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 مقدمة المترجم
 القارئ عـزیـزي  

ا للكتب قیمة  بشھرة مؤلفھا،  وتذھیب غالفھا وال حتى  أو جاذبیة طبعھا واخراجھا  أوراقھا  لیست بحجمھا وجودة  لكتب 
معیار آخر ھو بقاؤھا عبر العصور، ومقاومتھا تصاریف الزمن الذي تبلي تقریبًا كل شيء، عدا األفكار والتعالیم النیرة 

 ى القرون مؤثرة في الناس جیالً بعد جیل.والمفیدة للجنس البشري والتي تبقى مد

المقدس المتمیز بالصفات أعاله إضافة، وقبل كل شيء ھو كتاٌب إلھي، تعالیمھ موحى بھا. الكتاب   الكتابھـذا ھو واقع  
الطباعة   فن  االنسان  منذ عرف  النسخ  مالین  منھ  العالم وطـُبع  لغات  أغـلب  إلى  تـُرجم  الذي  الوحید  الكتاب  ھو  المقدس 

القدیمة   القدم  یرج  تيال-والنشر وذلك ألنھ موثق وال زالت مخطوطاتھ األصلیة  إلى قرون عدیدة غائرة في  -ع تاریخھا 
 نصوًصا ھي:  الكتاب المقدسبین أیدبنا ومحفوظة في المكتبات الشھیرة ویمكننا الرجوع إلیھا. نجد في  متوفرة

  الجماھیر یوم عماذ الرب یسوع المسیح في   الذي سمعتھهللا  مثالً: كالمكالم هللا المباشر والموجھ للبشریة عندما 
  23: 3(متى  المعمذان. یدي یوحنانھر االردن على( 
   كالم هللا المباشر الموجھ لثالثة من رسل یسوع یوم تجلیھ على جبٍل عاٍل، فرأوه بمجده السماوي الحقیقي 
  .7: 9(مر  ( 
  الخ ..إلبراھیم وموسى ولنوح ثمَّ كالم أ� المباشر لـ: آدم وحواء .. 
  مثالً لألنبیاء والرسل.  القدس:الكتاب المقدس وتعالیمھ موحى بھا من الروح 

عند   علینا  لذا  متغیرة.  وظروف  متباینة  أزمنة  في  عدیدون  أشخاص  كتبھا  كتب،  مجموعـة  بكونھ  المقدس  الكتاب  یتمیز 
ن ھي  المدونة  األحداث  كانت  ان  حتى  ومفھوًما  اسلوبًا  مختلفة  نتوقعھا  أْن  اختالف  قراءتھ  ذلك  في  السبب  األحداث.  فس 

 وجھات نظر الكتبة وظروفھم.

جید إذا ما كانت   فھم اسفاره بشكلوضع ھذا الدلیل الصغیر بین یدیك ایھا القارئ الكریم لیساعدك بقدر اإلمكان تسھیل  
الفك وفھم  األحداث  متابعة  ستستطیع  حینئٍذ  الدلیل.  ھذا  إلیھ  یشیر  الذي  الترتیب  وفق  لھا  التاریخیة قراءتك  االساسیة  رة 

 والسیر نحوھا منذ البدایة وإلى النھایة دون تشویش أو ارتباك. 

، منذ أن خلق هللا اإلنسان وحتى االزمنة األخیرة.  التدبیر اإللھيیروي لنا الكتاب المقدس تاریخ خالص البشریة، حسب   
 وجعلھا مقسمة إلى قسمین: 

وعود هللا ضمن عھوده العدیدة بخالص اإلنسان   ثـمَّ -االنسان-اإلنسان وسقوطھ  مرحلة أولى تشمل: الفترة منذ أن خلق هللا   
 .  العھد القدیماألبدي. نسمي اإلسفار الخاصة بھذه المرحلة 

المسیح   العھود والوعود بتجسد یسوع  لتلك  الفعلي  التنفیذ  الثالوث  -ومرحلة ثانیة تشمل  الثاني من   وحیاتھ -األقدساالقنوم 
التي ھـي مملكة هللا على األرض، والى  وتعالیمھ وموتھ ع الحیة  الكنیسة  الفریدة، وتأسیس  المعجزة  الصلیب وقیامتھ  لى 

 العھد الجدیدمدى الدھـور. نسمي ھـذا الجـزء مـن تاریخ الخالص 

ستستفید أیھا المؤمن العزیز من اسلوب ھذا الدلیل في قراءتك الكتاب المقدس وتأملھ بتمعن وھدوء ثم    أنككلي أمل وثقة  
عروس   أیًضا  ھي  التي  أمنا  الكنیسة  إلیھ  تصبو  ما  ھذا  األبدیة.  السعادة  فتنال  حیاتك  في  التطبیق  موضع  تعالیمھ  تضع 

الرسل   الذي خاطب  السماء،    االثنيالمسیح  إلى  قبل صعوده  أذھبوا  عشر   " قائالً:  بالتمام  الخالص  إنجازه مواعید  وبعد 
نـذا  ما أوصیتكم بھ، وھـائ  یحـفـظـوا كـل   وعـلمـوھم انوتلمذوا جمیع االمم، وعمذوھم باسم اآلب واالبن والروح القـدس،  

 ). 20-28:19(متى  األیـام إلـى نـھـایـة الـعـالـم". معـكم طـوال
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 المرحلة االولى
 مھید لھذه المرحلة ت  –الـدرس األول  

 تمھید للبدء بھذه المرحلة والتوقعات  .1
 ھدف ھذه المرحلة ھو التعـّرف على تاریخ الخالص حسب الوحي الوارد في الكتاب المقّدس.  .2
 . القدیم والجدید التعـّرف على یسوع من خالل الوحي المثبت في نصوص الكتاب المقدس أي العھدین  .3
الذي   .4 األسلوب  الیوم  لمعرفة  لنا  أصبح  بھا  التي  الكیفیة  ولمعرفة  الیوم،  المقّدس  الكتاب  بھ  یُحـّدثنا 

 عالقة بتاریخ الخالص. 
 ھذه المرحلة كلـّھا.  خالل فترة إننا بحاجة لــ "كتاب المقدس مشترك" لنعتمد على نصوصھ  .5
 سنقوم خالل ھذه المرحلة بقراءة أغلب أسفار الكتاب المقدس.  .6
ه المرحلة، ستتكّون لدنا معلومات أساسیة عن تاریخ الخالص سنستنتجھا من  عند تألفنا مع مسیرة ھذ  .7

سیرد   التي  الشخوص  كل  أعـمـال  بآثار  سنحتفظ  أننا  كما  وتمـعّـن،  بدقة  سنقرأھا  التي  النصوص 
 ذكرھا اضافة إلى فھمنا تفاصیل األحداث المرویة وما تعنیھ وفق األسس التالیة: 

 الكتاب المقّدس سوى حبكة روایة أو قصة واحدة فقط ال غیر. أنھ ال یوجد في نصوص  )أ
 ُجـمـعـتْ -أسفار    نسمیھا-أنَّ الكتاب المقدس لیس ھو فقط مجموعة من الكتب الخاصة المختارة   )ب 

 إلى بعضھا برویة وتمحیص. 
القدس   )ت  الروح  من  بوحي  ورتـّبوھا  الكنیسة  أباء  جمعھا  التي  المختارة  الخاصة  الكتب  ھذه  أنَّ 

 الیوم كتابًا واحـًدا.  أصبحت 
 وأنَّ ھذا الكتاب ال یروي لنا إالّ قصة واحدة فقط.  )ث 
تفاصیل   )ج لنا  المرحلة ستقصُّ  بدقةأْن ھذه  الحاصلة عـبـر    القصة  التطورات  لنتابع  بأیدینا  وتأخذ 

 األجیال والقرون وبانسجام تاٍم یتناغم مع أسفار ھذا الكتاب الذي یحمل اسم "الكتاب المقدس". 

 المدخل إلى الكتاب المقدّس  –  لثانيالدرس ا 
 المسیحیة دیٌن الكلمة المتجسد ال دیـن كتاب.  .1
 الكلمة ھو شخص نسمیھ "یسوع المسیح".   .2
 وھو كلمة هللا التي أنھت كل شيء.  .3
أوحى هللا لنا بواسطة یسوع كلما كان یرید أن یوحیھ لنا؛ أّي من ھـو وما ھو العمل الذي یرید أن   .4

 أتینا من خالل ثالث وسائط ھي:  ی  با�ا أنَّ الوحي اإللھي الخاص یقوم بھ لحیاتنا. علمً 
 نصوص الكتاب المقدس.  )أ

 ). الكنسیة واألسرارالطقوس والتقالید المقدسة (بضمنھا الطقوس  )ب 
( )ت  الرسمیة  الكنیسة  والمراسیم تعالیم  التعلیم    كالبراءات  كتاب  في  جاء  ما  كل  أو  الباباویة 

 الكاثولیكیة الصادر بعد المجمع الفاتیكاني الثاني). للكنیسة المسیحي 
 إنَّ فعـالیة الروح القدس نراھا مؤثرة ضمن الوسائل المشار إلیھا في أعاله الثالث:  .5

 ما توحي بھ أسفار الكتاب المقّدس.  )أ
 ما تبعثھ التقالید الكنسیة من نشاط في الحیاة.  )ب 
 )82و  81 المسیحي البندین تعلیم ال راجع كتاب الكنیسة. (ما تُؤكـّد براعة وفطنة تعالیم  )ت 

 : كیفیة قراءة الكتاب المقدس  .6
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أْن   )أ فعلینا  أعاله  إلیھا  المشار  الثالث  الوسائل  قنوات  خالل  من  اإللھي  الوحي  یصلنا  طالما 
 نتذكر ثالثة معایر مھمة لقراءة وتفسیر اسفار الكتاب المقّدس. 

أسفاره   )ب  نقرأ  ال  أْن  علینا  مختلفة،  كتب  من  مجموعة  المقّدس  الكتاب  أنَّ  من  ككتب  بالرغم 
 عن بعضھا البعض أّي مثل كتب مستقلة.  منفصلة 

األخرى، ومتذكرین دوًما ما أوحى    ضوء األسفار لذا یجب قراءة كل سفر من أسفاره على   )ت 
ارتباط   ھناك  أن  علـّمنا  عندما  یسوع  في بھ  خ   ووحـدة  الخاصة  أجزاء  اإللھي  التدبیر  طة 

 الكتاب المقدس.  ضمن نصوص بخالص العالم والمبینة 
القدیس   )ث  كان  ما  بین    أوغسطینوس غالبًا  مخفیة  متواریة/  الجدید  العھد  أسفار  "إنَّ  یقول: 

العھد  اسفار  یعني  فیما  نعثر علیھا  نفسھا  بھا، والحالة  الموحى  القدیم  العھد  أسفار  نصوص 
أیًضا والمتواریة ضمن أسفار العھد الجدید". إنَّ ما یعنیھ ھذا القدیس  القدیم الموحى بھا ھي  

في قولھ ھذا ھو أنھ سبق للرب یسوع أْن أكـّد لنا كیف أنَّ أقوال هللا وأعمالھ المذكورة في  
اسفار العھد القدیم ھي إشارة لما یقولھ أو یعملھ الرب یسوع بدوره في اسفار العھد الجدید،  

 . كاذ األحداث التي جرت آن القدیمة وعلى الضوء على وعود/عھود هللا  كما أنَّھا تُلقي 
بالكتاب المقدس حتى في حالة مواجھة صعوبات لنؤمن بما   )ج التامة  ثقتنا  لینا أْن نحافظ على 

 نقرأه من نصوص 
 علینا قراءة نصوص الكتاب المقدس دوًما وفق المفھوم والتقلید الكنسي:  .7

 أْن نالحظ كیفیة تفسیر الكنیسة للنّص أو الفقرة بأكملھا.  ومعنى ذلك أْنھ یجب علینا دوًما )أ
في   )ب  نجده  ذلك  على  والقراءات مثاٌل  في    الصلوات  المقامة  اإللھیة  للذبیحة  تستخدمھا  التي 

   الكنائس في األعیاد الخاصة.
 إنَّ ھذا الروح القدس ذاتھ الذي أوحى بالكتاب المقدس ھو الذي یحمي تعالیم السلطات الكنسیة:  .8

ى ھذا أنـَّھ یجب علینا عندما نرید أْن نقرأ بعًضا من أسفار الكتاب المقدس أو تفسیرھا أْن  معن )أ
ذلك   هللا    األسلوب حسب    أي -وجید صحیح    بأسلوب نفعل  یریده  نكون    –الذي  أْن  علینا 

الذي   اإلیمان  قانون  في  علیھ  نعثر  الذي  التفسیر  مع  یتعارض  ال  تفسیرنا  أنَّ  من  متأكـّدین 
 تُـقـّره الكنیسة وال مع كل تصریحات الكنیسة الرسمیة العقائدیة. 

 یسة: عـتـبـر الكتاب المقدس جوھریًا كتاٌب كـُتـب بوحيٍ من الروح القدس بواسطة الكن أ .9
التي تنص على ما یلي: " فكّل ما    16:  3اوس  لة القدیس بولس الثانیة إلى طیموثراجع رسا )أ

 .  ُكتـَِب ھو من وحّي هللا، یُفید في التعلیم والتفنید والتقویم والتأدیب في البرَّ
"وجبل الرّب اإللھ اإلنسان ترابًا من األرض ونفخ    7:  2فكما جاء في نّصٍ من سفر التكوین   )ب 

ھ نسمة حیاة، فصار اإلنسان نفًسا حـیـّةً"، ھكذا أیًضا نـفـخ هللا روحـھ في الكلمات التي  في أنف
 الحیـّة. كتبھا ُكـتـّاب الكتاب المقدس من البشر فأصبحت تلك الكلمات في كتاباتھم كلمات هللا 

مھاراتھم   )ت  استخدموا  قد  البشر  من  المقدس  الكتاب  ُكتـّاب  أنَّ  ھو  الحال  واقع  في  حدث  ما 
التي   النصوص  اللغة فوضعوا  المتخصصة في موضوع  الفردیة  المطعـّمة بمواھبھم  األدبیة 
الكتاب   صفحات  على  والمثبت  الیوم  نقرأه  الذي  باألسلوب  عنھا  التعبیر  یریدون  كانوا 

إذًا إنَّ ما نقرأه الیوم في الكتاب المقدس ھو تماًما ما كان هللا یریده ألنھ كان دوًما    ،المقدس
من المفید الرجوع إلى ما جاء في كتاب "التعلیم  (  الكتـّاب من البشر   ألولئك لرئیس  الموجھ ا

الثاني بعنوان    107  الى   105المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة"   الفاتیكاني  وأیضا تعلیم المجمع 
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"“Dei Verbum.    في هللا"  الثاني    مقررات "كلمة  والتي    12و  11العددین    -الفاتیكاني 
 نصوصھا فیما یلي: 

 في اإللھام اإللھي في الكتاب المقدس وتفسیره  )ث 
بإلھام    -11 )ج سـُطـّرت  قد  المقدس  الكتاب  أسفار  وتـُعـلـّلھا  تتضمـّنھا  التي  اإللھیة  الحقائق  إنَّ 

تھ من الرسل. تَعـتـبـر كتب  الروح القدس. وأمـّنـا الكنیسة المقّدسة بفضل اإلیمان الذي استلم
العـھـد القدیم والعھد الجدید كلـّھا بجمیع أجزائھا مقدسة وقانونیة ألنَّ تلك األسفار ُكتبت بإلھام  

  16:  3ثمَّ راجع الرسالة الثانیة إلى طیموثاوس    31:  20(راجع إنجیل یوحنا    الروح القدس،
) وألنَّ هللا نفسھ ھو الذي ألّـفـھا وُسلـّمت  16-15:  3  ثمَّ   21-19  : 1  ثُمَّ رسالة بطرس الثانیة: 

كما ھي علیھ الى الكنیسة نفسھا. إنـَّمـا اختار هللا لصیاغة ھذه الكتب المقّدسة أناًسا في كمال  
امكانیاتھم وقواھم، واستخدمھم كیما، بدفع منھ فیھم وبواسطتھم یـُدّونوا كمؤلّـفـیـن حقیقیـّن،  

یُریده ما  یقولھ    وما  هللا  كلَّ  ما  كلُّ  القدس  الروح  من  یـُعـتـبـر  أْن  یجب  فقط. وحیث  یـُریده 
عتراف بأنَّ الكتب  االویؤكـّده المؤلفون الملـّھمون أو كتـّاب األسفار المقدسة، أقتضى إّذْ ذاك  

ة  المقـّدسة تـُعـلـّم الحقیقة التي أراد هللا أْن تـُدرج في تلك األسفار المقّدسة لخالصنا بقّوة وأمان
وبدون خطأ. وعلیھ "فإنَّ الكتاب كلـَّھ قد أوحى بھ هللا وھو مـُفید للتعلیم وللتـفـنـیـد وللتقویم  

الرسالة الثانیة  وللتھذیب بالبّر لكي یكون رجل هللا كامالً مـُتـأھـّبـاً لكل عـمـل صالح" (راجع  
 النّص الیوناني)  17-16: 3إلى طیموثاوس

یتكلـّم    -12 )ح هللا  كان  على  ولمـَّا  وجب  طریقتھم،  وعلى  البشر  بواسطة  المقّدس  الكتاب  في 
شارح ھذا الكتاب، أْن یتـفـھـّم ما أراد أْن یـوصلھ هللا إلینا، أْن یـنـتـبـھ في تـنـقـیـبـھ إلى ما  

  یُـظـھـره بكالمھم. القدیسین أْن یُـعـبـّروا عنھ حـقـّاً وألى ما راق هللا اْن    الكتاب   نـیـّة كان في  
بنظر االعـتـبـار  ولتوضیح القدیسین، یجب من بین ما یجب أخذه  الكـُتـّاب  الفنون    نـیـّة  ھو 

 األدبیة أیًضأ. 
فالحقیقة تُعـرض وتـُفـّسر بصوٍر مختلفة، في نصوص تاریخیة متنّوعـة، أو نصوص نبویة   )خ

عن    على الشارح أْن یُفــتـّش  أو شعریة أو في غـیـرھا من أنواع التعبیر.  فمن الواجب إذاً 
ظروف   في  حـقـاً  عـنـھ  وعـبـّر  عنھ  یُـعـبـّر  أْن  القدیس  الكاتب  نـیـّة  في  كان  الذي  المعنى 
المتداولة   األدبیة  الفنون  بواسطة  وثقافتھ  عـصره  ألوضاع  وفـقـأ  فیـھا.  عاش  والتي  عـیّنھا 

فایة، یجب االنتباه  آنذاك. ولكي یتفـھـّم تفـھـّماً صادقاً ما قد اراد المؤلـّف القدیس أْن یـُؤكـّده ك 
تـُتـَبـع في   التي كانت  إلى تلك  أو  المعـتـادة واألصیلة  الشعور والقول واإلخبار  إلى اسالیب 

 ذلك الزمان وحسب التعامل المتبادل للناس. 
الضروري   )د  من  فإنـَّھ  ُكـتـب،  بھا  التي  الروح  بذات  المقدس  الكتاب  قراءة  یجب  أنـَّھ  وبما 

وأْن ینظر باالھتمام نفسھ إلى مضمون    توضیح معـنى النصوص المقدسة توضیًحا صحیحاً 
األسفار الكـتـابیة كلـّھا ووحدتھا، مع مراعاة التقلید الحّي للكنیسة جمعـاء ومراعـاة الُمـقـایسة  
معـنـى   أكبر  بعمق  لیفھموا  القواعد  لھذه  طـبـقاً  یـعـملوا  أْن  المفسرین  وعلى  اإلیمان.  في 

كي یتضح حكم الكنیسة، وتكون ھذه الدراسة بمثابة تھیئة لھا.  الكتاب المقدس، ویعـرضوه ل
حفظ   بمھمة  كـُلـّفـت  التي  الكنیسة،  لحكم  أخیًرا  یخضع  الكتاب  بشرح  یتعلّق  الذي  ھذا  فكل 

 كلمة هللا وشرحھا بانتداب من هللا". 
لصفة تنطبق  وھذه ا ون الحقیقیون" لھذا الكتاب.  إنَّ كـُتـّاب الكتاب المقدس من البشر ھم "المؤلف  .10

 یعني الكتاب المقّدس ذلك ألن:   فیمابحذافیرھا لتكون أیضا صفة � 
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� دور مشارك مع مؤلفي الكتاب المقدس أوالً وثانیًا ألنھ ال یُمكـن � أن یغلط أو أْن یرتكب   )أ
إننا نصرح دوًما وبكل ثـقـة أْن كل ما نقرأه في الكتاب المقدس عقائد ثابتة وخالیة    خطأ.أيَّ  

إننا نصف نصوص   لذا  النصوص لخالصنا.  من أي خطأ أو غلط وأنھا قد ُوضعت ضمن 
 بــ "الـعــصـّـمــة". الكتاب المقدس  

موضوٌع ھذا   )ب  تقد   الموضوع  المرحلة  ھذه  في  یُمـكـنـنـا  وال  ُمـعـقـّد  الكامل  جـد�ا  الشرح  یم 
كما    للكتاب المقّدس، لكـنـنـا رغم ذلك ملزمون ألن نقرأه دوًما وحسب النصوص المثبتة فیھ. 

ال   ان  أیًضا  أنَّ علینا  للعلوم   ننسى  أو  للتاریخ  حدیثة  لدراسة  كتابًا  لیس  المقدس    الكتاب 
مثال  ال نقارن    والجغرافیة أو علوم األحیاء وغیر ذلك من العلوم الحدیثة. لذا یجب علینا ان 

 یـُعـلـّمنا الكتاب المقدس عن كیفیة خلق العالم بما تُعلـّمنا الیوم العلوم الحدیثة.  ما
ھي   )ت  نصوص  من  المقدس  الكتاب  في  جاء  ما  أنَّ  أبـًدا  یعني  ال  التو  في  إلیھ  أشرنا  ما  إنَّ 

 ي خطأ. كتاب صحیح ودون أ  كـتـاب متكامل" ووحدة تامة " إنَّ الكتاب المقدس "  "غـلـط". 

أیضا ما  اإلیمان واآلداب، بل  یخّص    فیمامعنى ھذا أنـّھ ال یشمل فقط ما تـُعـلـّمنا نصوصھ  
أبـًدا   بنا  تؤّدي  إنَّھا سوف ال  فیھ.  المذكورة  الشخصیات  التاریخیة وعن  تقولھ عن األحداث 

نـُفّسرھا بمسؤولیة وفطنة   أْن  إذًا  أْن نفھ–إلى الضالل والخطأ. فعلینا  مھا وكأنھا  أ ي علینا 
على   مؤسسة  طبیعي  لحدث  تاریخیة  معلومة  منظوٍر  تُعطینا  على  مبنیة  إیمانیة  نظر  وجھة 

 استعمال لغة الرموز.  بواسطة إلى أنـَّھ غالبًا ما یتّم ذلك   االنتباه ھنا یجب   إلھي.

التألیف  .11 بـ "صناعة  المقصود  أنَّ  نعلم  أْن  وقعـیـًا، علینا  ما یكون كالمنا  -اإللھیة  "   لكي 
نسانیة" التي وفقھا ُكتب الكتاب المقدس أنـَّھا تفرض علینا اْن نقرأ ما ھو مكتوب في الكتاب  اإل

 المقدس بصورة مغایرة لقراءتنا أّي كتاٍب آخر. وحسب النقاط التالیة: 
أنَّھ من المھم جًد  -بلغة بشریة و  هللاعلینا أْن نتذكر عند قراءتنا الكتاب المقدس أننا نقرأ كالم   )أ

أي الكتاب    أْن علینا اْن نفھم بدقة ما نقرأه عن العوامل اإلنسانیة الواردة في نصوص الكتاب 
 . -المقّدس 

العوامل   )ب  عن  فصلھا  یُمـكـنـنـا  ال  أعاله  اإلنسانیة  العوامل  أنَّ  االعتبار  بنظر  نأخذ  أن  علینا 
 . اإللھیة 

 د قراءتنا الكتاب المقدس یجب علینا أْن نالحظ أنـَّھ: من الضروري أن نعلم أنَّھ عن )ت 
فیھ    استعملت كتاب أدب أْي أنَّ لغـتھ مكتوبة حسب اسالیب آداب تلك اللغة. أّي أنھ قد    •

الصیغ األدبیة أو مؤثـّراتھا وكذلك بناء صیغ الجمل وما البھا من آداب لغویة. في ھذه  
التي الروابط  بفطنة عن  البحث  االسلوب    الحاالت علینا  مع  والمتفقة  المعنى  فھم  تسھل 

 األدبي.  
إنـَّھ غیر مكتوب وفق اآلداب اللغویة   • كتاب قدیم: الكتاب المقدس كتاب جـًدا قـدیـم. لذا 

أسالیب   طـیـّاتھ  بین  یُخفي  كتاب  انھ  إذًا  عنالحدیثة.  القدماء   مفاھیم  عرفھا  العالم 
المفھوم    واقعي� وحسب ي كتابة تاریخ  وسجلوھا كتاریخ لھم. لقد كانوا، ورغم اھتمامھم ف

ھو    الشائع. كما  والحروب  واالقتصاد  السیاسة  فقط  یعني  التاریخ  یكن  لم  حینذاك  ولكن 
 الحال الیوم، بل أیًضا أموًرا لھا دالالت ومفاھیم أعمق. 

الیوم   • الدین  مفھوم  یتحدد  وإیمان:  دین  القدماء   الشخصیة".   التقوى بعبارة:  كتاب  مفھوم 
كانت   القدماء  عند  المفھوم.  لھذا  مغایًرا  والتاریخكان    والدیبلوماسیة واالقتصاد    الثقافة 
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عن   ولكن  التاریخ،  عن  یتحدث  كتاب  المقدس  فالكتاب  دبني.  برباط  ببعضھا  مرتبطة 
إذًا   فھو  دیني.  تاریخ تاریخ  الصحیة    كتاب  مع عالقاتھا  تتفق  على رؤیة  بالقدرة  مشبّع 

 . لإللھھا النسبیة واھمیت

 
 الواجب البیتي 

 والعشرین،التكوین من االصحاح األول إلى اإلصحاح الخامس   قراءة سفریجب  .1
 یجب االستعداد لمناقشة اإلصحاح األول بالتفصیل  .2
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 المرحلة الثانیة 
 تاریخ الخالص  مدخـل إلى –الدرس الثالث 

 "محتویات" الكتاب المقدس؟  .1
 هللا.  وجھات نظریُحّدثنا الكتاب المقدس عن التاریخ ولكن حسب  .2
خالصنا. ولھذا نقول   دوًما تحقیقإنـَّھ یـُرینا عمل هللا على مدى األجبال والدھور الذي كان ھدفھ  .3

 أنَّ الكتاب المقدس یروي لنا " تاریخ الخالص". 
كان هللا یقطعھا    التي   الوعود   / ترتكز على جملة من العھود   " ھذهأنَّ روایتھ لــ "تاریخ الخالص  .4

   نجد نصوصھا مثبتة على صفحات الكتاب المقدس.ولشعبھ  
 ما معنى العھود وما ھي ماھیتھا؟  .5

 عھد لیس اتفاقًیة أو عـقًدا. ھًدا أو وعـًدا. اللنبدأ أوالً بما ھو لیس ع )أ
بین   )ب  تُعقد  او سیاسیة  العقود عادة عبارة عن صفقات تجاریة  أو  االتفاقیات  أو  تكون  طرفین 

أو خدمیة.  مالیة  متبادلة  التزامات  متنھا  في  تُدرج  توثیق    أكثر.  على  داللة  بأختام  تُختم  ثــمَّ 
 موجود في أسفل وثیقة العقد أو االتفاقیة. لتزام باسم الموقع الاال

قسًما. للقسم قوة تفوق قوة التعھد. فعوًضا عن    عقدا یؤدون عندما یعقد الطرفان اتفاقیة ما أو   )ت 
ف الطرف المعني باسمھ الشخصي، نجده یحلف باسم من لھ أعلى األسماء في الوجود  أن یحل

 أي باسم هللا األزلي الفائق القدرة. 
أما في العھد: فالخیر المتبادل لیس ھو أموال أو خدمات، بل إنما أفراد أو مجموعة أشخاص.   )ث 

أموال   أو  تقدیم خدمات  بذلك  نعني  بقسم ال  تقطع وعـًد مدعوًما  الذات  عندما  تقدیم  إنمـا  بل 
 بالكلیة. 

بــھ تھب المرأة   "نــذٌر" حقیقي فھو    وعدٌ أو    ولنا ھذا. إنَّھ عھـدٌ ر مثاٍل نضربھ لقلزواج خیا )ج
 ذاتھا للرجل والرجل یھب ذاتھ للمرأة. 

أكون لك إلًھــًا"  "أْن تكون لي شعبًا وأنا   :-الشعب اإلسرائیلي  -إذًا عندما یقول هللا إلسرائیل   )ح
 ". "العـھـد   . ھذا ھو ما یُـعـرف بــ)7: 6فر الخروج (راجع س 

  –یؤدي قسًما    –  اإلسرائیليأي الشعب    –إنَّ ما یؤمـل حصولھ بھذا العـھــد ھو أنَّ اسرائیل   )خ
نجد هللا    –یحلف   بالمقابل  با�.  خاص  كشعب  شریعة هللا  وفق  ذریتھ  بعده  ومن  ھو  لیحیا 

ولقاء ذلك سیكون ھناك    .-اوإلــھــأبــًا لھ  –سرائیلي یحلف ھو أیًضا لیكون إلــھــًا للشعب اإل
 من یتخلـّى عنھ.  ولعـنات علىبركات لمن سیحافظ على تنفیذ ھــذا الــعـھــد، 

التدبیر  ع )د  تاریخ  لنا  التي تروي  المقدس  الكتاب  أسفار  قراءتنا  للخالص سنالحظ    واإللھيند 
أنَّ   یعملكیف  آدم    هللا  مع  أوالً  البدایة  كانت  عائلة هللا.  لیشمل  عـھــده  تأثیر  لتوسیع  دوًما 

نــوح   لتشمل  كبرت  ثّم  فداود    فإبراھیم وحواء  كّلِ    حتى -فموسى  إلى  النھایة  في  وصلت 
 خالل العھد/الوعــد الذي وصلنا بواسطة یسوع المسیح.  من ، واألممالشعوب 

وفق   )ذ  هللا  وبنات  أبناء  لیكون  والنساء  الرجال  كلَّ  شامالً  البدایة  منذ  المخطط  التدبیر  كان 
جــدیــًدا واحـًدا متبلوًرا بالرب یسوع    عھداً والتي أصبحت    اإللھیة المتكررةالعھود/الوعود  

" یــا    –" یـ "أبــّا"    المسیح، حیث أرسل هللا روح التبني الذي بواسطتھ یُمكننا أن نـدعـو هللا
 ) 15:  1أھل أفسس  وإلى  5: 4غالطیة    وإلى أھل  15:  8(راجع رسائل القدیس بولس إلى رومیة .  -أبــانا" 

 الجدید"   “العــھــد  " و عـھــدا الكتاب المقدس أي "العــھــد القــدیــم .6
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ما جاء في أسفار الكتاب المقدسة المعروفة بــ "العـھـد   جماھیر كبیرة من المسیحیین تجھل  )أ
 ألحداث سبقت فترة حیاة یسوع المسیح األرضیة.  ألنھا روایات القـدیـم"،  

لكن عندما سنعلم أنَّ تاریخ الخالص یبدأ بخلقة العالم أي سفر التكوین من العھد القدیم الذي   )ب 
 القدیم. أھمیة العھد  تالیة، سندركاسفار  كــبــر وتوسع عبر دھوٍر وأجباٍل عدیدة مذكورة في

لم یكن الغرض منَّ تقسیم الكتاب المقدس إلى عھدین: العھد القدیم والعھد الجدید غرًضا أدبیًا   )ت 
 أو للتمیز بین فترتین تاریخیتین. 

في   )ث  سیحدث  ما  إعالن  لطریق  إعـداٌد  ھو  القدیم،  العھد  أسفار  صفحات  على  یُروى  ما  إنَّ 
 ید،الجد أسفار العھد 

الكتاب   )ج عھدي  بین  المفصلیة"  "الحلقة  بمثابة  ھما  المقدس  وصلیبھ  المسیح  یسوع  الرب  إنَّ 
 المقدس: القدیم والجدید. 

أسف )ح فترات  خالل  شعبھ  مع  هللا  قطعھا  التي  العھود  جمیع  تُنـجـز  إنَّ  نجدھا  القدیم  العھد  ار 
نھائي  :  وكـ  مـعـنـىـ:  كتـتــم  و الذي    –ھـدف  المسیح  یسوع  الوحید  بواسطة  وعــده  یعلن 

 وینفذه بالتمام. 
 التعـّرف على یسوع المسیح من دون العھد القدیم.  نتجھ من ذلك ھو أننا ال نستطیع إنَّ ما نست  )خ

 
 تفاصیل الـعــھــد القدیم:  .7

 "التــوراة".   تُـعـرف األسفار الخمسة األولي من العھد القدیم بــ )أ
I.  أسفار: الشریعة وتضّم معنى كلمة التوراة ھو 
II. واألحبار والعـدد وتثنیة اإلشتراع   التكوین والخروج 
III.  :في سفر التكوین نقرا 

 قصة الخلقة   .1
 السقوط في الخطیئة  .2
 هللا بالخالص    وعـد  .3
 الموت في حیاة العالم   دخول  .4
 خلق العالم من خالل حادثة الطوفان الذي سببتھ الخطیئة   إعادة .5
 الجنس البشري من خالل برج بابل   خطیئة رؤیة  .6
 ویعقوب (اسرائیل)  في اإلیمان: ابراھیم واسحق  آباؤنا .7
 مصر كموقع للخالص.  .8

IV.  :نقرأ في أسفار: الخروج واألحبار والعدد وتثنیة االشتراع عن 
 مصر تصبح دار العبودیة.   .1
 ى إلنقاذ أبناء شعبھ. دعوة موس  .2
 من مصر.  الخروج   .3
(األصح اربعون   .النص اإلنكلیوي حسب  أربعون یوًما في الصحراء للعبادة  .4

 سنة). 
في مسیرة الشعب اإلسرائیلي    صوم یسوع أربعین یوًما تُصبح أربعین سنةً   .5

   عدم إیمانھ با�.   بسبب 
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األول   .6 الجیل  في أرض    من -منع  الدخول  من  اإلسرائیلي  العبرانیین/الشعب 
 وكالب.  المیعاد باستثناء یوشع 

 الجیل الثاني من العبرانیین على حافات الدخول.  .7
 

 وھي:   تُعرف المجموعة الثانیة من أسفار العھد القدیم بــ "كتب التاریخ" ) ب
I.   من لكل  والقضاةسفر  ثـّم سفري    یشوع  األول  صموئیلوراعوث  وكذلك ،  والثاني 

سفري الملوك األول والثاني أیًضا وسفري األخبار: األول والثاني، وسفر لكل من:  
 ر وسفري المقابین االول والثاني وطوبیا ویھودیث واستیمیا  عـزرا ونح

i.  أرض المیعـاد". ھود  أخیًرا كیف دخل الی " 
ii.    م. ، بسبب عـدم إیمانھ "أرض المیعــاد"كیف فشل الیھود في الحفاظ على 
iii.   .دعوة القضاة لیكونوا المنقذین للعھود 
iv.   .دعـوة الملوك لتنفیذ العھود 
v.   عشر وانقسامھا إلى مجموعتین:   االثنيبین أسباط اسرائیل   االنشقاقحـدوث 
vi.   المیعاد  مجموعة األسباط العشرة معًا والتي سكنت النواحي الشمالیة من أرض

 "إسرائیل". عـُرفت بــ   والتي 
vii.    المیعاد أرض  من  الجنوبي  الجزء  سكنت  التي  الباقیین  السبطین  مجموعة 

 "یھوذا"   وعـُرفت بــ
viii.    ب والمعروفة  الشمالي  الجزء  في  الساكنة  العشرة  األسباط  وتدمیر  خراب 

 "اسرائیل. 
ix.    زء الجنوبي اللذین عـُرفـا بــ  األخیرین الساكنین في الج  وتدمیر السبطین خراب

 "یھوذا" 
 

 وھي األسفار التي عـُرفت بأسماء األنبیاء التالیة: ءكتب األنبیا ) ت
i.    ،عاموس یوئیل،  ھوشع،  دانیال،  حزقیال،  باروك،  المراثي،  أرمیا،  أشعیا، 

 عـُوبدیا، یونان، میخا، نحوم، حبقوق، صفنیا، حجـّاي، زكریا، مالخي. 
ii.    النبوآت التي تتحدث عن الخراب والتدمیر الذي حصل ألسباط إسرائیل العشرة

 التي سكنت في الشمال. 
iii.  وال الخراب  عن  تتحدث  التي  للسبطین  النبوآت  الحاصل  األخیرین  دمار 

 بــ "یھوذا" اللذین سكنا في الجنوب.  المـعـروفین 
iv.    المسیـّا" نبوآت تتحدث عن مجيء" . 
v.   .دعوة لعودة الشعب لعبادة هللا 
vi.   .معاقبة األشرار 
 

 وھي األسفار التي عـُرفت باألسماء التالیة:  كتب الحكمة:  ) ث
i.   ،سفر  ، اإلنشاد  سفر نشید ، سفر الجامعة سفر أیوب، سفر المزامیر، سفر األمثال

 بن سیراخ.  سفر یشوع ، الحكمة
ii.   .عودة قلوب أبناء الشعب إلى هللا 
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iii.   .كتب صالة ولیتورجیا الھیكل 
iv.   .تجدید شریعة موسى وإعادة المقاصد األصلیة أي محبة هللا والثقة بھ 
 

 تفاصیل العھد الجدید:  .8
 : األناجیل األربعة  )1

i.  أي اإلنجیل كما رواه متى 
ii.  اإلنجیل كما رواه مرقس 
iii.  اإلنجیل كما رواه لوقا 
iv. كما رواه یوحنا  اإلنجیل 
v.  حیاة ووصایا یسوع المسیح 

 سفر أعمال الرسل:  )2
vi.  الرسل حیاة الروح القدس في . 
vii.  .الكرازة بقیامة یسوع 
viii.  اھتداء شاوول/بولس 
ix.  رحلة بولس التبشیریة 
x.  بولس في التوقیف 

 لى: رسائل القدیس بولس ا )3
xi.  ولى والثانیة إلى أھل قورنثیة الرسالتین األو الرومان 
xii.  ورسالتھ إلى أھل غالطیة وإلى أھل أفسس وإلى أھل فیلیبي 
xiii. أولى وثانیة / یقيتسالونقولسي ورسالتین إلى أھل أھل و   
xiv.  ورسالة إلى كل   –األولى والثانیة  –اوس ورسالتین إلى طیموث 
xv. فیلمون وإلى العـبرانیین. من طیطس و 

 الكاثولیكیة: (المسكونیة/العامة)  الرسائل  )4
 رسالة یعقوب ورسالتي بطرس األولى والثانیة، وثالث رسائل لیوحنا  •
 ورسالة یھوذا.   –الثالثة األولى والثانیة و •

 كتاب الوحي أي الرؤیا  )5
 أخیًرا انتھاء الدھر  زمنیًا وعن هللا   ملكوت  اكتمال وھو سفٌر یُحـّدثنا عن  •

 الواجبات الخاصة بھذه المرحلة 
 1: 1سفر التكوین واقرأ  –افتح الكتاب المقدس  )1
 إنَّ أفضل اسلوٍب للبدایة أْن تقرأ األصحاح األول من سفر   )2

 ما یتبع    . عندئٍذ ستكون جاھًزا لقراءة التكوین اآلن وعلى الفور )أ
 دقائق.  10خصص لذلك  ذلك )ب 

النقاط   )3 یتبعھا حوار علمي حسب  دینیة،  وكأنھا نصوص  الخلیقة  تُـقـرأ قصة  األحیان  غالب  في 
 التالیة: 
ورد في القصص البابلیة  وفق تحدیدات مشابھة لم  في أغلب األحیان نُـحدد ھذه القصة   )أ

 كلكامش. إیلیش وباألسلوب الملحمي مثل: ملحمة 
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 ھذا یعني أننا سنفقد فرصة فھم ما یحاول هللا أْن یقولھ لنا.  )ب 
العالم )ت  كان  البدایة  في  أنَّ  التكوین  سفر  من  األول  اإلصحاح  من  األول  العدد    –  یُخبرنا 

خاویًا خالیًا ثّم فجأة یروي لنا ما فعلھ � لیخلق الكون بأجمعھ ضمن مراحل.  -  األرض 
بما   الھیكل  ھذا  یمأل  نالحظھ  ذلك  بعد  ثمَّ  للعالم  األساسیة  الھیكلیة  وضع  أوالھا  كانت 

 یحتاج من مرافق
الجلد   )ث  بــ  یُعرف  ما  أو  الھیكل  هللا  خلق  األولى  الثالثة  األیام  رض واأل   –السماء  –في 

 النباتي الذي غطـّى األرض. والنھار والغطاءوالبحار واللیل 
المملكة   –أي الیوم الرابع والخامس والسادس خلق هللا الممالك –في األیام الثالثة التالیة   )ج

الحیوانات  النباتی األرضیة  بفروعھا  الحیوانیة  والمملكة  بمختلف  ة  األرض  على  تعیش 
التي تعیش في  أنواعھا و الھواء  األسماك  التي تعیش في  إنھ قد خلق    –المیاه والطیور 

) والكواكب  والنجوم  والقمر  الشمس  خلق  ثمَّ  والحكام  واللیل    التي السادة  بالنھار  تتحكم 
لق هللا إلنسان ونفخ فیھ  ). أخیًرا خ19  –  14والزمن والفصول األربعة (راجع األعداد  

 لتكون لھ الحیاة والسیادة على كل المخلوقات.  روحھ 
الدقیق    یجب علینا اآلن  )ح النظام  الذي خلقھ أي أن نالحظ  الكون  لمسیرة  أوجده هللا    الذي 

أوالً ثـّم مأل فضاءات ذلك الھیكل الواسع بمخلوقات حیّة وكان ذلك   للعالم  " "الھیكل العام
ثـمَّ  بیتًا  بنى  للحیاة    سكـّن فیھ بشًرا ومخلوقات حیّة.   وكأنَّھ  دقیقًا  أخیًرا وضع لھم نظاًما 

 الیومیة. وكان ذلك على الكیفیة التالیة: 
لھما    • "حكـّاًما"  هللا  خلق  الرابع  الیوم  وفي  واللیل  النھار  هللا  خلق  األول  الیوم  ففي 

 بكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب بدقة متناھیة.   المواعید الخاصة لضبط 
الثاني عمل • الیوم  للسماء   والبحار،  السماء -  خلق -  في  أعطى هللا  الخامس  الیوم  في 

 حكاًما لھما أي من یسود علیھما: األسماك والطیور. 
في الیوم الثالث خلق هللا األرض وغطاءھا النباتي، بینما في الیوم السادس خلق هللا    •

 الحیوانات وأول مخلوقات بشریة وأُعطي لھا السلطان الكامل على األرض كلَّھا. 
یوٍم یعمل فیھ أنَّ "عملھ حسن" وأنَّ أیام العمل الستة التي عمل  كان هللا یرى بعد كل    •

العبارة   استعمال  الھدف من  إنَّ  للغایة"  "جیًدا  اإلنجاز  وكان  أھدافھا  أنجزت  خاللھا 
إشارة   ھو  للغایة"  الممالك    النتھاء "جیًدا  كل  خلق  أنھى  أنھ  طالما  الخلقة،    –دورة 

 لسلطان الحاكم. ومعھا ا –النباتیة والحیوانیة والبشریة  
 مالحظات   )خ

ھو:" كیف خلق هللا    سؤالنا  • المقدس  الكتاب  من  األولى  النصوص  ھذه  قراءتنا  بعد 
 الكون؟". 

 بكلمة یقولھا.   •
 أو بكلمة تعني أمًرا مثل "لیكن" فیحصل لألشیاء كیان أو وجود.   •
علمنا من خالل قراءتنا العھد القدیم على ضوء العھد الجدید انَّ " هللا الكلمة " الذي    •

خلق   العالم بھ  (راجع    هللا  المسیح  یسوع  الرب  یوحنا ھو  ورسالة    3-1:  1  إنجیل 
  ). 17-16: 1بولس إلى أھل قولسي  القدیس

دوًما ال فقط عند بھ وتذكره    االھتمام ما جاء في أعاله في التو أمٌر مھٌم یجب علینا    •
 قراءة الكتاب المقدس بل أیًضا عند المشاركة بالذبیحة اإللھیة. 
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 ما یقولھ هللا الكلمة یفـعـلھ.  األشیاء. وكل إنَّ هللا الكلمة یقوم دوًما بعمل   •
نقول    • لذا  وبالحقیقة،  بالفعل.  النور  یخلق  الكلمة  فا�  النور،  لیكن  یقول  فعندما 

  الكلمة یفعلھ. ونعترف بأنَّ ما یقولھ هللا
 الكلمة الحّي نفسھا تأثیر وفاعلیة في أسرار الكنیسة:  ھ للإللقـوة التي ا )د 

العشاء • في  قالھا  التي  یسوع  الرب  كلمات  الكاھن  یلفظ  مع    األخیر  الفصحى   عندما 
فالخبز والخمر في الكأس الموجودان  "ھذا ھو جسدي وھذا ھو دمي".  تالمیذه أّي:  
 إلى جسد ودم المسیح الحقیقیین.  یستحیالنعلى المذبح 

"  أعمدكأنـا أُحـلـَّك أو أنـا    كذلك عندما یلفظ الكاھن نفس كلمات یسوع عندما یقول:" •
 . إلیھا تلك الكلمات  تشیر تخلق الحقیقة التي  فھذه الكلمات 

یجب   • التي  األمور  أھم  من  ھو  الكلمة  أي هللا  لكلمة هللا  الخالّقة  القدرة  أْن  إنَّ  علینا 
 نتعلـّمـھا من نصوص سفر التكوین المبكرة القدیمة. 

 الثالوث األقدس:  )ذ
معـرفتھ   • ویمكننا  إلیھ.  اإلشارة  علینا  یجب  للغایة  مھًما  آخـًرا  أمًرا  ھناك  زال  ال 

القدم    باالستعانة في  غائرة  أزمنة  منذ  للكنیسة  العقائدي  التعلیم  في  مذكوٍر  بتلمیحٍ 
 ھو موضوع الثالوث األقدس. ذُكرت في سفر التكوین، ذلك

إلھیة ھم: هللا   • أقانیم  ثالثة  الموضوع  لدینا بخصوص ھذا  أنـَّھ  اّنْ نالحظ  اآلن  علینا 
أیًضا اآلب وهللا الكلمة المتكلم الذي نسمیھ أیًضا األبن والروح وفق (ما  الذي نسمیھ  

 ). 2: 2مقارنة ھذا النص بالنص الوارد في: رسل  . یُرجى2: 1ھو مذكور في :تك 
علینا أیًضا مالحظة النص الذي یتحدث بھ هللا مع ذاتھ حیث یخاطبھا بصیغة الجمع   •

 26:  1فیقول: "لنصنع اإلنسان على صورتنا ومثالنا لیتسلط على أسماك البحر." تك  
 27و

بھ   • لما سیوحي  إشارة  أول  لنا  فیكون  للغایة  المھم  الموضوع  إلى ھذا  أشرنا  قد  إننا 
ة حیث نسمعھ یقول: " أنَّ هللا إلھ واحـٌد في ثالثة أقانیم  الرب یسوع في نصوص تالی

 ). 19: 28وروح قدٍس (راجع متى ھم: آٌب وابٌن 
 الراحـــة  )ر

السابع   • الیوم  ما خلقھ.   ارتاح في  التالي من    هللا وبارك كل  نحن اآلن في اإلصحاح 
 )  3-2: 2سفر التكوین التالي (راجع تك. 

 معنى الراحة ال یعـنى أنَّ هللا قـد تعب واحتاج إلى راحة.  •
ننظر    • أْن  وعـٍد    إلى علینا  وكأول  كونیة  نظرة  والبركات  الراحة  في ھذه  عھد    أو 

 المقدس. التي سنلتقیھا عبر صفحات الكتاب دورة العـھـود 
 بتأسیسھ وجعلھ یوم السبت یوم راحتھ أراد أن یُعطي وعھـًدا سیبقى قائًما بینھ  إنَّ هللا  •

منھا البشریة المتمثلة باإلنسان الذي خلقھ على صورتھ. یظھر  وبین خلیقتھ وخاصة  
أنَّ    " القائل:  یسوع  تعلیم  وبین  السبت  یوم  راحة  بین  ما  ھناك عالقة  أْن  ھذا،  من 

أیًضا  السبت جـُعـِل لإلنسان، وما   السبت.  اإلنسان سید  فابن  للسبت  اإلنسان  جـُعـِل 
 ). 28و  27: 2(راجع مر 



20 

العالم   عبارة بدقة أنَّ هللا لم یخلقمعـنى ھذا أنـّھ عندما نرید أْن ندرك معـنـى ھذه ال •
  –یكون منفصالً عنھ أو من دون أّي سبب أو ھدف    أي أن  –دون سبب أو ھدف  

ارتباط. خلق هللا   أي  بینھما  یكون  ال  وأْن  بعضھما  منفصلین عن  یكونا  أن  بمعـنى 
لعـھـده   الداللة  إشارة  ھو  والسبت  لھما.  الشدید  حبھ  بدافع  البشریة  والعائلة  العالم 

 وشدة حبھ لھما. 
قادمة    • عصوٍر  في  الموضوع  ھذا  لنا  هللا  اسرائیل  سیفسر  شعب  سیعطي  عندما 

السبت،  اسرائیل  بنو  لیحفظ   " بقولھ:  ذلك  ُمحدًدا  موسى  بواسطة  السبت  شریعة 
ألنھ   بني اسرائیل عالمة أبدیة،  فھو بیني وبین .  أبدیاً حافظین إیـَّاه مدى أجیالھم عھًدا  

أیام صنع الرب   السابع استراح". (خر  السماوات في ستة  الیوم  :  31واألرض وفي 
 ) 17و 16

الكاثولیكیة   • للكنیسة  المسیحي  التعلیم  أنَّ  نالحظ  إننا   288  البند -ت.م.ك.ك.-لذا 
أولى" كــ" خطوة  الخلقة  قصة  الشاملة    یـُصنـّف  األولى  الشھادة  وكأنھا  العھد  نحو 

 لمحبة هللا الكلیة القدرة. 
یبع"  كذلك علینا أْن نالحظ أنَّ "كلمة القسم/ أي تأدیة الیمین" باللغة العبریة ھي "ش   •

وعندما  العبریة.  باللغة  سبعة  للعدد  المستعملة  الكلمة  نفس  قسٍم  یـُ   وھي  تأدیة  راد 
فـتـُستعمل ( ذلك    الحلفان)  عـن  (راجع  وعــھـًدا  نقطع  بذلك  وكأنـَّنا  الكلمة  نفس 

سبع   بـئر  قرب  قطعاه  الذي  العـھـد  وأبیمالك عن  ابراھیم  بین  الذي جـرى  الحـوار 
 .32-27: 21وفق ما جاء في تك, 

إذًا یظھر لنا انَّ ما یعملھ هللا في الیوم السابع لیس ھو الراحة بمعناھا الحرفي بـل    •
عـھــــٌد أبدي قائٌم بینھ وبین مخلوقاتھ مؤسس على صلة قرابة. سنلتقي بنموذج عـھد  

 من ھذا النوع باستمرار وعلى مدى قراءتنا اسفار الكتاب المقدس. 
 الــھـــیكـــــل   )ز

أننا   • سنالحظ  للعالم  خلق هللا  قصة  قراءتنا  یصف  عند  حیث  الروایة،  یشبھ  ما  نقرا 
عمل الخلق الذي یعملھ هللا وكأنَّ ھناك بناء لھیكل، أي مكانًا ُمـقـّدًسا سیقیم فیھ هللا، 

 وفیھ سیلتقي مخلوقاتھ. 
یكون    لیكون ھذا الھیكل مشابًھا للھیكل الذي سیأمر هللا ببنائھ في اورشلیم، یجب أن  •

أيھو   ھیكل -  أیًضا  سیستطیع    مكانً -  "الخلق  ”  فیھ  ولكي  فیھ  هللا  إلقامة  مناسبًا 
 قرابینھم/ذبائحھم.  لھ وتقدم الرجال والنساء إقامة عبادتھم 

أبـوب اإلصحاح    • العالم موصوف بوصف    38سنقرأ عن ذلك في سفر  حیث خلق 
 لمبنى ھیكل.  مشابھ 

ال  بروایة بناء  واقعیًا، عند مقارنتنا قصة خلق العالم • تي اتخذھا الیھود ھیكالً  الخیمة 
بــ    –  متنقالً  أیًضا  االجتماع  -ُعرفت  الھ  –خیمة  لبناء  مشابھة  في  یكل  سنجدھا 

إننا سنالحظ أنَّ ھذین المسكنین المقدسین المخصصین إلقامة هللا قد ُوصفا    أورشلیم، 
 . بعبارات متشابھة جــًدا ولتلك الواردة في وصف قصة خلق العالم 

 الــواجـــب الـبـیـتي 
 .50اإلصحاح   –  26اقــرأ في سفر التكوین من اإلصحاح  .1



21 

 . بتفصیل  3و  2استعـد لمناقشة ما قرأتھ من نصوص وردت في اإلصحاحین  .2
 ...................................................  
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 الـمـرحلة الثالثة
 لعالم، السقوط والوعــــد الدرس الرابع: خلق ا

I. مراجعة وتـدقیق: 
التي   النقطة  أّي عند  الدرس األخیر،  التي فیھا توقفنا في  النقطة  إلى  هللا    أنھى   فیھا لنـرجع اآلن 

هللا  م صاغ/ بنى ھیكالً بواسطة " العالم من "ال شيء" ثــّم َبعـد ستة أیابـدأ هللا خلق    خلقھ العالم. 
) إنـھ بنى حقـ�ا ھیكالً لیقیم فیھ وإلى جانبھ كل ما خلقھ. في  "لـیـكـْن"...." (وبأمره المعھود: الكلمة

قطع السابع  أبــدیًا    الیوم  بموجبھ  عــھـــًدا  العالم،  ال   ارتبط مع  دائما  ارتباًطا  تنفصم  بمخلوقاتھ   
 عـراه. 

ونـُرك اآلن  الج نرجع  "خلق  المركزیة  النقطة  على  البشري".ـّز  سنكتسب    نس  الدرس  ھذا  في 
سبق أْن سمعنا ھذه القصة مرات    وأّم العائلة البشریة.  أي: أب معلومات تخص أجدادنا األصلیین  

لتاریخ الخالص،  وتمعّ   بانتباهسنقرأھا    لكننا اآلن   عـدیدة، وأیًضا كبدایة لعالقة هللا مع  ـن كبدایة 
 . العائلة البشریة 

 

II.  الصورة األصلیةوالمرأةالـرجـل : 
 مولوٍد �   بكرٍ  ابن أول  )أ

ذكـًرا وأنثى.   .... خلقھسبق أن قیل لنا أنَّ هللا خلق اإلنسان على صورتھ.....على صورتھ اإللھیة 
التكوین   سفر  معنى:   سؤالنا   )28-26؛  1(راجع  ما  ھو:  على صورتھ  "  اآلن  اإلنسان  خلق هللا 

 جمیع البشر ھم أوالد هللا.   اإللھیة؟" معنى ذلك ھو أنَّ 
ذلك؟  نعلم  أن  یُمكننا  لقراءتنا    كیف  الكاثولیكي  االسلوب  ھدف  أنَّ  قـلـنـاه  اْن  سبق  ما  لنتذكر 

قدیم على ضوء نصوص  المقّدس ھو من أجل تمكیننا من تفسیر نصوص العھد النصوص الكتاب 
 العھد الجدید.

ن أنوش،  ث نقرأ: "....... ب حی  38:  3وفق ھذا األسلوب، لنرجع اآلن إلى إنجیل لوقا اإلصحاح  
  " و "َشبـّھ" التكوین أنَّ المفردتان "صورة    ". كما أننا سنقرأ في موقع آخــر منابن شیت، بن آدم

 .  )3: 5(راجع تك. قـد استخدمتا لوصف میالد شیت، بن آدم 
  فالن، وفق مفھوم لغة الكتاب المقدس أنَّھ ابن    وشبھھ"  معـنى العبارات "مولود على صورة فالن 

اإل یخلق هللا  عندما  لیكون  إذًا  یخلقھ  على صورتھ  ً ابننسان  القدم،    ا في  الغائرة  البدایات  منذ  لھ. 
 ذریة إلھیة.  یكونون  لھ أياً أبناؤه أوالدنالحظ هللا ینتظر شعبًا یكون 

 

 أٌب لشعٍب كھنوتـي  ) ب
 أول أبن مولود �، ویُعـتـبـر في نفس الوقت كاھنـًا.  آدم لیكونخـُلـِق 

ب تشبھ  التي  العالم  ھیكلیة  بناء  تـمَّ  كیف  رأینا  األخیر،  درسنا  جنة  في  وكانت  الھیكل  عـدن  ناء 
 یقیم هللا فیھ؟   الذي- المكان المقدس –بأنـّھا تشبھ المزار الذي یضم الھیكل  تـوصف 

أنـَّھ ال یمكن أْن یكون ھناك ھیكٌل في الوجود دون وجود كھنة فیھ لحمایتھ    ننسى  أاللكن علینا  
التي عھدھا   المسؤولیة  تقدیم األضاحي. وھذه كانت  الخدمات ومن ضمن ذلك  وصیانتھ وتوفیر 
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ف   هللا آلدم. وبدقة،  وھي  لغـویًا  الكھنوت  كلمة  لفھم معنى  للكاھن.  الرئیسیة  المھام  ذاتھ  الوقت  ي 
 عرفة بعض المعلومات عن اللغة العبرانیة. نحن بجاجة لم

ھناك بعض االمور   ). 15:  2لیفلحھا ویرعاھا ویحافظ علیھا. (راجع تك    ُوضع آدم في جنة عـدن 
 المھمة التي فـُقـدت من النص أثناء الترجمة. 

  لھاتین الكلمتین عالقة وثیقة   "شامار". و  "آبـوداه"  في النّص العبري األصلي كانت ھناك الكلمة  
الكھنوتیب اعم  ةالخدمات  التي  الوحیدة  المواقع  إنَّ  متن  لیًا  في  معًا  الكلمتان  ھاتان  فیھا  ستعملت 

المقدس كلمة  الكتاب  مقابل  تُرجمْت  وقد  العدد.  سفر  في  "  و  "خدمة"  ھي  قد    ."مھام  وأنَّھما 
لوصف واجبات الالویین. كھنة اسرائیل المعینین لخدمات من ھذا النوع. (راجع سفر    استعملتا 

 . ) 6-5: 18و  26: 6و  8-7: 3العدد 
كانت حمایة المزار والمذبح من واجبات الالویین. بینما آدم كان قـد عـُھـدت إلیھ واجبات حمایة  

.  ما سیعصي أمر هللا وال یطیعھ عند   جنة عـدن واالعتناء بھا. سیكون لمھام آدم ھذه أھمیة بالغة
 وعند خسارتھ حالة النعمة التي كان یعیشھا وسقوطھ في حبائل الخطیئة. 

كاھٍن   كأول  التكوین  سفر  نصوص  في  موصوفًا  آدم  نالحظ  أْن  ھو  اآلن  یھمنا  ما  إنَّ  ذلك،  مع 
(راجع   ألرض.مولوٍد كما أنـَّھ كان هللا قد أمــره ھو وزوجتھ حواء ألن ینموان ویكثران ویمآلن ا

اول ولٍد مولوٍد � واٌب لشعب. وبما أنـَّھ أیًضا كاھن، فالمنتظر    دمأ یُعتبر   . 28:  1التكوین    سفر
 ھو أْن یكون شعبھ شعـبًا كھنوتیًا. 

سنعثر علیھ أیًضا في قصة خلق الجنس البشري المذكورة في سفر التكوین فیما یعـني أول    ما   إنَّ 
ائلة  األصلیة التي خصصھا بالجنس البشري أي أْْن یُصبح البشر كلھم عكاھٍن مولوٍد ھو نیة هللا  

 � وشعب كھنوتي. 
یُ   استمرارنا عند   والجدید  القدیم  العھد  خالل  من  آٍت  صدى  سنسمع  اإلصغاء"  قائالً "في    : ردد 

 "سیُدعى إسرائیل أول ولٍد مولوٍد � وسیكون شعبھ شعبًا كھنوتیًا. 
اب  سیُدعى  یسوع  سیأتي  من  وعندما  الكثیرین  بین  المولودین  وأول  الجدید"  "آدم  وأیًضا  هللا  ن 

 األخوة"، والكاھن األعظم وسیُشار إلى الكنیسة بأنَّھا الشعٌب الكھنوتي. 
سنعثر على كل ھذه األمور في دروسنا القادمة من ھذه المرحلة بتفصیٍل واٍف. لكن بدایتھا جمیعًا  

 ستكون من ھنا بآدم أبینا. 
 

III. السقـوط 
 شخصیات المشھد وألغـاُزه المحیّرة  )أ

الكاثولیك  ونحن  مغالطات،  في  نقع  والعشرین؟    ألـْم  الحادي  القرن  أنـَّھ    نَّ ا أبناء  فینا  المفروض 
الخطیئة وخس في  آدم وحواء  نقرا قصة سقوط  في  ارتعندما  یعـیشان  كانا  التي  النعمة  حالة  ھما 

الثا اإلصحـاح  نصوص  في  جـاء  حسبـما  المظاھر  ضاللھا  ذلك  وبضمن  التكوین  سفر  من  لث 
منھا: ظھـور    للمیثولوجیا الخارجیة   ألغـاٍز  خـالل  ومـن  بأسلوب مخادع  االحـداث  تـروي  وھي 

ذجان وأیـضـًا ما ُسـمـي عرضیًا  الحـیـّة المشھورة بأنھا أحـیـَل حیوانات الحقول، والزوجان السا
بین   الثـمـرة  بشجرة معینة من  ف  الُمحـّرمةاألشجار وأخیًرا  الشجرة   ي المعلقة  . على مسرح  تلك 

 األحـداث.
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الكاثولیك للكنیسة  المسیحي  التعلیم  أن  ی یُنصحنا  بنوده  خالل  من  قصة ة  في    نفھم  أبوینا  سقوط 
 : 390الخطیئة وفق الضوابط التالیة وحسبما ما جاء البند 

(تك   في  السقوط  قصص  اسلوبًا  3اإلصحاح  "إّن  اعتمدت  یؤكد  )  ذلك  مع  لكنھ  خیالیًا/رمزیًا 
حصول حـدٍث ذا أھمیة بالغة، أي حـدٍث جرى في بدایة تاریخ اإلنسان. والوحي ھو الذي یُعطینا  

اإلیمانيا األوالن  لیقین  أبوانا  اقترفھا  التي  األصلیة  بالخطیئة  موسوٌم  كلھ  البشر  تاریخ  بأنَّ   ،
 باختیارھما". 

أن ما ترویھ    االعتبارالتعلیم؟ یجب علینا أوالَ أن نأخذ في  قد نسأل اآلن ما ھدف ما یقولھ ھذا  
خیالي/بلغة رمزیة، ویمیل ألن یكون اسلوبًا شعریًا    بأسلوب . ھو مكتوٌب  3ھذه القصة في تك.  

 أكثر من أن یكون اسلوبًا صحافیًا أي لیكون كلوحة فنیـّة أكثر من أْن یكون فلًما وثائقیًا. 
  صول حـدث لھ تاریخ محدد أي بدایة تاریخ اإلنسان. إضافة لذلك وماعدا ذلك إنَّ القصة تؤكـّد ح 

إلى األبد  في ذریتھما    وسیستمر   ھو األھم: ھو سقوط آدم وحواء في الخطیئة والتي استمّر أثرھا
 بھا أصبح تاریخ البشریة موسوًما. و.  "الخطیئة األصلیة"   تحت یافطة ما بُعرف بـ

أننا   القصة وكأننا نقرأ صحیفة عصریة. كما  أْن ال نقرا نصوص ھذه  أنـَّھ یجعـلنا  النتیجة ھي: 
نقرأھا وكأننا نقرأ اسطورة او حكایة من حكایات الجن أو خرافة ذات مغزى او قصة    أالأیًضا  

 لم تحصل أحداثھا البتة. 
ص سفر التكوین على  یُخبرنا العلماء المختصون بھذا الموضوع انھ من أجل فھم نصوص قص

أحسن وجھ ھو أْن نقرأه كنموذج لكتابة بأسلوب أدبي قدیم یُعـرف بــ "األمثال" والذي عادة ما  
 تتضمن طبقات من معاٍن مزدوجة. 

وعندما نقرأ اإلصحاح الثالث من التكوین بتمعن نالحظ أنَّ القصص المرویة على صفحاتھ یدور  
تتضمـّ  التي  الفقرات  من  عدد  حول  المعاني  حدیثھا  ذات  عدیدة  ومفردات  والحیل  الخدع  ن 

 . المضاعفة مثل: الحیاة والموت الحكمة واألشجار
 

 الحـیـّة التي رآھا آدم  ) ب
أمامنا من خالل سیاق التي ستظھر  الذي سنقرأه، ولنسأل    لنتمعن في مشاھدة الشخوص  النص 

مصّور حیث كنـّا نرى على  ب المقدس الة؟ قد نكون قد تعودنا تصفح الكتا " من ھذه الحیـّ   :أوالً 
صفحاتھ صورة أفعى رفیعة وكأنھا تزحف قـُرب شجرة تفاح. من المحتمل أْن علینا اآلن تغیر  

   صورة المشھد الذي رأیناه.

إنَّ اسم األفعى باللغة العبرانیة ھو "ناھاشا" وھـذا االسم یُشیر إلى شيء ھو أكثر مؤٍذ ومـُمـیـت.  
قوّيٍ للغایة ھائل  لتعـني دوَما وتشیر إلى مخلوٍق  العھد القدیم    ذكرت كلمة "ناھاشا" على صفحات 

وكذلك أیوب في  بالوحش البحري    1:  27الشر واألذى. وصفھ أشعیا في سفره    الضخامة كثیر
 بــ "الحیة الھاربة.   13: 26سفره 

  بالتنین   9و  3:  12في  ھذه الصورة ھي بكل وضوح نفس تلك الصورة التي وصفھا سفر الرؤیا  
 بیر ذي السبعة رؤوس وعشرة قرون. األشقر الك 

التكوین   سفر  في  المذكورة  الحیة  دوًما  تُفسـّر  الكنیسة  أنَّ  أیًضا  نالحظ  قد  إننا  الحال  بطبیعة 
الشر الرئیس وھو یزحف على بطنھ منتشًرا  بأنھا الشیطان ذاتھ أو األبلیس مصدر    3اإلصحاح  
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راجع   كلھا.  األرض  أرجاء  بعض ).  395-  390من    لبنود ات.م.ك.ك.  في  من    من  تعلمناه  ما 
لھا وھي   مشاھدتھ  من خالل  الحیة  لقاءه  أنَّ  یعلم  یكن  لن  آدم  أْن  المحتمل  من  أنَّھ  ھو  قراءاتنا 

 س البشر قاطبة. تزحف كان تجربة نسج خیوطھا الشریر ومعركة مصیریة لنفو

لنر  بحاجة  نحن  بكثیر من جنة اآلن  أكثر  كان  ما شاھده،  الحیات.  صغیر  ى  من  الكثیر  تحوي  ة 
سنبدأ في فھم سبب فشل آدم في انجاز مھامھ أي حمایة وحراسة زوجتھ والجنة معًا. راجع  عندئٍذ  

   )15: 2تك. 

 الـفـزع المؤدي إلى الموت!  ) ت
" نقول:  الضبابیة  الموضوع في صیغة مفھومة ورغم صورتھ  آدملوضع ھذا  إلى موٍت    انحدر 

   أبدي من شدة فزعھ ورعـبھ النَّ مشاھدتھ للحیة أفزعتھ واعتبرھا تھدیًدا لحیاتھ. 
الخاص بھذا الفھم ھو: " من أین علمنا ذلك؟ إننا    السؤال إننا نعلم أْن آدم فھم معنى الموت لكن  

جرة التفاح  ش  علمنا ذلك بواسطة اإلنذار الذي وجھھ هللا آلدم عندما قال لھ عندما ستأكل من ثمار 
فلو لم یكن آدم یعلم ما معنى الموت، عندئٍذ سوف لن یكون    ). 17:  2تك.  موتًا تمـوت" (راجع

   إنذار هللا آلدم دون معـنى.
إلًھا بعد    یصبحأي أْن    –  الحیة أْن یفعلھ  دت اسیتملك الرعب والفزع آدم في حالة عدم تنفیذ ما أر

حسب إنذار هللا خالقھ وموجده    –والموت الزؤام    لیمةاألأكلھ التفاحة وحینئٍذ ستكون لھ العذابات  
 من العدم. 

یُمكننا أن نجد ھذه الروایة للقصة وھذا المفھوم الذي كان آلدم وسقوطھ المریع مخفیًا وراء فقرة  
 . ) 15و 14: 2عبر   من رسالة بولس الرسول إلى العبرانیین (راجع 

 أيَّ خیاٍر أدبي/ضمیري او مسؤولیة في ھذا الشأن.  آلدم قولنا ھذا ال یعني ان لم یكن 
یخاف   كان  إنـَّھ  لخسارتھ.  تھدیٍد  أيَّ  دون  ومن  حیاتھ،  أجل خالص  من  كان  آدم  اختاره  ما  إنَّ 

ل الحب فوھبھ الفردوس.  من عصیان أمر أبیھ الذي یـُحبھ كلموت ویھابھ أكثر من خوفھ وفزعھ ا
 ق الجنس البشري كلـھ في بحر العبودیة وأوساخھا النتنة. بطاعتھ طلب الحیة الممیت أغر إنَّ آدم 

 

 بقیت حواء حاملة الثمرة/ التفاحة ) ث
لماذا نعتبر ما حدث غلطتھ؟  آدم؟  الحدیث عن  الموضوع بأكملھ    لماذا نحن مستمرین في  ألبس 

   موضوع خاص بــ "حـــواء؟" 
المرأة. واقعیًا علینا أن ننتبھ إلى  مع ذلك البد لنا ألْن نقول: " في البدایة وجھت الحیة كالمھا إلى  

ا كلمة "الرجل" فال   أمَّ الفقرة أربع مرات في ستة نصوص  "المرأة" مستعملة في ھذه  أنَّ كلمة 
جملة فیھا ذكر " لزوجھا" والتي تُشیر إلى أنھ كان    تأتي ظھور لھا إال في النھایة األخیرة حیث  

 موجوًدا "مـعـھـا". 
یُعلمنا أنَّ الخطأ ھو  یظھر من سیاق نصوص سفر التكو  ین اإلصحاح الثالث أن الھدف ھو أْن 

اإلیجابیات   الحیة ومن وزنت كل  التحدث مع  أي  العمل  بكل  قامت  التي  وأنَّھا ھي  المرأة  خطأ 
الثمرة/التفاحة. ما قام بھ الرجل كان    استالمھاوالسلبیات حسب ما یقولھ المثل اإلنكلیزي وأخیًرا  

ل التي أعطتھا  الثمرة  القدیس  أكل  فھم  إذًا  ولماذا  نریده حقیقة؟  ما  تُـرى ھذا ھو  یا  لكن، ھل  ھ. 
بولس الرسول ومن بعده تقلید التعلیم الكنسي ھذه الحادثة/خطیئة آدم كحادثة عرضیة في سیاق  
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:  15قور    1  وأیًضا رسالتھ   14-  12:  5  ة روم  أھل  القدیس بولس إلىھذه القصة؟ (راجع رسالة  
 . )45و 22
أنَّ آدم كان موجوًدا مع حواء طوال    –عند نھایتھا  أْن نؤكـّد أنَّ القصة تخبرنا    البدایة علینا في  

!   6: 3مجرى األحداث وفق نص سفر التكوین   الشجرة طیبة    ثمرة   الذي یقول: " ورأت المرأة أنَّ
ا زوجھا  أعطت أیضً لألكل ومتعة للعیون وأنَّ الشجرة ُمنیة للتعـقـّل. فأخذت من ثمرھا وأكلت و

   الذي معھا فأكل". 
، وھذه صیغة مفقودة في  المثنىعملیًا، في النص باللغة العبرانیة نالحظ الحیة تكلم المرأة بصیغة  

 وما إلیھا.  اإلنكلیزیة الغربیة كاللغات 
من جمیع أشجار الجنة؟". فقالت المرأة للحیـّة قال لنا:    تأكال قالت الحیة للمرأة:" أیقینًا قال هللا: ال

ا ثمر الشجرة في وسط الجنة، فقال هللا ال تأكال منھا وال تمساه   " من ثمـر أشجار الجنة نأكل، وأمَّ
موتًا ال   " للمرأة  الحیة  فقالت  تموتـا".  موتًا  فا� عالمٌ تموتان  كیال  یوم  أنـَّكما    ،    منھا   تأكالن في 

".  تعرفان  كآلھةكما وتصیران أعین تنفتح  الخیر والشرَّ
یُستنتج من ھذا أنَّ آدم كان دوًما حاضًرا في ھذا المشھد. وما ھو سبب عدم تدخلھ في الحوار  

 بین الحیة والمرأة أو إبـداء أيَّ اعتراض؟ 
إذًا النقطة المھمة في ھذا الموضوع ھي ھنا وھذا ھو بیت القصید. خوف آدم على نفسھ دفعھ  

إنـَّھ كان زوجھا، ھذا ما یؤكـده النص بدقة.    ك زوجتھ حاملة الثمرة ولتحمي نفسھا من الشر.لیتر
زوجاتھم   جانب  إلى  الوقوف  األزواج  على  یجب  أنھ  دوًما  المفروض  ھو  تطلبت    –ما  وإْن 

 االحوال أْن یُضحوا بحیاتھم من أجلھنَّ ھذا ما تفرضھ المحبة الزوجیة. 
 

IV.   فشل في درس الحب 
 واألنانیة   التضحیة )أ

الجواب: إنَّ ما نالحظھ ھو فشل آدم في  سیمون  ا نالحظھ یحدث ھنا في جنة عـدن؟  مّ قد نسأل عـ
 امتحان لحـبـّھ، وھذا لم یكن فقط فیما یعني حبھ لحواء بل أیًضا حبھ �. 

 واإلنسان. لجنة، مكان إقامة هللا ا )مزار(كان هللا قد أسند آلدم مسؤولیة الحفاظ على  
الجنة وال زوجتھ وال   یحِم  لم  إنـَّھ  واجبھ،  تأدیة  في  آدم  فشل  الحیـَّة  مع  الحاصلة  المواجھة  في 

اآلن ھو لماذا امتحن هللا آدم بھذا النوع من االمتحان؟ الجواب ھو: إنھ قد امتحنھ    السؤالنفسھ.  
بالموضوع أْنھ مستعد لیھب  ألنَّ وعــد الحب یحتاج إلى أنَّ یُثبت الشخص المعني    امتحان بھكذا  

ذاتھ بالكلیة وأْن یُضحي بھا بالتمام لمن أحّب، إضافة إلى ذلك أنَّ ضرورة إنجاز المھام الخاصة  
 . أیضاً ذلك بالعالقات اإلنسانیة مع هللا تُحـتـّم 

  یـًرجى أْن نتذكر ما سبق قولھ في درسنا األخیر: "الـعھــد یعـني أنَّ "هللا یھب نفسھ" لشعبھ وأنَّ 
 . -�  –"یھبوا أنفسھم" لھ   ألن   ینذرواأْن  بالقنابل على أبناء الشعب  

  � یُقـّدموا  أْن  الشعب  ابناء  على  یجب  أْنھ  المقدس  الكتاب  في  ذكره  جاء  عـھٍد  كّلِ  في  نالحظ 
 قـربانًا رمزیًا عن أنفسھم.  

كرمٍز لتقدیم "أنفسھم"  ما یـُقـّدم الشعب الضحیة � وعـد من دون ضحیة أو قربان. عند ال عھد أو 
ھم بالذات لھ. فالقربان ھو بمثابة الدفعة التعویضیة الرمزیة االولى عن العصیان الذي ارتكبوه  
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كیانھم   ذلك  وبضمن  یملكونھ  ما  كل  تقدیم  برغبتھم  اعتراف  أیًضا  ویشبھ  المبرم.  العـھـد  تجاه 
 . بالكلیة �

"ن أنَّ  الخالص  قصة  خالل  من  رؤیتھ  نستخلص  ما  من  إنَّ  نوعٍ  كلَّ  من  ضحیة  قدم  ــوح" 
الحیوانات التي أخذھا معھ في الفلك/ السفینة، ثـمَّ نرى ابراھیم یُطلب منھ تقدیم أبنھ الوحید اسحق  

من الشعب اإلسرائیلي في زمن موسى أن یقدم كل فرد حمالً طاھًرا دون عیب    وسنطلب ضحیة.  
كانت األضاحي تُقـّدم قرابیًن  -الملك سلیمان  –تعـویًضا للحریة التي تمتع بھا. وفي زمن ابن داود 

 یومیة في الھیكل لذلك ضحى یسوع بذاتھ بالكلیة من أجلنا.  
یسوع   مجيء  قبل  أبرمت  التي  والعھود  قـُطعت  التي  الوعود  كـلَّ  حبائل  انھارت  تقاوم  ولم 

بالكامل  الحب الشیطان  فشل  كان  السبب  ذلك؟  كان  لماذا  نسأل  قد  كان جزئیًا.  نجاحھا  وفشل  .   ،
 األضاحي، ألنَّ أبناء الشعب اإلسرائیلي كانوا یرفضون أن یھبوا أنفسھم بالكامل. 

في الوقت ذاتھ عملوا أعماالً ملؤھا الغباء  یة التالیة أعماالً عظیمة لكنھم  أنجز نوح وابراھیم والبق
الرھیبة،   الوعي.    اتخذ   فإبراھیم والخطایا  وفقدان  السكر  تملكھ  أن  نـوح شرب حتى  لھ محظیة، 

موسى فقد حزمھ في البریة، الشعب اإلسرائیلي عبد عجل الذھب، داود ارتكب خطیئة الزنى مع  
 ویة لحرمھ إضافة لبناء ھیكلھ الشھیر. "بأثشیبع"، ابنھ سلیمان بنى لھ زا

لختم الذي بھ تمیزت كافة العھود. عملیًا  الدالة الفارقة وا  نا نالحظ في سقوط آدم بدایة لظھور إن
حقـّھا   البشریة  فقدت  األصلیة،  آدم  خطیئة  عن  الناجم  الشدید  البشري  الجنس  ضعف  وبسبب 

 أي میراثھا اإللھي وعـضویتھا في عائلة أ�.  –بالوالدة 

 تـھدیـدات الموت  ) ب
ى القصة التي  قي مرة أخرى نظرة علضوع یسوع؛ لنلتركنا موضوع آدم وانتقالنا إلى موقبل 

لنا الحدث المھم الذي فیھ أمر هللا آدم وحواء أن ال یأكال من ثمر شجرة معرفة الخیر   روت 
والشر. وخاصة قولھ لھم: " عندما ستأكالن من ثمرھا موتًا تموتان". إنَّ قول هللا آلدم ھـذا إنـّذاٌر  

 ). 17: 2تـك (راجع عنھ   خطیر وواضح المعنى

ا األمر الصادر من عند هللا تكرار لـكلمة "تموتان" داللة على شدة  یوجد في النص العبري لھذ 
ا في العربیة فجاء التوكید بصیغة "موتـًا تموتان". تُـرى ما سبب ھذا التكرار   التأكید والتھدید. أمَّ

 لكلمة تموتان. وھل لكلمة تموتان الثانیة قوة أكبر من األولى؟ 

لذا نسمعھا تقول آلدم وحواء: " بكل تأكید إنكما لن  الحیة عارضت أمر هللا على الفور وبشدة،  
(راجع   وما    ). 4:  3تك  تموتان"  الخیر  ما  یعرف  الذي  هللا  مثل  ستصبحان  "إنكما  أضافت:  ثمَّ 

 ). 5: 3تك الشر" (راجع  
سو  أنَّھما  والشر  الخیر  معرفة  شجرة  ثمر  سیأكالن  عندما  ستكون  الحقیقة  یموتان،  وأنَّ  لن  ف 

 . ) 7: 3تك (راجع   نھما ویعرفان فوًرا أنھما عریانان كما ھو واقعھما ستنفتح أعی وعوض ذلك 
وھل كان هللا كاذبًا فیما قالھ لإلثنین؟ ما ھو مؤكـد أّن الحیة أقفلت    فھل كانت الحیة على حق؟ 

 الطریق بوجھ آدم وحواء حسب الظاھر. 
 المنشود. ولكن بطبیعة الحال الطریق الذي أغلق لیس الطریق 

. وھذه كانت الحقیقة في القول الكاذب الذي  وفور أْن أكال الثمرة(روحیاً)  آدم وحواء ماتا فعالً  
یموتا   لم  وحواء  آدم  أْن  بمعـنى  الشیطان:  ً قالھ  ولكنھما    فیزیولوجیا المحرمة  الثمرة  أكال  عندما 
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ارت الطبیعیة عندما  الحیاة  فـقـد شیئًا أعظم من  قــد  إنَّھما  ذلك  فـقـد رغم  قــد  إنَّھما  الخطیئة   ا كبا 
 ترفالن بھا.  نفسھما الحیاة الفائقة الطبیعة أي حیاة النعمة التي كانت  

أُغري   عونھ    االنغمارفي    االثنان لما  دون  من  ولكن  هللا  مثل  یُصبحا  أن  محاولة  لجج  في 
المطلقتین.  بحریتیھما  الثمرة  أكال  أنھما  المؤكـد  من  الزؤام.  الموت  لقیا  كانا    ومساعدتھ  إنھما 

حینذاك یشبھان هللا الذي یُنجز ھو اآلخر كافة أعمالھ وفق حریتھ المطلقة والغیر المحدودة والتي  
دوًما ھدفھا نشر الخیر؛ بینما حریتیھما قادتاھما إلى العبودیة والھالك الدائم. أعینھما قد فُـتـحـتا  

 . المزرىعریھما فخجال من حالھما   حقًا فاكتشفا
أنّ  نعلم  (راجع إننا  اإلنسان"  یُمیت   " ألن  والقدرة  القوة  للشیطان  بول    إلى  رسالة  الرسول  س 
إلى    اء االصغكان المفروض في أدم وحواء أنَّ یعلما أنَّھ من واجبھما    ).15و  14:  2العبرانیین  

"ال تخافوا من    ما قالھ هللا لھما والذي یرتد صداه في تعالیم الرب یسوع التي تنص على ما یلي: 
اولئك الذین یقتلون الجسد، لكنھم ال یستطیعون أْن یقتلوا النفس، خافوا من الذي یقدر أن یـُدمـّر  

 )28: 10متى  إنجیل " (راجعاإلثنین، أي النفس والجسد ویلقیھما في جھنم 
 

V. لمجيء الثاني آلدم وحواءا 
هللا   أبناء  أنَّ  من  وبالرغم  وحـواء  -لكن  (أنفسھماأخرجا    قــد -آدم  المطلقة  ،  حریتھم    –وفق 

ثابتًا    المترجم)  عھًدا  یقطع  الرحوم  هللا  أنَّ  نجد  ارتكباھا.  التي  الخطیئة  بواسطة  الفردوس  من 
معھما بمخلٍص آٍت من نسلھما. بعدئٍذ أبلغھما أْن سیكون عبر التاریخ البشري "عـداوة" بین الحیة  

  : 3تـك.أي بین ذریة الطرفین. (راجع    –البشر"    جمیع  والمرأة “أم التي كانت الشیطان نفسھ    –
 . 20و 15

التو   في  إلیھ  المشار  هللا  كالم  األوائل  الكنیسة  أباء  األول"سـمـّى   Pro“وبالالتینیة    "اإلنجیل 
Evangelium”.    أْن وعـد وقطع عھًدا نجده مثبتًا على الصفحات األولى من للرّب اإللھ  سبق 
خلل الحاصل  سفر التكوین ان سیكون ھناك آدٌم جدید وحواء جدیدة إلصالح ال  –الكتاب المقدس  

 الذي سببھ الزوجان األوالن. 
(راجع رسالتھ إلى أھل قورنثیة    "آدم الجدید"وأیًضا    " آدم األخیر"یدعو الرسول بولس یسوع  

رومة    49-  45ثــمَّ    22و  21:  15 أھل  العذراء    ). 14:  5وإلى  إلى  ینظر  الكنسي  التقلید  كان 
أنـَّھا   الجدیدة"مریم نظرة  تجد نصیھما فیما    411  –  410البندین    : ت.م.ك.ك. (راجع   "الحواء 

 یلي: 
بطریقة سریة.    –  410 ویُبشره  بدعوه  ذلك  یعكس  فھو  سقوطھ.  بعد  اإلنسان  یتخل هللا عن  لم 

الشّرِ   على  المقطع   تھ وبإقامبالتغلب  ھذا  عثرتھ.  اإلنجیل"    من  "مقدمة  ُسـمـَي  التكوین  من سفـر 
البشرى الحیة    ألنھ  بین  بصراعٍ  البشرى  الفادي.  بالمسیح  النھائي    وباالنتصار  والمرأة،األولى 

 لنسل ھذه المرأة. 
التقلید المسیحي یرى في ھذا المقطع البشري یــ "آدم الجدید" الذي بطاعتھ حتى الموت    –  411

(في/فیلیبي   الصلیب  فإنَّ  8:  2موت  ذلك  والى  آدم  معصیة  عن  یُقاس  ال  تعـویًضا  یُعـّوض   (
مقدمة   في  ذكرھا  ورد  التي  المرأة  في  یرون  ومالفنتھا  الكنیسة  أباء  من  أمَّ    اإلنجیلكثیرین 

سیح" مریم على أتـَّھا "حواء جدیدة". أنـَّھا تلك التي كانت األولى، وبطریقة فریدة، استفادت  الم
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ة كلھ. وعلى  . لقد صینت من دنس الخطیئة األصلی من االنتصار على الخطیئة الذي حققھ المسیح 
 هللا،من الخطیئة وذلك بنعمة خاصة من  نوعٍ أيَّ  ترتكب   لممدى حباتھا األرضیة كلـّھا 

، نرى أیًضا الرب یسوع المسیح عندما یُخاطب أمھ في شأٍن مھٍم  "حواء" بالمرأةما یصف آدم وك
التكوللغایة یصفھا ویـدعوھا "یـا امرأة" (یُرجى مقارنة نصوص   مع نصوص    23؛  2ین  سفر 

 ).  4: 2یوحنا إنجیل 
علینا أن نالحظ أیضا الكیفیة المخالفة إلطاعة حواء أمر هللا وإنذاره عند مقارنتھا بتصرف مریم  
كلھا وبحریتھا   نفسھا  ُمدرك عندما وھبت  العجائبي والغیر  الذي بشرھا بحبلھا  المالك  وإجابتھا 

  :381لو/  رب، فلیكن لي بحسب قولك" (أنـا أمـة الالمطلقة إلرادة اآلب السماوي فأعلنت تقول:"  
إن ما جاء في  یوحنا  أو  الجلیل    5:  2جیل  قانا  یسوع وھو معھا في عرس  الرب  عندما خاطب 

 ما لي ولِك أیتھا االمرأة، لم تأِت ساعتي بعـد".  " قائالً: 
أمھ   المسیح  یسوع  الرب  وھبنا  أیًضا  ھكذا  األحیاء،  لكل  أمـ�ا  كانت  أنَّ حواء  كما  نقول،  أخیًرا 

لجمیع  أًما  لتكون  في    مریم  الواردة  النصوص  بین  (قارن  التكوین  أبناء شعب هللا    20:  3سفر 
 ).  26: 19نصوص إنجیل یوحنا و

جدید"   "آدم  كــ   " العالم  المسیح  یسوع  الربُّ  كان    –دخل  ما  /نـفـّذ  عمل  الذي  ذاك  كان  حیث 
 المفروض على آدم القدیم أْن یعملھ/ یُـنـفـّذه. 

یری  أتي  ما  لینفذ  العالم ال  إلى  لینیسوع  بل  أتي  ده ھو،  قـد  إنـَّھ  أرسالھ.  الذي  یریده اآلب  ما  فـّذ 
 ). 13: 15.ویو  45: 10مر.  لیخدم ولیضحي بحیاتھ كفدیة عن الكثیرین (راجع: 

الجنة   یسوع  الزیتون    –دخل  ولیتعـ  –بستان  في جنة عـدن  األول  آدم  دور  على  لیمارس  ّرف 
تي یجب علبھ أْن یـُقاسیھا، فسال عرقھ كعبیط  أمام اآلالم ال   ومرتجفا  رھبة الموت فخرا ُصریعـاً 

ھذه   یسوع  حالة  (قارن  مرعب  نزاعٍ  من  لھ  فیا  قمیصھ.  على  ثـّم  المحمرتین  وجنتیھ  على  دٍم 
 ). 44: 22ولوقا    46-36: 26متى  ثــمَّ بنصوص إنجیلي 19-17:  3ین و التكبنصوص سفر 

ثــمَّ سیق إلى "شجرة" كانت  )  31و  29:  27متى  ُكـلـِّل یسوع بإكلیل الشوك وُجلـد عریانًا (راجع  
شجرة معرفة الخیر    –الكنیسة الصلیب في أجیالھا األولى رمًزا لشجرة الحیاة    اعتبرت -صلیبًالھ  

:  3  ورسالة بولس إلى ألھل غالطیة  30:  5سفر أعمال الرسل  جنة عـدن. (راجع:    في-والشر
االولى    13 بطرس  نصوص    24:  2ورسالة  من  جاء  ما  مع  ذلك  متى  وقارن  إنجیل  :  26في 
39  .( 

رسالة   (راجع  وفعلھ  آدم  أراد  كما  مع هللا"  "المساواة  في  بالرغبة  یتمسك  لم  المتألم  المسیح  إنَّ 
أھل إلى  خشبة  11-5  : 2  فیلیبي   بولس  على  فامتد  بحیاتھ  یسوع  ضحـّى  ذلك  عن  عوًض   .(

بطا  مدنیًا  الصلیب  الرومان  وللجند  روحیًا  السماوي  ألبیھ  طاعة  مطلقة  بحریة  مطعمة  تامة  عة 
الروحیة   عـدن  جنة  حمایة  تُحصى    –لیحقق  ال  التي  بأجیالھا  البشریة  تسكنھ  الـذي  العالم  أي 

من ضلعھ بینما كان غائًصا في    –حواء    –خلقت عروس آدم  .  ولیخلّص الكنیسة عروسھ األبدیة 
جنب المسیح الذي فتحھ الجندي الروماني بحربتھ الحادة  نما ولـدت الكنیسة من  سنة نوم عمیق. بی

  فانبثق وھو ُمعـلـّق على الصلیب.    قاده األبدي رد الربَّ یسوع األرضي غائًصا في  بینما كان جس
القربان. (راجع   للعماد ولسر  الماء والدم رمًزا  الدامیة سیل من  الحربة  وبعد طعنة  الفور  على 

یوحنا   22-21:  2التكوین    سفر كذلك  34:  19  وأنجیل  راجع  البندین  ت. .    766م.ك.ك. 
 ). 1067و
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القبر  أخیًرا ال بد لنا لنذكر بظھور الرب یسوع القائم من بین األموات في البستان الذي كان فیھ  
یمكننا أن نجعل من    –، للمرأة التي ظـنـّت أنـَّھ البستاني  )(والقریب من المكان الذي ُصلب فیھ

  –ظھور یسوع للمرأة إشارة آلدم الذي كان المفروض فیھ البستاني الذي علیھ أن یحمي البستان  
   ).18-14: 20و 41: 19 .یو علیھا (راجع    ویحافظ-جنة عـدن 

 إننا نجد كل عھود هللا ھذه في "مقدمة اإلنجیل"  

 الواجب البیتي: 
 سفر الخروج بكامل إصحاحاتھ  اقرأ .1
 . 50 – 4استعد لمناقشة أسفار التكوین من  .2

........................................................   

 المرحلة الرابعة 
 نحو الناحیة الشرقیة من جنة عـدن، باتجاه مصر  االتجاه الدرس الخامس:

I. الناحیة الشرقیة من جنة عـدن، الفترة ما قبل الطوفان 
 قائین الرجل الشریر  )أ

األولى"   "العائلة  سّمیناه  ما  األخیر،  درسنا  في  منفیین    وھما-وحـواء  آدم-تـركنا  الجنة،  خارج 
یع، بعد أْن كانا یعیشان وفق میثاٍق  عنھا، بسبب خطیئتھما وعصیانھما أمر هللا، وسقوطھما المر

 وعـھٍد كان قد قطعھ هللا معھما. 
الذي سیتبع ما التالي  لنا بوضوح  5-4درسناه من إصحاحات (اإلصحاحان    الفصل  ) سیـبـیـّنان 

إنَّ    إننا سنـرى امتزاج بذرتي الخیر والشّر في كیان البذرة اإلنسانیة.   ثمرة "خطیئتھما األصلیة". 
آدم وحـواء    ب اإللھ أن تنبأ عنھما عندما كان سبق للر  اللتین-البذرتینبین ھاتین  التوتر الحاصل  

مجموعة  ) حالتھما اآلن تشبھ بالضبط الحالة المذكورة في  15:  3ال یزاالن في الجنة (راجع تك.  
 التالیة من سفر التكوین.  عشر اصحاحا  األحد 

الذي ولد حامالً بذرة الشّر؛ بینما كان "ھابیل"    "قائین"   ابنھما كانت أول ثـمار خطیئة آدم وحواء  
ین یقتل أخاه ھابیل. بذلك أصبح قائین أول قاتل في العالم  حمل بذرة الخیر. بعد ذلك سنرى قائی

". بعد ذلك بذرة تماًما كما كان آدم وحـواء أول ولدین �، لكنھما رفضا بتصمیم "ابّوة هللا لھما
العائلة اإلنسانیة التي أراد هللا أن یخلقھا. تحققت رمزیة ھذه الحالة في    فضت صیغة رفیھما  الشّر  

قائین � عندما في جواب  العالم �  حقد  تحقق  كما  قائین،  أین    عدم رحمة  قائین  قائین،  سألھ:" 
 ). 9: 4(تك. أخوك" فأجابھ:" ال أعلم، أحارٌس ألخي أنا؟" ھابیل 

بذلك أول    فحصل-امرأتیننمت وكبرت بذرة الشّر في قائین، فأصبح أحد أحفاده أول من تزّوج  
في جنة عدن  تعیش  األولى  العائلة  كانت  عندما  ذاتھ  اسسھ هللا  الذي  الزواج  نظام  في    انحراف 

كما ظھر التفاخر بفعل القتل، كأسلوب انتقاٍم مؤسٍس على الحقد (راجع    ).24-21:  2(راجع تك.  
 ). 24-23: 4التكوین  سفر
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 شیت الرجل الصالح  ) ب
الخیر، لما ولد لھما ابن سمـّیاه "شیت". أحفاد شیت الذین أنجبھم  بعد ذلك أنجب آدم وحـواء بذرة  

  فبدأوا -شخصیة مع هللا وتطویرھا   ت صالت ابن شیت المدعو "أنـّوش" قاموا بوضع اسس لعالقا
   ). 26: 4(راجع تك. یستشھدون باسم الرب 

تعني   التي  العبرانیة  المفردة  المفردة    "شـیـم".   ھــي   "االسم" إنَّ  ھذه  أنَّ  نـذكـّر  المناسبة  بھذا 
 سیكون لھا من اآلن فصاعـًدا أھمیة علینا االنتباه لذلك. 

اللتین   آدم  بذرتي  بین  مقارنة  یمكـّناننا من عمل  التكوین  والخامس من سفر  الرابع  اإلصحاحان 
 وعن أحفاد  ).ّ 24-17:  4  تك. لخیر والشر". نقرأ عن أحفاد قائین (راجع  وصفناھما بــ"بـذرتي: ا

(راجع   األولى    ).32-1:  5تك.  شیت  المجموعة  عن  یلي:  قائبن    –ما  أحفاٍد    –أحفاد  سلسلة 
أشرار، بنینًا وبناتًا، أّما عن المجموعة الثانیة فولد أحفاٌد صالحون ُوصفـوا بــ "أبناء السماء /هللا"  

لم یبق الشرَّ الموجود في بذرة الشّر محصوًرا فیھم، حیث سنراه یمتد فیلوث  ).  2:  6تك.(راجع  
ا. تحقق ھذا التلوث من خالل اإلغراءات الناجمة عن جمال البنات المولودات من  الصالحین أیضً 

نسل قائین. فاتـّخذوھـنَّ ابناء نسل شیت الصالحین زوجاٌت. الشّر األعظم من ذلك كان إتـّباعھم  
   ). 4-1: 6واحدة (راجع  امرأةاسلوب المك الذي اتـّخذوه قـدوة فتزوجوا بأكثر من 

ا وعدوانیةً  إنَّ عالقات الزو أكثر شر� اج التي فامت بین أحفاد شیت وحفیدات قائین أنجبت نسالً 
بــ   أخرى  مواضع  في  المقدس  الكتاب  المتكبرین"سمـّاھم  مھرة  كان   ألنھم  "الجبابرة  فّن  وا  في 

 ). 27-26: 3با. وسفر باروك   .6: 14حك.الحروب (راجع سفر الحكمة، 
ف وندم على أنـّھ صنع اإلنسان، نظًرا لما نال األرض من  قلب هللا باألس  امتأل في نھایة المطاف  

بالمناسبة نـُذكـّر أنَّ هللا واقعیا    ).12و    7و    5:  6تك.  فساد، حیث فقدت الضمائر نقاوتھا (راجع  
ال یتأسف أو یندم أو یـغـیـّر اسلوب تدبیره كما یفعل اإلنسان. إنَّ ما جاء في أعاله اسلوب رمزي  

تجاھھ، وشدة سوء األحوال    المسيءكم كان هللا متأثًرا من تصّرف اإلنسان    للحدیث لیخبرنا فقط 
 ). 6: 3 مالخيسفر   19:  23العدد التي خیمت على العالم (راجع سفر 

 

   الخالص بواسطة الماء ) ت
نسل شیت فواصل المسیرة عبر نــوح    ابالطوفان محا هللا نسل قائین بإغراقھ بمیاه الطوفان. أمـَّ 

 ). 10-9 : 6و  92-27: 5تك.  (راجع هللا  وتأیید عطف   " وحصـّلالذي "سار مع هللا 
  ). وھي9-7اإلصحاحات من    (راجع تروي لنا قصة الطوفان أحداثًا وكأنھا قصة للخلق جدیدة  

تتضمن روایات لطیفة واشارات واضحة تعود لسفر التكوین اإلصحاح األول منھ. من سیاق ما  
جاء في سفر التكوین كلھ، تظھر لنا قصة الخلق الواردة في قصة الطوفان. حیث نجد هللا وھو  

ً ة لتكوین العائلة من جدید انطالقیُعطي العالم بـدایة جدیدة. بــدای  من نسل شیت.  ا
في  نوح  آدم  یمثل  الطوفان  وعلى    اً قصة  الحیوان  مملكة  على  السلطة  هللا  یمنحھ  حیث  جدیًدا، 

  ). 3-2:  9مع    26:  1تك.  مخلوقات العالم تماًما كما كان الحال مع آدم األول (قارن ما جاء في  
لھما   قال  عندما  األول،  آلدم  كان  الذي  األمر  بنفس  نوح  هللا  وحـواء    –أمر  أن    : -آلدم  "فبعد 

التي تقول: " وبارك    ). 1:  9تك   وقال لھما" انموا وأكثروا وامألوا األرض" (راجع  باركھما هللا
وامألوا األرض". وأخیًرا فعل هللا مع نوح ونسلھ نفس    وأكثروالھم "انموا    وبنیھ وقال هللا نوًحا  
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  :9مع تك    2-1:  2تك.  (قارن ما فعلھ في البدء مع آدم. فأقام عـھـًدا مع نوح ومن بعده مع ذریتھ  
13.( 

القوس  -جدد هللا بعھده مع نوح العھد القدیم الذي أقامھ عندما خلق آدم في البدء. فكانت القوس  
ُعرف أیًضا بیوم    الذي -الیوم السابع  -لعھد جدیٍد یشبھ عھد هللا الخاص بیوم السبت    رمًزا-قـزح

الراحة. عھد هللا مع نوح یُعتبر ثاني أعظم عھد بین هللا والبشریة جمعاء. إنھ العھد المشترك بین  
 هللا وما خلقھ. كما أنـَّھ أیًضا البدایة للمبدأ التنظیمي/ التدبیري للكتاب المقدس. 

منظٌم وفق سلسلة من    المقدس یـُرجى أْن نـتـذكر ما سبق لنا أْن قلناه في الدرس االول: أن الكتاب  
العھود والمواثیق. وفي كل عھد من تلك العـھـود نالحظ ظھور قلیالً من الوحي الخاص بذاتھ.  
النواة   المعقود مع نوح نجد هللا یعطینا توجیًھا لخلقھ عائلة متفجرة كحالة  المیثاق  أو  العھد  ففي 

انتقلنا من عائلة قوامھا زوج وزوجة    الذریة منبثقة من نوح وزوجتھ وأوالدھما. إذًا ھا نحن قد 
إلى مرحلة عائلة أب وأم وأوالد ونسل متسلسل. العائلة الجدیدة تختلف كل االختالف عن العائلة  

 ظھر بكل وضوح بین العھدین أیًضا. األولى. وھذا الخالف ی
وتتج دوًما  تشیر  ومواثیق  المقدس عھوٌد  الكتاب  یعني عھود  ما  ذلك  عدا  أیًضا  نحو  تـذكـّروا  ھ 

نـوح رمز لسّرِ العماد الذي بواسطتھ نصبح مثل یسوع  جدیٍد واألبدّيٍ. إنَّ العھد مع  عھٍد یسوع ال
مع ما جاء    8و   4:  6تك.    (قارن ونوح. أي سنكون اوالد هللا المحبوبین أبناًء وبناتًا یُسُّر هللا بھم  

متى   إنجیل  الطوفان    ). 17:  3في  بمیاه  العماد  میاه  تُشـبـّھ  مواھب    حي فتمحیث  وتھبنا  الخطایا 
 ). 16: 3متى  وبین 12-8: 8تك. الروح القدس التي رمزھا حمامة (قارن بین 

رسالتھ  في  بطرس  القدیس  بالطوفان    شـبـّھ  البشري  قائالً:العماد  للجنس  الخالص  تمَّ  بمیاھھ   "
 یلي.   ما 1219و  701فنقرا في البندین  ت.م.ك.ك. في: أمـَّا  .)21-20 :3رسالتھ األولى (راجع 

الحمامة    عادت المعمودیة)    إلى   برمزه ویُشیر    (یرجع في نھایة الطوفان    ” ظھور الحمامة -  701
وفي فمھا ورقة زیتون خضراء داللة على أنَّ األرض صارت من جدید قابلة    التي أطلقھا نـوح 
في  علیھ  حمامة وحـلَّ    القدس بھیئة من ماء معمودیتھ، نزل الروح    خرج المسیح للسكنى وعندما  

المطھر  الروح ویحـلّ   ینزل المعموذیة   المعتمدین  القربان    ین في قلب  الكنائس یُحفظ  وفي بعض 
ستي في وعاٍء معدني بھیئة حمامة معلق فوق الھیكل. إنَّ رمز الحمامة ھو  المقدس، الزاد األفخار 

 لإلشارة إلى الروح القدس ھو تقلیدي في الفّن اإلقونوغرافي المسیحي.  
"وقد توسمت الكنیسة في فلك نوح رمًزا مسبقًا للخالص بواسطة المعمودیة. فبالفلك"    –  1219

قلیٌل من األشخاص   الطوفان كانت إشارة    أشخاص". "ثمانیة    أيّ -نجد عدد  لنبوءة عن  وأمطار 
"المعمودیة الُمحییة میاه    ، إْذ كان الماء یـرمز أبًضا إلى موت الخطیئة ووالدة كل بــّرٍ

 

II. ما بعد الطوفان 
 خطیئة حـام  )أ

دھا  ما یؤسف لھ ھو أنَّ تاریخ اإلنسانیة بعد حادث الطوفان یكشف لنا معلومات كثیرة یزید عد 
ما   عـدد  اعلى  عن  معلومات  من  الخلق  لنا  تلت  التي  وحواء  -لفترة  آدم  من    وما-خلق  لحقھما 

 أحداث.
فــ" أدم" (الذي معنى اسمھ بالعبرانیة ھو األرض) كان قد أعطیت لھ جنة حتى مجيء نوح الذي  

(قارن   " رجل األرض"  الكرمة وأصبح حین ذاك  وعندما    . ).11:  7تك.    مع   2:  1تك.  زرع 
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كرمة نوح    نالحظ ثمارسببًا لسقوط آدم المریع، بنفس الكیفیة    الجنة المحرمةرة  تأكـد وثبت أنَّ ثم
التي ُصنعت منھا الخمر سببًا لسقوطھ ھو أیًضا. وكما اعترف آدم بعریھ بعد سقوطھ في الخطیئة  

  ). 21:  9و  7-6:  3تك.    (راجعاألصلیة ھكذا حصل أیًضا لنوح الذي اعترف بخطیئتھ وعریھ  
 مع بعضھا البعض. ) 25: 9و  19- 14 :3تك. تائج النھائیة المتحققة (راجع یُرجى مقارنة الن

  22:  9التكوین  لنسأل عما تكشفھ لنا قصة حام مع أبیھ؟ التفاصیل التالیة وحسبما جاء في سفر  
التي تقزل:" فرأى حام أبو كنعـان عورة أبیھ فأخبر أخویھ وھما خارج الخیمة، فأخذ سام  ،  23و

اله على كتفیھما ومشیا إلى الوراء فغطیا عورة أبیھما، ووجھھما إلى الجھة  ویافث الرداء وجع
لنص   جملة خبریة  بصیغة  العبرانیة  باللغة  الفقرة  ھذه  جاءت  أبیھما".  عورة  یریا  فلم  األخرى، 

  : 20الالویین/ األحبار  فعل قبیح ارتكبھ سفـّاح قـُربى (راجع سفر    رمزي استعمل لتفسیرحدیث  
17 :81 :6 -18 .( 

الواردة في نصوص   المتعددة  الكشف عن عورة األب ھو فعٌل قبیح منعتھ أوامر هللا  اسفار  إّن 
واألحبار التي أعطیت لموسى لینقلھ للشعب اإلسرائیلي. نفس المنع والعقاب یسري على    التكوین 

ت عدم  . تنطبق ھذه األحكام حتى في حاالمع والدتھ كل سفاح قـُربى ارتكب فعًال أثیًما (زنى)  
الحّس/الشعور. بینما كان نوح فاقد الحس/الشعور بسبب حالة السكر التي سیطرت علیھ وكذلك 
لما زنى حام بوالدتھ. ال نعلم كیف كان حام یُفكـّر عندما ارتكب ھذا الفعل الشنیع. قـد یكون دافعھ  

وسیلتھ إلھانة نوح،    في ارتكاب ھذه الموبقة لیأخذ المقدرة والقوة من أبیھ؛ فكان ھذا الفعل الشائن 
:  29تـك.  عرضیة مشابھة وردت في    حصول حالة(راجع    لھ بالتمام أبیھ ولیظھر عـدم احترامھ  

 ). 22-21: 16أیًضا سفر صموئیل الثاني (راجع  . :4  - 3: 49:و 22ك 35و 32
طدام  اص لعن كنعان المولود نتیجة    إنـَّھ   /لكن رغم ذلك علینا أن نالحظ أّن نوح لم یلعن ابنھ حامأ 

ھناك    سؤالنا قـُربى.    بسفـاح  كنعان؟  نصیب  من  كانت  اللعنة  لماذا  ھو  نجدهاآلن  ضمن    تلمیح 
الذي   الجرم  طبیعة  عـن  إضافّي  تفسیًرا  بعطبنا  في    ارتكبھالنصوص  سنقرأه  ما  وفق  حام. 

"شعب   بـ  سیُعـرف  الذي  للشعب  المؤسس  األب  ھو  كنعان  أنَّ  سنالحظ  قادمة،  نصوص 
المقیتة  المحارم    الممارسات  غشیان  ا  –أي  سفر  (راجع  عائلیًا  القریبات  مع  لالویین/  الزنى 

 ). 24-23: 23وسفر الخروج   18-6: 18ار األحب
الرجل   وأخیھ شیت  الشریر  قائین  أنجب  آدم  أنَّ  فكما  نوح.  نسل  في  الشریرة  البذرة  ھو  كنعان 

أول   یُنجب  الصالحة  البذرة  صاحب  نوح  نجد  كذلك  “الصالح،  قام  –سام    –شیم"  أبنائھ  الذي 
   ). 23: 9تك.   راجع نوح ( أبیھ-عورة –بتغطیة عـُوري 

بینما كان نوح یلعـن كنعـان البذرة الشریرة، كان في الوقت عینھ یقول:" لیكن الرّب مبارٌك، إنـَّھ  
 ). 26: 9تك. ومولد الشر (راجع   الشریر كنعانعلى   ولینتصر  – سام -إلھ "شیم"  

المنا بھذه  المفـید  سفر  من  في  أیًضا  ذكرھا  جاء  الوقائع  لھذه  مشابھ  حدث  إلى  نشیر  ألن  سبة 
ھذه   نتیجة  كانت  المحارم.  بزنى  عالقة  لھا  األخرى  ھي  التي  "لوط"  قصة  ھي  تلك  التكوین. 

بـ "ال أخالقیتھ  تمـیـّز  أبطال قصة لوط    " وبـالحادثة والدة شعب  "عداوتھ الشرسة لشعب هللا". 
فاحشة الزنى    ضاجعتاه، مرتكبتانوالدھما لوط بعد ان سقیتاه خمًرا ثـمَّ  اللتان أسكرتا    : بنتاهاھم

 ).38-30:  19تك.   (راجعبالمحارم فأنجبتا منھ شعـبًا عـُرف بــ "الموآبیین" و "العمونیین" 
بذرة الخیر    –التكوین یروي لنا قصص النزاع بین بذرتي نوح    یواصل سفرنفس المنوال    على

 فاشتھرت بعداوتھا الشدیدة لشعب هللا.  ذریة حاموبذرة الشر. أّما 
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 نوح یبذل الجھود المضنیة لیكون لھ اسٌم خالدٌ  ) ب
یُدعى   "اسٌم شھیٌر"  لھا  لیكون  بابل  برج  تبني  أن  حاولت  شعـوب  الشریرة  السلسلة  من  تكّونت 

ال فقط".عبرانیة  باللغة  بھم  خاًصا  لیكون  تك.    "شیم"  تسھیالً  9  –  1:  11(راجع    إلدراك ). 
تأسیس تلك كانت من أجل  نقول: "محاولتھم  اسم هللا  "مملكة معادیة"    المقصود  یمكنھا مواجھة 

 باسم شھیر خاٌص بھم. 
االسم  -  شیم" "كمالحظة جانبیة نقول: " من المفید أْن نالحظ أن ھناك عالقة وثیقة ما بین المفردة  

انَّ الخاطئین الكبار الذین    . مالحظتنا ھذه ستقودنا لنستنتج من نصوص سفر التكوینو "هللا"  –
وردت اسماؤھم في ھذا السفر وابتداًء من آدم وحواء اللذین سقطا في حبائل الشیطان اللعین الذي  

ً . كان الھمثل هللا" أغراھما قائالً:" إنـَّكما ستصبحان   یشتھرون    دف دوًما محاولة لیكون لھما اسما
 مساعدة منھ. بھ فتسمو مكانتھما، ویعیشان دون أیة حاجة � أو 

؟ إنھ قد سمـّاه  بناءھا لنرجع بذاكرتنا إلى قائین الذي بنى مدینة. ولنسأل: " ماذا فعل بعد أْن أنجز  
إن� ما كان یھدف إلیھ بناة برج بابل ھو تمجید اسمھم  ).  17:  4.  تكراجع  باسم ابنھ "أخنوخ" (

 اسمھم الشھیر.  وتخلید عملھم عبر
بینما نالحظ أنَّ السلسلة الثانیة التي وصفنا أبناءھا بالصالحین والمحبین للخیر، فإنھم لم یحاولوا  

  . الربَّ اسم  وتمجید  والسرور  بالفرح  اكتفوا  بل  أسمھم  شأن  وإعالء  لیمجد    قائلینالتفاخر  عمل 
الصالح   الرجل  أخاه  شیت  أما  والصالح    –اسمھ.  الخیر  التھلیل    –بذرة  لرب  ا  السم فواصل 

 ). 26: 4تك.    . (راجع بركاتھوطالبًا  
فارقة.   كعالمة  اجیالھم  في  الظھور  في  تستمر  الصالحین  میزة  االتیة  النصوص  في  سنالحظ 

قائًما  ھذا ما نجده    ).25:  26(راجع تك.    وابتداًء في ابراھیم الرجل البار وفي اسحق من بعده
  ). 26:  9تك.  في مسیرة نوح الذي نسمعھ یبارك "شیم" المعطوف على كلمة الرب (راجع    أیًضا

نالحظھا تـُذكر ألول مرة في الكتاب المقدس بعد ذلك   التي  "مبارك اسم الربّ “  الصیغة  فأصبحت 
شخص أو جماعة ما مثل: مبارك اسم الرب إلھ إبراھیم    سم بأسنجد ھذه الصیغة مرتبطة بعالقة  

 سم الرب إلھ اسرائیل. اسرائیل في ھذا الدعاء یُشیر إلى الشعب اإلسرائیلي. أو مبارك ا
اصحاحات سفر التكوین التالیة عندما سیعد هللا    فارقة في إذًا سیستمر ظھور ھذه الصیغة كعالمة  

ابراھیم بأْن یجعل اسمھ عظیًما. سیكون اسم ابراھیم عظیًما عندما سیرتبط اسمھ باسم هللا. عدا  
  (راجع " الرب إلھ ابراھیم"    سنالحظ هللا یُعـّرف ذاتھ باإلشارة إلى أسم ابراھیم. فیصبح   ذلك إننا 

 ). 3: 7وأعمال   32: 22ومتى   3:  28و  24: 26
ھم دوًما أولئك الذین یُمجدون    الصالحینمع امتداد دراستنا ألسفار العھد القدیم، سنالحظ األبرار /

االسفار   (راجع  لھم  وعونھ  ومساعدتھ  بركاتھ  ویطلبون  الرب  تثنیة أسم  :  28االشتراع    التالیة: 
وسفر میخا    23:  2وسفر یوئیل   10:  18األمثال   وسفر  8:  129.  ومز 8:  124.  والمزمور. 10

 ). 12: 3 وسفر صفنیا  5: 4
 

 یخلص"  الرب   ي تعلمنا: "من یدعو باسمر العھد الجدید التھذا الواقع سنجده یتكرر ایًضا في أسفا
 ).12  :4و   21: 2وأعمال الرسل  13: 10أھل رومة  (راجع رسالة بولس الرسول إلى
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III.  أبونا ابراھیم 
 العبرانیون والسامیون  )أ

الخیر   بذرة  بــ    اإلنسانیة خطٌ ولد من  الخط  األبرار. وُعرف ھذا  الصالحین/  البشر  من  لسلسلة 
 ). 13 :14تك.   كان یُدعى "ابراھیم العبراني" (راجع باء الذي اال، ومنھ ظھر أول ""ذریة سام 
المرة  المفردة    إنـَّھا  لھذ  المقدس.  الكتاب  في  "العبرانیین"  كلمة  تظھر  فیھا  التي  عالقة  األولى 

ھو"عــابــر"  باالسم الذي  تك.  ،  (راجع  سام  وابن  یافث  نشیرلھذا    ). 21:  10أخو  أو    السبب 
"السامیین"    ابراھیم أسم  على أحفاد باألحرى نُسّمي الشعب المختار بـ "العبرانیین". بینما نُطلق  

 . السامــیــةنھ تــمَّ اشتقاق مفردة  الذي م
انتھینا من   أن  لنتجھ ابراھیم، سنقلب    على قصة التعرف  بعد  إنَّ    الصفحة  الخالص.  تاریخ  نحو 

الباقیة   الفصل    من سفرالفصول  أّي من  الفصل    12التكوین  الذین    50إلى  سنقرأ قصة اآلبــاء 
سنطلع على المعلومات الخاصة    18  :25 -  12شعب المختار. في الفصول من  وضعوا األسس لل

لنا    ستروي ف  43و  36-19:  25تك.  اسماعیل واسحق. اّما النصوص الواردة في    وبابنیھ   بإبراھیم 
فسنختتم    50  إلى االصحاح   37عد ذلك أي من االصحاح  ب: عیسو ویعقوب.  وابنیھ قصة اسحق  

عشر الذین ذریتھم كـّونت االسباط االثني عشر.    االثني ھذا السفر بالحدیث عن یعقوب وأبنائھ  
أدوار   بین  الممیز  لدوره  نظًرا  یعقوب  أبناء  أحد  یوسف  بشأن  خاص  حدیث  ھناك  سیكون  كما 

 األبناء اآلخرین. 
بتسمیتھ دوًما "إبراھیم" رغم أنَّ اسمھ في البدایة كان    ھیم سنكتفي ابراتسھیال لدراستنا موضوع  

 ). 5: 17تك.   "ابرام" وبقي ھكذا حتى أْن غیره هللا وجعلھ "إبراھیم" (راجع
مع إبراھیم. ومن خالل ھذا العھد كان التدبیر اإللھي یھدف إلعادة    عـّد العـدة لیقیم عھًداكان هللا یـُ 

 لھ إمكانات لتحقیق ھدف جدید.   وجھة توفـرتوجیھ تاریخ البشریة 
 هللا مع إبراھیم یتكون من ثالثة أقسام، تبدأ بثالث وعود ھي:   كان عھد 
 ).  1: 12تك.   وعـد بموجبھ یصبح إبراھیم أبًا ألمـّة كبیرة (راجع  •
   ).2:  12تك. إبراھیم (راجع  هللا اسموعـد بموجبھ سیعظم  •
 ). 3: 12. تك راجع واسمھ مصدر بركة للعالم كلھ (وعد بموجبھ سیكون ابراھیم  •

ذلك رفع هللا درجة وعوده إلھیة. ھنا ما سنالحظ  بعد  عندما    ھالثالثة وجعلھا مواثیق أو عھوٌد 
سیحلف هللا بذاتھ مؤكـًّدا ذلك یقسم أْن ال یجعل فقط ذریة إبراھیم أمـّة كبیرة، بل أیًضا أن یوثق  
الظلم واالضطھاد ویسكنھ في أرض   نسلھ من  یُخلـّص  أن  إبراھیم  یعد هللا  بموجبھ  عھًدا معھا، 

راھیم عظیًما؛  ھكذا سوف لن یكون فقط اسم إب  ). 21-7:  15تك.   راجعمعلومة (غریبة لھا حدود  
ثـمَّ وثـّـّق هللا میثاقھ الجدید ھذا   أبـًأ لجمھرة من الشعوب،    بقسم. بل أیًضا سیجعل إبراھیم نفسھ 

تك.    (راجع بأنھ سیقیم من نسلھ عائلة تنجب ساللة ملوًك عظام    هللا أبراھیم إضافة إلى ذلك وعـد  
17 :1-21 .( 

أبنائھا    ذریة إبراھیم أمة ال یمكن حصر عدد   رفـع هللا درجة وعـده الثالث ووثـّقـھ بقسم لیجعل
رمال شواطئ البحر. وستجد شعوب األرض    وعدد ذرات عدد نجوم السماء    حیث سیفوق عددھم 

 ). 18-16: 22تك. قاطبة البركات في نسل إبراھیم (راجع  
وفق    الص.الخبھذه العھود الثالثة الموثـّقة بقسم یریدنا هللا اْن نلتفت بأنظارنا إلى مستقبل تاریخ  

  الوقائع التالیة: 
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العھد   • بتأثیر  الخروج،  سفر  فصول  في  ذكره  جاء  حسبما  عظیمة  أمـّة  إبراھیم  أصبح 
الذي أبرمھ مع موسى، عندما جعل ذریة إبراھیم تملك أرض موعوٌد بھا لتكون ملًكا لھ  

تك.   القادمة،    ).4-3:  46(راجع  دروسنا  في  الموضوع  ھذا  عن  سنقرأ    عـنـدما إننا 
 تثنیة االشتراع.   سندرس فصول سفر الخروج وعبر اصحاحات 

لما    • بقسم  الموثـّق  الثاني  العھد  تنفیذ  داود تــمَّ  اسمھ    أصبح  یكون  أْن  وعـد  حیث  ملًكا 
:  132و   4-3:  89مز.  (راجع). وعرًشا خالًدا  9  : 7عظیًما (راجع سفر صموئیل الثاني  

11-12.( 
أنَّ   • بالتوجھ    أخیًرا، یجب علینا مالحظة  تلزمنا  المذكورة أعاله  الثالثة    بأنظارنا العھود 

  سیجعل عھده الجدید. كما أنـَّھا تؤكـّد تحقیق وعـد هللا الخاص بأنھ وبموجبھا نحو یسوع و 
أبناء إبراھیم منبع بركات لكل الشعوب. لذا نقرأ في أول سطٍر مكتوب في العھد الجدید  

 ). 1:1متى جع ابن إبراھیم" (را المسیح. ھو أّن "یسوع 
 

 المسیح ھو كاھن هللا العلي القدیر  ) ب
إبراھیم  أْن  علینا   حیاة  في  موجودة  مشاھد  ثالثة  على  النصوص  تدقیقنا  عند  أنظارنا  نـُركـّز 

 المأساویة ألنھا توصینا لننظر ما سنعلمھ في مستقبل األیام من فصول العھد الجدید. 
ملك  "ملكیصادق"  مشھد  ھو  األول  حقق  "شلیم"    المشھد  أْن  بعد  ظھوره  كان  الذي  الغامض 

  االصحاح/   تك. إبراھیم نصره الكبیر على الملوك الذین حاربھم لتحریر ابن أخیھ "لــوط" (راجع  
 ) 14الفصل 

نسب   ساللة  عدیم  وأنھ  ومجھول،  خفّي  مكاٍن  من  كان  ملكیصادق  ظھور  أنَّ  المالحظة  یُرجى 
عل نعثر  لم  "سالم"  عاصمتھ  وأنَّ  ذكر  معروفة،  أننا سنالحظ  القدیم.  العھد  في  مكتوبًا  اسمھا  ى 

مز.  نصوص الكتاب المقدس التالیة كصیغة مختصرة لالسم "أورشلیم" (راجع    " في االسم "شلیم 
76 :2 .(   

تـُلـقي ضالالً   المعلومة  إبراھیم. ھذه  قـّدم خبًزا وخمًرا وأعلن بركات  أنھ  ُذكـر عن ملكیصادق 
 خارستیة الذي أسسھ الرب یسوع حسب نصوص العھد الجدید.وتُشیر بوضوح إلى سّرِ االف

ملكیصادق   إلى  تُشیر  القدیم  العھد  الذ   بن كأ نصوص  لداود،  األبد  رمزي  إلى  كاھن  أنھ  أعلن  ي 
نظ (راجع  حسب  ملكیصادق  نراه  ).  4  : 110مـز.  ام  فـإننا  الجدید  العھد  في  لیسوع أمـَّا    رمُزا 

 ). 7 الة بولس إلى العبرانیین االصحاحرسالكاھن الملوكي األبدي األعظم (راجع 
 

 یكون مثبتًا في لحمك/جسدك  عـھـد ) ت
من قبل هللا ذاتھ على إبراھیم ونسلھ لتبقى إلى األبد.    هللا، مفروضة الختان عالمة موثـّقة بیمین  

میثاٌقـا   لیكون  لحمك  في  مثـبـّتًا  بالختان سیكون عھدي  ملكیة.  إبراھیم ساللة  ذریة  بھا جعل هللا 
الجسدیة عضو    ).14-1:  17تك.  أبدیًا" (راجع   الناحیة  أنھ من  لنا  بلحمھ لیظھر  خــُتــِن یسوع 

 ). 21: 2لوقا راجع إنجیل (لعھد ا من شعب 
العماد الذي ننظره كعالمة روحیة ھو باب ٍ    تُشیر إلى -  جسدانیة –عــدا ذلك؛ الختان عالمة مادیة  
 یشمل عائلة هللا الملوكیة.   ومیثاق جدید من خاللھ ندخل في فضاء عھد 
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سفر تثنیة    (راجعبمثابة تكریٍس الفرد بكلیتھ �    " ھوأنَّ "ختان قلفة القلب   أبلغوناسبق لألنبیاء أْن  
:  2أھل رومة  ثمَّ قارنھما مع ما جاء في رسالة بولس إلى    4:  4سفر إرمیا  و  16:  10اإلشتراع  

رسالتھ  و  25-29 في  أیًضا  جاء  ما  قورنثیى  مع  أھل  إلى  ایوصینا    ).19-18:  7االولى  فإنھ 
إنَّ   یُضیف:"  ثم  بالرب  اإلختتان  القلوب    العھد   شریعة بضرورة  على  مكتوبة  ستكون  الجدید 

رسالة بولس  ھذا ما یحدث بالعماد الذي ھـو " ختان المسیح" (راجع    ).34  -31:  31إر.  (راجع  
رسالة بولس إلى أھل  الذي ال یُقارن بالختان القدیم (راجع    ). 11:  2الرسول إلى أھـل قولوسي  

 ). 3: 3فیلیبي 
 

 . بھا الجبل ھا اسحق وصعـدحطب حملابراھیم یربط اسحق مع حزمة  ) ث
قصة   وھدف  معـنى  أنَّ  بولس  الرسول  وولدیھ یُخبرنا  اللذین:    إبراھیم  غـیـر    كان أي  أحـدھـما 

اسماعیل" أّما الثاني فكان اسحق الوریث  ویـُدعـى “شرعي ألنھ مولود من أمـة اسمھا "ھـاجر"  
إبراھیم سارة   من زوجة  وعـد هللا  بحسب  المولود  الفرق    –الشرعي  لفھم  رمـًزا  اعتبارھا  ھو 

 ).31-21: 4رسالتھ إلى أھل غالطیة راجع والجدید. (الموجود بین العھدین/ المیثاقین القدیم  
فرضھا هللا    المرعبة التيختبار/ المحنة  لكن ھناك أیًضا عدا ھذا رمزیة أعمق نستنتجھا من اال

تلك ھـي طلبھ من إبراھیم أْن یُضحي بابنھ الوحید الحبیب اسحق فیقدمھ ذبیحة    –على إبراھیم  
عندما سیضحي   بدقائقھا  تتحقق  واقعیة  ستكون  أحداثًا  تروي  بكاملھا  القصة  لمجد هللا.  ومحرقة 

المسیح على یسوع  الوحید والحبیب  بابنھ  اإللھ  التي    الرب  الصلیب  شامخة فوق    ارتفعت خشیة 
   ). 16: 3إنجیل یوحنا قمة جبل الجلجلة (راجع 

أي عندما قال هللا إلبراھیم    الثابت مرتین في قصة ابراھیم نالحظ هللا یُـثـنـي على إیمان إبراھیم  
تـٍق �، فلم  في المرة األولى: "ال تمـّد یدك إلى الصبي وال تفعل بھ شیئًا فإني اآلن عرفُت أنـََّك مـ

ابنكَ تمسك   وقال   عني  السماء  من  ثانیة  ابراھیم  الرب  مالك  نادى  لما  الثانیة  والمرة  :  وحیدك" 
تك.  بنفسي حلفت، یقول الرب بما أنـَّھ فعلت ھذا األمر ولم تمسك عنّي بنَك وحیدك...." (راجع  “

 ). 15ؤ   21: 22
یسوع، إْذ نسمعھ یقول: " إنـَّھ ھو    نفس ھذه الكلمات یقولھا الرسول بولس أثناء حدیثھ عن صلب 

إلى أھل    الرسالةراجع  الحبیب، فسلمھ للموت من أجل مغفرة خطایانا..." (  بوحیدةالذي لم یبخْل  
 ).  32:  8 رومة
 أخرى مفیدة للغایة منھا:  مشابھة متوازیات ھناك 

ومحرقة ھو جبل "موریا"  م ابنھ اسحق ذبیحة  طلب هللا من ابراھیم ان یقد مثالً: اسم الجبل الذي  
الذي منھ أتى ملیكصادق؛ وشلیم ھي الموقع الذي فیھ سیبني سلیمان ھیكل الرب    وھو نفس الجبل

  عن عبارة  "اورشلیم"    االسم  الیھودي بأنَّ واقعیًا یُخبرنا التقلید    ). 1:  3الثاني  سفر األخبار  (راجع  
تك.    راجع(  " هللا یرى"مع عبارة "هللا یوفر" األصح    –  شــلــم-  إیمانھابراھیم بربط تسمیة  

   .jiraأو  eh'yirشــلــم" باللغة العبرانیة ھي للمفردة “إنَّ الكلمة المرادفة  ). 8: 22
ق ُصلب  إنَّ  علیھا  التي  الجلجلة  جبل  یسمة  "الرب  جبل  مرتفعات  أحد  ھي  المسیح  موریا".  وع 

ا اسحق  حمل  المفترضة،  وكما  للمحرقة  أیضلحطب  ً ھكذا  صلیبھ    ا المسیح  یسوع  الرب  حمل 
وكمـا ُسمـّر یسوع على صلیبھ لیكون مریوًط ربًطا شدیًدا ھكذا ربط ابراھیم أبنھ    لیصلب علیھ.
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) الجبل  بھا  صعد  التي  الحطب  بحزمة  إنجیلاسحق  رأه    ).1:  1متى    راجع  الذي  الكبش  أما 
 الشوك.  بإكلیل إبراھیم قرب مذبح المحرقة التي أعـده رمـٌز للمسیح المكلل 

نمضي إلى   والصبيحتى الكلمات التي فالھا إبراھیم لخادمیھ." امكثا أنـتـما ھھنا مع الحمار، وأنا 
إلیكما (راجع   فنسجد ونعود  إبراھیم ھذه،  ).5:  22تك.  ھناك  أْن نس  كلمات  معھا وكأنھا  یمكننا 

بولس  ناقوًس یبشرنا بالقیامة. ھذا ھو التفسیر الصحیح لألحداث والذي أدرجھ الرسول  عھٌد أو  
كان هللا قادًرا أن یسمح بإكمال  "  : ـمَّ یضیف الرسول بعد ذلك قائالً ث  في رسالتھ إلى العبرانیین. 

یده ألبیھ سالًما لیكون ھذا  من بین األموات لیع   یـُقیمھابن إبراھیم ومن ثـمَّ    إسحق ذبیحة ومحرقة  
لقیامة یسوع. (راجع الحدث ر العبرانیین    مًزا متمًما  إلى  واقـعـیًا احتفظ    ). 19-17:  11الرسالة 

 ). 4: 22تك.لینفذ أحداث الیوم الثالث (راجع   بإسحق هللا  
"وحی  الحتساب نظًرا   بــ  للتضحیة  إبراھیم  حبھ �استعداد  شدة  الحبیب" عالمة على  وثبات    ده 

لموت، موت الصلیب جلبت لنا  إیمانھ بھ، فعلیـنـًا أْن ال ننسى أْن تضحیة الرب یسوع بذاتھ حتى ا
 ). 14: 3الرسالة إلى أھل غالطیة إبراھیم (راجع  بركات 

 

VI.  عصر/فترة اآلبـاء 
 یعقوب ھـو األصـغـر سنـ�ا  )أ

عاقرة كما كانت سارة    امرأة   بعـد أْن تقدم اسحق في العمر وأصبح شابًا تزّوج رفقة التي كانت 
.  )   3:  15و  21:  25تك.حماتھا، دعـا اسحق الرب إلھھ طالبًا ذریة كما سبق أْن فعل آبوه (راجع  

رفقة  فحبل أن  .  أمین بتوت  بلـّغھا هللا  رفقة.  رحم  في  یتقاتالن  التوأمان  كان  ذكرین    ین االثن بینما 
ا بینھما  ولكن األصغر  أمـّة  منھما  واحد  األكبوسینجب كل  یعقوب سیتسلط على  ر  لذي سیدعى 

 ). 23: 25 ك.ت الذي سیُدعى عیسو (راجع 
أن هللا   وعلینا مالحظة  التكوین،  مذكورة في سفر  ثانویة جدیدة  مؤامرة  یلي سنتحدث عن  فیما 

متیازات  غم أنَّ التقلید في العالم یُشیر إلى أنَّ االتمام تدبیره، رإل ختار دوًما االبن األصغر سـنـًا  ی
یـُ  واالفتخار  الشرف  لألكبوكرسي  الشرًع  بموجب  قربھا  مـنـح  التي  والذبائح  فالقرابین  سنًا.  ر 

قائین، واس قـّربھا  التي  ُمفـضـالً على اسماعیل ھابیل � كانت مفضـّلة على تلك  وابن    حق كان 
مھ یوسف سنراه یُصبح البطل الشجاع في سلسلة اخوتھ حسبما  یعـقوب الثاني األصغر والذي اس
الفصول األخیرة من   التكوینسنقرأه في  یفشل في سفر  لیعقوب سنجده  البكر  ا روبین االبن  أمَّ  .  
 ). 37 ن االصحاح تكویاخوتھ (راجع سفر ال الدفاع عن یوسف وإنقاذه من حقد 

الكی بھذه  هللا  تصرف  سبب  "ما  ویقول:  أحدنا  یسأل  السبب    فیة؟قـد  لمعرفة  المحتمل  فالجواب 
  الخدعة التي عـملھا ابن هللا األول آدم الذي شّوش التـنسیق النغمي الذي كان موجوًدا بین طرق 

إنـَّھ خلـّصنا  هللا الخالق وطرق اإلنسان الخلیق ینلھ اإلحباط.  ة. غیر أنَّ التدبیر اإللھي سوف لن 
عـنـّا   ال  باستخدامھرغًما  األصغر،  تحت  األبن  ھو  الخالص  تاریخ  أنَّ  لیرینا  والخاطئ  ضعیف 

تسلـّط نعمھ وإرادتھ الحرة ومحبتھ الغیر محدودة. فّسر الرسول بولس نص العھد القدیم الذي جاء  
ـلھ على عیسو من أجل أْن خطة هللا الُمختارة تقدر أْن  بھذا المعنى قائالً: " اختار هللا یعقوب وفضّ 

ل بالدعــاء.... وھذا أمٌر ال عالقة لھ بإرادة اإلنسان أو جـھـده بل  تواصل مسیرتھا ال باألعمال ب
   ). 13-11: 9أھل رومیة با� نفسھ. (راجع الرسالة إلى 
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إننا سنرى مثالً آخر مشابًھا لما قلناه في التو في فـصول أسفار الكتاب المقدس عند قراءتنا قصة  
سفر صموئیل  داود االبن االصغر لــ "یسى"، والذي امـر هللا بمسحھ بالزیت لیكون ملًكا (راجع  

األصغر  األخرونالمولودون    ).13-1:  16االول   لتاریخ    أو  المحركة  األدوات  ھـم  سنـًا 
وس  الحیالخالص.  ھذا  على  الوضع  ابن هللا  بقى  یسوع  الرب  مجيء  حتى  والحبیب،  ال  الوحید 

وأیًضا أول المولودین في عائلة هللا الجدیدة. یسوع ھو من انجز الوعود وأتــمَّ بنود المواثیق التي  
ما   وفق  والذي  اسرائیل  مع  وثـّقـت  أن  ول سبق  أ  أنـّھ  التالي  درسنا  في  ب  سنرى  ین  المولودین 

   ). 22: 4 سفر الخروجالشعوب واألمم راجع 
لیؤمـّن حصولھ على   یعقوب وخدعتھ ألبیھ اسحق  بھا  قام  التي  المأساة  نندھش من  أْن ال  علینا 
باع   إنـّھ  البركات.  ھذه  على  بالحصول  جدیر  غیر  أنـَّھ  عیسو  أثبت  األبویة.  البكوریة  بركات 

العدس من  بصحٍن  لیعقوب  بالوالدة  الشرعیة  الكتاب  حقوقھ  في  نصوص  من  نقرأه  ما  وفق   .
 ). 34-29" 25(راجع  قلیالً كان  سو بالبكوریةعیالمقدس نفھم أنَّ اھتمام 

و    و سفر    4:  12سفر ھوشع  نـقـد بعض األنبیاء موقف یعقوب من الخدعة التي طالتھ (راجع  
إننا سنراه    ألنـھ حصل على مردود خدعتھ ألبیھ، لكن خدعتھ لم تمر بسالم.).  3:  9سفر إرمیا  

لخدعة ضحیة  اآلخر  عن    ھو  عوًضا  لـیـا  من  یعقوب  زواج  بموضوع  الخاصة  "البان"  خالھ 
(راجع   المقدس  الكتاب  من  التكوین  سفر  نصوص  في  نقرأه  ما  بحسب  ھذا  :  29تـك.  راحیل، 

وأیًضا خدعة ابنائھ لھ في موضوع فقدان یوسف وبیعھ لیكون عـبـًدا وخدعة أخرى لعبھا    ).25
یواٌن وحشي افترس یوسف.  یص یوسف وعلیھ بقع دم أقنعتھ أن ح ئھ لما عرض علیھ قمأحد أبنا 

في أسفار العھد القدیم عدیدة. ُخـدع یعقوب عندما شاھد قمیص    المغفلین المرویة قصص استغالل  
 ). 33-31: 37مع  16-15: 27التكوین:  قارن نصوص یوسف ُمـدمَّ ملفوفًا بجلد عنزة للتمویھ (

راجع   عیسو)  لیغلب  اختاره  الذي  غایات هللا  خدمت  یعقوب  كـذبة  أنَّ  مالحظة  علینا  سفر  لكن 
رومیة    والرسالة   1:  3مالخي   أھل  أثار  ).13:  9إلى  إلبراھیم    ستمتد  وھبھا  التي  هللا  بركات 

یعقوب (راجع سلـّما    ).4-3  :28تك.    بواسطة  إظھاره  یعقوب من خالل  مع  وثـّق هللا تصرفھ 
السم (راجع  یصل  عینھ  بأم  لیراه  یستخدم  ).  15-10:  28تـك.  اء  یسوع  الرب  سنرى  ذلك  بعد 

تفاصیل حلم یعقوب ومشاھدتھ السلم لیوحي بھ انھ رمـٌز لھ نظًرا ألنَّ بھ التقت السماء األرض  
إلى   المؤدي  الطریق   " بــ:  یعقوب  وصفھ  ما  إلى  یُشیر  وھذا  خالقھا.  با�  التقت  الخلیقة  أي 

 ). 17: 28ثمَّ راجع أیًضا سفر التكوین  51: 1إنجیل یوحنا ع السماء" (راج 
بعد أْن قضى یعقوب لیلة بطولھا في صراع    "اسرائیل"ـّدل الرب اإللھ اسم یعقوب عندما جعلھ  ب

وقتال مریر مع مالك الرب. معنى مفردة "اسرائیل" التي أطلقھا الرب اإللھ اسًما لیعقوب ھـو: "  
 ). 5: 12وسفر ھوشع   10: 35تـك.  وتقاتل معھ" (راجع  الشخص الذي صارع مالك هللا 

 

 یوسف ویھوذا )أ

:  47تـك.    (راجع  ـة في اسفار العھد القدیمفعشر اسباط اسرائیل المعرو  االثنا كّون ابناء یعقوب  
 ).  1: 1وسفر تثنسة االشتراع  27

نجاز تدبیره اإللھي  األبن األصغر الثاني إل   یختار مرة ثانیة  هللا   أنَّ   نرى في قصة یوسف واخوتھ،
 لخالص البشر. 
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  وموتھ. وتحقق بیسوع المسیح كان عبر عذاباتھ    الخالص الذي ربحناه  أنَّ   أنـذرنا یوسف وأعلمنا
لھ. إنـَّھم باعوه بعشرین قطعة من    ولرفضھم-أبناء إسرائیل    –كان یوسف ضحیة لحسد اخوتھ  
 إنـَّھ رغم ذلك غفر لھم عملھم المشین وأنقذھم من الموت جوًعا.  الفضة لیصبح عـبـُدا في مصر.

أْن   یمكنھا  هللا  فقدرة  شّر،  من  ویفعلھ  اإلنسان  یُخططھ  قـد  ما  انَّ  أیًضا  لنا  تثبت  یوسف  قصة 
 ). 21-19: 50تـك.ع تستخدم ذلك في تحقیق التدبیر الخالصي للبشر (راج

یُعطي   وھو  الموت  فراش  على  اسرائیل  فیھ  نرى  بمشھد  القدیم  العھد  من  االول  السفر  ینتھي 
المدع وھو  أحدھم  ویبلغ  ألوالده.  خالدة  ـ بركاتھ  ملوكیة  "عائلة  لھ  سیكون  بأْن  وعـًدا  یھوذا  و 

التكوین    (راجع أضا  ).12-9:  49سفر  أثمَّ  كلھا.  العالم  شعوب  ستحكم  أنھا  یعقوب ف:    شار 
ال یزول الصولجان من یھوذا وال عصا القیادة   ھوذا شیل أسد. بنبوءتھ ھذه بجملة شھیرة تقول: "ی

قدمیھ بین  وتطیعھ    من  یأتي صاحبھا  أْن  بأنھ  إلى  ھذا  اسرائیل  كالم  الكنیسة  الشعوب". تصف 
المقدس   الكتاب  یسمیھ  الذي  المخلّص  یسوع  لمجيء  الملك" ی"المسَ وعــٌد  ُعرف سبط  .  ا/المسیح 

:  8الثاني  صموئیلسفر (راجع  سبط ملوك اسرائیل الذین من بینھم داود وابنھ سلیمان  ھ یھوذا بأنـَّ 
 ). 21-20: 4وأیًضا سفر الملوك األول   14 – 1

ا وصف یھوذا كأسد فنجده    ).16-1:  1إنجیل متى  سیأتي یسوع المسیح كأبن لـ داود (راجع   أمَّ
 .  5:  5سفر رؤیا یوحنا في في 

اري بعد خروجھا من الجھة الشرقیة من جنة عـدن ذاھبة باتجاه مصر.  اھــت عائلة هللا في البرتـ
في درسنا القادم سنرى كیف أتــمَّ هللا الوعــد الذي أعطاه اسرائیل ألبنھ یوسف حین قال لھ:" ھا  

وأنا قد أعطیتك " شكیم " عالوة على    أباءكملى أرض  إ  نذا أمـوت وسیكون هللا معكم ویردكم ئأ
 ). 21: 48تـك. اخوتك، وھو الذي أخذتھ من األموریین بسیفي وقوسي" (راجع  

 

 لطریق إلى أرض المیعـادالدرس الرابع: ا
 أھــداف الدرس:

"الخـروج"   بقراءةلنبدأ   • الالویین  و  أسفـار:  اإلشتراع  و العـدد  واألحبار/  ولـنـفھـم  تـثـنـیـة 
 نصوصھا جیًدا. 

العھد متجھ   • أقامھ مع إسرائیل على جبل سیناء، ولنرى كم ھو ھذا  الذي  لندرك جیًدا عـھـد هللا 
 نحو مستقبل األیام وھدفھ إنجاز مضامینھ في عھد یسوع المسیح الجدید. 

  "قائد أنَّ األشخاص واألحداث الرئیسیة المذكورة في ھذه األسفار مثل: موسى   اً لندرك إدراًكا جید  •
أو  "  اإلسرائیليالشعب   المیعاد؛  أرض  باتجاه  األحمر  بحر  عبوره  للشعب    دعوةعند  هللا 

 اإلسرائیلي لتأسیس "مملكة كھنوتیة" حسب تفسیر التقلید الكنسي. 
 

I. مراجعة وتدقیق 

 One down, 72 to Go )أ
الدرس   التكوین، واآلن سنخصص ھذا  للتعرف  إننا قـد صرفنا وقتًا طویالً في دراسة سفر 

والعدد   واألحبار  الخروج  سفر  فصول  عبر  اكتسبھا  التي  اإلسرائیلي  الشعب  خبرة  على 
 وتـثـنـیـة االشتراع. 
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 القصة تواصل مسیرتھا  ) ب
دروٍس   في  فھمناه  لما  أحداث    سابقة من خالل مراجعة سریعة  مع  أین وصلنا  إلى  سندرك 

 القصة المرویة في فصول قرأناھا وفھمناھا. 
ین لھ، واتخذھما ولدین  ق الرجل والمرأة على صورتھ وشبیھ خلق هللا العالم من العدم ثم خل

السیدین المتسلطین على مملكتھ اإللھیة على وجھ األرض. بعد ذلك أقام    ولیكونا خاصین لھ،  
 یمنحھما بركاتھ ومن خاللھما للعالم كلھ. هللا عـھـًدا معھما ل 

بالوالدة   المكتسبة  الشرعیة  حقوقھما  ورفضا  العھد  ذلك  نقضا  وحواء  آدم  -بالخلق  –لكن 
ألنھما كانا أول عائلة بشریة على وجھ األرض. نمیا وترعرعا في المنفى بعد أن عاشا فترة  

المقدس ومسقط رأسیھما األصلي    –في جنة عـدن   بدماء  ذریتھ  –المزار  ما سقت األرض 
 بعضھم البعض ونشرت الشرَّ في أرجاء العالم. 

واألبرار   الصالحین  وخلـّص  األشرار  هللا  أباد  أْن  بعد  ثانیة،  العالم  هللا  خلق  لذلك  نتیجة 
بطوفاٍن ھائٍل. بدأ هللا من جدید یرعى العائلة البشریة من خالل عائلة نوح وأوالده. غیر أنَّ  

أرجاء العالم من جدید. أننا قـد   االضطراب ھ آدم وأمھ حـواء. فمأل  نوح أیًضا سقط مثل أبی
بكل   السماء،  في  قمتھ  برج  بناء  یحاولون  البشر  نتأمل  عندما  وأثره  االضطراب  ھذا  نرى 

 عناء وجھٍد رمًزا لرغبتھم في إعالء شأنھم وتفاخًرا باسمھم ومن دون هللا أو مساعدتھ. 
لیصبحوا شعوبًا وأمًما متمیزة بلغاتھا وتقالیدھا وثقافاتھا  في بابل شتـَت هللا سكـانھا وفرقھم  

تلك   بین  والتعاون  التفاھم  قیام  لعدم  الرئیس  السبب  كان  للبشر  الجدید  الوضع  المختلفة. 
 الشعوب واألمم. 

عائلة خاصة    سبواسطتھ یؤس  لكلیماقام هللا مرة أخرى برعایة شأن اإلنسان البار والصالح  
البدایة. فأقام عھًدا مع إبراھیم ووعـده بأن یكون لھ ذریة خالدة. ذریة  بھ. ھذا كان األمل في  

 ستنعم بنعم هللا وبركاتھ. وبواسطتھا ستنعم كل الشعوب واالمم بتلك البركات والنعم الغزیرة. 
في نھایة سفر التكوین كنـا مع عائلة أبراھیم الكبیرة التي اصبحت دوحة مترامیة األغصان  

عشر، التي یرأس كل سبٍط منھم أحد أبنائھ الذین یعودون في    االثني  بسبب اسباط اسرائیل
هللا   شعب  أصبح  عدیدة  وتعرجات  التفافات  عبر  اسحق.  الحبیب  وابنھ  ابراھیم  إلى  أصلھم 

الذي عـُرف سابقًا    إسرائیل  بناءأل بذلك تكّونت   ،"المختار الذي ُعرف أیًضا بــ "أوالد إبراھیم 
(اسرائیل ھو االسم الجدید الذي أعطاه هللا    "بــ "یعقوب" ھویة اشتھروا بھا " أوالد إسرائیل 

 نفسھ لــ "یعقوب") أثناء وجودھم في مصر. 
بھا   التي  الكیفیة  على  سنتعرف  الدرس  ھذا  لتصبح    نمت في  وتكاثرت  با�  الخاصة  العائلة 

كان مجتمعًا صغیًرا قوامھ شبكة عشائریة أبویة تحت قیادة  شعبًا ال یُعد وال یُحصى بعد ان  
موسى. ومدنیة/  الویین  كھنة/  من  مـتـكّونة  إلھي  تعیٍن  وفق  المفردة   (استعـمال   تأسست 

ثم حبریة بحكم الكھنوت الذي بھ ُختم  "    ”Patriachs"أبویة" تعریبًا للمفردة باللغة األجنبیة
ال   أحـد األسباط  بـ    فكان -الوي    سبط -  12ذكور  القدیم ُعرف  العھد  بھ في  لھ سفر خاص 

أو   بسبب   لھذا-الالویینسفر األحبار  كبیرة  أحبار    السبط میزة  قاد  اثناءھا  التي  الفترة  طول 
 ). المترجم-ھذا السبط الشعب المختار 
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II. رھـیا ابني، غادر أرض مص 
 موسى ویسوع   )أ

من المفروض أْن یكون اسم "سفر الخروج" اسًما معروفًا لدینا. كثیرة ھي اسماء األشخاص من  
بسبب   بالموت،  مھددون  وھم  ولدوا  المقدس  الكتاب  في  المذكورة  المختار  هللا  شعب  أبناء 

د في أحضان عائلة من  المراسیم لقتل كل ذكٍر بكر یول  أصدروا -فراعنة -مواجھتھم حكاًما طغاة  
 ! العبرانیینٍ 

أنـَّھ عندما ولد الرب یسوع كا   قصة في    نقـرأ  الروماني  المیالد؛  الحاكم  ھیرودس. أرسل ھذا  ن 
لحم (راجع  بیت  الذكور في  العبرانیین من  أبكار  لقتل كل  فرقًا عسكریة  الطاغیة  إنجیل    الحاكم 

أیضً   ). 16:  2متى   أْن كان ھناك فرعونًا  نقرأ  الخروج  تخطیًطا جھنمیًا    طاغیةا في سفر  دبـّر 
(راجع   والدتھ  عبراني حال  ذكر  بكر  كل  لیقتلن  قابالت مصر  فأمر  العبرانیین،  بذكور  لإلیقاع 

   ).16-15: 1سفر الخروج 
بطریق الصدفة من حكم الموت وذلك بوضعھ في "فلك" (ھذه    –العبراني األصل    –أُنقذ موسى  

الفرعونیة   للعبارة  دقیقة  ترجمة  البردي    –المفردة  من  المصنوعة    ). 3:  2خر.  راجع  (-السلة 
یرجى مالحظة أن نفس المفردة استخدمت لوصف سفینة نوح المذكورة في سفر التكوین (راجع  

 ) ).14: 6تـك. 
-1:  2  خر. موسى بجھود أمھ وأختھ (رجع    –نجا الطفالن موسى ویسوع بجھود ابناء عائلتیھما  

كالھما بقیا في    ). 10-5:  2وخر.    15-13:  2إنجیل متى  ویسوع بجھود أمـھ وأبیھ (راجع    ).01
وخر.    20:  2إنجیل متى  ن حیاتھما (راجع  وا یطلبو المنفى حتى أْن مات أولئك الحكام الذین كان 

4 :19 .( 
بالفترة   الخاصة  النصوص  في  علیھا  العثور  یمكن  ذكرناه  لما  مشابھة  كثیرة  قصص  ھناك 

نھاًرا وأربعین لیلة وھو   40فمثالً نرى یسوع یصوم  –موسى ویسوع  – االثنینالمحصورة بین 
ونرى ایًضا موسى    ). 28:  34وخر.    2:  4متى  یُقیُم في البریة بالضبط كما فعل موسى (راجع  

ل لیستلم ألواح وصایا هللا لیعطیھا لشعبھ كما فعل یسوع عند صعوده الجبل وأعطى  یصعد الجب
   ).21-1: 5وتثنیة اإلشتراع   7: 5متى   تطویباتھ للشعب الذي كان یُصغى لتعالیمھ (راجع

یم  یقوم موسى مقام النموذج االصلي لرجال هللا الحقیقیین الذین نقرأ عنھم في فصول العھد القد 
أولئك  أي    وأیًضا  یسوع  كتبوا عن  متى    ن اإلنجیلیی الذین  القدیس  منھم  بالذكر  ونخّص  األربعة، 

و   "الُمـنـقـذ"  و  "المخلص"  و  "الملك"  و  "القائد"  و  الجدید"  "موسى  بــ  یسوع  وصف  الذي 
 نبي المتألم" م" و "العامل المدھش" وأخیًرا "ال"المعلّ 

قصتھ وخاصة االجزاء التي وصف بسببھا بــ "العابر" حیث    قراءةیتصف موسى استنتاًجا من  
المّن    شقّ  بـ "واھب  الصحراء مع جماھیر شعبھ  بسبب ضیاعھ في  التائھ"  "المتجول  وبـ  المیاه 

المتذمر؛   لغـذاء شعبھ  الیومي الضروري  المنَّ  الحقیقي لكل  والسماوي" ألنھ وفر  الرمـز  بكونھ 
 شيء لدى قـّراء الكتاب المقدس الكاثولیك 

 

 ابن هللا البكر  ) ب
 من نیر العبودیة الذي كانوا یحملونھ في مصر.  دعى هللا موسى لینقـذ اإلسرائیلیین 
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 ملتزًما بالعھد الذي أقامھ مع  ما ھو المحّرك الذي سخـّره هللا لتحقیق اإلنقاذ المطلوب؟ "كان هللا 
لذا كان هللا  ).  11-8:  105  والمزمور  24:  2خر.    (راجع"  االلتزام إبراھیم واسحق ویعقوب كل  

  6:  3خر.  یُعـّرف ذاتھ لموسى بتكرار قائالً: " إني إلھ آبائكم: إبراھیم واسحق ویعقوب" (راجع  
 ). 8-2: 6و 15: 13و

أحف  من  سیتكون  الذي  الشعب  بأّن  حلًم  في  إبراھیم  أنـذر  أْن  اإللھ  للرّبِ  سـیـُستعبد  سبق  ادهَ 
).  15-13:  15راجع  ن بعد ذلك سینقذه (مائة سنة، ولك وحشیة خالل فترة أربعویُضطھد بقسوة و

استغرقت   والتي  مصر  في  یعیش  اإلسرائیلي  الشعب  فیھا  كان  التي  الفترة  في  اآلن    430نحن 
عاش السرائیلیون في رفاه  -سنة    430في البدایة أي خالل الثالثین سنة األولى من فترة الــ    ستة. 

ا معزًزا ومكرًما ألن رئیس الوزراء في  وبحبوحة بسبب االمتیازات التي تمتع بھا باعتباره ضیفً 
من أبنائھ. لكن في الفترة التالیة التي طالت أربعة قرون عاشھا شعـبًا    كان-یوسف    –ذلك الحین  

 ). 12:40خر. مستعـبـًدا مضطھًدا (راجع  
الوقت    عند نھایة القرون األربعة، أي قرون العبودیة والحرمان من الحریة، رأى الرب اإللھ أنَّ 

اھیم فینقذ ذریتھ التي غدت كبیرة كما سبق أن وعـد بھ، وأْن یُعطیھ  ان لینفذ عھده مع إبرقد ح
 ). 15-13:  28تك. راجع  ( أرًضا جمیلة وفیرة الخیرات تصبح ملًكا ثابتًا لھ 

وسفر ابن سیراخ    22:  4إبني وبكري" (راجع    إسرائیلأرسل هللا موسى إلى فرعون لیقول لھ: "
36 :11 .( 
اآلن فصاعـًدا سنالحظ الربَّ اإللھ یعمل ثانیة لیؤسس عائلتھ المقدسة. إننا نرى ذلك بوضوح  من  

إسرائیل  أنَت وذریة    –من خالل تجدید وعـده لموسى عندما نسمعھ یقول لھ: " إنني سأتخذكما  
إلًھا: (راجع    –كلھا   لكم  بي، وأكون  تعوی  ).7:  6خر.  كشعٍب خاص  استباق ھذا سیكون  ً یـًضا    ا

 ). 5: 19خر. روط عـھـد سیقطعھ هللا مع موسى على جبل سیناء (راجع لش
الشعب   مع  حدیثھ  عند  الخروج،  سفر  فصول  عبر  هللا  تصرف  طبیعة  معرفة  اآلن  لنحاول 

ما اإلسرائ من خالل  أو  موسى  عبر وسیطھ  یشبھ    یلي  ال  ھذا  منھ. تصرف هللا  بمـعـرفة  یعملھ 
خلیقتھ.    تصرف  مع  عالقتھ  قطع  خالٍق  تبیّن  إلٍھ  اآلباء  وباقي  إبراھیم  ذریة  مع  إنَّ تصرف هللا 

یخلـّص أوالده (راجع    ).6: 32تثنیة وبكل وضوح أنَّھ إلھٌ وأب حقیقي للشعب اإلسرائیلي (راجع 
(راجع    )31-  29:  12خر. الثیاب  والحكیم  ).  36-35:  12خر.ویـُلبسھم  األمین  دلیلھم  ویكون 

(راجع)،  22-21:  13خر.  (راجع   (راجع  )،  7:  17و    1:  16خر.    ویُطعـمھم  خر.  ویحمیھم 
). وأخیًرا  33و    23-1:  21و    17-1:  20خر.    ویٌعلـّمھم (راجع  )،16-8:  17و  10-29:  14

 ). 38-34: 40و 8:  25یحیا معھم (راجع خر. 
الغیر محدود (راجع  وبھم كل الحب  بة للشعب اإلسرائیلي أٌب حقیقي یحباالختصار إنَّ هللا بالنس 

   ). 11:1سفر ھوشع 
لھ وبمحبتھ  لم تنحصر عالفة هللا بالشعب اإلسرائ أٌب حقیقي  المحدودة فقط بل  یلي بكونھ  الغیر 

حقیقیًا   أبـًا  یكون  أْن  دوًما  ویرید  الشعوب  لكل  حقیقي  إلھٌ  هللا  إنَّ  البكر.  األبن  اعتبره  أبًضا 
ح الحیاة حینذاك وقبل أن تدق ساعة غروب  لجمیعھم. ھذا ما كان یحصل من مشاھد على مسر 

الفرعون، عندما كان هللا یرید قتل موسى (راجع   للشعب المصري وملكھ  -24:  4خر.  محبتھ 
أنَّ هللا جـدّي تجاه عـھـده. فال أحـد یُستثنى من فقرات العھد الشرطیة. انتھك موسى شروط   ).26

ابنھ   لم یكن  إبراھیم.  ابرمھ هللا مع  الذي  السابق (راجع  العـھـد  "جیرشوم قد خـُتـن حسب أمره 



44 

المسؤولیة على عاتقھا وأنجزت عملیة الخـتـان. ونال موسى    صفوره أخذت    ).14-9:  17تـك.  
 ثانیة.   خالص ابذلك 

 

 ضربات هللا التي نالت فرعـون  ) ت
عـوقب فرغـون ووضع شعـبھ تحت حكم القضاء اإللھي، بسبب فشلھ في احترام حقوق ابن هللا  

 . رلبكا
كبیرة غلطة  وارتكب  فرعون  ھيأخطأ  تلك  موسى  ،  إلھ  بقدرة    ). 2:  5خر.  (راجع    تھكمھ 

المصري   بھ وبشعـبھ  العادل  منفذًا قضاءه  العشرة. زار هللا فرعـون وعاقبھ  الضربات  بواسطة 
یعبد   نقرأ في  ألھھالذي  الخروج،  12:  12  عدیدة.  إعداًدا    من سفر   " لموسى:  الرب  قالھ  ا  نص�
أرض مصر، من الناس  أجتاز في أرض مصر في تلك اللیلة، وأضرب كلَّ بـكـٍر في  للفصح، أنا  

وب البھائم  الرب إلى  أنا  أحكاًما  أنـفـذ  المصریین  آلھة  (جمیع  أیضً ".  ذلك  عن  العدد  راجع  سفر  ا 
33 :4 .( 

ي قلبت  ــي" إلھ النیل لدى المصریین توبیًخا شدیًدا بالضربة الت پـُوبـّخ إلھ اسرائیل بعنف اإللھ "ھا
 ).  25-14: 7ماء النیل دًما (راجع خر.

ا اإللھة، "ھی كیت" إلھة الضفادع لدى المصریین فقد سخر إلھ اسرائیل منھا وجعلھا اضحوكة  أمَّ
 ). 15-1: 8خر. لما نفـّذ موسى ضربة مصر بالضفادع بأمر منھ (راجع  

ران المصریین فنفقت  بعد ذلك كانت الضربة التالیة طاعـون شدیٌد ضرب كل مواشي وأبقار وثی
شدة   من  للمصرین  مسخرة  البقر  إلھة  "ھاثور"  واإللھة  الثیران  إلھ  "آبیس"  اإللھ  وغـدا  فوًرا. 
ضربة الطاعون التي حلـّت بمواشیھم من بقر وثیران ودوابھم من حمیر وبغال وما إلیھا بینما لم  

 ). 7-1: 9خر. تـُصب حیوانات العبرانیین بأي أذى. (راجع 
لدى  كانت ضربة   الشمس  إلھ  "رع"  اإللـھ  لّف  فاجعة وخزیًا  األرض  على  التي خیمت  الظلمة 

 ). 23 -21: 10خر. المصریین (راجع  
كإنَّ لكل ضربة من الضربات التي ضرب بھا هللا، إلھ العبرانیین المصریین وفرعـونھم عالقة  

إل بعبادة  ُعـرفوا  المصریین  ألنَّ  ذلك  الضربة  بموضوع  الخاص  باإللھ  وحتى  وثیقة  عدیدة.  ھة 
الضربة األخیرة التي شملت ابكار المصریین یمكننا اعتبارھا ضربة خاصة تشیر عالقة الضربة  

الفر  ألن  ذلك  المصریین،  لدى  السیاسة  ُعـبـبآلھة  وأبناؤه  كإلھ  عـُبـد  ذاتھ  بعد    ھة كآلـدوا  عون 
 خاص یصبحون بعده آلھة.  باحتفال مرورھم  

اإللھیة ومعجزاتھ التي أرعبت المصریین وفرعونھم، شوھدت قدرة  من خالل مفعول أعمال هللا  
عبر  والشامل  العام  بتأثیرھا  الفعلي  وجودھا  وثبت  المحدودة  الغیر  على    هللا  المنقولة  هللا  أوامر 

لسان موسى وأخیھ ھارون، المؤیــدة بالعصا التي كانت في أیدیھما. لقد تحقق فرعون وشعـب  
  16:  9و  11:  18خر.إلھ قوي ویفوق قدرة آلھة مصر كلھا (راجع  مصر كلھ أنَّ إلھ إسرائیل  

   ). 9: 11و
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 الفصحى حملنا عـید الفصح عند الیھود و  ) ث
إسرائیل   اب  نقاذ بإتجلى فصح  إسرائیل"  اك"  التي  ر  المصریین  ألبكار  القاتلة  المالك  من ضربة 

لفرعون مصر وشعبھا، عندما    –إلھ إسرائیل  -الضربة األخیرة من ضربات هللا    بــ  رأیناه متمثلة
 تمت إبادة أبكار مصر قاطبة.  

تركیز، حیث لھذه القصة تأثیر كبیر  ب ھود بانتباه وعید قراءة تفاصیل قصة عید فصح الیعلینا أْن ن
أھمیة ح لھا  ذلك  عدا  التالیة.  وأحداثھ  ومعانیھ  القدیم  العھد  ھیكلیة  اإلیمان  على  عقائد  لفھم  یویة 

باستحقاقاتھ  ربحناه  الذي  والخالص  الصلیب،  معاني  یعني  فیما  الرب  –  الكاثولیكي  استحقاقات 
 وًما عند إقامة الذبیحة اإللھیة. ، وأخیًرا ذكرى خالصنا التي نحتفل بھا د -یسوع 

إنـَّ  ذلك  إلى  إضافة  الصلب.  مأساة  مراحل  توّضح  الیھود  عند  الفصح  عید  قصة  توجھ  إنَّ  ھا 
بذاتھ   یسوع  الرب  یتلخـّص بتضحیة  الذي  الخالص  تاریخ مأساة  تفاصیل  اكتشاف  أنظارنا نحو 

 بالكلیة و بـ "بنوتھ" على الصیب. 
كـ "فصح    منذ األیام األولى، أدركت الكنیسة واتـّخذت حدثي صلب الرب یسوع وقیامتھ من القبر

) بھا  خاص  ك.    راجع: جدید"  ك.  م.    1364و  1337و  1174و  559  –  557البنود    –ت. 
یسوع  1402واخیًرا   ربنا  لفصح  ذكرى  ھـو  العقائدي  مفھومنا  حسب  األفخارستیة  سرَّ  إنَّ   .(
التي تبدأ في العھد الجدید   كانت عقیدة الكنیسة القدیمة مؤسسة على تفسیر قصة الخروج  المسیح.

 . األربعة  األناجیل  بیسوع وبكتبة في
  ). 19یو. الفصل    الجدید بـ "قصة الصلب" المرویة في إنجیل یوحنا (راجع لنفتتح فراءتنا للعھد  

عندما صدر حكم الموت على یسوع، كان ذلك الوقت یتطابق مع فترة فصح الیھود، كان الوقت  
مع   الظھر.    لالحتفال   االستعدادات یتطابق  حوالي  الساعة  وكانت  اإلسرائیلیین  عند  الفصح  بعید 

ت وھذه الساعة بالضبط؟ حدد یوحنا ذلك ألنّھا كانت الساعة التي بھا  لماذا حدد یوحنا ھذا الوق
یو   . (راجع الفصحى عشاءھم  كان الكھنة اإلسرائیلیون یذبحون عندھا حمل فصح الیھود لتحضیرً 

19 :14 .( 
زوفا   الرومان  جند  قـدم  خاللھا  من  التي  السخریة  على  مالحظتنا  نـُركـّز  أْن  علینا  ذلك،  بعد 

خمر في  معلـّ   مغموسة  وھو  نحوه  بغصن  ورفعوھا  صرختھ  ومرارة  بعد  الصلیب  على  ق 
لیلة  المدویة أجدادھم  بھ  قام  ما  مع  ومتطابقة  شبیھة  ھذه  الجند  عملیة  كانت  عطشان".  أنا   ":

المذبوح لیـُلطخوا بذلك الدم    الفصحى خروجھم من مصر؛ أّي عندما غمسوا أیدیھم بدماء الحمل  
لمال بیوتھم كإشارة  أبواب  اقوائم  الرب  المصریین، و ك  أبكار  لیبید  بھا سیتعرف على  لذي جاء 

:  12وسفر الخروج    29:  19إنجیل یوحنا  الھویة اإلسرائیلیة التي یتمتع بھا ساكنو البیت (راجع  
22.( 

).  36و  33:  19"ما سبب عدم كسر جنود الرومان سیقان الرّب یسوع؟ (راجع یو,  لنسأل األن:
مفسًرا  یفدینا یوحنا  " عند    اإلنجیلي  بقولھ:  السبب    سفرـتـنا  عاجرمالسبب  انَّ  الخروج سنالحظ 

یعود إلى األمر الصادر من الرّب اإللھ واضع مخطط نجاة الشعب اإلسرائیلي من عبودیتھ في  
العشاء   في  سیؤكل  الذي  المذبوح  الحمل  سیقان  كسر  منع  حیث  سفر    الفصحى مصر  (راجع 

 . ) 21: 34, المزامیر: مز وأخیًرا سفر   12: 9العدد  وسفر 46: 12خروج 
ھناك حاالت تشابھ وتطابق أخرى یُمكننا العثور علیھا في نصوص قصة الصلب التي    ذلك،عدا  

رواھا یوحنا في إنجیلھ وأیًضا في قصص الصلب التي رواھا اإلنجیلیین الثالثة اآلخرین. تُقـّدم  
سفر الخروج    –لنا أحداث الصلب في العھد الجدید كأنـَّھا روایة مشابھة نقرأھا في العھد القدیم  
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الشعب  ال  – لیلة خروج  أحداث  لنا  نیر عبودیتھم.    اإلسرائیليتي تحكي  من مصر ونجاتھم من 
یُقـّدم   األعلى  الكاھن  وأبًضا  العیوب  من  والخالي  الطاھر  الحمل  یسوع  نشاھد  حمالً  ذاتھ  فیھا 

التي    لغفران خطایا البشر. كل ذلك نلمسھ واقعیًا كنسخة صورة متطابقة للصور   مذبوًحا وضحیة
 ا كلھا إشارة واضحة نحو الرّب یسوع المسیح. ھالخروج؛ حیث نجد  نصوص سفرترسمھا  

بموجب أنـّقـذ   اإلسرائیلي  حملھ    الشعب  بھ    الفصحىأحداث  الذي  وبدمھ  في مصر  تناولھ  الذي 
لطـّخ قوائم أبواب بیوتھ. حمل الفصح الیھودي كان الضحیة الذبیحة لنجاة أبكار الشعب الیھودي.  

ھذه    ). 27و  23-  1:  12  خر,   بذلك استطاع ھذا الشعب مواصلة الحیاة والنمو المستمر (راجع 
و الصلب  یعتمد  الذي  الرب  فصح  مع  متطابقة  نراھا  لوجوده.  الحقیقة  أساًسا  حمل القیامة    مات 

  رؤیا یوحنا  سفرراجع  الرب لیحیا شعبھ الذي أُنـّـقـذ وخلص بدمھ المسفوك على خشبة الصلیب (
 ). 5:12و   11: 12و  14: 7

  .� نقدمھا  التي  الذبیحة  ھو  یسوع  الرب  بأنَّ  سنة  كل  في  بھ  نحتفل  الذي  فصحنا  في  نعترف 
في  بولس  القدیس  الرسول  قورنثیة  رسا  یُخبرنا  أھل  إلى  األولى  طھـّروا    8-7:  5لتھ   " قائالً: 

صحنا، وھو المسیح  أنفسكم من الخمیرة القدیمة لتكونوا عجینًا جدیًدا ألنكم فطیر. فقد ُذبح حمل ف
ا  الصفاء والحق، ولكن ال بالخمیرة القدیمة وال بخمیرة الخبث والفساد، بل بفطیر  فلنعـیـّد إذًا ". أمَّ

  الذھب من ي رسالتھ األولى:" وقد علمتم أنَّكم لم تُفتـدوا بالفاني من الفضة أو  بطرس فیقول لنا ف
ورثتموھا عن آباءكم، بل بدٍم كریٍم، دم الحمل الذي ال عیب فیھ وال دنس،    الباطلة التي سیرتكم  

 . )19-18:1 األولىرسالتھ راجع المسیح (دم 
تفاصیل سفر    في  نقرأ  یـتمَّ    الخروج كذلك  قد  وإناث  ذكوٍر  أبكار هللا من  وشراءھم    افتدائھم أنَّ 

واألسرمن    لتخلیصھم    18:  69مز.    المزامیر سفر  و  13:  15و   6:  6خروج    (راجع   العبودیة 
 ). 10: 48التكوین   وسفر   24: 44وسفر أشعیا 

سبق للرب اإللھ أن أعطى أوامره للشعب اإلسرائیلي أن یذكر دوًما فصحھ األول الذي حصل  
سنوي   باحتفال  مصر  أرض  الحملفي  لحًما    فیأكل  مع الذبیح  في    مشویًا  ویسوع  فطیر.  خبز 

فصحھ    عشاءه یذكروا  أن  لتالمیذه  أمره  أعطى  مناألخیر  بسر    االحتفالخالل    الجدید 
 ).58-53: 6إنجیل یوحنا نتناول حسده خبًزا ونشرب دمھ خمًرا (راجع   األفخارستیة عندما

 

III.  /المیثاق القدیم ابرام العھد 
 صور لــ "سفر الخروج" جدید  )أ

إنَّ عمل هللا العظیم لتحقیق الخالص نجد لھ تفاصیل كثیرة في سفر الخروج في العھد القدیم. عند  
. سنحاول اآلن أْن نجد  جمعنا كل ھذه التفاصیل تتكّون لدینا ھیكلیة الھویة اإلسرائیلیة وتصوراتھا 

 ما بقي لنا من اسفار العھد القدیم. بین و  الخروج  سفر –السفر  ھذا العالقة بین 
یحتل سفر الخروج موقعًا مھًما نظًرا ألنھ العالمة اإللھیة الوحیدة التي أقنعت اإلسرائیلیین أنھم  

ل تجارب محددة  هللا أنقـذه شخصیًا من خال  التفاخر ألنشعب هللا المختار. حیث استطاع بذلك  
 األبعاد واألزمنة. 
ھذا الشعب بھذه الحقیقة من خالل ترتیلة موسى التي أنشدھا عندما وصل الشعب  یتأكد لنا إیمان  

العبراني كلھ الضفة الثانیة من البحر األحمر. تنص كلمات نشید االنتصار وتتحدث مع هللا قائلة:  
..برحمتك ھدیت  . "من مثلك یا رب في اآللھة؟ من مثلك في القداسة مھیب المآثر صانع العـجائب 



47 

الذي المخاض    الشعب  وأخذ  فارتعدت  الشعوب  سمعت  قدسك  مسكن  إلى  أرشدتھ  بعزتك  فدیتھ 
سكان فلسطین، ووقع علیھم الرعب والھلع بعظمة ذراعك كالحجر یخرسون حتى یعبر شعبك یا  

 ). 16و   14و   13و   11: 15خر. رب؟ فجعلتھ الشعب الخاص بــك (راجع  
ا نصوصھا في سفر الخروج في أعـاله اصبحت  إنَّ ذكرى قدرة هللا وأعمالھ الجـبـّارة التي قرأن

 أسًسا لھویة اسرائیل كشعٍب، كما غـدت أیًضا أحجار زوایا لكل اآلمال المستقبلیة. 
عبر األحیال والقرون في أحضان الخطیئة    إسرائیل بعد ذلك، سنجد في العھد القدیم كیف سقط  

الن متاعب  قاسى  ثــمَّ  ومن  األسر  في  للوقوع  سببًا  كانت  المؤلمة.التي  والنزوح  بھذه    في  إلحاقًا 
یقوده المسیـّا،   ھ سفر الخروج. باألحداث الموجعة ستأتي جماعة من االنبیاء مبشرة بسفٍر جدیٍد یش

:  10  یاـسفر أشع  راجع (أعظم للشعوب كلھا    لیكون "موسى جدید" ومنقذًا فینجز خالًصا وفداءً 
النبي إرمیا ھو أول األنبیاء الذین      .ذذ)-9:  51ز    19-16و   2:  43و    16-15-11ثمَّ   25-27
:  31و  8-7:  23"بدایة إلقامة عـھـٍد جدیٍد (راجع سفر إرمیا    بسفر خروجٍ جدید ولیكون وا   بّشر 
31-33.( 

الشعب   بقیادة  المسیح ھو موسى جدید وسیقوم  الربَّ یسوع  أْن  یُفید  تعلیم  الجدید  العھد  نقرأ في 
لشعب هللا الجدید الحریة وكسر قیود العدو األخیر  المؤمن بھ إلى خروج جدید بواسطتھ سیحقق  

فصول   سندرس  عندما  أي  دروسنا  آخر  في  سندرسھ  كلھ  ھذا  األبدي.  والموت  الخطیئة  أعني 
 العھد الجدید بتفصیل. 

في   والتجوال  األحمر  للبحر  اإلسرائیلي  الشعب  عبور  حادثة  دراسة  على  منكبین  سنكون  بینما 
قعة خلف ھذا البحر والضیاع المؤلم في جنباتھا عقود عدیدة من  البریة المترامیة األطراف الوا

ھذه   فھم  الجدید  العھد  فصول  تدرك  بھا  التي  الكیفیة  دوًما  بالنا  في  نحفظ  أْن  علینا  السنین، 
تاریخیة ثــمَّ وصفھا لتكون  ھذه األحداث اللالمشاھد؛ ومن ثــمَّ بعد ذلك كیف نـفـھـّم التقلید الكنسي  

 واالفخارستیة.    یةذ ومـعمسرّي: ال سراٍر سنعرفھا في قابل األیام من خاللا تشیر إلى  رموزٌ 
البر   شاطئ  معھ  لنصل  األحمر  بحر  میاه  عبر  مسیرتھ  في  اإلسرائیلي  الشعب  سنرافق  فبینما 

بــ   الموصوفة  الجدیدة  وھویتھ  الناجزة  حریتھ  بنفس المختار"شعب هللا  والسالم، ضفة  الكیفیة    . 
یون أْن نفھم أنَّ میاه المعموذیة واسطة تحررنا من براثن الخطیئة وتجعلنا  سیمكننا نحن المسیح

من   النازل  بالمّن  جوعھ  سدَّ  اإلسرائیلي  الشعب  استطاع  كما  وأیًضا   .� أبناًء  ذاتھ  الوقت  في 
السماء والماء العذب المتدفق من صخرة صماء لیروي عطشھ؛ ھكذا نحن أیًضا كأبناء هللا یمكننا  

و  جوعنا  سّر  سد  بواسطة  العذب  الروحي  والشراب  السماوي  بالخبز  التام  شبعـنا  تحقیق 
 حسد ودم الرب یسوع المحیین.   سرد  : االفخارستیة

بالغمام وبمیاه البحر. أفادنا القدیس بولس الرسول عن ذلك في   أجداد العبرانیین القدماء تعمدوا 
: "فإني ال أرید أن تجھلوا أیـُّھا األخوة، أنَّ آباءنا  قائالً   3-1:  10األولى إلى أھل قورنثیة  رسالتھ  

وكلھم   الغمام،  تحت  كلھم  مع كانوا  اعتمدوا  وكلھم  البحر،  في  ف  جازوا  وفي  موسى  الغمام  ي 
البحر، وكلھم أكلوا طعاًما روحیـًا واحًدا، وكلھم شربوا شرابًا روحیًا واحًدا، فقد كانوا یشربون  

 ة تتبعھم، وھذه الصخرة ھي المسیح. من صخرة روحی
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 التجربة في البریة  ) ب
وقد جرى لھم ذلك   یقول لنا ھذا الرسول:"  11:  10  قورونثیة العدد   1في نفس الرسالة (راجع  

 لیكون صورة وتنبیًھا ُكتـب لنا نحن الذین بلغوا منتھى األزمنة". 
في   جاءت  حسبما  الخروج  قصة  تكون  عملھا هللا  التي  والعجائب  العالمات  ھذه  كل  رغم  لكن 
قصة   او  حراثتھ  یصعب  حقل  في  یعمل  شعب  كقصة  تفاصیلھا  یروي  الذي  السفر  نصوص 
بقي   الذي  في هللا  ثقتھ  في وضع  الحكمة  عـدیم  شعٍب  قصة  أو  النظر  قصیر  تصرفات شخص 

في هللا   مسیرة طویلة،  في  تحرر  یرافقھ  أن  فور  األیام.  مدى  على  بھ  العنایة  ویرید  أنقذه  الذي 
ودخولھ بریة شور بـدأ    –جزء من البحر األحمر  -الشعب اإلسرائیلي بعد عبوره بحر القصب  

بتذمر خاصة بعد وصولھ ماّرة حیث المیاه المّرة التي ال یُطاق شربھا. استجاب هللا طلب موسى  
 ).25-22: 15ج روسفر الخحلًوا وعذب المذاق (راجع ومنحھ في الحال قدرة لیجعل الماء 

ة توقف تذمـّر الشعب، تفجـّر تذمر جدید   بعـد مرور شھٍر واحٍد فقط على حادثة تحلیة میاه مارَّ
ھذه المرة شحة الطعام، لكن الرب اإللھ    السبب في صفوف الشعب عند وصولھ بریة سین، كان  

المـنَّ النازل من السماء. استمر نزول ھذا المنَّ یومیًا  ھ  و یھملھ؛ بل على الفور وفـّر ل لم یتركھ ا
ھذا المّن كان رمًزا للغذاء الروحي الذي یھبھ الرب    .:) 16سفر الخروج  سنة (راجع    40ولمدة  

ي رسمھ عشیة االمھ  ذ یسوع لكل مؤمن بھ وقد أشار إلیھ عند حدیثھ عن سّرِ القربان المقدس ال
 ). 59-30: 6یوحنا إنجیل وموتھ على الصلیب (راجع  

للشعب اإلسرائیلي ألمانة هللا في   لیكون برھانًا مرضیًا  لم یكن كاٍف  أنَّ كل ذلك  أنَّھ رغم  غیر 
العطش   ثالثة عند وصولھ مّسھ ومریبة بسبب  الشعب اإلسرائیلي یتذمر  لـذا سنرى  تنفیذ عھده. 

(راجع الموجعة  لدغاتھ  یُقاسي  الشعب  بـدأ  محادثة    ).7-2:  17الخروج  سفر    الذي  وبعد  لـذا 
أثنائھا أج وأمره  موسى  مع  هللا  شیوخ  راھا  معك  وخذ  النھر  بھا  ضربت  التي  عصاك  "خـذ   :

إسرائیل وأذھب إلى حوریب حیث سأكون أمامك واقفًا على صخرة. اضرب الصخرة بعصاك  
 ). 7-2: 17سفر الخروج فیخرج ماٌء لیشرب منھ الشعب (راجع 

الحادثة ھذه  من  یوًما  أربعین  سفر بعد  في  موسى  سنجد  حدث   ،  ما  یُفسر  اإلشتراع  تثنیة 
تأثیر محبتھ ولیكتشف  لإلسرائیلیین فقال  : " صنع هللا كل ھذه الحوادث لیجربكم ولیتعرف على 

إذا ما كان لكم اإلرادة األكیدة لحفظ وصایاه.... علیكم أیًضا أْن تعلموا أنَّ هللا یرید أْن یُربیكم كما  
 ). 5-2: 8سفر التثنیة  " (راجع   ابنھیُربي األب 

طالما أنھ یعلم مسبقًا كل شيء وكلما سیحدث؟   یُجـّرب اسرائیلقد نسأل اآلن: " لماذا یرید هللا أْن 
لھذا   الجواب  بھ سنعثر على  الذي  قالھا موسى للشعب وھي:"    السؤالالمفتاح  سنجده في جملة 

 أبوي تربوي بھا یجعل األب ابنھ أقوى.  من تصرف تجربة هللا لكم ھي بمثابة نوع 
إنـَّھ یجرب إسرائیل لیجعلھ أقوى، ولیعلم    إسرائیلإنَّ هللا ال یجرب   لیتعلم أمًرا سبق ان عرفھ، 

ولی ما مقدار حاجتھ �،  یعلمھا، مثالً  أموًرا ال  لم یكن هللا معھ  الشعب  إْن  الشعب حالتھ  تصور 
ولیعلم بثقة أنـَّھ ال شيء إْن لم یكن هللا معھ. ثـمَّ یُضیف موسى قائالً: " األمر المھم ھو ضرورة  
عـدم فقدان الشعب اإلسرائیلي حریتھ ورفاھیتھ اللتین تحققتا من دون قدراتھ الذاتیة حیث كانت  

 درة هللا دوًما المحّرك والمنتج. ق
الغنى    بعد  لتحققوا  القوة  یمنحكم  الذي  ھو  إلھكم  الربَّ  للشعب:"  موسى  قالھ  ما  لنتذكر  ذلك، 

الیوم.   حتى  فعلتم  كما  أوامره  بإطاعة  آبائكم    وباالستناد والثروة  مع  أبرمھ هللا  الذي  العھد  على 
 ).18-17: 8 سفر تثنیة اإلشتراع ودعمھ بیمین بذاتھ (راجع  
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 مـُقـدس  مملكة مؤسسة على الكھنوت، وشعب ) ت
أوحى هللا لشعـبھ المختار كل غایاتھ على جبل سیناء، أّي سبب إخراجھ الشعب اإلسرائیلي من  

إنَّ هللا یرید أن یجعـل  ).  4:  19خر.    (راجعأرض مصر على جناح نسٍر وجعلھ شـعـبھ الخاص  
 ). 6: 19مقدسة (راجع  كھنة وأمـةالالبكر الذي ھو شعـبھ الخاص أْن یًصبح مملكة من  ابنھ 

في    نقطة دورانعند التمعـّن في دراسة بنود العھد المبرم على جبل سیناء سنالحظ أننا وصلنا  
  اآلن. تاریخ الخالص. یُرجى اْن نتذكر ما تحدثنا عنھ خالل فترة دراستنا للكتاب المقدس حتى  

یبرم فعندم یتضمن    ا  الذي  ونظامھا  العائلة  تأسیس  ھدفھ  یكون  شـعـبھ  مع  عھًدا  األنسباء  هللا 
 میع خاصتھ فیكنوا لھ أبناء وبنات شرط اْن یكون الج واألقارب 

ننسى كذلك أنَّ جذور التخیالت في العھد القدیم مؤسسة على صوٍر قدیمة تعود للعائلة.   أالیُرجى  
كان   ذاك  یشغلونحین  وحماة  موق  اآلباء  القوانین  وواضعي  والحكام  الملوك    وأیًضا -العائلة  ع 

للسلطة  "الكھنة" الذین یقودون العائلة اثناء العبادة وتقدیم الضحایا. عندئٍذ أیًضا كان البكر وارثًا  
 مثل ما كان الحال مع األب.   الملك والكاھندور  ویلعب 

النظرة   كانت  آدم  زمن  األبنمنذ  نحوالبكر    إلى  لدعوتھیكون    انْ   تـتـجھ  یكون  أھالً  أْن  أّي   ،
األخرى   البكر  األبن  واجبات  من  تواجھھا.  قد  أضرار  كل  من  لھا  وحامیًا  للخلیقة  أمینًا  حارًسا 
كانت القیام بتقدیم الذبائح التي بھا یُمجد هللا ویُرفع لعزتھ الشكر واالعتراف بالجمیل وأن یكون  

 یًما معھ بوضوح وعلنیة. نوًرا یُضيء الطریق للجمیع وأْن یكون هللا مق 
الذي    الكھنوتي وأسند آلدم أیًضا الدور    جمیعھاْ. ایًضا ربـ�ا للخلیقة    المؤسس وكان كان آدم األب  

:  2و    26:  1تـك.  من میزاتھ األساسیة الحفاظ على ما خلقھ هللا وحمایتھ من األضرار (راجع  
  وبھا   ذریتھ ـد االبن البكر �. ومنھا  أصبحت عائلة نـوح فیما بـع  لعائلة؟ كان نوح أیًضا أبـًا    ). 15

بالسكان من جدید. آھـلـة  ا  أصبحت األرض  ابادت سكان  التي  الطوفان  كلھم  بعد حادثة  ألرض 
  األب ذو هللا "أبرام" الذي معنى اسمھ /    الطوفان اختار عائالتھم. بعد    وأوالده مع باستثناء نوح  

 "أبو الجماھیر".   إبراھیم معـناهالقدرة" فغیـّر اسمھ إلى "
على   ُمجبٌر  القدیر  أنَّ هللا  فترة طویلة،  التاریخ خالل  أحداث  دراستنا  عند  نالحظ  إننا  ذلك،  مع 
إھمال األبن البكر ودوره في قوام العائلة، في حاالت عدیدة. والسبب لذلك ھو التصرف بكبریاء  

اعیل" و  "قائین" و "اسم  دراستنا حاالت العمل بعدوانیة. فمثال نالحظ عند    الظلم أو أو ممارسة  
غیر.  –"عیسو"   نماذج ال  أنھم  اعتبار  على  فقط  ھـؤالء  سام    نذكر  من  النازل  الخط  حالة  في 

، وفي موقعھ المناسب ووفق بنود الشریعة بسبب األمانة والطاعة  محترماسنجد دور األبن البكر  
 التامة ألوامرھا. 

ھي. فمع اسرائیل الذي ھو بمثابة  بقي هللا دوًما أمینًا للعھود والوعـود التي قطعھا ولتدبیره اإلل 
لي كل بكر، كلَّ فاتحِ رحٍم من بني اسرائیل،    :” قـّدسفیقول من جدید    هللا یبدأابن هللا البكر نجد  

 من الناس ومن البھائم إنـھ لي" 
الرّب كل بكٍر في أرض مصر/    اطالقنا قتل وأیًضا قولھ الذي نصھ:" ولما تصلـّب فرعون في  

، ولذلك انا اذبح للرب كلَّ فاتح رحم من الذكور، وكّل بكر من  بكر البھیمةمن بكر اإلنسان إلى  
إسرائیل فأصعـدوا   بني  قولھ:" وأرسل موسى شبان  وأخیًرا  أفدیھ"  ذبائح    ُمحرقات وذبحوابنّي 

 ). 5: 24وفي   15و  2: 13سفر الخروج " (ھذا ما نقرأه في العجول للرب سالمیة من 
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األبن    بمثابة یكون اسرائیل عائلة تصبح أمة أي أن یكون    النْ   یوحي في سیناء نجد الرب اإللھ  
 النظام الكھنوتي والملوكي.  –البكر كما كان الحال مع النظام العائلي في قدیم الزمان  

علینا ان ننتبھ إلى هللا وھو یعمل أمة كان أساسھا في األصل عائلة. أنھ یرید أْن تكون ھذه األمة  
إ األمم.  لباقي  مشابھة  موقعًا  غیر  لھا  یكون  وأن  مقدسة.  أمة  اسرائیل  أمة  تكون  أْن  یرید  نَّ هللا 

، واْن تكون أداة في یده  والبرابرةبعیًدا عن مواقع األمم األخرى وأْن تكون قدوة في حیاة القداسة  
 لنشر خالصھ فیشمل كل األمم. 

إت سیناء  جبل  على  المبرم  هللا  عھد  مَن  المنتظر  أّن  رأینا  أْن  لنا  بــ  سبق  أنَّ  أي  الوعـد  مام 
العالم كلھ  –ذریتھ    –" ونسلھ  "إبراھیم  أمم  إسرائیل مكّرًسا � على  ا ستتبارك  بھذا أصبح  إذًا   .

:  94  و   6:  42سفر أشعیا جبل سیناء فیكون "نوًرا لألمم" و "قائًدا لھا" في طریق القداسة (راجع  
ع تعلیم الرب یسوع لتالمیذه الذي قالھ:"  ثـمَّ قـْم بمقارنة كل ما جاء ذكره أعـاله في التو م   ).6

على   بل  المكیال،  تحت  ویوضع  سراج  یوقد  وال  جبل/  على  مدینة  تخفى  ال  العالم،  نـور  أنتم 
المنارة، فیضيُء لجمیع الذین في البیت، ھكذا فلیضيء نوركم للناس، لیروا أعمالكم الصالحة،  

 ). 16-14: 5نجیل متى إ في السماوات". (راجع عن ذلك في  أباكم الذيفیمجدوا 
كلمة   إلى  ننتبھ  أْن  اإللھ في حدیثھ    "إْن" أو    "إذا"علینا  الرب  بھا  تلفـّظ  سمعتم    إنْ "  التالي: التي 

تكونون لي خاصة من بین جمیع الشعـوب، ألنَّ األرض    عـھـدي، فإنَّكم  لصوتي وحفظتمسماًعا  
 ). 5: 19سفر الخروج  كلھا لي" (راجع

تمتع ببركات هللا یشترط العـھـد على إسرائیل  ، فالبصیغة شرطیّةعـھـد هللا في ھذه الجملة ورد  
  وإذا ما لم یحفظوا عـھـدي   ). 23:  20سفر الخروج  الحفاظ على بنوده وإطاعتھا حسبما جاء في  

شروطھ أمة   وینفذوا  یكونون  لن  األرض    . البتة  فسوف  وجھ  على  من  ستُباد  الغفیرة  وأعدادھم 
 ). 10: 2 ). ورسالة بطرس األولى9: 1ھوشع   وسفر   21: 32تثنیة (راجع  

أو كــ "دستوٍر" لتدبیٍر منزلي. ھذه القوانین    اقـرأ وصایا هللا العشرة بصیغـة قانون لعـھـد عائلي 
ا في  أعطیت  أْن  العالقات سبق  لتحطم  التدبیر    لبدایة  بموضوع  المتعلقة  المتنامیة  المجتمعیة 

ویتماشى مع الكیفیة التي بھا یمكن حّل الخالفات    . ھذا الدستور یغطيبإسرائیلالمنزلي الخاص  
العبید، مع  التعامل  وكیفیة  األعمال    الحاصلة،  مع  التعامل  عن    االبتدائیة وكیفیة  والتعویضات 

وعن   والسلطة  السرقات  اإللھیة  السلطة  بن  الربط  كیفیة  وأخیًرا  للممتلكات،  الحاصلة  األضرار 
 البشریة. 

اإلصغاء یحفظ   بعد  أْن  إسرائیل  حلف  بانتباه،  الدستور  علیھ  لكلمات  الموافقة  بعد  (راجع    العھد 
عشر    االثني نصبًا رمًزا ألسباط یعقوب    12وفبنى مذبًحا،    ). 7و    3:  24و    8:  19سفر الخروج  

 ). 4: 24خر. جع (را
العھد   دم  یقول:" ھذا  الشعب وھو  المذبوحة ورّشھ على  الحیوانات  دم  أخذ موسى من  ذلك  بعد 

الدم رمٌز للعالقات العائلیة. وھو نتیجة لمفعول  ).  8:  24خر.  الذي قطعھ الرّب معكم" (راجع  
 بشكل ما ذریة اسرائیل أبناًء وبناٍت �.  یجعل انھ  -العھد 

الوة على  لمات موسى، عندما تحدث مع رسلھ أثناء عشاءه األخیر. ولكن عاستخدم یسوع نفس ك
كلمة العھد. بإضافة یسوع ھذه المفردة یُخبرنا انَّ دمھ المسفوك    “بعد الجدید  ذلك أضاف كلمة "

إنجیل مرقس  على الصلیب ھو من أجل الكثیرین. وبھذا الدم الثمین یـُبرم عـھـًدا جدیًدا (راجع  
 ). 28: 26تىوإنجیل م   24: 14
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سفر الخروج تمثیل  عن ھذا الموضوع في    لنا وتوحیھ لنفھم أنَّ ما قرأناه  كالم یسوع ھذا، عالمة 
في نفس الوقت إتمام جزئي لخطة التدبیر اإللھي، علًما أنَّ اإلتمام    وھو  زمانأ-د مسبق لعـھـد جدی

 لخطة التدبیر اإللھ سیحصل بمجيء یسوع وتجسده.  الكلي
الذي یُشیر إلى إھراق یسوع لدمھ سیكون "من أجل الكثیرین"    الجدید  العـھـد  جاء في النص أنَّ  

ھذا منـّا").  معنى  واحد  كل  أجل  من  ("سیكون  یسوع    أنھ  عـھـد  في  أن  أیًضا  نالحظ  اْن  علینا 
العامة   الدینونة  یوم  سیجلسون  أنـَّھم  یخبرھم من خاللھ  اإلثني عشر  لرسلھ  وعــد  یوجد  الجدید 

(راجع   عشر  اإلثني  إسرائیل  أسباط  لیدینوا  كراسیھم  لوقا  على  علینا    ).30  : 22إنجیل  كذلك 
بناه    االنتباه  الذي  المذبح  استناد  معنى  أنَّ  إشارة  إلى  عموًدا  أو  نصبًا  عشر  إثني  على  موسى 

العام على    الستناد واضحة   ھیكلھا  في  (راجع   االثني الكنیسة  الحمل  انتخبھم  سفر    عشر رسوالً 
 ). 14و  12: 21رؤیا یوحنا 

المختار   الرب اإللھ مع شعبھ  التي قطعھا  العھود  الشعب    –عـدا ذلك، علینا مالحظة أنَّ جمیع 
د  تُختـتـم  مع  اإلسرائیلي  وھارون  موسى  سبب صعود  لنا  یُـبـیـّن  وھذا  طقسیة.  بولیمة    70وًما 

بالسماء   أشبھ  بالط سفیر  وتحت رجلیھ شبھ صنع  إسرائیل  إلھ  لیروا  اسرائیل  شیًخا من شیوخ 
(راجع  وأكلوا وشربوا  فرأوا هللا  یـد،  یمد  لم  إسرائیل ھؤالء  بني  أعیان  نقاًء وعلى  سفر    نفسھا 

 ). 11-9: 24الخروج 
ذلك، ولما كان الشعب اإلسرائیلي في منفاه بسبب كسره شروط العھد وعدم إطاعتھ لبنوده؛    بعد 

ھذه   بمودة هللا  یـُذكـّروننا  األنبیاء  تناو-سنرى  السبأي  الشیوخ  وجماعة  وھارون  موسى  عین  ل 
  ك االشتراكما انھم یُعلمون الشعب لیكون لھ الرجاء في  -الطعام والشراب أمام عظمة هللا المھیبة  

في یوم الولیمة المقدسة أي عندما سیتناولون الطعام مرة ثانیة أمام حضرتھ على جبلھ المقدس  
 ). 6 – 1: 9وسفر األمثال  3-1: 55سفر أشعـیـا (راجع 

إنَّ الرجاء الذي أشرنا إلیھ في النّص أعاله سنرى إنجازه بالكامل بمجيء یسوع الذي یحدثنا عن  
إلى العرس فأبوا أْن یأتوا. فأرسل    المدعوین ملًك أقام ولیمة في عرس إبنھ فأرسل خدمھ لیدعوا  

والسمان من  ھا قـد أعددُت ولیمتي فذبحُت ثیراني    للمدعوینخدًما آخرین وأوعـز إلیھم أْن قولوا  
ماشیتي، وأعددت كل شيء، فتعالوا إلى العرس ولكنھم لم یُبالوا، فمنھم من ذھب إلى حقلھ ومنھم  
من ذھب إلى تجارتھ وأمسك اآلخرون خدمھ فشتموھم وقتلوھم، فغضب الملك وأرسل جنوده،  

-12: 14لوقا  وإنجیل  14-1: 22إنجیل متى وأخرقوا مدینتھم......." (راجع  فأھلك ھؤالء القتلة 
 عـرس كبیرة.   هللا بولیمةإنَّ ھذین المقطعین یُشبھان ملكوت  ).24

 قضیة عـجــل الــذھــــب  ) ث

بمصادقتھ على العھد الذي قطعھ الرب إلھھ معھ. نجده   الحوادث بعد أْن استبق الشعب اإلسرائیلي 
تلم التعلیمات التفصیلیة الخاصة ببناء خیمة  یقع في أحضان الوثنیة. صعد موسى جبل سیناء لیس 

العھد   (راجع    –تابوت  اسرائیل  إلھ  الرب  إلقامة  المخصص  الخروجالمكان  )  31:  25  سفر 
الالزمة.  النھائیة  أسفل    واالعمال  في  الباقي  اإلسرائیلي  الشعب  قام  الجبل  موسى  صعود  فور 

 الجبل بصنع عجل من ذھب وبـدأ یعبده  
الشعب   القدماءاعتاد معلموا  التفاحة    اإلسرائیلي  یُشبـّھوا  آدم    –أن  أكلھا على  المحرم    –الثمرة 

بعجل الذھب الذي عبده بنوا إسرائیل كانت عبادة ھذا العجل سببًا لسقوٍط ثاٍن وفقدان حیاة النعمة.  
  الذي -إلھ الخصب والنمو في عدد الموالید   –اعتبر اإلسرائیلیون ھذا العجل صورة لإللھ "آبیس"  
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المصریون یعبدونھ. عبادة الشعب اإلسرائیلي لھذا اإللھ المصري كانت صورة كاریكاتوریة    كان 
مذبًحا إللھھم الجدید كما سبق لموسى    لإلسرائیلیینللعھد الذي ابرم على جبل سیناء. بنى ھارون  

أن فعل. عندما بنى مذبًحا إلقامة طقوس إصعاد المحرقات علیھ، وإلقامة والئم األكل والشرب  
  الحادثة نفس الخطوات واإلجراءات. تخبرنا نصوص العھد القدیم عن ھذه    اتبعوا الطقسیة. انھم  

اإلسرائیلیات    أنـَّھ ذھب  من  العجل  ھارون  ان صنع  الرب    لالحتفالدعاھم  بعد  العجل    –بیوم 
ھذا السرد اسلوب أدبي في    –فأتوا صباح الیوم التالي مبكرین یعربدون كمن فقد عقلھ    –الذھبي  

عن كانت   الكتابة  وھي طقوس سریة  العربیدة:  بالطقوس   " بــ  یًعرف  اآللھة   ما  أعیاد  في    تُقام 
سفر  راجع  ( }المترجم-عالقات الجنسیة  ص والوالرق  بالغناء والنشوان  وتتمیز   اإلغریق والرومان

 ). 6-1: 32الخروج 
یُرجى مالحظة أنھ من اآلن فصاعـًدا سیحصل تغیر في اسلوب التعبیر اللغوي. حیث لم یعـد هللا  

  : 6و    1:  5و    10:  3سفر الخروج    یتحدث عن الشعب اإلسرائیلي وكأنھ شعبھ المختار (راجع
النصوص یصف هللا    ).7 بأنھم "شعب موسى" ال شعبھ الخاص كما كان    اإلسرائیلیینفي ھذه 

 ). 7: 32خر. الحال في السابق. ثـمَّ یُضیف شعبك الذي أخرجتھ من أرض مصر (راجع  
یستحقھا   التي  اللعنات  لتحمل  التام  استعداده  وأظھر  اإلسرائیلي،  للشعب  هللا  أمام  موسى  تشفع 

الحیاة  والتي بسببھا واضطرم   بالتحقیر في كتاب  الشعب ملوثُا  للغایة، وغدا اسم ھذا  غضبا هللا 
 ). 32-31: 32(راجع 

ألنھ   والعقاب  اللعنة  یستحق  اإلسرائیلي أصبح  الشعب  أّن  بینھ    انتھكفرغم  المبرم  العھد  حرمة 
الــ   مقتل  یحتفظ   3000وبین هللا ورغم  فإنـَّھ ال زال  أبناء سبط الوي،  أیدي  بھ    اسرائیلي على 

. علًما أنَّ ظروف بني إسرائیل تجاه إلھھ قد تغیرت وإلى األبد. نتیجة  قادمٍ   آخر  لعھد الرب اإللھ  
اإلسرائیلي   للشعب  القدیم صفة  العھد  في صفحات  الیوم  بعد  نقرأ  لن  فإننا سوف  الموقف،  لھذا 

 "مملكة من الكھنة أو شعب مقدس". تظھره كــ 
ا مجيء  اآلن وحتى  من  نجد  لن  إقامة  إننا سوف  تھدف  إلھّيٍ  لتدبیٍر  وتجسده خطة  یسوع  لرب 
وسفر رؤیا یوحنا    9و    5:  2  رسالة بطرس االولى مملكة من الكھنة وتحقیق ذلك فعـلیًا (راجع  

1 :6 .( 
تُحـّدثنا الفصول األربعة األولى من سفر العدد عن الحوادث التي جرت مباشرة بعد حادثة عجل  
الذھب. أحرى موسى على أثر ذلك وفوًرا إحصاًء مفصالً لتعداد بني اسرائیل (لذا ُسـمـّي السفر  
تأسیس سلطة   معلومات عن  أیًضا  السفر  ھذا  العدد"). یضم  بــ "سفر  اإلحصاء  یضم ھذا  الذي 

عجل  ا عبادة  رفض  الذي  إسرائیل  بني  أسباط  من  الوحید  السبط  الالویین  سبط  كان  لالویین. 
فكـُرس أبناؤه او ُرسموا كھنة    ) 26:  32خر.  الذھب وأیًضا السبط الذي لبـى نداء موسى (راجع  

كذلك من اآلن فصاعـًدا سوف لن یكون األبناء األبكار في    . )29-  26:  32خر.  للشعب (راجع  
أبناء سبط الوي    اختیار حیث تــمَّ    ي إسرائیل مؤھلین لیأخذوا دور األب كــ "كاھن".عائالت بن

 ). 45و  13-11: 3سفر العدد لیأخذوا مھمة األبكار الذكور من بني إسرائیل (راجع 
التي نواحھ فیھا تمیًزا صریًحا بین الكاھن والعلماني، وكما كان  واآلن    حتى  إنـَّھا المرة األولى 

منذ اآلن    ).5:  24و    15و    2:  13خر.  دیثنا عن مھام األبن البكر سابـقًا (راجع  الحال عند ح
سفر    فصاعًدا سیُنفذ حكم الموت بكل من سیقوم بمھام الكاھن إْن لم یكن من سبط الوي (راجع

 ). 10: 3العدد 
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IV.  الفـتـرة ما بعـد عجل الذھب 
 قــراءة في سفر الـعـــدد  )أ

كما سبق أْن بـیـّنـاه نكرره اآلن ونؤكـّده قائلین: " أَن عالقة هللا بشعـبھ المختار بعد حادثة صنع  
عجل الذھب لیكون إلًھا لبني اسرائیل قد تغیـّرت. إلنَّ هللا ال یستطیع اإلقامة في وسط شعـبھ كما  

بین هللا  یقفوا  أْن  الالویین  على  یجب  حالیًا  األیام.  ماضي  في  الحالة  الشعـب   كانت  بھذا  وبین   .
 ي سفر الخروج ونفتتح سفر العـدد.الموقف ننھ

األولي   العھد  أسقط  أن  بعد  العھد،  تجدید  فیھا  تــمَّ  التي  الفترة  من  جزء  عن  العدد  سفر  یُحدثنا 
ثورة عصیاٍن   الذھب  لعجل  الذھب. عبادة اإلسرائیلیین  لعجل  إسرائیل  بني  عبادة  بتأثیر  السابق 

 بھا أعظم خطیئة وكانت سببًا إلقرار تشریع ثاٍن.   هللا فارتكب ضد   سرائیلي اإلأعلنھا الشعـب 

وطقسیة،   قضائیة  شریعة  ھو  الثاني  التشریع  بینما  أخالقیة،  شریعة  العشرة  هللا  وصایا  كانت 
تُقـدم ضحایا ومحرقات وقرابین. یعالج   متضمنة بنود عقابیة للمجرمین وأنظمة للحیوانات التي 

الباقیة  التشریع الثاني سق  وط الشعب االسرائیلي في أحضان الوثنیة وظروفھ یعد ذلك. الفصول 
من   الفصول  (أي  واألوضاع  الظروف  تلك  لمعالجة  مخصصة  الخروج  سفر  ).  40  –  33من 

عدد مخصصة    من سفر العدد   الوليالعشرة من سفر    كلھا والفصول كذلك فصول سفر الالویین  
 . دة عجل الذھب لشرح وتفسیر الحوادث التي حصلت بعد عبا

السفر ھو   الالوین أن ھذا  بینما نكون منكبین على قراءة فصول سفر  بالنا  یُرجى أن نحفظ في 
عبارة عن "دلیلنا" لمعرفة وظائف ومھـام الكھنة الالویین. علینا أیًضا أن نأخذ في حسابنا أنَّھ لم  

لكن بعـدھا نجد ھناك    یكن ھناك حاجة لوجود الالویین في الفترة التي سبقت فترة عجل الذھب؛
 لوجودھم. ضرورة ملحة 

علینا   یجب  الالویین  سفر  بقراءة  منشغلین  سنكون  التفاصیل    أال عندما  على  اھتمامنا  كل  نركز 
نحن   وطالما  ألنھ  ذلك  السفر،  ھذا  نھمل  ال  ان  أیًضا  علینا  ذلك  ولكن رغم  المذكورة،  الطقسیة 

ھذه   كل  نتبع  ال  كاثولیك  واالجراءات مسیحیون  سفر    . االحتفالیة  التفاصیل  أنَّ  دوًما  لنتذكر 
الخاصة   والدقائق  الخروج  قصة  یتمـّم  وجزء  الخروج  بسفر  یتصل  جزء  ھو  الالویین/األحبار 

 بالعائلة تأسیسھا وبناءھا. 
أعضاء،   من  إلیھا  وما  الحیوانات  واحشاء  بالكلى  الخاصة  التفاصیل  سنقرأ  عندما  ایًضا  لنتذكر 

یا وذبائح أنھا تفاصیل غیر مھمة ذلك ألنَّ هللا في األصل لم یكن یطلب منا تقدیم  المقدمة ضحا
بحاجة   یكن  لم  إنـَّھ  كذبائح.  والبقر    إلیھا،الحیوانات  الثیران  من  المالین  لذبح  بحاجة  یكن  لم 

تمجیده   ویفضل  یطلب  كان  ذلك  عوض  حرقھا.  أو  الذبح  بعد  بعضھا  فوق  وتكدیسھا  والماشیة 
یُكنـّھا اإلنسان  وشكره وحمده   التي  الخالصة  القلبیة  المحبة  � خالقھ وموجده    –الخلیقة  -وتقدیم 

نُمجده أْن  أي  ھو،  رسمھ  الذي  الطریق  في  نسیر  أْن  یریدنا  إنـَّھ  العدم.  لھ   من  الحمد    ونرفع 
  14  -  8:  50: المزمور  سفر المزامیروالشكر، ال أن نتصرف بمحض إرادتنا واختیارنا (راجع  

 ). 19و 18: 51 رالمزموو
إنَّ نظام تقدیم القرابین، نظام فرضھ هللا على كل الشعوب واألمم، وكأنَّھ نوع من انواع أفعـال  
لھ   لتقدم  اإلسرائیلي  الشعب  من  طلبھا  التي  الحیوانات  من  الثالثة  األنواع  إنَّ  المجتمعیة.  التوبة 
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مرضیة  جمیعھا    قرابین  كانت  حیث  والماعز  والخراف  األنعام  لدى  كانت:  كآلھة  موقرة 
 المصریین. 

كان تعامل هللا مع شعب اسرائیل كما لو كان ھذا الشعـب مدمًن على الوثنیة كما سبق أن رأینا  
من   مصر  إخراج  عملیة  من  بكثیر  أسھل  مصر  من  اسرائیل  شعب  إخراج  عملیة  كانت  ذلك، 

 شعـب إسرائیل.  
 لالرتداد كقرابین یومیة بالنسبة للشعب االسرائیلي ذكرى دائمة    الحیوانات كانت متطلبات تقدیم  

توبة وندامة  لعبادة   بفعل  العظیمة والقیام  تذكر خطیئتھم  لذلك كانوا مجبرین على  الذھب.  عجل 
حقیقیة. كان قیام شعب اسرائیل بممارسة االجراءات الطقسیة یومیًا أي ذبح الحیوانات المفترضة  

المصریی  عقیدة  الكلي  آلھة حسب  لتحقیق رجاء هللا  وسیلة  ما؛  یوًما  أیًضا  ھم  عـبدوھا  والتي  ن 
اسرائیل بني  قلوب  تحریر  في  (راجع  القدرة  الوثنیة  عبودیة  یشوع    من    وسفر   14:  24سفر 

   ). 41-39: 7وسفر أعمال الرسل  8-7: 20حزقیال 
 

 احصاء عـدد اإلسرائیلیـین من الجیل الثاني  ) ب

ساعدة بني اسرائیل من الجیل الثاني ولیعلـّموھم على السیر في طریق  كان الالویون قـد أُعـّدوا لم 
لم یتعلـّم.    كما حصل للجیل األول. لكن ھذا الجیل  ال یسقط ھذا الجیل في الخطیئة ما    لكي القداسة  

  في سفر العدد مبتدئة من مغادرة  نعثر على ما یؤكـد لنا ھذه النتیجة في القصة التي نقرأ تفاصیلھا 
 ). 11: 10راجع سفر العدد سیناء ( إسرائیل شعب 

ویقص لنا قصة العذابات التي تحملھا جیل بني إسرائیل الثاني وھو في طریقھ    یُحدثنا سفر العدد 
قـدم من مصر وتمیـّز بعدم   الذي  أبناء الجیل  أنـَّھ كان یتكّون من  المــیــعـــاد. علًما  إلى أرض 

اآلباء   لعقیدة  الصحراء  األمانة  وقفار  فیافي  في  لیتیھوا  علیھم  محكوٌم  سنجدھم  أخیًرا  واألجداد. 
) خیانتھم إلیمانھم  بسبب  واآلالم  العذابات  متحملین  أربعین سنة،  مدة  األطراف  راجع  المترامیة 

 . ) 34-33: 14سفر العدد 
أبناء ھذا   خیانة  یرسلھ رغم  تدل على مجيء مخلص  اشارات  یُعطینا  أّن هللا  نالحظ  الجیل  إننا 

 متكبدین عذابات قاسیة.  إلیمانھم 
الصلیب   عالمة  لنا  ولیعطي  االسرائیلیین  إیمان  عدم  بھا  لیعالج  النحاسیة  الحـیـة  موسى  رفع 

 ). 14: 3وإنجیل یوحنا  9-4: 21سفر العدد (راجع 
بلعام المرتزق  النبي  اسرائیل  إلھ  الرب  اإلسر  استخدم  تقول:  لیخدع  نبوءة  لھم  ولیقـّدم  ائیلیین 

  موآب وجمجمة جمیع   یخرج كوكب من یعقوب ویقوم صولجان من اسرائیل فیحطم صدغي "س
ھذه بلعام  نبوءة  نقرأ  بلعام عالقة  بني شیت".  لنبوءة  المیالد.  أعیاد  احتفاالت  بمیالد    في  شدیدة 

فھداھم   النھرین  بین  ما  لمجوس  نجم  ظھور  منھا  وخاصة  ولدت    الى یسوع  فیھا  التي  المغارة 
 ).12  -1: 2وإنجیل متى  17-15:  24سفر العدد العذراء مریم ابنھا البكر یسوع (راجع 
الذروة  الثاني  الجیل  ابناء  خیانة  مسیرتھم   بلغت  في  بلغوا  أرض    عندما  من  الشرقیة  الحدود 

یعاد، أي عندما حطوا الرحال في سھول موآب. ھنا وقع أبناء ھذا الجیل في حبائل الشیطان  الم
، فدعونھم إلى  اإلسرائیلییناللعین التي مدتھا بنات موآب عندما زنین مع ابناء الجیل الثاني من  

ط  فاستشا   ). 25سفر العدد الفصل    (راجع   –موآب    آلھة   أحـد -فـغـورذبائح آلھتھن. فتعلقوا ببعل  
 غضب الرب علیھم....". 
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الفصل    خر.یُرجى مالحظة التشابھ الموجود بین ھذه القصة وبین قصة عـجـل الذھب" (راجع  
متال  ).34 الوثنیة  اآللھة  عبادة  نجد  والفجحـیـث  الفسق  أعماٍل  مع  دوًما  فیعقبھا زمة  عقاب    ور 

الذھ بعل  صنع  حادثة  ففي  اإلسرائیلیین.  من  غفیرة  جموعٍ  قتل  یشمل  نجد  قاٍس  وعبادتھ  ب 
أنفسھم بسیوٍف حملوھا بحماسة فقتلوا زوجان وثنیان. بعد ذلك أصبح الالویون    یمیزون  الالویین

 ).13:  25سفر العدد للكھنوت (راجع  األعظم أي النخبة الخالدة الكھنوتي یُشكـّلون الخط 
 

 شریعــة ثــانــیــة ) ت
اإلسرائیلیین أیام "بعل الذھب" نفسھا حصلت للجیل الثاني  إنَّ الحالة التي كانت للجیل األول من 

 ل في سھول موآب. ن اإلسرائیلیین عندما حطوا الرحام

فصول سفر العدد تـُعلمنا وتفسر لنا االسباب التي جعلت سفر تثنیة االشتراع ضرورة حتمیة  
الحرفي ھو   االشتراع معنى تثنیة  من خروج بني اسرائیل من مصر.  سنة 40یجب إنجازھا، بعد 

عشر. ُكتـبـت ھذه    االثني "تشریع شریعة ثانیة". بموجبھا یتحقق حكم أسباط اسرائیل العلمانیة 
منھا    لألوثانم بسبب عبادتھ   ووقوعھم في الخطیة الشریعة فوًرا بعد ارتداد بني إسرائیل العقائدي 

 "بـعـل فیـغـور". 

إلى أنَّ الشریعة الواردة في "تثنیة االشتراع" شریعة وضعھا موسى، ودون أْن    االنتباه ھنا علینا  
من   فرضھا هللا  التي  الشریعة  بین  كبیر  اختالف  إلى ظھور  أّدى  الواقع  ھذا  ذاتھ.  یفرضھا هللا 

كلمات    خالل وصایاه التي سلـّم ألواحھا لموسى على جبل سیناء. الواح وصایا هللا ھذه ھي بمثابة
ق أعطاه  مباشرة  الذي  التفسیر  إلى  نُشیر  ألن  لنا  بد  ال  بالمناسبة  لموسى.  ذاتھ  ووجھھا هللا  الھا 

مـوجـھـة   شریعـة  موسى  شریعـة  قال  حیث  الطالق  موضوع  في  ناقشوه  عندما  یسوع  الرب 
 ). 8: 19 إنجیل متىلـذوي القـلـوب القاسیة (راجع 

ال  العتماد نظًرا   ثوابت التي آمنوا بھا منذ خروجھم من  بني إسرائیل في مسیرتھم الحیاتیة على 
مصر. علم موسى أنـَّھ من غیر الممكن أن یستطیع شعب اسرائیل العیش وفق شریعة سیناء، لذا  

القداسة أّن معیار  أمـّا    أدرك  "الالویین".  لــ  فقط  األیام سیكون مخصًصا  قابل  الذي سیُعتمد في 
من فھي  االشتراع  تثنیة  نصوص  في  جاءت  التي  بني    الشریعة  من  الثاني  الجیل  أبناء  حصة 

تفسر لنا لماذا سمح موسى بأموٍر ال نجد    اسرائیل وخّطٍ لمسیرتھم في دروب الحیاة. ھذه الحقیقة 
مثیل  تفضیلیة    لھا  سماحات  إنَّھا  القدیم.  العھد  أسفار  كل  بــ    إذا  –استثنائیة    –في  قـورنت  ما 

 "عــھــد" سیناء. 
أقرّ  التي  السماح  قرارات  بین  بالطالق من  السماح  نذكر:  (راجع    ھا موسى  ثانیة  مرة  وبالزواج 

. السماح بالمذابح التي  ) 14-10:  21تثنیة  (راجع    باتـّخاذ األمة زوجة  والسماح  )4-1:  24تثنیة  
بھا    علینا أْن ال ننسى أنَّ كل ھذه الحقوق المسموح   ). 17-16:  20تثنیة  طالت الكنعانیین (راجع  
توجیھ تعلیمات    . فمثالً نالحظ-قد یكون لھا تبریرات    –ھون الشرور" "أ   ھي بمثابة ما یُعرف بــ

الشعب    للشعب  لوقع  السماح  ھذا  فلوال  الكنعانیین،  خطیئة  اإلسرائیلي بضرب  آلھة    في  عبادة 
 ن. ی الكنعانی

من   لمجموعة  تشریعات  مجموعة  ھي  بل  مقدسة،  إلھیة  شریعة  لیست  اإلشتراع  تثنیة  شریعة 
نجدھا   الحقیقة  ھذه  الرقاب.  غلیظ  لشعٍب  وسطیة  كحلول  موسى  وضعھا  القانونیة  السماحات 
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وأحكاًما   فرائض غیر صالحة مؤكـدة من قبل هللا ذاتھ حسب نبوءة حزقیال التي تقول: "فأعطیتھم 
 ). 25: 20حزقیال   (راجع سفر ال یحیون بھا" 

 . ھذا لیس معناه أْن الرب اإللھ قد تخلـى عن فكرة أنھ من الممكن أن یكون الشعب مقدًسا یوًما ما
 من بني اسرائیل أْن یُـقدموا ذبائحھم من أبكار البقر واألغناٍم قرابین (راجع  من خالل طلب هللا 

(راجع    –او باألحرى المكان الذي یختاره هللا    –في وسط المزار المقدس    )20و  19:  15تثنیة  
  . بندائھ الذي یدعوھم فیھ إلى القداسة  إسرائیلكان موسى یھدف تذكیر بني    ).18  –  5:  12تثنیة  

أنَّ  الالویین  غیر  معیار  جــُدا عن  بعیًدا  كان  وفقـھ  یعمل  اإلسرائیلي  الشعب  كان  الذي  المعیار   
 . الذین كانوا یعـملون بموجبھ 

االساتذة المختصون ان العھد المبرم في فصول سفر الخروج یشترك في تشابھ مع    بینما الحظ 
شریعة  أنَّ  أیًضا  وجدوا  القدیم؛  العالم  في  بالعائلة"  الخاص  العھود    "العھد  أنواع  تجمع  التثنیة 

مع العالقة  ذات  ُمقطعة    المتشابھة  دول  مع  تتعامل  التي  إلقطاعي    دویالت -الممالك    –تابعة 
نتیجة   انتصارٍ   الستعبادھاتكّونت  كاھل    حربي.  بعد  على  حملھ، وضع  ثقیل  نیر  التثنیة  شریعة 

غیر انَّ تعالیم موسى كانت تُشیر إلى أنَّ ھذه الشریعة   . إسرائیل، ھدفھ كسر صالبة قلوب الشعب 
 أھداف العـھـد.  لتحقیق  ال یمكنھا أْن تُـنقـذ من لعنات السقوط وارتكاب الخطیئة

العھد  لعنات  كل  انَّ  تـنـبأ  أْن  لموسى  سبق  على رؤوس شعب   واقعیًا،  یومً   ستقع  ما،    ااسرائیل 
 ). 29-16 : 13و  10-1: 30تثنیة  عاجالً أم آجـالً (راجع  

لى النّص  إ  ، استناًدامشروطة  اقتراح، طالما اللعنات المشار إلیھا   یظھر لنا أوالً أن ھذا الكالم ھو
أنا آمرك    حافًظا وصایاه وفرائضھ التي  إلھك،لصوت الرب    ْن لم تسمع إ: "  الذي یــقرأ كما یلي 

). ویظھر  15:  28تثنیة  راجع  (ھذه اللعنات كلھا وتدركك"    تأتي علیك   بھا، ولم تعمل    بھا الیوم.
اللعنات   منھا  المنفى  في  الشعب  سیقاسیھ  صارٍم  لعقاب  مفصـّل  وصف  كأنـَّھ  أیًضا  الكالم  ھذا 

 ).68-16: 28 تثنیةوغیرھا من الشرور (راجع   واإلبادة التامة والسلب والنھب واألوبئة 
نسم ما  الفصل ورغم  بعد فصلین من ھذا  اللعنات ستقع  ولكن  أنَّ كل ھذه  أقوال مؤكـدة  عھ من 

یقول مضیفًا :" عندما سیعـد الشعب موسى وعـوًدا خالصة وأمینة    حتًما على اسرائیل، نسمعھ 
مسیرتھ، سیخلصھ الرب إلھھ ثانیة وینظر نحوه نظرة رحمة وحنان وفق النص التالي :    بإصالح

أمامك ، وتذكرھا في قلبَك في    العنة التي جعلتھ " وإذا حلـّت بك كل ھذه األمور من البركة أو ال
حیث أبعدك الرب إلھك، ورجعت إلى الرب إلھك وسمعت لصوتھ، على حسب    وسط األمم كلھا

أنا ما  ویرحمك    كل  أسراك  الرب  یُرجع  نفسَك،  قلبَك وبكل  بكل  وبنوك،،  أنَت  الیوم،  بھ  آمرك 
الشعوب......" (راجع    فیجمعك إنَّ  ).2-1:  30تثنیة  من وسط   ": واعــًدا  ذلك  بعد  تـنـبـأ موس 

اإلسرائیلي  الشعب  سیتحملھا  التي  تواصل    اللعنات  عندئٍذ  والندامة،  التوبة  إلى  أخیًرا  ستقوده 
النبوءة قائلة:" ویختن الرب إلھك قلبَك وقلب نسلك، لتحبَّ الربَّ إلھَك بكل قلبك وبكل نفسك لكي  

 ). 6: 30تثنیة تحیا" (راجع 
:  10تثنیة  وجوب أْن یختن الشعب اإلسرائیلي قلبھ (راجع  ب ھ قـد سبق لموسى أْن أمر  ـَّ لنالحظ أن

لكننا نجده اآلن بینما نحن قـد وصلنا نھایة سفر التثنیة یعترف ان الشعب اإلسرائیلي غیر    )16
.  واّن فقط نعمة هللا ھي القادرة على تغیر قلب الشعب اإلسرائیلي   ،قادر على القیام بھذا الواجب 

الشعب اإلسرائیلي خالل سنوات    نبوات   ما جاء كوعـد في   ھذا قلوب  الرجاء في  لخلق  األنبیاء 
 المنفى واألسر. 
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: ھكذا قال  إسرائیل: "لذلك قـْل لبیت  )28-22:  36سفر حزقیال  قال حزقیال في نبوءتھ (راجع  
دنستموه في    القدوس الذي  اسميإسرائیل، وألجل    بسبب السید الرب: لبس ألجلكم أنا فاعل، بل  

فـقّدس   بینھا.  دخلتم  التي  فیما    اسمي االمم  دنستموه  التي  األمم  في  ُدنـّس  الذي  العظیم 
ائكم وتكونون  بینھا.......وتحفظون أحكامي وتعملون بھا. وتسكنون في األرض التي أعطیتھا ألبن 

ھ التخصیص إال في  م یتكلم النبي إرمیا عـن العـھـد الجـدیـد على وج ل   م إلًھا).لي شعبًا وأكون لك
یقول فیھا:" ھا إنـَّھا تأتي  )  33-31:  31سفر إرمیا  فقرة واحدة موجودة في العھد القدیم (راجع  

آبائھم،   الذي قطعتھ مع  یھوذا) عھًدا جدیًدا، ال كالعھد  بیت اسرائیل (وبیت  أیاٌم، أقطع فیھا مع 
أنـ  مع  عھدي  نقضوا  ألنھم  مصر  أرض  من  ألخرجھم  بأیدیھم  أخذت  یقول  یوم  سیدھم  كنت  ّيِ 

مع بیت إسرائیل بعد تلك األیام، یقول الرب، ھو أني أجعل    الرب. ولكن ھذا العھد الذي أقطعھ
 في بواطنھم وأكتبھا على قلوبھم، وأكون لھم إلًھا وھم یكونون لي شعبًا".  شریعتي 

غرفة   في  سنجدھا  الوعـود  ھذه  المسیح    انتظار كل  یسوع  الرب  تـنـبأ    لیتحققمجيء  إنجازھا. 
أما بعد مجيء    . )15  : 18تثنیة  موسى أن یكون مجيء الرب یسوع "بھیئة نبّي یُشبھھ" (راجع  

تقول ع یعملھا  التي كان  المعجزات  التي شاھدت  الجماھیر  فإننا نسمع  نھ:" حقًا ھذا ھو  ـ یسوع 
  ).37:  7و    22:  3ثم سفر أعمال الرسل    40:  7و    14:  6یو.  النبي اآلتي إلى العام". (راجع  

التثنیة  سنة وتوفي فوق قمة جبل "نیبو"    120فصولھ لما أصبح عمر موسى    أخیًرا یختتم سفر 
 لكنھ لم یدخلھا.  . بینما كانت األرض التي ٌوعــد بھا إبراھیم واسحق ویعقوب على مرمى عینیھ
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 الدرس الخامس: تأسیس المملكـة 
I.  أرض المـیعــادالدخـول إلى 

 یشوع في إریحــا )أ
اآلن من  تخصّ   القصة  سیـ  "یشوع"،  فالحقًا  الذي  والخلیفة  لموسى  الیُمنى  الشعب  الید  قود 

 ). 9: 34 َوثمّ  23و 15-14: 31سفر التثنیة  اإلسرائیلي في مسیرتھ الطویلة. (راجع 
المقدسسفر یشوع جسر یربط:   الكتاب  الُمسمى في  الذي    –ــنـتـاتیش"  پـ  "   الجزء  الجزء  وھو 

"كتب  وتُعرف أیًضا بــ    وھذا اسٌم لألسفار الخمسة األولى من العھد القدیم،   –یضم اسفار التوراة  
) أسفار موسى"  وعندما  وھي  اإلشتراع).  وتثنیة  والعدد  /األحبار  والالویین  والخروج  التكوین   :

 "العھد القدیم".  : عنوانھ احد  كتاب و التوراة مع االسفار الباقیة فیتكّون لدینا نظم 
مع    معارك عدیدة   یشوع ھو قائد الشعب اإلسرائیلي في مسیرتھ عبر أراضي األردن. من خالل 

من سفر یشوع). حصلت ھذه المعارك بسبب    12  –  1ملوك الكنعانیین (اقرأ عنھا الفصول من  
اھیم في البدایة ثـّم موسى  مطالبة جماعات العلمانیین بالمزید من األراضي التي وعــد هللا بھا إبر

 ). 8: 3ثمَّ سفر الخروج  8:  17سفر التكوین   من بعده وأخیًرا اإلسرائیلیین (راجع
بل    –االعتیاديالشھیرة والتي تُعتبر األولى معركة حقیقیة حسب المفھوم    لم تكن معركة یشوع

دام ھذا الحصار ستة أیام. كان اإلسرائیلیون    ).6  سفر یشوع  عكانت "حصاًرا" لــ "إریحا (راج
یدورون حول المدینة یقودھم سبعة من الكھنة. كان ھذا الدوران مصحوبًا بتابوت العھد  أثنائھا  

بني   كان  عندما  التابوت  ھذا  لیصنع  موسى  أمر  أن  اإللھ  للرب  سبق  األكتاف.  على  محموالً 
لكي  سیناء،  في  زالوا  ا  إسرائیل ال  برفقة  یكون  (راجع  ما  دوًما  الخروج  لمسیرة    10:  25سفر 

العدد    22-21و دار    ). 44:  14  ثمَّ   22:  10ثمَّ راجع سفر  السابع  الیوم  حول    اإلسرائیلیونفي 
المدینة سبع مرات أخیرة متتالیة، ثم نفخوا في قـرن/بوق فانبعث صوت ھائل ثمَّ انتظروا فترة  

 فشاھدوا اسوار مدینة اریحا تنھار ذاتیًا. 
ھذ  أرض  أصبح  دخولھ  لبدء  وعالمة  اإلسرائیلي  لالنتصار  رمـًزا  بعد  فبما  العجیب  الحدث  ا 

 دینیة وكھنوتیة.    ال بقوة عسكریة بل بوسائط   المیعاد ولكل منطقة تُكتسب 
یقودھم عامود    في مسیرتھم عبر قاع البحر األحمر المجفف بمعجزة إلھیة   اإلسرائیلیون كما كان  

لھم حضور هللا  أراضي األردن  غـمـام، مؤكـًّدا  الشعب اإلسرائیلي عبر  یشوع  قاد   معھم. ھكذا 
عند    الیابسة وھو یتبع مع جماھیر الشعب تابوت العھد، الدلیل الحقیقي لحضور هللا في المقدمة. 

نھر   العھد  تابوت  حاملي  الكھنة  موكب    األردنوصول  فاستمر  النھر  قاع  وجف  المیاه  انفلقت 
  14  –  12سفر الخروج الفصول  االمة عابًراً مجرى النھر وھو بسیر على أرٍض یابسة (راجع  

عندئٍذ صادف أن كان شھر عبور موكب اإلسرائیلیین نھر األردن    ). 14-13  : 3ثَم سفر یشوع  
برفقة مو األحمر  البحر  فیھ عبورھم  تـمَّ  الذي  الشھر  (راجع  نفس  یشوع سى  :  5و  15:  3  سفر 

البحر األحمر بقیادة موسى والختان الذي فرضھ    اإلسرائیلیینعلینا اآلن أن نتذكر عبور  ).  10
 نھر االردن ثانیة،   ضفافالرب اإللـھ على ذكور بني اسرائیل؛ حیث سیتكرر المشھد على 

سفـر    راجع (  یتمَّ عبور النھر   الفصح الیھودي قبل ان   بأعیاد   واالحتفال ھناك تـمـّت عملیة الختان  
 . ) 5یشوع الفصل 
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موضوع تابوت العھد مع الطبیعة الدینیة لرسالة یشوع ومھامھ. إننا سنالحظ عند دراستنا    یتقاطع 
رمـًزا   العھد  تابوت  أنَّ  والثاني  األول  واألحبار  والثاني  األول  والملوك  والقضاة  یشوع  أسفار: 

 هللا بني اسرائیل أن یكونوا شعبھ المختار.   الختیارلعالمة توضیح 
  وھي لوحي الوصایا   –كان تابوت العھد یضم عالمات تُشیر إلى عھد هللا الذي قطعھ مع موسى  

رسالة بولس إلى  راجع  (  –غذاء بني اسرائیل في البریة  –وعـصا ھارون وقلیالً من "مّن السما"  
الرب اإللھ معھم وعالمة    مكان إقامة  ي إسرائیللبن  بالنسبةكان تابوت العھد    ).4:  9العبرانیین  
 ضوره بینھم. واضحة لح

التمعـّن في   أّن    قراءةیرجى اآلن  أْن علینا من اآلن فصاعًدا  التي سنفھم منھا  التالیة  النصوص 
نعتبر َ تابوت العھد ال یُشیر فقط وبكل وضوح إلى آلوھیة الشعب اٍالسرائیلي بل أیًضا إلى كون  

 لكون كلھ، أي إلھـًا لجمیع الشعوب واألمم. إلــًھا ل هللا
وسطكم  في  ھو  الحّي  هللا  أنَّ  تعلمون  بھذا   " یشوع:  قالھ  ما  اآلن  أمام    لنتذكـر  من  یطرد  وأنھ 

  الكنعاني والحـثـّي والحـّوّيِ والفرزي والجرداشي واألموري والیبوسي. ھوذا تابت عھد  وجوھكم 
 ) 11-110: 3سفر یشوع  اجع(رعابر قـّدامكم في األردن" كلھا  رب األرض 

 

 مــزیدٌ من الفشل   ) ب
رغم االنتصارات الكثیرة التي حـقـّقـھا یشوع والتي نراھا واقعًا ملموًسا عند موتھ، فإننا سنالحظ  

  سفر القضاة في الوقت عینھ أنھ ال زال ھناك الكثیر منھا في أرض المیعاد تنتظر التحقیق (راجع  
 ). 6-1: 3ثـمَّ   36و  27: 1

تشملھا أرض المیعاد وھذا الواقع كان  فشل بني اسرائیل في وضعھم الید على كل المناطق التي  
 في حصول الحوادث الباقیة والمذكورة في تاریخ شعب هللا (المختار).  وعامالً مھًما  سببًا 

  سبق أن أمر هللا بني اسرائیل أْن یقوموا بطرد سكان ارض كنعان وبتحطیم تماثیل آلھتھم الوثنیة 
 حیث یقول:  ).25-55: 33سفر العدد (راجع 

إِ  لَُھْم:  َوقُْل  إِْسَرائِیَل  بَنِي  قَائِالً: «َكلِّْم  أَِریَحا  أُْرُدّنِ  َعلَى  ُموآَب  فِي َعَربة  بُّ ُموَسى  الرَّ نَُّكْم  "َوَكلََّم 
َجِمیَع   َوتَْمُحوَن  أََماِمُكْم،  ِمْن  األَْرِض  ُسكَّاِن  ُكلَّ  فَتَْطُرُدوَن  َكْنعَاَن،  أَْرِض  إِلَى  األُْرُدنَّ  َعابُِروَن 

َجِمیَع   َوتُْخِربُوَن  اْلَمْسبُوَكِة  أَْصنَاِمِھِم  ُكلَّ  َوتُبِیُدوَن  األَْرَض  تھممرتفعاتََصاِویِرِھْم،  تَْمِلُكوَن   .
َحَسَب   بِاْلقُْرَعِة  األَْرَض  َوتَْقتَِسُموَن  تَْمِلُكوَھا،  ِلَكْي  األَْرَض  أَْعَطْیتُُكُم  قَْد  ألَنِّي  فِیَھا  َوتَْسُكنُوَن 

فَُھنَاكَ َعَشائِِرُكمْ  اْلقُْرَعةُ  لَھُ  َخَرَجْت  َحْیُث  نَِصیبَھُ.  لَھُ  تُقَلِّلُوَن  َواْلقَِلیُل  نَِصیبَھُ  لَھُ  تَُكثُِّروَن  اَْلَكثِیُر   .  
الَّ  یَُكوُن  أََماِمُكْم  ِمْن  األَْرِض  ُسكَّاَن  تَْطُرُدوا  لَْم  َوإِْن  تَْقتَِسُموَن.  آبَائُِكْم  أَْسبَاِط  َحَسَب  لَھُ.  یَن  ذِ یَُكوُن 
الَّتِي   األَْرِض  َعلَى  َویَُضایِقُونَُكْم  َجَوانِبُِكْم،  فِي  َوَمنَاِخَس  أَْعیُنُِكْم،  فِي  أَْشَواًكا  ِمْنُھْم  أَْنتُْم  تَْستَْبقُوَن 

 َساِكنُوَن فِیَھا. َیَُكوُن أَنِّي أَْفعَُل بُِكْم َكَما َھَمْمُت أَْن أَْفعََل بِِھْم». 
فنج االضطراب  یصیبنا  ما  مقدرة هللاغالبًا  كیفیة  فھم  في  لیقوموا    د صعوبة  اإلسرائیلیین  لیأمر 

في أرض المیعاد أو على األقل أْن یسمح لھم    بعمل مجازر عرقیة/أثنیة یبیدون بھا شعوبًا تسكن 
 ).17-16:  20سفر التثنیة (راجع  بھا

إنَّ ما    . قتل الجماھیر ھو اسلوٌب إلھينجد إنـَّھ من الطبیعي اْن نقول أنَّ    أعاله،استنتاًجا مما جاء  
  نراه في ھذا األمر اإللھي ھو مثل توفیقي لمقاومة أبویة إلھیة، وھو أیًضا سلـم یُستعمل كواسطة 

 الضعـف الروحًي.  ذي -اإلسرائیلي  الشعب -إنقاذ لالبن البكر  
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المملكة قیام  الزمان، عند  الملك    بعد فترة من  داود  بعد نبوءات  في زمن  وابنھ وسلیمان وأیًضا 
یعیش بین شعوٍب    عندئٍذ سنراه شعبًا  حیث -  األنبیاء سنشاھد بوضوح طبیعة الشعب اإلسرائیلي 

كثیرة، ھذه الحقیقة ستبرھن لنا وجود العنایة اإللھیة وحكمة هللا الغیر مدركة. وسنجد ھذا الشعب  
 في طرق هللا الحّي. السیر  لیعلـّم ویُھدي الشعوب إلى  شعبُا أرسلھ هللا 

طالما نحن ال نزال في المراحل المبكرة من تاریخ الشعب اإلسرائیلي، علینا أْن نتذكر    غیر أنَّھ 
بین   لـیعیشوا  وأخالقیًا  روحیًا  الكفایة  فیھ  فیما  مستعدین  لیسوا  المختارین  أبناءه  أنَّ  یعلم  أنَّ هللا 

 هللا یعلم تمام العلم ولھ تمام المعرفة أنَّ  إنَّ   . شعوٍب وثنیة تعبد األصنام، سكنت في ارض االردن
بني إسرائیل غیر قادرین على معایشة الشعوب الوثنیة دون الوقوع في أحضان عبادة االصنام  

(راجع   الوثنیة  التثنیة  والعقائد  كیال   ) 18:  20سفر  فیھا:"  نقرأ  مثل    یعلموكم   التي  تصنعوا  أْن 
 إلھكم".  الرب  فتخطأوا إلى آللھتھم،  التي صنعوھا قبائحھم

 

 یُحاكمون بسبب ضعـفـھم  ) ت
یلي:  ما  لنا  یؤكـّد  القضاة  نقرأه في سفر  ما  القضاة، مركزة    إنَّ  المذكورة في سفر  المؤامرة  إنَّ 

المریع  وسقوطھ  اإلسرائیلي  الشعب  فشل  أصنام    على  عبادة  في  النغماسھ  الوثنیة  حبائل  في 
إسرائیل   بني  إیمان  المتحان  مكرٌس  بكلیتھ  القضاة  سفر  أنَّ  نالحظ  إننا  واقـعـیًاـ  الكنعانیین. 

 معھم.  االلھ ولموقفھم من العھد الذي قطعھ الرب 
القضاة  سفر  في  المرویة  القصة  للوثن  إنَّ  اإللھ سمح  الرب  أنَّ  التخصیص  وجھ  ین  تخبرنا على 

وموقفھم من العھد المقام بینھم    والسكنى فیھا. لیمتحن إیمان یني اسرائیل   بالبقاء في أرض المیعاد 
أي من خالل بقاء الوثنین في أرض المیعاد سیضع هللا بني اسرائیل في مواجھة  -وبذلك  -  وبینھ 

م والتي حملھا  سیتخذ القرار الخاص بطاعتھم لوصایاه التي قبلھا اباؤھ   االختبار المباشر. عندئذٍ 
(راجع   تعالى  منھ  المباشر  استالمھا  بعـد  موسى  القضاة  لھم  "   ).   4و    1:  3سفر  تقول:    التي 

َجمِ  یَْعِرفُوا  لَْم  الَِّذیَن  ُكلَّ  إِْسَرائِیَل،  بِِھْم  ِلیَْمتَِحَن  بُّ  الرَّ تََرَكُھُم  الَِّذیَن  األَُمُم  ُھُم  ُحُروِب  فَھُؤالَِء  یَع 
لِ   َكنـْعَـان  یَْعِرفُوهَ إِنََّما  لَْم  الَِّذیَن  اْلَحْرَب.  ِلتَْعِلیِمِھْم  إِْسَرائِیَل  بَنِي  أَْجیَاِل  اْلِفِلْسِطینِیِّیَن   َمْعِرفَِة  أَْقَطاُب 

یِّیَن ُسكَّاِن َجبَِل لُْبنَاَن، ِمْن َجبَِل بَْعلِ  ْیُدونِیِّیَن َواْلِحّوِ وَن إِلَى  َحْرمُ   اْلَخْمَسةُ، َوَجِمیُع اْلَكْنعَانِیِّیَن َوالّصِ
َحَماةَ  امتحان  .َمْدَخِل  كان  الھدف  الرب    إذًا  یسمعون وصایا  وھل  بالوثنیین  التي    إلھھمأسرائیل 

 أوصى بھا آباءھم على یـد موسى؟ 
، لما وصل نھایة حیاتھ؛ فأرسل نداًء للشعب المختار،  إسرائیلسبق لیشوع أن عـرف ضعف بني  

عـھـده  تجدید  فیھ  طلب  موسى،  لنداء  هللا   مشابًھا  یشوع  راجع  (  مع  طلب  28-31:  24سفر   .(
یختاروا أْن  اسرائیل  لبني  ندائھ  في  على    أنْ -  یشوع  ھل    –الذي سیخدمون    من-الفوریُـقـّرروا 

آلھة العموریین    <االردن> أم  ون أن یخدموا اآللھة التي خدمھا آباؤكم لما كانوا وراء النھرد یری
 ). 15: 24 سفر یشوع  (راجع  في أرضھا؟  مقیمیناآلن  أنتمالتي 

تنبأ   أْن  لموسى  تنبأ كما سبق  الحفاظ على عـھـدكم    فقال:لكن یشوع  لن تستطیعوا  "إنكم سوف 
اآلن لنقارن ھذا مع ما جاء في    ) 19:    24سفر یشوع  المبرم مع إلھ اسرائیل العلي القدیر (راجع  

 ).29  -24و 16: 31سفر التثنیة 
بني   یشوع، طالما  یا  الحق  كل  المتحقـقـة   إسرائیل معك  الرسالة  وھذه ھي  اختبارھم  في    فشلوا 

والمستنتجة من سفر القضاة. ولھذا السبب نستخلص من تلك النصوص ما یشبھ استنتاجنا حیث  
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العقاب  ثمَّ  الخطیئة  ارتكاب  أي  عینھ  الوقت  في  والمحزنة  الخالدة  الدورة  على حصول    التأكید 
 لخطایا من جدید. فالغفران، ثمَّ ثانیة ارتكاب ا فالتوبة

 ولــد في بیت لـحــم )ث 
واصل الرب اإللھ كشف خطتھ لخالص البشریة، حتى في زمن الفساد والضعف، ھذا ما نتعلمھ  

من سفر راعوث الذي ھو شریحة من قصة حیاة جماعة من الناس، بینھم بعٌض من بني اسرائیل  
 ). 1:1راجع سفر راعـوث (  عاشوا في فترة "القضاة". 

في أحد األسفار القانونیة من الكتاب المقدس، كما لو كان الغرض   راعوث في ھذه الفترةتظھر 
انَّ هللا بقي فاعـالً دوًما بھدوء ورویة في الجزء المخفي من حیاة بعض الناس   من ذلك تذكیرنا

البسطاء واالعتیادین الغیر منتمین للشعب االسرائیلي، تغطیھ الحوادث السیاسیة والعسكریة  
 ، من أجل اإلیفاء بوعـود عـھـده. برى التي رافقت تاریخ بني اسرائیلالك

بینما كان یشوع منشغالً بانتصاراتھ الحربیة الخاصة بشأن ارض المیعاد، استخدم إلھ اسرائیل  
سفر یشوع  (راجع  تدبیره اإللھي  لتضمن نجاح –الوثنیة المومس الشھیرة  االمرأة -رحاب 
؛  2وأخیًراً رسالة یعقوب الرسول   31: 11العبرانیین  الثاني ثـّم رسالة بولس الرسول إلى  الفصل

وثنبة خادمة اسمھا راعـوث، من    المرأة  التي تقول:" كان في أیام حكم القضاة، أْن ھیأ هللا ).25
أقحـم من خاللھ رحاب   حكیم بأسلوب أجل دفع عجلة خطتھ إلنجاز خالص البشریة نحو األمام، 

 رة ثانیة. م

كإلٍھ    كان بھ  واالیمان  االسرائیلیین  إلھ  على  للتعـّرف  الضروري  اإلیماني  الدفع  "راحاب"  لــ 
). كذلك نذرت راعوث ھي  25:  6ثمَّ   11:  2سفر یشوع    حقیقي ال منافس لھ في الوجود (راجع 

ان هللا قد  اللغة المستعملة في نصوص العـھـود التي ك  مستخدمة   نفسھا لــ"إلــھ إسرائیل"  األخرى
:  1سفر راعوث  وإلھِك إلھي" (راجع    ابرمھا مع اباء بني اسرائیل، فكانت تقول: " شعبِك شعبي

16.(   
تزّوجت راعوث ثانیة من "بوعز" بعد عودتھا، من حقول موآب حیث توفي ودفن زوجھا األول  

باًر من سبط أفرات من بیت لح م، وكانت  محلون بن ألیمالك وأمھ نعـمـي. كان "بوعز" رجالً 
-5:  1إنجیل متى    ثمَّ   19  1:  1سفر راعوث  ترجع سلسلة نسبھ إلى راحاب، فھو ابنھا (راجع  

لــ    حملت راعوث من بوعز فولـدت لھ  ).6 أٌب  المستقبل  ابن سمـّتھ عوبید. سیكون عوبید في 
 بــ"یّسى" وبابنھ داود نوقف خط سلسلة فارص.  "یسـّى" أبو الملك داود. 

القدیم (راجع السطر األخیر من    العھد  داود في  التي یرد فیھا اسم  المرة األولى  سفر  ھذه ھي 
طلب    {  ). 22و    17:  4راعوث   عند  بــھ  ونودیا  عـُرف  یسوع  الرب  انَّ  المناسبة  بھذه  نُذكر 

   .} –المترجم  –مساعدتھ بـ "یـا ابن داود" 
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II.  الملوك الشرعیین والغیر الشرعیین 
  الربحـنـّة أمــة  )أ

صموئیل ھو القاضي األخیر في سلسلة القضاة الذین نقرأ عنھم تفصیالت كثیرة مذكورة في سفر  
الباقیة من العھد القدیم وبضمنھا أسفار العھد الجدید. بعٌض   على یـده تـمَّ إعـداد االسفار القضاة. 

 من ھذه االسفار تروي لنا مراحل تأسیس مملكة داود الخالدة. 

صموئیل في فترة سیاسیة وأخالقیة سادت فیھا رؤیة ضبابیة وتشویش عظیم، نشاھدھا  ولد 
التي تقول ان فترة حكم القضاة كانت فترة غیر   منعكًسة بوضوح عن النصوص المتعددة

إلسرائیل ملك، فكان كل واحد یعمل ما    أثنائھا مستقرة، عـّم فیھا االضطراب والتأخر ولم یكن 
 . )25: 21و  1: 19و    1: 18و  6: 17ة سفر القضایحسن في عینیھ (راجع 

كان الفساد المنتشر في أرجاء أرض المیعاد بسبب تصرفات ابناء عالي، رمًزا واضًحا لعدم  
  -12: 2سفر صموئیل األول بینھ وبین الھھ، (راجع  أمانة الشعب اإلسرائیلي تجاه العھد المبرم 

الفلسطینیین الشرسة علیھم فـقـُتـل   بھجمة   عاقب هللا بني اسرائیل  ).14 -11: 3و 36 -27و 17
اسرائیلي وبضمنھم أبناء الكاھن عالي: حـُفـنـي وفنحاس. عدا ذلك تمكن   4000خاللھا 

على تابوت العھد وأسره. لما سمع الكاھن عالي بھزیمة    الءیاالستالمھاجمون الفلسطینیون 
الرھیب   ة الكارثة المھولة وصراخ أھل المدین العبرانیین المریعة ومقتل ابنیھ واسر تابوت العھد 

وضجیجھم المرعب، سقط من على الكرسي الذي كان یجلس علیھ على األرض فاندق ُعـنُقـُھ  
   لفصل الرابع). سفر صموئیل األول اومات في الحال راجع 

استلم صموئیل مھام الكاھن عالي بعد موتھ وكان خلیفة لھ في الكھنوت. ولد صموئیل كاستجابة  
سفر صموئیل  هللا إلھ اسرائیل (راجع  لخدمة    فكّرستھ   بإلحاح إلھیة لطلبات أمـِّھ العاقر وصالتھا  

 األول الفصل األول منھ). 
للعذراء مریم    یة، اسمھا حـنـة. إنـَّھا اعـدت الطریقوفیة للعھد وتقیة للغا  أمرأهكانت أم صموئیل  

عند تمعننا في دراسة حیاة ھذه المرأة الفاضلة سنجده    )489البند    ت. م. ك. ك.  (راجع   أم یسوع
ثالث مرات/ إنَّ الصفة التي أطلقتھا حنة أم صموئیل على نفسھا  "أمـة الرّب"  تصف نفسھا بــ  

الوحید   البشریة  مخلص  یسوع  وتلد  لتحبل  نفسھا  نـذرت  عندما  تستعملھا  مریم  العذراء  سنجد 
 ). 38: 1 ثمَّ راجع إنجیل لوقا   16و  11: 1سفر صموئیل األول  (راجع 

جوابًا على    ي بیت قریبتھا إلیصابات سنسمع العذراء مریم تقول في نشیدھا الخالد الذي أنشدتھ ف
...". نشید مریم ھذا صدى ألقوال حنة  . با� ُمخلصي  تحیتھا "تـُعظم الرّب نفسي وتبتھج روحي

أم صموئیل التي قالت عن نفسھا أنَّھا أمة الرب قبل عشرات القرون رافعة بذلك شكرھا الجزیل  
مع ما ورد    10-1:  2سفر صموئیل األول  ما جاء في    یُرجى مقارنة (   إللھ اسرائیل العلي القدیر 

 ). 55-46: 1في إنجیل لوقا 
 

 تـأسیس دولة ملكیة  ) ب
ي سیقود  فقام بدور الخلیفة الذ  باًرا ومقّدًسا عوده فأصبح رجالً  اشتد نمى صموئیل وكبر حتى 

 ). 3-2: 7 سفر صموئیل األول  اسرائیل (راجع  ي اسرائیل مدعوًما بنعم هللا إلھ بن
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عندما بلغ صموئیل سنَّ الشیخوخة، طلب الشعب اإلسرائیلي منھ أْن یعین لھم ملًكا یشبھ  غیر انـھ 
 ). 5: 8ملوك الشعوب االخرى (راجع سفر صموئیل األول 

، كما بان جلیًا لصموئیل أیًضا أنَّ  وئیل طلبًا شریًرا ومفعًما بالكفلصم إسرائیل ظھر طلب شعب 
طبیعة الخاصة بھ والتي یجب أن یمتلكھا نظًرا ألنـّھ  اإلسرائیلي ال زال غـیر مدرٍك ال الشعب 
 البكر.  وابنھ هللا المختار شعـب 

الربُّ   أنا   : لصموئیل قال  نبذوني  بل  أنَت،  ینبذوَك  لم  (راجع   "إنـَّھم  ملكھم.  أني  سفر    بسبب 
 ). 20-19ثمَّ   17و 12:  12و  7: 8 صموئیل األول 

یُھیأ التدابیر الضروریة لذلك،   شعب اسرائیل سیطلب لھ ملًكا، بعد أنْ   أن سبق لموسى أْن تـنـبـأ  
حیث أْن یكون ذلك الملك قادًرا لیخدم غایات هللا وأھدافھ خدمة حقیقیة كما یحب عـلـیھ خاصة  ب

 ). 20-14: 17التثنیة  إلى یوم وفاتھ (راجع قرأھا یومیًا اْن یكتب نصوص شریعة هللا كاملة وی
إننا نرید ملًكا ان اإلس  مع ذلك،  فقالوا لصموئیل  إلھ.  یبحثون عن ملٍك بھیئة  یكونوا  لم    رائیلیـین 

  سفر صموئیل األول   یقودنا نحو الرفاه ویشاركنا في الفتال في المعارك الحامیة الوطیس (راجع 
الدقیقة    )19-20:  8 الدراسة  من  یُستنتج  العبادة.  إلى  وال  هللا  إلى  طلبھم  في  یُشیروا  لم  إنـَّھم 
اإلسرائیلي  لت الشعب  طبیعة  تماًما  نسوا  قـد  أنَّھم  ملًكا؛  لھم  لیكون  اسرائیل  بني  طلب  فاصیل 

 ) 6-5 : 19سفر ا الخروج  (راجع  كھنوتیًا  األصلیة أي أْن یكون شعبًا ُمقـّدًسا
محارب    وحسب ما تھواه قلوبھم. ملكُ  أي الملك الذي یریدونھ  بشاؤول وجد بني اسرائیل ضالتھم

  بھا. تمثیالً   االلتزامال  والصحیحة وال بوصایا هللا    ماھر في القتال، ال یھتم بشأن العبادة   صندید،
بتقدیم   للمبادئ المنطقیة بالرموز، تناسى شاول تعلیمات صموئیل منذ أول معركة خاضھا وقام 

 ما فعلھ  إذًا إنَّ   –المحرقة والذبائح السالمیة بنفسھ بینما ھذا العمل ھو من مھام الكھنة االساسیة  
وال التغاضي عن العقاب الذي یستحقھ فاعلھ خاصة    فعل مخالٌف للشریعة ال یمكن قبولھ   شاول 

 ). 13-8: 13  سفر صموئیل االول راجع(  إن كان ملك بحكم شعب هللا
 

III. یجب أن یكون راعي إسرائیل كاھنًا وملًكا 
 راعي اسرائیل الكاھن والملك یجب ان یمسحھ الرب بالزیت   )أ

الرب شاول ملًكا إلسرائیل، ولكن رغم ذلك، فإنھ قد سمح لمملكتھ أن تـتـمَّ دورھا في  رفض 
الحیاة حتى نھایتھا الموجعة. في نفس ھذه الفترة، أرسل الرب اإللھ النبي صموئیل، لیدھن داود  
  بالزیت بصمت وسریة فیكون، خلیفة لشاول (أّي أْن یكون حسب قلب هللا) وملًك إسرائیل الجدید 

الملك الجدید داود ھـو بن یسَّى، وھو أیضا أكبر أحفاد بن   ). 14: 13اجع سفر صموئیل األول  ر(
 للغنم مجھوالً یعیش في بیت لحم.  راعوث المدعو عوبید. كان داود في صباه راعـیـًا 

نزل روح الرّب على داود بعاصفة من المواھب عـندما دھنھ النبي صموئیل بالزیت (راجع سفر  
متزامنة أرعب داود الراعي الملك   ترائیات ). من خالل سلسلة من 13: 16ل صموئیل االو

شاول في بالطھ. كان من صفات داود: الشجاعة ولكنھ كان یخاف هللا كما یظھر لنا بوضوح من  
خالل الحادثة العرضیة الشھیرة التي مرَّ بھا أّي منازلتھ لــ "كولیاث" الجبار الفلسطیني وقتلھ  
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ن داود یعـلم علم الیقین ویؤمن ویعلن دوًما أنَّ الحرب كان للرب، وأنَّ الرب ال  بحجر مقالعھ. كا 
 ). 51-32: 17راجع سفر صموئیل االول ( بالرماح.  یُخلـّص شعبھ بالسیوف أو 

وثبات إیمانھ با�    یواصل بعد ذلك سفر صموئیل األول الكالم عن تواضع داود وخضوعھ التام 
مغایر للغایة مقارنة بموقف شاول الملك. كان لشاول حماسة جنونیة  كان لداود موقف  فیقول: "

  11و  11:  18  صم   1راجع  (  متنامیة مشبعة بالحسد دفعتھ لتخطیط مؤامرات قاتلة للنیل من داود 
 ). 17-9: 19و

فرصتا  لداود  ذھبیتتوفـرت  تلك  ان  انتھاز  رفض  لكنھ  الملك،  شاول  اللدود  عدوه  من  للنیل  ن 
نسأل  قـد  ال    الفرصتین،   " داود:  كالم  في  نجده  ذلك  على  الجواب  الرفض؟  ھذا  سبب  ما  اآلن 

راجع  (  "ممسوح الرب اإللھ" وملك اسرائیل حتى األن شاول، حیث ھو باٍق    تھمني نذالة وخسة 
 ). 62: 42صم.  1

داود    أعلن   ). 31  صم.   1لما واجھ شاول وابنھ نھایتیھما المخزیة/ على یـد الفلسطینیین (راجع  
وات التوجیھ الحداد  طالبًا  إسرائیل  إلھ  الرب  نحو  بأنظاره  في    ـّجـھ  تصرفھ  في  دلیلھ  ولیكون 

 ). 4-2:  1صم.   2المستقبل (راجع 
بالزیت"   داود  المخلصة لشاول وتنظیمھا "ُمـسح  القوات  داود  لیكون ملًكا إلسرائیل.  بعد توجیھ 

تقـبـ اْن  الرؤوس،  أي  لھ  أحنوا  لذا  كاـّھا.  إسرائیل  اسباط  عـھـًدالھ  معھ  بقسٍم    وأقاموا  مدعوًما 
 ). 1: 5صم.   2لحمك" (راجع وقائلین: " ھوذا نحن عـظـمـك 

  ).   2:  5صم.    2  راجع (  الملك الذي اختاره هللا"   –"الراعي  كان الشعب اإلسرائیلي یسمي دلود  
اط اسرائیل"  إنـَّھا المرة األولى التي نصادف فیھا في اسفار العھد القدیم وصفًا كھذا لــ "لقائد أسب 

الوصف  ھذا  في    سیصبح  تُذكر  لمقولة  األیام صورة  قابل  وستكون    النبوءات في  أیًضا  التالیة. 
 مفھوًما رئیسي لیسوع نفسھ. 

 

 توحید أورشلیم  ) ب

سیاسة  رجل  أیًضا  كان  اسرائیل  لشعب  والملك  الراعي  كان:  أنَّھ  على  داود عالوة  وقائد    تمیز 
   .روحي 

ما كان یُعـرف بــ   العسكریة وخطط لتنفیذ استراتیجیتھ لتحقیق أھداف دینیة. فھدمواتھ وجھ داود ق 
“Jibusites”  أورشلیم" لیضع اسَسا لعاصمتھ" . 

تقولھ   ما  لتكون عاصمتھ.  موقعًا ألورشلیم  داود  اختیار  كیفیة  عن  دقیقة  معلومات  لنا  تتوفر  ال 
من الممكن ان تذكرنا القصة بھذا الخصوص  أسفار العھد القدیم عن ذلك اقواالً احتمالیة ال غیر.  

الملك   ملكیصادق،  أیام  في  جرى  لـِما  مشابھة  احتفل    الكاھن   –بقصة  الذي  شلیم"،   " لمدینة 
 ). 23-17: 14تك.   بطقوس مؤسسة على الخبز والخمر بالنیابة عن إبراھیم (راجع

أمـر الشعب    ندما من المحتمل أْن داود فھم توجیھ الرب لھ حسب إشارة موسى عن أورشلیم ع
یقول الرب إلھ اسرائیل:" ال تصنعوا ما یفعل الوثنیین، بل في المكان    فقال:" لبناء مزاٍر مركزّيٍ، 

الذي یختاره الرب إلھكم باشتراك أسباطكم كاـّھا لیجعل فیھ اسمھ ویسكن فیھ، إیـّاه تلتمسون وإلى  
تُـقـبـْلون  باالسم،  رغم    .) 11و    5-4:  12تثنیة  راجع  (  ھناك  البتة ألورشلیم  یُشر  لم  أنَّ موسى 

الیھودي قد احتفظ بالرأي القائل أنَّ المدینة التي تحمل اسم هللا  /الربانيأنَّ التقلید    علینا أن نالحظ 
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بــ   داود  یُعّرف ھویتھا سفر مزامیر  والتي  التي حكمھا ملكیصادق،  المدینة  أورشلیم"  ھي نفس 
 ). 3: 76مز.(راجع 

  . وأیًضا بــ "مدینة داود"   جد داود في بعض المواقع یُسمي أورشلیم بـ "صھیون"على أیة حال، ن
ما    " دى ـُ ھـ "عندما تحقق لداود احتالل أورشلیم بالكامل واستقّر بھ المقام استرجع تابوت العھد، ب

م  لنرجع تابوت إلھنا، ألننا لم نُـبـاِل بھ في أیا"  )، الذي یقول:3:  13خبار األول  سفر األ  جاء في
 شاول". 

والبھجة  بالفرح  ُمشبعٍ  مھیب  دینّيٍ  داود    إجراءات تـمَّت    باحتفاٍل  قاد  العھد،  تابوت  استرجاع 
متمنطقٌ  وھو  اسرائیل  شعب  فُذبحت  بأفوٍد    جماھیر  الالویون.  الكھنة  یفعل  كان  كما  كتان  من 

راجع  و  19-13:  6صم.    2راجع  (  وُكسر الخبز  ووزعت البركات   الذبائح واصعدت المحرقات 
جدید الكھنوت، فجعل أحفاد ھارون  . بعد ذلك قام داود بت) 29-25:  15أیًضا سفر االخبار األول  

:  24سفر األخبار األول    راجع (  "الحضور اإللھي"   عن مكان  حراًسا للمكان المقدس والمسؤولین 
   ). 19و 5و3

الرّب إلھ إسرائیل كل    حمدوا ویُسبحوا وأقام داود من الالویین خدًم أمام تابوت الرب لیذكروا وی
 ).  32-25: 23و  4: 16صباحٍ وكل مساء وأیًضا في أیام األعیاد (راجع سفر األخبار األول 

  باًرا  ورجالً من قراءتنا فصول سفر األخبار األول بدقة وتأملھ نستنتج أنَّ داود كان كاھنًا مقّدُسا  
 ھذا إضافة إلى كونھ ملًكا شجاًعا. 

سفري صموئیل األول والثاني وكذلك سفري  و  ،يراءة: سفري األخبار األول والثانعملیًا علینا ق
بتمعـّن وبدقـة.   والثاني  ال عندئٍذ  الملوك األول  انَّ  القصة ولكن  سنالحظ  المرویة ھي نفس  قصة 

صف  األخبار لیس فقط إعـادة كتابة وسفرا    رویھ یما    ، وأنَّ مختلفتین  وزاوینین  من وجھتي نظر
 ببساط، وكما وردت في سفري صموئیل والملوك.  لمآٍس شخصیة وسیاسیة 
لسفر   قراءتنا  بـدأ  األولعند  مرویة  األخبار  القدیمة،  وإلسرائیل  آلدم  قصة  الروایة  ستكون   ،

ینتظر أن یكون شعبھ شعبًا   بأسلوب  إلھ اسرائیل كان  الرب  أنَّ    تاریخّي طقسي. كذلك سنالحظ 
 التمجید والتسبیح لعزتھ المكرمة. حسب أوامره.  الشكر مع  كھنوتًیا یقدم لھ قرابین

القائد المثالي الذي یریده هللا، كما نجده أیًضا الملك   الكاھن    –في سفري األخبار نجد في داود 
ھ أیًضا   مؤلف سفر المزامیر، یقود شعبھ للعبادة الحقة ومعلًما لحكمة هللا. عند  والحاكم العادل. وأمَّ

كان هللا یریدھا للعالم   سنـعـثر على ومضات عن الحالة التي النظر في تفاصیل مملكة داود تدقیقنا 
والثقافیة  الدینیة  الناحیة  ط  كدولة   من  أي  وجوكنیسة  هللا  لعبادة  المكّرسین  من  من  ائفة  ماعة 

 المدنیین المؤمنین با�. 
 

 عـھـد أبديٌّ   ) ت

هللا  ا  أقام  العھد  اسفار  حسب  األخیر  عھده  داود  یخص  مع  وعـًدا  نجد  العھد  ھذا  ضمن  لقدیم. 
تأسیس مملكة داود المعتمدة على ساللة حاكمة/ملكیة أبدیة. فیھ أیًضا وعـد ینص على انَّ ورثة  

كأبناء خاصین بھ    ھ داود سیجلسون على عرٍش ملكي یدوم إلى األبد، وأنـَّھ سیرعى ورثة عرش
 فقط. 
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تفا وتأمل  قـراءة  في  الالزم  الوقت  توفیر  اإللھیة  یُرجى  بالذات  بقسم  الموثق  العھد  ھذا  صیل 
األول  و  16-8:  7صم.    2(راجع   االخبار  تفاصیل  ).14-7؛  17سفر  من  ما جاء  في ھذا    إنَّ 

 من أكثر النصوص أھمیة، مقارنة ببقیة النصوص الواردة في العھد القدیم.  العھد یُعـتـبـر 
الھیكلیة  لنا  العھد ترسم  بضمنھا اآلمال والمآسي التي ستحصل  والتوجیھات،    وعود هللا في ھذا 

إلى األسفار   القدیم، وحتى وصولنا  العھد  أسفار  المرویة في  القصص  أسماؤھم في  لمن وردت 
 الختامیة من العھد الجدید. 

دراسة اسفار الكتاب    عزیزي القارئ في   وفي حالة أْن نجد ھذا الرأي صعب التصدیق استمر  
الصفحات األخیرة منھ، بالذات  یسوع    عندئٍذ ستسمع  المقدس حتى تصل  العھد  ھذا  یتحدث عن 

"أنـا یسوع    :التي نّصھا  )16:  22سفر رؤیا یوحنا    "بھ كملْت الوعـود المدونة فیھ (راجع  :فیقول 
مالكي وذ   أرسلُت  داود  من  فرع  أنا  الكنائس  شأن  في  األشیاء  بھذه  لكم  والكوكب  لیشھد  ریتھ 

 الزاھر في الصباح". 
؟ إننا نسمیھ "عھًدا ألنَّ  -عھًدا-نفسھ ال یستعمل ھذه الكلمة    "عھًدا" بینما نجد انَّ هللالماذا نسمیھ  

  أْننا  5: 23صم.   2(راجع  –مع داود  –معھ   أبـديٍ" "عھدٍ بإقامة   "ھنا حلف هللا  نفسھ یقول: داود 
 ). 12: 132مز. و  29-4: 89مز. نعثر على ذكر ھذا العھد أیًضا في سفر المزامیر (راجع 

بالترتیب   لنترك اآلن جانبًا العدید من الوعود التي تضمـّنـھـا ھذا العھد، ولنبدأ تأملھا ودراستھا 
 التالي: 

ستكون    ، المقصود بذلك ساللة حاكمة ومعنى ھذا ھو أنَّ مملكة داود "بـیـتـاً"سیبني لك الرب   )1
 بین أیدي ساللتھ.   ھذا الحكم یكون ، وس مؤسسة حكم

شأن   )2 سأرفع  تلك  .ورثتكَ إنني  سیحكمون  داود  وابناء  راسخة.  مملكتھم  أسس  وأجعل   ...
 المملكة.

 ". وابن داود سیبني ھـیكالً لــ "تابوت العھد" اسميإنـَّھ سیبني بیتًا لــ "  )3
إني سأكون لھ أبـًا وسیكون لي ابـنـاً: أّي سیتبنى هللا ابن داود لیكون لھ ابنًا خاًصا بھ فقط.   )4

لتي تطبّق فیھا البنوة اإللھیة خاصة بشخٍص واحـٍد. بینما نجد أنَّ هللا  ھذه ھي المرة االولى ا
البكر، وال أحـًدا غیره ضمن أسفار    ابنھ بأنھ    اإلسرائیلي أخرى إلى الشعب    أشار في مواقع 

 الكتاب المقدس حمل صفة أبن هللا" 
ایة. وسیكون  ومملكتك ستدوم إلى األبد. أي سوف لن یكون لــ "ساللة داود الحاكمة" نھ  بیتك )5

 على عرش مملكتھ.   ھناك دوًما وارثـا لیجلس

 

 ھذا العــھــد دائًما  سیبقى ذكــر ) ث

ما إنجاًزا لوعـٍد أبرمھ هللا مع  خلصة، بل إنلم یكن العھد الذي أقامھ هللا مع داود مكافأة لخدماتھ الم
  الذي یخبرنا یما یلي: للسطر األخیر من نصوص العھد    "إبراھیم". التأكید لذلك نفھمھ من قراءتنا 

الحال، قطع هللا مع شعبھ  الخالص   "في واقع  تاریخ  الكتاب    الذي  عبر  اسفار  تفاصیلھ في  نقرأ 
الذي   عھده  في  جاء  بالكامل حسبما  التنفیذ  وواجبة  إلزامیة  ابراھیم، شروطھ  مع  عھًدا  المقدس 

 أقامھ مع إبراھیم.  
هللا   حـّرر  لماذا  ولنسأل  اآلن  كان   ناإلسرائیلیی لنتذكر  عندما  العبودیة  مصر؟  من  في  یُقیمون  وا 

 ). 5 :6و 24: 2سفر الخروج سبب العھد الذي أقامھ مع إبراھیم (راجع  الجواب ھو: ب
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سبق أن وعـد هللا إبراھیم أْن یجعلھ أبــًا للكثیر من الشعوب، ثــمَّ وعـده بعد ذلك أْن یجعل الملكیة  
ا وعـده أیًضا ألْن یكون لھم إلھـًا وأْن یكونوا لھ  تنبثق من ذریة أحـد أغصان دوحتھ الضخمة. كم 

بذریتھ   ستتبارك  كلـِّھا  األرض  شعوب  بانَّ  وعـده  أخیًرا  األجیال.  مدى  على  ذریة    –شعـبـًا 
 ). 18-15: 22و 8-4: 17سفر التكوین (راجع  . -إبراھیم

عـھـود هللا لوحة موزائیكیة جمیلة للغایة. فالعھد الذي أقامھ هللا مع موسى في سیناء، یُمكننا ان  
(راجع   إبراھیم  مع  عھده  وفق  المرسومة  خطة هللا  تنفیذ  من  األولى"  "المرحلة  بــ  سفر  نصفھ 

 ). 20: 30ثمَّ    5: 9و  8: 1سفر تثنیة االشتراع وأخیًرا   11: 32ثـمَّ سفر العـدد  1: 33الخروج 
قـّدم  داود،  مع  هللا  أبرمھ  الذي  العھد  أوالًدا    إنَّ  كلـّھ  العالم  لیكون  الھادفة  هللا  خطة  أمام  إلى 

لھ  أبناءً   مباركین   إلبراھیم، ولیكونوا الثاني    راجع(  وبناًت حبیبات  الملوك  وسفر    23:  13سفر 
 ). 26:33وسفر إرمیا   28: 102المزامیر: مز. 

ا   داود  یـُرجى مالحظة األسباب  لم تكن من أجل  داود  یًـعـطیھا هللا إلقامتھ عھًدا مع    نفسھ؛لني 
:  7 سفر صموئیل الثاني"من أجل شعبي إسرائیل " (راجع  لكن وحسبما كرر الرّب ثالث مراٍت:

 ). 11و  10و 8
باللغة التي استعملھا هللا في حدیثھ الوارد في قصة تحریر بني اسرائیل    كالم هللا اعاله، یـُذكـّرنا

كذلك    1:  9ثمَّ    17:  7ثمَّ   6:7ثــمَّ    1:  5ثــمَّ   10و 7:  3خـر.  من قیود عبودیتھ في مصر (راجع  
 ).  12: 26راجع سفر األحبار 

 جوابًا على نبوءة الرب: " ھذا نـذر والء لعھد هللا"   بتأمل ما قالھ داود في صالتھ   لنصغِ أیًضا
  كانت تؤكـّد ما قالھ داود:   جمیعـھـا-موسىإنـَّھا كانت مملوءة بالرجاء والتضرعات مأخوذة عن  

إنــَّك أسست لذاتك شعب اسرائیل، جعلتھ خاصتك إلى األبد، وأنَت الربَّ اإللھ أصبحت إلھً لذلك  "
في    الشعب  ما جاء  األول  (قارن  في خر,    25-22:  8سفر صموئیل  ما جاء    13-11:  15مع 

 ). 12: 29وأخیًرا    17: 26وثمَّ   6: 7  ثمَّ  34و 7: 4سفر تثنیة اإلشتراع  ثـمَّ راجع   17- 16و
إنَّ العھد الذي قطعھ هللا مع داود ھو تكملة للعمل العظیم الذي بھ أنقذ هللا بني إسرائیل من نیر  

ي احداث سفر الخروج. من خالل تلك األحداث تأسس شعـب  ة لدى المصریین. كما جاء فالعبودی
المقدس  المختار    –  إسرائیل  ذاتھ عمل خالصي -شعب هللا  الوقت  في  العمل  ھذا  وكان  تعھد    . 

 . إبراھیمتنفیذًا للوعود التي جاءت في عھده مع   الرب اإللھ بإنجازه
  –اإللھ یتذكر دوًما عــھــده الذي بھ ربط االف األجیال في حزمة  " إنَّ الرب  داود: وفقًا لما قالھ  

ھكذا أصبح ذلك العھد عــھــًدا أبــدیــًا   –تكّونت منھا ذریة إسرائیل/ یعقوب، بموجب الشریعة  
 ). 18-14 :16  األول  األخبار سفر  (راجع

 

IV.  الدخول في فترة الدولة الملكیـة الوراثیة 
 لملك سلیمان ھیكلیة الدولة في فترة حكم ا )أ

جرت   التي  لألحداث  المالئمة  المناخیة  الظروف  داود  مع  المبرم  العھد  تاریخ    فیما ھـیـأ  یعـني 
أنَّھ یجب علینا أْن ننتظر مجيء   الخالص في فترات العھد القدیم. من الطبیعي أْن نــُذكــّر أوالً 
الرب یسوع لیتمَّ التنفیذ الكامل لمخطط التدبیر اإللھي؛ عندئٍذ سیتحقق تأسیس مملكة هللا التي ھي  

 . الكنیسة الكاثولیكیة
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واضحة في نظام مملكة داود وخاصة بعد ان كّونت    لكن، ورغم ذلك، یمكننا أن نكتشف میزات 
نوعیة   ھو  بالمیزات  المقصود  سلیمان.  الملك  أي  داود  ابن  عھد  في  ثابتة  معالمھا  ھیكلیة  لھا 
عائلتھ   فتكّون  المملكة،  تلك  بھا  تُختم  أْن  إسرائیل  إلھ  الرب  ینتظر  اللتین  وطبیعتھا  المملكة 

م  –األرضیة   فـقـط  واحدة  غایة  أنَّ  الكنیسة علًما  تأسیس  ھي  وتلك  ستتحقق  هللا  غایات    ن 
 الكاثولیكیة.  

راجع  (  �   كانت مملكة سلیمان دولة مؤسسة على نظام حكم ملكّي وراثي، یكون الملك فیھ ابنًا
مز,   المزامیر،  وملكٌ   )7:  2سفر  كاھٌن  عینھ  الوقت  في  أیًضا  المزامیر،    راجع(  وھو  سفر 

كا  ). 4و  1  :110مز، ما  فيعادة  تجلس  بــ    نت  توصف  التي  أمـّھ،  الملك  من  األیمن  الجانب 
الثقة  كل  بھا  الموثوق  المستشارة  أنـَّھا  كما  الملك  لدى  للشعب  التشفع  مھامھا  من  التي    "الملكة" 

 ). 31 وسفر األمثال   20-19: 3سفر الملوك االول راجع (
الیومیة الكانت   المملكة  م  مھام وقضایا  قبل  بینما  تُـدار من  الوزراء"،  بـ "رئیس  الیوم  یُـعرف  ا 
الملك"    حینذاك یُـسمـّى " وزیر  القصر". وكان بمثابة األب  وكان  المشرف العام أو سید  أحیانًا 
  5:  15سفر الملوك الثاني  ثمَّ راجع    3:  18و  9:  16سفر الملوك األول  راجع  (  المملكة  لسكان

 ). 22: 22 سفر أشعیا راجع كذلك  .2: 19ثمَّ  37و 18: 18و
قاطبة  العالم  أرجاء  تحكم  مملكة  أي  عالمیة  امبراطوریة  داود  مملكة  بعد    كانت  علیھ  ومخیمة 

  8:  2سفر المزامیر، مز.  امتدادھا بمراحل فارضة سلطانھا على الشعوب واألمم قاطبة. (راجع  
 ). 11و  8: 72و

هللا   أعطاه  لوعـد  المقدسة   براھیم إلكصدى  الكتب  تخبرنا  داود    وذریتھ  مملكة  بتأسیس  بأنـھ 
 ). 17: 72سفر المزامیر مز راجع ( وكل شعوب دولھا   ستتبارك كل قبائل األرض 

  ستصبح   في نبوءة وردت في سفر المزامیر نقرأ أن مملكة داود مع عاصمتھا صھیون/ أورشلیم 
 مكّونین  أبناء وبنات هللا  سیصبحون  كل المولودین فیھا، بنین كانوا أْم بنات أمـّـًا لكل الشعوب "و

 ). 5: 87سفر المزامیر، مز  عائلة عالمیة واحدة" (راجع بذلك
على   بل  العسكریة،  القوى  على  معتمدة  غیر  مملكة  داود  مملكة    وصالة   دینیة   طقوسستكون 

المملكة   ھذه  في  والعبادة  الطقوس  ستكون  وقانون.  داود    –وحكمة  بشكل    –مملكة  ُمصاغة 
 في اورشلیم.  تابوت العھد هللا األبدّي الحاضر في  حضورٍ 

الثاني    بنى سلیمان ھیكالً على جبل موریا (راجع  بــأنَّ ھذا    ) 1:  3سفر االخبار  وھذا یـُذكــّرنا 
الوحید والحبیب اسحق ذبیحة للرب    ابنھلیقدم علیھ    الجبل ھو نفس الجبل الذي أُرسل إلیھ إبراھیم 

ط ذُكــرا  موقعین فق  حظة الدقیقة ھو وجود انَّ ما یستحق المال  ).2:  22  سفر التكوین اإللھ (راجع  
ورد    قصة إبراھیم وابنھ اسحٍق وثانیھما  فیھما اسم جبل موریا أحدھما في   في العھد القـدیــم ورد 

ل الجلجلة الذي علیھ ُصلـب الربَّ یسوع المسیح. جبل الجلجلة قمة من القمم التي تعلو  بج باسم  
 سلسلة؟ جبل موریا. 
كل للرب ُحفظ فیھ تابوت العھد رمًزا لحضور هللا األبدي على أعلى قمة في  بنى الملك سلیمان ھی

(راجع   إلقامتھ  مكاًن  ولیكون  أیًضا   8و  2:  84مز.    المزامیر،سفر  جبل صھیون  سفر    راجع 
  سفر المزامیر، مز.   ولكي في مزاره تلتقي السماء باألرض (راجع   ). 30-27:  8الملوك األول  

78 :68 – 69 .( 
أخ میزة  هللا  ھناك  بھا  وعـد  والتي   " كھنوتھا  أبدیة   " ھي  تلك  داود،  مملكة  بھا  تمیزت  رى 

لــ "ھارون"  األكبر  الحفید  العد (  "فنحاس"  ). عـّدل سلیمان ھذا اإلجراء،  13:  10د  راجع سفر 
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  "لحضور اإللھي " لــ  و  "المكان المقدس"  فأقام صادوق كاھنًا أعظم وأقام أبناءه ضبّاًطا لحراسة
 ). 35: 2ملوك األول سفر ال راجع(

من بناء الھیكل ھو ان یجعلھ مكانًا لصالة جمیع الشعوب ال فقط مزاًرا ومكانًا    كان ھدف سلیمان
" إني أصلي إلیك  :  قاللصالة شعب هللا المختار. لھذه الغایة رفع سلیمان صالتھ إلى هللا عندما  

أْن تعرف جمیع شعوب األرض اسمَك وأْن تخافك كما یخافك شعبك     " إسرائیلیارّب من أجل 
 ). 43-  41: 8(راجع سفر الملوك األول 

جدیٍد لم یكن یُعـرف في فترة مملكة    تمیـّزت العبادة في ھذا الھیكل في عھد سلیمان الملك بـنـمـط
الھ بناء  سلیمان  أتمَّ  ان  بعد  فیھ، داود:  العھد  تابوت  بوجود  الدائمة  مقًرأ إلقامة هللا  وأصبح  یكل 

اصبحت الصالة شخصیة وبمواجھة مباشرة بین المصلي وإلھھ الحّي. كانت الصالة تقول:" إني  
ثمَّ سأذھب إلى مذبح    صاعٌد إلى جبل ثـمَّ هللا المقدس، إلى مقـّرِ إقامتھ،  سأرفع لھ شكري    هللا". 

 ). 5-3 : 43راجع سفر المزامیر، مز.( ھيإلو  الخالص بحضور مخلصي 
لغفران  محرقة    طقوس العبادة في زمن موسى كانت تلزم المصلـّي أن یكون معھ حیواُن لیذبحھ

العبادة في جبل صھیون فأصبحت طقوسھا تُذبح الحیوانات    أمـّا -سالمیة    ذبائح -  الشعب،   خطایا 
ــ -الھیكلحیث  -ُعرفت ذبائح الشكر في طقوس جبل صھیون    لرفع الشكر للعزة اإللھیة.محرقة     ب

عبرانیة   ،"تـــــودا" كلمة  كلمة    وھذه  األول  راجع  (  الیونانیة   "األفخارستیا"تقابلھا  االخبار  سفر 
 ) 37 : 7و  4: 16

بإعمال هللا المخلـّصـة والتي جاءت مدونة في   الیھودي بموجب طقوس سیناء یـُذكــّركان الفصح  
فصول سفر الخروج. كان االحتفال بـ "توداه" تذكـاًرا؛ وغالبًا ما كان یًصاحبھ توزیع خبز فطیر  
خلـّصت   التي  هللا  بأعمال  وتـُذكـّر  تعلن  صالة  االحتفال  خالل  یصلون  المؤمنون  وكان  وخمر 

ثمَّ یحلف المصلي أو المصلیة    ة وترفع الشكر الخالص لتحقیق تحررھممن دار العبودی  الشعب 
 د منھما بحیاتھ من أجل مجد هللا. لیضحي كل واح

یُنشدھا    من خالل صالة المزامیر التي كان كان صدى طقوس صالة الــ "تــودا" تُسمع من بعید  
یم المعروفة في زمن مملكة داود. نذكر  من التران  وغیر ذلكالصالة الملوكیة    وبضمنھا  المصلون 

ّرر نفسي من  التي مطلعھا: ألنھ حـ   116المزمور  من سفر المزامیر    المثال: بعضھا على سبیل  
... وأنـذر نـفسي لـلـرّب .شكـري الخالص لك  الموت......لَك یا رب أقـَدم قـرباني، تعـبـیـًرا عـن 

المزامیر:    راجع (  إلھي المزمو  15-13:  50والمزمور    18-17و  8:  116  المزمور سفر  ر  ثمَّ 
 ). 17: 51وأخیًرا المزمور   1-12: 40

مالحظة  التي    یمكننا  والقرابین  الضحایا  بتقدیم  المرفقة  الشكر  في صالة  للعبادة  الحقیقي  الحجم 
ھذه الصالة تكشف لنا االسلوب المتبع والذي كان هللا منذ    –كانت تقام خالل فترة مملكة داود  

رید ان یتـّبـعھ الرجال والنساء عندما یخدمونھ من دون معارضة أو عبودیة. وأیًضا من  البدایة ی
ھم   التي  بحیاتھم  ومدعومة  قلوبھم  أعماق  من  نابعة  بعبادة  فقط  بل  الحیوانات،  دماء  سفك  دون 

تمجیًدا السمھ القدوس وشكًرا خالًصا لنعمھ. وأخیًرا یعلنون بصراحة انھم   مستعدون للتضحیة بھا 
 أمره وتصرف إرادتھ ورغباتھ كلھا. ون حیاتھم برمتھا تحت یضع

الـ   محرقة  یشبھ  ما  لَك  أقـّدم  أْن  علّي  یجب  تـُرى  یا  فھل  ذبائحي،  عن  ترضى  ال  أنـََّك  "طالما 
مذبحة شھیرة ووحشیة طالت الیھود في فترة انتعاش النازیة على أیدي ھتلر    –"ھولوكوست"  

فتقبل    المترجم). ھذا ما سوف لن یرضكَ   1944-1939  الثانیة  زعیم المانیا أثناء الحرب العالمیة
إنـَّمـا    آه، یا إلھي، إني أعلم أنَّك ال تھوى الذبیحة، وإذا قّربُت محرقة   . ذبیحتي فال ترضى بھا، 
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-18:  51سفر المزامیر، مز.  (راجع    هللا".   ا زدریھ ی روٌح منكسٌر، القلب الُمنكسر ال تالذبیحة �  
البائس  ربي    ).19 لصالة  تصغیان  إذناَك  القرابین،  أو  الذبائح  في  ترغب  ال  إنـََّك  وإلھي 

.  -لغفران الخطایا  ذبائح-... إنََّك ال تُـفـتــّش عن المذابح الوحشیة والقرابین السالمیة  .والمتواضع 
 ). 9-7" 40 المزمور  المزامیرإنـَك ترید فقط أْن نعمل بحسب مشیئتك. (راجع سفر 

 

 میر والحكمة سفرا: المزا ) ب

ومشروع    ذاتیة-  أْن تجعل روحَك تقدمة  ما تقرأ سفر المزامیرعزیزي المؤمن یجب عـلیك عند 
 شكٍر ترفعھ للعزة اإللھیة. 

المزامیر  لسفر  شّك.    تقلیًدا،  دون  مزامیره  أغلب  ومؤلف  كاتب  ألنـھَ  "داود"،  بـ  وثیق  ارتباط 
ومشاعر تجاه الرب إلھ اسرائیل، وھي نفسھا  معانیھا تعكس ما كان یجیش في قلبھ من إحساس  
 ). 14: 13 سفر صموئیل األولراجع ( الرغبات واإلحساسات التي تجیش في قلب هللا أیًضا

یكون   إْن  ھو  الساعات،  بحسب  تُـصلـّى  التي  تلك  وحتى  الیومیة،  المزامیر  من صالة  الغرض 
 مزامیره والشبیھة بقلب هللا أیًضا.  لشعب عھد هللا قلوبًا جدیدة تشبھ قلب داود عندما كان یُصلي

المزامیر واسطة تعلیم ابناء وبنات هللا الملوكیین، كیف یجب علیھم أْن یُصلـّوا وكیف یجب علیھم  
أْن یُمجدوا هللا ویشكروه ویطلبوا غفرانھ جوابًا على ندامتھم؛ ویتضرعوا لنیل مراحمھ بتواضع  

ر تعلـّم شعب هللا المختار تاریخ خالصھم بتفصیل،  وانكسار قلٍب حیث ھو أبوھم الحقیقي. المزامی
اإللھي، تدبیره  حسب  عھوده  وإنجاز  وعوده  تحقیق  في  هللا  أمانة  لھم  سفر  راجع  (  وتكشف 

 ). 136و 135و  106و 105و  78المزامیر: المزمور 
معرفتھا  إیمانیة علینا  حقائق وعقائد  تتضمنھ فصولھ من  ما  فعالة إلحیاء  وسیلة  المزامیر    سفر 
واْن نؤمن بھا حسب رغبة الرب إلھنا وأبینا فنصبح أوالًدا لھ یحبون تدابیره وشرائعھ، ویسیرون  

الذي ینّص:" ستبیِّن لي سبیل الحیاة، أمام وجھَك فرٌح    11:  16المزمور  في سبلھ. ھذا ما یُعلمنا  
 تام وعلى یمینك نعیم على الدوام. 

باتھ المھمة البحث عن الحكمة التي نعثر علیھا في  یـُنبھ سفر المزامیر شعب هللا إلى أنَّ من واج 
هللا  عالقة    ). 12:  90و  31:  37مز.  راجع: (  شرائع  المزامیر  لسفر  انَّ  الواقع  ھذا  من  نستنتج 

 الحكمة الكتابیة.  من ثقافة –وثیقة بموروث روحّي آخر نجده في مملكة داود 
لنا  المزامیر ارتباط قوي مع داود.  سبق  أّن لسفر  ا  أْن أشرنا  لــ:  أّما  العائدة  / أو األسفار  لكتب 

ونشید   والجامعة  واألمثال  وبن    اإلنشاد أیوب  الحكمة  لسفري:  وكذلك  سلیمان،  مع  عالقة  فلھا 
من   اسفار  ألربعة  مؤلفًا  سلیمان  یُعتبر  تقلیدیًا  سلیمان.  الملك  أي  داود"  "بن  بــ  ارتباط  سیراخ 

 أسفار من العھد القدیم. 
جلبت أنظار   بالحكمة   وشھرتھ 12-7: 1سفر األخبار األول  لھ (راجع: حكمة سلیمان ھبة من هللا

أْن    المترجم)   –(بلقیس    –ملكة "سبأ"   وملوًكا آخرین فتوجھوا نحوه وطلبوا مقابلتھ. وارتضوا 
 ). 25-24و  13-1: 10الملوك األول  سفر- راجع ( یدفعوا لھ الجزیة 

أعاله   في  إلیھا  المشار  االسفار  سبأ،  بمراجعتنا  ملكة  قالتھ  بما  تخبرنا  مدونة  نصوُصا  نالحظ 
وأیًضا ما قالھ الملوك الذین التقوا سلیمان ملك اسرائیل بعد مقابلتھم لھ وما اھدتھ ملكة سبأ لھ من  

 . ھدایا ثمینة وكثیرة 
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وتمعـّن عوًضا عن كل الذین    برویة- الحكمةاسفار -أرجوك عزیزي القارئ أْن تقرأ ھذه األسفار 
فا�/    ابلة المـلـك سلیمان، فتلمس تأثیر الحكم الواردة فیھا وكأني بھا نصائح أب ألبنائھ. حظوا بمق

  بُعلم أبناء عائلتھ الكبیر والمنتشرة في أصقاع العالم كلھ، بواسطة ابنھ   لنا والرحوم   األب الحقیقي 
ب  الحقیقة نلمسھا  أْن یحیوا. ھذه  الملك سلیمان كیف یجب علیھم  وضوح أكبر  اإللھي روحیُا أي 

ألبٍ  وتوجیھات  نصائح  من  كمجموعة  لنا  یُـقـّدم  الذي  األمثال  سفر  نقرأ  ألوالده.   عندما    محٍب 
 الملك).  البنھا الملكة األم   الي یُـعـتقـد أنھ تعلیم ونصح  31(یـُستثنى منھ الفصل 

أْنھ عند قراءة سفر الحكمة، أَن الثقافة التي یمكن تعلـّمـھا، ھـي أن تفھم جیًدا، كما    االنتباهیرجى  
حصل عند قراءة سفر المزامیر، أن ھذه الكتب كتبت لتعلیم وتربیة أوالد هللا الذین تضمھم عائلة  

داود التي  هللا الكبیرة المنتشرة في العالم كلھ. ھذا ھو معنى الفقرة الغریبة التي نجدھا في صالة  
الذي جعلھ خاصتھ (راجع:    إسرائیل فیھا یشكر داود هللا على العھود التي أقامھا بینھ وبین شعب  

"شریعة 19:  17الثاني    صموئیل سفر   الحرفـیة  وترجمتھا  آدم"  توراة  بالعبرانیة"  العبارة   .(  
"، أعطیت  هللا   شریعة "  نصفھ بالحكمة حیث أنَّ التفسیر ھو:   الجنس البشري". ھكذا نّص ھو ما

 للبشریة كلھا أي لكل الرجال ولكل النساء على حــّدٍ سواء، بواسطة الملك. 
مترامیة األطراف، سلطتھا تشمل العالم كلھ.    في األصل تأسست مملكة داود لتكون مملكة أبدیة، 

المملكة.   ھذه  أرجاء  في  تنتشر  التي  والروحیة  األخالقیة  التربیة  تفعیل  إلى  تھدف  الحكمة  ثقافة 
أْن  ونت هللا  یرید  التي  الجدیدة  البشریة  هللا  عائلة  في  الجدیدة  الطبیعة  ستتكون  التفعیل  لھذا  یجة 

 عھٍد أقامھ مع داود.  یخلقھا بواسطة 
الذي بقي یفتش عن    الرجل البار الغیر یھودي،  ،أیوب تخدم كتب الحكمة تربیة البشر من أمثال  

الغیر   المبرحة  بینما ھو یكافح اآلالم  الدور    طبیعیة. معرفة الخالص والفداء،  ثمَّ بعد ذلك یكون 
 ي أین ھو مكان فھم واقع األمور؟ " أخبرون قائالً:  للحكمة. إننا نسمعھ یصرخ

:  28سفر أیوب    راجع: أخیًرا نراه وقد وصل إلى الدواء الشافي أي قولھ مخافة هللا ھي الحكمة (
 ). 28و  23و 20

الترانیم أو الصالة    تكرر عادة عبارة أو طلبة  الالزمة:  (ھذه ھي الالزمة   التي  )  المترجم  –في 
ھذه   سمعھاسن في  ترد  توجیھات  أو  كنصح،  نصوصھا  تقرأ  التي  األسطر  خالل  من    مكررة 

 ). 10: 9ل سفر األمثاالمعروفـ ھي "رأس الحكمة مخافة هللا" (راجع  األسفار وصیغتھا
علینا   الحال،  الحكمة بطبیعة  ھذه  في  هللا"  "مخافة  معنى  أن  دوًما  نتذكر  الرعـب    أْن  ھو  لیس 

الخشیة إنـَّما  بل  اإللھ،  الرب  أمام  الوقوف  عـند  واالرتجاف  الشدید    الرھبة  واالحترام  والتوقیر 
وتربیتھ تربیة جیدة.  المفعم بالمحبة، أي بالضبط كما یقف الطفل امام والدیھ اللذین یریدان خیره  

بالتمام.  الشریعة ومتطلباتھا  :  19  سفر یشوع بن سیراخ   راجع (  الحكمة في نظر هللا ھي إكمال 
17(. 

الحكمة   سفر  نصوص  ضمن  لموسى  هللا  أعطاھا  التي  الشریعة  نصوص  على  العثور  یمكن 
إلھي لھ تواصل  سنرى في بعض األحیان الحكمة مصّورة كشخٍص    للحكمة اإللھیة.   تام  نعكاس كا

هللا مع  نـعـمـھ  تام  وافـر  أعمالھ  وعلى  علیھ  سكب  والذي  خلقھ  بن  (  الذي  یشوع  سفر  راجع: 
 . )8سفر األمثال  ثمَّ راجع  8-7:  1خ سیرا
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V.  شعبان تحت رعایة هللا 
 نوبي جولى قسمین: شمالي انشقاق شعب هللا المختار ا )أ

قسمین: علًما أنَّ سلیمان الملك الحكیم ھو الذي زرع  بعد وفـاة الملك سلیمان انقسمت مملكتھ إلى  
 التدمیریة في كیان مملكتھ.  بذرة االنقسام

كان لسلیمان    ضالل مظلمة ونقطة سوداء في جانبھا السفلي   دوماً صاحبت حكمة الملك سلیمان  
 یعـني: الثراء والقوة والنساء.  فیما شھیة نھمة 

الثقیلة أرھـق الملك سلیمان اسباط إسرائیل بالضرا  بناء فخمة ولبناء جیشھ    ئب  لتـمّویل مشاریع 
بأسلوب غیر اعتیادي كان سلیمان یجمع سنویًا    ). 13و  12:  9سفر الملوك االول  (راجع    القوي 
من المفید  ).  14:  10سفر الملوك األول  ذھبًا (راجع    )المترجم -(وحدة وزن قدیمة  ینًا  طال  666

اسم الشیطان اللعین (الذي    أحرف" ھو مجموع قیمة  666أْن نـنـبـّھ القارئ الكریم إلى أنَّ الرقم "
نجده    الذي -سفر الرؤیا    –یصفھ النّص بـ الوحش) الذي ورد في السفر األخیر من العھد الجدید  

لغز لفھم  الحكمة  إلى مساعدة  بحاجة  "ھنا نحن  التالیة:  العبارة  إلیھ  المحیـّر.    مضاف  الرقم  ھذا 
 ). 18-17: 13(راجع سفر رؤیا یوحنا 

أْن    اآلن یعني النساء، أي أنھ كان مثل أبیھ داود. ال بد لنا    فیما كان الملك سلیمان ضعیف اإلرادة  
ا في البدایة، ثمَّ تزوجھا   نـُذكـّر أّن سلیمان ھو ابن داود من زوجتھ "بیتشابع" التي زنى بھا سر�

زوجھا   مقتل  وخطیئتھ  بعد  الشنیعة  فعـلتھ  لتغطیة  تدبیره،  من  بمؤامرة  الحثّي،  الضابط  أوریا 
 ). 25-12: 11صموئیل الثاني  الكبرى (راجع سفر 

  غیر اسرائیلیة رغم أنَّ ذلك   أمرأهبھا: فتزوج    حیھ في تصرفاتھ العائلیة الغیر مسوفاق سلیمان اب 
أقام عالقات   انھ  الموسویة، كما  الشریعة  لسلیمان    –مع نساء غریبات    جنسیة تمنعھ    700كان 

ا یقول: " زوجاتھ  . محظیة  300وزوجة   قدرن تغیر اتجاه قلبھ    "و" بضیف الكتاب المقدس نص�
 ). 3–1: 11سفر الملوك األول لیعبد آلھة غریبة" (راجع  وإیمانھ 

ا رفض  سلیمان،  الملك  وفــاة  لطلبھم  بـعـد  ویستجیب  اسرائیل  اسباط  یُرضي  أْن  "رحبعام"  بنھ 
نشقاق خطیر في الشعب  فروضة علیھم، فثاروا علیھ. فحصل ا فیخفف من ثقل نیر الضریبة الم

عشر  اإلثني  األسباط  من  أسباط  عشرة  بعضھا    اإلسرائیلي.  مع  لھا    وانشطرت تكتلت  وأسست 
"، في  وسبط “بنیامین ھما: سبط "یھوذا"    یحكم سبطین صغیرین   مملكة شمالیة، تاركة "رحبعام" 

 الجنوب. 
قاتالً لبني اسرائیل كــ "كـــل"،    عامال أنَّ الشرخ الذي داھـم مملكة داود فشٌّـقـّھا وإلى األبد كان  

ً لذا یجب علینا االحتفاظ بھذا الحدث في ذاكرتنا   بینما نحن نواصل قراءة الجزء الباقي من    دوما
 ونخص منھا بالذكر أسفار األنبیاْء.   أسفار الكتاب المقدس

مملكة    د بھا یـُقـص  كلمة "اسرائیل" ، أْنھ كلما تـرد  نتذكر أیضامن اآلن فصاعـًدا، یجب علینا أن  
انسحبت   الشمال التي  أسباط  أو    والعشرة  "اسرائیل"  لــ  أیًضا  سیُشار  أحینًا  "یاُربعـام".  بقیادة 

 "یـوسف".   او "السامریة" أو  "افـرایم"  مملكة الشمال باالسم 
ا عندما سنصادف "  "مملكة الجنوب فالمقصود بذلك    "بیت داود"  أو  "بنیامین"أو    كلمة "یھوذا"  أمَّ

 العبادة في أورشلیم.  السبطین األخیرین الذین واصال أي 
العبارة   أیًضا  الملوك  "إسرائیل"كـل  أننا سنصادف  في سفري    1:  12مل.    1(راجع    وخاصة 

كذلك    3:  15ثمَّ    8و  6:  13مل.  1و لــ  ).  16:  18و  1:  12مل.    2وراجع  تعود  اإلشارة  ھنا 
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المملكة قبل االنشقاق في فترة الملك رحبعام ابن سلیمان،  أي    –"مملكة هللا" المؤسسة في األصل  
 وكذلك مملكة داود التي وعد هللا أنھ سیجددھا یوًما ما. 

المقدس   الكتاب  أنَّ  سنالحظ  قــد  یُخبرنا: بالتالي  أنـَّھ  ثورة  انفجرت "  اسرائیل  "بیت    ضد   في 
  1وراجع أیًضا   19:  10مل.    1راجع  (  وال زال أوار تلك الثورة مشتعالً حتى یومنا ھذا. داود"،  

 ). 19: 12 مل.
معـنى ھذا أنَّ االنشقاق الذي قاده "یاُربعـام" مع عشرة أسباط من اسباط اسرائیل من األثني عشر  

  بــ "عــھــد هللا "  قد قطعت عالقتھا "اسرائیل"  التي عـُرفـت أیًضا بــ   "مملكة الشمال" واسس بھم
واْن یكون ابن    –لعھد الذي كان المفروض فیھ أْن یكون لكل األیام  ا   –الذي أقامھ هللا مع داود  

العبادة  تـؤدي  أْن  اسرائیل  كــل  یـُلزم  أیًضا  العھد  ھذا  كان  إسرائیل.  كــل  على  ملًكا  في    داود 
 أي في الھیكل الذي بناه سلیمان. -المزار المركزي في أورشلیم 

ن وسلوكھ االجرامي. كما أنـَّھ لم یُـقام لیضع ملك  إنَّ العھد المبرم مع داود لم یـُبرئ عـنف سلیما
 إسرائیل فوق شریعة موسى أو خارج نطاق وجوب طاعتھ ألوامـر العھد بتفاصیلھا. 

ثـمَّ    5-4:  9و  25:  8و  4-2:  2سفر الملوك األول  شرح داود لسلیمان ابنھ كل بنود العھد (راجع  
في العھد مع داود یعـني    لم یكن وعد هللا الوراد   ).12:  132  في سفر المزامیر: المزمور  راجع

بمعـنى أْن إذا سلیمان أو أيَّ ملك آخر من    أي -مجتمعنا ھو معروف في    كما -صـكـ�ا على البیاض  
-أن المملكة    رغم-بیت داود ینتھك حرمة أوامر هللا المثبتة في الشریعة، سیكون مستحقًا للعقاب  

 ). 17 – 15: 7 سفر صموئیل الثاني  لن تُـبـاد (راجع سوف -داود  مملكة
  الندالع بسماحھ  سلیمان على خطیئتھ  طالما هللا ھو أمیٌن لكلمتھ وملتزٌم بوعـوده، نالحظھ یُـعـاقب 

 ). 39-31: 11سفر الملوك االول  (راجع ثورة "یاُربعـام" ونجاحھا 
د االنشقاقبعد   العشرة فترة ا، سرعان ما  الفور  خلت جماھیر األسباط  ایمانھا، وعلى  رتداد عن 

وارتكب خطیئة كبرى تشبھ تلك  "دان"  و   "بیت إیــل" قام یـاُربـعـام ببناء المذابحٍ لآللھة الوثنیة في 
اسرائیل في زمن موسى   بنو  ارتكبھا  الملوك األولراجع  (  -الذھب أّي عبادة عجل  -التي    سفر 

 ). 4: 32ثمَّ راجع سفر الخروج   28-29: 12
 

 وصـعـود شأنـھـم  یاءظھور األنب ) ب

التي  الوثنیة  كون  ھو  لھ  یؤسف  ما  جماھیر   إنَّ  مع  یاُربـعـام  أصبحت    اتـّبـعـھا  الشمال،  مملكة 
حكم الملوك الباقین الذین حكموا مملكة اسرائیل.    فترات وأخبار   الختم الرسمي الذي ُخـتـمـت بھ 

واكبوا   الذین  والمصلحین  الملوك  أولئك  سلسلة  تـتـبـع  تستطع  لم  ما  إذا  الكریم  قارئي  تھتم  ال 
ووفـقـًا لما سنقرأه في األسفار التالیة من الكتاب المقدس. یُرجى محاولتك تعدیل    حینذاكالمسیرة  

تستطیع من خاللھا العثور على ختم الخطیئة المشار إلیھا  لرؤیة واضحة    البعد البؤري لنظرك
 في أعاله وكذلك العقاب واالصالحات. 

سفر   (راجع  انفراد  على  ملك  كل  لمعرفة شخصیة  معـیارنا  ھو  داود  أن  أیًضا  المالحظة  یجب 
 ). 2:22و   2:16 الملوك الثاني
لھ مستمًرا على العمل وفقھا  بصورة خاصة إلى الكیفیة التي بقي الرب اإل  االنتباه كذلك یُـرجى  
 والفوضى التي انتشرت بین جماھیر المملكتین.  اإلیمان ضعف وعـدم  لعائلتھ رغم  لـیـبـقى أبـــًا
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بسماحھ    ستبدأ فترة االنشقاق الفعلي، عندما سیكشف هللا األنـبـیـاًء ویُظھرھـم أمام الشعـب وذلك
وللعودة  حرمة العــھــد ولیدعونھ للتوبة    فیشجبوا انتھاكھ  المحیي،لھم بالكالم او الوعـظ بكالمھ  

التي ال    لعب األنبیاء دوٍرا مھًما في تقویة الرجاء في قلوب القلة الباقیة   . أحضان ربھم وإلھھم   إلى
 . قینالحقی القلیل من اإلیمان والرجاء  زال في قلبھا 

حذّره مع زوجتھ  یو   ا یتنبأ في أرجاء مملكة الشمال ینتقد الملك آحـاب الضعیفھكذا سنرى إیلی 
ووبخھا بقسوة شدیدة، أخیًرا ھـددھا بنھایة تعیسة ستحل بھا وبإلھھا    ذمــّھا في العلن   التي   إیزابیل 

:  1ي  ثمَّ راجع سفر الملوك الثان   17سفر الملوك االول االصحاح    راجع(  الوثن المدعـو "بـعـل" 
إلى االصحاح   2ح من االصحا  سفر الملوك الثانيكمـّل ایلیشاع عمل ایلیا. (راجع بعد ذلك  ).16
13.( 

بن یوآش ملك    الثاني وھو   ق.م. أي في الفترة التي كان فیھ الملك یاُربـعـام   18في اواسط القرن  
عـام  نَّ ذاك ھو یُربـ"یُرنـعـام لیس ذاك الذي سبق ذكره أل  ـیرجى االنتباه إلى أنَّ ھذا الاسرائیل ( 

نـبـاط   الثاني  (راجع    المترجم)   –بن  الملوك  "عجل    ،)29-14:23سفر  ھوشع  النبي  شجب 
  14:  4  النبي ھوشع (راجع سفر    السامرة" واحتقر بسخریة ھیكل البغاء وغیر ذلك من الموبقات 

 . )2-1 :13وأخیًرا  6-5: 10و  6-4: 8و 
كذلك كان ظھور النبي عاموس في نفس ھذه الفترة. اشتھر عاموس بشجبھ العنیف بسبب الخیانة  

  ى خطایا الشعوب الكثیرة اال  باإلضافة مملكة الشمال ھذا    المنتشر في أرجاء   االقتصادي والجور  
 . )3: 2و  3: 1ع سفر عاموس راج(

ویھوذا بعیدتین عن هللا، كان هللا ال یزال یرغب   إسرائیلكون مملكتي    یـُذكــّرنا عاموس أنھ رغم
یُـُتـّم خطتھ كأٍب لھما وألنھما أمام أنظاره "عائلة واحدة ". لذا نسمعھ یؤكـّد ذلك     بقولھ: في أْن 

 .  )1: 3 سفر عاموس  (راجع   أرض مصر إنھا العائلة التي اخرجـتـُھا من"
العام   في  الشمال  مملكة  م.   722ُدمــرت  أن    ق.  یعود    تاحھااجبعد  وثیقة  ھناك  اآلشوریون. 

حصل حینذاك  انھ  تخبرنا  الفترة،  تلك  إلى  ضـمـّت    ت تاریخھا  جماعیة  ترحیل    30.000حملة 
 إسرائیلي. 

الخطایا  االسرائیلیین  ارتكاب  كان  لذلك  السبب  أنَّ  المقّدس  الكتاب  أسفار  نصوص  ضد    تخبرنا 
مع    العھد الذي كان إلھھم قد أبرمھ  ... كما أنھم رفضوا.عبادتھم آلھة وثنیة   وبسبب   إلھھم.الرّب  
 ). 18-7: 17 الثاني سفر الملوك  (راجع أباءھم 

 

 ملوك أشرارو ملوك صالحون   ) ت

اسرائیل   مملكة  كانت  أیدي    –الشمال    مملكة -بینما  على  األبدي  التدمیر  سكرات  تعاني 
یة التي لم  واالمانة الدین  بفترة من السالم   تتمتع   –یھوذا    مملكة-اآلشوریین، كانت مملكة الجنوب  

والموجھ    ھوذا حینذاك حزقیا الذي عـُرف بصالحھ. كان اشعیا النبي الدلیلیتدم طویالً. كان ملك  
 . )19 – 17:  26سفر إرمیا المخلص لھ ومعھ كان ھناك الواعظ المعروف النبي میخا (راجع 

 
لكن االثنین كلیھما رأیا وأحسا بالفساد الدیني واألخالقي الذي كان منتشًرا في مملكة الشمال قد  

  ق. م.   701عام  بـدأ باالنتشار أیًضا في مملكة الجنوب. ولما اجتاح اآلشوریون مملكة یھوذا في ال
  ألشور،   "ویلٌ   القوات:اشعیا أدوات فاعلة بید هللا، وقال عنھم نبوءتھ الشھیرة، قال رب    وجدھم 
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وأمرتھ على شعب   قضیب  أرسلتھ  كافرة  أمـَّة  على  أیدیھم.  في  أنَّ سخطي عًصا  حلَّ    غضبي، 
:  10عیا  سفر أش  الشوارع....." (راجع   ویدوسھم كوحل  السلب وینھب النھب   لیسلب   علیھ غضبي 

5-6  .( 
حیث    إسرائیل، ، كما كان الحال في  اءاألسونحو    واقعیًا استمّرت األحوال في التدھور في یھوذا 

سبق أْن بناه    الذي-حـزقـیـا ببناء مذابح لآللھة الوثنیة في نفس مبنى الھیكل الشھیر    قام منّسى بن
.... سفك دماء الكثیرین من األبریاء؛ وكانت  ةنا كھوال  وأمر ابنھ بالنار ومارس التنجم   –سلیمان  

  فر الملوك الثاني غزارة الدماء التي سفكھا تكفي لتغطي أرض اسرائیل طوٍال وعرٌضا" (راجع س
   ). 17: 17و   3: 61نفس السفر ویرجى مراجعة   ). 16و  1-9: 21

یھوذا نفس الشًر الذي تسلط على  و أْن یُـُسلـّط على اورشلیم    الكثیرة منّسى    بسبب خطایا حلف هللا، 
یث عندما یسمع بھ إّي إنسان سینال إذنیھ الصمم في  ح وسیكون ھذا الشر شدیًدا للغایة باسرائیل،  

 ). 15: 12 سفر الملوك الثانيالحال (راجع 
أو باألحرى یوم عقاب    "یوم الرب" ٍم سمـّاه  بیو  في زمن یقع حول ھذه الفترة أنذر النبي صفنیا 

  وبسبب الممارسات الوثنیة التي لّوثت   الرب وقال انھ سیحصل بسبب الضعف الذي نال الشعب 
 ). 14و 6-4: 1سفر صفنیا   راجع شعب هللا في یھوذا

 لم تحدث أال بعد مرور جیٍل كامٍل.   –یوم الرب   –لكن األحداث الفعلیة لھذا الیوم 
سفر الملوك الثاني    لراجع   في بیت الرب   في ایام الملك الصالح بوشیـّا ُعـثـر على سفر الشریعة 

أنَّ    نراه وكأنـّھ قد نسي وعندما سنقرأ القصة بكاملھا سنلحظ سقوط الشعب في الخطیة    ). 8:  22
 ریعة كانت قد أُعطیت بالتأكید ألجداده. الش

لتحقیق اإلصالح، أّما الشعب فقد أقسم لیقف إلى جانب شروط    كان الملك یوشیـّا متحمًسا للغایة 
من دنس قبائح العھر وما إلیھا    العھد ویعمل بموجبھا. اتخذ االجراء الضروري لتنظیف الھیكل

یُقیم فصًحا للرب. بطبیعة الحال من الصعب  من أمور مكروھة. أخیراً أمر یوشیا كل الشعب أن  
  منذ   حصول كل ھذه األحداث لغرابتھا وخاصة ألنَّ الفصح كان أول فصحٍ یُـقـام   علینا ان نصدق

 ). 23سفر الملوك الثاني الفصل  أیام القضاة (راجع
، أحد  إضافة لما ذُكــر كان لــ "یوشیـّا" صوُت ذو تأثیٍر كبیر یدعمھ في ذلك صوت إرمیا النبي

 ). 30و 6-1: 1سفر ارمیا األنبیاء الكبار. (راجع 
في یھوذا حینذاك تتصاعد صعوًدا مخیفًا بحیث أنَّ النبي "نحوم" بـدأ یتنبأ    ر الرھیبةكانت األمو

الرھیب  یھوذا  نبیًا    عن خراب  المرعب آلشور، كان نحوم  العـدو  التي كانت  المملكة  وسیط  وـ 
أوِف نـذورَك فإنـَّھ ال یعـود من ال خـیـر  و للوحي فتنبأ على یھوذا فقال: "یا یھوذا عـَیــّْد أعـیادَك  

 ). 11: 2سفر نحوم  راجع (  كلّھ فـقـد انقرض  إلى المـروِر بـكَ  فـیھ
تف یـدّون  إرمیا  كان  بینما  تشكو    بأسلوب اصیلھ  ولكن،  یوشیـّا  اصالحات  كانت  بالحیویة  مفعم 

  المعاناة بسبب قصر عمرھا. عمل یویاقیم بن یوشیـّا الشّر في عیني الرب حسب كل ما فعل آباؤه 
موثـّقـة    حانیة في یھوذا في فترة حكم یویاقیمور إنَّ حالة ال)  37:  23سفر الملوك الثاني    راجع(

  ).20و:  7 سفر ارمیا راجع(  ارمیا  بید النبي  توثیقًا جیـًّدا
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 البابلیون یـُعـاقبون مملكة یھوذا وملكھا یویاقیم ) ث
اجتاح نبوخذنصر الملك البابلي بجیشھ أورشلیم عاصمة مملكة یھوذا، تنفیذًا لحكم    597في العام  

:  24سفر الملوك الثاني  هللا الصادر على مملكة یھوذا بسبب الخطایا التي ارتكبھا منّسى (راجع  
3-4 .( 

تنبأ عن أنَّ هللا االجتیاحقبل   للنبي "حبقوق" أن  لیعاق  ، سبق  بابل  بھا  سیصعـد نجم   أورشلیمب 
العصیان “ المقدسات    والدنس"....كھنتھا   مدینة  حرمة  (راجع  وینتھكون  الشریعة"  سفر  أوامر 

 ). 4و 1: 3و 6: 1حبقوق 

في   ثورة  اعالن  یھوذا  ملك  حاول صدقیا  المدینة،  لھذه  البابلي  االحتالل  من  سنوات  عشر  بعد 
الشعب   فسحق  الوحشیة،  غایة  وفي  قاسیُا  كان  المحاولة  تلك  على  البابلیین  رّد  لكن  اورشلیم، 

باألرض   مبانیھا  تسویة  وتـمَّ  الجیوبخشونة  ساق  ذلك  بعد  كامالً.  تدمیًرا  الفخم  ھیكلھا  ش  ُدمـِّر 
البابلي األالف من ابناء المدینة ومواطني مملكة یھوذا مع ملكھم كقطعان الغنم نحو المنفى في  

 ). 52ثمَّ راجع سفر ارمیا الفصل  25: 24 سفر الملوك الثاني  اراضي بابل (راجع 

إرمیا    تفید انَّ  ) 34سفر إرمیا الفصل    نقرأ عن قصة محفوظة في الكتب المقدسة (راجع  عـدا ذلك
ي ما ال یستطیع  خفاء تابوت العھد والخیمة التي كانت تحمیھ في مغارة مجھولة الموقع لكقام بإ 

ولم یتم اكتشاف ھذا المكان وما فیھ من كنز مقّدس حتى ان جمع الرب    . علیھ  البابلیون العثور
 ). 8-4: 2الثاني  سفر المكابیین راجع ( حنانھ  اإللھ شمل شعبھ اسرائیل ثانیة ویُـریھ 

یُـعزى كتابتھ إلى إرمیا فیھ رثاء    وھیكلھا الفخم في كتاب   الحدیث عن مأساة تدمیر اورشلیمجاء  
 حزین لكل ما جرى یسرده شاھد عیان. 

باروك. المعروف عن  وجزقـیـال    األنبیاء الذین كتبوا عن فاجعة اورشلیم والھیكل نذكر  من بین 
أنـّھ كان كاتم األسرار   شجیعھ المنفیین على العودة إلى أحضان  بت   واشتھر  . إلرمیاالنبي باروك 

بناء أورشلیم وھیكلھا رمز اإلیمان   الھمم إلعادة  القلوب وشحذ  الرجاء في  الوطن وبإیقاد شعلة 
النفي وتعود الھیبة لھیكل    مأساة بالرب إلھ اسرائیل. بناء على وعـد یـُنبئ بمجيء یوٍم تنتھي فیھ  

ترفل اورشلیم  كانت  لما  الحال  كانت  كما  الھیكل    الرب  باني  سلیمان  الملك  أیام  والرخاء  بالعز 
 ). 5:9و  30: 4سفر باروك حسب أومر الرب. (راجع  

المجروح ا اسرائیل  شعب  وھمم  عزائم  لشحذ  كبیرة  جھوًدا  بذل  األخر  ھو  حزقیال  في    لنبي 
منفاھم، مبشًرا بخالص باھر وبمستقبل عتید. الحدیث عن ھذه األحداث المستقبلیة سنقرأه، أیھا  

 قارئ الكریم في الفصول التالیة. ال

 كتابات المـنـفى  )ج

مرور   بعد  تـمـّت  دانیال  النبي  كتابات  أنَّ  والھیكل    350رغـم  اورشلیم  تدمیر  مأساة  بعد  عاًما 
على خراب عاصمة مملكة یھوذا إورشلیم    كانت ٌمركزة  ذُكـرت فیھا  فإّن األحداث التي  .المقدس

 تابوت العھد رمز حضور هللا بین أحضان شعبھ. كل الذي كان یـُحفظ فیھ یوالھ
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وكانت    ملكھم ومن خلفھ من ملوك.  نصروخذ  ونب عاش النبي دانیال في بابل عاصمة الكلدانیین  
الفصول  مركًزا رئیًسا لتجمع المنفیین االسرائیلیین. األحداث التي كتب عنھا دانیال في  ا بابل أیضً 

ثالثة كتب غریبة عن الموضوع ولكنھا ُضـمـت إلى    تشبھ ما جاء في اسفارٍ  من سفره  6 – 1من 
واعتبرت  تاریخیة  "كتب  كــ  المقدس  الكتاب  طوبیا    أسفار  سفر  ھي:  الكتب  ھذه  قانونیة". 

 ویھودیث واستیر. 
تـمَّ    لتخبرنا كیف  " كـتـبـا وسیـطة " اصبحت ھذه الكتب بحكم موقعھا بین اسفار الكتب األخرى  

وال اإلیمان  ھویة  على  خارج  الحفاظ  منفـیـًا  كان  بھما  المعترف  الشعب  عندما  اإلسرائیلي  دین 
أرض  المؤلم   أرضھ،  واالضطھاد  والھوان  الظلم  المنفیون  اسرائیل  بني  واجھ  یُرجى    .المیعاد. 

امرأة   ھـم:  أبطال  ثالثة  استطاع  كیف  ستعلم  بتمـعّـن  الكتب  ھذه  قراءة  عند  أنـَّھ  المالحظة 
"أرملة  الشعب  عامة  من  عاديٌّ  اسرائیلیة  ورجٌل  شابة  إسرائیلي  "  وعروس  ابنھ  مع  "أعمى" 

یلعبوا  أن  بطولیة   عذراء  أعماقھم  أدواُرا  في  حیـ�ا  بإیمانھم  محتفظین  من    وھم  شعبھم  فخلصوا 
 براثن اإلبادة الجماعیة 

أحداثھا عن منفّيٍ اسرائیلي    ق. م. وتدور   721حدثت في العام    في سفر طوبیا نقـرأ عن روایة 
بھذه المناسبة نـذكـر أن شغب اسرائیل عانى  العراق الحالي (  الواقعة في شمال  عاش في نینوى 

من فترتي نفي. كانت األولى منھما على ید اآلشوریین وطالت مملكة اسرائیل في الشمال والثانیة  
التي  عام   تلك  البابلي  نبوخذنصر  الكلدانیین  ملك  ید  على  في    597  جرت  یھوذا  مملكة  وطالت 
بوضوح كیف استطاعت    البسیط تبین  اإلسرائیليالمترجم) تفاصیل قصة ھذا الرجل    –الجنوب 

 وعلى تجسید إیمانھا حـیـ�ا.  عائلتھ الحفاظ 
ا في قصة طوبیا فنقرأ انھ في نھایة حیاتھ انشد ترانیم تحوي في الوقت    یُمجد فیھا الرب إلھھ  أمَّ

أبـدیًا   إلـھـًا  وتظھره  هللا  وعـود  رحیوذاتھ  حازمـً أبــاً  إلـھـًا  أیًضا  ویظھره  وحنونًا  یعاقب    اًما 
رغـم ذلك، ونظًرا لمحبة هللا الواسعة وحنانھ    وجوره،بسوطھ الشدید القساوة شعـبھ بسبب ظلمھ  

لشعبھ سنجد هللا یعمل إلصالح أوضاع شعبھ وانقاذه من آالم المنفى بإعادتھ إلى    الغیر المحدود 
 ). 5-4: 13ومریحة (راجع طوبیا  أرضھ أرض المیعاد لیواصل حیاة ھادئة 

 

VI. العـودة بعـد المنفى 
 التجدید وإعادة البناء )أ

سنة    70سبق إلرمیا النبي ان تنبأ أنَّ تكون مدة بقاء بني اسرائیل المنفیین إلى بابل في منفاھم  
 ). 10: 29و  12: 25 سفر ارمیا(راجع 
سنة. وكانت الزیادة تزید على نصفھا    70فترة النفي ھذه إلى مـدة زادت على الــ    امتدت واقـعـیًا  

سقطت بابل بأیدي الفرس بقیادة ملكھم كورش. عندما استتًب الحكم    ق. م.   538بقلیل. في العام  
-  ملكیًا یسمح للمنفیین من بني اسرائیل بالعودة إلى وطنھم   ا بید الفرس، أصدر كورش مرسومً 

أعمال    .–  اورشلیم  لتمویل  مبالغ  إنھ خصص  أیًضا  بل  فقط،  المنفیین  بعودة  المرسوم  یسمح  لم 
(راجع نبوخذنصـّر  دمـّره  الذي  الشھیر  ھیكلھا  بناء  عزرا  إعادة  ثـمَّ    5  -3:  6و   4-2:  1  سفر 

 ). 13و  3-1: 45وثمَّ  28و  24: 44 راجع سفر أشعیا
البررة  المؤمنین  من  بالضرورة  المنفى  من  العائدة  المنفیین  من  الباقیة  البقیة  تكن  واألكثر    لم 

.� صغیرة  مخافة  نافذة  مالخي  النبي  لنا  في    فتح  الروحانیة  الحالة  على  بواسطتھا  نـتـعـّرف 
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بتفصیل  كما وصف  العائدین.  المنفیین  الكھنوتي    مجامیع  النشاط  في  المنتشر    الل واالنحالفساد 
 المخیّم على جماھیر الشعب من المدنیین.  األخالقي

أردنا ما  من    وإذا  المنفیین  عودة  تفاصیل  وعن  الفترة  ھذه  عن  التاریخیة  معـارفـنا  بناء  إعادة 
منفاھم  من  یھوذا  وحسب    مملكة  التالیة  االسفار  وقراءة  مراجعة  علینا  أورشلیم.  بناء  وإعادة 
  -11ثمَّ    7-1وسفر نحمیا الفصول من    6  –  1لفصول من  ا  سفر عـزرا  الترتیب المدرج التالي:

 .10-8نحمیا  سفر  ثانیة   ثمَّ  10  -7ثمَّ ثانیة سفر عـزرا  13
أول المھام التي ركـز علیھا مرسوم كورش كانت إعادة بنا الھیكل، الذي سنشیر إلیھ في بعض  

كانت كتابات االنبیاء    سلیمان.   باعتبار انَّ األول كان الھیكل الذي بناه   األحیان بـ "الھیكل الثاني"
حجـّاي  وھم:  الجدید  الھیكل  ببناء  إعادة    المتخصصین  أعمال  في  اإلسراع  على  تلـّح  وزكریا، 

 . ) 16 :1وسفر زكریا  9-1: 2 وسفر حجـّاي  2-1: 5سفر عـزرا  البناء (راجع 
في   اإلسرائیلي  الشعب  ترأس عـزرا جماھیر  الجدید،  للھیكل  البناء  اعمال  كملت    االحتفال ولما 

نـُظم أل الذي  أنْ المھیب  لـعھـده مع هللا  جل  الشعب  الفصول من  راجع  (  یجدد  نحمیا    –  8سفر 
10.( 

الثاني:  الھیكل  بتدشین  االحتفال  فقرات  من ضمن  عـزرا.  كان  طویلة صالھا  ذكر    صالة  فیھا 
لتاریخ عھد هللا ومحبتھ الغیر المحدودة وخطة تدبیره الخالص بــدأ بـخلـق العالم (راجع    فصیالً ت

عــزرا   سنجدھ  ). 1:  10ثّم    6:  9سفر  عــزرا  لصالة  قراءتنا  تاریخ   َمختصراً   ا عند  لرسالة 
في   عـزرا  قال  إل  صالتھ: كتابي،  ألنَك  تتركھم  ولم  تُـبـّدھم  لم  مراحمك  لكثرة  ألنك  وذلك    ـھٌ " 

والقادر العظیٌم  اإللھ  إلھنا  یا  واآلن  رحیم  معنا    حنون  عھدك  على  الحافظ  على    وإنزال المھیب 
رحمتك الوفیرة علینا دون أن تصغر أمامك كل ھذه المشقـّة التي نالتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا  

عا دوًما  كنَت  الیوم.  ھذا  ألى  آشور  ملوك  أیام  منذ  وشعبك  وأباءنا  وأنبیاءنا  أمینًا  ودالً  وكھنتنا 
 ).33-31:  9سفر نحمیا لعھودك ومواعیدك بینما نحن ارتكبنا الخطایا وعملنا الشّر" (راجع 

فتت بكونھا  الفترة  ھذه  باالفتخارمیـزت  الحماس  وازدیاد  مملكة    رة صعود  في  والتفاؤل  القومي 
 . -مملكة الجنوب  –یھوذا 

یوئیل أن تنبأ عن انفعال صھیون العظیم ومجيء دینونة الشعوب (راجع  وعـوبـدیا    سبق للنبیـیـن
ا النبي یونان فھو الذي قاد اھتداء ال یمكن تصّوره    ). 4ویوئیل الفصل    5سفر عـوبـدیا الفصل   أمَّ

 شعب نینوى عاصمة اآلشوریین الذین كانوا الد اعداء شعب هللا المختار.  شمل
 

 والثورة   االضطھاد ) ب
ریة الفارسیة والتي كان كورش امبراطوًرا لھا في ماضي األیام، والمعروف  سقطت االمبراطو

العام   في  االسرائیلیین،  للمنفیین  بالنسبة  البیضاء  وأیادیھ  م.،  331بإحسانھ  أیدي    ق.  على 
 المقدوني وابنھ االسكندر الكبیر. الیونانیین بقـیادة فیلیب 

المقدسة تحت نفوذ سلسلة من الملوك الغرباء الحاملین  نتیجة لھذا التغیر المھم أصبحت األراضي  
الكراھ  منذ  یبذور  للفترة  التاریخیة  التفاصیل  األراضي.  ھذه  لشعب  قلوبھم  في  الشدید  والعداء  ة 

عام قبل ظھور الرب    100احتالل الیونانیین لھا وحتى الفترة التي انتھت فیھا اسفار العھد أي  
سنقرأھا بتفصیل في سفري المكابیین األول    العذراء مریم  یسوع المسیح بعد تجسده ووالدتھ من 

 والثاني. 
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شبیھة   المكابیین  سفري  تفسیرات    بأھدافغایة  لنا  توفر  ألنھا  األخرى،  المقدس  الكتاب  اسفار 
الفترة   لتلك  التاریخیة  لألحداث  بـدء    –دینیة  من  الفترة  نھایة    االحتاللأي  وحتى  الیوناني 

 .ور الرب یسوع اإللھ المتجسد)سنة قبل ظھ 100المكابیین (
كانت رسالة اسفار العھد القدیم رسالة مألوفة فیھا تروى لنا قصة الكیفیة التي كان هللا یستخدم  
الملوك الغرباء لتوزیع عـقـابھ على اسرائیل النتھاكھ الشریعة، وایًضا كیفیة خالص اسرائیل بعد  

  12  : 6سفر المكابیین الثاني    اء القدماء. (راجع عودتھ إلى اإلیمان بعھود هللا التي قطعھا مع اآلب
 ). 10-4ثمَّ   50و 27و   20: 2 ثمَّ راجع سفر المكابیین األول  38 – 32: 7و

الھلینیة  الفـترة  الملك "أنطیوخس    إنَّ أھم ما یحب علینا مالحظتھ خالل  وملوكھا ھي فترة حكم 
الحكم  مقالید  استلم  الذي  العام    الرابع"  م.   175في  نفسھ   ق.  سّمى  -أبیفانیوس    -  الذي 

"Epiphanes " الظاھر ببھاء وھي كلمة یونانیة معناھا ." 
بـدأ أنطیوخس حملة اضطھادات قاسیة وجھھا نحو الیھود تحت ستاٍر من االّدعاءات المسكونیة  

الجمیع    –الكاذبة   جعل  بذلك  محاوالً  المملكة،  شعوب  بین  الموجود  الدیني  التمیز  محو  ھدفھا 
 بالتخلي عن عاداتھ وتقالیده الخاصة بھ بدینھ.   حـًد" بعد ان یقوم كل فـرٍد فیھوا  "شعبًا 

ثمَّ   فیھ طقوس    أقحمدنـّس انطیوخس ھیكل الرب وأعاد تخصیصھ لعبادة زیوس إلھ الیونانیین، 
كل نسخ مخطوطات الشریعة التي    الخصوبة الیونانیة. أحرق انطیوخس  والبغاء وشعائر  العھر

عل الحصول  المخصص  استطاع  السبت  یوم  كرامة  على  الحفاظ  من  االسرائیلیین  منع  كما  یھا، 
العمل. أخ الخنزیر  للراحة والتوقف عن  حیوانات أخرى    وتقدیمھ معیًرا أجبرھم على أكل لحم 

الممارسات   كل  ایقاف  على  كذلك  وأجبرھم  الوثنیة،  لآللھة  قرابین وضحایا  نظیفة  غیر  معتبرة 
تان األبناء المولودین من الذكور. إضافة الى كل ھذه االجراءات  كخ  –الواجبة والخاصة بالعھد  
الموت    تنفیذ فرض أنطیوخس عقوبة   الحاضر    –احكام  لھ    –االعدام في زمننا  بكل من تسّول 

  57و  50-41:  1سفر المكابیین االول  (راجع    نفسھ عصیان مراسیمھ ذات العالقة بھذه االمور. 
 ). 11-1: 7المكابیین الثاني سفر  ثمَّ راجع  62-61و

مواجھة لالضطھاد الوحشي الذي نفـّذه انطیوخس بحق االسرائیلیین، أُجبر الكثیرون منھم على  
أ  بقیت  المریر،  الواقع  ھذا  لكن رغم  الطقسیة.  الشریعة  ممارسات  العھد وعن  عداد  التخلي عن 

مفضلین الموت في سبیلھ على  افضة التخلي عن عبادة إلھ اسرائیل،  كبیرة منھم امینة إلیمانھا ر
سفر المكابیین  وانتھاك حرمة العھد المقدس المقام بینھم وبین الرب إلھ اسرائیل (راجع    االرتداد 
 ). 52وثّم ؤ 15-14و 11: 1االول 

لــ   جدید  تعریٍف/مفھوم  لنشر  بدایة  كان  المكابیین  ظھور  انَّ  مالحظة  علینا  یجب  بالحقیقة 
الذي    زالت. كذلك اإلیمان الراسخ   ا قدیمة والطائفیة التي كان معترفًا بھ. الھویة األثنیة الإسرائیل "

العھد   تجاه  واالمانة  الحفاظ  "اسرائیل"  و یفرض  فاضطـرَّ  الماضي،  من  أصبحت  وعـوده 
على   والشھیر،  ملجٍأ    االنسحاب المعروف  سّریة جعلھا  اماكن  في  واالختفاء  العلني  المیدان  من 

ورسالة بولس الرسول إلى أھل    53:  1سفر المكابیین األول  جع  علیھ (را  امینًا یصعب العثور
 ) 8-6: 9رومة 

في ھذه الفترة    فاإلسرائیلیون لنتذكـّر دوًما انھ لیس كل من یسكن ارض اسرائیل ھو اسرائیلي.  
اإلیمان   على  حافظوا  الذین  أولئك  كانوا  الزمان  سبیل    –من  في  الموت  ذلك  كلـّفھم  ان  حتى 

 اإلیمان. 
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عمره   كان  لما  السن  في  الطاعن  الشیخ  العازر،  استشھاد  األم    99قصة  قصة  وكذلك  سنة، 
ب ابنائھا السبعة  الكلدانیة باسم "شموني) التي أجبرت على مشاھدة تعذی  اللیتورجیا(المعروفة في  

والفائق التصّور ثمَّ موتھم، قبل أْن یصلھا الدور فیـُنـفـّذ فیھا أیًضا حكم الموت؛ قصص    الوحشي 
ا سبب االستشھاد فكان رفضھم أكل لحم   معروفة وشھیرة ومكتوبة في الكتب ولھا تأثیر مؤلم. أمَّ

 ). 42: 7و  18: 6سفر المكابیین الثاني  الخنزیر (راجع 
 

 ن وزمــانــھــمالحشمونیو  ) ت
على مسرح الحیاة في ارجاء ارض المیعاد، سلسلة من الثورات والمعارك    لإلسرائیلیین حصلت  

ضد أنطیوخس في    وھو ابٌن لكاھٍن كبیر السن. اندلعت ھذه الثورات   الدامیة بقیادة یھوذا المكابي
 یة ثمَّ ضد قوات االحتالل الغاشم من بعده. البدا

المكابي محاربُا شجاًعا یُتقن فنون القتال وكان أیًضا رجالً ورًعا ؤتـقـیـًا. قام بتنظیف  كان یھوذا  
المؤمنین الذین    أنفسترحًما على    الھیكل من دنس األثمة الوثنیین، ثـمَّ بدأ یُـعـلـّم الشعب الصالة

لرجاء في القلوب  انتقلوا إلى الحیاة األبدیة. صرف یھوذا المكابي جھوًدا كبیرة لیزرع اإلیمان وا
 ). 46-38: 12و 8-1: 10 الثاني سفر المكابیین الموتى (راجع  أجساد  بقیامةولتعترف  

الغریبة القوات  التمیز وضد  انتفاضات وفجروا ثورات مھمة ضـد  المكابیین  یھوذا واخوتھ    قاد 
 وطردوھا خارج اورشلیم. 

عاٍم وكانت القیادة بید الكھنة،   100ودامت   دخلت اسرائیل في فترة تمـیـزت بنوع من االستقالل،
ھذه  )  16سفر المكابیین االول  وكانت البدایة مع یوحنا ھرقانس الذي كان الكاھن االعظم (راجع  

 تصحیحھا! االشارة خطأ یرجى  
اشتھرت ھذه الفترة باسم الحشمونیین نسبة إلى اسم السلسلة التي حكمتھا والتي كان جدھا االكبر  

وك  االسم  الفریسیین  بھذا  نجم  الفترة صعد  ھذه  المكابي. خالل  لیھوذا  جــدا  عینھ  الوقت  في  ان 
 والصدوقیین وھم: جماعـتان اسرائیلیتا القومیة وسنرى اسمھما یتردد كثیًرا في األناجیل. 

تحوي صالة   لیھود مصر  الحشمونیین  قبل  من  مرسلة  احداھما  رسالتان  ھناك  كانت  أنَّ  یظھر 
فیھا:  قالوا  خدامھ    افتتاحیة  مع  عھده  أنَّ  لتتذكروا  ولیساعدكم  هللا  ابراھیم    االمناء:"لیبارككم 

 ). 2: 1سفر المكابیین الثاني تـمَّ االیفاء بشروطھ كاملة (راجع   قد -واسحق ویعقوب 
مع ساللة    –ال بل واقعیًا مجموعة من المشاكل    –مشكلة    كلكن إلى جانب ھذه الرسالة كان ھنا

 الحشمونیین المالكة. 
لداود.   نت كا اعطاه  الذي  لوعد هللا  ما حصل  األكثر حراجة ھي  ان    المشكلة  داود  فیھ وعد هللا 

 یا تـُرى تحقق ذلك لداود فعلیًا؟ یكون لھ مملكة أبدیة. لكن ھل 
في الفترة السابقة لسقوط اورشلیم مباشرة، سبق إلرمیا النبي ان تنبأ ثانیة مؤكـًدا تأكیًدا شدیًدا انَّ  

الم هللا  یبقیان  عـھـد  والقمر  الشمس  طالما  كسره  البتة  یمكن  وال   : أبــدي� عـھـٌد  داود  مع  قام 
 مضیئین. 

نجومأ یفوق عدد  داود  ذریة  " وسیكون عدد  قائالً:  ذلك،  بعد  ارمیا  ذرات  والسماء    ضاف  عدد 
(راجع    براھیم إل ارمیا ھذا ھو بمثابة صدى جدید لـوعـد هللا الذي اعطاه    تأكید رمال البحار". انَّ  

 ). 17: 22 ثمَّ راجع سفـر التكون  26و  23- 14: 33سفر ارمیا 
ال   مــرَّ علیھا زمن یزید على  وقد  قدیمة  ارمیا ھذه كانت  نبوءة  قارتـّا  ا عام  500لكن  ما  إذا   ،

وحكمھ  الحشمونیین  ظھور  تاریخ  مع  الوعـد  استالم  تاریخ  فترة  في  حكموا  الذین  الكھنة  م. 
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ذریة   من  یكونوا  لم  أنـَّھم  كما  السیاسي،  المفھوم  بحسب  ملوًكا  یكونوا  لم  السلطة  الحشمونیین 
 .یعني الكھنوت  فیما ھارون حسبما تشترطھ شریعة موسى 

ھذا   تحت ضالل  الحیاة  على  ووافق  المشكلة،  بھذه  قـد شعر  الشعب  انَّ  مبكر، ظھر  زمن  منذ 
نبّيٍ ال بــ بالحكم "الثیوقراطي"، منتظًرا ظھور    حقیقي   نوع من الحكٍم الكھنوتي، أي ما یُـعـرف 
 ). 41: 14 االول سفر المكابیین راجع (

وجعلھ   سلطانھم  تقویة  ضرورة  تلمسوا  الحشمونیین  ألنَّ  ونظًرا  والسنین  األیام  بمرور  ولكن 
 الجدید المنتظر. قانونیُا، ازداد التوقع الشعبي بظھور النبي 

في   الباحثین  أعداد  في  نـمـو  حصل  القائمة،  االوضاع  عن  فیھا  نتحدث  التي  الفترة  ھذه  في 
  –المدّونة    صفحات مخطوطات الكتب المقّدسة وخاصة منھا أسفار األنبیاء مراجعین نصوصھا

 یًا. نتیجة لتلك البحوث وجد المعنیون انَّ العدید من الوعود فد تـمَّ تنفیذھا ولكن جزئ
الروماني   االمبراطور  جیوش  اجتیاح  بعد  خاصة  واشتدت  الباحثین  جھود  ــ پـتضاعفت  پـي  ـوم

  إلمبراطورتیھ ھذا االمبراطور بعائدیة األراضي المقدسة    ادعى  . م.  ق  63لألراضي المقدسة عام  
 األحداث التاریخیة لم یأٍت لھا أّي ذكر في الكتاب المقدس.  ھذه

النب التوقعات  من  سیٌل  بین  ظھر  الفترة  خالل  ظھر   العھدین ویة  كما  والجدید.  ایًضا    القدیم 
تلك    انعكاسات  كل  موضوع  كان  األناجیل  اسفار  في  مدونة  مناقشات  في  التوقعات  لتلك  كثیرة 

 "المسیّا المنتظر". مھم ھو: ھل إنَّ الرب یسوع ھو  سؤالالمناقشات 
القدیمة،    تحقیق وانجاز كثیرون ھم من كانوا یتجھون بأنظارھم نحو األمام، نحو   نبوءة موسى 

لكن    )،19-15:  18سفر تثنیة االشتراع  راجع  (  -موسى  مثل -  مثلھ " إنَّ هللا سیقیم نبیًا    تقول: التي 
یعود   كان  النبوءات  من  النبوءة وغیرھا  لھذه  إلى   باإلشارة التفسیر  أعطاه   دوًما  الذي    وعـد هللا 

 لداود.
ندما كان الشعب منتظًرا اْن یـُقیم هللا لھم ابنًا لداود فیجدد بناء  بما أنَّ بـدایة العھد الجدید كانت ع

 ). 42: 7وثمَّ   21: 1  إنجیل یوحنا (راجع  مملكتھ
 

 عــزاء إسرائیل )أ
كان الشعب في وضع انتظاٍر دائٍم باالستناد على ما جاء في وعـود االنبیاء. استمرَّ االنبیاء في  
تعلیمھم أنَّ الضرورة تقتضي ان یكون للشعب رجاء بمجيء داوٍد جدیٍد، وسیكون لھم المخلص  

معھ   بالزیت كما حصل لداود في حینھ. وسیكون ا/مدھونً  ا وسیكون ممسوحً "المسیـّا"/    –المنتظر 
 ). 13: 16 سفر صموئیل االول (راجع   أیًضا الروح القدس

شعب   شمل  سیجمع  داود،  غصن  من  یولد  طفٌل  لداود،  ابٍن  مجيء  عن  تنبأ  النبي  أشعیا  فمثالً 
  سفر أشعیا   راجع(  اسرائیل المشتت في مملكة جدیدة ستحكم العالم من صھیون حسب شریعة هللا 

 ). 11 :9 ثمَّ راجع سفر عاموس  3-  2: 2
وراعـیًا وسیقود عودة "كلَّ   عن طفل سیولد في بیت لحم، وسیكون حاكًما أّمأ النبي میخا، فقد تنبأ

سفر النبي    راجع(  عالوة على ذلك قال میخا انَّ حكمھ سیمتد إلى أقاصي األرض  . أبناء اسرائیل"
 ). 4-1: 5میخا 

س للیھود تقول انھ شاھد رؤیا  حوالي فترة اضطھاد انطیوخ   في نبوءة كتبھا دانیال في فترة تقع
ومجد    كرسیھ. إنھ رآه وھو مالك لكل سلطة   سماویة وفیھا رأى ابن داود یحكم األرض من علیاء
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وامتیازات ملكیة، وكانت تخدمھ كل األمم والشعوب المختلفة اللغات. سلطاتھ ومجده كانا أبدیان  
 ). 14: 7سفر دانیال (راجع  تدمیرھا وال یُمكن انتزاعھما منھ، ومملكتھ سوف لن یُمكن ألحـٍد ما 

الظالم    "الشعب السائر في الظلمة أبصر نوًرا عـظیًما، والمقیمون في بقعـة   ذلك:ال أشعیا عن  ق
ومملكتھ   داود  عرش  الفرح......على  لھا  ووفرت  األمة  لھ  كـثـّرت  نوٌر.  علیھم    لیقرآھا أشرق 

-1:  9من اآلن وإلى األبد غیرة رّب القوات تصنع ھذا (راجع سفر أشعیا    ویوطدھا بالحق والبر 
 ). 6-5: 23 اخیًرا راجع سفر ارمیا  10و  5-1 : 11و  14: 7ثمَّ  7

ملك سیحكم اسرائیل    كراعٍ -  تخّص ظھور داوٍد جدید   اآلخر رؤیا عظیمة رأى النبي حزقیال ھو  
 حكًما أبدیـًا في األرض التي سبق � اْن وعـد أْن یُعطیھا إلبراھیم. 

  وقال أیًضا: " في تلك األیام سیقیم عـھـًدا جدیًدا مع شعبھ، وسیكون ھذا العھد أبدیًا مفعًما بالسالم 
 في ھیكٍل خاص یُبنى لھذا الغرض.  شعبھوبموجبھ سیقیم الرب اإللھ بین 

لحزقیال   اإللھ  الرب  بھ  وعـد  ما  ھذا  شعبي.  مع  إقامتي  لھم    مضیفًا:ستكون    إلــھـًا "وسأكون 
 . )63-59: 16وأیًضا   28-23: 37ثمَّ  30 -24: 34سفر حزقیال ھم لي شعبًا (راجع  ویكونون 

ـٍد جدیٍد ورغم انَّ النبي ارمیا كان النبي  لم یكن النبي حزقیال، النبي الوحید الذي تكـلـّم عن عـھ
 الوحید الذي استخدم ھذا النوع من اإلشارة. 

كانت انظار أشعیا متجھة دوًما نحو االمام أّي نحو الیوم الذي فیھ "سیجدد فیھ الرب اإللھ عھده  
 األبدي مفعًما بالخیرات الوفیرة المؤكدة لداود وبیتھ. 

لمنتظر سیكون ھو ذاتـھ عـھـًدا جدیًدا، وسیحمل اسم "عھد الشعب"  أكـّد أشعیا أیًضا أنَّ المسیا ا 
 ). 6:42ثمَّ  5-3: 55سفر أشعیا (راجع 

استشھد ھوشع عند كالمھ عن ھذا الموضوع بــ "رسم صورة مسیحانیة" نجدھا في سفر نشید  
"المسیا" وكأنھ العریس    لمجيء   . بشر ھوشع من خالل ھذه الصورة التي رسمھا خیالیًا اإلنشاد 

الذي تنتظره العروس. ُمـذكـًرا أنَّ العھد الجدید سیتمثل بالعروس التي تخیلھا "كشعب اسرائیل"  
-18:  2ھوشع  یرعاھا وتحرسھا عـیون إلٍھ أبدي جبـّار شدید المحبة لھا وامانتھ خالدة. (راجع  

  23:  16  ثمَّ سفر حزقیال  32:  2  ثمَّ سفر ارمیا   9-4:  54وأیًضا    7-1  5ثمَّ راجع سفر أشعیا    25
 ). 11و  2: 3 اإلنشاد وأخیًرا سفر نشید 

أخیًرا نجد النبي ارمیا یتحدث عـن وعـٍد جارٍف یقول فیھ: " انَّ الرّب إلھ اسرائیل سیعید اتحاد  
 جامعًا شمالھما من مختلف اصقاع العالم ومن البلدان التي نـًفــوا إلیھا.  مملكتا الشمال والجنوب 

“قالثمَّ   فیھا    الرب:   یقول:  أیاٌم  یھوذا  سأقیم "ستأتي  وبیت  اسرائیل  بیت  مع  جدیًدا  ...  .عــھــًدا 
 ).41-36: 33ثمَّ و  34-31: 31سفر ارمیا  (راجع  فسأكون لھم إلًھا ویكونون لي شعـبـًا 

 
واالتقیاء   الورعـین  كل  نجد  الجدید  العھد  فضاءات  لندخل  االولى  الدرجات  نصعد  نحن  بینما 

كأنھا مراحل انتظار وتعزیة للشعب االسرائیلي أي انتظار    ینظرون إلى كل ھذه النبوءات   البررة
  : 2و  69:  1إنجیل لوقا  راجع  (  مجيء ابن داود الجدید وإقامة مملكتھ التي سبق لھا ان سقطت 

:  61اخیًرا  و  9:  52و  1:  40وأخیًرا راجع سفر أشعیا    10:  11  ثّمِ راجع انجیل مرقس  38و  25
2 – 3  .( 
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 األبن الدرس السادس: الدخول في مملكة 

I. نظرة عامـة وتمـعـّـٌن دقیق 
 إنـجـاز تـنـفـیـذ مخـطـط الـعــھـد  )أ

 یـُوصلھا إلى نھایتھا. ویُحقق مجيء یسوع، قصة مخطط العھد  
أتــمَّ یسوع الوعود الواردة ضمن العھود الخمسة التي أنجزنا دراستھا في دروسنا السابقة، أي  

 العھد المقامة مع: آدم ونوح وإبراھیم وموسى وداود. 
أّي یمین    –ما المقصود بــ "إتـمـام العـھـد؟ كان كل عـھـد من عھود هللا المبكرة القدیمة رھان  

مفاده عدم تدمیر    أّدى هللا یمینًا لما أقام عھده مع نوح،  فمثالً:  بتنفیذه.أّداه هللا بشأن عـمـل التزٍم  
یاه طوفاٍن كما حدث في زمن نوح. وأقسم هللا إلبراھیم، عندما قطع عھداً معھ بأْن  العالم ثانیة بم 

 . -إبراھیم ذریة -بذریتھ   تتبارك كّل الشعوب واألمم 
دراسة العھد القدیم من الكتاب المقدس بآخر    أنھینامع ذلك، یجب علینا ان ندرك جیًدا أنَّھ عندما  

بھذه (   سفٍر من أسفاره أنَّ   نذكر  نقرأھا    العھد كلمة    المناسبة  العھد -للكتاب مثل    كعنوان التي   ” "  
لكلمة   مرادفتان  كلمتان  وھما  اتفاقًا  أو  میثاقًا  تعـني  أنَّ    "العھد") القدیم  تلك  الحظنا  من  بعًضا 

 وحفظت بالشكل المطلوب.  ، إْن لم نقل وال واحد منھا احترمت الوعود 
العھد   أنھینا دراسة  لما  أنـَّھ  المؤكـّد،  بذریة  من  العالم وأممھ  تتبارك شعوب  لم  انھ  القدیم وجدنا 

لوجدنا    لو تفحصنا واقع الحال الفعلي عندئذٍ   واقعیًا،   –إبراھیم حسبما كان المفروض منذ البدایة.  
إبراھیم   ذریة  معرفة  في  كبیرة  البكر    االثني االسباط    أيّ   –صعوبة  هللا  ابن  أنجبھا  التي  عشر 

 اننا نراھم مشتتین في أرجـاء المعـمورة المعروفة في تلك األزمنة.  من ھویتھا.  والتأكـّد -یعقوب 
كان المفروض إتمام عھد هللا األخیر الذي بھ اختتمنا دراستنا للعھد القدیم وتنفیذه بالكامل، لكننا  

، نجده دون إتمام أو تنفیذ، حالھ حال العھود األخرى التي سبقتھ ونقصد بذلك  النظرتدقیقنا    عند 
اص بــ "الدیمومة األبدیة" للعھد المقام مع داود. جمیعھا تُركْت جانبًا ونسیت تماًما. ھذا  العھد الخ

 ھد القدیم. ما لمسناه عندما أنھینا قراءة السفر األخیر من الع
سفر  عند إلقائنا نظرة عامة على األوضاع، سنالحظ أن هللا قد قطع عھًدا أبـدیًا مع داود (راجع  

ومنھ یولد ابٌن    یتضمن وعــًدا فیھ تأكیٍد لخروج غصن من شجرة نسبھ،   )5:  23صموئیل الثاني  
-8:  7صم.  2لداود لیحكم الشعب المختار إلى األبد، ولیجلس على عرش داود ومملكتھ (راجع  

مملكتھ   ). 14-7:  17أخ.  1ثّم    16 سلطة  حدود  الشعوب   وأنَّ  كـلَّ  لتشمل  سفر    راجع (  ستمتد 
إنـھ قـد وعــد أیًضا أنَّ ابن داود المشار إلیھ سیكون    ).11و  8:  72مز.  و  8:  2المزامیر، مز.

وأنَّ ھذا االبن سیبني    ). 7:  2سفر المزامیر، المزمور    ویُدعى ابن هللا (راجع   أیًضا ابنًا خاٌصا بھ
سیُمـجـد هللا إلى أبـد الدھور، كما كان الحال مع ملكیصدیق، الكاھن الذي    هللا، وفیھ  السم  ھیكالً 

سفر  ن خبًزا وخمًرا كبرھاٍن لشكره عـن النصر الذي حققھ إبراھیم على أعدائھ. (راجع قدم القربا 
 ). 4ثمَّ  1: 110المزامیر، المزمور 

كل أوراق شجرة مملكتھ وتشتت    سقطت   –سلیمان    الملك -ولكن بعد انتھاء فترة حكم ابن داود  
بسبب   عب الكثیر من اآلالم مملكتھ فأصبحت قسمین، وعانى الش  االنشقاق شذَرا مـذَرا. حیث طال  

فالنفي االجتیاح  كان  وأخیًرا  المنتشر،  االحوال    . الفساد  واستقرار  المنفى  من  العودة  بعد  وحتى 
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الداودي  الملك  بمجيء  تبشر  عالمة  ایة  ظھور  دون  التوالي  على  القرون  استمرت  ما،  نوًعا 
   العظیم الذي وعــد بھ هللا الرحیم 

،  ھا أو ذكرھا او حتى اإلشارة لوجودھامملكة یمكننا التحدث عن  لم یكن ھناك   عندما ولــد یسوع،
وعود هللا   إتمام  ینتظرون  یزالون  ال  الشعب  من  األتقیاء  كان  لداود.  ورثة  ھناك  یكن  لم  كذلك 

إنَّھم بقوا ینتظرون مجيء ابن داود الجدید وقیامة مملكتھ التي سبق    –عزاء اسرائیل المنتظر  و
مرقس    ثمَّ راجع إنجیل  38و  25:  2و  69:  1  إنجیل لوقااْن سقطت على أیدي األعداء (راجع  

 ). 3-2: 61و  9: 52و   1: 40وسفر أشعیا  11
 

 االنـتـقـال والتوجھ نحو العھد الجدید  ) ب
بیسوع لداود    لكن  تحقیق قسم هللا  لما سنراهویـتـّم  نرى من    .وفق  الجدید واسطة  العھد  سیكون 

والتي   بنائھا  أعـیـد  التي  داود  مملكة  كأنـَّھا  وكنیستھ  جدیٌد"  "داوٌد  وكأنـَّھ  یسوع  خاللھا صورة 
 عــد بھا داود. وُ 

وعود عھود هللا    یـق جمیعإننا سنرى الطریقة والكیفیة التي بھا یرسم الصورة، بینما ھو یُـتـّم تحقـ
القدیمة   لیستطیع    إنـَّھ -المبكرة  البشري  الجنس  ویصلح  جدیدة  خلق  بعملیة  ویقوم  الجدید"  "آدم 

الفردوس الموعود بھ منذ البدایة. إنــَّھ أیًضا "نوٌح جدیٌد" ویُحدث ما یُشبھ الطوفان لیُنجي    دخول
ً إنــَّھ كذلك    المعموذیة،البشریة، بمیاه   ستجد جمیع شعوب العالم البركات.    إلبراھیم، فیھ  جدیدٌ   ابنا

  إنـَّھ باإلضافة إلى ذلك موسى الجدید الذي سیعطى للشعب فصًحا جدیًدا ممثالً بسّرِ االفخارستیة 
على   موتھ  باستحقاقات  ونتائجھا  الخطیئة  من  تنجیھ  خروج،  مسیرة  في  هللا  شعب  سیقود  ثمَّ 

أر ابواب  ذلك  بعد  فیفتح  وقیامتھ؛  صین  الصلیب  الُمخـلــَّ كل  بھا  الموعود  السماویة  المیعاد  ض 
إشارات   لھا  سنجد  المبكرة  العھود  من  بثالثة  ونھتم  سندرس  البدایة  في  الالم).  على  (بالفتحة 
  واضحة. في السطر األول من بدایة نصوص العھد الجدید. نقرأ في كتاب نسب یسوع المسیح 

 ). 1: 1 إنجیل متىأنـَّھ ابن داود ابن ابراھیم (راجع 
علینا العھد الجدید في أول كلماتھ لنعـود بفكرنا إلى حادثة الخلق المرویة تفاصیلھا في سفر   یُشیر

كلمة مصدر  إنَّ  القدیم.  العھد  أسفار  من  سفٍر  أول  ھو  الذي  استخدمناھا    "نسب"  التكوین  التي 
تعـني تكوین السالسل البشریة بالتوالد. لذا سمینا السفر الذي یحوي كل المعلومات عن األنساب  

 "سفر التكوین". وھذا قد یعـني أیُضا "الخلق" وھو نفس االسم باللغة الیونانیة. 
دا مع  المبرم  هللا  بعھد  الخاصة  األولى  الجملة  لنـتأمـّل  تدعونا  اشارة  ھناك  وإبراھیم كذلك    . ود 

یھبھ هللا لھ، ولیسمیھ    ابن ، احتوى معـلومة عن  إبراھیملنتذكر أیًضا أنَّ العھد الذي أقامھ هللا مع  
 ). 18: 22 سفر التكوین (راجع  مصدًرا للبركات تتمتع بھا كل االرض  اسحق، وستكون ذریتھ

  "المسیّا" نیة مـرادفـة لــ  أخیًرا لنالحـظ أنـھ قد أطـلـق عـلى یسوع اسم المسیح، وھي ـكـلـمة یونا 
ھو    أو الممسوح/المدھون بالزیت. وھذه ایًضا إشارة غیر مباشرة لداود. كان المسیّا أو المسیح

أنبیاء داود.  إلى  ینتسب  لتخلیص    شخًصا  سیرسل  عنھ  وقالوا  إلیھ  أشاروا  عدیدون  إسرائیلیون 
 إلسرائیل.  بناء مملكة   ویعید   إسرائیل

في العھد الجدید نواجھ تلمیًحا یشیر إلى ثالثة عھوٍد من العھود الخمسة  إذًا في أول جملة نقرأھا  
عندما   الماضیة  دروسنا  في  الموضوع  ھذا  درسنا  ان  لنا  سبق  الخالص.  تاریخ  قـمـم  المعتبرة 

 داود. و تحدثنا عن آدم وإبراھیم 
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العھد الجدید  تحوي ھذه العبارة من العھد القدیم تلمیحات كثیرة تخبرنا عن الكثیر مما جاء في  
العھد الجدید كتاب یُحدثنا عن یسوع خالق العالم الجدید الذي ھو    من أحادیث وأخبار عن یسوع.

الذي أعطاه إلبراھیم    بھ أتــّم هللا وعــده  . المسیّا الموعود بھ والذي ھو في الوقت ذاتھ ابن داود 
 بذریتك".  نّصھ: "كل الشعوب ستتباركو

II. میالد المسیَّا أّي المسیح 
 لبشارة والزیارة ا )أ

) المعراجیة  ذروتھ  القدیم  العھد  في  الخالص  تاریخ  فیھا  المعراجیة:  یبلغ  تكون  كالمیة  صورة 
النفس   والجمل  العبارات  في  البالغي  أثرھا  لقوة  تبعًا  تصاعـدیًا  ترتیبًا  عندما    ) المترجم  مرتبة 
 حدیث إلى فترة عھد هللا مع داود. یصل ال

نح  بینما  سنرى  والتوترات  إننا  الحوادث  اغلب  أنَّ  اإلنجیل،  على صفحات  یسوع  قصة  نقرأ  ن 
داود؟"بالسؤال متعلقة   ابن  یكون  أن  الممكن  من  "من ھو؟ وھل  متى(راجع    :    23:  12  إنجیل 

 ). 45-44: 22وثمَّ  15و 9: 21و 31-30: 20و
اب، أي أْن یسوع ھو  یُـجـیـبـنـا باإلیج   في كـل المشاھد العائلیة الخاصة بحیاة یسوع نجد اإلنجیل

القدم في  غائرة  أزمنة  منذ  المنتظر،  داود  المملكة    ابن  وتسلیم  بناء  إلعادة  المرسل  هللا  وابن 
 إلسرائیل. 

  ونقلھا للعذراء مریم   ھذا كان جوھر رسالة البشارة بمولده. البشرى التي حملھا المالك جبرائیل
هللا عرش أبیھ داود، وسیُـمـلـّكھ على بیت یعـقـوب مدى الدھور، وسوف لن    ھ وسیعـطی: " قائال

 ). 33-32:   1إنجیل لوقا (راجع   یكون لمملكتھ نھایة.
المالك    لنصغي  یقولھ  مملكة  جیداً لما  على  سیملك  وأنھ  داود  ابن  ھو  یسوع  "أنَّ  یقول:  إنھ   .

 م مدى الدھور.  إسرائیل (بیت یعقوب) بعد ان أعاد بناءھا واصالحھا وستدو
لوعـد هللا   بأعلى صوتھا صدى  تنشد  الیصابات  لقریبتھا  مریم  العذراء  زیارة  عند  ثانیة  سنسمع 

 تاریخ الخالص.  ضمن 
اسرائیل  بني  صلوات  لكل  هللا  جواٌب  ھو  یسوع  مجيء  انَّ  قائلة  الخالد  نشیدھا  مریم    أنشدت 

أیًضا تحقیقٌ  أنـَّھ  أقامھا مع   وتضرعاتھم، كما  التي  نافذة    لوعوده  إبراھیم وذریتھ وجعلھا  آبائنا، 
 ).  55: 1إنجیل لوقا لمدى الدھور. (راجع 

ھ مریم تریدنا أْن نعلم، بحكم كونھ ابنھا وأیًضا ابًن لداود، سیحقق وعـود عھود هللا المبرمة مع   أمُّ
سفر التكوین  میع شعوب األرض وأممھا (راجع  والتي تنّص على:" وبذریتك ستتبارك ج  ابراھیم

22 :18 .( 
ابنھما یوحنا المعمدان    ث عندما ولـد یزوج الیزاب  ، ھذا مذكوٌر كذلك وبوضوح تام في نشید زكریا

 ). 79-67؛ 1إنجیل لوقا (راجع 
  "أنَّ أعمال هللا كلھا  لم یتنبأ زكریا بشيء ما سوى أنَّ هللا جاء لزیارة شعبھ ولیخلـّصھ، ثمَّ بضیف: 

أعـلن زكریا   بعدئٍذ  القدم جیدة.  منذ  أنبیائھ    أنَّھ  أفواه  المبرم سیتحقق حسبما جاء على  وعــد هللا 
یـقـظ ومھتم بتنفیذ عھده المقدس وبالقسم    داود. إنَّھالقدیسین، انَّ هللا سیقیم قرَن خالٍص من بیت  

 الذي حلف بھ إلبراھیم. 
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 الھیكل و المیالد  ) ب

یُ  نبوي یشبھ اسلوب    بأسلوب سمـّى بــ "المیالد"، قـد رویت أیًضا  أنَّ قـصة والدة بسوع أي ما 
 زمن داود. 

یخبرنا اإلنجیلي لوقا انَّ یوسف ومریم صعدا إلى مدینة داود التي تُسمـّى "بیت لحم"، ألنَّھ كان  
وفق لما علمناه من آخـر درٍس مّر عـلینا؛    ). 4:  2إنجیل لوقا  داود ومن عشیرتھ (راجع    من بیت 

  لحم كانت والدة داود وفیھا تــمَّ مسحھ بالزیت على ید صموئیل لیكون ملًك إلسرائیل في بیت  
 ). 13 -1: 16صم.  1راجع (

عندما یروي لنا القدیس متى في إنجیلھ قصة والدة یسوع، نحس برغبتھ لیعلمنا أنَّ المولود من  
 ). 4و  2: 2متى مریم ھو المسیّا المنتظر، ملك الیھود، منذ أزمنٍة بعیدة جـًدا (راجع 

على   إجابتھ  عند  والكتبة،  الكھنة  عظیم  لسان  على  مذكورة  الحقیقة  ھذه  ھیرودس    سؤالنجد 
 ). 6-5: 2قلب. (راجع إنجیل متى الالقاسي 

القدیم، اي نصوص: سفر میخا   العھد    2-1  : 5اقتبس اإلنجیلیان حدیثھما من فقرتین وردتا في 
لھیرودس: 2:  5صم    2سفر  و والكتبة  الكھنة  عظیم  قال  مجيء    ).  یكون  أْن  المتوقع  "من 

 المسیا/المسیح من بیت لحم وأنھ سیكون راعـیًا لشعـب هللا المختار. 
اإلنجیل  وھن في  واردة  فقرة  ایًَضا  بسمونھ "عمانوئیل   تقول:اك  ابنًا  وتلد  تحبل  العذراء  إنَّ    "ھا 

 موعوٌد بھ.  إلى أنَّ ھناك ابٍن لداود  ھذا النص یُشیر ). 3: 1نجیل متى  "أي هللا معنا" (راجع 
 

  فترة   في -نجد في إنجیل متى الُمشار إلیھ أعاله إشارة واضحة إلى انَّ أقوال أشعیا أثناء حیاتھ،  
نبوءات خاصة ببیت داود وتتعلق بورثة غصنھ المرتبط بشجرة    بمثابة-شقاق مملكة اسرائیل  نا

 ). 7-1الفـصول من  سفر نبوءة أشعـیا نسبھ. (راجع 
 

لشعب االسرائیلي ومعھم النبي أشعـیا، نـجـده یُحدثنا، عن  رغم فترة المحن والمأسي التي عاشھا ا
اسمھ   وسیُدعى  داود،  فرع  من  مولده  وسیكون  وكملك.  مخلًصا،  سیكون  لعذراء،  طفل  والدة 

 ).14-13:  7سفر أشعـیـا (راجع   "عمانوئیل" الذي معناه: هللا معنا
الذي   الملك "حزقیا"  بمیالد  تحقق  بوعـد  تتعلق  النبوة  أنَّ ھذه  اعتقدوا وظنوا  ِمن  ھناك كثیرون 

 ). 6-1: 18مل.   2االتقیاء. (راجع وكان من ملوك اسرائیل العظام  
رغم ذلك، إننا نالحظ أنَّ متى اإلنجیلي یُخبرنا انَّ میالد "حزقیا" الملك، قـد یكون تحقیقًا لوعـد  

 زئیًا، أّما في یسوع فیتم تحقیق الوعـد بالكامل. أشعیا ولكن ج
أعـلن   عندما  وخاصة  الھیكل  في   � بسوع  تقدمة  عند  ثانیة  مرة  أشعـیا  نسمع صوت  نحن  ھا 

 عن مستقبل الطفل وأمھ العذراء مریم.  نبوءتھ المترجم)  –الشیخ شمعون ( شمعـون 
رأى الشیخ شمعون في یسوع لما انشد نبوءتھ "أنَّھ الُمخلّص الموعـود بھ من قبل هللا. ھنا یجب  

یعـني شعـب اسرائیل، بل    فیماالمالحظة أنَّ شمعون الشیخ لم یــَر في یسوع تحقیق وعـد هللا فقط 
رامة  "ھذا ما سیزید من مجدك یا رب وك  أیًضا تحقیق الخالص لكّل الشعوب. ثم واصل یقول: 

شمعون   شعبك، الشیخ  كالم  اخترتھ.  موحى   الذي  البشریة    اضواء  المسیرة  على  یُلقیھا  بھا، 
 وبضمنھا أمم العالم الغـیر یھودیة. 
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الوعـد   مدى  یوسع  أنـّھ  یعـني  وھذا  كلھ.  العالم  أجل  من  ھذا  نشیده  في  الشیخ شمعون  یتضرع 
ستصبح مملكة داود بعد إصالحھا  بذلك    -باسره.  وكذلك مدى مملكة داود فتشمل سلطتھ العالم  

سفر  راجع  (  عالمیة امتدت حدودھا واتـّسعـت لتشمل االرض كلھا وشعـوبھا قاطبة  امبراطوریة
 ). 11و  8: 72ثمَّ مز.  8: 2المزامیر، المزمور 

كل أمم وطوائف العالم    ستتبارك -خبرنا الكتب المقدسة، انَّھ كصدى لوعـد هللا إلبراھیم وذریتھ،  تٌ 
 ). 17: 72، مز. المزامیرسفر  اود من الملوك وبمملكتھ (راجع د  بأبناء

  أال ترى ایھا القارئ العزیز انَّ القصتین اللتین تحدثنا عنھما في التو، والمتعلقتین بطفولة یسوع 
 ذات فائدة ألنھما تتضمـّنان اشارة واضحة إلى الھیكل؟ 

إنَّ وعـد هللا، لم یكن یعـني فقط أنَّ ابن داود سیكون ایًضا ابنھ، بل أیًضا ألنَّ ھذا االبن سیبني  
هللا األب السماوي. أنھ من الطبیعي أن نـُذكـّر أنھ قـد تــم تـحقیق ھذا الوعـد    السم -ھیكالً   –"بیتًا"  

 م. ھیكالً فخًما في اورشلی  بنى -سلیمان  الملك-جزئیًا لما ابن داود 
وسیكون    –كذلك سنرى یسوع یبني ھیكالً جدیًدا السم هللا، طالما ھـو ابن داود الحقیقي والجدید  

 . 18: 16ثمَّ إنجیل متى  21: 2إنجیل یوحنا ھذا الھیكل جسده والكنیسة (راجع 
یوسف اللذین عثرا على یسوع  ونجد تلمیحات مسبقة لما جاء في أعاله، عندما نقرأ قصة مریم  

الھیكل یسوع    في  عمر  كان  الھیكل.  زیارة  من  عودتھما  طریق  في  كانا  بینما  مدة  فقدانھ  بعد 
وعاتبتھ على تغیبھ عنھما دون ان    سنة. لما ناقشت العذراء مریم الصبي یسوع ابنھا  12حینذاك  

ما عـنـّي؟ ألم تعلما أنـَّھ  ت"وِلمـا بحث   بسلطة وحزم:   یُنبھھما فقالت لھ لماذا فعلت بنا ھذا؟ فأجابھا 
 ). 49: 2إنجیل لوقا یجب علّي أْن أكـون عـنـد أبي؟" فلم یفھما ما قال (راجع 

 

III. المملكة في متناول الـیــد 
 عماذ االبن الحبیب  )أ

 كان عماذ یسوع في نھر األردن على یـد یوحنا المعمذان، مؤشًرا لبدایة "حیاتھ العلنیة" 
، عندما ستقرأ تفاصیل ھذه القصة، الكلمات التي سُمعت صادرة  یُرجى المالحظة بتمعـّن وتأمل

  ). 11:  1إنجیل مرقس  (راجع    من السماء وھي تقول: " أنَت ھو ابني الحبیب الذي بھ ُسررتُ 
ھذه الكلمات ھي صدى لوعـد اعطاه هللا البن داود (الملك سلیمان)، وجوھره: ان یكون الًھا لھ.  

 ). 9-7: 2ر مزموال(راجع  وب. وأنھ سیجعـل حكمھ یشمل كل الشع
 لـیُجـّربھ الشیطان.  بعـد عـماذه إلى البریة  قاد الروح یسوع 

ھنا سنالحظ ظھور موضوعٍ آخر، عندما سیقدم لنا اإلنجیل یسوع باعتباره موسى جدید وممثال  
 ). 22: 4سفر الخروج إلسرائیل جدید أنھ أیًضا ابن هللا الحبیب (راجع 

 ً ھویة  واقعیا إنَّ  موجودة  ،  نجدھا  ھذه،  الجدیدة  متىف یسوع  اإلنجیلي  عند  مبكٍر  وقت  عند    . ي 
ص سنالحظ تشابھات موازیة موجودة عند مقارنة حیاة یسوع المبكرة  تمعـنـنا في قراءة النصو
 مع حیاة موسى المبكرة. 

الذكور من بني اسرائیل في بیت لحم عند مولد یسوع وسماعھ    األطفالأمر ھیرودس قتل جمیع  
:  1الخروج  راجع  (  بھذا المولد. كذلك نجد فرعون مصر یأمر بقتل أطفال العبرانیین من الذكور 

 ). 18-16: 2 متى راجع إنجیل  مَّ ث 15-16
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  نجا موسى من الموت مقتوالً بسبب حكم اصدره فرعـون لیشمل كل أبناء العبرانیین من الذكور،
) عائلتھ  أعضاء  القتل    ) 10-1:  2  الخروج   ع سفر راج بتدخل  یسوع من حكم  یوسف  أُنقذ  كذلك 

بھ    اامھ وھربمریم    أخذه معالذي فرضھ ھیرودس على كل أطفال بیت لحم من الذكور، بـعد أْن  
  لیبقى ھناك منفیًا) التي فیھا ولد موسى المنقٍذ األول لشعـب هللا المختار. في مصر مصر (إلى  

  15-13:  2إنجیل متى  فعان (راجع  صبیان یا  أصبحا ونمیا حتى    –ویسوع    موسى-األثنانتربى  
 ). 10-5: 2 سفر الخروج ثمَّ راجع 

ُدعي یسوع للعودة ألى وطنھ لیعیش في الناصرة تارًكا منفاه كما حصل لموسى الذي عاش منفیًا  
:  4سفر الخروج    ثمَّ راجع   20:  2أنجیل متى  راجع  (  شعبھ العبراني   بسبب قتلھ ألحد مضطھدي 

19.( 
بني   قرأنا  حرر موسى  الذي  یسوع  تاركین مصر. عـماذ  اسرائیل وقادھم في "مسیرة خروج" 

جدیدة"،  روحیة  "مسیرة  في  بیسوع  المؤمنین  لخروج  بـدایة  كان  الجدید  العھد  في  كما    أحداثھ 
ھ   بأنـَّ یسوع  أعـلـن  اسرائیل.  بني  مع  الحالة  الحبیب" كانت  میاه    "االبن  خالل  من  عبوره  بعد 

وما جاء في سفر    17:  3  أنجیل متى  ھر األردن). قارن بین ما جاء فيمعموذیتھ (عماذه بماء ن
وأخیًرا    1:  42وسفر أشعـیـا    7:  2في سفر المزامیر، المزمور    وأیًضا ما جاء  22:  4الخروج  

 ). 1: 22سفر التكوین  ما جاء في
(البریة)  البحر األحمر تُوحـّھ نجو الصحراء  الشعب االسرائیلي  مدة اربعین  لیُجرب    بعد عبور 

موقع ترك  عندما  یسوع  الروح   سنة.  أخذه  البریة    عماذه  نھاًرا    –إلى  اربعین  مدة  ھناك  لیقیم 
:  16و 25: 15مع ما جاء في سفر الخروج  2-1: 4في أنجیل متى لنقارن ما جاء  وأربعین لیلة. 

 من قبل الشیطان.  لیُجّرب ویُختبر  أخذ الروح یسوع إلى البریة ). 1
:  10ورسالة بولس الرسول االولى إلى اھل قورنثیة    3-2:  8تثنیة االشتراع    سفر (راجع أیًضا  

1-5( . 
اموًرا حصلت  والتطابق  التشابھ  ھذا  نعتبر كل  ان  یمكننا  ترى  یا  ل   ھل  أنظارنا  بالصدفة؟  نركز 

التجرب  قصة  على  إنجیل   ةاآلن  (راجع  البریة  ربوع  في  الحاصلین  االصحاح    واالختبار  لوقا 
 ى االصحاح الرابع ایًضا). مت وإنجیل  الرابع

 

 موسى الجدید أي یسوع   التجربة أو االختبار الذي مـرَّ بھ ) ب

 واجھ یسوع في البریة ثالث تجارب، تماًما كما واجھ شعـب اسرائیل. 
كان الجوع اول تجربة واجھھا یسوع وكذلك كانت الحالة مع بني اسرائیل، فأول تـذمـّـر ظـھـر 

الجوعفي صفوف   سببھ  كان  موسى  الخروج راجع  (  االسرائیلیین ضد  في    ). 13-1:  16  سفر 
ت أنَّ أمانة  بیجعل هللا یواجھ اختباًرا بھ یُثالتجربة الثانیة التي طالت یسوع تجاسر الشیطان ان  

كدوام رعایتھ. خضع بني اسرائیل لتجربة مماثلة    هللا لوعوده ال جدال فیھا وتبقى متوفرة لالبن
:  20ثـمَّ سفر العدد    6-1:  17سفر الخروج  أ الشعـب یُقاتل مع موسى في "مسـّھ" (راجع  لما بــد 

 ). 79: 95وأخیًرا سفر المزامیر  2-13
یسوع  ب  جـُّرِ األخیرة  المرحلة  لشعب    في  سبق  الحقیقي؛  اإللھ  ھو  لیس  وثــن  عبادة  إلى  لیُدفع 

  –بعد ان صنعھ بیده ثم عبده  تاریخیًا بــ "عجل الذھب"    عـُرف -  اسرائیل أن عـبد إلًھا ھو صنم 
 ). 32سفر الخروج االصحاح  راجع(



89 

أجاب یسوع على كل تجربة من التجارب باقتباٍس نصوٍص من العھد القدیم. انھ اقتبس نصوًصا  
تثنیة   كانت من سفر  االقتباسات  كل  اتفق.  كیفما  أو  یكن عشوائیًا  لم  االقتباس  ولكن  من موسى 

راع ومن جزء محدد، سبق لموسى أْن فسره درًسا للشعب االسرائیلي، كان المفروض أْن  االشت
ما جاء في إنجیل متى    یكون قد تعلمھ عبر السنوات التي قضاھا تائًھا في فیافي الصحراء (قارن 

راجع ثانیة ما جاء  7:  4مع ما جاء أیًضا في متى    3:    8  في سفر تثنیة االشتراع  وما جاء4:  4
 . ) 15-12: 6 التثنیةسفر  في

 

 بـركــات للمملكة  ) ت

یسوع ھو  إنَّ  "المسیّا"  إذًا  داود وابن هللا،  الزمان والمخلص    المنتظر -المسیح-أي   ابن  قدیم  منذ 
 . إلسرائیل 

 جاء إلى شعبھ كمحرر وكمخلص مثل موسى المحرر األول لشعب اسرائیل. 
(راجع   قبلھ موسى  من  فعل  ما  مثل  البریة  في  وعاش  لیلة  واربعین  نھاًرا  اربعین  یسوع  صام 

 ). 28: 34ثمَّ سفر الخروج  2: 4متى  إنجیل 
یسوع  أنھى  موسى،  تتبـع  صومھ   مثل  كانت  التي  الشعب  لجماھیر  لیقدم  الجبل  صعوده  ـھ  قبل 

عـرف بــ "موعـظـة الجبل"، وھذا ما فعلھ موسى أیًضا عندما صعد  من خالل ما یُ   المحیةتعالیمھ  
إنجیل متى  جبل سیناء بعد أن أنھى صومھ فاستلم لوحي الشریعة لیقدمھما لشعب اسرائیل (راجع  

 ).18-12: 24سفر الخروج وأخیًرا راجع  21-1: 5سفر تثنیة االشتراع ثم راجع   7: 5
  نْ وجب على شعب هللا المختار أ  سیناء كانت شریعةالشریعة التي أعطیت لموسى عـلى جبل   

الجدیدة    بموجبھا یعیش   یسوع  شریعة  ا  أمَّ المیعاد،  أرض  الجبل    موعظتھ-في  فكانت    –على 
 ). 10و 3: 5إنجیل متى راجع ". ("ملكوت السماء في   میعاٍد جدیدة ألرض شریعة  

شریعة موسى القدیمة او تعالیم األنبیاء، ثمَّ  شریعتھ الجدیدة لم تكن من أجل إبطال    أكــّد یسوع أنَّ 
 ). 17: 5إنجیل متى قالھ االنبیاء (راجع  وما -الشریعة  -"إني أتیُت ألكـمـّل الناموس  أردف قائالً: 

ا شریعتھ   قال یسوع أنَّ شریعة موسى شریعة للجنس البشري أي شریعة تصلح لحكم القلوب، أمَّ
فتتخطى مصلحة وخیر شـعـب    شموالً،   وسعواأل بملكوت هللا التي ھي األكبر    فھي شریعة تھتم

 ود نھایة الحدود االرضیة للعالم. واحٍد عـُرف بشعـب هللا المختار، ممتدة إلى حد 
 قیقة كشریعة یعطیھا أٌب ألوالده. تعالیم یسوع الخاصة بملكوت هللا "شریعة عائلیة" وھي بالح 

الرئیسي  الشعار  موع  إنَّ  في  في  المعنیة  المملكة  ولكن  مملكة؛  ھو موضوع  الشھیرة  الجبل  ظة 
  "عائلة  تعني  شریعة یسوع بعیدة كل البعد عن أیـّة مملكة أرضیة أو مؤسسة سیاسیة. فملكوت هللا 

 هللا". 
الشعب صالة موجـّھة    یُعلـّم الرب یسوع  الجبل،لھذا السبب إننا نالحظ أْن في منتصف موعـظة  

 ). 9: 6  إنجیل متى ب مجيء ملكوتھ ثمَّ یُضیف ولتكن مشیئتھ " (راجع وفیھا یطل  إلى اآلب 
بــ "ملكوت هللا" دوًما البؤرة في عظات یسوع والمعجزات    كان ملكوت السماء أي ما یُـعـرف 

التي حولھا دارت نشاطات الرسل الذین انتشروا    النقطة المركزیة   التي كان یعملھا، وكانت أیًضا
 ). 11و  9: 10 إنجیل لوقا في اصقاع العالم لحمل تعالیمھ ونشرھا بین الشعوب واألمم (راجع 
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"المـملكـة"   عن  یتحدث  فعندما  جیًدا،  تعالـیمھ  لنفھم  التلمیحات  من  الكثیر  یسوع  الرب  یعـطینا 
داود، وع  بھا  التي وعــد  المملكة  بذلك  الجبل  یعـني  الشعـب في موعـظتھ على  یتحدث مع  ندما 

 ). 13: 5 متى  إنجیل(راجع   یرید بذلك أن یُـعـلـّمھـم أنـَّھم ملح األرض 
وھذا یعـني ان العھد المبرم مع داود  ـا"  ڀــیـا/أ بـ"أ ھنا نالحظ یسوع یبعث رسالة تذكیر خاصة بــ  

األوقات   كان في    لكل  جاء  ما  حسب  الواألزمنة،  األخبار  نقرأ: ی ح  5:  13ثاني  سفر  "أال    ث 
 لداود إلى األبــد، لھ ولبنیھ، بعھد ملح".  تعلمون أنَّ الرّب إلھ إسرائیل قد أعطى ملًك إسرائیل 

وأْن    ذكـّرنا اإلنجیلي متى في إنجیلھ بأنھ یجب على شعـب هللا الجدید أْن یكون ضیاء للعالم كلھ 
 ). 14: 5إنجیل متى یكون أیًضا المدینة المبنیة على مرتفع من األرض" (راجع 

داود  مملكة  وإصالح  بناء  إعادة  موضوع  في  أشعیا  بنبوءة  یستشھد  متى  نرى  كان    ھنا  التي 
 ). 6: 49و 6: 42 سفر أشعیا  راجع". (للشعوب  المفروض فیھا أن تكون "نوًرا

العاص أورشلیم،  بمدینة  المفروض  الروحیة كان  داود    مة  بــ    والتي-لمملكة  أیًضا  تُعرف 
الھیكل الشھیر الذي بناه سلیمان؛ المبنیة على الجبل المقدس أن تصبح مركًز    وفیھا-"صھـیون"  

ھذه النبوءة تحققت    ). 9:  11و  3-2:  2سفر نبوءة أشعیا  راجع  (  لجمیع الشعوب   لكرسي الحكمة 
 بتأسیس كنیسة الرب یسوع المسیح). 

مرفقة   حولھ  الملتفة  الجماھیر  وسط  في  یقف  وھو  هللا،  بملكوت  الخاصة  یسوع  مواعـظ  كانت 
 نـَّھ المسیَّا /المسیح المنتظر. ھذا الواقع الفعلي لیسوع كان یُظھره بتأكید أ  –دوًما بعجائب الشفاء 

قارن بین ما  (  لمرضى: فجعل الصّم یسمعـون والخرس یتكلمون من ا  غفیرةً   شفى یسوع أعداداً 
جیل مرقس  وبین ما جاء في إن  9-7:  31وما جاء في سفر إرمیا    5-4:  35جاء في سفر أشعیا  

7  :31-37 ً أیضا شفى  إنھ  بھذه    )  البصر.  فوھبھم  صیدا    المناسبة العمیان  أعمى  بشفائھ  نُذكـّر 
 ). 22: 8إنجیل مرقس (راجع 

 

 لصـالـــحالـراعــي ا ) ث

  وقالوا -المسیَّا–ونظًرا ألنھ سبق لألنبیاء أْن تنبأوا عن یسوع    نظًرا ألنَّ داود كان راعــیـًا للغـنم. 
بیت   خراف  عن  ویُفتش  صالح  كراعٍ  یعمل  مجیئھ  عـند  نراه  صالح،  كراعٍ  سیأتي  أنـَّھ  عـنھ 

:  10 وإنجیل متى  20: 23 والرسالة إلى العبرانیین  11: 10إنجیل یوحنا إسرائیل الضالة (راجع 
 ). 24: 37و  23: 34راجع أیًضا سفر حزقیال و  24: 15و 6
ّد عندما أطعم جماھیر غفیرة جاءت لتسمع تعالیمھ،  نلمس اھتمام یسوع بغنمھ/بشعبھ بوضوح اش 

تبدأ    ).44-34:  6إنجیل مرقس    شخًص (راجع   5000كان عـدد الذین أطعمھم یسوع یزید على  
قصة ھذه الحادثة، بتأثر یسوع وشفقتھ على الجموع التي جاءت بشوق وحماس لتسمع موعـظتھ،  

اعٍ صالح تعرفھ ویعرفھا (راجع إنجیل  جاءت وكأني بھا قطعان أغنام مشتتة سائبة تبحث عن ر
 ). 34: 6مرقس 

وكأنھ  یسوع  ننظر  أْن  یریدنا  مرقس  الصالح  اإلنجیلي  النبي    الراعي  بھ  وبّشر  عـنھ  تنبأ  الذي 
 وغیره من االنبیاء.   حزقیال

ولكن، طالما أن النبوءات التي مـّرت قـد تحققت بإطعامھ العجائبي للجموع الغفیرة الجائعة حتى  
ال نجد  الشبع  لذا  على    اإلنجیلیینتام؛  ونركزھا  األمام  نحو  دوًما  أنظارنا  نجعـل  أن  یریدون 
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تتحقق على   التي  الكثیرة  یھتمُّ كل    أیدي المعجزات  بغذائھ    االھتمامراعٍ صالحٍ  بقطیعھ وخاصة 
 فیؤسس لھ سّرِ االفخارستیة. 

اراد   عندما  عملھ  ما  على  تامة  وبدقة  التمعن  علینا  یجب  بسخاء اآلن  الجموع  تلك  كل    اشباع 
المقدستینووفرة  بیدیھ  الخبز  یأخذ  نراه  إننا  الخبز   .  یُـبارك  ثمَّ  ویشكر  أبیھ  نحو  عینھ    ویرفع 

 على الجموع.   لیوزعوهویكسره ثمَّ یعطیھ للتالمیذ 
رواھا   التي  األخیر  العشاء  أحداث  إلى  اآلن  یسوع؟  اإلنجیلین لننتقل  فعلھ  عـّما  یـُجیبنا    ولنسأل 

قارن ما  (  منھ   لیأكلواوشكر ثمَّ كسره واعطاه لتالمیذه    وباركھ   خبًزا: قائلین:" إنھ أخذ    ن ی جیلیاإلن
مع    22:  14و  41:  6األخیر مع تالمیذه وفق ما جاء في إنجیل مرقس    عشاءهعملھ یسوع أثناء  

راجع    19:  22و  16:  9لوقا    ومع ما جاء في إنجیل  26:  26و  19:  14إنجیل متى  ما جاء في  
 ). 26و  23: 11الرسالة األولى إلى أھل قورنثیة  ما جاء في ذلكبعد 

مھمة الراعي الصالح ال تتحدد فقط بالبحث عن الخروف الضال فقط، بل أیًضا إعـطـاء وعــوٍد  
 لیوفر لخرافھ الغذاء الكافي اللذیذ أي الخبز الیومي. 

 
 

 المـفـاتیح الالزمـة ألبواب الملكوت  )ج

لیحكموا ویُدیروا مملكتھ  12عـیـّن سلیمان  كما   الملوك األول   ضابًطا اختارھم  :  4  (راجع سفر 
یسوع   )7 اختار  أیًضا  لھ وعـیـّنھم   12  ھكذا  قیادیة   رسوالً  إنجیل    في مملكتھ (راجع   في مواقع 

 ). 28: 19متى 
بتعین  ذلك  بـعــد  یونا،  قام ًیسوع  بن  موقع خاص    شمعون  في  األثني عشر  غـیـّر  أحد  ان  بعـد 

لھ:"   یقول  نسمعھ  بــ"بطرس"،  یسوع  لثقة  توكیًدا  "الصخرة"  معناه  الذي  بطرس  وجعلھ  اسمھ 
 ). 18: 16إنجیل متى راجع ( المترجم) سأبني كنیستي  –على ھذه الصخرة (التي ھي أنَت 
اشارة ھذا  یسوع  كالم  یكون  الھیكل،    لسلیمان  قد  بني  یكو  الذي-الذي  "بیت"  بـبـناء  ن  اشتھر 

 � الھیكل  بنى-"مسكناً  لمبنى  اساًسا  كبیر اصبحت  نبوءة  راجع  (  سلیمان ھذا على صخرة  سفر 
 ). 61: 28 أشعـیـا

یُنبھنا    27-24:  7في  متىفي زمن سابق لما حصل مع یسوع والرسول بطرس (نجد اإلنجیلي  
عـلـّم   عندما  الصخرة  وإلى  سلیمان  إلى  بھا  أشار  ثانیة  إشارة  لیسوع  أنَّ  الذین    قائالً: إلى  "انَّ 

حكیًما  یُشبھون رجالً  الجدیدة وتعالیمھ  بیتھ على الصخر."    سیعیشون تحت ضالل شریعتھ  بني 
 ). 10: 7و  17: 5 سفر الملوك األول (راجع  وھذا ما اشتھر بھ سلیمان أي حكمتھ 

سد  وتأسیسھا تج  معنـى كلمة "كنیستي" التي قالھا یسوع ھـو "مملكتي"، والتي من أجل إعالنھا
 وجاء إلى العالم. 

من كل ھذه األحداث والحوارات نالحظ الرب یسوع یعطي لبطرس السلطة الفائقة في مملكتھ،  
السماء مفاتیح ملكوت  قد أعطاه  أنھ  كنیستھ.  ایًضا    في  والربط (راجع    سلطة:كما اعطاه  الحـّل 

 ). 18: 16متى 
  مقدسة ھو في فقرة تتحدث عن مملكة في الكتب ال  نَّ الموقع األخر الذي یـرد فیھ ذكر للمفاتیحإ

 ). 24و  15: 22أشـعـیـا  نبوءةسفر   أشـعـیـا (راجع ونجدھا في نبوءة داود 
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أشعـیـا تنبأ  نقل هللا   عن  ثـمَّ  قیم    المفتاح،   كیف  "شبنا  إلى  الوكیل  ذلك  إلى  فادخل  اذھـب  فقال:" 
على كتفھ    وسأجعل مفتاح بیت داود  ھنا؟ البیت وقل لھ ما لك ھنا ومْن لك ھنا حتى نحتَّ لك قبًرا  

 یغلق أحٌد وبغلق فال یفتح أٌحد.  یفتح فال
 : لبطرسقول الرب یسوع  اً یشبھ كثیر النبوءة الفقرة من  ھذهمفھوم  

ح ملكوت هللا: فما تربطھ على األرض یكون مربوًطا في السماء وما تُحـلـّھ  "أني سأعطیك مفاتی 
 ى االرض یكون محلوالً في السماء. عل

للتعامل مع شؤون البالد الیومیة وادارة شؤون    ءواقعیًا، عـیـّن الملك داود لمملكتھ رئیس وزرا
القیم األعلى". وفقًا لنبوءة أشعـیـا  " أو "  ب ھذا الرئیس للوزراء بـ "الوزیرالمملكة، وكان یـُلـقـّ 

یقوم  وكان  القصر".  بسید   " أیًضا  یُعرُف  ما  او  األعلى  المراقب  سكان    األب   بمھام   كان  تجاه 
الملوك األول  (راجع    المملكة الثاني    3:  18و   9:  16و  6-1:  4سفر  الملوك  ثمَّ راجع في سفر 

 ). 22: 22 أخیًراو  2: 19و  37و  18: 18و  5: 15
یسوع  أْن    عـیّـن  بعـد  داود  مملكة  أیًضا  ھي  التي  مملكتھ  في  للوزراء  رئیًسا  لیكون  بطرس 

كذلك لملكوت السماء التي نادى بھا یسوع، وسّماھا "كنیسة" وجعلھا خاصة بھ. لذلك  وأُصلحت،  
 . "كنیستي"   نجده یُشیر إلیھا عندما یتحدث عنھا بــ

سفر رؤیا یوحنا  وتوجیھھ (راجع أیًضا    المفاتیح التي جاء ذْكـرھا ھـي رمز لقوة الملك، وسلطتھ 
 ). 8: 1و  7: 3و  16: 22

إلى: "الحـّل"   المعروفـة في    . وھذا"الربط"و إشارة یسوع في حدیثھ  إلى سلطة األحبار  تلـمـیح 
فیما یعـني تفسیر ووضع قرارات    زمان یسوع. كان لألحبار آنـٍذاك سلطة إقـرار الحــل والربط،

ا الشریعـة موضع  بالمسموح والممنوعمؤسسة على  التصریح  باستطاعتھم  بحسب    لتنفیذ. وكان 
 نصوص الشریعة. 

للوزراء في مملكة یسوع    واقـعـیـا، كان بطرس بحكم كونھ رئیًسا لألحبار، وطالما كان رئیًسا 
الجوھري  بسلطة التعلیم    الكنیسة، تـمـتـّع أیًضا   حسبما بـیّـنـاه آنـفـاً، والصخرة التي بـُنـیـت علیھا 

 األساسي. 
 

IV.  مسیرة خروج جدید في أورشلیم 
 إیلـیا و مع موسى  )أ

السماوي على   تـجـلـّى بمجده  لیكونوا رفاقھ عندما  یعـقوب ویوحنا  اخـتـار یسوع بطرس ومعھ 
 قـمـّة الجبل المعروف بــ "جبل التجلـّي". 

تاریخ الخالص. بینما كان  "التـجـلـي" إعادة ذكریات أحداٍث مبكرة في القدم في  حادثة  ستدعي  ت
یتحدث مع موسى   یسوع وھو  المرافقین،  الثالثة  الرسل  الجبل، سمـع  قمة  واقفین على  األربعة 

"  الجبل: إنـَّھ تذكیر موثٌق بمشاھدة حقیقیة لما سبق لیسوع أْن قالھ في موعظتھ على    والنبي إیلیا.
(المقصود ھنا شریعة موسى) ونـبوءات األنبیاء. قـد نسأل اآلن عـمـا    الشریعة  إنني جئت ألكـمـّل

كان حدیثھم یدور حول    –ذلك الحین)    في-بسوع مع موسى وإیلیا    حدیث -كان موضوع حدیثھم  
 ). 31: 9إنجیل لوقا مسیرة الخروج التي جاء یسوع لیحققھا في أورشلیم (راجع 
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معنا  ولكن  مغادرة"   " ھو  "خروج"  كلمة  ھنا  معـنـى  ھذا  وھا  یـتـعـدى  الحالیة  المشاھد  وفق 
المعـنى المحدد، حیث نجد إشارة إنجیلیة تُـطـلـق بـتـأني وطالبة منـا العودة بأنظارنا ومخیلتنا إلى  

 . ""خروج اإلسرائیلیین من أراضي مصـر 
والبرارة  بالقداسة  سیتمیز  داود  دوحة  من  غصن  في  برعم  نـمـو  عـن  تنبؤا  أْن  لألنبیاء    سبق 

بھ سیجمع شمل ابناء اسرائیل المشتتین    ،یكون ابنٍا لداود. وسیكون قائٍدا لمسیرة "خروجٍ" جدید و
 هللا ذاتـھ.   قیادة رعاة یعـیـّنھم/یختارھمجدیدة تُـدار ب  ضـّلِ مملكة  تحت   في أرجاء العالم

سی  ھكذا  سیناء،  جبل  على  واسرائیل  هللا  بین  عـھـد  إقامة  إلى  االول  الخروج  أّدى  تحقق  وكمـا 
سفر نبوءة أرمیا    إبرام عـھـٍد جدیٍد (راجع  خروج جدید؛ حسب نبوءة النبي إرمیا، تكون نتیجتھ

 ). 34-31: 31و  3-8: 23
والموت   المھولة  والعذابات  المبرحة  اآلالم  أورشلیم؟ سیكون ھناك  في  لیسوع  الذي سیحدث  ما 

 والقیامة، ھذا ما سبق لألنبیاء اْن تنبؤا عـنـھ. 
،  تحت نیر عبودیة فرعون مصر وشعبھ  لخروج بني اسرائیل من   وسیلةكما كان الخروج األول  

تحریر   سیـتـّم  أیًضا  من  شریة بالھكذا  جدید  الخطیئة  بخروج  التحریر   عبودیة  ھذا    والموت. 
 . سیتحقق في مدینة اورشلیم 

 

 االحتفال بدخوٍل ملـكـي  ) ب

الذي حصل  یُذكرنا باالحتفال    یم باحتفال مھیب كـبـدایة لتنفیذ الخروج الجدید، دخل یسوع أورشل
 سفر الملوك األول االصحاح األول). (راجع  یوم تـتــویج الملك سلیمان 

  ، )15و  9:  21إنجیل متى    ركب حماًرا یوم دخولھ اورشلیٍم (راجع فانھ "ابن داود"،    أُعلن یسوع 
األمثال   سفر  (راجع  سلیمان  اورشالبغلة    ركب الذي  )  1:  1ومثل  دخولھ  ملًكا  عـنـد  متوًجا  لیم 

 ). 44و  1:38سفر الملوك االول  البغلة نفسھا التي ركبھا أیًضا داود (راجع ھي و  إلسرائیل 
:  1سفر الملوك االول  مفعم ببعـض البھجة (راجع  بتأثر شدید  إلسرائیلالشعب سلیمان ملًكا  أعلن

  وبإیماءة بینما نرى جماھیر الشعب تستقبل یسوع عند دخولھ اورشلیم دخوالً احتفالیًا    . )40-  39
لحفلة كانت تُقام في أزمنة العھد القدیم. ھدفھا اإلعـالن عن أنَّ   بیعة: اشارةمعنى إیمأ’  (بیعة  

) كما أنَّھم  المترجم  –ى ان یكون أتباًعا لملٍك أو قائٍد ما  موافقون عل  كل الحاضرین في الحفل
التي  الطریق  على  ثیابھم  یفرشون  ممتطً   كانوا  فیھ  یمر  أن  مزمعٍ  یسوع  ً یكان  (راجع    ا حماره 

 . ) 13: 9 ثمَّ راجع سفر الملوك الثاني  8: 21 إنجیل متى 
 

 القـدیــــم والجدیــد –الفـصــح  ) ت

رمزیة. بالحقیقة   احتفالیةفي اللیلة التي سبقت خروج االسرائیلیین من مصر، تناولوا وجبة عشاء 
وجبة  من  أكثر  العشاء  ذلك  الشعب    كان  حیاة  في  مھًما  حدثًا  أصبح  ألنھ  اعتیادي،  عشاء 

 تارًكا ذكرى یُحتفل بھا على مدى األجیال والدھور وفق طقوٍس محددة.   اإلسرائیلي 
إلى دروسنا السابقة لنعید دراسة بعـض النقاط التي وردت ضمن نصوص    لذاكرةاآلن سننتقل با

الذي ورد الحدیث عنھ في    "الفصحى فقرة الفصح الیھودي وقارن ذلك مع "حملنا  قرأناھا (راجع  
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  ذلك ألننا اآلن في وضع یمكننا التعّرف على یسوع وھو یحتفل بآخر عشاء فصحي   92  الصفحة
 وفیھ یكشف عن المعنى الكامل للفصح الیھودي. تناولھ مع رسلھ  

أبادھم عن  –أبكار المصریین    كل-إسرائیل  إلھ-التي أباد فیھا هللا    یُذكرنا الفصح الیھودي باللیلة
 ). 22: 4 سفر الخروج  بأبكار اإلسرائیلیین أحیاء سالمین (راجع ومحتفًظا -بكـرة أبیھم 

یـُلزمھم أْن یذبحوا خروفًا ال عــیـب فیھ لیكون ضحیة    اإلسرائیلیینكان األمر الصادر لعائالت  
(راجع    � الخروج  قرباٍن  في    )5:  12سفر  مثبتة  بـغـصن  المذبوح  الخروف  بدم  یدھنوا  وثـمَّ 
(راجع  الخروج    أعاله زوفا  للباب  )  22:  12سفر  العلیا  والعارضة  بیوتھم  أبواب    (راجع قوائم 

ً )  7:  12سفر الخروج     مع خبز فطیرٍ   بعد ذلك كان یجب علیھم أن یأكلوا لحم تلك الضحیة مشویا
 ). 8 :12سفر الخروج  راجع(

  كانت األوامر الصادرة لإلسرائیلیین بھذا الخصوص تـُلـزمھم أیًضا أْن یـتـذكروا دوًما ھذه اللیلة 
سفر الخروج    یُحتفل بھ كل سنة وعلى مدى االجیال والدھور (راجع   كون لھم طقًسا دینیًا أْن تو

أحداث تلك    او أ إضافة لذلك كانت األوامر تقضي حسب تعالیم موسى بأن یقر  ). 23  12-13:  12
سفر    راجع (  ذكراھال  إحیاء وذریتم    أنتم علیكم دوماً    یجب -مصر لیلة أول فصحٍ أكلوه في    –اللیلة  

 . )24: 12 الخ
للیھود   اعتبرت  تاریخیة یجب االحتفال بذكرھا كل سنة، حسب أمر موسى    لیلة أول فصح  لیلة 

أكلوا الذي فیھ  المقدسة وخاصة قصة أول فصح یودي  الكتب  بال    لحم حمل  الذي فرض قراءة 
 عیب المشوي ومعھ خبز فطیر. 

اكلھ الیھود    یُعتبر • ، بموجب  كشعب هللا المختار  اإلسرائیلي یوم میالد الشعب  یوم أول فصحٍ 
 عـھـد  

 أقامھ هللا معھم على جبل سیناء.  أبدّيٍ سبق أن  •
بح لتكون ضحایا  تُذ ، بدم حیوانات  -الشعب المختار-وثــّق ھذا العھد المبرم بین هللا واإلسرائیلیین  

دمھا ق  ویـُُرّش  بیوتھم.  ابواب  أقامھ الرب معكم"    ذلك: ال موسى عن  على  الذي  العھد  دم  "ھذا 
 ). 8:   24 سفر الخروج (راجع 

احتفظ الرب یسوع بكل ھذه المعلومات في أعماقھ، وكانت تُشكـّل دوًما في فكره خلفیة ُمعتمدة  
وقبل أْن    تقالیدھالھ أكل وجبة الفصح الطقسیة ب األخیر الذي خال عشاءهفي لیلة  في حیاتھ وخاصة 

 یبدأ مسیرة خروجھ. 
العشاء    أخبر أثناء  العھد    قائالً: یسوع تالمیذه  دم  الخمر ھو دمـي،  الخبز ھو جسدي وھذا  "ھذا 

 ). 24: 14 إنجیل مرقس الذي أبرمـھ معكم (راجع 
استشھد یسوع في حدیثھ لیلة دخولھ مرحلة اآلالم والعذابات في حیاتھ بنفس كلمات موسى التي  

نقرأ في قصة العشاء    ). 8:  24سفر الخروج  ستخدمھا مباشرة (راجع  قالھا على جبل سیناء، وا
-دمي  " بــ:یرویھا اإلنجیلي لوقا أنَّ الرّب یسوع وصف الخمر الموجودة في الكأس    األخیر التي 

لعھد جدید أقامھ    (قال الرب یسوع ھذه الجملة توثیقًا   راق من أجلكم ومن أجل الكثرین". یُ   الذي
 ). 20: 22إنجیل لوقا (راجع المترجم)  –مع البشریة 

فصح الیھود، وقال عن ذلك    باحتفال  بصورة غیر مباشرة  ھھا باالفخارستیة، ش  لما شرح یسوع 
المشوي   الحمل  لحم  یأكلوا  أْن  اإلسرائیلیین  على  یجب  كما  جسدي  یأكل  أْن  الشعب  على  یجب 

 ).58-53: 6یل یوحنا إنجالذي ذبحوه ضحیة محرقة (راجع 
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  ) 19:  22  إنجیل لوقا (راجع    : " اصنعـوا ھذا لذكري یسوع الموجھ لتالمیذه والذي نصـھ بكالم  
 ذكرى لفصح جدید ولعھد جدید.  لیكون -المقدسالقربان  سرّ -""األفخارستیة أسس یسوع  

یتحقق   نتذكـّر أنَّ خالصنا  أْن  بالمسیح یسوع  الذین نؤمن    –بواسطة والئم طقسیة  فـعـلینا نحن 
تماًما كما یحتفل اإلسرائیلیون بذكرى فصحھم الذي كان وسیلة إلنقاذھم من العبودیة التي طالتھم  

 في أرض مصر. 
 

 الفصحى حملنا  ) ث

 وموتھ وقیامتھ.  تحقق "فصح" یسوع الحالي من خالل آالمھ 
المذبوح" وأیًضا ھویة الكاھن الذي  "الحمل    في ھذا الفصح نجد یسوع حامالً ھویة تعلنھ فصًحا 

 یُـقّرب ھذا الحمل المذبوح قربانًا �. 
في زمن جـُدا مبكر من حیاة یسوع العـلنیة، رأینا یوحنا المعمذان یُشیر إلى یسوع لما رأه یقترب  
  منھ لیعتمذ، ویـُعــّرفھ بھویة مدھشة قائالً: "ھوذا حمل هللا الذي یرفع خطیئة العالم....." (راجع

 ). 29: 1 إنجیل یوحنا
حـُكم علیھ بالموت كان  و اإلنجیل المقدس أنَّ الیوم الذي ُعـذب فیھ یسوع    تخبرنا نصوص أسفار

ذلك   الطقسي. في  یوم اإلعداد لالحتفال  أیًضا  الیھود، وكان  الفصح عند  لیوم عید  السابق  الیوم 
تنفیذ قرار   ادر بحق یسوع. اآلن قد  الحكم الص الیوم ظھًراً وبینما كانت دقات الساعة تعلن بدء 

التالي:" لماذا دّون اإلنجیلي ھذه المعلومة الصغیرة وبھذه الدقة؟ السبب    السؤال بالنا    یتبادر على 
بالضبط الوقت  ھذا  في  أنـَّھ  ھو  ذبح  لذلك  یبدأون  اإلسرائیلیین  الكھنة  والخراف    كان  الحمالن 

 . )14: 91إنجیل یوحنا (راجع   لتكون فصًحا یأكلونھ مشویًا 
وبعد  بیسوع،  الموت  لتنفیذ حكم  الرومانیون   مواصلة  الجند  رفـع  الصلیب  على  فـم    تعلیقھ  نحو 

باستھزاٍء   الخمر  من  قلیل  في  ُغمسھا  بعـد  غصن  نھایة  على  مرفوعة  (اسفنجة)  زوفا  یسوع 
استخدمھ   الذي  الغصن  الغصن یشبھ  ذلك  دم   اإلسرائیلیون مبتذل. كان  أول فصحٍ    لرش  ضحایا 

بیوتھم قبل مغادرتھم أرض مصر أرض العبودیة    ألبواب بھ على قوائم والعتبات العلیا    احتفلوا 
 ). 22: 12سفر الخروج  ثمَّ راجع   29: 19(راجع إنجیل یوحنا قاء. والش

إنجیل  اآلن ھو لماذا لم یكسر الجند ساقي الرب یسوع بعد موتھ كما فعلوا باللصین (راجع    سؤالنا 
قائال  )؟36و    33:  19یوحنا   الخروج  بنصوص من سفر  ذلك مستشھًدا  یوحنا عن  "لم    یُجیبنا 

ا بعد  یسوع  الرب  ساقا  كطاعة    أسلم ن  تُكسرا  الصلیب،  على  أول    یوم -الصادر    لألمر الروح 
المذبوحة (راجع    –للیھود    فٍصحٍ  الضحایا  الخروج  بوجوب عدم كسر سیقان  ثمَّ    46:  12سفر 
   ) 21: 34وأخیًرا سفر المزامیر: المزمور   12: 9سفر العدد  راجع

إنجیل  ـاله إلى اسفلھ (راجع  قیل عن یسوع أنھ كان یلبس قمیًصا غیر مخیٍط، منسوًجا كلـّھ من أع
ً متفقھذا الواقع نراه    .) 23:  19یوحنا   ، فلم  اإلسرائیلیینوكثیر الشبھ بما كان یلبسھ عظیم كھنة    ا

ھنا    ).10:  21و   4:  16سفر األحبار/ الالویین  یرض الجنود على شقـّھ فاقترعـوا علیھ (راجع  
 ). 24: 19إنجیل یوحنا (راجع  "ال نشقـھ" بل نقترع علیھ  یجب اْن نالحظ ما قالھ الجند:

من   أمامنا  یحدث  ما  ونفھم  بواسطتھا  لنكتشف  الدقیقة  الصغیرة  التفاصیل  إنَّ  ھذه  كل  وضعت 
  روحھ بین یـدي ابیھ السماوي؛ بعد أن أتـمَّ   أسلممشاھد بینما نرى یسوع معلـّقا على الصلیب وقد  

 كل وعود العھود ضمن فصح وعھد جدیدین. 
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ضحیة    ال عیب فیھ ذُبحوه حتفلوا بھ، بواسطة دم حمل طاھٍر  أُنقذ اإلسرائیلیون في أول فصح ا 
فموت   محتمة.  ابادة  من  أبكارھم  على  المحافظة  تـمَّت  بذلك  بیوتھم.  ابواب  على  دمھ  وُرشوا 

سفر   ود أحیاًء ولیخلصوا من خطایاھم (راجعحمالن الفصح بذبحھم كان تعـویًضا لبقاء ابكار الیھ
 ). 27و 23-1: 12الخروج 

لكي یتمكن    –یسوع ذاتھ    ھو  الذي-نفس الوضع نجده في فصح الرب. حیث یموت حمل الرب  
خطایاه   من  تخلـّصھ  بعد  معافى،  سالًما  یحیا  اْن  هللا  اإللھي   باستحقاقات شعب  الحمل  الذي    دم 

 ).12:  5و 11: 12و 14: 7سفر رؤیا یوحنا اھرقھ على خشبة الصلیب المقدس (راجع 
في  دیس بولس  . ھذا ما یقولھ لنا القالفصحىلیكون لنا الحمل    صحـّى الرب یسوع بذاتھ بالكلـیة

ا الرسول بطرس فیقول في رسالتھ األولى:"7:  5إلى أھل قورنثیة    األولىرسالتھ   كان الرب    ، أمَّ
طاھًرا ال عـیـب فیھ" یدمھ الثمین" تـــمَّ فــداؤنا وتخلیصنا من براثن الخطیئة وحكم    حمالً یسوع "

 ). 19-18: 1رسالة بطرس األولى الموت األبدي (راجع 
 

   حـبـیـبموت االبـن ال )ج

ك ھدف  كان  نقول:"  وموتھ،  یسوع  صلب  مشاھد  من  واستنتجناه  علمناه  لما  اآلالم  إضافة  ل 
معلـّقا على الصلیب ھو اتمـام التزامات سبق ان تعھد    ع وأخیًرا موتھوالعذابات التي طالت یسو

 موریا. عندما كان على جبل   هللا بتنفیذھا موثـقـًا ذلك بقسم وثقة اعتـمـد علیھا إبراھیم 
نـاه في دروٍس سابقة، بخصوص اسحق االبن الحبیب   نُـذكــّر بما سبق لنا أْن قـلھنا ال بد لنا ألنْ 

من ھذا    )الصفحة: راجع  (  الذي اراد ابیھ ابراھیم ان یُقدمھ قربانًا � وبناء على طلب هللا نفسھ. 
 الكتاب. 

  ابیھ ان یذبحھ لیقدمھ قریانًا �   إبراھیمل دور اسحق عندما اراد  الصلیب یُعید تمثی  على  ن یسوع
 ). 22(راجع سفر التكوین االصحاح 

لجلجلة اسم قمة من قمم جبل موریا، علیھا ُصلب الرب یسوع، وتشبھ القمة التي اراد ابراھیم  ا
 یُقدم ابنھ الحبیب اسحق قربانًا. ان  

  أب، ابن،   مثل:سحق  ورود تكرار لكلمات معـیـنة في نصوص قصة ابراھیم وا  كثیًر ما نالحظ
مكـّرًرا   توكـیـًدا  نالحظ  (راجع   یفدینا كما  والحبیب  الوحید  ابراھیم  ابن  كان  اسحق  سفر    انَّ 

 ). 16وأخیًرا  12و 2: 22 التكوین 
في موقعین: االول في    یكون موصوفًا بــ "االبن الحبیب".   یـُذكر اسم یسوع   كذلك نرى أنَّھ عندما 

(راجع    لي یسوع على جبل عـاٍل بحضور ثالثة من تالمیذهة عماذه والثاني وفي قصة تجحادث
 ). 5: 17و  17: 3إنجیل متى 

قربانًا �، وكان المفروض ان یربط بالحزمة    ینما كان اسحق یحمل حزمة الحطب لیُحرق علیھ ب
حیث   الجلجلة  جبل  بھ  عندما حمل صلیبھ وصعد  یسوع،  مع  یحصل  مماثالً  مشھًدا  نرى  بقوة، 

المھولة. ستحصل   ھو:   المحرقة  المشھدین  بین  الوحید  الجند    االختالف  نرى  یسوع  حالة  في 
ولزیادة   بوحشیة  یدیھ ورجلیھ  في  ُدقـّت  حادة  بمسامیر  الصلیب  یسوع على خشبة  یثبتون جسد 

 العذابات.
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أكـّد إبراھیم ألبنھ قبل أْن یربطھ مع حزمة الحطب لیضعھ على مذبح المحرقة أنَّ هللا ھو الذي  
  : 22  التكوین   سفر تولى مسؤولیة توفیر الخروف الذي سیكون القربان الذي طلبھ هللا (راجع  سی
8 .( 

ابراھیم   یكونوا  لم  ابطالھا  ولكن  القرون؛  عشرات  بعد  تلك  رغبتھ  هللا  نـفــّذ  الحقیقة  واقع  في 
بل هللا  المرة،  ھذه  ب  ذاتھ -اآلب  -  واسحق  الوحید  االختالف  المسیح.  یسوع  المتجسد  ین  واالبن 

الجلجلة  المشھدین مشھد  في  المحرقة  ھو:  ودون    تـمت  نفسھ  الحبیب  باالبن  وبتفاصیلھا  كاملة 
المشھد بموت یسوع معلـّقا   انتھى  توسط كبٍش یحل محل یسوع كما حصل مع اسحق، وأخیًرا 

 على الصلیب. 
نجاة من    وبعـد   ابنھ اسحق بعد التجربة المریرة التي خاض غمارھا حیـ�ا معافى،   استلم إبراھیم 

(راجع  بیتھ  مغادرة  أیام من  ثالثة  بعد  محتم،  التكوین    موت  یسوع،    ).22:4سفر  حالة  في  ا  أمَّ
بین   من  یسوع  قیامة  حادثة  ھو  ذلك  البشریة،  تاریخ  في  مثلھ  یحصل  لم  فریًدا  حدثًا  فنسجل 

بعد موتھ (راجع   الثالث  الیوم  الرسول األموات في  بولس  أھل قورنثیة   رسالة  إلى  :  51  األولى 
4 .( 

كشف لنا هللا من خالل اختباره فوة ایمان ابراھیم، أنَّھ عندما یكون الصلیب في المقدمة سنحس  
 وابّوتھ لمواعید عـھـده.  انھ الوسیلة الملھمة إلدراك سّر محبتھ األبویة 

"فلم تُمسك   أثنى الرب اإللھ على إیمان ابراھیم وثبات عقیدتھ مرتین؛ كانت االولى عندما قال لھ:
 ). 15و  12: 22 وحیدك" (راجعوعـني ابنَك،  

لما تكلم الرسول بولس عن حوادث صلب الرب یسوع المسیح ووصف أمانة وثبات الرب اإللھ  
قد استعمل نفس العبارات الواردة في النصوص الیونانیة بالضبط.    نراهفي تنفیذ وعود عھوده،  

یلي: " إنَّ الذي لم    فیما ، ونّصھا  32:  8لى أھل رومة  إ  تأكیًدا لذلك نُذكــّر بنص رسالتھ الموجھة 
 . كیف ال یھبنا معھ كلَّ شيء؟"  نفسھ، بل اسلمھ إلى الموت من أجلنا جمیـعـًا، بابنھ یضّن  

فیما یعـني إیمان إبراھیم: لنتذكـّر انَّ هللا حلف بذاتھ مبرًما عھًدا مع إبراھیم موثـّقًا بقسٍم یـُفـیـد أنَّ  
أبراھیم   أننا ال نستطیع حصرھا، ویفوق عددھا عـدد  ذریة  ستكون أعـدادھا كبیرة جـًدا، بحیث 

 ). 18-15: 22سفر التكوین  نجوم السماء، وإنھ بھا ستتبارك أمم وشعوب االرض كلھا (راجع 
إسرائیل   إلھ  الرب  كان  الذي  العھد  ھو  نفسھ  العھد  ھذا  كان   " نقول:  بـیـنـّاه،  أْن  سبق  ما  وفق 

مخت في  الخالص  یُـجلـّھ  تاریخ  مراحل  في    –لف  العبودیة  من  ابراھیم  ذریة  تحریر  من  بدایة 
الخروج  (راجع    مصر تكون)؛  2:24سفر  أْن  فیھا  المفروض  داود  مملكة  تأسیس    وفي مرحلة 

 ). 11: 10و 8: 7صموئیل الثاني   سفر لمدى األجبال (راجع 
ُإلبراھیم تــمَّ    بصورة عامة، كان وعـد هللا  بإبنھ  قد  بالتضحیة  نھائیةـ  بالتمام وبصورة  تـنـفـیـذه 

وھذا والحبیب،  تُـصـبح   الوحید  ألن  واألمم  الشعـوب  جمع  مكـّن  وورثة "أوالًدا    ما    إلبراھیم". 
 لبركاتـھ. 

نحن   نقول  بولس  الرسول  قال  یجب    االبن"طالما ضحى    أیُضا: كما  أجلنا،  من  بحیاتھ  الحبیب 
یع مفعـول بركات إبراھیم لتشمل الذین لیسوا یھوًدا، بمعـنى توفیر  علینا نحن أیًضا اْن نعمل لتوس

لتتمتع  إبراھیم    اإلمكانیة  إلى ذریة  انھم ال ینتمون  البركات رغم  بتلك  كل امم األرض وشعـوبھ 
 ). 14: 3سفر التكوین  (راجع  جسدیًا
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وابن داود    المسیح المنتظر  الرب یسوع ھو المسیّا/   وإیمانًا بــ "أنَّ   إیمانًا بتعالیم اإلنجیل المقـدس،
وورثة لوعود العھود التي    ضمن إطار ذریة إبراھیم   وابن إبراھیم، أصبح الجمیع رجاالً ونساءً 

 ). 29ك 3ھل غالطیة الرسالة إلى أ على جبل موریا (راجع  أقامھا هللا مع إبراھیم
 

V. نھـایــة قــصتھ 
 البدایة مع موسى  )أ

كیف یمكننا أْن نكون متأكـّدین  وقـد یكون سؤالنا بھذا الخصوص: "كیف علمنا كل ھذه االمور؟  
أْن كّل ھذه التفسیرات لمعلوماتنا ِلـمـّا جرى من حوادث على جبل الجلجلة، عند صلب المسیح،  

 إلى عـین الحقیقة؟  صحیحة وتشیر
لكنیسة المؤسسة على تأكیدات شھادات ھذه التفسیرات واستنتاجنا لھا من تعالیم اعلمنا صحة كل  

 رسل الرب یسوع وتالمیذه االبرار. 
 كیف علم الرسل والتالمیذ ھذه الحقائق؟  

علموا ذلك من تعالیم الرب یسوع المسیح التي اوصتھم بالرجوع إلى الكتب المقدسة والبحث في  
في    بین االموات   كان اول عمل عملھ الرب یسوع بعد قیامتھ من   نصوصھا بتمعـّن ودقـة. ماذا

وفـق ما جاء في إنجیل لوقا نقرأ:" أنـَّھ ظھر إلثنین من الرسل كان الحزن والقنوط    الیوم الثالث؟
دیاجیر  في  اضاعـھما  إلى    قـد  العودة  طریق  في  یسیران  كانا  بینما  الرجاء،  وفقدان  االحباط 

 واصلوا من جدید حیاتھما القدیمة. عماوس مقر سكناھما لی
لحقھما   لھما عندما  یشرح  أخذ  المسیرة  في  یرافقھما  وبـدأ  بــ    یسوع  بـدایة  الكتب،  في  جاء  ما 

 ). 27: 24 إنجیل لوقـا "موسى واالنبیاء ثمَّ یفّسر األحداث التي تُشیر إلیھ (راجع 
باالفخارستیة   احتفل  بتفصیل،  ویشرحھ  الكتب  في  جاء  ما  لھما  یُفسر  یسوع  كان    بارك -بینما 

فعل یوم تكثیره الخبز والسمك إلطعام الجماھیر    عطاه لھما لیأكال منھ، تماًما كماالخبز وكسره وأ
 ). 30: 24 إنجیل لوقاراجع (-األخیرفي العشاء  وأیًضا ما عملھ  الغفیرة

للیلة االولى من الفصح، ظھر یسوع القائم من بین األموات، للرسل مرة ثانیة،  بعد ذلك، أي بعد ا
 ). 45: 24قا إنجیل لو (راجع  لیفھموا ما في الكتب  وفتح أذھانھم 

العھد   القدیم" فقط، ألنَّ كتب  العھد  نُسـمـیـھا "أسفار  التي  الكتب  "الكتب" ھو  بــ  لوقـا  ما قصده 
التي كتبھا أربعة إنجیلیین وسفر أعمال الرسل ورسائل القدیس بولس وبطرس  -  األناجیل-الجدید  

 ویعقوب ورؤیا یوحنا لم تكن مكتوبة بعد. 
تلك ھي اشارتھ إلى انَّ معـنـى كل    –كان الرب یسوع حینذاك مھتمـًا بتأسیس شيٍء مھٍم للغایة  

اھدافھا وفھمھا فھما    إدراككن  وعـملھ اثناء حیاتھ األرضیة وخاصة موتھ وقیامتھ، ال یم  ما قالھ
 اسفار العھد القدیم وتأملھا بتمـعـّن ودقــة. بقراءةإال  صحیًحا 

مجيء االبن یسوع المسیح   –یسوع الرسل والتالمیذ بأنھ قد سبق للرب اإللھ أْن أنبأ بمجیئھ   أخبر
القدیم  – العھد  من  عدیدة  أسفار  ّكل  في  لھم  وشرح  ما   شيء،  خاصة  شریعة    یخّصھ  في  جاء 

 44: 24 إنجیل لوقا ع (راج  موسى وفي نبوءات األنبیاء الكثیرة وفي المزامیر
ارین كیفیة تفسیر نصوص الكتب. ونظًرا ألنھ الموعـود بھ، إنـّھ یًرسلھم  عـلـّم یسوع رسلھ المخت
 ). 13: 16 إنجیل یوحنالیبشروا بالحق (راجع 
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ٌد في كّلِ صفحة من  و  إنَّ ما تعلّموه  واصلوا استقبال ما یـوحى بھ لھم عند "كسرھم الخبز" موجوَّ
 الكنیسة.  لیتورجیاصفحات العھد الجدید وفي 

بالحقیقة، ال یوجد صفحة في العھد الجدید لم تُـطـعـّم باقتباٍس نصوص من العھد القدیم أو أقـلـّھ  
المثال نذكر رسالة یھوذا    أشاره ما أو رسالة ولو قصیرة نصوصھا مأخوذة منھا، وعلى سبیل 

 من اسفار العھد القدیم.  مقتبسٌ  دروسا أكثرھاالتي تحوي 
نتأملھ بخشوع وھدوء، عند استمرارنا في قراءة باقي اسفار  إلى صدى تاریخ الخالص و  لنصغي

ویـُكافحون  یعملون  االطھار  الرسل  حتًما  سنجد  الجدید.  یعملوا    العھد  اْن  یسوع  عـلـّمھم  كما 
الرئیسیة المدّونة في    نصوص اسفار العھد القدیم، ثـمَّ شرح كل المواضیع   ویُـكافـحوا. أي تفسیر

التي جرت في الماضي تحوي إشارات بـیـّنة لیسوع، المسیَّا، الذي    العھد القدیم وكذلك الحوادث 
 ). 14: 1ثمَّ راجع إنجیل یوحنا  و 39-26: 8سفر أعمال الرسل  ھو كلمة هللا المتجسد (راجع 

الرسل، یجب   أعمال  قراءتنا سفر  بتمعّن (راجع   االنتباهعند    إلى ضرورة قراءة خطبة بطرس 
لننتقل إلى قراءة    بعد ذلك  .)43-34:  11وأخیًر    26-12:  3ثمَّ    63-14:  2أعمال الرسل    سفر

الشھیرة  إلى سفر  51-1:  7الرسل  سفر أعمال  ونجدھا في    خطبة اسطیفانوس  لنذھب  ) وأخیًرا 
 وفیھا نقرأ خطبة بولس.   41-16: 13 أعمال الرسل

على   االطالع  من  سنتمكـّن  ودقـة  بعنایة  الجدید  العھد  اصحاحات  قراءة  تفاصیل  مواصلتنا 
إلبراھیم،   هللا  وعـود  بذلك:  المقصود  ھذه.  دراستنا  مراحل  خالل  علیھا  تعرفنا  التي  القصص 

االربعین    مسیرة شعب هللا المختار أثناء خروجھ من مصر، ثمَّ مرحلة  وموسى ودوره في قیادة 
المراحل   من  ذلك  وغیر  الصحراء  قفار  فیافي  في  تائھین  االسرائیلیون  فیھا  بقي  التي  سنة 

واجھناھا وا التي  الشخصیة  ا  أمَّ داود    الحداث.  شخصیة  فكانت  وتواتر  والملك  بكثرة  الراعي 
بل أیًضا صالة یومیة للكنیسة كلھا    ر التي لم تبقى فقط صالة طقسیة للیھود یوواضع كتاب المزام

 جیاتھا. وبمختلف طوائفھا ولیتر 
 

 الروح ممـلـكـة ) ب

لما جاء في أسفار العھد القدیم،    تھ على الكثیرتركزت تعالیم یسوع، في الفترة التي سبقت قیام 
 ). 3: 1سفر أعمال الرسل وكان فیھا داود بمثابة القلب وكذلك مملكة هللا (راجع 

سفر أعمال الرسل  الكنیسة، نالحظ هللا یُجدد ویُعید اصالح مملكة اسرائیل (راجع    یـعـنـى،  فیما
1:6.( 

إّن ما نقرأه عن صعود یسوع إلى السماء، وصف بلیغ یشبھ حفل تتویج ملكي: بھ ُرفـع یسوع  
إلى العال حیث السماء، وأُجلس على الجھة الیمنى من عرش العـزة اإللھیة وسیبقى جالًسا ھناك  

 ). 36-22: 2 سفر أعمال الرسل راجع والدھور (على مدى األجیال  
لیحكم   داود  یسوع على عرش  الرسل(راجع    مملكتھأُجلس  أعمال  بشكل    ).37-22:  13  سفر 

أعظم   ھو  المسیح  سماوي.  ملك  حكم  فيیفوق  (راجع  األحبار  هللا  إلى    بیت  بولس  رسالة 
 ). 11-01العبرانیین 

إننا نذكـّر أّنِ المسیَّا حسب المفھوم الداودي، كان متوقعًا أْن یكون عظیم أحباٍر إلى مدى الدھور  
األن یسوع متوٌج في ھیكل ومزاٍر سماوي مقدس،    ). 4:  110المزمور  سفر المزامیر،    (راجع 
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السماء   في  اإللھیة  العزة  جاللة  من  الیُمنى  الجھة  في  كرسیھ  على  جالس  األعظم  الحبر  وھو 
 بكاملھ).   7ثّمِ راجع فیھا أیًضا الفصل  1: 8إلى العبرانیین رسالة بولس الرسول (راجع 

 
بعـین   یسوع  نشاھد  مملكة الیوم،  في  األحبار  وعظیم  األعـظم  الملك  أنھ  ونؤمن  ذات    الروح 
  وتتمیـز بكونھا زمنیة وتاریخیة، روحانیة وأبدیة. مملكة یسوع مملكة  جناحین: سماوّيٍ وأرضي، 

 كانت بـدایتھا مملكة قائمة بین أوالد إسرائیل فقط، لكنھا الیوم امتدت حدودھا وتوسعت متخطیة  
 وسع ألى نھایة العالم األرضیة. الحدود القدیمة وذھبت تت 

سبق لنا اْن لمسنا ھذا التوسع من قراءتنا لسفر أعمال الرسل. إنَّ التقدم الحاصل في میدان أعمال  
یكشف   ونشاطھم  (راجع    النموالرسل  أورشلیم  في  تأسست  التي  للكنیسة  أعمال  المتحقق  سفر 

اْن تأس  باتجاه   )،7-1االصحاحات من    الرسل الشمال  الشمال، حیث سبق    –ست وقامت مملكة 
بــ "مملكة   الرسل االصحاح    راجع:(  -اسرائیلالتي ُعرفت  ومن ھناك انتشرت في    )،8أعمال 

 ).28-10االصحاحات  : أعمال الرسلبلدان شعوٍب كثیرة، تقع وراء حدود اسرائیل (راجع: 
اْن نالحظ   الرسل، یجب علینا  انَّ موضوع "مملكة  بینما نكون منشغـلین في قراءة سفر أعمال 

  مواعظھم (راجع:   ع األھم الذي كان یشغل بال الرسل والذي ركزوا علیھو هللا" كان دوًما الموض
 ). 31: 28وأخیًرا   25-20و  8: 19و 22:  14و 12: 8أعمال الرسل 

وھذه الكنیسة ھي القدر المكتوب للعائلة  "الكنیسة"،  نـعـنـي بـ "مملكة هللا" المشار إلیھا في أعاله  
من إرسالھ روحھ القدوس لینزل ولیحّل على مریم والرسل یوم العنصرة    ھدف هللا كان    البشریة.

یوم حلول الروح القدس على العذراء مریم وعلى التالمیذ والذي  و وھو أیًضا یوم الخمسین  (   -
  ثمَّ   14:  1(راجع: أعمال الرسل    –  )المترجم  –یُعرف إیًضا باللغة الیونانیة بــ "الفنطیقُسطي"  

 كل أعمالھ ذات القدرة الخاصة بتاریخ الخالص. لإلعالن عن تتویج  كامالً) 2 االصحاح 
بعید كبیٍر ومھٍم، كان موعده خمسین یوُما بعد الفصح. وكان    الیومذلك  كان الیھود یحتفلون في  

أورشلیم؛ لذا نجدھم یوم حلول الروح   مھمة لألتقیاء من الیھود لزیارة الھیكل في مناسبة ھذا العید 
اورشلیم   في  مجتمعین  مریم  والعذراء  والرسل  التالمیذ  على  من    بأعداد القدس  أتوا  وقـد  كبیرة 

مختلف بلدان الشتات، رغبة في زیارة الھیكل ولیحتفلوا بذكرى یوم میالد شعبھم، كــ "شعب هللا  
أُعـطـیـ  التي  العھد  شریعة  في  جاء  حسبما  (راجع  المختار"،  سیناء  جبل  على  لموسى  سفر  ت 

 ). 11-9: 16 ثمَّ راجع سفر تقنیة االشتراع 21-15: 23األحبار/الالویین 
انَّ الروح الموھوب للكنیسة یوم العنصرة، كان بمثابة خـتـم نھائي لكل العھود والمواثق القدیمة  

تضمُّ  جدیدة  مرحلة  افـتـتاح  إلى  یشیر  خـتـًما  ھذه  شریعـة    وأیًضا  كانت  قدیمة.  لشریعة  متممة 
اقامھ الرب یسوع المسیح الناھض من بین األموات. لم تكن    جدیداً تحوي عھًدا    الشریعة المتممة 

ألواحٍ من حجر المتممة ھذه مكتوبة على  الشریعة  الحال مع  بنود  بل    كما كان  شریعة موسى؛ 
اسفار في  ك  مدّونة  قلوب  اعماق  في  محفورة  وأیًضا  الجدید  بیسوع  العھد  المؤمنین  ل 

الرسالة الثانیة  و  34-31: 31سفر ارمیا المسیح/المسیّا، وفـق ما سبق أْن وعـد بھ االنبیاء (راجع 
 ). 2: 8ثـمَّ رسالتھ االخرى إلى أھل رومة   8-2: 3قورنثس  للقدیس بولس إلى أھل

رض (راجع  كان مجيء الروح في البدایة بشكل "ریحٍ عاصٍف وذا "قـدرة ھائلة" لتكنس وجھ األ
آتـیـً   ).2:  1  نسفر التكوی  كــ" دوي لریح    –د  ییوم الخلق الجد   –ا یوم العنصرة  كذلك نالحظھ 

(راجععاصف  السماء  من  بغـتـة  منطلقة  الرسل  ة  أعمال  ھذه    ).2:  2:  العاصف  الریح  ھذا  جاء 
 المرة لیجدد وجھ األرض. 
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إنساًن حـیـّـًا على    أنفھ نسمة حیاة فصار  نفخ في  ثمَّ  التراب  "آدم" من  االنسان االول  خلق هللا 
 ). 7: 2سفر التكوین  صورة هللا (راجع 

آدم جدید (راجع  أّن یسوع ھـو  إلى أھل رومة  الرسول  إلى أھل    تـعـلـّمنا رسالة بولس  الرسالة 
 ). 19: 17و  14و  12: 5رومة

بتجربة   یسوع  آلدم  مــرَّ  الشیطان  تجربة  تشبھ  التجربة  تلك  وكانت  اللعین،  الشیطان  من  طالتھ 
لیسوع  الثانیة ھذه  الشیطان  تجربة  اولى    –(  االول. كانت  تجربة  لوجود  إشارة  ھنا  الثانیة  كلمة 

آخر    )-للصالة والصوم مدة أربعین یوًما    انقطاعھوھي "تجربة الشیطان لیسوع في البریة بعـد  
ا یسوع، وحصلت عندما كان یسوع في بستان الزیتون یصلي، فباغتھ الضعف  تجربة ـ یمـّر بھ 

استدرك    فأرسل البشري،   الفور  على  لكنھ  الموت،  كأس  شرب  عـنھ  لیعـبـر  ابیھ  إلى  رجاءه 
  ). 46-39:  22إنجیل لوقا    ال مشیئتي" (راجع:  قواه فقال:" لتكن مشیئتك یا أبي  الموقف واستعـاد 

لتدخل الشیطان في    دخول في ظلمات الحیاة ھو الزمن المناسب دوًما ان زمن الحزن والقنوط وال 
 ).53:  2إنجیل لوقا راجع ( حیاتنا 

 أدخل آدم االول الخطیئة واالنقسام في العالم، وسبّب الموت للبشریة قاطبة، بعدم طاعتھ أمر هللا. 
أصلح الرب یسوع األوضاع وأعاد عالقة اإلنسان بخالقھ إلى وضعھا الطبیعي، بطاعتھ إلرادة  

أبیھ.   ذاتھ   ارتضى هللا  یُخلي  أْن  كإنسان    یسوع  ویًعایشنا  عالمنا  إلى  حالنا  اعتیادي ویأتي  حالھ   ،
نًا �  ولكن من دون خطیئة تتسلط علیھ، ثــمَّ ضحـّى بحیاتھ بموتھ على الصلیب، فجعل ذاتھ قربا

-6:  2لرسول إلى أھل فیلیبي  ارسالة بولس  راجع  (  خطیئة آدم األول   استحقتھ لدیٍن    وتسدیداً أبیھ  
11.( 

ن اللصین  ی إننا نشاھد ھذا في مشھد یكون فیھ یسوع مبجالً على الصلیب مصغیًا إلى حدیث دار ب
معھ وكان    اللذین یسوع    أحدھماُصلبا  قال  ماذا  یساره.  یمینھ واآلخر عن  للّص  عن  المصلوب 

قائالً: "أذكرني "الحق    یا یسوع  الیمین عندما سألھ  لھ یسوع:  فقال  متى ما جئت في ملكوتك". 
 ). 42:   23قا لوإنجیل  اقول لك، الیوم تكون معي في الفردوس" (راجع 

(راجع   المستقبل  في  الجدید  العھد  اسفار  ما سنتعلمھ من  الفردوس، ووفق  كلمة  معـنى  سفر  إنَّ 
نتھي تاریخ خالص العائلة البشریة  ذي فیھ یبدأ وی ھو بستان هللا، أي المكان ال  )7:  2رؤیا یوحنا  

  2: 22سفر رؤیا یوحنا  (راجع اللذیذةالتي اصبحت ثانیة مستحقة ان تأكل من ثمار شجرة الحیاة 
 ). 19وأخیًرا   14 ثمّ 

بالمسیح   أصبحطالما   أیًضا  آدم االول، ھكذا  البشر بسبب خطیئة  الموت یشمل كل  ستُعـاد    حكم 
الحیاة لجمیع البشر. ھذا ما بّشر بھ الرسول بولس في رسالتھ األولى إلى أھل قورنثس (راجع  

 ). 22: 15ھذه الرسالة 
-یسوع    أصبح الحیاة التي نفخھا هللا في أنفھ، ھكذا أیضا  كما انَّ الحیاة وھـبــت لــ "آدم" بنسمة  

 ). 47و  45: 15الرسالة األولى إلى أھل قورنثس مصدًرا یھب روح الحیاة (راجع  –الجدید  آدم
(راجع الرسل  وجوه  في  ذاتھا  قوتھ  ومن  نفسھا  حیاتھ  من روح  نفخ  قیامتھ،  بعد  إنجیل    یسوع 

بعد حلول الروح القدس علیھم، كأنھار من ماء الحیاة جرت من    فأصبحوا   ). 23-22:  20یوحنا  
 ). 39-37: 7إنجیل یوحنا جوف یسوع وستُسكب على جسده أي كنیستھ (راجع 
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 أسرار الطفولة ) ت

 توزیع األسرار اإللھیة.  بواسطة  سكب الرسل بدورھم ذلك الروح على العالم كـلـھ
معنى  شرح    انَّ  حسب  ومفعولھا  الباھر  وسا  الرسل: األسرار  هللا  عمل  مفعول  یستمر  بھا  ئل 

نشاطھم،   أماكن  في  "تمركزھم"  بــ  وذلك:  الخالص.  لتاریخ  اإللھي  نشاطھم    فأصبح وتدبیره 
عالمة فارقة لشخصیة كل واحد منھم. مع ذلك، وجب على نشاط الرسل ككل اْن یضمن توحید  

 صي الموحـّد حتى نھایة األزمنة. في عمل یسوع الخال كل الشعوب 
یشبھ اوضاع كل االمور األخرى. فكانت مخفیة/    وضع األسرار حسب عھد یسوع الجدید كان  

 في اسفار العھد الجدید.  ثمَّ موحى بھا  القدیم،العھد  ألسفار مجھولة بالنسبة  
العھد الذي قطعھ هللا مع نـوح،    ببنود   في تعالیمھ إیفاءً   اً سرٌّ ثـُبـّتھ الرب یسوع إیمانی  سـّر العماذ 

رسالة بطرس االولى    قال لھ:" سوف لن تـُبـید المیاه البشریة بسبب خطیئتھا ثانیة (راجع عندما  
فیھ ).  20-21:  3 رأینا  الذي  الوقت  في  كلّھا    ھذا،  البشریة  میاھھ  أبادت  ھائل  طوفان  حصول 

الخطیئة،   انتشار  تــمَّ    باستثناءبسبب  اشخاص  الثمانیة  افرادھا  عدد  یتجاوز  لم  جماعة صغیرة 
الوسیلة الفـعـالة لتخلیص البشریة    . الیوم، أصبحت میاه المعموذیةصغیرة)  سفینة(م بفلك  إنقاذھ 

من الخطایا، وخاصة منھا الخطیئة األصلیة. فالكنیسة الیوم ھي فـلـك إنقاذ الجنس البشري وبھا  
 یتحقق الخالص األبدي. 

بحر االحمر وانفالقھا تاركة  یشبھ تأثیر میاه المعموذیة، المعجزة التي حصلت عـند انشقاق میاه ال
یاب ارًضا  البحر  لجماھیر قاع  سمحت  عـبور    سة  موسى  مسیرتھم  ولقائد  الھاربة  االسرائیلیین 

بسالم،   ارواء عطشھم. حصلت  والبحر  وأیًضا  بغذاء روحي سماوي  واشباعھم  تغذیتھم  ثمَّ  من 
فعاالً  عامالً  لنا  تـكون  اْن  أجل  من  األحداث  ون  ھذه  حیاتنا  مجریات  أحضان  في  في  نحیا  حن 

 الكنیسة. 
لنا،    إننا  قائًد  الروح  المعموذیة، وسیكون  سرَّ االفخارستیة غذاؤنا، ونوًرا یضيء  و خلصنا بمیاه 

  ). 10رسالة بولس الرسول األولى إلى أھل قورنثس الفصل    ظلمات العالم المخیمة علینا (راجع
الرسالة األولي لبولس  راجع  (  "خلیقة جدیدة" خالل اعتماذه    كل من یقبل الروح القدس منح  یُصب 

لما حاء في   .15:  6  وإلى اھل غالطیة   17:  5ألى أھل قورنثس     18:  1رسالة یعـقـوب    وفقًا 
 "شاء أبو األنوار أْن یلدنا بكلمة الحق لنكون كمثل باكورة لخالئقھ.   قائلة: التي تنص 

الج "والتنا  بــ  نحتفل  اإننا  نصوص  في  جاء  ما  بحسب  في    سفاردیدة"  جاء  التي  الجدید  العھد 
اآلب   انظروا"  بعضھا: بھا  كان  لندعي   أّي محبة خّصنا  إذا  كذلك  نحن  وإننا  العالم ال    أبناء هللا 
 ). 1: 3رسالة یوحنا االولى  لم یعرفھ (راجع فألنھ  یعرفنا 

رسالة بولس الرسول  راجع  (  تسمیة الرسل من أمثال بولس أنفسھم روحیًا "آبـاء"  وھذا ھو سبب 
"أبناء هللا" (راجع    الجدید أصبحنا   باالھتداءإشارة إلى أنَّنا    الرسالةفي ھذه  )  10إلى أھـل فیلمون  
حیث نجده    بھذالم یكتِف الرسول بطرس    ).11:  2إلى أھـل تسالولونیقي    لبولس الرسالة األولى  

 ). 2/ 2 االولى رسالة بطرس  ُرّضع" (راجع كأطفال یُضیف عبارة 
نـُذكــّر أْن  إ المعـنى والبؤرة لكل    الص، وھذا كان أیًضا ھذا كان الھدف في بدایة تاریخ الخننا 

ان تصبح "أوالد هللا"    –عھٍد   بیسوع وبالكنیسة.تحقق ھ  –أي  الھدف  بالكنیسة أصبحنا    ذا  إننا 
  طیة رسالتھ إلى أھل غال  جمیعًا من بین الذین سّماھم الرسول بولس "أخوة في اإلیمان" (راجع 

6 :10 .( 
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 إتـمـام كالم هللا ) ث

أي ان    –تخطیطھ قبل إنشاء العالم  اضح والتام لغایة هللا الخالدة، وإننا نرى بیسوع، الكشف الو
رسالة بولس الرسول إلى    كل الرجال وكل النساء "أوالده" بواسطة "تـبـٍن إلھّي". (راجع   علیج

 ). 5-4: 1و 11: 3أھل أفسس 
بھا یُ  الثانیة   راجع (  یُشارك هللا في طبیعتھ   عطي لكل معتمٍذ حصةً    ) 4:  1  رسالة القدیس بطرس 

الرسول بولس فیقول ف  أأّمأَ  " كل معتمد  ):16-15:  7عنھا في    ھل رومة (راجعي رسالتھ إلى 
یجعلھ "إبنًا �. وبعد أن یُصبح إبنًا � یكون وریثًا  سبق لھ ان حصل على "روح التبني " الذي  

تاریخ   فجر  منذ  بھا  الموعود  اإللھیة  البركات  في  ھو حصة  النص  ھذا  في  الوراثة  معـنى  لھ. 
شربوا شرابًا    إنَّ آباَءنا كلھم "  ،:4:  10االولى إلى أھل قورنثس    الخالص. نقرأ في رسالة بولس

المسیح". كان    فقد كانوا یشربون  روحیًا واحًدا، تتبعھم، وھذه الصخرة ھي  من صخرة روحیة 
الموجود  األولون  باكورة  المؤمنون  الكنیسة  أحضان  في  والكبیرة    عائلة   ثمار ون  الجدیدة  هللا 

البلدان والتي كان ابناؤھا ینتمون إلى كل الشعـوب واألمم التي تحیا تحت   المنتشرة في اصقاع 
او اللغة أو العــرق. إنـھَّم كانوا جمیعًا شعـبًا مولًدا من    لغنى السماء ودون أيَّ تمیـٍز مؤسس على ا

 الروح. 
  " إّن الكنیسة التي ھي أصالُ مملكة داود :26:  1الرسول بولس في رسالتھ إلى أھل قولوسي    قال

والتجد  اإلصالح  أجباٍل  یبعد  منذ  المخفیة  االسرار  كل  وكشفت  هللا  كالم  أتــمــّت  التي  ھي  د، 
 عدیدة. و  قدیمة ودھوٍر 

غرباء كما    –یھود    الغیر  –في الكنیسة التي ھي بكل تأكید مملكة هللا الحقیقیة لم یبق االممیون  
:  2إلى أھل أفسس  كان حالھم في ماضي االزمنة. ھذا ما نسمع الرسول بولس یقولھ في رسالتھ  

أ   :6-5:  3و  19 الیوم غـرباء  بعد  إذًا  فلستم  أبناء  و  "  أنتم من  یل  القدیسین، ومن  نزالء،  وطن 
الماضیة وًكشف اآلن في    أھـل بیت هللا. القرون  البشر في  بنو  لم یطـّلـع علیھ  الذي  السّر  وھذا 

المیراث والجسد والوعـد    الذي الروح   الوثنیین ھم شركاء في  أنَّ  ارسلھ وأنبیائھ القدسین، وھو 
 في المسیح یسوع، ویعود ذلك إلى البشارة. 

المآسي   من  الكثیر  والرسل  ھناك  المؤمنین  واجھت  التي  والتوترات  االضطھاد  وأعـمـال 
وكنیستھم العتیدة على أیدي الرومان والغالطین الغیر مؤمنین بالرب یسوع، فأثـرت في سرعة  

و هللا  مملكة  یحقق    انتشارنـمـو  ان  هللا  لھدف  یمكن  كیف  منھا:  الصحیحة،  تعالیمھا  مـفـھوم 
الكرازة    بموجبھا یھود ضمن مشروعھ او الطریقة التي یجب    –الخالص بینما نجده یُدخل الغیر  

(راجع  باإلنجیل  أیًضا  ھم  الخالص  سیستحقون  الذین  االممیین،  أمام  بھ  بولس    والتبشیر  رسالة 
 ). 16: 2االولى إلى أھـل تسالونیقي  

نتیجة    مع ذلك، إننا نالحظ بوضوح نمو الكنیسة وتوّسعھا وفق ما ترویھ لنا أسفار العھد الجدید 
 لــ:

یعلنھا بسلطة وبمضموٍن حازم    قیادة بطرس وتعالیمھ في شرح وتفسیر الكتب التي كان  •
 ) 29-24: 15سقر أعمال الرسل ونھائي تحت توجیھ الروح القدس (راجع 

رسا  • على  تعتمد  بھا  كتابات  موحى  شفھیةو ئل  تقالید  على  تستند  رسالة    تدابیر  (راجع 
 ). 15: 2الثانیة إلى أھل تسالونیقي بولس الرسول 
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العدیدة • العماذ  األسرار   حاالت  من  وغیرھا  المقدس  القربان  بسر  الكثیرة  واالحتفاالت 
 ). 42: 2و  48-44: 10سفر أعمال الرسل (راجع 

یرأسھا   • دائمة  مؤسسات  االساقفة تأسیس  أو  بمختلف    الكھنة  الشمامسة  فیھا  ویخدم 
بالكنیسة وتوجیھھا نحو    درجاتھم  المعامالت، والسیر  وتصانیفھا إلدارة االمور وتمشیة 

إلى أھل طیطس  مستقیل زاھـر. (راجع   إلى طیموثاوس    9-5:  1الرسالة  :  3والرسالة 
 ). 14: 4و 1-9

 

 بالنھایة   اإلیحاء )ج

أنَّ  الجدید  العھد  وعود  األرض   تبلغنا  على  اآلن  المرئیة  بناؤھا   المملكة  بالمملكة  بدمجھا    سیتم 
 ). 18: 4الرسالة الثانیة إلى طیموثاوس السماویة (راجع 

من أسفار    یجب عـلینا مالحظة التلمیحات الخاصة بــ "المملكة السماویة" والواردة في آخر سفرٍ 
 اإلنجیلي القدیس.  ، أّي سفر رؤیا یوحنا-الجدید  العھد - الكتاب المقدس
ماء  س  السماء واألرض وظھور   أسفاره بقصة "خلق العالم" وینتھي بزوال  المقدسیفتتح الكتاب  

 ). 1: 21سفر الرؤیا  جدیدة وأرض جدیدة (راجع 
سفر رؤیا یوحنا  في "یوم الرب" (راجع    نقرأ في سفر الرؤیا أّن الرسول یوحنا أختطف بالروح 

ما أوحي    إنَّ   ألحد، عندما یكون االحتفال باالفخارستیة جاریًا.وقد یكون ذلك في الیوم ا  ،10:  1
ا  ھو  لیوحنا  التاربھ  المنتظر یألحداث  األخیرة  األخیرة    خیة  النھایة  أو  األھداف  أّي  حدوثھا، 

 للمخطط الخالصي اإللھي. 
ھناك نجد یسوع وقـد أوحي بھ أنـَّھ أسد سبط یھوذا وجذر من دوحتھ الباسقة األغصان (راجع  

 وبتعبیر آخر: "ابن داود".   )16: 22و  7: 3و  5: 5الرؤیا  سفر
قائالً  الرؤیا  سفر  یضیف  من  ثمَّ  بعـصـا  األمم  یرعى  سوف  الذي  وھو  ذكًرا،  إبنًا  "فوضعْت   :

ولـد ھذا الطفل من    . 5:  12سفر الرؤیا  ُخطف ولدھا إلى حضرة هللا إلى عرشھ (راجع  وحدید،  
 ملكة ملتحفة بالشمس، والقمر تحت قدمیھا، وعلى رأسھا اكلیل من اثني عشر كوكبًا.  كانت - أمٍّ 

  ). 14  –  6:  5سفر الرؤیا  تـّوج في السماء. (راجع    وحینذاكوقـد أوحي بھ وكأنھ حمٌل مذبوٌح.  
وشدَّ صدره بزناٍر من ذھب، ومكتوب على ردائھ وفخذه اسم: ملك    ثوبًا ینزل إلى قدمیھ  لبس وقد  

األرباب    الملوك السابع  ونفخ-ورّب  فتعالت   المالك  بوقھ  تقول: "صار    في  السماء  في  أصواٌت 
 ).   15: 11و 16: 19سفر الرؤیا (راجع  ولمسیحھ. فسیملك أبد الدھور".  ملك العالمین لربنا 

ولیتّوج    ولتناول الطعام معھ   وكان یسوع یُشاھد وھو یدعـو الشعب للعبادة وللدخول إلى ملكوتھ 
 ) 21-  20: 3 سفر الرؤیاراجع ( السماء معـھ في 

 ). 6: 1سفر الرؤیا  أوحي بالكنیسة وكأنھا مملكة لھ، وجعل فیھا كھنة إللھھم وأبیھم. (راجع 
  شعبھ المختار  وجعلھم   من اخراج بني إسرائیل من مصر  إننا نـُذكــّر اآلن أْن ھذا كان غایة هللا

م الخروج الجدید الذي قاده الرب یسوع  ولـدت الكنیسة من رحـ  ).   6:  19  سفر الخروج  (راجع
غایات هللا    المسیح  بتحقیق  تقوم  (راجع   أنّ -واآلن  كھنوتي  وشعب  مقدسة  عائلة  الكنیسة    تكّون 

 ). 9: 2رسالة القدیس بطرس االولى 
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ھم خاصة الحمل". أبوابھا ُمشّرعة ألسباط اسرائیل    إنَّ الكنیسة مؤسسة "على إثني عشر رسوالً 
(راج كنیسة   ). 14و  12:  21  الرؤیا   سفر   ع األثني عشر.  كبیرین    یتكّون شعب  هللا من جناحین 

من المختومین    144.000فیھ یوجد    ھما: الیھود واالمم ھذا حسب مفھوم یوحنا صاحب الرؤیا. 
عشر، ومضافًا إلیھم جـمـعـًا كبیراً ال یستطیع أحــٌد أْن    االثنيمن كل سبط من اسباط اسرائیل  

 ). 9و  7" 7سفر الرؤیا  ولسان (راجع  أمة وقبیلة وشعب  یُحصیھ، من كل 
یوحنا:  یضیف  السماء صاخبة    ثمَّ  وكانت  الحمل  عرش  أمام  وواقفین  مجتمعین  كانوا  "جمیعھم 

العبادة   بأصوات  صورة  .وأفعال  الحال  واقع  في  ھي  الرؤیا  السماء    ھذا  "لیتورجیا  لــ  حقیقیة 
على   حالیًا  اإللھیة  الذبیحة  تـقـیـم  عندما  الكنیسة  باحتفاالت  كبیٍر  حـّدٍ  إلى  تشبھ  وھي  األبدیة 

 األرض. 
بلبلة   تحوي  مشاھد  وجود  تفاصیلھا،  وسجل  یوحنا  رآھا  التي  الرؤیا  مراحل  خالل  أنـَّھ  الحظ 

م  وصراعات  كفاحٍ  میدان  في  أثناءھا  الكنیسة  وقواتھ  تكون  الشیطان  ضد  وضد    الشریرة،ریر 
سفر الرؤیا  القدیمة التي خدعت العالم كلھ، عند بـدایة تاریخ الخالص (راجع    الحیة الھائلة الحجم

912:.( 
  طاعاتھما المخطط اإللھي بسبب خطیئة آدم وحواء وعدم    بإحباط نتھت مرحلة "الخلق األولى"  ا

یُـنـ  أمر كیف  أیًضا  اآلن  لنالحظ  والظفر  هللا.  النصر  تظھر  أسفاره بصوٍرة  المقدس  الكتاب  ھي 
 ). 1: 21سفر الرؤیا   وتكّون السماء واالرض الجدیدتان (راجع  –المتحققان 

صل یوحنا وصف رؤیاه فیقول:" كانت الكنیسة كلھا، تحتضن مختلف جماھیرھا الغفیرة  ثمَّ یوا 
  ـویا" النشید العظیم بلحن بھیج، أمام عرش هللا، ولتشترك في االحتفال بالولیمة وتـنـشـد الـ "الھلّـل

 ). 9و  7و  6: 19سفر الرؤیا المقامة لعرس الحمل " (راجع 
الحمل   الكنیسة   عریس -  یسوع -كان  فكانت  العروس  ا  أمَّ بأنـھا  الولیمة،  وصفت  "المدینة    التي 

  السماء، من عند هللا، ُمھـیـأة مثل عروٍس مزیـّنة لعریسھا المقدسة أورشلیم الجدیدة، النازلة من  
 ). 2 : 21سفر الرؤیا  (راجع

العھد الجدید بصیغة المؤنث، وتوصف بــ "السیدة المختارة"    شار إلى الكنیسة خالل كل اسفار یُ 
العدد االول   كما جاء  الثانیة  واحـ  . في رسالة یوحنا  المسیح جسًدا  تكّون مع  الكنیسة  أنَّ  ـًدا  وبما 
أفسسراجع   أھـل  إلى  إلى  مسیحي  )2:  5  الرسالة  لكل  "أمٌّ"  ألنھا  بالعماذ    وأیًضا  لھا  مولود 

 ). 26: 4 الرسالة إلى أھـل غالطیة راجع(
نرید رسم  قـرائھ   عـنـدما  على  یشیر  بولس خاصة ُ  الرسول  دوًما  نجد  المقارنات،  لھذه    مخطًط 

وحواء   آدم  قصة  إلى  الرجوع  جسًد    ویؤكد -بضرورة  المسیح  مع  تكّون  الكنیسة  أنَّ  ذلك  بعد 
  إنّھما متحدان   –متزوجان    ولكل إثنین: ذكر وانثى  –وحواء   واحًدا، كما ھو الحال الذي كان آلدم 

بالزواج (راجع    لیصبحا التكوین جسًدا واحــًدا  إلى أھـل آفسس24:  2  سفر  -  30:  5  والرسالة 
31(. 

أن  نتذكـّر،  اْن  والكنیسة    یرجى  "آدم جدید"  كــ  دوًما  المسیح  یسوع  الرب  لنا  یُقدم  الجدید  العھد 
 الجدیدة. وھي أیًضا في نفس الوقت حواء  "عروستھ"، 

الحقیقة في مشھد   إنجیلالصلب  أننا نرى نفس ھذه  لنا  یُقـدم  یوحنا صورة ناطقة لیسوع    ي حیث 
:  19  إنجیل یوحناوعنایة القدیس اإلنجیلي یوحنا الحبیب (راجع  یعھد بأمـّھ العذراء مریم لرعایة  

الحال  )،26-27 تدفق في  الروماني جنب یسوع بحربتھ،  الجندي  فتح  دُم وماٌء (راجع    وعندما 
 ). 34: 19 إنجیل یوحنا
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. وتأملت الرب اإللھ  "جدید  كــ "آدم في ھذا المشھد منذ القدم تلمیًحا یتعلق بالمسیح  وجدت الكنیسة
لقي على آدم األول غفوة نوٍم عمیق، ثُـمَّ یأخذ ضلعًا من اضالعھ، لیخلق علیھ جسد حواء. آمنت  یُ 

البدایة  منذ  نفس األسلوب   الكنیسة  استخدم  اإللھ  الرب  تكوین    أنَّ  الجدیدة من    الكنیسة. في  حواء 
جنب یسوع المفتح بالحربة، بینما كان معلـّقًا على الصلیب ومیتًا، أي في غفوة الموت العمیقة.  

 العماذ واالفخارستیة.  الكنیسة:الدم والماء المتدفقان یرمزان إلى أسرار 
حواء، زوجتھ  مع  الفردوس  بستان  في  یعیش  آدم  كان  لما  البدایة،  في  هللا  الخطط    كان  یرسم 

 لیقدمھا لنا صورة حیـّة لما كان یفكر بھ أْن تكون علیھ النھایة. 
قیامھا بین   یتمنى  التي  العالقة  انَّ  لنا  یُبـیـّن  البشري مع بعضھم من جإنـّھ كان  الجنس  ھة  أبناء 

ھة أخرى. إنّھ أرادھا اْن تكون عالقة شراكة حقیقیة، ومحبة  موحـد من ج  وبینھم كطرف   وبینھ 
 عھد زواج.  إطار ومقارنتھا باتحاد الرجل بالمرأة ضمن  وصفھا ث یمكننا صریحة وخالصة؛ بحی

(راجع   الزواج  مع عھد  الخالص  تاریخ  القدیم، طوال زمن  یُـقارن عھده  كان هللا  سفر  واقعیًا، 
وھذا ھو سبب وصف  ).  8-4:  54وآخیراً سفر أشعـیا    2:  2ثمَّ سفر ارمیا    24-16:  2ھوشع  

إنجیل  ، بــ "العریس" وحقق أول معجزاتھ في حفـل زواج (راجع  یسوع ذاتھ في اسفار األناجیل
  14-1:  22  متى  إنجیل وثمَّ  19:  2إنجیل مرقس  وراجع أیًضا    .29:  3یوحنا االصحاح الثاني ثـمَّ  

 . ) 13-1: 25 وأخیًرا 
مع واحًدا  إنـَّھ أصبح جسًدا  مع شعـبھ.  أقامھا  التي  العرفیة  العھود  كافة  الجدید    ھم یـتـمُّ عھد هللا 

وبینما نحن متحدون    ذبیحة إلھیة تقام على مذبح كنیسة.   وعھده ھذا نراه یتجدد في كل   بالكنیسة.
 مع جسده صمیمیاً. 

 ً اتخذ لھ محل    ).27-26:  27  سفر حزقبال أنبیائھ (راجع    لوعـود هللا التي قطعھا بواسطة   وفـقـا
إقامة وسكنى مع الجنس البشري. إنـَّھ سیسكن بینھم، وسیكونون شعـبھ، وسیكون هللا نفسھ دومأً  

 ). 3: 21 سفر الرؤیا معھم (راجع  
 .  المقدس الكتاب المقدسھذه ھي الحقیقة التي نحیا فیھا اآلن وفق آخر سفر من أسفار 

المسی  الذي حققھ الرب یسوع  للنصر  الذ إننا ورثة  إنح،  أْن رآه هللا، قبل  العالم ي سبق  إننا    . شاء 
الروحیون  قبلنا  .ابناؤه  أْن  وبعد  والكنیسة،  الحمل  لزواج  نتیجة  الوفـیـرة وخاصة    ولدنا  نعم هللا 

واحٍد   لكل  یقول  سمعـناه  أن  وبعد  المحیي،  المعموذیة  ماء  نعمة  إلھك    منـّا:منھا  سأكون  "إني 
ً فتعـبدني وتكون لي   ). 7:  21سفر الرؤیا  الدھور" (راجع ك الى أبــد عاك وأحمیفأر  ابنا

:  2  سفر الرؤیا  الموجودة في بستان هللا (راجع   بقدرتھ، أُعـطـیـنـا الحق لنأكل من شجرة الحیاة 
 . بازدراءوحـواء   ، الشجرة التي قاومھا آدم )7

مجيء الرب ثانیة بمجده المھیب، إننا نستبق ذلك    منتظرینة  إننا نحیا في فضاءات رجاء بھیج 
المقدس (اجع    المجيء في كل احتفال نقیم  القربان  ذبیحة  إلى أھـل قورنثس   الرسالة فیھ    االولى 

10 "26 .( 
المقدس. الكتاب  قصة  ھي  ما    ھذه  ھذه،  هجھنااووفـق  الدراسیة  دورتنا  أْن    خالل  یُمكننا  وما 

  ذلك بقولنا: "إنھا قصة عھود محبة هللا وأیًضا قصة طرق هللا   أخیًرا یمكننا تلخیص كل  نستنتجھ.
والمخلصة  التي رسمھا  األمینة  الخالص  الوقت عـیـنـھ قصة خطة  أنھا في  منذ    لمواعـیده، كما 

ً   بھا جعل كل واحد منـّا  األزمنة،  یةبدا    . في عائلة هللا السماویة  عضواً مشاركا

. ........................................................................ 
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