ً
اىا ًفي أ ىىي ًادي ىنا.
إًلىى ا ٍل ىم ٍن ًز ًؿ أ َّىن ىنا فىتى ٍح ىنا ًع ىدالى ىنا ،ىكًا ىذا ًف َّ
اح ود ًفي فىًـ ًع ٍدلً ًوً .فضَّتيىنا ًب ىك ٍزًن ىيا .فىقى ٍد ىرىد ٍد ىن ى
ى
ض ىع ًفضَّتىىنا ًفي ًع ىدالً ىنا»".
ِِ ىكأى ٍن ىزٍل ىنا ًف َّ
ض نة أ ٍ
يخ ىرل ًفي أ ىىي ًادي ىنا لً ىن ٍ
اما .الى ىن ٍعمى يـ ىم ٍف ىك ى
شتى ًر ى
م طى ىع ن
كؿ محاكالت يكسؼ مع إخكتو (شدة  /جفاء /حبس  /مأدبة طعاـ كما ىنا /حجز أخييـ /طمب بنياميف /كضع

الفضة ثـ الطاس في عداليـ ،كاف لتحريؾ ضمائرىـ لمتكبة .كحيف طمب يكسؼ إعداد مأدبة ليـ كاف يتكمـ

المصرية (آية ُٔ ) فمـ يفيـ إخكتو لذلؾ حيف ذىبكا لبيت يكسؼ خافكا كظنكا أنيـ يعاقبكنيـ عمي الفضة

المسركقة فحاكلكا تبرير مكقفيـ.

ِّ
ً ً ً ً
صمى ٍت إًلى َّي».
أية (ِّ) " -:فىقى ى
لي يك ٍـ ىكاً ي
لو أىًبي يك ٍـ أ ٍ
سالى هـ لى يك ٍـ ،الى تى ىخافيكا .إً ي
ىعطىا يك ٍـ ىك ٍن ناز في ع ىدال يك ٍـ .فضَّتي يك ٍـ ىك ى
اؿ « :ى
كف" .
ثي َّـ أ ٍ
ىخ ىر ىج إًلى ٍي ًي ٍـ ًش ٍم يع ى

يبدك أف يكسؼ لقف الرجؿ ىذا الكبلـ ليطمئف إخكتو.
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ِْ
ً
ىعطىى ىعمًيقنا
األيات (ِْ " -:)ِٖ -ىكأ ٍىد ىخ ىؿ َّ
الر يج يؿ ّْ
الر ىج ى
كس ى
ىعطى ي
اء لً ىي ٍغ ًسميكا أ ٍىر يجمى يي ٍـ ،ىكأ ٍ
ؼ ىكأ ٍ
اى ٍـ ىم ن
اؿ إًلىى ىب ٍيت يي ي
ِٓ
ُّ
لً ىح ًم ً
كف طى ىعا نما ِٔ .ىفمى َّما
س ًم يعكا أ َّىن يي ٍـ يى ىن ى
كس ي
يرًى ٍـ .ىك ىى َّيأيكا ا ٍل ىي ًديَّ ىة إًلىى أ ٍ
اؾ ىيأٍ يكمي ى
ؼ ىع ٍن ىد الظ ٍي ًر ،أل َّىن يي ٍـ ى
يء يي ي
ىف ىي ًج ى
ِٕ
ً
ً
ً ً
ً ً
س ىج يدكا لى يو إًلىى األ ٍىر ً
ىؿ ىع ٍف
سأ ى
كس ي
ىح ى
ؼ إًلىى ا ٍل ىب ٍي ًت أ ٍ
ض .فى ى
ض يركا إًلى ٍيو ا ٍل ىيد َّي ىة الَّتي في أ ىىيادي ًي ٍـ إًلىى ا ٍل ىب ٍيت ،ىك ى
اء يي ي
ىج ى
ِٖ
ً
ىسالً هـ أ يىبك يك يـ َّ
سالً هـ .يى ىك ىح ّّي
سالى ىم ًت ًي ٍـ ،ىكقى ى
الش ٍي يخ الَّذم يق ٍمتي ٍـ ىع ٍن يو؟ أ ى
ىح ّّي يى ىك ىب ٍع يد؟» فىقىاليكا « :ىع ٍب يد ىؾ أ يىبكىنا ى
اؿ« :أ ى
ى

س ىج يدكا".
ىب ٍع يد» .ىك ىخ ُّركا ىك ى

اؿ« :أىى ىذا أى يخك يكـ َّ ً
أية (ِٗ)ِٗ " -:فىرفىع ع ٍي ىن ٍي ًو كىنظىر ب ٍني ً
ير الًَّذم يق ٍمتي ٍـ لًي ىع ٍن يو؟»
ىخاهي ٍاب ىف أ ّْ
يف أ ى
يم ًو ،ىكقى ى
ام ى
ى ى ىى
ى ى ى
الصغ ي
ي
اؿ« :اهللي يي ٍن ًع يـ ىعمى ٍي ىؾ ىيا ٍاب ًني».
ثي َّـ قى ى
كاف يكسؼ قد ترؾ بنياميف كعمره ٖ سنكات كىا ىك اآلف عمره حكالي َّ سنة.

َّ
استى ٍع ىج ىؿ
األيات (َّ " -:)ُّ -ىك ٍ
ُّ
س ىؿ ىك ٍج ىي يو ىك ىخ ىر ىج
ىكىب ىكى يى ىن ى
اؾ .ثي َّـ ىغ ى

ؼ
كس ي
يي ي
ىكتى ىجمَّ ىد،

ً ً
أل َّ
ىح ى
ب ىم ىكانا لً ىي ٍب ًك ىي ،فى ىد ىخ ىؿ ا ٍل ىم ٍخ ىدعى
ىف أ ٍ
اءهي ىح َّن ٍت إًلىى أىخيو ىكطىمى ى
ش ى
اما»".
ىكقى ى
ّْمكا طى ىع ن
اؿ« :قىد ي

ِّ
يف ًع ٍن ىده ك ٍح ىد يىـ ،أل َّ ً
يف ً
ً
كف
يف الى ىي ٍق ًد ير ى
ص ًرّْي ى
اآلكمً ى
ص ًرّْي ى
ىف ا ٍلم ٍ
َّمكا لى يو ىك ٍح ىدهي ،ىكلى يي ٍـ ىك ٍح ىد يى ٍـ ،ىكلً ٍمم ٍ
يى
ٍ
أية (ِّ) " -:فىقىد ي
ً
يف ،أل َّىن يو ًر ٍج ً
يف" .
ىف ىيأٍ يكميكا ى
أٍ
ص ًرّْي ى
اما ىم ىع ا ٍل ًع ٍب ىرًان ّْي ى
س ع ٍن ىد ا ٍلم ٍ
ه
ط ىع ن

كاف المصرييف يعتبركف أف األكؿ مع الغرباء رجس .

ُ .فالغرباء يأكمكف مف لحكـ ذبائح تعتبر مقدسة عند المصرييف .
ِ .ىـ يحتقركف الرعاة ألف منيـ اليكسكس.

ّ .ىـ ال يحبكف الغرباء عمكمان حتي أنيـ كانكا يمتنعكف عف أف يستعممكا سكينان إستعمميا يكناني مف قبؿ
لعمو ذبح بيا أحد حيكاناتيـ المقدسة لذلؾ كاف ليكسؼ مائدة لمستكاه الرفيع ككاف لكؿ مف الييكد
كالمصرييف مائدة ،كؿ عمي حدة .كلكف مف ناحية أخرم فإجتماع الجميع مع يكسؼ ليأكمكا فيو رمز

لممسيح الذم جمع الييكد كاألمـ حكؿ مائدة كاحدة.

كعدـ معرفة األخكة ليكسؼ تشير ألف الييكد قد أغمقت عيكنيـ عف أف يعرفكا المسيح بسبب قساكة قمكبيـ" .ألنيـ
لك عرفكا لما صمبكا رب المجد ُكك ِ .ٖ:ككاف اإلخكة لـ يعرفكا يكسؼ فيك زاد في العمر حكالي ِِ سنة

باإلضافة لييبتو كمجده كمبلبسو كلغتو المصرية.
الص ًغير ًبحس ًب ً
أية (ّّ)ّّ " -:فىجمىسكا قيدَّام يو :ا ٍل ًب ٍكر ًبحس ًب ب يك ً ً ً
ض يي ٍـ إًلىى
ت ّْ
ص ىغ ًرًه ،فى يب ًي ى
الر ىجا يؿ ىب ٍع ي
ي ى ى ى
كريَّتو ،ىك َّ ي ى ى
ى ي
ى
ىب ٍع و
ض".
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أية (ّْ) ّْ" -:ىك ىرفى ىع
ىضع و
ش ًريبكا ىك ىريككا
اؼ .ىك ى
أ ٍى

يف أى ٍكثىر ًم ٍف ًحص ً ً ً
ص ية ب ٍني ً
ً
ًً
ً
ً
س ىة
ام ى
صا م ٍف قيدَّامو إًلى ٍي ًي ٍـ ،فى ىكا ىن ٍت ح َّ ى ى
ص ىجميع ًي ٍـ ىخ ٍم ى
ى
ص ن
ح ى
ى
ىم ىع يو" .

خمسة أضعاؼ  :رقـ ٓ ىك رقـ النعمة .فالمسيح يشبعنا مف نعمتو مجانان.

ممحكظة:
دخكؿ األخكة بيت يكسؼ  :دخكلنا لمكنيسة .كالماء لغسؿ األرجؿ = معمكدية ثـ تكبة مستمرة كالجمكس عمي

مائدة يكسؼ = سر اإلفخارستيا (آية ِْ) .
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اإلصحاح الرابع كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

أية (ُ)ُ " -:ثي َّـ أىمر الًَّذم عمىى ب ٍي ًت ًو قى ًائالن« :امألٍ ً
الر ىج ً
ض ىة
ع
ط
اؿ
اؿ
د
ع
ض ٍع ًف َّ
ى
ّْ
ى
ى
ب ىما يي ًطيقي ى
كف ًح ٍممى يو ،ىك ى
سى
ى ى
اما ىح ى
ى
ٍ
ىى
ن
يك ّْؿ ك ً
اح ود ًفي فىًـ ًع ٍدلً ًو" .
ى
ًً
طاس ا ٍل ًفض ً
ِ ً
ً
الص ًغ ً
ؼ
ضعي ًفي فىًـ ًع ٍد ًؿ َّ
كس ى
َّة ،تى ى
س ًب ىكالىـ يي ي
ير ،ىكثى ىم ىف قى ٍمحو» .فىفى ىع ىؿ ًب ىح ى
أية (ِ) " -:ىكطىاسي ،ى ى
الًَّذم تى ىكمَّ ىـ ًب ًو".
طاس الفضة = ىك كأس يستخدـ في الشرب ككاف بعض األمـ يتفاءلكف بيذا الكأس فكانكا يمقكف عممة أك خاتـ
فيو كيتأممكف عدد الفقاقيع التي تظير كاتجاىاتيا كعمي حسب ىذا يحددكف المستقبؿ (كىذه العادة مازالت مكجكدة
في مصر مع مف يدعي معرفة المستقبؿ مف فنجاف القيكة) ككاف البعض يستخدـ الكأس إلستجبلب النكـ خبلؿ

التأمؿ المستمر كالعميؽ في الفقاقيع التي تظير فيو ،حيث يعطي ذلؾ لئلنساف شيئان مف النكـ .كىذه العادات
الكثنية ىي التي يعنييا القكؿ ىنا في آية ٓ :يتفاءؿ بو .كمف المؤكد فإف يكسؼ الطاىر النقي ،خائؼ اهلل ال

يمكف أف يعني ىذا حرفيان .بؿ كما قمنا ىي خطة إلرجاعيـ ثانية.

ّ
ً
يريى ٍـ ْ .ىكلى َّما ىكا ينكا قى ٍد ىخ ىر يجكا ًم ىف ا ٍل ىم ًدي ىن ًة ىكلى ٍـ
اء ُّ
ؼ ّْ
ص ىر ى
األيات (ّ " -:)ٓ -ىفمى َّما أ ى
الص ٍب يح ا ٍن ى
ىض ى
الر ىجا يؿ يى ٍـ ىك ىحم ي
ًً
اؿ يكس ي ً ً
ً
ً
الر ىج ً
ضا
اء ّْ
اؿ ،ىك ىمتىى أ ٍىد ىرٍكتى يي ٍـ فى يق ٍؿ لى يي ٍـ :لً ىما ىذا ىج ىازٍيتي ٍـ ى
ش ِّار ًع ىك ن
ؼ لمَّذم ىعمىى ىب ٍيتو« :قيـ ٍ
اس ىع ىك ىر ى
ىي ٍبتىع يدكا ،قى ى ي ي
ٓ
ً
ً
شرب ً ً ً
ً
ص ىن ٍعتي ٍـ»".
ىسأٍتي ٍـ في ىما ى
اء يؿ ًبو .أ ى
س ّْيدم فيو؟ ىك يى ىك ىيتىفى ى
س ى ىذا يى ىك الَّذم ىي ٍ ى ي ى
ىع ٍف ىخ ٍي ور؟ أىلى ٍي ى

ٕ
ٔ
ً
شا
األيات (ٔ " -:)ُّ -فىأ ٍىد ىرىك يي ٍـ ىكقى ى
س ّْي ًدم ًم ٍث ىؿ ى ىذا ا ٍل ىكالىًـ؟ ىحا ى
اؿ لى يي ٍـ ى ىذا ا ٍل ىكالى ىـ .فىقىاليكا لى يو« :ل ىما ىذا ىيتى ىكمَّ يـ ى
ض ية الًَّتي كج ٍد ىنا ًفي أىفٍك ً
لًع ًب ً
اىا إًلى ٍي ىؾ ًم ٍف أ ٍىر ً
اف.
ىف ىي ٍف ىعميكا ًمثٍ ىؿ ى ىذا األ ٍىم ًر! ٖ يى ىكىذا ا ٍل ًف َّ
اه ًع ىدالً ىنا ىرىد ٍد ىن ى
يد ىؾ أ ٍ
ض ىك ٍن ىع ى
ىى
ى
ى
ٗ
ض نة أىك ىذ ىىبا؟ الًَّذم يكج يد مع يو ًم ٍف ع ًب ً
ؽ ًم ٍف ب ٍي ًت ً ً
يدا
فى ىك ٍي ى
كف ىع ًب ن
يد ىؾ ىي يم ي
س ًر ي
ضا ىن يك ي
كت ،ىكىن ٍح يف أ ٍىي ن
ى
ن
ى
س ّْيد ىؾ ف َّ ٍ
ؼ ىن ٍ
ي ى ىى
ى
َُ
اآلف ًبحس ًب ىكالى ًم يكـ ى ىك ىذا ي يك ي ً
ً
ً
كف
كف لًي ىع ٍب ندا ،ىكأ َّ
س ّْي ًدم» .فىقى ى
ىما أى ٍنتي ٍـ فىتى يككني ى
كج يد ىم ىع يو ىي يك ي
كف .الَّذم يي ى
ى
اؿ « :ىن ىعـ ،ى ى ى
لى
ٍ
ُِ
ُُ
ض ،كفىتىحكا يك ُّؿ ك ً
ًو ً
ش يم ٍبتىًد نئا ًم ىف ا ٍل ىك ًب ً
ير
اح ود ًع ٍدلى يو .فىفىتَّ ى
استى ٍع ىجميكا ىكأى ٍن ىزليكا يك ُّؿ ىكاحد ع ٍدلى يو إًلىى األ ٍىر ً ى ي
اء» .فى ٍ
ى
أ ٍىب ًرىي ى
يفُّ .فىم َّزقيكا ًثيابيـ كح َّم ىؿ يك ُّؿ ك ً
ير ،فىك ًج ىد الطَّاس ًفي ًع ٍد ًؿ ب ٍني ً
حتَّى ا ٍنتىيى إًلىى َّ ً
اح ود ىعمىى ًح ىم ً
ارًه ىك ىر ىج يعكا
ام ى
ى ى يٍ ى ى
ىى
ى
ى
ى
ي
الصغ ً ي
ى
إًلىى ا ٍل ىم ًدي ىن ًة".

لقد نجحت الخطة كىاىـ يعكدكف إليو.
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األيات (ُُْْ" -:)ُٓ -فى ىد ىخ ىؿ ىي ييكىذا ىكًا ٍخ ىكتي يو
ُٓ
ؼ « :ىما ى ىذا ا ٍلفى ٍع يؿ الًَّذم فى ىع ٍمتي ٍـ؟
فىقى ى
كس ي
اؿ لى يي ٍـ يي ي

ً
ام يو ىعمىى األ ٍىر ً
ض.
ؼ ىك يى ىك ىب ٍع يد يى ىن ى
كس ى
إًلىى ىب ٍيت يي ي
ىم ى
اؾ ،ىك ىكقى يعكا أ ى
ًً
اء يؿ؟» "
أىلى ٍـ تى ٍعمى يمكا أ َّ
ىف ىر يجالن م ٍثمي ىيتىفى ى

ُٔ
اؿ ييكىذا« :ما ىذا ىنقيك يؿ لًس ّْي ًدم؟ ما ىذا ىنتى ىكمَّـ؟ كًبما ىذا ىنتىب َّرر؟ اهلل قى ٍد كج ىد إًثٍـ ع ًب ً
يد ىؾ .ىىا ىن ٍح يف
ي ىى ى ى
أية (ُٔ) " -:فىقى ى ى ي
ى
ى ي
ي ى ى
ى
ى
ً ًً ً
ً
يد لً ً
َّ
يعا»" .
اس في ىيده ىجم ن
س ّْيدم ،ىن ٍح يف ىكالَّذم يك ًج ىد الط ي
ىع ًب ه ى
اهلل كجد إثـ عبيدؾ = ىنا يظير نجاح خطة يكسؼ فيا ىـ شعركا بخطيتيـ كاعترفكا عمنان .لقد تغير قمبيـ

كمزقكا ثيابيـ كرجعكا في م اررة.

ُٕ
ً
َّ
كف لًي ىع ٍب ندا،
ىف أىف ىٍع ىؿ ى ىذا! َّ
األيات (ُٕ " -:)ُٗ -فىقى ى
اؿ « :ىحا ى
شا لًي أ ٍ
اس ًفي ىي ًد ًه يى ىك ىي يك ي
الر يج يؿ الَّذم يك ًج ىد الط ي
ُٖ
اؿً « :
اص ىع يدكا ًب ى و ً ً
س ّْي ًدم .لً ىيتى ىكمَّ ٍـ ىع ٍب يد ىؾ ىكمً ىم نة ًفي
ىكأ َّ
َّـ إًلى ٍي ًو ىي ييكىذا ىكقى ى
ٍ
ىما أى ٍنتي ٍـ فى ٍ
استىم ٍع ىيا ى
سالىـ إلىى أىبي يك ٍـ» .ثي َّـ تىقىد ى
ىؿ ع ًب ى ً
ضب ىؾ عمىى ع ٍب ًد ىؾ ،أل َّىن ىؾ ًم ٍث يؿ ًفرعك ىفً ُٗ .
أي يذ ىني ً
ىب أ ٍىك أى هخ؟"
يدهي قىائالن :ىى ٍؿ لى يك ٍـ أ ه
سأ ى ى
س ّْيدم ىكالى ىي ٍح ىـ ىغ ى ي ى ى
ٍ ىٍ
س ّْيدم ى
ى
ٍ ى
َِ
ش ٍي يخك ىخ وة ً
األيات (َِ " -:)ِٖ -فى يق ٍم ىنا لً ً
يم ًو،
ات أى يخكهي ىكىب ًق ىي يى ىك ىك ٍح ىدهي أل ّْ
ش ٍي هخ ،ىك ٍاب يف ى
ىب ى
ير ،ىم ى
س ّْيدم :لى ىنا أ ه
ى
ى
صغ ه
ً ِِ
ُِ
ً
ً
ً
ً
ت لًع ًب ً
ىف ىيتٍير ىؾ أ ىىباهي،
ىج ىع ىؿ ىن ى
س ّْيدم :الى ىي ٍقد ير ا ٍل يغالى يـ أ ٍ
ىكأ يىبكهي يي ًحب ي
يد ىؾ :ا ٍن ًزليكا ًبو إًلى َّي فىأ ٍ
ظ ًرم ىعمى ٍيو .فى يق ٍم ىنا ل ى
ُّو .فى يق ٍم ى ى
ِْ
ِّ
يد ىؾ :إً ٍف لىـ ي ٍن ًز ٍؿ أى يخك يكـ َّ ً
ت لًع ًب ً
اف لى َّما
ير ىم ىع يك ٍـ الى تى يع ي
ىكًا ٍف تىىر ىؾ أ ىىباهي ىي يم ي
كف ىك ٍج ًيي .فى ىك ى
كدكا تى ٍنظيير ى
ٍ ى
كت .فى يق ٍم ى ى
الصغ ي
ي
ِٓ
ً
شتىيركا لى ىنا ىقمًيالن ًم ىف الطَّ ىع ًاـِٔ .فى يق ٍم ىنا:
ص ًع ٍد ىنا إًلىى ىع ٍب ًد ىؾ أىًبي أ َّىن ىنا أ ٍ
اؿ أ يىبكىناٍ :ار ًج يعكا ا ٍ
س ّْي ًدم .ثي َّـ قى ى
ىخ ىب ٍرىناهي ًب ىكالىـ ى
ى
الرج ًؿ كأى يخكىنا َّ ً
اف أى يخكىنا َّ ً
ير
ير ىم ىع ىنا ىن ٍن ًز يؿ ،أل َّىن ىنا الى ىن ٍق ًد ير أ ٍ
الى ىن ٍق ًد ير أ ٍ
ىف ىن ٍن ًز ىؿ ،ىكًا َّن ىما إً ىذا ىك ى
ىف ىن ٍنظيىر ىك ٍج ىو َّ ي ى
الصغ ي
الصغ ي
ِٕ
ىف ام أرًىتي كلى ىد ٍت ًلي اثٍ ىن ٍي ًفِٖ ،فى ىخرج ا ٍلك ً
ت:
س ىم ىع ىنا .فىقى ى
اح يد ًم ٍف ًع ٍن ًدم ،ىكيق ٍم ي
اؿ لى ىنا ىع ٍب يد ىؾ أىًبي :أى ٍنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ىى ى
كف أ َّ ٍ ى ى
لى ٍي ى
ً
ً
اآلف".
اسا ،ىكلى ٍـ أى ٍنظي ٍرهي إًلىى ى
س افٍت ىر ن
إً َّن ىما يى ىك قىد افٍتي ًر ى

مات أخكه… إفترس إفتراسان = يبدك أنو مف تكرارىـ ليذه الكذبة صدقكىا .لكف لماذا إختار يكسؼ عدؿ بنياميف

ليضع فيو الطاس؟ يكسؼ أراد أف يختبرىـ ىؿ تابكا حقان كىؿ ىـ يحبكف بنياميف .ألنو لك كانكا كما كانكا في
كحشيتيـ السابقة ككجدكا أف يكسؼ يريد أف يمقي القبض عمي بنياميف كحده كسارؽ لكانكا قد ترككه لمرجاؿ كىربكا

ىـ لكنيـ لـ يفعمكا ،بؿ عادكا عبلمة صدؽ تكبتيـ فإستحقكا أف يعمف ليـ يكسؼ نفسو.

كاذا كانت الكأس قد أعادت اإلخكة إلي يكسؼ فكأس األالـ التي شربيا الرب أعادتنا إليو.
ِٗ
ضا ًم ٍف أ ً
ش ٌر إًلىى
األيات (ِٗ " -:)ِّ -فىًإ ىذا أ ى
ش ٍي ىب ًتي ًب ى
كف ى
ىص ىابتٍ يو أ ًىذيَّ هة ،تيٍن ًزلي ى
ىخذٍتي ٍـ ى ىذا أ ٍىي ن
ىماـ ىك ٍج ًيي ىكأ ى
ى
ُّ
َّ
ً
ا ٍل ىي ً
ىف
كف ىمتىى ىأرىل أ َّ
اآلف ىمتىى ًج ٍئ ي
س يو يم ٍرتىًبطى هة ًب ىن ٍف ًس ًو ،ىي يك ي
اكىي ًة .فى ى
س ىم ىع ىنا ،ىكىن ٍف ي
ت إًلىى ىع ٍبد ىؾ أىًبي ،ىكا ٍل يغالى يـ لى ٍي ى
ش ٍي ىب ىة ىع ٍب ًد ىؾ أىًبي ىنا ًب يح ٍز وف إًلىى ا ٍل ىي ً
ض ًم ىف ا ٍل يغالى ىـ ألىًبي
اكىي ًةِّ ،أل َّ
يد ىؾ ى
كت ،فى يي ٍن ًز يؿ ىع ًب ي
كد ،أ َّىن يو ىي يم ي
ا ٍل يغالى ىـ ىم ٍفقي ه
ىف ىع ٍب ىد ىؾ ى
ً
ىج ً
ً
ىصر مذ ًٍنبا إًلىى أىًبي يك َّؿ األىي ً
َّاـ" .
ئ ًبو إًلى ٍي ىؾ أ ٍ ي ن
قىائالن :إً ٍف لى ٍـ أ ً ٍ

ضا ع ًف ا ٍل يغالىًـ ،ع ٍب ندا لً ً
ً
أية (ّّ)ّّ " -:فى ى ً
ص ىع ًد ا ٍل يغالى يـ ىم ىع إً ٍخ ىكًت ًو" .
ى
اآلف ل ىي ٍم يك ٍث ىع ٍب يد ىؾ ع ىك ن ى
س ّْيدم ،ىكىي ٍ
ى
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ىنا ييكذا كجسد لممسيح يرمز لو في فدائو فيك يضع نفسو عف أخكه المتيـ بالسرقة.
ّْ
ً
ؼ أىصع يد إًلىى أىًبي كا ٍل يغالىـ لى ٍيس م ًعي؟ لً ىئالَّ أى ٍنظير َّ ً
يب أىًبي»".
الش َّر الَّذم ييص ي
أية (ّْ) " -:أل ّْىني ىك ٍي ى ٍ ى
ى
ى ي ى ى
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اإلصحاح الخامس كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

يع ا ٍلك ًاق ًف ى ً
ً
األيات (ُ ُ" -:)ّ -ىفمىـ ي ً
سو
اف
ض ًب ى
ص ىر ىخ« :أ ٍ
كس ي
ؼ أٍ
ىف ىي ٍ
ٍ ىٍ
ىخ ًر يجكا يك َّؿ إً ٍن ى
يف ع ٍن ىدهي فى ى
س يو لى ىدل ىجم ً ى
ط ىن ٍف ى
ستىط ٍع يي ي
ِ
ُّكف ك ً
اء ،فى ً ً
ؽ صكتى يو ًبا ٍلب ىك ً
ًً
ىع ّْني» .ىفمى ٍـ ىي ًق ٍ
كس ي
يف ىع َّر ى
ىح هد ًع ٍن ىدهي ًح ى
ي
ؼ أى
سمعى
سم ىع ا ٍلم ٍ
ؼ إً ٍخ ىكتى يو ًب ىن ٍفسو .فىأى ٍطمى ى ى ٍ
ص ًري ى ى ى
ى
ؼ يي ي
ّ
ً
اعكا
ت ًف ٍر ىع ٍك ىف .ىكقى ى
كس ي
كس ي
ستى ًط ٍع إً ٍخ ىكتي يو أ ٍ
ىب ٍي ي
يبكهي ،أل َّىن يي يـ ٍارتى ي
ىف يي ًج ي
ؼ .أ ى
ىح ّّي أىًبي ىب ٍع يد؟» ىفمى ٍـ ىي ٍ
ؼ ًإل ٍخ ىكًتو« :أىىنا يي ي
اؿ يي ي
ًم ٍن يو".
لقد أخرج يكسؼ المصرييف مف عنده حتي ال يعرفكا مؤامرة اإلخكة ضده فيسقطكا في نظر المصرييف .كىذا يشير

هلل الذم يستر عمينا كيغطي ضعفاتنا .كقكؿ يكسؼ ....

أنا يكسؼ = ىك قكؿ المسيح أنا ىك ال تخافكا .كبكاء يكسؼ ىي عكاطؼ األب عند رجكع إبنو الضاؿ (لك
ُٓ .)َِ:قد يكتميا أحيانان كلكف مف المؤكد أنو سيعمنيا يكمان لمتائب.

كاعبلف يكسؼ نفسو إلخكتو دكف المصرييف يشير ألف المسيح سيعمف نفسو في القيامة لشعبو كألحبائو فقط،
فبينما أف كثيريف شيدكا الصمب فمـ يراه في قيامتو سكم التبلميذ كأحبائو .فسمع المصريكف = ىـ كانكا

كالحراس عمي قبر المسيح فيـ أحسكا بالزلزلة كشاىدكا بياء شديدان لكنيـ لـ يفيمكا سر القيامة .كىذا ما حدث

مع شاكؿ الطرسكسى فيك كحده سمع صكت المسيح كرآه .

ْ
ً
ً
ؼ ًإل ٍخ ىكًت ًو« :تىقىد ً
ص ىر".
َّمكا .فىقى ى
أية (ْ) " -:فىقى ى
كس ي
كس ي
ؼ أى يخك يك يـ الَّذم ًب ٍعتي يمكهي إًلىى م ٍ
اؿ« :أىىنا يي ي
اؿ يي ي
َّمكا إلى َّي» .فىتىقىد ي
ي
ٓ
اة أىر ً
و
ىسفيكا كالى تى ٍغتىاظيكا أل َّىن يكـ ًبعتيمكًني إًلىى يى ىنا ،أل َّىن يو ً ً
َّام يك ٍـ".
أية (ٓ) " -:ىك ى
ٍ
الست ٍبقىاء ىح ىي ٍ ى
اآلف الى تىتىأ َّ ى
سمىن ىي اهللي قيد ى
ٍ ٍ ي
نبلحظ ىنا رقة مشاعر يكسؼ فيك ال يعاتب كال يمكـ .ىـ إرتاعكا منو كخافكا مف إنتقامو كىك في مجده ىذا.

لكف كؿ ما قالو ليـ تقدمكا إلي .فالخطية تبعدنا عف المسيح لكننا دائما نجد صكتو يدعكنا أف نقترب .كالحظ
شعكر يكسؼ بأف اهلل ضابط الكؿ كىك في حضرتو دائما ،فيك يشيد هلل أماـ فرعكف كيخاؼ اهلل أماـ زكجة

فكطيفار كاآلف يشعر أف كؿ األمكر ىي بسماح مف اهلل = أرسمني اهلل .فاهلل في نظر يكسؼ ىك ضابط الكؿ.
يدبر كؿ األمكر معان لمخير.
ضا الى تى يك ي ً
ىف ًل ٍم يجكًع ًفي األ ٍىر ً
اد.
األيات (ٔٔ " -:)ٕ -أل َّ
صه
س ًس ًن ى
ض ى
يف أ ٍىي ن
كف ف ى
ييا فىالى ىح هة ىكالى ىح ى
س ىنتى ٍي ًف .ىك ىخ ٍم ي
اآلف ى
ً
ض كلًي ً
ً ً
ً
ٕفىقى ٍد أىر ً
يم نة" .
َّام يك ٍـ ل ىي ٍج ىع ىؿ لى يك ٍـ ىبق َّي نة في األ ٍىر ً ى ى ٍ
ٍ ى
ستى ٍبق ىي لى يك ٍـ ىن ىجاةن ىعظ ى
سمىني اهللي قيد ى
ٖ
ًً
ً
س ّْي ندا لً يك ّْؿ ىب ٍي ًت ًو
أية (ٖ) " -:فى ى
س ٍمتي يمكًني إًلىى يى ىنا ىب ًؿ اهللي .ىك يى ىك قى ٍد ىج ىعمىني أ نىبا لف ٍر ىع ٍك ىف ىك ى
س أى ٍنتي ٍـ أ ٍىر ى
اآلف لى ٍي ى
طا عمىى يك ّْؿ أىر ً ً
ص ىر".
سمّْ ن ى
ضم ٍ
ىك يمتى ى
ٍ
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أبان لفرعكف = كاف رئيس الكزراء أك الكزير األكؿ عند المصرييف كممكؾ فارس كالعرب كالركماف كالفينيقييف
يسمي أب لمممؾ  ،فالممؾ يترؾ لو تدبير كؿ األمكر كما يسمـ اإلبف كؿ شئ ألبيو كىكذا صار المسيح أبا لكؿ

ممكؾ األرض.

ٗ
ً ً
ً
ص ىر.
كس ي
س ّْي ندا ل يك ّْؿ م ٍ
ىس ًر يعكا ىك ٍ
أية (ٗ) " -:أ ٍ
ؼ :قى ٍد ىج ىعمىن ىي اهللي ى
اص ىع يدكا إًلىى أىًبي ىكقيكليكا لى يو :ى ىك ىذا ىيقيك يؿ ٍاب ين ىؾ يي ي
ؼ".
ًا ٍن ًز ٍؿ إًلى َّي .الى تى ًق ٍ
أسرعكا أصعدكا = المجاعة القادمة ال تترؾ كقتا لمتياكف .كنحف ىؿ نتكب سريعان.
َُ
س يك ىف ًفي أ ٍىر ً
يؾ ىك ىغ ىن يم ىؾ ىكىبقىير ىؾ ىك يك ُّؿ ىما
كؾ ىكىب ينك ىب ًن ى
ت ىكىب ين ى
يبا ًم ّْني ،أى ٍن ى
اف ىكتى يك ى
اس ى
كف قى ًر ن
أية (َُ) " -:فىتى ٍ
ض ىج ى
لى ىؾ".

أرض جاساف = شماؿ شرؽ الدلتا ،كمكانيا اآلف محافظة الشرقية كتسمي أرض رعمسيس (تؾ ْٕ )ُُ:كىي
مف أجكد األراضي لمرعي.

ُُ
اؾ ،أل َّىن يو
ىعكلي ىؾ يى ىن ى
األيات (ُُ " -:)ُِ -ىكأ ي
ُِ
ىخي ب ٍني ً
ً
يف،
ام ى
لى ىؾ .ىك يى ىكىذا يع ييكين يك ٍـ تىىرل ،ىك ىع ٍي ىنا أ ى ى

ت ىكىب ٍيتي ىؾ ىك يك ُّؿ ىما
يف يجك نعا .لً ىئالَّ تى ٍفتى ًق ىر أى ٍن ى
س ًس ًن ى
ىي يك ي
كف أ ٍىي ن
ضا ىخ ٍم ي
ىف فى ًمي يى ىك الًَّذم يي ىكمّْ يم يك ٍـ" .
أ َّ

ُّ
ً ً ً
كف ًبأىًبي إًلىى يى ىنا»".
كف ىكتى ٍن ًزلي ى
ستى ٍع ًجمي ى
أية (ُّ) " -:ىكتي ٍخ ًب ير ى
ص ىر ىكًب يك ّْؿ ىما ىأر ٍىيتي ٍـ ،ىكتى ٍ
كف أىًبي ًب يك ّْؿ ىم ٍجدم في م ٍ
ىك يستعجؿ مجئ أبيو كاخكتو لمصر ليتمتعكا بمجده كالمسيح ىكذا أيضان يك ُٕ.ِِ:
ُْ
يو كب ىكى ،كب ىكى ب ٍني ً
ام ى ً ً
ؽ ب ٍني ً
يف ىعمىى
ام ي
ىى ى ى
يف أىخ ى ى
األيات (ُْ " -:)ُٔ -ثي َّـ ىكقى ىع ىعمىى يع ين ً ى ى
ُٔ
ً
ً
يؿ:
س ًم ىع ا ٍل ىخ ىب ير ًفي ىب ٍي ًت ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكًق ى
إً ٍخ ىكًتو ىكىب ىكى ىعمى ٍي ًي ٍـ .ىكىب ٍع ىد ذل ىؾ تى ىكمَّ ىـ إً ٍخ ىكتي يو ىم ىع يو .ىك ي
كف ع ًب ً
ً
ً
يد ًه" .
س ىف في ىع ٍي ىن ٍي ف ٍر ىع ٍك ىف ىكًفي يع يي ً ى
فى ىح ي

ً ً ُٓ
ً
يع ينقو .ىكقىَّب ىؿ ىجميعى
ؼ».
كس ى
اء إً ٍخ ىكةي يي ي
« ىج ى

ً
األيات (ُُٕٕ" -:)َِ -فىقى ى ً
ٍى يبكا إً ىلى
كس ى
ؼ« :قي ٍؿ ًإل ٍخ ىكًت ىؾ :اف ىٍعميكا ى ىذا :ىح ّْمميكا ىد ىك َّاب يك ٍـ ىكا ٍنطىمًقيكا ،اذ ى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ل يي ي
ُٗ
ات أىر ً ً
ً
افُٖ .ك يخ يذكا أىبا يكـ كبيكتى يكـ كتىعالىكا إًلى َّي ،فىأ ٍ ً
سـ األ ٍىر ً
أ ٍىر ً
ت قى ٍد
ض .فىأى ٍن ى
ض ىك ٍن ىع ى
ضم ٍ
ى ٍ ى يي ٍ ى ى ٍ
ى
يعط ىي يك ٍـ ىخ ٍي ىر ٍ
ص ىر ىكتىأٍ يكميكا ىد ى ى
ً
و
ت ،افٍعميكا ى ىذا :يخ يذكا لى يكـ ًم ٍف أىر ً ً
أً
اح ًمميكا أ ىىبا يك ٍـ ىكتى ىعالى ٍكا َِ .ىكالى تى ٍح ىز ٍف
يم ٍر ى
س ًائ يك ٍـ ،ىك ٍ
ض م ٍ
ص ىر ىع ىجالىت أل ٍىكالىد يك ٍـ ىكًن ى
ى
ٍ
ٍ
يع أىر ً ً
ً ً
ص ىر لى يك ٍـ»".
يع ييكين يك ٍـ ىعمىى أىثى ًاث يك ٍـ ،أل َّ
ضم ٍ
ىف ىخ ٍي ىرات ىجم ً ٍ
كاف الكؿ يحب يكسؼ .كلذلؾ كاف فرعكف كريمان جدان معو كمع عائمتو .كدسـ األرض ىك أسرار ممككت اهلل
كفيض غني السماء الذم صار لنا مف قبؿ اهلل خبلؿ المسيح (كرمزه يكسؼ) ال تحزف عيكنكـ عمي أثاثكـ =
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باإليماف عمينا اف نتخمي عف كؿ شئ فما أعده اهلل لنا مف أمجاد سماكية ال يقاس بما نتركو ىنا مف تراب في

األرض ميما كاف ذىبان أك فضة فالكؿ زائؿ.
أية (ُِ)" -:
لًمطَّ ًري ً
ؽ" .

ُِ
و
ادا
ىع ى
ىع ى
س ىرًائ ى
كس ي
ط ي
ط ي
اى ٍـ ىز ن
س ًب أ ٍىم ًر ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكأ ٍ
يؿ ى ىك ىذا .ىكأ ٍ
فىفى ىع ىؿ ىب ينك إً ٍ
ؼ ىع ىجالىت ًب ىح ى
اى ٍـ يي ي

عجالت = ىي أعماؿ الركح القدس في حياة الكنيسة ،التي ىي عجبلت إليية قادرة أف ترفعنا إلي حضف األب.
ِِ
ً ً
ىعطىاه ثىالى ى ً و ً
ىما ب ٍني ً
ىعطىى يك َّؿ ك ً
اح ود ًم ٍن ييـ يحمى ىؿ ًث ىي و
س يحمى ًؿ
ام ي
أية (ِِ) " -:ىكأ ٍ
يف فىأ ٍ ي
اب ،ىكأ َّ ى ى
ث م ىئة م ىف ا ٍلفضَّة ىك ىخ ٍم ى
ى
ٍ
ًث ىي و
اب" .

حمؿ ثياب = اإلتحاد بالمسيح فيصير لنا كثكب يسترنا أبديان ََّ .مف الفضة = رقـ ََّ في اليكنانية T

كعبلمة الصميب كالفضة ترمز لمكفارة .كىذا ما أعطاه لنا المسيح كفارة عمي الصميب  .خمس حمؿ ثياب =
بنعمتو كسانا برداء بره .كعمينا أف نشترؾ في صميبو كأالمو كىذا معني أنو يعطي ألخيو ََّ فضة .كاذا فعمنا

كصمبنا األىكاء مع الشيكات نمبس ثكب بره.
ِّ
شر أيتي وف ح ً
ً ً
شرةى ح ًم و ً ً
ً
ط نة ،ىك يخ ٍب ناز
اممى نة ًح ٍن ى
ى
س ىؿ ألىًبيو ى ىك ىذا :ىع ى ى ى
ير ىحاممى نة م ٍف ىخ ٍي ىرات م ٍ
أية (ِّ) " -:ىكأ ٍىر ى
ص ىر ،ىك ىع ى ى
كطىعاما ألىًب ً
ىج ًؿ الطَّ ًري ً
ؽ" .
يو أل ٍ
ى ى ن

كؿ ما أرسمو ىك طعاـ لمطريؽ حتي يصؿ الركب إلي أرض المجد .كىذا ما فعمو المسيح إذ أف كؿ ما أعطاه لنا
ىك عربكف كزاد لمطريؽ حتي نصؿ إلي األمجاد السماكية.

ِْ
اض يبكا ًفي الطَّ ًري ً
ؽ»".
ؼ إً ٍخ ىكتى يو فىا ٍن ى
طمىقيكا ،ىكقى ى
ص ىر ى
اؿ لى يي ٍـ« :الى تىتى ىغ ى
أية (ِْ) " -:ثي َّـ ى
ىك خشي أف يمقي كؿ كاحد منيـ المكـ عمي اآلخر في مكضكع يكسؼ كبيعو لئلسماعيمييف  ،كاآلف ليس كقت

عتاب لكف عمييـ باإلسراع كالعكدة مع أبييـ كبيكتيـ حتي ال تدركيـ المجاعة.

ِٔ
األيات (ِِٓٓ" -:)ِٖ -فى ً ً ً
اءكا إًلىى أ ٍىر ً
يف:
كب أىًبي ًي ٍـ .ىكأ ٍ
ىخ ىب يركهي قى ًائمً ى
ض ىك ٍن ىع ى
اف ،إًلىى ىي ٍعقي ى
صع يدكا م ٍف م ٍ
ص ىر ىك ىج ي
ى
ِٕ
ؼ ح ّّي بع يد ،ك يىك متىسمّْطه عمىى يك ّْؿ أىر ً ً
ٍي ٍـ .ثي َّـ ىكمَّ يمكهي ًب يك ّْؿ ىكالىًـ
ى
ض م ٍ
ص ّْدق ي
ص ىر» .فى ىج ىم ىد ىق ٍم يب يو أل َّىن يو لى ٍـ يي ى
كس ي ى ى ٍ ى ى ي ى
« يي ي
ٍ
ً ً
ً
يكس ى ً
كب أىًبي ًي ٍـِٖ .فىقىا ىؿ
ؼ لًتى ٍح ًممى يو .فى ىعا ى
كس ي
كح ىي ٍعقي ى
ش ٍت ير ي
سمى ىيا يي ي
ص ىر ا ٍل ىع ىجالىت الَّتي أ ٍىر ى
ؼ الَّذم ىكمَّ ىم يي ٍـ ًبو ،ىكأ ٍىب ى
ي ي
إً ً
كت»".
كس ي
ب ىكأ ىىراهي قى ٍب ىؿ أ ٍ
ؼ ٍاب ًني ىح ّّي ىب ٍع يد .أىذ ى
ىم ى
ٍى ي
ٍ
س ىرائي يؿ « :ىكفىى! يي ي
ىف أ ي
كاف المكقؼ أكبر مف أف يحتممو قمب الشيخ يعقكب حتي خيؿ إليو أف قمبو قد تكقؼ عف النبض .لـ ينشغؿ

يعقكب بالمركبات كال مجد يكسؼ بؿ بأف يكسؼ إبنو حي .ىك يطبؽ قكؿ المرتؿ "مف لي في السماء ،كمعؾ ال
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أريد شيئان في األرض" مز ّٕ .ِٓ:كنبلحظ عكدة إسـ إسرائيؿ إلي يعقكب (أية ِٖ) حيف أدرؾ أف إبنو يكسؼ
حي ،حيف عاشت ركحو ،ىي حياة كقيامة مع المسيح

إذان إسـ يعقكب يشير لمكنيسة قبؿ المسيح

كاسـ إسرائيؿ يشير لمكنيسة بعد قيامة المسيح
ىك يشير لمكنيسة المقامة في المسيح

كلكف لماذا لـ يتصؿ يكسؼ بيعقكب كؿ ىذه المدة فيدفع يعقكب فديتو كيحرره مف العبكدية لفكطيفار" ،ربما

خاؼ مف إخكتو حتي ال يجدكا كسيمة أخرم لقتمو .كلماذا لـ يتصؿ بو بعد أف تممؾ؟ ىك تدبير اهلل حتي يأتي
مؿء الزماف أم يكمؿ عمؿ اهلل في كؿ النكاحي.
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اإلصحاح السادس كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

ُ
ً ً
ً
اؽِ .فى ىكمَّ ىـ
س ىح ى
س ىرًائي يؿ ىك يك ُّؿ ىما ىك ى
س ٍب وع ،ىكىذ ىب ىح ىذ ىبائ ىح ًإل لو أىًبيو إً ٍ
األيات (ُ " -:)ْ -فى ٍارتى ىح ىؿ إً ٍ
اف لى يو ىكأىتىى إً ىلى ًب ٍئ ًر ى
ّ
ؼ ًم ىف
يؾ .الى تى ىخ ٍ
اؿ« :ىأىىن ىذا» .فىقى ى
كب!» .فىقى ى
يؿ ًفي ير ىؤل المٍَّي ًؿ ىكقى ى
س ىرًائ ى
لو أىًب ى
اؿ« :أىىنا اهللي ،إً ي
كب ،ىي ٍعقي ي
اؿ « :ىي ٍعقي ي
اهللي إً ٍ
ْ
ً
ً
ً
الن يز ً
ُّ
ؼ
ىج ىعمي ىؾ أ َّ
يم نة يى ىن ى
كس ي
ضا .ىكىي ى
يص ًع يد ىؾ أ ٍىي ن
ص ىر ،أل ّْىني أ ٍ
ص ىر ،ىكأىىنا أ ٍ
اؾ .أىىنا أى ٍن ًز يؿ ىم ىع ىؾ إًلىى م ٍ
كؿ إًلىى م ٍ
ضعي يي ي
يم نة ىعظ ى
ىي ىدهي ىعمىى ىع ٍي ىن ٍي ىؾ»".

بقدر إشتياؽ يعقكب أف يرم إبنو يكسؼ إال أنو لـ ينزؿ إلي مصر إال بعد أف استشار اهلل فيك يعمـ أف اهلل إختار

ليـ كنعاف أرضان ليـ كىك يعمـ أيضان أف اهلل قد رفض نزكؿ إسحؽ إلي مصر في مجاعة مماثمة كلـ يكف اهلل

سعيدان بنزكؿ إبراىيـ إلي مصر أيضان بسبب مجاعة .كقد ذىب يعقكب إلي بئر سبع المكاف المقدس الذم ظير

اهلل فييا إلبراىيـ ثـ إلسحؽ.

خصكصان أف بئر سبع في الطريؽ إلي مصر .كلقد نزؿ يعقكب إلي مصر كسنو َُّ سنة بعد حكالي ُِٓ
سنة مف الكعد إلبراىيـ ُِ ْ-ُ:في السنة ِِٖٗ لمعالـ كقبؿ المسيح بػ َُٕٔ سنة .كلقد نزؿ بعد أف طمأنو
اهلل مف جية نزكلو إلي مصر .ككانت ىذه الرؤيا ىي الرؤيا األخيرة ليعقكب كلـ يظير اهلل ألحد فيما بعد إال

لمكسي في العميقة .فيك ظير ليعقكب آلخر مرة عند النزكؿ إلي مصر كظير لمكسي بعد ذلؾ عند الخركج مف

مصر .كاذا كانت مصر تمثؿ أرض العبكدية كفرعكف يمثؿ الشيطاف فقكؿ اهلل ال تخؼ… أنا أنزؿ معؾ = قكلو
لنا ال تخافكا مف الصراع مع الشيطاف فأنا معكـ .أنا نزلت إليكـ ألصارع معكـ فبدكني ال تقدركف أف تفعمكا

شيئان .كأنا أصعد معؾ أيضان = ىذه إذان صكرة لنزكؿ اهلل إلي ىذا العالـ كنمكه في األمة العظيمة أم في الكنيسة
التي تضـ األمـ كصعكده إلي اآلب .كلماذا ناداه اهلل يعقكب يعقكب كلـ يناديو إسرائيؿ؟ يعقكب ىنا يمثؿ آدـ

األكؿ الذم نزؿ إلي العالـ كما نزؿ يعقكب إلي مصر .كآدـ نزؿ إلي العالـ في معركة مع إبميس .كلكف نزؿ اهلل

معو ليسحؽ اهلل رأس الحية تحت قدميو كاىبان إياه الغمبة كالنصرة ،ليصعد معو رافعان إياه مف الجحيـ إلي فردكسو

السماكم .كقكؿ المسيح لمص اليميف "اليكـ تككف معي في الفردكس" ىذا القكؿ مكجو لنا جميعان نحف الذيف نزؿ

المسيح ليصعدنا معو.

ألني أجعمؾ أمة عظيمة ىناؾ = كحقان لقد بارؾ اهلل الشعب في مصر فصاركا ما بيف ِ ّ-مميكف نسمة ككاف

ليـ خشية عند المصرييف .لقد صاركا أمة عظيمة ثـ صعد بيـ مف مصر .كيضع يكسؼ يديو عمي عينيؾ =

ىي عادة سائدة أف يغمض أعز األقرباء عيني المتكفي .كلقد ناؿ يعقكب ىذه المكاعيد عند بئر سبع (البئر تشير
لممعمكدية)

387

انتكىَه ( األصحاح انغادط واألسبعىن)
ٓ
ً
اء يى ٍـ ًفي
س ىرًائ ى
كب أ ىىب ي
يؿ ىي ٍعقي ى
اـ ىي ٍعقي ي
س ٍب وع ،ىك ىح ىم ىؿ ىب ينك إً ٍ
س ى
اى ٍـ ىكأ ٍىكالى ىد يى ٍـ ىكًن ى
كب م ٍف ًب ٍئ ًر ى
األيات (ٓ " -:)ٕ -فىقى ى
ٔ
ً
ً ً
اىـ الًَّذم اقٍتىىن ٍكا ًفي أ ٍىر ً
اءكا إًلىى
س ىؿ ًف ٍر ىع ٍك يف لً ىح ٍممً ًو .ىكأ ى
ض ىك ٍن ىع ى
اف ،ىك ىج ي
ا ٍل ىع ىجالىت الَّتي أ ٍىر ى
ىخ يذكا ىم ىكاش ىي يي ٍـ ىك يم ٍقتىىن ي ي
ٕ
ً
يو ك يك ُّؿ ىن ً ً
يو مع يو ،كب ىناتي يو كب ىن ي ً ً
ً ً
ًمصر .يعقيكب ك يك ُّؿ ىن ً ً
ص ىر".
ىى
سمو ىم ىع يو .ىب ينكهي ىكىب ينك ىبن ى ى ى ى
اء ًب ًي ٍـ ىم ىع يو إًلىى م ٍ
ٍ
ٍ
سمو ،ىج ى
ات ىبن ى
ٍى ىٍ ي ى

ً
ىذ ًه أىسم ً
األيات (ٖٖ" -:)ِٕ -ك ً
يكب ٍي يف.
س ىرًائ ى
يؿ الًَّذ ى
كب ىأر ى
كب ىكىب ينكهيً .ب ٍك ير ىي ٍعقي ى
ص ىر :ىي ٍعقي ي
اءكا إًلىى م ٍ
اء ىبني إً ٍ
يف ىج ي
ٍى ي
ى
َُ
ٗ
يكى يد كي ً
كف :يمكًئي يؿ كي ً
ً
ً
شأيك يؿ
كح ير ىك ى
اك ي
ام ي
ص ير ي
ص ى
يف ىكأ ى ى ى
ىى
ىكىب ينك ىأر ى
يكب ٍي ىف :ىح ينك يؾ ىكىفمُّك ىك ىح ٍ
يف ىك ي
كف ىك ىك ٍرمي .ىكىب ينك ش ٍم يع ى ى ي
ً ً ُُ
ارمُِ .كب ينك ييكىذاً :عير كأيكىن ي ً
ات ىك ىم ىر ً
ىما
ٍاب يف ا ٍل ىك ٍن ىعاني
ص ىك ىزىار يح .ىكأ َّ
َّة .ىكىب ينك الى ًكمً :ج ٍر ي
كف ىكقى ىي ي
ش ي
ىى ىي
اف ىكشيمى ية ىكفى ىار ي
ه ى
ُّ
ً
اف فى ىماتىا ًفي أ ٍىر ً
كب
كؿ .ىكىب ينك ىي َّ
ام ى
ص ير ى
اف .ىك ىك ى
ض ىك ٍن ىع ى
ير ىكأيكىن ي
سا ىك ىر :تيكالىعي ىكفى َّكةي ىكيي ي
ص :ىح ٍ
اف ٍاب ىنا فى ىار ى
عه
كف ىك ىح ي
ُٓ
ُْ
ً
اح ٍم ًئي يؿ.
ي
كب ًفي فىد ى
ىؤالى ًء ىب ينك لى ٍي ىئ ىة الًَّذ ى
س ىاريد ىكًايمي ي
كف .ىكىب ينك ىزيبكلي ى
ىك ًش ٍم ير ي
يف ىكلى ىدتٍ يي ٍـ ل ىي ٍعقي ى
كف ىكىي ى
اـ ىمعى
كف :ى
َّاف أ ىىر ى
كس ب ًن ً
ًً ً
ً
كف.
يو ىكىب ىن ًات ًو ثىالى ه
ث ىكثىالى ثي ى
دي ىن ىة ٍاب ىنتو .ىجميعي ينفي ً ى
ُٕ
ُٔ
ً
ًً
ادً :
ً
كف ىك ًع ً
ش ًكم
ش ىكةي ىكًي ٍ
يرً :ي ٍم ىن ية ىكًي ٍ
كف ىك ىح ّْجي ىك ي
ىكىب ينك ىج ى
ىص يب ي
ص ٍف يي ي
شكًني ىكأ ٍ
يرم ىكأ يىركدم ىكأ ٍىرئيمي .ىكىب ينك أىش ى
ُٖ
يختييـ .ك ٍاب ىنا ب ًريع ىة :حا ًبر كم ٍم ًك ً
ً
اف لًمى ٍي ىئ ىة ٍاب ىن ًت ًو،
يئي يؿ.
ي
ىعطى ى
اىا الى ىب ي
ىؤالى ًء ىب ينك ًزٍلفى ىة الًَّتي أ ٍ
س ىار يح ى ىي أ ٍ ي ٍ ى
يع ية ،ىك ى
ىكىب ًر ى
ى ى ى ي ىى
فىكلى ىد ٍت ي ً ً
كبً ،س َّ
سا.
ت ىع ى
ىؤالىء ل ىي ٍعقي ى
ش ىرةى ىن ٍف ن
ى
َِ
ُٗ
ؼ ًفي أىر ً ً
ً
ؼ كب ٍني ً
ً
ًا ٍب ىنا ر ً
ٍرًي يـ ،المَّ ىذ ً
اف
سى ىكأىف ىا
ص ىر :ىم ىن َّ
اح ى
كس ى
ام ي
كس ي ى ى ى
ام ىأرىة ىي ٍعقي ى
ض م ٍ
يف .ىكيكلً ىد ل يي ي
كب :يي ي
ٍ
يؿ ٍ
ى
ُِ
اف كًا ً
يكف .كب ينك ب ٍني ً
ع ىك ً
ت في ً
اى ًف أ و
يحي
ش ًبي يؿ ىك ًج ىا
يف :ىبالىعي ىكىبا ىك ير ىكأى ٍ
كطي فى ىار ى
ات ًب ٍن ي
ىس ىن ي
ام ى
ىى ى ى
ىكلى ىدتٍ يي ىما لى يو أ ٍ
ير ىكىن ٍع ىم ي ى
ِِ
ً
ىؤالى ًء ب ينك ر ً
ّْ
ّْ
كب .ىج ًميعي ُّ
النفي ً
ش ىرةى.
يـ ىكأ ٍىريد.
اح ى
كس أ ٍىرىب ىع ىع ى
ىكير ي
يؿ الًَّذ ى
يف يكلً يدكا ل ىي ٍعقي ى
ي ى ى
يـ ىك يحف ي
كش ىك يمف ي
ِٓ
ِّ
كشيـِْ .كب ينك ىن ٍفتىالًي :ياح ً
ً
ً ّْ
اىا
يـ.
ي
ىعطى ى
ىك ٍاب يف ىد ى
ىؤالى ًء ىب ينك ًب ٍم ىي ىة الًَّتي أ ٍ
ىى
صئي يؿ ىك يجكًني ىكًي ٍ
ى ى ٍ
ص ير ىكشم ي
اف :يح ي
يؿ ٍاب ىن ًت ًو .فىكلى ىد ٍت ي ً ً
اف لًر ً
كب .ىج ًميعي األى ٍنفي ً
س ٍبعه.
اح ى
ىؤالىء ل ىي ٍعقي ى
س ى
ى
الى ىب ي ى
ً
ارج ًة ًم ٍف ص ٍم ًب ًو ،ما ع ىدا ًنس ً
ً
ً
النفي ً ً
ِٔ ىج ًميعي ُّ
اء ىبني ىي ٍعقي ى
ى ى
ص ىر ،ا ٍل ىخ ً ى
كس ل ىي ٍعقي ى
كب ،ىجميعي
كب الَّتي أىتى ٍت إًلىى م ٍ
ى ى
ي
ِٕ
اف .ج ًميع ينفي ً ً
ً ً
ُّ
النفي ً
ؼ المَّ ىذ ً
كس ًس ّّ
كب الًَّتي
كس ى
ت ىك ًستُّ ى
كس ىب ٍيت ىي ٍعقي ى
سً ى ي
اف يكلً ىدا لى يو في م ٍ
ص ىر ىن ٍف ى
سا .ىك ٍاب ىنا يي ي
كف ىن ٍف ن
ً
كف".
س ٍب يع ى
اء ٍت إًلىى م ٍ
ص ىر ى
ىج ى
أعداد بني إسرائيؿ حسب النسخة العبرية التي بيف أيدينا

رأكبيف كأكالده =ٓ

شمعكف كأكالده=ٕ

الكم كأكالده=ْ

يساكر كأكالده = ٓ

زبكلكف كأكالده=ْ

يعقكب كدينة = ِ

ييكذا كابنو شيمة  +فارص كابنيو حصركف كحامكؿ  +زارح = ٔ
المجمكعة األكلي أم يعقكب مع أكالد ليئة = ّّ نفس

بنك زلفة جاد كأكالده كأشير كأكالده = ُٔ نفس كىذه ىي المجمكعة الثانية

أكالد راحيؿ يكسؼ كأكالده =ّ

أكالد بمية داف كابنو =ِ

كبنياميف كأكالده =ُُ

نفتالي كأكالده = ٓ

فيككف جميع األنفس ّّ َٕ =ٕ+ُْ+ُٔ+نفس

المجمكعة الثالثة =ُْ نفس

المجمكعة الرابعة = ٕ أنفس

388

انتكىَه ( األصحاح انغادط واألسبعىن)

كيككف عدد األنفس بدكف يعقكب كيكسؼ كابنيو = ٔٔ نفس ألف يكسؼ كابنيو كانكا في مصر كلـ ينزلكا إلييا

مع يعقكب .كلذلؾ يقاؿ جميع األنفس ليعقكب التي أتت إلي مصر ست كستكف نفسان (أية ِٔ)

كقد كردت ىذه القكائـ ،قكائـ األسباط فيُ أم ْ + ٖ-عد ِٔ مع بعض اإلختبلفات كىذه اإلختبلفات راجعة

لؤلسباب األتية

* يكجد لمشخص الكاحد عدة أسماء ،أك قد ينطؽ اإلسـ الكاحد بعدة طرؽ.
* في بعض األحياف يطمؽ عمي األحفاد بنكف .كربما أضيفت أسماء بعض األحفاد الذيف كلدكا في مصر خبلؿ

فترة حياة يعقكب في مصر كىي ُٕ سنة .كمثاؿ ليذا أكالد فارص فيؤالء غالبان كلدكا في مصر.
* ربما أسقطت بعض األسماء لمكتيـ أك شركرىـ أك ألنيـ لـ يترككا أكالدان

 +كقد ذكر القديس الشييد إسطفانكس أف عدد عشيرة يعقكب ٕٓ نفس!!

(راجع أع ٕ )ُْ:كىناؾ تفسيريف ليذا:

ُ .كرد في السبعينية أف ىناؾ ٓ أحفاد ليكسؼ كأضيفت أسماءىـ في اآلية َِ في ىذا اإلصحاح مع أكالد
يكسؼ .كىـ ماكير مف منسي كجمعاد بف ماكير كسكتبلـ كتاـ أبناء إفرايـ كأدكـ ابف سكتبلـ.

كاسطفانكس حيف كاف يتكمـ كانت عينو عمي النسخة السبعينية  ،فأضاؼ الخمسة أحفاد إلي الػ َٕ نفسان

ليصبحكا ٕٓ نفس.

ِ .ىناؾ طكائؼ ال تعترؼ بالنسخة السبعينية كىؤالء ليـ تصكر آخر لحؿ المشكمة فيـ يضيفكا عمي الػ ٔٔ
نفس عدد زكجات اإلخكة كىـ ٗ (ألف زكجة ييكذا ذكر أنيا ماتت في ص ّٖ .كغالبان فشمعكف زكجتو
ماتت ألنو أنجب شاكؿ مف كنعانية فيصبح العدد ٔٔ .ٕٓ = ٗ+لكف ىذا الحؿ كاضح فيو أنو غير

منطقي كيككف الحؿ األكؿ ىك المعقكؿ خصكصان كأف كنيستنا تعتمد النسخة السبعينية ،بؿ أف كتاب
العيد الجديد اإلنجيمييف كالرسؿ إعتمدكىا ككانت إقتباساتيـ مف النسخة السبعينية.

األيات (ِِٖٖ" -:)َّ -فىأىرس ىؿ ييكىذا أىمام يو إًلىى يكس ى ً
اءكا إًلىى أ ٍىر ً
ض
م الطَّ ًر ى
اس ى
ٍ ى ىي
اف ،ثي َّـ ىج ي
ام يو إًلىى ىج ى
ؼ ل يي ًر ى
ي ي
ىم ى
يؽ أ ى
ى ى
ِٗ
ً
اؿ إً ً
ؼ مرىكبتى يو كص ًع ىد ً
اف .ىكلى َّما ظى ىي ىر لى يو ىكقى ىع ىعمىى يع ين ًق ًو ىكىب ىكى
اف .فى ى
اس ى
اس ى
الست ٍق ىب ً ٍ
ٍ
س ىرائي ىؿ أىًبيو إًلىى ىج ى
كس ي ى ٍ ى ى ى
ش َّد يي ي
ىج ى
َّ
اؿ إً ً ً
ًً
ت ىك ٍج ىي ىؾ أ َّىن ىؾ ىح ّّي ىب ٍع يد»".
كس ى
اآلف ىب ٍع ىد ىما ىأر ٍىي ي
ىم ي
كت ى
ىعمىى يع ينقو ىزىمانا .فىقى ى ٍ
س ىرائي يؿ ل يي ي
ؼ« :أ ي
أرسؿ يعقكب إبنو ييكذا إلي يكسؼ لكي يدليـ عمي الطريؽ إلي جاساف ،كيدبر ليـ أمر نزكليـ فييا .فإف كاف

يعقكب يمثؿ الكنيسة كييكذا ىك جد المسيح بالجسد .فيككف المعني أف المسيح ىك الذم يقكد الكنيسة في أرض
غربتيا .بؿ ىك الطريؽ ليا.

أمكت اآلف بعد ما رأيت كجيؾ = ألف رؤياؾ ىي كؿ ما كنت أتمني مف السعادة في ىذا العالـ كلـ يبقي لي في
الحياة أم فرح آخر أكثر مف ىذا .ككؿ نفس تتقابؿ مع المسيح تقكؿ مع بكلس "لي إشتياء أف أنطمؽ" كتقكؿ مع
سمعاف الشيخ "اآلف يا سيدم إطمؽ عبدؾ بسبلـ"
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ُّ
ً
ً
ً
ت
ىص ىع يد ىكأ ٍ
األيات (ُّ " -:)ّْ -ثي َّـ قى ى
كس ي
يخ ًب ير ًف ٍر ىع ٍك ىف ىكأىقيك يؿ لى يو :إً ٍخ ىكًتي ىكىب ٍي ي
ؼ ًإل ٍخ ىكًتو ىكلً ىب ٍيت أىًبيو« :أ ٍ
اؿ يي ي
ِّ
ىى ىؿ ىم ىك و
يف ًفي أ ٍىر ً
اءكا ًب ىغ ىن ًم ًي ٍـ ىكىبقى ًرًى ٍـ
اءكا إًلى َّي .ىك ّْ
الر ىجا يؿ ير ىعاةي ىغ ىنوـ ،فىًإ َّن يي ٍـ ىكا ينكا أ ٍ
ض ىك ٍن ىع ى
أىًبي الًَّذ ى
اش ،ىكقى ٍد ىج ي
اف ىج ي
ّْ
ّّ
اش م ٍن يذ ً
ً
ص ىبا ىنا إًلىى
كف إً ىذا ىد ىعا يك ٍـ ًف ٍر ىع ٍك يف ىكقى ى
يد ىؾ أ ٍ
اعتي يك ٍـ؟ أ ٍ
ىف تىقيكليكا :ىع ًب ي
ىك يك ّْؿ ىما لى يي ٍـ .فى ىي يك ي
اؿ :ىما ص ىن ى
ىى يؿ ىم ىك و ي
اعي ىغ ىنوـ ًر ٍج ً ً
ىف يك َّؿ ر ً
ً
ً
س يك ينكا ًفي أ ٍىر ً
يف»".
اف .أل َّ
آب ي
ص ًرّْي ى
اس ى
ى
اآلف ،ىن ٍح يف ىك ى
س ل ٍمم ٍ
يعا .ل ىك ٍي تى ٍ
ه
ض ىج ى
اؤىنا ىجم ن
ى

لماذا أختيرت جاساف لسكف بني أسرائيؿ؟

ُ .ليككنكا في شماؿ شرؽ مصر ،أقرب ما يمكف ألرض كنعاف .كأف اهلل أرشد يكسؼ ليذا ليككف الشعب

طكاؿ مدة غربتيـ التي طالت ألكثر مف ََِ سنة ليـ القمب المييأ لمرحيؿ إلي كنعاف فاهلل أعطاىـ

كنعاف ميراثان.

ِ .كانكا في جاساف منعزليف عف المصرييف .فبل يتعرضكف إلزدرائيـ كمضايقاتيـ .فشعب مصر شعب
كثني يقدس األغناـ ،كبعض الحيكانات التي يذبحيا الشعب .باإلضافة لكراىية المصرييف لميكسكس

كالغرباء ،لذلؾ كانكا يعتبركف رعاية الغنـ رجس.

ّ .ىذه األرض صالحة ليـ فيي أرض مراع كىـ رعاة.
ْ .بإعتزاليـ في جاساف لف يتأثركا بالعبادات الكثنية بقدر المستطاع.
ٓ .كثافة المصرييف في أرض جاساف قميمة فيي أرض م ار وع.

ٔ .بيذه الطريقة لف يذكبكا كيختمطكا بالعائبلت المصرية فيختمط النسؿ المقدس مع الشعب الكثني كيتزاكجكا
معيـ.

ٕ .حتي يمارسكا شعائرىـ الدينية (بما فييا الذبائح) بحرية كدكف مضايقات.
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اإلصحاح السابع كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

لـ يخجؿ يكسؼ مف أبيو كاخكتو ،بؿ إنطمؽ بمركبتو ليمتقي بيـ كأسرع لفرعكف يخبره بمجيئيـ.
ُ
اءكا ًم ٍف أ ٍىر ً
ض
ىخب ىر ًف ٍر ىع ٍك ىف ىكقى ى
كس ي
ؼ ىكأ ى
اؿ« :أىًبي ىكًا ٍخ ىكًتي ىك ىغ ىن يم يي ٍـ ىكىبقىيريى ٍـ ىك يك ُّؿ ىما لى يي ٍـ ىج ي
أية (ُ) " -:فىأىتىى يي ي
اف ،ىك يى ىكىذا يى ٍـ ًفي أ ٍىر ً
اف»".
اس ى
ىك ٍن ىع ى
ض ىج ى

ً
ً
أية (ِ)ِ " -:كأ ى ً
اـ ًف ٍر ىع ٍك ىف" .
ىخ ىذ م ٍف يج ٍممىة إً ٍخ ىكًتو ىخ ٍم ى
ى
س ىة ًر ىجاؿ ىكأ ٍىكقىفى يي ٍـ أ ى
ىم ى
أخذ… خمسة رجاؿ= كممثميف عف إخكتو .كربما رقـ "ٓ" يمثؿ شيئان عند المصرييف.
ً
ً
ً
أية (ّ)ّ " -:فىقى ى ً
و
يعا»".
آب ي
اعتي يك ٍـ؟» فىقىاليكا لً ًف ٍر ىع ٍك ىف « :ىع ًب ي
يد ىؾ ير ىعاةي ىغ ىنـ ىن ٍح يف ىك ى
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ًإل ٍخ ىكًتو « :ىما ص ىن ى
اؤىنا ىجم ن
ْ
ض ،إً ٍذ لى ٍيس لً ىغ ىنًـ ع ًب ً
ً
ًً
ب ًفي األ ٍىر ً
يد ًفي
يد ىؾ ىم ٍر نعى ،أل َّ
ع ى
ش ًد ه
ىف ا ٍل يجك ى
ى
أية (ْ) " -:ىكقىاليكا لف ٍر ىع ٍك ىفً « :ج ٍئ ىنا ل ىنتى ىغ َّر ى
ى
اف .فى ى ً
يد ىؾ ًفي أ ٍىر ً
أ ٍىر ً
اف»" .
س يك ٍف ىع ًب ي
اس ى
ض ىك ٍن ىع ى
اآلف ل ىي ٍ
ض ىج ى
جئنا لنتغرب= فشعكر الغربة ال يفارقيـ إليمانيـ بكعد اهلل أف كنعاف ىي أرضيـ.

كؾ كًا ٍخكتي ىؾ جاءكا إًلى ٍي ىؾٔ .أىر ي ً
األيات (ٓٓ" -:)ٔ -فى ىكمَّـ ًفرعك يف يكس ى ً
ٍض ًؿ
َّام ىؾً .في أىف ى
ض م ٍ
ى ي
ؼ قىائالن« :أ يىب ى ى ى
ى ٍ ىٍ ي ي
ٍ
ص ىر قيد ى
ً
س يك ينكا ًفي أ ٍىر ً
األ ٍىر ً
اء
ىس ًك ٍف أ ىىب ى
اف .ىكًا ٍف ىعمً ٍم ى
اس ى
كج يد ىب ٍي ىن يي ٍـ ىذ يكك قي ٍد ىروة ،فى ٍ
ت أ َّىن يو يي ى
اؾ ىكًا ٍخ ىكتى ىؾ ،ل ىي ٍ
ضأٍ
س ى
اج ىع ٍم يي ٍـ ير ىؤ ى
ض ىج ى
ىم ىك و
اش ىعمىى الًَّتي لًي»"
ٕ
ؼ يعقيكب أىباه كأىكقىفى يو أىم ً
كب ًف ٍر ىع ٍك ىف" .
اـ ف ٍر ىع ٍك ىف .ىكىب ىار ىؾ ىي ٍعقي ي
كس ي ى ٍ ى ى ي ى ٍ
أية (ٕ) " -:ثي َّـ أ ٍىد ىخ ىؿ يي ي
ىى
كبارؾ يعقكب فرعكف = لقد شعر فرعكف بميابة ىذا الرجؿ فطمب بركتو مرتيف (راجع آية َُ) ىنا نرم تطبيؽ

لما قالو بكلس الرسكؿ كمجيكليف كنحف معركفكف… كفقراء كنحف نغني كثيريف ِ كك ٔ.َُ،ٗ:
ٗ
ٖ
اؿ يعقيكب لً ً
اؿ ًفرعك يف لًيعقيكب « :ىكـ ًىي أىيَّاـ ًس ًني حي ً
َّاـ ًس ًني
ىي
أ
«
:
ف
ك
ع
ر
ف
ق
ف
»
؟
ؾ
ات
ق
ف
األيات (ٖ" -:)ٗ -
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ى ي
ً
ً ًً
ً
كف س ىن نة .ىقمًيمى نة ك رًديَّ نة ىكا ىن ٍت أىي ً ً
ً ً
اة آب ًائي ًفي أىي ً
َّاـ
َّاـ سني ىح ىياتي ،ىكلى ٍـ تىٍبمي ٍغ إًلىى أىيَّاـ سني ىح ىي ى
يغ ٍرىبتي م ىئ هة ىكثىالى ثي ى ى
ى ى
ي
يغ ٍرىب ًت ًي ٍـ»" .
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كـ ىي أياـ سني حياتؾ… .أياـ سني غربتي= الحظ شعكر يعقكب بالغربة كالحظ تقدير العمر باألياـ فيك

قميؿ ميما كاف كثي انر" .بخار يظير قميبلن ثـ يضمحؿ" كأياـ يعقكب بحسب تقديره كانت ردية = كانت ببل راحة بؿ
سمسمة مف المتاعب فيك تألـ مف عيسك العنيؼ كىرب إلي خالو الباف كخدمو خدمة شاقة مضنية (ُِ )َْ:كقد

خدعو خالو َُ مرات كعاش في رعب مف إنتقاـ عيسك .ثـ عاني مف خمع فخذه ثـ كدره إبناه شمعكف كالكم
كا بنتو دينة .كماتت راحيؿ زكجتو المحبكبة كخانو رأكبيف مع زكجتو كخدع في قصة يكسؼ ثـ أرادكا أخذ بنياميف

إلي مصر كحجز شمعكف عند يكسؼ .لقد تألـ يعقكب كثي انر كلكنو بارؾ فرعكف مرتيف ككأف األالـ لـ تزده إال

بركة.

َُ
كب ًف ٍر ىع ٍك ىف ىك ىخ ىر ىج ًم ٍف لى يد ٍف ًف ٍر ىع ٍك ىف".
أية (َُ) " -:ىكىب ىار ىؾ ىي ٍعقي ي
ُُ
اىـ م ٍم نكا ًفي أىر ً ً
ٍض ًؿ األ ٍىر ً
ضً ،في
كس ي
ص ىرً ،في أىف ى
ؼ أ ىىباهي ىكًا ٍخ ىكتى يو ىكأ ٍ
ضم ٍ
األيات (ُُ " -:)ُِ -فىأ ٍ
ىس ىك ىف يي ي
ٍ
ىعطى ي ٍ ي
ُِ
ً ً
ً
و
أ ٍىر ً
س ًب األ ٍىكالىًد".
ىم ىر ًف ٍر ىع ٍك يف .ىك ىع ى
كس ي
ؼ أ ىىباهي ىكًا ٍخ ىكتى يو ىك يك َّؿ ىب ٍيت أىًبيو ًبطى ىعاـ ىعمىى ىح ى
اؿ يي ي
ض ىر ىع ٍمس ى
يس ىك ىما أ ى
أرض رعمسيس = ىي جزء مف أرض جاساف (غالبا صاف الحجر حاليان) كبني فييا العبرانيكف لفرعكف مدينة

رعمسيس (خر ُ .)ُُ:كأعطاىـ ممكا في أرض مصر  :إشارة لممسيح الذم أعطي كنيستو أف تممؾ ركحيان ،أم

يستطيع اإلنساف أف يضبط شيكاتو .كسكف الشعب في مصر إشارة أيضا إلنتشار اإليماف كسط األمـ خصكصان

أنو كاف بمكافقة الممؾ.

يدا ًجدِّا .فى ىخ َّكر ٍت أىر ي ً
األيات (ُّ ُّ" -:)ِٔ -ىكلى ٍـ ىي يك ٍف يخ ٍبهز ًفي يك ّْؿ األ ٍىر ً
ض
ض ،أل َّ
اف ى
ص ىر ىكأ ٍىر ي
ش ًد ن
ىف ا ٍل يجك ى
ع ىك ى
ضم ٍ
ى ٍ
ُْ
كد ًة ًفي أىر ً ً
ؼ يك َّؿ ا ٍل ًفض ً
ص ىر ىكًفي أ ٍىر ً
اف ًبا ٍلقى ٍم ًح الًَّذم
كس ي
َّة ا ٍل ىم ٍك يج ى
ض ىك ٍن ىع ى
ىك ٍن ىع ى
اف ًم ٍف أ ٍ
ضم ٍ
ىج ًؿ ا ٍل يجكًع .فى ىج ىم ىع يي ي
ٍ
ض ية ًم ٍف أىر ً ً
ؼ ًبا ٍل ًفض ً
ص ىر ىك ًم ٍف أ ٍىر ً
اف أىتىى
َّة إًلىى ىب ٍي ًت ًف ٍر ىع ٍك ىف ُٓ .ىفمى َّما فىىر ىغ ًت ا ٍل ًف َّ
اٍ
كس ي
ض ىك ٍن ىع ى
ضم ٍ
شتىيركا ،ىك ىجا ىء يي ي
ٍ
ً
ً
ضا»ُٔ .فىقىا ىؿ
س ًف َّ
كس ى
َّام ىؾ؟ أل ٍ
ىع ًط ىنا يخ ٍب نزا ،ىفمً ىما ىذا ىن يم ي
ؼ قى ًائمً ى
ص ًرّْي ى
ض هة أ ٍىي ن
يف« :أ ٍ
ىجميعي ا ٍلم ٍ
ىف لى ٍي ى
يف إًلىى يي ي
كت قيد ى
ُٕ
ً
يع ًطي يكـ ًبمك ً
ً
ؼ،
اشي يك ٍـ ،إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف ًف َّ
كس ى
كس ي
ض هة أ ٍىي ن
اءكا ًب ىم ىكاشي ًي ٍـ إًلىى يي ي
ضا» .فى ىج ي
ؼ « :ىىاتيكا ىم ىكاش ىي يك ٍـ فىأ ٍ ى ٍ ى ى
يي ي
يع مك ً
ً
ؼ يخ ٍب ناز ًبا ٍل ىخ ٍي ًؿ كًبمك ً
اشي ا ٍل ىغ ىنًـ ىكا ٍل ىبقى ًر ىكًبا ٍل ىح ًم ً
اشي ًي ٍـ.
ير .فىقىاتى يي ٍـ ًبا ٍل يخ ٍب ًز ًت ٍم ىؾ َّ
كس ي
ىعطى ي
فىأ ٍ
الس ىن ىة ىب ىد ىؿ ىجم ً ى ى
ى ىى
اى ٍـ يي ي
ُٖ
ً
الس ىن ية أىتىكا إًلى ٍي ًو ًفي َّ ً َّ ً ً
ض ية،
س ّْي ًدم أ َّىن يو إً ٍذ قى ٍد فى ىر ىغ ًت ا ٍل ًف َّ
ىكلى َّما تى َّم ٍت ًت ٍم ىؾ َّ
ٍ
الس ىنة ا ٍلثان ىية ىكقىاليكا لى يو« :الى ين ٍخفي ىع ٍف ى
ُٗ
ً
ًً
ض ىنا
ض ىنا .لً ىما ىذا ىن يم ي
سي
س ّْي ًدم ،لى ٍـ ىي ٍب ى
اـ ىع ٍي ىن ٍي ىؾ ىن ٍح يف ىكأ ٍىر ي
اد ىنا ىكأ ٍىر ي
س ّْي ًدم إًالَّ أ ٍ
ىج ى
َّاـ ى
ىك ىم ىكاشي ا ٍل ىب ىيائـ ىع ٍن ىد ى
كت أ ى
ىم ى
ؽ قيد ى
ً
ً
ً
ض ىنا
ىع ًط ًب ىذ نا
يعا؟ ًا ٍ
ار لً ىن ٍح ىيا ىكالى ىن يم ى
ض ىنا ىع ًب ن
ير أ ٍىر ي
يدا لً ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكأ ٍ
ير ىن ٍح يف ىكأ ٍىر ي
شتى ًرىنا ىكأ ٍىر ى
ىجم ن
كت ىكالى تىص ى
ض ىنا ًبا ٍل يخ ٍب ًز ،فى ىنص ى
َِ
ُّكف يك ُّؿ ك ً
ض ًمصر لً ًفرعك ىف ،إً ٍذ ب ى ً
شتى َّد ىعمى ٍي ًي ٍـ.
اح ود ىح ٍقمى يو ،أل َّ
عاٍ
قى ٍف نار» .فىا ٍ
كس ي
ىف ا ٍل يجك ى
ص ًري ى
ى
اع ا ٍلم ٍ
ؼ يك َّؿ أ ٍىر ً ٍ ى ٍ ى ٍ
ى
شتىىرل يي ي
ِِ
ُِ
ً
ً
ىما َّ
ض
ض لً ًف ٍر ىع ٍك ىف .ىكأ َّ
ٍصاهي .إًالَّ إً َّف أ ٍىر ى
ص ىار ًت األ ٍىر ي
الش ٍع ي
ٍصى ىح ّْد م ٍ
ص ىر إًلىى أىق ى
ب فى ىن ىقمى يي ٍـ إًلىى ا ٍل يم يد ًف م ٍف أىق ى
فى ى
اى ٍـ ًف ٍر ىع ٍك يف ،لًذلً ىؾ لى ٍـ
ا ٍل ىك ىي ىن ًة لى ٍـ ىي ٍ
يضتى يي يـ الًَّتي أى ٍعطى ي
يض هة ًم ٍف ًق ىب ًؿ ًف ٍر ىع ٍك ىف ،فىأى ىكميكا فى ًر ى
شتى ًرىىا ،إً ٍذ ىكا ىن ٍت لً ٍم ىك ىي ىن ًة فى ًر ى
ِّ
ؼ لً َّ
كف
مش ٍع ًب« :إً ّْني قىًد ا ٍ
ض يي ٍـ .فىقى ى
كس ي
ض يك ٍـ لً ًف ٍر ىع ٍك ىف .يى ىكىذا لى يك ٍـ ًب ىذ هار فىتىٍزىر يع ى
شتىىرٍيتي يك يـ ا ٍل ىي ٍكىـ ىكأ ٍىر ى
يعكا أ ٍىر ى
اؿ يي ي
ىي ًب ي
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ِْ
اء تى يكك يف لى يكـ ًب ىذ ا ً ً
اما لى يك ٍـ
األ ٍىر ى
كف ىع ٍن ىد ا ٍل ىغمَّ ًة أ َّىن يك ٍـ تي ٍعطي ى
ض .ىكىي يك ي
سا لً ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ىكاأل ٍىرىب ىع ية األ ٍ
ىج ىز ي
كف يخ ٍم ن
ٍ ن
ار ل ٍم ىح ٍقؿ ،ىكطى ىع ن
ِٓ
ً
ً
ً
ً
ً
يدا
كف ىع ًب ن
س ّْي ًدم فى ىن يك ى
اما أل ٍىكالىًد يك ٍـ» .فىقىاليكا« :أ ٍ
ىح ىي ٍيتىىنا .لى ٍيتىىنا ىن ًج يد ن ٍع ىم نة في ىع ٍي ىن ٍي ى
ىكل ىم ٍف في يب ييكت يك ٍـ ،ىكطى ىع ن
ِٔ
ًً
ضا عمىى أىر ً ً
ًً
ض ا ٍل ىك ىي ىن ًة
كس ي
س .إًالَّ إً َّف أ ٍىر ى
ؼ فى ٍر ن ى
ض م ٍ
ص ىر إًلىى ى ىذا ا ٍل ىي ٍكًـ :لف ٍر ىع ٍك ىف ا ٍل يخ ٍم ي
لف ٍر ىع ٍك ىف» .فى ىج ىعمى ىيا يي ي
ٍ
ك ٍح ىد يىـ لىـ تى ً
ص ٍر لً ًف ٍر ىع ٍك ىف".
ى
ٍ ٍ

ىذه األحداث غالبان حدثت في السنتيف األخيرتيف لممجاعة حيث إشتد الجكع فنقميـ يكسؼ إلي المدف (ُِ) حيث

مخازف الحبكب .كىنا نجد أف المصريي ف قدمكا لفرعكف أكال فضتيـ ثـ مكاشييـ فأجسادىـ كأرضيـ .أم إستعبدكا

لو بالكامؿ كىناؾ عدة تأمبلت فيما حدث في ىذه اآليات

ُ .ىنا يكسؼ يشير لمسيد المسيح الذم أنقذنا مف الجكع كاشترانا كمالنا هلل اآلب "ألنؾ ذبحت كاشتريتنا هلل
رؤ ٓ ."ٗ:كالحظ أف المصرييف كانكا يعطكف أنفسيـ بفرح ليكسؼ كلفرعكف ليحيكا فيك أنقذ حياتيـ،
كىكذا ينبغي أف نصنع فنسمـ أنفسنا هلل بفرح.

ِ .الػ ٓ ُ/لفرعكف .كرقـ ٓ ىك رقـ النعمة ٓ= ْ( ُ+الخميقة  +اهلل) فاهلل مف نعمتو أعطي األرض
لئلنساف .فالكؿ لو كىك يعطي بسخاء مف نعمتو كال يطمب سكم العشكر.

ّ .أرض الكينة لـ ي شترىا .إذ كانت لمكينة فريضة مف قبؿ فرعكف  :كاهلل يقكؿ لكينتو أنا نصيبؾ ال
ُٖ.َِ:

ْ .مف ناحية أخرم نرم أف المصرييف إستعبدكا أنفسيـ بأنفسيـ لفرعكف .فإذا نظرنا لفرعكف عمي أنو رمز
لمشيطاف فنجد ىنا مثاالن لمف يستعبد نفسو لمشيطاف كىذا يبيع بالتدريج:

أ .الفضة= فقداف كبلـ اهلل كاإلنفصاؿ عنو فالفضة تشير لكبلـ اهلل.

ب .المكاشي= بيع الحكاس لمشيطاف.

ج .األجساد= ىذا يمثؿ اإلستعباد الكامؿ لو.

كلك الحظنا أف فرعكف قد إستعبد شعب إسرائيؿ بعد ذلؾ ،لكف كاف ىذا دكف رغبتيـ .لذلؾ مف سقط دكف رغبتو
يرسؿ اهلل لو مخمصان يحرره ىك مكسي.
األيات (ِِٕٕ" -:)ِٖ -كس ىك ىف إًسرًائي يؿ ًفي أىر ً ً
ص ىرً ،في
ضم ٍ
ى ى
ٍ
ٍى
ِٖ
اش يعقيكب ًفي أىر ً ً
َّاـ
س ٍب ىع ىع ى
ىك ىع ى ى ٍ ي
ضم ٍ
ش ىرةى ى
ص ىر ى
ٍ
س ىن نة .فى ىكا ىن ٍت أىي ي

ً
أ ٍىر ً
ييا ىكأىثٍ ىم يركا ىك ىكثييركا ًجدِّا.
اس ى
اف ،ىكتى ىممَّ يككا ف ى
ض ىج ى
ًً ً
ً
س ىن نة" .
س ٍب نعا ىكأىٍرىب ًع ى
ىي ٍعقي ى
يف ى
كب ،س ينك ىح ىياتو م ىئ نة ىك ى

ِٗ
ت ًن ٍع ىم نة ًفي
ىي
أ
ت
ب
ر
ق
ا
م
ل
ك
أية (ِٗ)" -:
ى
َّ
ى
ؼ ىكقى ى
س ىرًائ ى
كس ى
ٍ
يؿ أ ٍ
ت قى ٍد ىك ىج ٍد ي
اؿ لى يو« :إً ٍف يك ٍن ي
ىف ىي يم ى
ى
َّاـ إً ٍ
كت ىد ىعا ٍاب ىن يو يي ي
ى
ي
ي
ً ً ً
ً
ضع ي ىد ىؾ تى ٍح ى ً
ص ىر"،
ىع ٍي ىن ٍي ىؾ فى ى ٍ ى
ىما ىن نة :الى تى ٍدف ّْني في م ٍ
ت فى ٍخذم ىك ٍ
اص ىن ٍع ىمعي ىم ٍع يركفنا ىكأ ى

ال تدفني في مصر… بؿ أضطجع مع أبائي = لقد عاش يعقكب في مصر لكف قمبو كاف في كنعاف مع اهلل

الذم كعده بكنعاف .كىذا يعني إىتمامو بقيامة جسده كثقتو في مكاعيد اهلل .كعمينا كاف عشنا في غربة العالـ أف
تككف إشتياقاتنا ىناؾ في السماء حيث أبكنا السماكم.
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َّ
ًً ً ً
ىضطىجع مع ً
س ًب
ص ىر ىكتى ٍد ًف ين ًني ًفي ىم ٍق ىب ىرًت ًي ٍـ» .فىقى ى
أية (َّ) " -:ىب ٍؿ أ ٍ ي ى ى ى
آبائي ،فىتى ٍحمميني م ٍف م ٍ
اؿ« :أىىنا أىف ىٍع يؿ ًب ىح ى
قى ٍكلً ىؾ»" .
ُّ
س ىرًائي يؿ ىعمىى ىأر ً
الس ًر ً
ير".
ٍس َّ
احمً ٍ
أية (ُّ) " -:فىقى ى
ؼ لًي» .فى ىحمى ى
اؿٍ « :
س ىج ىد إً ٍ
ؼ لى يو .فى ى
عمي رأس السرير = السرير أك الفراش بالعبرية  Mittahكالعصا  Mattahكفي العبرية تكتب مف ثبلث حركؼ

ـ ت ىػ أك  M T Hمع تغيير النقط فكؽ الحركؼ .ككضع النقط فكؽ الحركؼ شئ جديد لـ يكف مستعمبلن مف
قديـ .لذلؾ فكممة سريره تق أر عصاه .كىكذا فعمت السبعينية كقرأت اآلية عمي رأس عصاه .كعصا يكسؼ تمثؿ

صكلجانو كسيادتوِ كرئاستو .كلك فيمنا أف يعقكب رمز لمكنيسة كيكسؼ يرمز لممسيح كعصا يكسؼ لمصميب
فيذا المكقؼ يشير لسجكد الكنيسة لمصميب الذم بو الخبلص .ىذا السجكد ىك إعتراؼ بمراحـ اهلل .كما فعمو

يعقكب بسجكده ىك إعتراؼ يعقكب بإحسانات اهلل لو كإلبنو يكسؼ .كيعقكب يشكر يكسؼ ألنو سيعيد جسده
لكنعاف .كنحف نسجد لممسيح الذم بصميبو أعادنا أك سيعيدنا إلي كنعاف السماكية( .عب ُُ.)ُِ:

 2والصليب (عصاٍ) كاى السزيز الذي هات (ًام) الوسيخ عليَ ،وبَ هلك الوسيخ عليٌا
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اإلصحاح الثامف كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

ُ
كر أىنَّ يو ًق ى ً
ًً
يم ً
سى
ىخ ىذ ىم ىع يو ٍاب ىن ٍي ًو ىم ىن َّ
األيات (ُ " -:)ِ -ىك ىح ىد ى
يض» .فىأ ى
ؼ « :يى ىكىذا أ يىب ى
كس ى
كؾ ىم ًر ه
يؿ ل يي ي
ث ىب ٍع ىد ىذه األ ي
ِ
َّد إً ً
الس ًر ً
ير".
ىكأىف ىا
س ىعمىى َّ
ٍرًي ىـ .فىأ ٍ
ؼ قى ًاد هـ إًلى ٍي ىؾ» .فىتى ى
كس ي
يخ ًب ىر ىي ٍعقي ي
شد ى ٍ
س ىرائي يؿ ىك ىجمى ى
كب ىكًقي ىؿ لى يو « :يى ىكىذا ٍاب ين ىؾ يي ي

يكسؼ يريد بركة أبيو إلبنيو كما بارؾ إسحؽ إبنو يعقكب .فيككف ليما رجاء في الخبلص.
ّ
اؿ يعقي ً
كزً ،في أ ٍىر ً
اف ،ىكىب ىارىك ًني.
ش ٍي وء ظى ىي ىر لًي ًفي لي ى
ؼ« :اهللي ا ٍلقى ًاد ير ىعمىى يك ّْؿ ى
كس ى
ض ىك ٍن ىع ى
أية (ّ) " -:ىكقى ى ى ٍ ي
كب ل يي ي
"

إشارة يعقكب لظيكر اهلل لو في لكز معناه أف كؿ بركة لو راجعة إلي اهلل الذم باركو كىكذا فكؿ بركة تقدميا

الكنيسة ألكالدىا إنما ىي مف قبؿ اهلل كاىب البركة.

ْ
يع ًطي ىنسمى ىؾ ً
ىجعمي ىؾ جمي ا ً
ً
ّْ
ض ًم ٍف
أية (ْ) " -:ىكقى ى
ىذ ًه األ ٍىر ى
يمًـ ،ىكأ ٍ
اؿ لًي :ىىا أىىنا أ ٍ
ٍ
ىج ىعمي ىؾ يمثٍم نار ىكأي ىكث ير ىؾ ،ىكأ ٍ ى ي ٍ ي ن
كر م ىف األ ى
ىب ٍع ًد ىؾ يم ٍم نكا أ ىىب ًديِّا".
ٓ
ً
اف لى ىؾ ًفي أىر ً ً
كد ً
سى
ص ىر يى ىما لًي .أىف ىا
ٍرًي يـ ىك ىم ىن َّ
اآلف ٍاب ىن ى
ص ىر ،قى ٍبمى ىما أىتىٍي ي
اؾ ا ٍل ىم ٍكلي ى
أية (ٓ) " -:ىك ى
ت إًلى ٍي ىؾ إًلىى م ٍ
ضم ٍ
ٍ
كف ىي يككىن ً
اف لًي".
يكب ٍي ىف ىك ًش ٍم يع ى
ىك ىأر ى

ىنا يعقكب يعطي يكسؼ نصيب البكر أم ضعؼ إخكتو فيصير إفرايـ كمنسي كبلىما مثؿ باقي األسباط كىك
بيذا حرـ رأكبيف مف ىذه البركة بسبب خطيتو.

ٔ
ىخكٍي ًيـ يس َّمك ىف ًفي ىن ً
كف لى ىؾ .عمىى ً
صي ًب ًي ٍـ".
أية (ٔ) " -:ىكأ َّ
يف تىمً يد ىب ٍع ىد يى ىما فى ىي يككين ى
ىما أ ٍىكالى يد ىؾ الًَّذ ى
ى
اسـ أ ى ى ٍ ي ى ٍ
ٍ
فيككنكف لؾ = أم أكالد آخريف غير إفرايـ كمنسي ال يحسبكف مف األسباط.

ً
اف ًفي الطَّ ًري ً
سافى هة ًم ىف
ىك ٍن ىع ى
ؽ ،إً ٍذ ىبق ىي ٍت ىم ى
ت لى ٍحوـ»".
ىب ٍي ي

ٕ
َّاف ماتى ٍت ًع ٍن ًدم ر ً
يف ًج ٍئ ي ً
احي يؿ ًفي أ ٍىر ً
ض
أية (ٕ) " -:ىكأىىنا ًح ى
ى
ت م ٍف فىد ى ى
ض حتَّى ً
اؾ ًفي طى ًري ً
ؽ أىف ىٍراتى ىة ،الًَّتي ًى ىي
آت ىي إًلىى أىف ىٍراتى ىة ،فى ىدفى ٍنتي ىيا يى ىن ى
األ ٍىر ً ى
حتي النفس األخير ال ينسى زكجتو المحبكبة راحيؿ .كىك يبارؾ أحفادىا .ككأنو يريد أف يركز األكالد أنظارىـ

عمي كنعاف حيث أميـ مدفكنة فبل تنسييـ مصر كنعاف أرضيـ .كحزف يعقكب عمي راحيؿ ىك حزف المسيح

عمي كنيستو التي مازاؿ أعضائيا يعانكف المكت كلكف المسيح ال ينسى نفسان كاحدة منيـ .كالحظ أف راحيؿ دفنت

في بيت لحـ حيث كلد المسيح الذم يعطي حياة لكؿ مف مات عمي الرجاء.
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ٗ
ً
األيات (ٖٖ" -:)ُُ -ك أرىل إً ً
ام المَّ ىذ ً
اؿ « :ىم ٍف ى ىذ ً
اف
اف؟» .فىقى ى
ؼ فىقى ى
كس ي
كس ى
ٍ
ؼ ألىًبيو « :يى ىما ٍاب ىن ى
اؿ يي ي
س ىرائي يؿ ٍاب ىن ٍي يي ي
ىى
َُ
أٍ ً
يؿ فى ىكا ىنتىا قى ٍد ثى يقمىتىا ًم ىف َّ
ّْم يي ىما إًلى َّي أل ىيب ً
كخ ًة ،الى
ارىك يي ىما» .ىكأ َّ
الش ٍي يخ ى
س ىرًائ ى
ىي ىنا» .فىقى ى
ىما ىع ٍي ىنا إً ٍ
ىعطىان ىي اهللي ي
اؿ« :قىد ٍ
ُُ
اؿ إً ً ً
ىف ي ٍب ً
ؼ« :لى ٍـ أى يك ٍف أىظي ُّف أ ّْىني أ ىىرل ىك ٍج ىي ىؾ،
كس ى
احتى ى
ص ىر ،فىقىَّرىب يي ىما إًلى ٍي ًو فىقىَّبمى يي ىما ىك ٍ
ىي ٍق يد ير أ ٍ ي
ض ىن يي ىما .ىكقى ى ٍ
س ىرائي يؿ ل يي ي
ً
ضا»" .
سمى ىؾ أ ٍىي ن
ىك يى ىكىذا اهللي قى ٍد أ ىىراني ىن ٍ
ُِ
ً
ىخرجيما يكس ي ً
ىماـ ىك ٍج ًي ًو إًلىى األ ٍىر ً
ض".
ؼ م ٍف ىب ٍي ىف يرٍك ىبتى ٍيو ىك ى
أية (ُِ) " -:ثي َّـ أ ٍ ى ى ي ى ي ي
س ىج ىد أ ى ى
كسجد = أم أف يكسؼ سجد أماـ أبيو .كاألغمب أف يكسؼ كابنيو سجدكا أمامو.
ُّ
ً ًً
ارًه ىع ٍف ىي ًم ً
سً
سً
س ىرًائي ىؿ
ؼ اال ثٍ ىن ٍي ًف أىف ىا
يؿ ،ىك ىم ىن َّ
أية (ُّ) " -:ىكأ ى
س ىرًائ ى
كس ي
يف إً ٍ
ار إً ٍ
سى ًب ىي ى
ٍرًي ىـ ًب ىيمينو ىع ٍف ىي ى
ىخ ىذ يي ي
ىكقىَّرىب يي ىما إًلى ٍي ًو" .
ُْ
ٍرًيـ ك يىك َّ ً
س ىارهي ىعمىى ىأر ً
ض ىع ىيا ىعمىى ىأر ً
ٍس ىم ىن َّ
سى .ىك ى
س ىرًائي يؿ ىي ًمي ىن يو ىك ىك ى
ضعى
أية (ُْ) " -:فى ىم َّد إً ٍ
ير ،ىكىي ى
ٍس أىف ىا ى ى ى
الصغ ي
اف ا ٍل ًب ٍك ىر" .
ىي ىد ٍي ًو ًب ًف ٍط ىن وة فىًإ َّف ىم ىن َّ
سى ىك ى

بفطنة= جاءت في السبعينية متقاطعتيف أم عمي شكؿ صميب .لقد أراد يكسؼ كربما يعقكب أيضان أف يبارؾ
منسي البكر .كلكف اهلل أرشد يعقكب أف الذم سيأخذ البركة األكبر ىك األصغر (كىذا ما حدث مع ىابيؿ

كاسحؽ كيعقكب ،فميس األكبر جسديان ىك الذم يستحؽ دائما) كالتاريخ يشير أف يعقكب قد صنع ىذا بفطنة ففي

أكؿ إحصاء عمؿ في أياـ مكسي كاف سبط إف اريـ َََْٓ بينما سبط منسي ََِِِ .كعاش سبط منسي

منقسمان نصفو شرقي األردف كاآلخر غربو ،مما عرضو لئلختبلط بالشعكب الكثنية .أما سبط أفرايـ فكاف قكيان

دائمان حتي أف المممكة الشمالية (أسرائيؿ) دعيت إفرايـ كمف ىذا السبط خرج يشكع بف نكف كدبكرة النبية كجدعكف
كيفتاح كصمكئيؿ النبي ،كمنيـ يربعاـ أكؿ ممكؾ إسرائيؿ بعد اإلنفصاؿ عف ييكذا .ككضع يعقكب يديو عمي

شكؿ صميب يشير ألف البركة الحقيقية كانت بالصميب .كاختيار إفرايـ األصغر لمبركة إشارة لمكنيسة األصغر

جسديان مف شعب الييكد (اإلبف البكر خر ْ )ِِ:كلكنيا استحقت البركة .كىكذا فآدـ األخير أم المسيح صار

أكالن كصار آدـ األكؿ أخي انر.

كلقد ركز بكلس الرسكؿ في عب ُُ ُِ:عمي أف يعقكب كاف قد فقد البصر الجسدم كلكف اإليماف أعطاه

بص انر ركحيان فبارؾ األصغر ضد الرغبات الطبيعية كسجد لعصا يكسؼ (الصميب).

ُٓ
اؿ« :اهلل الًَّذم سار أىمام يو أىبك ً ً
اؽ ،اهللي الًَّذم ىر ىع ًاني يم ٍن يذ
ؼ ىكقى ى
كس ى
س ىح ي
يـ ىكاً ٍ
ى ى ى ى ىى ى
أية (ُٓ) " -:ىكىب ىار ىؾ يي ي
ي
ام إ ٍب ىراى ي
يك يج ً
كدم إًلىى ى ىذا ا ٍل ىي ٍكًـ" ،

كبارؾ يكسؼ = مع أنو كضع يديو عمي أفرايـ كمنسي إال أف البركة حسبت ليكسؼ.
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ُٔ
ع عمى ٍي ًيما اس ًمي كاسـ أىبك َّ ً ً
ً
ش ٌر ،يي ىب ً
يـ
ص ًني ًم ٍف يك ّْؿ ى
ار يؾ ا ٍل يغالى ىم ٍي ًف .ىكٍل يي ٍد ى ى ى ٍ ى ٍ ي ى ى
أية (ُٔ) " -:ا ٍل ىمالى يؾ الَّذم ىخمَّ ى
م إ ٍب ىراى ى
ير ًفي األ ٍىر ً
ض»".
اؽ ،ىكٍل ىي ٍكثيىار ىك ًث نا
س ىح ى
ىكًا ٍ

لـ يطمب ليما مجدان كمجد يكسؼ كلكف بركة اهلل التي أعطاىا إلبراىيـ كإلسحؽ .كأف يخمصيـ المبلؾ الذم

خمصو مف كؿ شر .كالحظ أف المبلؾ ال يمنع الشر بؿ ىك يخمص منو .يدعي عمييما إسمي = صار أفرايـ
كمنسي سبطيف مستقميف كباقي األسباط

ُٕ
ض ىع ىي ىدهي ا ٍل يي ٍم ىنى ىعمىى ىأر ً
اء ذلً ىؾ ًفي ىع ٍي ىن ٍي ًو،
ٍس أىف ىا
ؼ أ َّ
كس ي
ىف أ ىىباهي ىك ى
س ى
ٍرًي ىـ ،ى
األيات (ُٕ " -:)ُٗ -ىفمى َّما ىأرىل يي ي
ُٖ
ً
ًً ً ً ً
ٍرًيـ إًلىى ىأر ً
ً
ىف ى ىذا
س ى ىك ىذا ىيا أىًبي ،أل َّ
ٍس ىم ىن َّ
سى .ىكقى ى
كس ي
ؼ ألىًبيو« :لى ٍي ى
اؿ يي ي
فىأ ٍىم ى
س ىؾ ب ىيد أىبيو ل ىي ٍن يقمى ىيا ىع ٍف ىأرٍس أىف ىا ى
ُٗ
ضع ي ًمي ىن ىؾ عمىى أر ً
ش ٍع نبا ،ىك يى ىك
ٍس ًو» .فىأ ىىبى أ يىبكهي ىكقى ى
كف ى
ت ىيا ٍاب ًني ،ىعمً ٍم ي
اؿ « :ىعمً ٍم ي
ضا ىي يك ي
ت .يى ىك أ ٍىي ن
يى ىك ا ٍل ًب ٍك ير .ى ٍ ى
ى ى
كف جمي ا ً
ً
ىخاه َّ ً
ً
أ ٍىي ن ً
يمًـ»" .
ير ىي يك ي
يرا .ىكلك َّف أ ى ي
كف أى ٍك ىب ىر م ٍن يو ،ىكىن ٍ
سمي يو ىي يك ي ي ٍ ي ن
الصغ ى
ير ىك ًب ن
ضا ىيص ي
كر م ىف األ ى

أية (َِ) َِ " -:ىكىب ىارىك يي ىما ًفي ذلً ىؾ ا ٍل ىي ٍكًـ قى ًائالنً « :ب ىؾ يي ىب ً
َّـ
س ىرًائي يؿ قى ًائالن :ىي ٍج ىعمي ىؾ اهللي ىكأىف ىا
ٍرًي ىـ ىك ىك ىم ىن َّ
ار يؾ إً ٍ
سى» .فىقىد ى
سى".
أىف ىا
ٍرًي ىـ ىعمىى ىم ىن َّ
أم إذا صمي إنساف مف أجؿ أ حد يطمب مف اهلل أف يباركو كما بارؾ إفرايـ كمنسي كلقد ظؿ الييكد يستعممكف

ىذه البركة دائمان.

ُِ
ؼ « :ىىا أىىنا أىم ي ً
اؿ إً ً ً
كف ىم ىع يك ٍـ ىكىي يرُّد يك ٍـ إًلىى أ ٍىر ً
آب ًائ يك ٍـ" .
كس ى
س ىي يك ي
ض ى
أية (ُِ) " -:ىكقى ى ٍ
كت ،ىكلك َّف اهللى ى
س ىرائي يؿ ل يي ي
ي

ِِ
ً ً
ت لى ىؾ سيما ك ً
ىم ً
س ٍي ًفي ىكقى ٍك ًسي»".
ؽ إً ٍخ ىكًت ىؾ ،أ ى
اح ندا فى ٍك ى
أية (ِِ) " -:ىكأىىنا قى ٍد ىك ىى ٍب ي
كرّْي ى
يف ًب ى
ىٍن ى
ىخذٍتي يو م ٍف ىيد األ ي
كممة سيـ في أصميا العبراني "شكيـ" كشكيـ تعني المرتفع عف األرض أك كتؼ كلقد إشترم يعقكب أرضان في

شكيـ بمئة قسيطة .ثـ أخذ أكالد يعقكب أرض شكيـ بالسيؼ كالقكس ،حقا ىـ حاربكا بخدعة كلكنيـ أخذكا

األرض .كربما اإلشارة ىنا لمسيؼ كالقكس ىي إشارة ليذه المعركة بيف أبنائو كأبناء شكيـ ،لكف األصح أنيا نبكة

عف إستيبلء شعب إ سرائيؿ بقيادة يشكع بف نكف عمي كؿ األرض .كمعني قكؿ يعقكب ىنا أنو حيف تأخذكف
األرض يككف ليكسؼ ىذه األرض .فيذه األرض كانت عربكف إقتناء األرض كميا .كلقد كانت شكيـ إحدم مدف

إفرايـ بعد ذلؾ (يش َِ )ٕ:كىناؾ دفف يكسؼ .كليذه األرض يشير اإلنجيمي في يك ْ ٔ،ٓ:فكاف مفيكمان أف
يعقكب كىب ىذه األرض ليكسؼ كلنبلحظ أف:-

ييكذا :جاء منو الممكؾ

الكم :جاء منو الكينة.
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يكسؼ :كاف لو نصيب البكر ،ىك أخذ عربكف الميراث المميز كنجد أف (تث ُِ )ُٕ:ينص عمي أف البكر لو
نصيبيف .كراجع إثباتان ليذا (ُ أم ٓ )ُ:لذلؾ قاؿ يعقكب ليكسؼ (تؾ ْٗ )ِٔ:بركات أبيؾ فاقت بركات أبكم.
تأمؿ -:اهلل كعد اف يبارؾ يعقكب دكف عيسك  .كلكف الحمكؿ البشرية سببت كـ ىائؿ مف األالـ لمجميع
 .كلك كانت رفقة لـ تفعؿ ىذا  ،كتركت التدبير هلل لكاف اهلل أكجد حبل سيبل ال يسبب أية مشاكؿ  .كىذا رأيناه

في طريقة بركة يعقكب ألكالد يكسؼ  ،بأف كضع يديو عمي شكؿ صميب  .كنفذت إرادة اهلل بطريقة سيمة .
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اإلصحاح التاسع كاألربعكف

عكدة لمجدكؿ

صيب يكـ ًفي ً
ً
اؿً ٍ « :
أية (ُ)ُ " -:كىدعا يعقيكب ب ًن ً
آخ ًر األىي ً
َّاـ".
يو ىكقى ى
ى ى ىٍ ي ى
اجتىم يعكا ألي ٍن ًب ىئ يك ٍـ ًب ىما يي ي ٍ
آخر األياـ= ىك تعبير كتابي يشير لممستقبؿ بكجو عاـ .كقد يشير لنياية األياـ أك لنياية العالـ كقد يشير ألياـ
كنيسة المسيح كبيذا يعني نياية أياـ الييكد كشعب هلل.
ً
أية (ِ)ً ٍ ِ " -:
يؿ أىًبي يك ٍـ":
س ىرًائ ى
اس ىم يعكا ىيا ىبني ىي ٍعقي ى
اص ىغ ٍكا إًلىى إً ٍ
كب ،ىك ٍ
اجتىم يعكا ىك ٍ
يعقكب يجمع أكالده لينبئيـ بما يحدث ليـ .كلقد رأم بركح النبكة المسيح الخارج مف سبط ييكذا كرأم الكنيسة

الخارجة مف الشعب القديـ.

ّ
ت ًب ٍك ًرم ،قيَّكًتي ىكأ َّىك يؿ
األيات (ّ " -:)ْ -ىأريكىب ٍي يف ،أى ٍن ى
ضج ًع أىًب ى ً ً و
ستى يو .ىعمىى
ص ًع ٍد ى
ت ىعمىى ىم ٍ ى
يؾ .حي ىنئذ ىد َّن ٍ
أل َّىن ىؾ ى

رأكبيف :

ض يؿ ا ٍل ًعّْزْ .فى ًائ ار ىكا ٍلم ً
ض يؿ،
اء الى تىتىفى َّ
ض يؿ ّْ
ٍع ًة ىكفى ٍ
قي ٍد ىرًتي ،فى ٍ
الرف ى
ن ى
ً ً
ص ًع ىد".
ف ىراشي ى

أنت بكرم قكتي= كاف البنكف يعدكف قكة األباء كألنو البكر فيك أكؿ قدرتو كقكتو.

كأكؿ قدرتي= ىك نتيجة قكة اإلنساف .كلكف ما ىي نتيجة قكة اإلنساف الساقط سكم الشيكة التي أفقدت أبكينا آدـ
كحكاء بساطتيما كىا ىي تفقد رأكبيف بككريتو.

فضؿ الرفعة= أم أفضميا ألنو أكليا فيك البكر.

فائ ارن كالماء= أص ؿ الكممة "فعؿ قباحة" كفعؿ فجكر بإنغماس في المذات كالشيكات كالماء يفكر كلكنو ييبط

سريعان لمداللة عمي شدة ىياج إنفعاالتو.

ال تتفضؿ= ىذا جزاء كؿ مف يسير كراء شيكاتو ،ىك يفقد كرامتو.
كاف يعقكب يعتز ببكره كيدعكه قكتو كأكؿ قدرتو ،ناؿ أفضؿ رفعة كعز .كلكنو سار ك ارء شيكتو .كلـ ينس لو أبكه
ما فعمو مع بمية حتي كىك عمي سرير مكتو .كليذا فقد بككريتو ليناليا إبنا يكسؼ .كالبككرية الركحية أخذىا

ييكذا.

ىنا رأكبيف يمثؿ سقكط آدـ كحكاء ،آدـ الذم كاف بك انر لمخميقة كسقط كخسر بركتو .كيمثؿ الشعب الييكدم قبؿ

المسيح الذم حسب بك انر في معرفة اهلل ،لكنو بالجحكد فقد بككريتو كقكتو الركحية كرفعتو كعزه كحسبكا دنسيف

بصمبيـ المسيح كاضطيادىـ لكنيستو .بؿ في األياـ األخيرة عف طريؽ ضد المسيح الذم يسيركف كراءه
سيياجمكف الكنيسة مضجع اهلل أبييـ (فالكنيسة عركس اهلل) بقصد إفسادىا.
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ٔ
ٓ
اف ،آالى ي و
ىخ ىك ً
س ييكفي يي ىماً .في ىم ٍجمً ًس ًي ىما الى تى ٍد يخ يؿ ىن ٍف ًسيً .ب ىم ٍج ىم ًع ًي ىما الى
كف ىكالى ًكم أ ى
األيات (ًٓ " -:)ٕ -ش ٍم يع ي
ت ظي ٍمـ ي
ٕ
ً
يد،
ض يب يي ىما فىًإنَّ يو ى
ض ي
ش ًد ه
اى ىما ىع ٍرقى ىبا ثىٍكنرا .ىم ٍم يع ه
كف ىغ ى
سانا ،ىكًفي ًر ى
ام ًتي .ألىنَّ يي ىما ًفي ىغ ى
ض ًب ًي ىما قىتىالى إً ٍن ى
تىتَّح يد ىك ىر ى
ً
ً
س ىخطي يي ىما فىًإنَّ يو قى و
يؿ".
اس .أيقى ّْ
س ىرًائ ى
س يم يي ىما في ىي ٍعقي ى
كب ،ىكأيفىّْرقي يي ىما في إً ٍ
ىك ى

شمعكف كالكم:

ىنا نرم كجو آخر لسقكط البشرية قبؿ المسيح .فرأكبيف يمثؿ الفساد كالشيكة .بينما شمعكف كالكم يمثبلف القسكة

كالظمـ .كاذا مثؿ رأكبيف آدـ فيما يمثميما قاييف سافؾ الدـ.

أخكاف= أم متشابياف في قسكتيما كتخطيطيما الماكر لمقتؿ.

في مجمسيما ال تدخؿ نفسي= ال أشترؾ في مؤامرتيما الرديئة.

بمجمعيما ال تتحد كرامتي= أم أف إتفاقيما عمي الشر ال يتفؽ مع كرامتي .لذلؾ فأفعالنا الشريرة ال تتفؽ مع

كرامة أبينا السماكم .كفي رضاىما عرقبا ثك ارن= قمة الشر في اإلنساف أف يفعؿ الشر كىك راضي أم يفرح بشره
كىك يخطط لشره ،يخطط بيدكء كسركر .كىذا ما فعمو شعب الييكد في المسيح .كىكذا كاف شاكؿ الطرسكسي

مع إسطفانكس "ككاف شاكؿ راضيان بقتمو" أع ٖ .ُ:ككممة ثكر تستخدـ لمرجاؿ العظماء عند العبرانييف فكممة ثكر

قريبة جدان مف كممة أمير (مزمكر ِِ. )ُِ:

ممعكف غضبيما فإنو شديد= شمعكف كالكم أخكاف أم متشابياف في السمات ،أخذ كؿ منيما سيفو كأتي كبلىما

إلي شكيـ حيث قتبل كؿ ذكر كلـ يراعيا العدؿ فيما يصنعكف فسببا تعبان ألبييما .كالكم جاء منو الكينة كشمعكف
جاء منيـ الكتبة كىؤالء كأكلئؾ ىـ الذيف دبركا بمكر قتؿ المسيح .ككاف الكتبة كالكينة أخكاف في ىذا .قتبل

إنسانان فالمسيح ىك إبف اإلنساف كعرقباه كثكر :فيك أتي ليقدـ نفسو كذبيحة (كثكر) .كلقد كاف غضبيما شديدان
عمي المسيح كما كاف غضبيما شديد عمي شكيـ كغالبان أيضان عمي يكسؼ فيـ كانكا أكثر قسكة عميو مف باقي

اإلخكة لذلؾ إحتجز يكسؼ شمعكف.

أقسميما في يعقكب= الكم تـ تكزيعو في كؿ إسرائيؿ .كشمعكف لـ يعيف لو نصيبان مستقبلن بؿ كانكا في داخؿ
نصيب ييكذا (يش ُٗ )ُ:بؿ في أسكا أماكف في نصيب ييكذا .كلـ يذكر شمعكف في بركة مكسي .ثـ تشتتكا

في أماكف أخرم ككنكا فييا قبائؿ شمعكنية (ُ أم ْ . )…ّٗ:أما الكم فؤلف أكالده كقفكا كقفة مقدسة نجد أف

اهلل قد إ ستخدـ تفريقيـ كسط إسرائيؿ لمبركة ككاف الرب نصيبيـ .كىـ كبلكييف ككينة تفرقكا ليعممكا الشعب

الشريعة.

َّاؾ ي ٍحم يد إً ٍخكتي ىؾ ،ي يد ىؾ عمىى قىفىا أ ٍ ً
األيات (ٖ ٖ" -:)ُِ -ىي ييكىذا ،إً
يؾ ٗ .ىي ييكىذا ىج ٍريك
ي
س يج يد لى ىؾ ىب ينك أىًب ى
ى
ى
ى
ى
ىع ىدائ ىؾ ،ىي ٍ
ى
ى
َُ
ً
ً
و
أىس ودً ،م ٍف فى ًر و
يب م ٍف ىي ييكىذا ىك يم ٍ
شتى ًرعه
ت ىيا ٍاب ًني ،ىجثىا ىك ىرىب ى
ص ًع ٍد ى
ىسد ىك ىكمى ٍب ىكوة .ىم ٍف يي ٍن ًي ي
ض يو؟ الى ىي يزك يؿ قىض ه
ض ىكأ ى
يسة ى
ى
ى
ُُ
ش يع و
ش يو ،ىكًبا ٍل ىج ٍف ىن ًة ٍاب ىف أىتى ًان ًو،
كب .ىارًبطنا ًبا ٍل ىك ٍرىم ًة ىج ٍح ى
ضكعي ي
كف ىكلى يو ىي يك ي
ًم ٍف ىب ٍي ًف ًر ٍجمى ٍي ًو ىحتَّى ىيأ ًٍت ىي ًشيمي ي
كف يخ ي
ُِ
ً ً
ً
ىس ىن ً
س ىكُّد ا ٍل ىع ٍي ىن ٍي ًف ًم ىف ا ٍل ىخ ٍم ًر ،ىك يم ٍب ىي ُّ
اف ًم ىف المَّ ىب ًف".
ض األ ٍ
اس يو ،ىكًب ىدـ ا ٍلع ىن ًب ثىٍكىب يو .يم ٍ
س ىؿ ًبا ٍل ىخ ٍم ًر ل ىب ى
ىغ ى
ييكذا:
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رأينا فيما سبؽ الفساد كالشيكة كالظمـ كالقسكة كنرم ىنا مجئ المسيح .فييكذا ىك أبك المسيح بالجسد .لقد ناؿ

ييكذا نصيب األسد في البركة إذ رأم يعقكب السيد المسيح الممؾ كالكاىف يأتي مف نسمو.

ييكذا إياؾ يحمد إخكتؾ= ييكذا يعني يحمد .كمف ىك ييكذا ىذا الذم يحمده إخكتو كيرفعكنو كيسبحكنو إال
السيد المسيح نفسو الخارج مف سبط ييكذا.

يدؾ عمي قفا أعدائؾ= لقد تـ ىذا مع داكد النبي في حركبو كانتصاراتو .كبالنسبة لممسيح فيك كضع بصميبو ،
يده عمي قفا إبميس عدكه فحطمو كحرر البشرية مف سمطانو.

كيسجد لؾ بنك أبيؾ= داكد كممؾ حرر األرض سجد لو الجميع .كالمسيح تجثك لو كؿ ركبة في ِ.َُ:
كيسجدكف ىنا تككف بمعني يعبدكف .كقكلو بنك أبيؾ أم كؿ أسباط أم أكالد يعقكب يسجدكف لمسبط الممككي
الذم خرج منو داكد .كبالنسبة لممسيح فقد قاؿ عف اآلب "أبي كأبيكـ" فقد صرنا فيو أبناء لآلب.

ييكذا جرك أسد… كأسد ككمبكة= كاف ييكذا قد إختار لخاتمو شعا انر ىك صكرة أسد .كالتطكر ىنا يبدأ بجرك أسد
ثـ أسد ثـ لبؤة .كيقاؿ أف جرك األسد يشير لكالب الذم نما كصار أسدان في أياـ داكد .كمف نسؿ داكد خرج ممكؾ
شرسيف شبيكا ىنا بالمبؤة التي ىي أكثر شراسة مف األسد .كاذا نظرنا ليذه النبكة عمي أنيا عف المسيح نقكؿ أف
جرك أسد تشير لكالدة المسيح كإبف .كاألسد يشير لمممؾ كلقد ممؾ المسيح عمي الصميب لذلؾ يقكؿ جثا كربض

كأسد :لقد رأم يعقكب في ييكذا المسيح الخارج مف نسمو كدعاه باألسد الذم خرج مف حرب الصميب غالبان
أعدائو الركحييف .لقد جثا أم يس ِّمر في ضعؼ أك في ما يشبو الضعؼ كناـ عمي الصميب كلكنو كاف كأسد
يربض متحف انز لممعركة فيك سمـ نفسو بإرادتو ليقاتؿ في ضراكة (يك َُ.)ُٖ:

ككمبكة= ىنا إشارة لمكنيسة عركس األسد التي يجب أف تصمب معو كتحمؿ الصميب فتصير تمميذة لو ،يصمب
ليا العالـ كتصمب ىي لمعالـ.

مف ينيضو= بمعني أنو ليس ىناؾ إنسانان يقيمو بؿ يقكـ ىك مف نفسو يك ِ. ُٗ:

مف فريسة صعدت :ىك كاف أسدان في حربو  ،كلكف ماذا كانت صكرتو أماـ الناس سكم فريسة مستسممة ،كشاة
سيقت لمذبح ،صعد إلي صميبو في إستسبلـ لصالبيو.

ال يزكؿ قضيب مف ييكذا= القضيب ىك صكلجاف الممؾ .كالممكؾ تناسمكا مف داكد.
كمشترع مف بيف رجميو= مشترع أم مشرع لمقكانيف .كمف بيف رجميو أم مف نسمو.

حتي يأتي شيمكف= شيمكف مف نفس مصدر سمكاـ أم مرسؿ مف اهلل يك ٗ +ٕ:لك ْ + ُٖ:يك ٓ.ّٖ-ّٔ:
كفي إش ٖ ٓ:كممة شيمكه مف نفس المصدر كقد ترجمتيا السبعينية سمكاـ( .كقد فيتًحت عيني األعمي في سمكاـ
كقارف مع مسكد العينيف مف الخمر) .كمعني ىذه اآلية أف المسيح سيأتي بعد أف يزكؿ الممؾ عف ييكذا كال
يعكد لييكذا الحؽ في أف يشرع كيحكـ كيقضي .كىذا تـ في أثناء الحكـ الركماني حيف قاؿ الييكد "ليس لنا ممؾ

سكم قيصر .كاإلكتتاب الذم قاـ بو كأمر بو أغسطس قيصر شمؿ الييكدية فيي إذان كانت خاضعة لحكمو (لك

ِ .)ِ،ُ:كككف الييكد لـ يعد ليـ سمطانان ليحكمكا يتضح مف اآلية يك ُٖ .ُّ:فالييكد إذان كانكا خاضعيف تحت
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الحكـ الركماني ،ال سمطاف ليـ عمي القضاء أك التنفيذ ككاف ممكيـ أك كالييـ ىيركدس أدكميان .كتككف ىذه النبكة

آية َُ تشير ألف :

ُ .الممؾ سيككف في ييكذا (القضيب كالتشريع).

ِ .شيمكف أم المسيح المرسؿ سيأتي مف نسؿ ييكذا .كقد إتفؽ عمي أف شيمكف ىك المسيح كاتفؽ عمي ىذا
الييكد كالمسيحييف .كاتفؽ أف الكممة تشير أيضان لمراحة كالسبلـ .كأف فترة المسيح ستككف فترة سبلـ كىذا
ما حدث فإف فترة كجكد المسيح عمي األرض كانت فترة ببل حركب في الدكلة الركمانية ،كأغمقت اليياكؿ

الكثنية التي تفتح فقط في أياـ الحركب ،كفتحت ىياكؿ السبلـ كتفتح في أكقات السبلـ.

ّ .يستمر ييكذا في الحكـ حتي يأتي المسيح .كالمسيح سيأتي بعد أف ينتقؿ القضيب لشعب اخر .رابطان
بالكرمة جحشو ،كبالجفنة إبف أتانو= الكرمة كالجفنة مترادفاف ،كمعناىما شجرة العنب .كقد جاءت
الجفنة في اإلنجميزية الكرمة المختارة .كالمعني المباشر لآلية أنيا تعبير عف الرخاء كالثركة التي سيتمتع

بيا السبط فمف كثرة األشجار كالخصب  ،لف يجد الرجؿ مكانان يربط فيو جحشو سكم الكرمة .كالكرمة

شجرة ضعيفة ،فيككف معني أف يربط الرجؿ جحشو أنيا ستككف قكية حتي تحتمؿ .كلكف الكرمة ىي

بالمفيكـ الرمزم إشارة لشعب إسرائيؿ ثـ صارت تشير لمكنيسة (مز َٖ + ٖ:ىك َُ + ُ:إش ٕٓ-ُ:

 +إر ِ + ُِ:مت ُِ + ّّ:يك ُٓ )ُ:إذان الكرمة ىي شعب اهلل في العيد القديـ كالعيد الجديد.
كالحظ أف المسيح يكـ دخكلو إلي أكرشميـ طمب جحشان (ىذا إستعممو كركبو الناس مف قبؿ) كابف أتاف

(ىذا لـ يركبو أحد مف قبؿ) كقد ركب إبف األتاف .كرأم األباء أف الجحش يشير لمييكد كابف األتاف يشير

لؤلمـ كقد ربط المسيح كبلىما بكرمتو فيك الكرمة ككمنا األغصاف .كىك الذم جعؿ اإلثنيف كاحدان كالحظ
أنو ربط إبف األتاف رمز الكنيسة بالجفنة أم الكرمة المختارة.

غسؿ بالخمر لباسو كبدـ العنب ثكبو= مف كفرة الخيرات يصير الخمر كالماء فيغسمكف بو الثياب كلكف الثكب
يشير لمكنيسة (كما أشار ثكب يكسؼ الممكف لمكنيسة متعددة المكاىب) كككف الثكب يغسؿ بالخمر بؿ كيقكؿ دـ
العنب فيذه نبكة كاضحة بأف الكنيسة تطيرت بدـ المسيح رؤ ٕ ُ + ُْ:يك ُ .ٕ:كالخمر ىك إشارة لكأس دـ

الرب الذم يعطي لغفراف الخطايا.

مسكد العينيف مف الخمر كمبيض األسناف مف المبف= مسكد العينيف مترجمة المع العيناف أم عيناه جميمتاف

كال معتاف .كالخمر إشارة لمكفرة كالخير الكثير ككذلؾ المبف كالمعني أف الخيرات الكثيرة (كركـ كلبف) أعطتو عينيف
قكيتيف كحدة بصر كأسناف قكية كركحيان فالمسيح أعطانا فرحان ركحيان كثمرة مف ثمار ركحو القدكس (غؿ ِِٓ:
 +يك ُٔ )ِِ:كالركح القدس الذم يعطي فرحان لمقمب يعطي أيضان إستنارة ككضكح رؤيا .كيعطي تعميـ يك

ُْ + ِٔ:عب ٖ .ُُ،َُ:بؿ األقكياء يحصمكا عمي الطعاـ القكم كيحكلكنو إلي لبف يعطكنو لمصغار ُكك

ّ ُ + ِ:بط ِ .ِ:فالركح القدس يعطي الطعاـ القكم لمبالغيف كىؤالء يعطكف غذاء الضعفاء ِ تي ِ.ِ:
كراجع إش ٓٓ .ُ:كالركح القدس يستخدـ كممة اهلل كغذاء يشبع بو النفكس .كىك يعطي بسخاء.
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ً ً
اح ًؿ ا ٍلب ٍح ًر يس يك يف ،ك يىك ًع ٍن ىد س ً
كفً ،ع ٍن ىد س ً
كف" .
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أية (ُّ) " -:ىزيبكلي ي
ى ىٍ
السفي ًف ،ىك ىجان يب يو ع ٍن ىد ى
ى
ى ى
ى
زبكلكف:

زبكلكف تعني مسكف .فبعد أف رأينا العالـ قبؿ المسيح في فساد كقسكة كرأينا المسيح آتيا مف ييكذا بالجسد .نرم

اآلف سكف الجميع في الكنيسة ييكدان كأممان .فسبط زبكلكف سكف بجانب البحر كىـ جاكركا الفينيقييف تجار البحر
كجاءكا منيـ بتجارتيـ كباعكا ليـ .فيككف زبكلكف تجا انر .كىذا يشير لمك ارزة خصكصان أف البحر يشير لؤلمـ كالنير
يشير لمييكد .كيككف سكف زبكلكف (الييكد) .بجانب البحر (األمـ) إشارة لمكنيسة الكاحدة مف كبلىما .كصيدكف

ىي صيدا عمي البحر المتكسط( .لقد عرؼ العالـ المسيحية مف الشعب الييكدم الذم آمف).

ُٓ
ُْ
ض ب ٍي ىف ا ٍلح ى ً
ً
ً
ض أ َّىن ىيا
األيات (ُْ " -:)ُٓ-ىي َّ
س هف ،ىكاأل ٍىر ى
ى
يـ ىارًب ه ى
ظائ ًر .فى ىأرىل ا ٍل ىم ىح َّؿ أ َّىن يو ىح ى
سا ىك ير ،ح ىم هار ىجس ه
ً ً ً
ص ىار لً ٍم ًج ٍزىي ًة ىع ٍب ندا" .
ىن ًزىى هة ،فىأ ٍ
ىح ىنى ىكتفى يو ل ٍمح ٍم ًؿ ىك ى

يساكر:

يساكر حمار جسيـ= غالبان فإف يساكر إختار الحمار شعا انر لخاتمو .كحمار جسيـ أم ضخـ كقكم كباإلنجميزية

 Strong donkey.فقد إشتغؿ ىذا السبط بالفبلحة ككاف دأبيـ الصبر .ككانت أرضيـ خصبة فإكتفكا بالزراعة

كلـ ينشغمكا بالسياسة .ككانكا معرضيف لدفع الضرائب .كتشبيو يساكر بحمار يشير لعممو الشاؽ فيك حمؿ حمميف

ُ) عممو الشاؽ في الزراعة
كماذا كانت مكافأتيـ؟

ِ) الجزية.

أرضيـ الخصبة كزراعتيـ الناجحة.

كحظائرىـ كثيرة أم أغناميـ كثيرة = رابض بيف الحظائر… كاألرض نزىة .كنزىة أم مبيجة بخصبيا كدسميا.

كىـ لـ ييتمكا بالضرائب ألف أرضيـ خصبة.
كما أجمؿ ىذا التشبيو عف الكنيسة كالذم أتي في مكانو .فبعد أف سمعنا عف مجئ المسيح مف سبط ييكذا

كسكف الييكد كاألمـ معان نسمع أف أرضيـ دسمة إشارة لمكنيسة التي ىي جسد المسيح كتتغذم عمي جسده كدمو.
كأف الكنيسة مخصبة كرعاياىا يزيدكف جدان (حظائر كثيرة لمرعاية) .لقد أدرؾ خداـ اهلل أف األرض نزىة ففي
السماء مالـ تره عيف كلـ تسمع بو أذف كعمي األرض أركا عمؿ المسيح في كنيستو فإىتمكا بك ارزتيـ كعمميـ في

حقؿ المسيح دكف أف ييتمكا بأم أالـ تفرض عمييـ .كىذا ما قالو بكلس الرسكؿ "إذ كنت ح انر مف الجميع

استعبدت نفسي لمجميع ألربح األكثريف ُكك ٗ ِ + ُٗ:كك ُِ.ُٓ:

ُٕ
ُٔ
شعب يو ىكأىح ًد أ ً
اف ىح َّي نة ىعمىى الطَّ ًري ً
ٍعكانا ىعمىى
س ىرًائ ى
كف ىد ي
يؿ .ىي يك ي
اف ،ىي ًد ي
األيات (ُٔ " -:)ُٖ -ىد ي
يف ى ٍ ى
ىس ىباط إً ٍ
ى ٍ
ؽ ،أيف ي
اءُٖ .لً ىخالى ً
اكب يو إًلىى ا ٍلكر ً
ً
الس ًب ً
سعي ىع ًق ىب ًي ا ٍلفى ىر ً
ب".
ت ىيا ىر ُّ
َّ
ص ىؾ ا ٍنتىظى ٍر ي
سقيطي ىر ي
س فى ىي ٍ
يؿ ،ىي ٍم ى
ىى

داف:
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داف كاف سبط مقاتؿ كقد عرفت ذرية داف بالمكر كالدىاء قض ُٕ .ُٖ،كلقد خرج منو شمشكف الجبار  .فكانكا
كحية تمسع خيكؿ أعدائيـ فيسقط أعدائيـ مف عمى خيكليـ = يسقط راكبو إلى الكراء  .كلكف الخبلص مف عند

الرب  ،لذلؾ قاؿ يعقكب لخالصؾ انتظرت يا رب .

كلكف مف الناحية النبكية يفسر كبلـ يعقكب بمعنى آخر  .فمقد رأينا فيما سبؽ الكنيسة المثمرة كخداميا .كرأينا

خداميا كيؼ يتألمكف فمف أيف تأتي ىذه األالـ؟ البد أنيا تأتي بحيؿ إبميس الحية القديمة .لذلؾ كاف داف حية

عمي الطريؽ  .ىك دائما يثير المشاكؿ في طريؽ اهلل كخدامو .كىذه الحرب بيف إبميس كالكنيسة تصؿ لذركتيا في
نياية األياـ حيف يطمؽ إبميس مف سجنو كيعمؿ بقكتو مع ضد المسيح .ككاف سبط داف ىـ أكؿ مف أدخؿ العبادة
الكثنية في إسرائيؿ بكضعيـ تمثاؿ ميخا في مدينة داف .كبسبب ىذا حذؼ إسـ داف مف المختكميف في الرؤيا

(رؤ ٕ) .كىذا قد يككف بسبب كثنية سبط داف إال أف كثير مف األباء أركا أف نبكة يعقكب ىذه مع حذؼ إسـ داف
مف رؤيا ٕ راجع إلي أف ضد المسيح سيأتي مف سبط داف .لكف يمكننا القكؿ أف المعنى  ...أف الشيطاف الحية
القديمة بدأ حربو ضد اإلنساف منذ البدء حيف أسقط آدـ كحكاء  ،كسيظؿ يحارب الكنيسة كيحاكؿ تعطيؿ عمؿ

اهلل حتى نياية األياـ  ،كستككف ىذه الحرب عمى أشدىا أياـ الكحش أك مف يسمى ضد المسيح (رؤُّ)  .كلكف

قطعا فالمسيح ىك الغالب "ىؤالء سيحاربكف الخركؼ كالخركؼ يغمبيـ" (رؤٔ  + ِ :رؤُٗ + ُِ – ُٗ :

رؤُٕ  ، )ُْ :كمف يتبع المسيح سيغمب "كىـ غمبكه بدـ الخركؼ كبكممة شيادتيـ" (رؤُِ  . )ُُ :بؿ أف اهلل
يرل كؿ محاكالت الحية كمف يتبعيا كيضحؾ كيستيزئ بيـ (مزِ  ، )ٓ – ُ :فيك يعرؼ أف كؿ ما يصنعكنو

ىك قادر أف يحكلو لمجد إسمو كلخير أكالده  ،فيك يخرج مف الجافى حبلكة  .كمعنى إسـ داف = يقضى (تؾَّ

 . )ٔ :كالمعنى أف اهلل يرل أعماؿ الشيطاف الشريرة كسيدينو كسيقضى بعدؿ  .كىناؾ مف سيرفض حيؿ الحية
كىناؾ مف سيتبع الشيطاف إذ قد إنخدع مف شيكتو  ،كاهلل يرل كيقضى  .كلكف ىؿ اهلل يترؾ أكالده كحدىـ فى

ىذه المعركة ؟ قطعا ال يتركيـ فيك القائؿ "بدكنى ال تقدركف أف تفعمكا شيئا" (يكُٓ  . )ٓ :لكف ىذه المعكنة

ىى لمف يريد كيترؾ القيادة لم مسيح  .فنحف فى معاركنا مع الشيطاف ما نحف سكل فرس كالمسيح ىك الذل يقكد
ىذا الفرس  .كصكرة المسيح الذل يقكد الفرس نراىا حيف فيتً ىح الختـ األكؿ إذ نرل المسيح جالسا عمى فرس
أبيض (رؤٔ  )ِ ، ُ :كالفرس أبيض ألف المسيح برر المؤمنيف بو بدمو (رؤٕ  ، )ُْ :كمرة ثانية المسيح
يقكد مف يريد فيك القائؿ "كـ مرة أردت...كأنتـ لـ تريدكا" (متِّ  . )ّٕ :كمف يترؾ القيادة لممسيح كيسمـ لو
تسميما كامبل فالمسيح يغمب بو كفيو  .فالمسيح ىك الذل "خرج غالبا كلكى يغمب" (رؤٔ  . )ِ :أما مف ينقاد

كينخدع مف شيكتو تمسعو الحية فبل يعكد المسيح يقكده إذ قد رفض ىك المسيح  .كىذا ما نراه فى األختاـ الثبلثة
الباقية (رؤٔ ) إذ كاف الشيطاف ىك الذل يقكد الثبلثة أحصنة (الخيكؿ) الباقية األحمر كاألسكد كالباىت

(األخضر)  ،ككاضح أنو يقكد لممكت سكاء باإلستشياد (الحصاف األحمر) أك باليرطقات (الحصانيف األسكد
الس ًب ً
سعي ىع ًق ىب ًي
ٍعكانا ىعمىى َّ
يؿ ،ىي ٍم ى
كالباىت (األخضر)  ،كىذا معنى قكؿ يعقكب ىنا عف الشيطاف الحية أنو أيف ي
اكب يو إًلىى ا ٍلكر ً
ً
ا ٍلفى ىر ً
اء  .أما مف يثبت فى المسيح كيسمؾ ليس بحسب الجسد بؿ بحسب الركح فبل
سقيطي ىر ي
س فى ىي ٍ
ىى
دينكنة عميو (ركٖ  . )ُ :كالحظ أف كممة دينكنة فى ىذه اآلية ىى بمعنى يقضى = داف  .كىذا نراه أيضا فى
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(رؤٔ ) فمف كاف حصانا أبيض قاده المسيح فيك فى السماء البسا ثيابا بيض أل مبر ار  ،كمف رفض قيادة

المسيح ككاف حصانا أسكد أك باىت نجده مرعكبا مف قضاء المسيح الدياف كيقكؿ لمجباؿ "أسقطى عمينا كأخفينا

عف كجو الجالس عمى العرش" (رؤٔ . )ُٔ :

كبسبب األالـ الكثيرة التي سيكقعيا ضد المسيح بالكنيسة صرخ يعقكب لخالصؾ إنتظرت يارب فالمسيح سيأتي
مباشرة عقب ىذه األحداث ،فبل خبلص حقيقي لكؿ إرتداد سكم بالمسيح .كىذه اآلية ىي إيماف بعمؿ المسيح

المخمص.

داف يديف شعبو كأحد أسباط إسرائيؿ = قد يككف المعنى أف ضد المسيح سيخرج مف ىذا السبط  ،كيككف ضد

المسيح ىذا سبب دينكنة إلسرائيؿ كالييكد الذم سينقادكف كراءه  .أك يككف المعنى أف الحية أل الشيطاف الذل
يعمؿ اآلف فى خداع الشعب الييكدل  ،فينكركف المسيح حتى اآلف  ،فيذا سيككف سببا لدينكنتيـ كالقضاء عمييـ

.

كالحظ أف إسـ داف جاء كسط األسباط فى نبكة يعقكب ىذه عف أبناءه كمستقبميـ  ،ككما رأينا كسنرل أنيا نبكة

عف الكنيسة أيضا  ،كما رأيناه ىنا عف أف الحرب ضد الكنيسة مستمرة  ،فمقد رأينا شيئا شبييا بذلؾ فى (عزِ :

ُّ) فمقد يك ًج ىد رقـ الكحش ٔٔٔ مع الراجعيف مف السبى  .فالحرب لف تكؼ عف الكنيسة .
ُٗ
ش ،ك ً
لك َّن يو ىي ٍز ىح يـ يم ىؤ َّخ ىرهي" .
أية (ُٗ) " -:ىج ي
اد ،ىي ٍز ىح يم يو ىج ٍي ه ى
جاد:

كاف نصيب سبط جاد شرؽ األردف كطمبو .كىذا جعميـ معرضيف لمقتاؿ مف األعداء مف حكليـ بصفة مستمرة

(أمثاؿ أراـ كالعمكنييف كاألمكرييف) إال أنيـ كانكا يحاربكف أعداءىـ دائمان كال يسكتكف ككانكا محاربيف أقكياء (ُ

أم ُِ )ُْ-ٖ:ليـ كجكه األسكد .إذان جاد كاف في حرب مستمرة :يزحمو جيش .كلكنو سرعاف ما يضرب
مؤخرة جيكش أعدائو كيسترد غنائمو :كلكنو يزحـ مؤخره في اإلنجميزية ىك سيتغمب كينتصر أخي انر .إذان فجاد

يمثؿ الكنيسة التي ىي في حرب مستمرة كلكنيا ستنتصر أخي انر فيي مرىبة كجيش بألكية.
ات ممي و
ً َّ ً
َِ ً
كؾ".
س ًم ه
ير ،يخ ٍب يزهي ى
أية (َِ) " -:أىش ي
يف ىك يى ىك يي ٍعطي لىذ ي
أشير :

خبزه سميف كىك يعطي لذات ممكؾ= تنبأ يعقكب عف أشير بكثرة الخيرات .كقاؿ عنو مكسي في نبكتو أنو يغمس

في الزيت قدمو تث ّّ .ِْ:كفعبلن تحققت النبكتاف فقد تمتع سبط أشير بأرض خصبة غنية بأشجار الزيتكف
التي يستخرج منيا الزيت .ككانت غبلت أرضو كفيرة فقيؿ أف خبزه سميف .كيصدر مف خيراتو لمممكؾ كلباقي

األسباط .ىذا يشير لشبع أكالد اهلل كلفيض النعمة في حياة المجاىديف الركحييف .مع جاد رأينا الجياد  ،فيؿ
الجياد كحده يكفى لمخبلص ؟ قطعا ال  ،لذلؾ نسمع ىنا عف الزيت كالذل يرمز لمركح القدس الذل يعطى

المجاىد نعمة كقكة تسنده فى جياده .
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ً
ُِ ً
س ىن نة" .
سي ىَّب هة يي ٍعطي أىق ىٍكاالن ىح ى
أية (ُِ) " -:ىن ٍفتىالي ،أّْىيمى هة يم ى
نفتالي:

أيمة :أنثي األيؿ .كىي مسيبة = أم كانت ممسككة ثـ جاء مف حررىا كسيبيا حرة كىنا نفتالي يشبو في محبتو
لمحرية بأيمة منطمقة في برية مفتكحة تتحرؾ في خفة كسرعة أينما أرادت .كلكف حرية ىذا السبط لـ تكف فرصة

لئلنحبلؿ كالشر ،بؿ إلتزـ بعبلقات طيبة مع بقية األسباط فكانت كمماتو = أقكاال حسنة .كىذه صكرة رائعة

لمكنيسة التي حررىا المسيح "إف حرركـ اإلبف فبالحقيقة تككنكف أح ار انر .كالذم حرره المسيح يسبح كيشيد لممسيح

أم يعطي أقكاالن حسنة .ىنا نرل ثمار الركح القدس كالنعمة التى يفيض بيا عمى مف يجاىد  ،فينا نرل الحرية

الح قيقية  ،ىنا يصؿ المؤمف لترؾ خطيتو بكامؿ حريتو فالركح القدس يقنعو بذلؾ (إرَِ  . )ٕ :كالحرية يحصؿ
عمييا المؤمف بعمؿ النعمة كتعنى أنو بإقتناعو يرفض خداع الخطية  ،فاىما أف الحزف عمى األرض كاليبلؾ

األبدل نياية طريؽ ممذات الخطية  ،كىك يترؾ طريؽ الخطية بكامؿ حريتو كليس عف ضغط أك خكؼ مف

عقاب .

ِِ
ً
ً
ؽ
ص يف ى
ص يف ى
كس ي
اف قىًد ٍارتىفى ىع ٍت فى ٍك ى
صه
ش ىج ىروة يمثٍم ىروة ،يغ ٍ
ؼ ،يغ ٍ
ش ىج ىروة يمثٍم ىروة ىعمىى ىع ٍي وف .أى ٍغ ى
األيات (ِِ " -:)ِٔ -يي ي
ِّ
ً ً
ً
و
طي ىدتٍ يو أىرباب ّْ ً ِْ ً
م
س يو ،ىكتى ى
شد ى
ىح ًائ وط .فى ىم َّرىرتٍ يو ىك ىرىمتٍ يو ىك ٍ
ٍى ي
س ىكاع يد ىي ىد ٍيو .م ٍف ىي ىد ٍ
اض ى ى
َّد ٍت ى
الس ىياـ .ىكلك ٍف ثىىبتى ٍت ًب ىمتىا ىنة قى ٍك ي
يؿً ِٓ ،م ٍف إً ً
اؾً ،م ىف َّ ً
ىع ًز ً
ش ٍي وء
س ىرًائ ى
يؾ الًَّذم يي ًعي ين ىؾ ،ىك ًم ىف ا ٍلقى ًاد ًر ىعمىى يك ّْؿ ى
لو أىًب ى
كبً ،م ٍف يى ىن ى
يز ىي ٍعقي ى
ص ٍخ ًر إً ٍ
الراعي ى
ِٔ
لسم ً
الرًب ً
الًَّذم يي ىب ً
ات أىًبي ىؾ
ات ا ٍل ىغ ٍم ًر َّا
ات الثَّ ٍد ىي ٍي ًف ىك َّ
الر ًحًـ .ىب ىرىك ي
ت .ىب ىرىك ي
ض تى ٍح ي
ؽ ،ىكىب ىرىك ي
اء ًم ٍف فى ٍك ي
اريك ىؾ ،تىأ ًٍتي ىب ىرىك ي
ات ا َّ ى
َّى ًري ً
فىاقى ٍت عمىى برىك ً
كف ىعمىى ىأر ً
ؼ ،ىك ىعمىى ًق َّم ًة ىن ًذي ًر إً ٍخ ىكًت ًو".
ات أ ىىب ىك َّ
كس ى
م .إًلىى يم ٍن ىي ًة اآل ىك ًاـ الد ٍ
َّة تى يك ي
ٍس يي ي
ى ىى

يكسؼ:

ناؿ يكسؼ مدحا أكثر مف إخكتو فقد كاف أمينان مع اهلل كمحبان لمجميع أيا كاف مكقعو .كلقد كاف مثم انر  :غصف

شجرة مثمرة .كىذه أعمي درجات النمك أف يككف اإلنساف الركحي مثم انر ميما أصابتو سياـ العدك (إخكتو ثـ
زكجة فكطيفار ثـ فكطيفار نفسو) فمررتو كرمتو كاضطيدتو أرباب السياـ .كيعقكب كرر مرتيف أف يكسؼ كاف

غصف شجرة مثمرة .فيك رغمان عف اإلضطيادات التي كاجيتو ثبت كنما كزاد كناؿ مف ثماره الجميع ،فيى ثمار
محبتو هلل كلمجميع .كىنا يكسؼ يشير لممسيح الذم إضطيدكه كلكف تمتع بخبلصو الجميع حتي مف إضطيدكه.

ثـ قاؿ يعقكب أغصاف قد إرتفعت فكؽ حائط= كاف غصف كصار أغصاف ،إذان ىك نمك كزيادة ،كىكذا الكنيسة
جسد المسيح .فالمسيح ىك الغصف (إش ُُ + ُ:إر ِّ + ٓ:زؾ ّ )ٖ:كلماذا كرر قكلو غصف مرتيف؟ فرقـ

ِ يشير لمتجسد الذم جعؿ بو اإلثنيف كاحدان كصار المسيح الكرمة كنحف األغصاف .فاألغصاف إشارة لمكنيسة
جسد المسيح يك ُٓ ٓ:كىذه الكنيسة مسنكدة عمي حائط ،ىك المسيح الصخرة الحقيقية .فالكركـ تحتاج لحائط
قكم يسندىا فيي ضعيفة في ذاتيا إف لـ يسندىا أحد .كىذه ىي بركات المسيح لكنيستو المضطيدة  .كىذا

الغصف عمي عيف= عيف الماء ىك إشارة لمركح القدس الذم يركم الكنيسة فتثمر .كبالرغـ مف اإلضطياد
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ليكسؼ (أك لممسيح أك لمكنيسة) ثبتت بمتانة قكسو ،كتشددت سكاعد يديو بمساعدة مف اهلل مف يدم عزيز

يعقكب .فاهلل ىك عزيز يعقكب أم إليو المحبكب لديو ،الراعي كالصخر المعيف لو .كيعقكب يطمب إلبنو

المحبكب كؿ البركات .بركات السماء مف فكؽ= أم مطر كندم .كبركات الغمر الرابض تحت= أم األنيار

كالينابيع .كبركات الثدييف كالرحـ= أم كثرة النسؿ كصحة كبركة لؤلطفاؿ مف لبف الثدييف .بركات أبيؾ لؾ فاقت

عمي بركات أبكم = أم أكثر مف البركات التي أعطاىا أبكم يعقكب ليعقكب .ىذه البركات رمز لمبركات الركحية

التي يعطييا اهلل لكنيستو كىي تزيد بكثير عف البركات المادية التي حصؿ عمييا شعب اهلل في العيد القديـ .إلي
منية األكاـ الدىرية= األكاـ ىي التبلؿ العالية .كالدىرية أم إلي مدم الدىر .كالمعني فمتحؿ ىذه البركات
عميؾ كأمنيتي أف تستمر لؾ طالما كانت األكاـ باقية كطالما ىي باقية إلي األبد .إذان فالبركات لؾ تككف إلي

األبد .كىذه ىي بركات المسيح التي صارت لمكنيسة كتستمر حتي تزكؿ السماء كاألرض.

كعمي قمة نذير إخكتو= إخكة يكسؼ أبعدكه عنيـ لكنو كاف قد أفرز كتكرس كتخصص هلل فالنذير يعتزؿ إخكتو
ككؿ الناس .كمف تكرس هلل يستحؽ كؿ ىذه البركات لو .كقمة نذير إخكتو في اإلنجميزية عمي تاج رأس نذير
إخكتو.

مع نفتالى كجدنا الحرية كثمرة لمركح القدس  ،كىنا نرل ثمار كثيرة  ،فالركح القدس لو ثمار كثيرة .

اح يأٍ يك يؿ ىغ ًنيم نة ،ك ًع ٍن ىد ا ٍلمس ً
ام ي ً
أية (ِٕ)ِٕ " -:ب ٍني ً
س يـ ىن ٍي نبا»".
سً .في َّ
اء ييقى ّْ
الص ىب ً ى
يف ذ ٍئ ه
ىى
ى ى
ى ى
ب ىي ٍفتى ًر ي
بنياميف :
إذا فيمنا أف كؿ ما مر مف نبكات ألكالد يعقكب يشير لمكنيسة المجاىدة جسد المسيح كاألالـ التي تقع عمييا

كالجياد المفركض عمييا ،فنجد أف نياية األمر أف تجمس الكنيسة بعد طكؿ جياد عف يميف اآلب ،فبنياميف
تعني إبف اليميف ،كاليميف ىك مكاف الخراؼ  ،بينما اليسار مكاف الجداء .كبركة مكسي لبنياميف تشير لنفس

الشئ في تث ّّ ُِ:حبيب الرب يسكف لديو آمنان .فبعد طكؿ جياد نسكف عند الرب في أكرشميـ السماكية

مسكف اهلل مع الناس رؤ ُِ.ّ:

بنياميف ذئب مفترس= إشارة لشجاعة السبط في الحركب قض َِ .ُٔ:كتشير لشجاعة الكنيسة المجاىدة التي
ىي مرىبة كجيش بألكية .كقيؿ ىي نبكة عف شاكؿ الطرسكسي الذم خرج كذئب في الصباح ليفترس المسيحييف

المؤمنيف كيقتميـ كمضطيد لمكنيسة كبعد إيمانو آمف عمي يده الكثيريف فقسـ نيبان= أم المؤمنيف الذم آمنكا

بك ارزتو.

األيات (ِِٖٖ" -:)ّّ -ج ًميع ي ً
كى ٍـ ىكىب ىارىك يي ٍـ .يك ُّؿ
س ىرًائ ى
يؿ اال ثٍ ىنا ىع ى
ش ىر .ىكى ىذا ىما ىكمَّ ىم يي ٍـ ًب ًو أ يىب ي
ى ي
ىس ىباطي إً ٍ
ىؤالىء يى ٍـ أ ٍ
ِٗ
ً
ً ً
ًً
ًو
آبا ًئي ًفي ا ٍل ىم ىغ ىارًة الًَّتي
ص ي
اى ٍـ ىكقىا ىؿ لى يي ٍـ« :أىىنا أى ٍن ى
ض ُّـ إًلىى قى ٍك ًمي .ا ٍدف ينكًني ع ٍن ىد ى
س ًب ىب ىرىكتو ىب ىارىك يي ٍـ .ىكأ ٍىك ى
ىكاحد ًب ىح ى
ً ً ًَّ
ً ًَّ ً
ًفي ح ٍق ًؿ ًع ٍفر ى ً ّْ َّ ً
ً
ىماـ ىم ٍم ىار ًفي أ ٍىر ً
اىا
اف ،الًَّتي ا ٍ
شتىىر ى
ض ىك ٍن ىع ى
ى
ي
كف ا ٍلحث ّْي .في ا ٍل ىم ىغ ىارة التي في ىح ٍقؿ ا ٍل ىم ٍكفيمىة ،التي أ ى ى
ُّ
ً ً
ً ً
اؽ ىك ًرٍفقى ىة
ام ىأرىتى يو .يى ىن ى
كف ا ٍل ًحثّْ ّْي يم ٍم ىؾ قى ٍب ور .يى ىن ى
س ىح ى
يـ ىم ىع ا ٍل ىح ٍق ًؿ ًم ٍف ًع ٍف ير ى
اؾ ىدفى ينكا إً ٍ
يـ ىك ى
س ىارةى ٍ
اؾ ىدفى ينكا إ ٍب ىراى ى
إ ٍب ىراى ي
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ّّ
غ يعقيكب ًم ٍف تىك ً
ت لى ٍي ىئ ىةً ِّ .شراء ا ٍلح ٍق ًؿ كا ٍلم ىغارًة الًَّتي ًف ً
اف ًم ٍف ىب ًني ًح َّ
ص ىي ًة
ام ىأرىتى يو ،ىك يى ىن ى
اؾ ىدفى ٍن ي
يو ىك ى
ث» .ىكلى َّما فى ىر ى ى ٍ ي
ٍ
ٍ
ى ي ى ى ى ى
ب ًن ً
الس ًر ً
ض َّـ إًلىى قى ٍك ًم ًو".
ض َّـ ًر ٍجمى ٍي ًو إًلىى َّ
ىسمى ىـ ُّ
كح ىكا ٍن ى
يو ى
الر ى
ى
ير ،ىكأ ٍ

عند يعقكب نجد المكت أىـ مف الحياة .فالحياة جعمتو حبيس مصر أرض العبكدية .أما المكت فمركبة تحممو

إلي كنعاف ،كيضمو إلي أبائو كالو أبائو .فيك حيف يكصي أكالده بدفنو في أرض أبائو ،ينظر إلي ما كراء الحياة،
إلي خارج مصر .ىك يكفد جسده الميت ليمتمؾ الميراث عمي الرجاء .لذلؾ يكصي أكالده كيكصي يكسؼ بأف

ينقمكا جسده إلي كنعاف (ْٕ .)ِٗ:ْٗ + َّ:فتبقي أيضان قمكب أكالده متعمقة بكنعاف.
ممخص عالقة النبكات بالكنيسة
رأكبيف

يمثؿ آدـ بكر الخميقة الذل سقط فخسر بركتو بسبب الخطية

شمعكف كالكل فساد الجنس البشرل نتيجة لمخطية فمقد دخؿ لئلنساف الزنا كالقتؿ...
ييكذا

كاف الحؿ فى الفداء بيسكع المسيح الذل مف سبط ييكذا

زبكلكف

المسيح أسس الكنيسة فى العالـ كىك يسكف فييا

يساكر

الكنيسة ليا خيرات كثيرة كىى تشبع بالمسيح الذل فييا

داف

لكف الشيطاف الحية القديمة ال بد كسيحاربيا

جاد

الكنيسة كنيسة مجاىدة حتى الدـ ضد الخطية كالشيطاف عبُِ ْ :

أشير

الجياد كحده ال ينفع لذلؾ مؤل اهلل كنيستو بالركح القدس (زيت = النعمة)

نفتالى

ىى كنيسة تختار المسيح بحريتيا إذ أقنعيا الركح القدس

يكسؼ

ىى كنيسة مثمرة

بنياميف

نياية الكنيسة قطيع المسيح عف اليميف فى المجد
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اإلصحاح الخمسكف

عكدة لمجدكؿ

لماذا أصر يعقكب عمى أف يدفف في كنعاف؟
ُ .ليدرؾ أكالده قيامة األجساد فيا ىك ينضـ ألبائو إعبلنان أنو يأتي يكـ يتقابؿ فيو الجميع.

ِ .لذلؾ عاشكا كغرباء حارميف أجسادىـ مف الترؼ فيـ ينتظركف جسدان ممجدان في يكـ الرب.

ّ .أراد يعقكب أف يؤكد ألكالده أنو كاف عاش في مصر لكف قمبو متعمؽ بيناؾ حيث كعد الرب.
ْ .طمبو أف يدفف مع أبائو إعبلنان عف كحدة إيمانيـ.

ِ
ُ
ً
ً
ً ً
ىف يي ىح ّْنطيكا
كس ي
كس ي
َّاء أ ٍ
ؼ ىع ًب ى
يدهي األىطب ى
ىم ىر يي ي
األيات (ُ " -:)ِ-فى ىكقى ىع يي ي
ؼ ىعمىى ىك ٍجو أىًبيو ىكىب ىكى ىعمى ٍيو ىكقىَّبمى يو .ىكأ ى
ً
يؿ" .
س ىرًائ ى
َّاء إً ٍ
أ ىىباهي .فى ىح َّنطى األىطب ي

أية (ّ) ّ " -:ىك ىك يم ىؿ
كاف البد مف تحنيط

ً ً
َّ
يف ىي ٍك نما".
س ٍب ًع ى
ص ًري ى
َّاـ ا ٍل يم ىح َّن ًط ى
لى يو أ ٍىرىب يع ى
يف .ىكىب ىكى ىعمى ٍيو ا ٍلم ٍ
ُّكف ى
كف ىي ٍك نما ،ألىن يو ى ىك ىذا تى ٍك يم يؿ أىي ي
جسد يعقكب ليتمكنكا مف نقمو إلي كنعاف فبل يفسد في الطريؽ كىذا إعبلف عف أف أجسادنا

تظؿ محفكظة بطريقة ما حتي نقكـ بأجساد نكرانية .كعف عممية التحنيط قاؿ ىيركدكتس أنيا تستمر َْ يكمان

خبلليا تفتح البطف كتزاؿ األحشاء كتكضع مكاد كيماكية كركائح .ثـ بعد ذلؾ تكضع الجثة في الممح َّ يكمان.

كبعد ذلؾ تمؼ بكتاف مصمغ .كطكاؿ السبعيف يكمان تككف مناحة لمعائمة يخرجكف لمشكارع كقد سكدكا كجكىيـ.

ْ
ًً
ت ًن ٍع ىم نة ًفي يع ييكًن يك ٍـ،
كس ي
ت قى ٍد ىك ىج ٍد ي
ت ًف ٍر ىع ٍك ىف قى ًائالن« :إً ٍف يك ٍن ي
ؼ ىب ٍي ى
أية (ْ) " -:ىكىب ٍع ىد ىما ىم ى
َّاـ يب ىكائو ىكمَّ ىـ يي ي
ض ٍت أىي ي
فىتى ىكمَّمكا ًفي مس ً
يف":
ام ًع ًف ٍر ىع ٍك ىف قى ًائمً ى
ى ى
ي

كمـ يكسؼ بيت فرعكف= إذ لـ يكف ممكنان أف يكمـ فرعكف كىك حزيف كبمحيتو التي يطمقيا ألجؿ حزنو عمي ميتو

(راجع إس ْ.)ِ:

األيات (ٓٓ" -:)ٔ-أىًبي استى ٍحمىفى ًني قى ًائالن :ىىا أىىنا أىم ي ً
ت ًل ىن ٍف ًسي ًفي أ ٍىر ً
اف يى ىنا ىؾ
م الًَّذم ىحفى ٍر ي
ض ىك ٍن ىع ى
ٍ
كت .في قى ٍب ًر ى
ي
ٔ
اآلف أىصع يد أل ٍىد ًف ىف أىًبي كأىر ًجع» .فىقى ى ً
ًً
استى ٍحمىفى ىؾ»".
اص ىع ٍد ىك ٍاد ًف ٍف أ ىىب ى
ىٍ ي
اؾ ىك ىما ٍ
اؿ ف ٍر ىع ٍك يفٍ « :
تى ٍدف ينني ،فى ى ٍ ى
ؼ لًي ٍد ًف ىف أىباه ،كص ًع ىد مع يو ج ًميع ع ًب ً
األيات (ٕٕ" -:)ٗ-فى ً
كخ أ ٍىر ً
ض
ش يي ً
ش ييك يخ ىب ٍي ًت ًو ىك ىج ًميعي ي
يد ًف ٍر ىع ٍك ىف ،ي
ى ي ى ى ىى ى ي ى
كس ي ى
صع ىد يي ي
ى
ٖ
ت أىًب ً
ً
ً
يو ،ىغ ٍي ىر أ َّىن يي ٍـ تىىريككا أ ٍىكالى ىد يى ٍـ ىك ىغ ىن ىم يي ٍـ ىكىبقى ىريى ٍـ ًفي أ ٍىر ً
اف.
كس ى
ؼ ىكًا ٍخ ىكتي يو ىكىب ٍي ي
اس ى
م ٍ
ض ىج ى
ص ىر ،ىك يك ُّؿ ىب ٍيت يي ي
ٗ
ير ًجدِّا".
ش ىك ًث نا
اف ا ٍل ىج ٍي ي
ص ًع ىد ىم ىع يو ىم ٍرىك ىب ه
اف ،فى ىك ى
سه
ات ىكفي ٍر ى
ىك ى
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ىك مككب صعكد ال نزكؿ .إذ حمؿ رم انز إلرتفاع الكنيسة نحك أكرشميـ العميا ،كنعاف الحقيقية ،لتكجد مع عريسيا

إلي األبد .كضـ المككب يكسؼ فيك قائد المككب الحقيقي (ِكك ِ )ُْ:كالمسيح ىك قائد مككبنا .كالمككب

إنطمؽ مف أرض مصر (أرض العبكدية) رمز العالـ الذم نتركو لننطمؽ لمسماء .كىذا المككب ضـ عددان غفي انر.

فالذيف يذىبكف لمسماء كثيريف.

يدا ًجدِّا ،كص ىنع ألىًب ً
ً
أية (َُ)َُ " -:فىأىتىكا إًلىى ب ٍي ىد ًر أىطى ى ً ً
يو
يما ىك ى
احكا يى ىن ى
ش ًد ن
اد الَّذم في ىع ٍب ًر األ ٍيريد ّْف ىكىن ي
ى
ى ى ى
ٍ
اؾ ىن ٍك نحا ىعظ ن
م ىناح نة س ٍبع ىة أىي و
َّاـ" .
ى ى ى ى
بيدر أطاد= أطاد ىك نكع مف الشكؾ كالشكؾ يشير لؤلالـ التي كجدىا يعقكب في حياتو ،بؿ كأالـ كؿ البشر.

فالشكؾ كاف نتيجة لمخطية .كناحكا نكحان عظيمان= فالنكح ىنا إشارة لنكح الجنس البشرم عمي أثار الخطية
كأصعبيا المكت لذلؾ بكي المسيح عمي قبر لعازر.

ُُ
ً ًً
ًً
يف».
أية (ُُ) " -:ىفمى َّما ىأرىل أ ٍ
اح ىة ًفي ىب ٍي ىد ًر أىطى ى
ص ًرّْي ى
ىى يؿ ا ٍل ًبالىًد ا ٍل ىك ٍن ىع ًاني ى
اد قىاليكا« :ىذه ىم ىن ى
ُّكف ا ٍل ىم ىن ى
اح هة ثىقيمى هة ل ٍمم ٍ
لًذلً ىؾ يد ًعي اسم يو « ً
ص ىارًي ىـ» .الًَّذم ًفي ىع ٍب ًر األ ٍيريد ّْف".
ى
آب ىؿ م ٍ
ى ٍي

أبؿ مصرايـ= أم مناحة مصر .كعمينا أف نبكي خطايانا في ىذا العالـ.
ُِ
اى ٍـ":
ص ي
أية (ُِ) " -:ىكفى ىع ىؿ لى يو ىب ينكهي ى ىك ىذا ىك ىما أ ٍىك ى

شتىر ى ً ً
ً ً ًَّ
ً
ً ً
أية (ُّ) ُّ " -:ىح ىممى يو ىب ينكهي إًلىى أ ٍىر ً
يـ ىم ىع ا ٍل ىح ٍق ًؿ
ض ىك ٍن ىع ى
اف ىكىدفى ينكهي في ىم ىغ ىارة ىح ٍقؿ ا ٍل ىم ٍكفيمىة ،التي ا ٍ ى
اىا إ ٍب ىراى ي
م ٍم ىؾ قى ٍب ور ًم ٍف ًع ٍفر ى ً ّْ
اـ ىم ٍم ىرا".
ي
كف ا ٍلحث ًي أ ى
ي
ىم ى
لـ نسمع أنيـ عممكا مناحة في كنعاف فيي رمز لمسماء حيث يمسح اهلل كؿ دمعة مف عيكننا رؤ ُِ.ْ:

ُْ
ٍف أىًب ً
ً
ص ًع يدكا ىم ىع يو لً ىدف ً
يو ىب ٍع ىد ىما ىدفى ىف
كس ي
ص ىر يى ىك ىكًا ٍخ ىكتي يو ىك ىج ًميعي الًَّذ ى
ؼ إًلىى م ٍ
يف ى
األيات (ُْ " -:)ُِ-ثي َّـ ىر ىج ىع يي ي
ُٓ
ً
يع َّ
الشّْر الًَّذم
ؼ أ َّ
كس ى
كس ى
ىف أ ىىب ي
ؼ ىي ٍ
اى ٍـ قى ٍد ىم ى
ضطى ًي يد ىنا ىكىي يرُّد ىعمى ٍي ىنا ىجم ى
ات ،قىاليكا« :لى ىع َّؿ يي ي
أ ىىباهي .ىكلى َّما ىأرىل إً ٍخ ىكةي يي ي
ُٕ
ُٔ
كف لًيكس ى ً
ً ً
ً
اصفى ٍح
يف« :أ يىب ى
كس ى
ؼ قى ًائمً ى
ؼ :آه! ٍ
صى قى ٍب ىؿ ىم ٍكًتو قىائالن :ى ىك ىذا تىقيكلي ى ي ي
كؾ أ ٍىك ى
ص ٍكا إًلىى يي ي
ص ىن ٍع ىنا ًبو» .فىأ ىىك ى
ى
يد إً ً
اآلف اصفى ٍح ع ٍف ىذ ٍن ًب ع ًب ً
ً ً
يف
لو أىًب ى
ص ىن يعكا ًب ىؾ ى
كس ي
ؼ ًح ى
ى
ى
ش ِّرا .فى ى ٍ
يؾ» .فى ىب ىكى يي ي
ىع ٍف ىذ ٍن ًب إً ٍخ ىكًت ىؾ ىك ىخطيَّت ًي ٍـ ،فىًإ َّن يي ٍـ ى
ُٗ
ُٖ
ؼ« :الى تى ىخافيكا .أل َّىن يو ىى ٍؿ
كس ي
ام يو ىكقىاليكا « :ىىا ىن ٍح يف ىع ًب ي
ىكمَّ يمكهي .ىكأىتىى إً ٍخ ىكتي يو أ ٍىي ن
يد ىؾ» .فىقىا ىؿ لى يي ٍـ يي ي
ىم ى
ضا ىك ىكقى يعكا أ ى
ُِ
ً َِ
اآلف
ش ِّرا ،أ َّ
ص ىد ًب ًو ىخ ٍي نرا ،لً ىك ٍي ىي ٍف ىع ىؿ ىك ىما ا ٍل ىي ٍكىـ ،لً يي ٍح ًي ىي ى
ص ٍدتي ٍـ لًي ى
ش ٍع نبا ىك ًثي نرا .فى ى
أىىنا ىم ىك ى
ىما اهللي فىقى ى
اف اهلل؟ أى ٍنتي ٍـ قى ى
كب يي ٍـ".
ىعكلي يك ٍـ ىكأ ٍىكالى ىد يك ٍـ» .فى ىع َّز ي
َّب يقمي ى
اى ٍـ ىكطىي ى
الى تى ىخافيكا .أىىنا أ ي
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عظي ـ ىك يكسؼ في محبتو كغفرانو .نحف لـ نجد في حياة يكسؼ رؤم كال مبلئكة… لكننا نجده مثاال حيان
لممحبة كطاعة اهلل .كخكؼ إخكتو ناشئ عف خطاياىـ فالمحبة تطرح الخكؼ إلي خارج .كلـ يحتمؿ قمب يكسؼ

المحب تذلؿ إخكتو فبكي كقاؿ ىؿ أنا مكاف اهلل :أم ألنتقـ.

كلعؿ رجكع إخكة يكسؼ لو أخي انر إشارة لرجكع الييكد لممسيح في آخر األياـ.

أنتـ قصدتـ لي ش ارن أما اهلل فقصد بو خي ارن= اهلل ىك ضابط الكؿ الذم يخرج مف الجافي حبلكة.
أنا أعكلكـ كفي (ِْ) اهلل سيفتقدكـ = كالمعني أف اهلل يعكليـ بإستخداـ يكسؼ كأداة .

ت أىًب ً
األيات (ِِِِ" -:)ِّ-كس ىك ىف يكس ي ً ً
يف ِّ .ىك ىأرىل
ؼ ًم ىئ نة ىك ىع ى
كس ي
يو ،ىك ىع ى
ص ىر يى ىك ىكىب ٍي ي
ش ىر ًس ًن ى
ؼ في م ٍ
اش يي ي
ى ى ي ي
ً
ً ً َّ ً ً
ؼ ألىف ا ً
ؼ" .
ير ٍب ًف ىم ىن َّ
كس ى
سى أ ٍىي ن
ضا يكلً يدكا ىعمىى يرٍك ىبتى ٍي يي ي
يي ي
ٍري ىـ أ ٍىكالى ىد ا ٍلجيؿ الثالث .ىكأ ٍىكالى يد ىماك ى
كس ي ى
ِْ
لك َّف اهلل سي ٍفتى ًق يد يكـ كيص ًع يد يكـ ًم ٍف ً
كت ،ك ً
ًً
ض إًلىى األ ٍىر ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
ض
أية (ِْ) " -:ىكقى ى
كس ي
ى ىى
ىم ي ى
اؿ يي ي
ٍ ىي ٍ ٍ
ؼ ًإل ٍخ ىكتو« :أىىنا أ ي
الًَّتي حمى ى ً ً
كب»" .
س ىح ى
اؽ ىكىي ٍعقي ى
ى
يـ ىكًا ٍ
ؼ إل ٍب ىراى ى
اهلل سيفتقدكـ كيصعدكـ= قاليا غالبان باإليماف كالثقة في مكاعيد اهلل عب ُُ.ِِ:
ِٓ
كف ًعظى ً
ً
ؼ ب ًني إًسرًائ ى ً
امي ًم ٍف يى ىنا»" .
استى ٍحمى ى
ص ًع يد ى
كس ي ى
س ىي ٍفتىق يد يك ٍـ فىتي ٍ
أية (ِٓ) " -:ىك ٍ
يؿ قىائالن« :اهللي ى
ؼ يي ي
ٍى
ِٔ
و ً ً
ً ً
ص ىر".
ؼ ىك يى ىك ٍاب يف ًم ىئ وة ىك ىع ى
كس ي
أية (ِٔ) " -:ثي َّـ ىم ى
ش ًر ًس ًن ى
يف ،فى ىح َّنطيكهي ىكيكض ىع في تى يابكت في م ٍ
ات يي ي
بدأ سفر التككيف بخمقة الحياة كانتيي بالمكت كالدفف كىذه ىي نتيجة الخطية .كاآلف صار الشعب في عبكدية في

أرض مصر مشتاقيف لمخبلص كىذا ما سنراه في سفر الخركج.

ممحكظةُ:

ممحكظة ِ:

لـ نسمع عف خيمة كال مذبح مع يكسؼ فيك يمثؿ حياة المجد كليس حياة الغربة حياة المجد بعد

األالـ.

ىنا نسمع عف التحنيط كمعناه فى مفيكـ المصرييف أف ىناؾ حياة أخرل بعد المكت .كككف

الكتاب المقدس ينيى سفر التككيف باإلشارة إلى التحنيط فيك بيذا يشير ضمنيان إلى أف ىناؾ قيامة بعد المكت.
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