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مقدمة 
تسمیة السفر 

جاءت تسمیة هذا السفر "العدد" عن الترجمة السبعینیة، وهي تناسب األصحاحین 
األول والسادس والعشرین حیث ورد في كل منهما إحصاء للشعب. اإلحصاء األول تم في 

)، والثاني بعد حوالي تسعة وثالثین عاًما في سهول ١سیناء في السنة الثانیة من خروجهم (عد 
). لكن هذه التسمیة جعلت الكثیرین یهملون دراسة هذا السفر ظًنا منهم أنه مجرد ٢٦موآب (عد

 أي Bemidbarسفر إحصاء للشعب. أما النسخة العبریة فجاء فیها اسم هذا السفر بمدبار 
"في البریة"، وهما الكلمتان الرابعة والخامسة في األصحاح األول، تعبران في أكثر دقة عما حواه 

السفر، بكونه سفر رحالت الشعب في البریة. 

محتویات السفر 
جاء هذا السفر تتمة لألسفار الثالثة السابقة، یروي لنا قصة تیه بني إسرائیل في بریة 

سیناء ووصولهم إلى موآب وٕاشرافهم على أرض الموعد. 
لقد بقي الشعب حوالي عام في سیناء، تسلم فیها الشریعة الموسویة التي تنظم لهم 

حیاتهم الروحیة من عبادة وسلوك، كما تنظم حیاتهم االجتماعیة الیومیة. تحركوا بعد ذلك نحو 
)، وٕاذ ٢٠الشمال تجاه كنعان، وعندما بلغوا قادش رفض ملك أدوم أن یسمح لهم بالعبور (عد 

سمع بهم ملك عراد حاربهم وغلبهم، لكنهم عادوا وانتصروا، ثم بقوا عدة سنوات تائهین في البریة 
بسبب تذمرهم المستمر. 

سمع ملك موآب بأخبارهم فدعا بلعام الساحر لیلعنهم، لكن اهللا حّول كلمات الساحر 
إلى بركة ووعدهم بالغلبة. أشار علیه الساحر أن یعثرهم بالمدیانیات، فانحرف إسرائیل عن اهللا 
وانهزموا، لكنهم عادوا وغلبوا، فخصصوا األرض شرق األردن لرأوبین وجاد نصف منسى، كما 

جاءت التعلیمات الخاصة بتقسیم األرض. 

ممیزات السفر 
إن كان السفر قد سجل بعض أحداث رحلة الشعب قدیًما في البریة، لكننا ال نستطیع 

القول بأن غایة السفر هو استعراض مراحل الرحلة أو كل أحداثها، إنما هو عرض لعمل اهللا 
مع اإلنسان لتهیئته لدخول أرض الموعد. إن كان سفر الخروج یصف انطالق اإلنسان وتحرره 
من أسر العبودیة خالل الدم الكریم (خروف الفصح) متجًها بذراٍع قویة نحو أورشلیم العلیا بعد 
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عبوره میاه المعمودیة المقدسة (البحر األحمر)، فإن هذا السفر یصف مرحلة خطیرة في حیاة 
اإلنسان أال وهي مرحلة الجهاد غیر المنقطع بقوة النعمة اإللهیة الساكنة فیه بغیة االنطالق به 

 نحو السماویات.
جاء السفر یحمل مزیًجا بین الشرائع اإللهیة وأحداث المرحلة، وكأن اهللا قد أراد أن 
یؤكد لنا أن "الوصیة اإللهیة" هي المعین للنفس في رحلتها إلى أورشلیم العلیا، یلزم أن تمتزج 
 حیاتها بالوصیة، ویرتبط عملها بكلمة اهللا الحّي الذي یسندها في غربتها ویحفظها مقدسة له.

یبرز هذا السفر عنایة اهللا بشعبه في بریة هذا العالم، یظللهم كسحابة وینیر لهم لیًال، 
 یهتم بأكلهم وشربهم وراحتهم، وال یتركهم معتازین شیًئا من أعمال كرامته.

بقدر ما أعلن هذا السفر حب اهللا لإلنسان واهتمامه بكل احتیاجاته الروحیة والنفسیة 
والجسدیة بقدر ما كشف عن نفس اإلنسان الدائمة التذمر بال سبب. لقد صّور لنا عناد اإلنسان 

الدائم ومقاومته هللا. ومقابلة حبه بالجفاف والتذمر، حتى اضطر اهللا إلى تأدیبهم بحرمانهم من 
 أرض الموعد وتحقیق الوعد مع أبنائهم.

ولقد لخص المرتل هذا السفر بقوله على لسان الرب: "أربعین سنة مقت ذلك الجبل 
وقلت هم شعب ضال قلبهم، وهم لم یعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي ال یدخلون راحتي" 

)، هذا ینصحنا به الرسول بولس قائالً : "فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول ١١، ١٠: ٩٥(مز
). ١: ٤إلى راحته ُیرى أحد منكم أنه قد خاب منه" (عب 

أبرز بشاعة الخطیئة فهي تدان دائًما، ویسقط مرتكبها تحت التأدیب سواء كان نبًیا 
مثل موسى الذي حرم من دخول أرض الموعد أو رئیس كهنة كهرون الذي سقط تحت نفس 

)، أو المعتدین من الالویین ١٢)، أو نبیة كمریم التي صارت برصاء إلى حین (٢٠التأدیب (
). لكنه یعطي ٢١)، أو من الشعب الذین لدغتهم الحیات المحرقة (١٦كقورح وداثان وأبیرام (

الشفاء خالل اإلیمان (الحیة النحاسیة) الممتزج بالجهاد. ویبقى اهللا أمیًنا لوعده وثابًتا بغض 
 النظر عن أخطاء الناس أو األشخاص أًیا كان مركزهم الروحي!

في بدایة السفر ركز على تأسیس النظام الكهنوتي األصیل وبتر المعتدین مع توضیح 
عمل كل فئة: رئیس الكهنة، الكهنة الالویین (بنو قهات، بنو جرشون، بنو مراري). وكأنه أراد 
أن یؤكد حاجتنا إلى عمل السید المسیح الكهنوتي، والعام في كهنته، إذ تقدسوا للرب والتزموا 

 بواجباتهم.
)، فنرى ١٦: ٥أبرز هذا السفر قوة الشفاعة، إذ صالة البار تقتدر كثیًرا من فعلها (یع 
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موسى النبي كخادم لشعبه یقف دائًما شفیًعا فیهم، وهرون یصلي عنهم. هذا هو عمل 
الكاهن...إنه یردد مع صموئیل النبي قائالً :"وأما أنا فحاشا لي أن اخطيء إلى الرب فأكف عن 

 ).٢٣: ١٢صم١الصالة من أجلكم" (

أقسام السفر 
 .١٠: ١٠- ص ١االستعداد للسفر في البریة  ص 

 .٢١- ص ١١: ١٠من سیناء إلى موآب  ص 
 .٢٥ ص – ٢٢حادثة بلعام   ص 

 .٣٦: ص ٢٦االستعداد لدخول أورشلیم  ص 
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مقدمــة 
 

تسمیة السفر 

جاءت تسمیة هذا السفر "العدد" عن الترجمة السبعینیة، وهي تناسب األصحاحین األول والسادس والعشرین حیث ورد 
)، والثاني بعد حوالي ١في كل منهما إحصاء للشعب. اإلحصاء األول تم في سیناء في السنة الثانیة من خروجهم (عد

). لكن هذه التسمیة جعلت الكثیرین یهملون دراسة هذا السفر ظًنا منهم ٢٦تسعة وثالثین عاًما في سهول موآب (عد
 أي "في البریة"، Bemidbarأنه مجرد سفر إحصاء للشعب. أما النسخة العبریة فجاء فیها إسم هذا السفر بمدبار 

األول، تعبران في أكثر دقة عما حواه السفر، بكونه سفر رحالت األصحاحین وهما الكلمتان الرابعة والخامسة في 
الشعب في البریة. 

محتویات السفر 

جاء هذا السفر تتمة لألسفار الثالثة السابقة، یروي لنا قصة تیه بني إسرائیل في بریة سیناء ووصولهم إلى موآب 
وٕاشرافهم على أرض الموعد. 

لقد بقى الشعب حوالي عام في سیناء، تسلم فیها الشریعة الموسویة التي تنظم لهم حیاتهم الروحیة من عبادة وسلوك 
كما تنظم حیاتهم اإلجتماعیة الیومیة. تحركوا بعد ذلك نحو الشمال تجاه كنعان وعندما بلغوا قادش رفض ملك أدوم 

)، وٕاذ سمع بهم ملك عراد حاربهم وغلبهم لكنهم عادوا وانتصروا، ثم بقوا عدة سنوات ٢٠أن یسمح لهم بالعبور (عد
تائهین في البریة بسبب تذمرهم المستمر. 

سمع ملك موآب بأخبارهم فدعى بلعام الساحر لیلعنهم، لكن اهللا حّول كلمات الساحر إلى بركة ووعد لهم بالغلبة. 
أشار علیه الساحر أن یعثرهم بالمدیانیات فانحرف إسرائیل عن اهللا وانهزموا، لكنهم عادوا وغلبوا، فخصصوا األرض 

شرق األردن لرأوبین وجاد نصف منسى، كما جاءت التعلیمات الخاصة بتقسیم األرض. 

ممیزات السفر 

إن كان السفر قد سجل بعض أحداث رحلة الشعب قدیًما في البریة، لكننا ال نستطیع القول بأن غایة السفر هو  .١
استعراض مراحل الرحلة أو كل أحداثها، إنما هو عرض لعمل اهللا مع اإلنسان لتهیئته لدخول أرض الموعد. إن 

كان سفر الخروج یصف إنطالق اإلنسان وتحرره من أسر العبودیة خالل الدم الكریم (خروف الفصح) متجًها 
بذراٍع قویة نحو أورشلیم العلیا بعد عبوره میاه المعمودیة المقدسة (البحر األحمر) فإن هذا السفر یصف مرحلة 
خطیرة في حیاة اإلنسان أال وهي مرحلة الجهاد غیر المنقطع بقوة النعمة اإللهیة الساكنة فیه بغیة اإلنطالق به 

 نحو السمویات.
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جاء السفر یحمل مزیًجا بین الشرائع اإللهیة وأحداث المرحلة، وكأن اهللا قد أراد أن یؤكد لنا أن "الوصیة اإللهیة"  .٢
هي المعین للنفس في رحلتها إلى أورشلیم العلیا، یلزم أن تمتزج حیاتها بالوصیة، ویرتبط عملها بكلمة اهللا الحّي 

 الذي یسندها في غربتها ویحفظها مقدسة له.

یبرز هذا السفر عنایة اهللا بشعبه في بریة هذا العالم، یظللهم كسحابة وینیر لهم لیًال، یهتم بأكلهم وشربهم  .٣
 وراحتهم، وال یتركهم معتازین شیًئا من أعمال كرامته.

بقدر ما أعلن هذا السفر حب اهللا لإلنسان واهتمامه بكل احتیاجاته الروحیة والنفسیة والجسدیة بقدر ما كشف  .٤
عن نفس اإلنسان الدائمة التذمر بال سبب. لقد صّور لنا عناد اإلنسان الدائم ومقاومته هللا. ومقابلة حبه بالجفاف 

 والتذمر، حتى اضطر اهللا إلى تأدیبهم بحرمانهم من أرض الموعد وتحقیق الوعد في أبنائهم.

ولقد لخص المرتل هذا السفر بقوله على لسان الرب: "أربعین سنة مقت ذلك الجبل وقلت هم شعب ضال قلبهم 
)، هذا ینصحنا به الرسول بولس ١١، ١٠: ٩٥وهم لم یعرفو سبلي، فأقسمت في غضبي ال یدخلون راحتي" (مز

). ١: ٤قائالً : "فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته ُیرى أحد منكم أنه قد خاب منه" (عب

أبرز بشاعة الخطیئة فهي تدان دائًما، ویسقط مرتكبها تحت التأدیب سواء كان نبًیا مثل موسى الذي حرم من  .٥
)، أو نبیة كمریم التي صارت ٢٠دخول أرض الموعد أو رئیس كهنة كهرون الذي سقط تحت نفس التأدیب (

)، أو من الشعب الذین لدغتهم ١٦)، أو المعتدین من الالویین كقورح وداثان وأبیرام (١٢برصاء إلى حین (
)... لكنه یعطي الشفاء خالل اإلیمان (الحیة النحاسیة) الممتزج بالجهاد. ویبقى اهللا أمیًنا ٢١الحیات المحرقة (

 لوعده وثابًتا بغض النظر عن أخطاء الناس أو األشخاص أًیا كان مركزهم الروحي!

في بدایة السفر ركز على تأسیس النظام الكهنوتي األصیل وبتر المعتدین مع توضیح عمل كل فئة: رئیس  .٦
الكهنة، الكهنة الالویین (بنو قهات، بنو جرشون، بنو مراري). وكأنه أراد أن یؤكد حاجتنا إلى عمل السید المسیح 

 الكهنوتي، والعام في كهنته، إذ تقدسوا للرب والتزموا بواجباتهم.

)، فنرى موسى النبي كخادم لشعبه ١٦: ٥أبرز هذا السفر قوة الشفاعة، إذ صالة البار تقتدر كثیًرا من فعلها (یع .٧
یقف دائًما شفیًعا فیهم، وهرون یصلي عنهم. هذا هو عمل الكاهن...إنه یردد مع صموئیل النبي قائالً :"وأما أنا 

 ).٢٣: ١٢صم١فحاشا لي أن اخطيء إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم" (

أقسام السفر 

 ١٠: ١٠- ص١اإلستعداد للسفر في البریة  ص .١

 ٢١- ص١١: ١٠من سیناء إلى موآب  ص .٢

 ٢٥ ص– ٢٢حادثة بلعام   ص .٣

 ٣٦: ص٢٦اإلستعداد لدخول أورشلیم  ص .٤
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االستعداد للسفر في البریة الباب األول – 
 ١٠: ١٠ ص-١ص
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إحصاء الشعب اإلصحاح األول – 
) ال لیسیطر علیهم وٕانما لكي یرعاهم ١٢: ١٢صم١إذ أخرج اهللا الشعب من أرض العبودیة أقام نفسه ملًكا علیهم (

ویهتم بكل أمورهم روحًیا ونفسانًیا واجتماعًیا، لهذا قدم لهم دستوره اإللهي الوارد في سفر الالویین، في الشهر األول 
من السنة الثانیة للخروج، أو في السنة الثانیة لبدء ملكه علیهم. أعقب هذا مباشرًة أمره اإللهي بعمل تعداد لرجال 

الحرب. 

 ٤ – ١األمر اإللهي باإلحصاء  .١

 ١٦ – ٥تعیین رؤساء األسباط  .٢

 ٥٤ – ٤٧إعفاء الالویین   .٣

األمر اإللهي باإلحصاء  .١

ِل الشَّْهِر الثَّاِني ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِلُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض " یَِّة ِسیَناَء ِفي َخْیَمِة اِالْجِتَماِع ِفي َأوَّ َوَقال الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي َبرِّ
. )٢، ١" (عِمْصرَ : «َأْحُصوا ُكل َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئیل ِبَعَشاِئرِِهْم َوُبُیوِت آَباِئِهْم ِبَعَدِد اَألْسَماِء ُكل َذَكٍر ِبَرْأِسهِ 

تسلم الرب قیادة الشعب بنفسه كملك یدبر كل أمورهم...فأصدر أمره الملكي لخادمه "موسى النبي" في خیمة اإلجتماع 
كما في القصر الملكي. جاء هذا بعد اإلحصاء األول الذي تم لتحصیل مساهمة الكل في تكالیف خیمة اإلجتماع 

)، لكن اإلحصاء األول لم یسجل حسب بیوت آبائهم بعشائرهم مثل هذا اإلحصاء. ٢٦، ٢٥: ٣٨(خر

هل من ضرورة لإلحصاء 

إلتزم موسى وهرون بأمٍر إلهي إلتمام هذا اإلحصاء، مع أن اهللا وبخ داود النبي وعاقبه بصرامة ألنه قام بعمل 
)، ذلك ألن داود النبي أراد بعمله هذا أن یشبع كبریاء قلبه بإمكانیاته البشریة التي تحت ٢١أي١، ٢٤صم٢إحصاء (

سلطانه، أو أراد أن یستعرض هذه اإلمكانیات أمام نفسه وأمام اآلخرین األمر الذي یحزن قلب اهللا ویمنع نعمة اهللا 
عن العمل في حیاة اإلنسان خاصة القادة الروحیین. أما اإلحصاء هنا فلم یحمل شیًئا من هذا في قلب موسى أو 

هرون، إنما جاء بناًء على أمٍر إلهي لتحقیق مقاصد إلهیة، منها:  

ربما أراد اهللا أن یعلن ألوالد إبراهیم انهم یجنون ثمار إیمان أبیهم وطاعته فتحققت منهم وعود اهللا له: "یكون  .أ
). أراد أن یلزمهم أن یسلكوا بروح أبیهم لكي ١٤: ٢٨نسلك كتراب األرض وتمتد غرًبا وشرًقا وشماًال وجنوًبا" (تك

 یتمتعوا بمواعید إلهیة بفیض.

)، ففي إحصائهم تأكید إلهتمامه بكل واحد منهم حتى ال یهلك أحد ١: ٨٠إن كان اهللا قد ُدعي "راعي شعبه" (مز .ب
منهم. إنه یود أن یسجل أسماءهم في سفر الحیاة لكي یدخل بجمیعهم إلى أورشلیم العلیا وینعموا باألرض 

: [أترید الدلیل على أن العالمة أوریجانوسالجدیدة. إنه یحصي أوالده المقدسین لكي یمتعهم بالمجد. وكما یقول 
: ١٤٧عدد القدیسین محصي أمام اهللا؟ اسمع ما یقوله داود النبي: "یحصي الكواكب، یدعو كلها بأسماء" (مز

). ولم یكتف المخلص بتحدید عدد التالمیذ الذین اختارهم بل قال أیًضا أن شعور رؤوسهم محصاة "وأما أنتم ٤
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). وهو في هذا ال یقصد الحدیث عن الشعر الذي نقصه ٣٠: ١٠فحتى شعور رؤوسكم جمیعها محصاة" (مت
ونلقیه في القمامة، أو الشعر الذي یتساقط مع كبر السن ویموت، لكنه یقصد الشعر الذي ُحلق (لشمشون) الذي 

)...أقصد بذلك قوة الروح والفكر النابع عن قوة اإلدراك والفهم، فیرمز له ١٦یحمل خالله الروح القدس (قض
]. وكأن اهللا لیس فقط یحصي أوالده ویعرفهم بأسمائهم وٕانما یحصي إمكانیاتهم الروحیة لیسندهم Ïبرؤوس التالمیذ

بالفهم الروحي ویعینهم بروحه القدوس. 

أمر اهللا بإعداد هذا اإلحصاء لیفصل بین الرجل األصیل والغریب، لیس ألن اهللا یمیز أحًدا، وٕانما لكي یدفعنا من  .ج
حالة التغرب عن اهللا إلى التقرب إلیه، فیتأكد كل مؤمن أنه منتسب لشعب اهللا، عضو في العائلة السماویة. وكما 

). فإن الضربة ١٩: ٢یقول الرسول بولس: "فلستم إذًا بعد غرباء ونزالء بل رعیة مع القدیسین وأهل بیت اهللا" (
الخطیرة التي یحطم بها العدو الكثیرین هو تشكیكهم في كون الوعد لهم، وأنهم أبناء اهللا یهتم بهم ویرافقهم. لهذا 

). إن كان الشریر قد صار أرًضا ٩: ٩كثیًرا ما یردد األشرار القول: "الرب قد ترك األرض والرب ال یرى" (حز
 لیس له كل شيء في السمویات یشعر أن الرب فارقه وأنه ال یراه بهذا یزداد في شره ویسقط في الیأس.

). كان األمر ٣٣: ١٤كو١كشف هذا اإلحصاء عن طریقة العمل اإللهي بكونه إله نظام ولیس إله تشویش ( .د
اإللهي یدقق في كل صغیرة وكبیرة لكي یسلك هذا الشعب في البریة بكل ترتیب، لیس فقط في طقس العبادة من 
ذبائح وصلوات دائًما حتى في طریق سیره في البریة وفي تحدید موقع كل سبط بالنسبة للخیمة أینما حلت، األمر 

الذي یفوق الوصف كما سنرى. وكأن اهللا یرید من مؤمنیه أن یعیشوا بروح الحكمة والتدبیر في دراستهم للكتاب 
وصلواتهم وأصوامهم وجهادهم في الفضائل وسلوكهم، فاإلیمان یؤكد الترتیب والنظام بحكمة وروحانیة دون أن 

یستعبد اإلنسان للنظام في جفاف وعدم مرونة. إنه یؤكد التدبیر الكنسي العام بفهٍم وحیویة لیعمل المؤمنین 
بالروح القدس الساكن فیهم دون أن تتحول حیاتهم إلى روتین جاف بال روح! لهذا یقول الرسول: "ونطلب إلیكم 

)، كما یقول: "ولیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" ١٤: ٥تس١أیها اإلخوة إنذروا الذین بال ترتیب" (
 ).٤٠: ١٤كو١(

ربما دفع هذا اإلحصاء الشعب إلى اإلهتمام بنسبهم حتى یأتي السید المسیح له المجد، كلمة اهللا المتجسد،  .ه
فیتأكدون من شخصه أنه ابن داود الموعود به. وقد جاء المسّیا إلى العالم مخلًصا للبشریة، وانتهت سجالت 

 النسب ولم یعد أحد یعرف من أي سبط هو.

متى تم هذا اإلحصاء؟ 

)، لم یكن هذا التاریخ ١حدد الكتاب المقدس تاریخ هذا اإلحصاء بالسنة الثانیة من الخروج في أول الشهر الثاني (ع
بال هدف، إنما أراد اهللا أن یسجل أوالده بعد اجتیازهم ستة مراحل روحیة خاللها یتأهلوا لهذه الكرامة كأوالد هللا 

مستحقین تسجیل أسماءهم في سفر الحیاة، هذه المراحل هي: 

1  Origin: In Num. Hom 1. 
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إنشقاقهم عن الشیطان (فرعون) وتحررهم من عبودیته، واعتزالهم إیاه، هذا الذي یتسلط على النفس  .أ
ویفسدها. 

 تمتعهم بالمعمودیة المقدسة (عبورهم البحر األحمر). .ب

 كفاحهم ضد إبلیس (الحرب مع عمالیق). .ج

 تمتعهم بكلمة اهللا السماوي غذاًء لنفوسهم (المن)، وارتوائهم من الصخرة (السید المسیح). .د

 إقتناء الحیاة الفاضلة بسكنى اهللا داخلهم (خیمة اإلجتماع وسط المحلة). .ه

 التمتع باإلتحاد الدائم مع اهللا خالل الذبیحة المقدسة (الذبائح والتقدمات) والوصیة اإللهیة (الشریعة). .و

: [لماذا لم یحصى الشعب عند الخروج من مصر؟ ألن فرعون كان ال یزال العالمة أوریجانوسفي هذا یقول 
یتعقبهم. ولماذا لم یحصى بعد عبور البحر األحمر عندما بلغ البریة؟ ألن اإلسرائیلیین لم یكونوا بعد قد جربوا، وال 

هاجمهم األعداء، وال حاربوا عمالیق، وال نالوا النصرة. لكن نصرة واحدة ال تكفي لبلوغهم الكمال...لقد نصبت خیمة 
اإلجتماع ومع ذلك لم یحن وقت التعداد، لكن إذا أعطیت الشریعة لموسى وُرسم طریق تقدیم الذبائح وضحت طقوس 

]. Ðالتطهیر ووضعت الشرائع وأسرار التقدیس حینئذ صار أمر اهللا بتعداد الشعب

قائمة اإلحصاء 

 اهللا فئة الذین یدخلون في قائمة اإلحصاء بشروط تحمل مفاهیم روحیة، أال وهي: حدد

). ٢الذكور ال اإلناث (ع .أ

 ).٣البالغون عشرین عاًما فما فوق (ع .ب

 ).٣القادرون على الحرب (ع .ج

 ).٤المنتسبون للشعب دون الغرباء (ع .د

 ).٤٧إعفاء الالویین من اإلحصاء (ع .ه

 

یحصى الذكور دون اإلناث لیس تمییًزا لجنس على حساٍب جنس آخر، إنما من الجانب الحرفي أعد هذا التعداد  .أ
كقوائم رجال حرب، األمر الذي هو من صمیم عمل الرجال دون النساء. أما من الجانب الروحي فإن الوصیة 

). هذه وصیة موجهة للرجال والنساء والشیوخ ١٣: ١٦كو١موجهة إلى كل المؤمنین هكذا: "كونو رجاًال تقووا" (
واألطفال والشباب، ال تحمل المعنى الحرفي إنما تعني إلتزام كل مؤمن بالنضوج والجهاد الروحي ضد الخطیئة 

2  Ibid 
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: [طالما بقى ألحدنا العالمة أوریجانوسوالشر كرجل حرب، یتحمل المسئولیة وال یعرف التدلیل. لهذا یقول 
 ].Ñصفات عجز األنوثة والفتور...ال نتسحق أن نكون محصیین أمام اهللا في سفر العدد الطاهر والمقدس

ُیحصى البالغون عشرین عاًما فما فوق، أي یكون المؤمن قد تخطى دور الطفولة الروحیة منطلًقا إلى حیاة  .ب
: [یعلمني النص الحالي أنه إذا اجتزت سذاجة الطفولة، أي العالمة أوریجانوسالنضوج الروحي. وكما یقول 

)، أقول قد صرت ١١: ١٣كو١توقفت عن أن یكون لي أفكار الطفولة، إذ "لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل" (
)، فظهرت كمستحق ألن أكون بین الذین قیل عنهم أنهم یسیرون ١٣: ٢یو١شاًبا قادًرا على الغلبة على الشریر (

في قوة...وُأحسب أهًال للتعداد اإللهي. لكن إن كان ألحد منا أفكار جسدانیة متأرجحة...فال یستحق أن یحصى 
 ].Òأمام اهللا في سفر العدد الطاهر والمقدس

 في تعلیقه على إنجیل معلمنا متى البشیر في إشباع الجموع قول الكتاب: Òالعالمة أوریجانوسوقد الحظ 
)، أن النساء واألوالد روحًیا قد ٢١: ١٤"واآلكلون كانوا نحو خمسة آالف رجل ما عدا النساء واألوالد" (مت

استبعدوا إذ لم یكونوا مستحقین لإلحصاء. فإنه یلیق بالذین یتمتعون بالبركة اإللهیة أن یكونوا رجاًال وأن یجلسوا 
)، أي یخضعون الجسد تحت أنفسهم الناضجة ٦: ٤٠) الذي هو رمز الجسد (إش١٩: ١٤على العشب (مت

القویة روحًیا! 

قادرون على الحرب، إذ ال یقف األمر عند السن، إنما یشترط فیمن یحصون أن یكونوا أقویاء روحًیا قادرین على  .ج
 مجابة الشیطان وحیله لحساب ملكوت اهللا.

منتسبون لشعب اهللا، إذ ال یقف األمر عند السن واإلمكانیة (القوه) إنما یلزم أن یكون مقدًسا، حصل بروح اهللا  .د
على البنوة هللا واإلنتساب للعائلة المقدسة، فیتخذ له اآلب أًبا والكنیسة أًما، یجاهد قانونًیا بروح اهللا العامل فیه 

 أن كثیرین لهم القوة لكنهم ال یستحقون التمتع Ôالعالمة أوریجانوسكعضو في جسد المسیح المقدس. یقول 
بتسجیلهم في اإلحصاء اإللهي، ألنهم لم یقبلو اإلنتساب الروحي هللا في كنیسته المقدسة. فالیونانیون مثًال لهم قوة 
حسب الفكر الفلسفي لحساب المجد البشري، والكلدانیون كان لهم قوة في الدراسات الفلكیة دون اإلهتمام بالحیاة 
الروحیة فصار لهم العلم الذي ینفخ ما دام بغیر روح، وكان للمصریین الحكمة البشریة لكن بعیًدا عن اهللا...إننا 

 في حاجة ال إلى التمتع بهذه اإلمكانیات فحسب وٕانما أن تكون لنا خالل إنتسابنا لجسد المسیح المقدس.

إعفاء الالویین، األمر الذي نعود إلیه في نهایة هذا األصحاح.  .ه

3  Ibid. 

4  Ibid. 

5  Origen: Comm. Matt. 11: 3. 

6 In Num., hom 1. 
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تعیین رؤساء األسباط  .٢

لكي یتم اإلحصاء على یدي موسى وهرون كان البد من إختیار رؤساء األسباط یسندونهما في هذا العمل. وقد تم 
سماوي، أوًال لكي یكفي موسى النبي عبء التفكیر فیمن یصلح، وثانًیا لكي ال یترك بمرسوم ذلك بتعیین إلهي كما 

مجاًال للصراعات بین الشعب على المراكز القیادیة. 

إقامة هؤالء الرؤساء كشف عن إهتمام اهللا بتأكید دور "الشعب" أو "العلمانیین" إن صح هذا التعبیر، في حیاة 
الكنیسة. فلیس للنبي وال لرئیس الكهنة وال للكهنة والالویین أن ینفردوا بالتدبیر وحدهم، لكن یلتزم الشعب بالعمل معهم 

یسند الواحد اآلخر، ویعمل الكل تحت قیادة الوصیة اإللهیة بروح اهللا. 

إختار اهللا في تعیینه رؤساء األسباط رجاًال یحملون أسماء لها معاٍن روحیة، فقد اختار من یرون في اهللا أًبا لهم 
(آلیاب) وصخرتهم (ألیصور) ومكافأتهم (نثنائیل)، یتمسكون به ویضعون فیه كل رجائهم. كما جاءت بعض األسماء 
تعلن عن العالقة البشریة فیرى البعض في األشرار إخوة لكن ال یتكئون علیهم (أخیرع) بینما في األبرار إخوة معینین 

لهم (أخعیزر) وأیًضا من یحذرون الشیطان كحیة مخادعة...وفیما یلي معنى أسماء األسباط: 

المعنى رئیس السبط معناه إسم السبط 

 رأوبین – ١

 شمعون – ٢

 یهوذا – ٣

 یساكر – ٤

 زلوبون – ٥

 إفرایم – ٦

 منسى – ٧

 بنیامین – ٨

 دان – ٩

 أشیر – ١٠

 جاد – ١١

 نفتالي – ١٢

إبن الرؤیا 

مستمع 

اإلعتراف 

الجزاء 

مسكن 

الثمار المضاعفة 

ینسى 

إبن الیمین 

یدین 

سعید 

متشدد 

متسع 

ألیصور 

شلومیئیل 

نحشون 

نثنائیل 

آلیاب 

الیشمع 

جملیئیل 

أبیدن 

أخیعزر 

فجعیئیل 

إلیاساف 

أخیرع 

إلهي صخرة (سور) 

اهللا سالم 

حیة (حنش) 

هبة اهللا  

إلهي أب 

إلهي سمع 

اهللا مكافأتي 

أبي یدین 

أخي معین 

اهللا قابلني 

اهللا یضیف 

أخي شریر 

 أسماء)، وكأن اهللا یریدنا أن نركز أنظارنا ٩والعجیب أن األسماء التي تخص عالقتنا باهللا تمثل الغالبیة العظمى (
نحوه كأب لنا یقابلنا ویسمع لنا ویكافئنا...الخ. أما عن عالقتنا باإلخوة فاقتصر على اسمین: األخ المعین وهو 
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اإلنسان البار الذي یسندنا خالل شركة الحب التي تربطنا مًعا، واألخ الشریر الذي یلزمنا أن نحتمله بقلٍب متسع. أما 
عن عالقتنا بالشیطان فاكتفى باسٍم واحد لكي یشغل ذهننا وال نضطرب منه، إذ صار بالنسبة لنا بال سلطان. 

ویالحظ أن أسماء رؤساء األسباط جاءت متناسقة ومنسجمة مع أسماء األسباط نفسها. فقد اختیر لرأوبین ألیصور، 
تكون له رؤیا إیمانیة واضحة ومعرفة روحیة، ألن رأوبین یعني "ابن الرؤیا"، أن  مكان في هذا السبط من یجد لهلكي 

فإنه یجد رئیسه ألیصور أي یجد إلهه صخرته أو سوره فیه یلتجيء ویحتمي من كل محاربات الشیطان العدو. 

ومن یلتجيء إلى سبط شمعون أن یكون "مستمًعا" هللا ومطیًعا، یلتقي برئیسه شلومیئیل (اهللا سالم)، فمن یسمع هللا ینعم 
بالسالم اإللهي الذي ال یستطیع أحد أن ینزعه منه، كأن طاعة الوصیة اإللهیة هي سّر سالمنا الحقیقي. 

لقد اختیر لیهوذا "اإلعتراف" نحشون "حیة" رئیًسا، فإن من یؤمن بالسید المسیح ویعترف به یطأ الحیة القدیمة تحت 
قدمیه. 

من یجد له سبط یساكر "الجزاء" نصیًبا یخضع لنثنائیل "عطیة اهللا"، مدرًكا أن كل مكافأة أو جزاء یتمتع بها لیست 
ثمرة بّر ذاتي إنما هي عطیة اهللا المجانیة، مقدمة لنا في استحقاقات الدم. 

لنهرب إلى سبط زبولون "مسكن"، فیسكن اهللا فینا ونحن نسكن معه ونثبت فیه، بهذا نلتقي بالرئیس آلیاب "إلهي أب" 
أي نكتشف أبوة اهللا. 

وهكذا أختیر ألفرایم "الثمر المتكاثر" ألیشمع "إلهي سمع"، كأن ثمر الروح المتكاثر في حیاة المؤمنین إنما هو ثمرة 
إستماع اهللا لطلبتهم. واختیر لمنسى "ینسى" جملیئیل أو غماالئیل "اهللا مكافأتي" وكأنه إذ ینسى اإلنسان مجد هذا 
العالم وملذاته یجد اهللا نفسه مكافأته. ولبنیامین "ابن الیمین" أبیدن "أبي یدین"، كأنه ال دخول لنا إلى ملكوت اهللا 

األبدي وتمتعنا بالجلوس عن یمینه ما لم نقبل الدیان أًبا لنا، أي خالل تمتعنا ببنوتنا له. ولدان "یدین" أخیعزر "أخي 
معین" كأنما إذ یدین اإلنسان نفسه یجد أخاه معیًنا له. وألشیر "سعید" فجعیئیل "اهللا قابلني" ألنه ال سعادة حقیقیة 

للنفس البشریة إالَّ بلقائها معه. ولجاد ألیاساف "اهللا یضیف"، فإنه إذ یكون اإلنسان جاًدا في حیاته ومتشدًدا مع نفسه 
یضیف إلیه من نعمه أكثر فأكثر، أي یزداد نمًوا في الروح. وأخیًرا لنفتالي "متسع" أخیرع "أخي شریر" فإن القلب 

المتسع یحمل األشرار كإخوة ویبتلعهم بمحبته. 

بدأ التعداد بأبناء لیئة ثم راحیل فالجارتین، دون التزام بتاریخ میالدهم. وكأن اهللا أراد أن یؤكد أن األمجاد اإللهیة ال 
تعطى بحسب السن إنما حسب النمو الروحي واإلتحاد العملي مع اهللا.  

 یفوق كل األسباط، وهو اهللا یتقدم الموكب نحو – الذي منه جاء السید المسیح حسب الجسد –جاء تعداد یهوذا 
الشرق كما سنرى، وكأن السید المسیح هو قائد موكبنا نحو أورشلیم العلیا. 

إعفاء الالویین  .٣

). إنهم یمثلون الجانب الروحي، ٥١ – ٤٧لم یشمل اإلحصاء سبط الوي، هذا الذي ُأفرز لخدمة الخیمة وحملها (
یعفون من هذا العمل ال لیعیشوا بال عمل، وٕانما لیتفرغوا للعمل الروحي، فیخدمون الجماعة ألجل تقدیسهم، ویحرسون 

المحلة روحًیا. بهذا ُیقدم ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا. 
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 ترتیب المحلة –األصحاح الثاني 
إذ تم اإلحصاء كطلب اهللا نفسه قدم اهللا ترتیًبا خاًصا بالمحلة في غایة الدقة، یلتزمون به أثناء نصب خیامهم كما عند 

إرتحالهم أثناء سیرهم في البریة. 

 ٢ – ١  الترتیب والرایات  .١

 ٩ – ٣مقدمة الموكب "الشرق"   .٢

 ١٦ – ١٠الجناح األیمن "الجنوب"   .٣

 ١٧مركز الموكب    .٤

 ٢٤ – ١٨مؤخرة الموكب "الغرب"   .٥

 ٣٤ – ٣٢الجناح األیسر "الشمال"   .٦

 ختام الترتیب .٧

 

 - الترتیب والرایات ١

قسم األسباط، فیما عدا سبط الوي إلى أربعة أقسام، كل قسم یسمى محلة، ویتكون من ثالثة أسباط تحت قیادة سبط 
معین تدعى المحلة باسمه. هذا مع مراعاة أن سبط یوسف إنقسم إلى سبطین: سبط إفرایم وسبط منسى لیكمل العدد 

 بعد استبعاد سبط الوي. ١٢

القسم األول یدعى محلة یهوذا، موقعه في الشرق في مقدمة الموكب. یتبعه في التحرك القسم الجنوبي أو الجناح 
األیمن الذي هو محلة رأوبین. یتحرك بعدهما المركز نفسه وهو سبط الالویین، خدام الخیمة وحاملوها الذین ینصبون 
خیامهم حول الخیمة من كل جانب. ثم یتحرك مؤخرة الموكب أو المحلة الغربیة أو محلة إفرایم، وأخیًرا الجناح األیسر 

أو الشمالي الذي هو محلة دان. 

 على ترتیب المحلة هذا، قائالً : [إنني أجد موضوًعا عظیًما للتأمل في سفر العدد هو توزیع العالمة أوریجانوسیعلق 
األسباط وتمییز الرتب وتجمع األسباط وترتیب كل محلة، فإنها بالنسبة لي تشكل أسراًرا عظیمة بفضل الرسول بولس 

]. Õالذي ألقى فینا بذار المعنى الروحي

ویالحظ في هذا الترتیب اآلتي: 

7     Ibid 1: 3. 
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◌ً : أن منظر المحلة في مجموعها تمثل صلیب متحرًكا نحو أرض الموعد. ففي الوسط توجد خیمة اإلجتماع أوال
 ملیون ٢یحیط بها الكهنة والالویین على شكل صلیب محیط بها، أما بقیة األسباط فتمثل صلیًبا كبیًرا یضم حوالي 

نسمة من رجال ونساء وأطفال وشیوخ، في الشرق محلة یهوذا، وفي الغرب محلة إفرایم، وفي الجنوب محلة رأوبین، 
وفي الشمال محلة دان. هذا الصلیب المتحرك إنما یمثل الكنیسة المقدسة جسد المسیح المصلوب تتحرك دوًما منطلقة 

من أرض العبودیة متجهة نحو أورشلیم العلیا، وفي نفس الوقت تحمل داخلها صلیب السید نفسه الذي یهبها قوة 
القیامة. 

 إذ تطلع إلى هذا المنظر لم یتحدث عن الصلیب، بل رأى في وجود ترتیب عظیم العالمة أوریجانوسوالعجیب أن 
كهذا رمًزا للترتیب الفائق للكنیسة في یوم الرب العظیم. إنه یقول: [لنتطلع إلى معنى األسرار الموضوعة في حساب 

األعداد واألماكن المختلفة التي أشیر ألیها. لننظر إلى قیامة األموات بثباٍت، ففي لحظة مجيء المسیح ال یسبق 
)، بل یتحد الكل مًعا ویخطفون في السحب بالروح لمالقاة ١٤: ٤تس: ١األحیاء الباقون على األرض الذین رقدوا (

الرب. بهذا ندرك فساد هذا الموضوع األرضي الذي هو مسكن الموتى، ونوجد جمیعنا في الهواء كقول 
). هذه المواضع أو هذا المجد ٢: ١٤الرسول...فننتقل إلى مواضع مختارة، إذ قیل: "في بیت أبي منازل كثیرة" (یو

: ١٥كو١ُیعطى حسب استحقاقات أعمال اإلنسان كما یؤكد الرسول بولس قائًال عن القیامة "كل واحد حسب رتبته" (
). ُیسجل اسم كل واحد حسب قیاسه الروحي، فیسجل واحد في سبط رأوبین ألنه ممتثل برأوبین في العادات ٢٣

، وثالث في سبط الوي ألنه أكمل Öوالطباع واألعمال وطریقة الحیاة، وآخر ُیسجل في سبط شمعون بسبب طاعته
وظائفه الكهنوتیة حسًنا أو حصل فیها على درجة الكمال، وآخر ُیسجل إسمه في سبط یهوذا من أجل عواطفه 

الملوكیة إذ قاد كل إنسان إلى السبط الذي یمیزه خالل أعماله وطبعه. إذن توجد في القیامة رتب كما نفهم من كلمات 
الرسول، تظهر صورتها واضحة في سفر العدد هذا. الواقع إن موقع الخیمة بین األسباط وسط الجماعة، إنما هو 

 ].×صورة لما یكون علیه الحال في القیامة

 في منظر المحلة بهذا التدبیر اإللهي صورة حیة لكنیسة العهد الجدید التي تلتزم أیًضا العالمة أوریجانوس یرى :ثانًیا
أن تسلك بروح النظام والترتیب لیس فقط في عبادتها بل وفي سلوكه، تحمل النفس في أعماقها ترتیًبا الئًقا بها كعضو 

في الكنیسة المقدسة. ویمتد النظام إلى حیاة الكهنة وسلوكهم فیعیشون كخدام اهللا الملتهبین ناًرا. 

وكأن النظام لیس عمًال رتیًبا نلتزم به، إنما هو حیاة له فاعلیته في الداخل كما في التصرفات الخارجیة، في حیاة 
الجماعة كما في حیاة كل عضو فیها، كاهًنا أو من الشعب! 

"كلم الرب موسى وهرون قائالً : ینزل بنو إسرائیل كل عند رایته بأعالم (إشارات) لبیوت : [العالمة أوریجانوسیقول 
. طلب موسى أن یتقدم كل رجل في المحلة حسب رتبته، حسب ٢، ١آبائهم، قبالة خیمة اإلجتماع حولها ینزلون" ع

). أال یظهر ذلك ٤٠: ١٤كو١رایته (إشارته) لبیت أبیه. ویقول الرسول بولس "لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" (

Ö ."ألن كلمة "شمعون" تعني "مستمع" أو "طائع 

9     Ibid. 
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في أن الروح الذي تكلم به موسى هو بعینه الذي تكلم به الرسول بولس؟! فقد أمر موسى أن یسیروا في المحلة 
بترتیب، وقدم الرسول التعلیم أن یكون كل شيء "بحسب ترتیب" في الكنیسة. موسى الذي كان یخدم الناموس أمر 

بحفظ الترتیب في المحلة، وبولس الرسول خادم اإلنجیل یرید أن یلتزم المسیحي بالترتیب ال في سلوكه فقط وٕانما حتى 
). ٩: ٢تي١في ملبسه، إذ یقول "كذلك النساء یزین ذواتهن بلباس الحشمة" (

ترتیب إنهما (موسى وبولس) ال یریدان اإللتزام بالترتیب فقط في تنفیذ الواجبات والملبس فحسب وٕانما یعنیان "
"... النفس

كثیًرا ما یحدث أن إنساًنا له أفكار وضیعة دنیئة یتلذذ بالمادیات األرضیة، وبمكر ینال رتبة كهنوتیة عالیة ویعتلي 
منبر المعلمین، بینما آخر روحاني متحرر من اإلنشغال باألمور الزمنیة وقادر على فحص كل شيء وال ُیحكم علیه 

) یشغل أول رتبة في الكهنوت أو ُیحسب من الشعب. مثل هذا األمر فیه ازدراء بتعالیم الناموس ١٥: ٢كو١أحد (
واإلنجیل وال یكون فیه ترتیب! 

نحن أیًضا إذ نكون قلقین ومرتبكین باألكل والشرب، وال ننشغل إالَّ باألمور الزمنیة، ال نقدم هللا إالَّ ساعة أو ساعتین 
في الیوم للذهاب إلى الكنیسة للصالة واإلستماع لكلمة اهللا، نعمل على إشباع إحتیاجاتنا الزمنیة وٕارضاء المعدة، بهذا 

نكون غیر مهتمین بالتعلیم القائل "ینزل كل عند رایته (حسب رتبته)"، أو القائل "لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب 
) مؤمنین أن هذه كلها ٣٣: ٦ترتیب"، ألن الترتیب الذي وضعه السید المسیح هو أن نطلب أوًال ملكوت اهللا وبّره (مت

تزاد لنا. بهذا ینزل كل (عند رایته) حسب ترتیبه. 

هل تعتقد أن الذین یلقبون قسوًسا ویفتخرون بانتسابهم للكهنوت یسیرون حسب رتبهم كما یلیق بهم؟! هكذا أیًضا هل 
یسیر الشمامسة حسب رتبهم؟! إذن لماذا نسمع أحیاًنا أناًسا یجدفون قائلین: "أنظر هذا األسقف أو هذا القس أو هذا 
الشماس؟! إالَّ ألنهم یشاهدون الكاهن أو خادم اهللا مقصًرا في واجبات رتبته، سالًكا بما یخالف الرتبة الكهنوتیة ورتبة 

الالویین؟! ماذا أقول أیًضا عن العذارى والنساك والذین یوكل إلیهم القیام بخدمات دینیة؟! فإن قصر هؤالء في 
التزامهم باإلحتشام والوقار أما یتهمهم موسى قائالً : لیسر كل إنساٍن حسب رتبته (عند رایته)، فإن من یعرف رتبته، 

ویفهم ما یلیق بها یزن أعماله وینظم كلماته وتصرفاته حتى مالبسه بما یلیق ومقتضیات الرتبة التي ینتسب إلیها، فال 
].  ÏÎنسمع قول اهللا "بسببكم یجدف على إسمي من األمم"

 أن الترتیب هو حیاة تمس حیاتنا كأوالد اهللا، وتمس حیاة الكنیسة لتعیش بفكر المسیح العالمة أوریجانوسهكذا یرى 
یسوع! 

 ما هذه األعالم أو العالمة التي .٢ "ینزل...كل عند رایته بأعالٍم لبیوت آبائهم" ع: یقول الرب لموسى وهرون:ثالثًا
یلتزم كل مؤمن أن ینزل عندها إالَّ صلیب ربنا یسوع المسیح، حیث نجلس عند قدمي المصلوب فال ننحرف في 

جهادنا الروحي عن هدفنا الروحي الحقیقي أال وهو اإللتقاء برب المجد نفسه والوجود معه وفیه. 

10 Ibid 2: 1. 
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 یلتقي اإلخوة مًعا في حیاة الشركة والحب، حیث یشعر كٍل بعضویته ألخیه في الرأس – صلیب السید –عند العالمة 
الواحد ربنا یسوع المسیح. 

من الجانب التاریخي یرى البعض أن لكل سبط رایة خاصة به، وكأن للمحلة ثالث رایات إذ تضم ثالثة أسباط. كل 
سبٍط یجتمع عند رایته لیعرف كل إنساٍن موضعه في الموكب ویحتفظ به، ُیقال أن كل رایة تحمل حجًرا كریًما خاًصا 

بالسبط، بهذا تصیر الجماعة كلها أشبه بصدریة رئیس الكهنة التي ُیثبت فیها إثنا عشر حجًرا كریًما، في أربعة 
) ینقش علیها أسماء األسباط. فتظهر أسماؤهم على ١٤-١٠: ٣٩صفوف، كل صٍف یحوي ثالثة حجارة (خر

في العهد القدیم تمثل كلها الحجارة في حضرة الرب في قدس األقداس على صدر رئیس الكهنة. كأن الجماعة 
الكنیسة المقدسة التي صارت حجارة كریمة على صدر رب المجد یسوع، رئیس الكهنة األعظم وأسقف نفوسنا، یدخل 

. ÏÏبنا إلى حضن أبیه، فنوجد هناك معه وبه وفیه إلى األبد

ویرى البعض أن لكل محلة من المحالت اإلربعة رایة واحدة، محلة یهوذا تحمل رایتها عالمة األسد، ورأوبین عالمة 
 ما رآه حزقیال النبي، مركبة – خالل الرمز –اإلنسان، وٕافرایم عالمة العجل، ودان عالمة النسر. وكأننا بهذا نرى 

اهللا الناریة، أو الكاروبیم الملتهبون ناًرا الحاملین للعرش اإللهي. وكأن الجماعة قد صارت مركبة اهللا المقدسة، 
. ÏÐیتشبهون بالكاروبیم

 یاردة، أكثر ١٠٠٠ ذراًعا أي ٢٠٠٠) أن أقرب مسافة بین الخیمة والمساكن ٤: ٣ُیفهم مما جاء في سفر یشوع (
قلیًال من میل. 

 في الرایة التي یلتزم بها كل رجل أن یقف عندها رمًزا للعالمة التي تمیز نفس كل العالمة أوریجانوس: یرى رابًعا
مؤمن عن آخر، فكما أن لكل وجه جسدي مالمح خاصة به وأیًضا للصوت هكذا للنفس أیًضا. إنه یقول: [من جهة 
أخرى انظروا ما یعنیه القول "كل عند إشارته (رایته)"، ففي رأیي أن اإلشارات هي العالمات التي تمیز اإلنسان عن 

غیره. فالرجال جمیًعا متشابهون لكنه توجد عالمات خاصة تمیز كل واحٍد عن اآلخر من مالمح الوجه والقوام والهیئة 
والملبس هذه العالمات تمیز بولس عن بطرس. أحیاًنا ال یحتاج األمر أن یظهر اإلنسان لكي نرى العالمة التي 

تمیزه، إنما یعرف خالل عالمة غیر الرؤي الجسدیة مثل الصوت ونبرات الحنجرة. هكذا أعتقد أن للنفوس عالمات 
ممیزة، فبعضها لها حركات عذبة ولذیذة جًدا وساكنة هادئة وعادلة، واألخرى تتمیز بعالمات اإلنزعاج واإلفتخار 

والخشونة بعنف والغضب الشدید. تجد نفًسا یقظة وحكیمة ومتبصرة في وعٍي ونشاط، وأخرى خاملة مسترخیة ومهملة 
متغافلة...یمكنني أن أؤكد وجود إختالفات بین النفوس البشریة كما توجد إختالفات في مالمح الوجه... 

 حرًفا في ٢٤ولكي نوضح اختالف عالمات (النفوس) نقدم هذه المقارنة: الذین تعلموا القراءة والكتابة یعرفون جیًدا 
 كما یكتبه بطرس یختلف عما یكتبه بولس. لكل  aالیونانیة...فیستخدمون ما لدیهم من حروف، لكن حرف ألفا 

إنساٍن عالمة خاصة تمیزه في كتابة الحروف...هذا المثال الواضح ینطبق على حركات العقل والنفس التي تمثل 

ÏÏ  ،"٣٩، أصحاح ١٩٨٠راجع تفسیرنا للصدریة في كتابنا "سفر الخروج. 

ÏÐ  ،"١ أصحاح ١٩٨١راجع تفسیر المركبة الناریة في كتابنا "سفر حزقیال. 
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وسائط للعمل، فإذا نظرنا إلى الرقوق نجد مثًال روح بولس تمیل إلى الطهارة، وكذلك روح بطرس، لكن طهارة بولس 
لها عالماتها الخاصة بها وكذلك طهارة بطرس، وٕان كانت الطهارة واحدة. الواحد طهارته تتطلب قمع الجسد 

)، واآلخر طهارته ال تحمل خوًفا. وهكذا العدل له سماته لدى بولس وسماته لدى ١٧: ٩كو١واستعباده في خوٍف (
بطرس، وأیًضا الحكمة وكل الفضائل، إذن فالفضائل واحدة ننعم بها من قبل روح اهللا لكن توجد إختالفات 

شخصیة... 

هذا ویمكن لإلنسان أن یعبر في األعمال الصالحة من عالمة أقل إلى عالمة أسمى فأكثر سمًوا. فإن فهمنا أن كل 
)...فإنه في لحظة القیامة یوجد إختالف بین استحقاقات ١: ١٠ما تحویه الشریعة هو "ظل الخیرات العتیدة" (عب

). یمكننا أن نعبر من عالمة سفلیة إلى عالمة سامیة فعالمة ٤١: ١٥كو١الناس، إذ یفضل نجم عن نجم في المجد (
أكثر سمًوا حتى نتساوى في النجوم األكثر بهاًءا، إذ یمكن للطبیعة البشریة أن تنمو في هذه الحیاة ال لتبلغ إلى مجد 

]. ÏÑ)٤٣: ١٣النجوم بل وأیًضا إلى بهاء الشمس، إذ ُكتب "حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت أبیهم" (مت

. هكذا إلتزم كل مؤمن أن یلتقي بإخوته عند رایته ٢" عُكلٌّ ِعْنَد َراَیِتِه ِبَأْعالٍم ِلُبُیوِت آَباِئِهمْ   ": یقول اهللا لموسىخامًسا
لدى بیت أبیه األرضي، أي السبط الذي ینتسب إلیه، أما نحن فقد صار لنا في المعمودیة المقدسة أًبا جدیًدا، هو 

اآلب السماوي. فإن كنا نجلس عند قدمي المصلوب إنما یدخل بنا إلى حضن أبیه الذي صار أبانا. 

 - مقدمة الموكب "الشرق" ٢

قلنا أن الموكب قد أخذ شكل الصلیب، في الوسط وجدت الخیمة وحولها الالویون والكهنة على شكل صلیب صغیر، 
ثم األربعة محالت من كل إتجاه محلة، ترتیبها حسب تقدم السیر هو:  

األم الرئیس التعداد اسم السبط 

 محلة یهوذا (الشرق) –أ 

یهوذا  

یساكر 

زبولون 

 

٧٤،٦٠٠ 

٥٤،٤٠٠ 

٧٥،٤٠٠ 

 

نحشون 

نثنائیل 

ألیاب 

 

لیئة 

لیئة 

لیئة 

 محلة رأوبین (الجنوب) –ب 

رأوبین 

شمعون 

جاد 

 

٤٦،٥٠٠ 

٥٩،٣٠٠ 

٤٥،٦٥٠ 

 

ألیصور 

شلومیئیل 

ألیاساف 

 

لیئة 

لیئة 

سلفة جاریة لیئة 

13  Ibid 2: 2. 
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األم الرئیس التعداد اسم السبط 

الالویون (وسط المحالت) 

الوي 

 

٢٢،٠٠٠  

ال یحسبون معهم 

  

لیئة 

 محلة إفرایم –ج 

إفرایم 

منسى 

بنیامین 

 

٤٠،٥٠٠ 

٣٢،٢٠٠ 

٣٥،٤٠٠ 

 

ألیشمع 

جملیئیل 

أبیدن 

 

راحیل 

راحیل 

راحیل 

 محلة دان –د 

دان 

أشیر 

نفتالي 

 

٦٢،٧٠٠ 

٤١،٥٠٠ 

٥٣،٤٠٠ 

 

أخیعزر 

فجعیئیل 

أخیرع 

 

بلهة جاریة راحیل 

زلفة جاریة لیئة 

بلهة جاریة راحیل 

ویالحظ في هذا الترتیب: 

◌ً : أن القیادات المحلیة هي في المقدمة: نحشون قائد محلة یهوذا، وألیصور قائد محلة رأوبین، وألیشع قائد محلة أوال
إفرایم، وأخیعزر قائد محلة دان، ولم یكن هذا محض صدفة لكنه حمل سّر قوة المحلة التي أخذت شكل الصلیب. 

 قد ُأقیم في – السبط الملكي –: [أما كون سبط یهوذا العالمة أوریجانوسففي الرأس تسلم یهوذا القیادة، وكما یقول 
]. ففي الشرق یظهر السید المسیح الخارج من سبط یهوذا یقودنا نحو ÏÒ)١٤: ٧الشرق، ذلك ألن سیدنا أشرق (عب

مملكة النور. أما رئیس المحلة نحشون الذي یعني "الحیة" فألن سّر الصلیب إنما هو سّر تحطیم الحیة القدیمة كوعد 
اهللا لحواء أن نسل المرأة یسحق رأس الحیة. 

أما ذراع الصلیب األیمن فیمثله محلة رأوبین تحت قیادة ألیصور الذي یعني "إلهي صخرة، أو إلهي سور"، فإن كان 
بالصلیب ُتسحق رأس الحیة إنما لكي یدخل المؤمنون إلى اهللا كصخرة أو سور لحمایتهم. أما الذراع األیسر فیمثله 
محلة دان تحت قیادة أخیعزر الذي یعني "أخي معین" وكأنه على الصلیب یبسط الرب یدیه، بالیمنى یعلن أن فیه 
خالصنا كصخرٍة لنا وبالیسرى یهبنا روح الشركة مع بعضنا البعض فیه. الذراع األیمن یعلن عالقتنا باهللا والذراع 

األیسر یعلن عالقتنا ببعضنا البعض أي بالبشریة. أما قاعدة الصلیب فتمثلها محلة إفرایم تحت قیادة ألیشمع أي "اهللا 

14  Ibid 2: 2. 
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یسمع"، وكأن أساس الصلیب هو أن یسمع اآلب إلینا في ابنه، فیقبل حبنا وطاعتنا وتقدماتنا في المسیح یسوع 
المحبوب. 

باختصار، الكنیسة وقد صارت محلة الرب أو جسد المسیح المصلوب، تجد في رأسها المسیح الملك غالب الحیة، 
الذراع األیمن الصخرة التي نحتمي فیها، واألیسر الحب األخوي، وعند قدمیه تجلس لتسمع اآلب وهو یسمع صوتها 

ویقبلها. 

) إذ لها ثالثة أبواب من كل إتجاه، ٢١ حملت المحلة صورة رمزیة ألورشلیم العلیا كما رآها القدیس یوحنا (رؤ:ثانًیا
وكأنه ال دخول إلیها إالَّ خالل اإلیمان بالثالوث القدوس. هكذا أینما اتجهت في المحلة تجد ثالثة أسباط مًعا في محلة 

، ألنه ٣: [نجد في األربعة أقسام رقم العالمة أوریجانوسواحدة مع أن لكل سبط ممیزاته الخاصة به. وكما یقول 
باسم اآلب واالبن والروح القدس دون غیره ُیحصى سكان أركان المسكونة األربعة الذین یدعون اسم اهللا "ویتكئون مع 

]. ÏÓ). هذه وقائع ال یمكن تجاهلها١١: ٨إبراهیم وٕاسحق ویعقوب في ملكوت السموات" (مت

  - الجناح األیمن "الجنوب"٣

في ترتیب المحلة روحي قدر اإلمكان التقارب بین األسباط، ففي المقدمة ُوجد یهوذا ویساكر وزبولون أبناء لیئة، وفي 
الجناح األیمن رأوبین وشمعون وجاد، األوالن أبناء لیئة والثالث من زلفة جاریة لیئة، وفي الغرب إفرایم ومنسى إبنا 

یوسف وبنیامین من راحیل، وفي الشمال دان ونفتالي وأشیر أبناء الجاریتین. 

 - مركز الموكب "الالویون" ٤

إن كان هذا الشعب قد صار أمة مقدسة إذ قبل اإلیمان باهللا الحّي، فإن سبط الوي الذي تفرغ للعمل الروحي تماًما 
هو السبط المقدس، الذي یتفرغ لخدمة الخیمة وحملها، یحیط بها من كل جانب في وسط الجماعة. كأنه رمز للسید 
المسیح االبن الوحید الذي حّل وسط البشریة لكي یدخل بها إلى مقدساته اإللهیة یتمتعون بحضن أبیه، یشفع فیهم 

بدمه الكریم خالل ذبیحة صلیبه. 

 یبدو أن أبناء –: [استقر الالویون في وسطهم حول خیمة اهللا ألنهم أكثر قرًبا هللا العالمة أوریجانوسفي هذا یقول 
الالویین قد تأهبوا في الدائرة من جمیع نواحیها في وسط أبناء إسرائیل مختلطین مع اآلخرین ومتداخلین 

)، یظهر أمام وجه ٢٥: ٧، ٢٤: ٩، ٢٠: ٦معهم...لتبحث عن خیمة اهللا حیث دخل یسوع لكي یعد لنا الطریق (عب
]. ÏÔاهللا یتشفع فینا

 - مؤخرة الموكب "الغرب" ٥

وهي محلة إفرایم، تأتي في تحركها بعد الالویین مباشرة. 

15  Ibid 2: 2. 

16    Ibid, hom 3. 
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 - الجناح األیسر "الشمال" ٦

وهي محلة دان، آخر من یتحرك... 

 - ختام الترتیب ٧

ختم الحدیث بتأكید أن ما أمر اهللا به موسى وهرون قد تحقق فعالً . 
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 الالویون فدیة عن الشعب –األصحاح الثالث 
إن عدم إحصاء سبط الوي مع بقیة األسباط كرجال حرٍب ال یعني إعفاءهم عن العمل أو سلوكهم بروح أرستقراطي 
متشامخ، إنما إلتزامهم بالعمل الروحي عوض أبكار الشعب. لقد خصص الوحي عدة أصحاحات للحدیث عنهم تبدأ 

بمعاقبة بعضهم بالموت من أجل شرهم. 

 ٤ – ١ عقاب األشرار منهم  – ١

 ١٣ – ٥ الالویون عوض األبكار – ٢

 ٣٨ – ١٤ تقسیم العمل   – ٣

 ٤٣ – ٣٩ إحصاء الالویین  – ٤

 ٥١ – ٤٤ دفع فدیة عن الزیادة  – ٥

 

 عقاب األشرار منهم – ١

سقط إبنا هرون ناداب وأبیهو في تقدیم ناٍر غریبة أمام الرب فماتا ولم یكن لهما أوالد، فكهن األخوان الصغیران 
العازار وایثامار أمام هرون أبیهما. 

كلمة "ناداب" تعني "كریم"، و"أبیهو" تعني "أبي هو". مع عذوبة إسمیهما وبالرغم من كونهما من القالئل جًدا الذین 
)، لكنهما سقطا تحت ١: ٢٨) وكرسوا كهنة للرب (خر١: ٢٤سمح لهم الرب أن یصعدوا على جبل سیناء (خر

). لقد ابتدأا بالروح ٦: ٢٦؛ عد٧-١: ١٠غضب اهللا واللعنة وفقدا حتى حیاتهما الزمنیة ألنهما كسرا الوصیة (ال
لكنهما كمال بالجسد فلم یشفع فیهما إسماهما وال لقبهما وال إنتسابهما لهرون وال إختیار الرب لهما للعمل 

الكهنوتي...إلخ، بل بالعكس صارت هذه األمور كلها سّر دینونة لهما، فیقدر ما یتمتع به اإلنسان من عطایا إلهیة 
ویدخل تحت نیر المسئولیة وتصیر له معرفة یطالب بأكثر! 

یرى البعض أنهما كانا في حالة سكر حینما فعال هذا، لذلك حرم اهللا على الكهنة دخول خیمة اإلجتماع بعد شرب 
). ویرى البعض أن سّر إنحرافهما أنهما خدما بإرادتهما الخاصة دون مشورة أبیهما، لهذا أمر الرب ٩: ١٠الخمر (ال

)، أي صار الكهنة ٥، ٤أن یقف الالویون أمام هرون الكاهن لیخدموه كما كهن األخوان الصغیران أمامه (ع
والالویون یخدمون بروح التلمذة. ولعله أراد منذ بدء تاریخ الكهنوت الموسوي إعالن خطورة العمل الكهنوتي إن دخل 
فیه روح الكبریاء واإلعتداد بالذات وسلك كل منهم بهواه الشخصي بغیر تلمذة. أقول بل وللكهنة یتتلمذون على الرب 

بفسه بین یدیه! 

أخیًرا كان الالویون في الحقیقة یمثلون دور الشمامسة، هم یذبحون والكهنة یرشون الدم ویحرقون الشحم، هم یعدون 
البخور والكهنة یقدمونه للرب. إن الشماس معین للكاهن في كل خدمته الروحیة وعمله الرعوي. 
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 الالویون عوض األبكار – ٢

. فإن اهللا في حبه )٩" (عِإنَُّهْم َمْوُهوُبوَن لُه ِهَبًة ِمْن ِعْنِد َبِني ِإْسَراِئیل "ما أعذب العبارة اإللهیة القائلة عن الالویین: 
لإلنسان یرید أن یدخل دوًما في معامالت معه، فیها عطاء وأخذ، فكما یعلن اهللا حبه لنا بالعطاء یهبنا فرصة لرد 

الحب بالحب بأن یأخذ من أیدینا، لقد لهذا الشعب وجوده وحیاته، وأخرجهم من أرض العبودیة، فصاروا جمیًعا مدینین 
 –له بكل حیاتهم، لهذا ترك لهم مجال التبادل في الحب فتقبل منهم هذا السبط هبة الشعب هللا! إنه یعلن على الدوام 

 أنه محتاج وعطشان یطلب عطیة اإلنسان له، ال لعجٍز في اإلمكانیات اإللهیة إنما للدخول مع –في كل جیل 
اإلنسان في عالقة حب مشترك. إنه ال یقبل مطلًقا أن یعطي دون أن یأخذ لئال یشعر اإلنسان بصغر نفسه وعجزه 

عن التعبیر عن حبه هللا. 

كثیًرا ما تحدث في األسفار السابقة عن البكور والعشور والنذرو، واآلن یعلن قبوله بكور الشعب بقبوله "سبط الوي" 
هبة الشعب له. واآلن، لماذا إختار هذا السبط؟ وماذا یقصد بإعتباره بكور الشعب؟ 

أوالً : لماذا أختیر سبط الوي عوض بكور الشعب؟ 

َوَقال الرَّبُّ ِلُموَسى: «َوَها ِإنِّي َقْد َأَخْذُت الالِویِّیَن ِمْن َبْیِن َبِني ِإْسَراِئیل َبَدل ُكلِّ ِبْكٍر َفاِتِح َرِحٍم ِمْن َبِني ِإْسَراِئیل "
). ١٣-١١" (ع» ...َألنَّ ِلي ُكل ِبْكرٍ . َیْوَم َضَرْبُت ُكل ِبْكرٍ  َفَیُكوُن الالِویُّوَن ِلي.

لم یكن الوي االبن البكر لیعقوب بل االبن الثالث بعد رأوبین وشمعون. وكأن اهللا أراد أن یؤكد لشعبه منذ البدایة أن 
البكوریة ال تقوم على أساس جسدي، أي حسب العمر، وٕانما حسب اإلستعداد واإلستحقاق. لقد جاء السید المسیح بكر 
البشریة كلها مع أنه تجسد في ملء األزمنة، وفقد آدم بكوریته إذ جلب للبشریة الموت عوض البركة. هكذا كما تخطى 

 آدم األول كما تخطى أیًضا مستلم الشریعة موسى – السید المسیح –الوي أخویه رأوبین وشمعون تخطى آدم الثاني 
النبي كأول قائد للشعب...وتقدم السید بكًرا للبشریة المؤمنة به بكونه االبن الوحید المحبوب لدى اآلب.  

: [أال یعلمنا هذا بأن الذین أعتبروا أبكاًرا أمام اهللا لیسوا هم األبكار حسب المیالد العالمة أوریجانوسفي هذا یقول 
الجسدي إنما اختارهم اهللا بسبب حسن إستعدادهم. هذا ما حدث بالنسبة ویعقوب الرجل الثاني إذ حسبه اهللا بكًرا ونال 

) بفضل إصابة أبیه بالعمي بسماح إلهي، وذلك لحسن إستعداد قلبه الذي رآه فیه اهللا، إذ ١١: ٢٧بركات البكوریة (تك
، ٢: ١ط مال١٢، ١١: ٩قیل "وهما لم یولدا بعد وال فعال خیًرا أو شًرا...مكتوب أحببت یعقوب وأبغضت عیسو" (رو

 ].ÏÕ). هكذا لم یكن الالویون أبكاًرا حسب الجسد لكنهم ثبتوا كأبكار...٣

وقد سبق لنا الحدیث عن البكور كرمٍز للسید المسیح البكر، وكیف ظهرت وأیًضا بالبكور كأول وصیة بعد خروج 
...ویالحظ هنا أن اهللا یتحدث عن الالویین الذین هم أبكاره أنهم "من بین (وسط) بني ÏÖ)١: ١٣الشعب مباشرة (خر

17 Ibid 3: 1.  

ÏÖ  ١٣راجع تفسیرنا لسفر الخروج، أصحاح. 
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). لقد قبلهم كهبة من الشعب، وهم وسط البشریة كواحٍد منهم، إذ یقول الكتاب "في وسطكم قائم الذي ١١إسرائیل" (ع
). ٢٦: ١لستم تعرفونه" (یو

بكوریة السید المسیح تختلف عن بكوریة الناس، ففي القدیم حین تمتع یعقوب بالبكوریة ُحرم أخاه عیسو منها، وحین 
صار الالویون أبكاًرا فقد رأوبین بكوریته...أما السید المسیح إذ جاء إلى العالم بكًرا فتح الباب أمام كل البشریة لكي 

تنعم بالبكوریة خالله أو باإلتحاد معه. لقد أسس "كنیسة األبكار" وحسب مؤمنیه أبكاًرا...إننا لسنا كعیسو نحزن ونبكي 
ألن یعقوب إغتصب منه بكوریته بل نفرح ونتهلل ألن یسوعنا فتح لنا باب البكوریة. 

. یكشف عن مركز الخادم كفدیة عن )٤١" (عَفَتْأُخُذ الالِویِّیَن ِلي. َأَنا الرَّبُّ . َبَدل ُكلِّ ِبْكر"أخیًرا، فإن قول الرب 
مخدومیه، قبله الرب عوض البكر لكي یخدم شعب اهللا ویحمل أتعابهم وآالمهم وضعفاتهم، لكي یبلغ بهم في المسیح 

إلى الحضن اإللهي. إنه فدیة یشتهي أن یموت ویحیا الكل! 

 تقسیم العمل – ٣

 بالخیمة – كما سبق فقلنا –قسم اهللا بني الوي إلى ثالث رتب بجانب الكهنة، وحدد مواقعهم وعملهم. فقد أحاطوا 
على شكل صلیب. من جهة الشرق هرون وكهنته مع موسى النبي، ومن الجنوب (الجناح األیمن) یسكن بنو قهات، 
ومن الشمال (الجناح األیسر) یسكن بنو مراري، وفي القاعدة (الغرب) یسكن بنو جرشون، هذا هو الصلیب المحیط 

بالخیمة والذي یقع في منتصف الجماعة كلها والتي تكمل صلیًبا ضخًما. 

هنا نرى في رأس الصلیب (الشرق) موسى وهرون وكهنته إشارة إلى السید المسیح رأس الكنیسة اهللا هو كلمة اهللا 
(یرمز لها بموسى مستلم الشریعة) والكاهن األعظم (هرون). أو بمعنى آخر خالل الصلیب نتالمس مع السید المسیح 

الذي قدم لنا الوصیة اإللهیة منقوشة بالحب العملي خالل الدم الطاهر وشفاعته الكفاریة خالل كهنوته األبدي. أما 
قاعدة الصلیب فیقطنها بنو جرشون أي أبناء "المطرودة" أو "المنفي" أو "الغریب"، فقد تحقق الصلیب وصار "للیهود 

). أما الجناح األیمن فیقطنه بنو قهات أي أبناء "المجمع" حیث تتحطم العداوة ٢٣: ١كو١عثرة وللیونانیین جهالة" (
وتحل الشركة مع اهللا والناس، فیتحد السمائیون مع األرضیین وتجتمع األمم والشعوب مًعا. وفي الجناح األیس یسكن 

بنو مراري إشارة إلى المّر الذي احتمله السید من أجلنا! 

قسم العمل بین رتب الالویین الثالثة هكذا: 

 مع أن جرشون هو االبن البكر لالوي لكنه جاء بعد قهات، إذ صار لألخیر أفضلیة حسب  بنو جرشون:–أوًال 
إستعداد قلبه ال حسب المیالد الجسدي. وال یعتبر بنو جرشون كهنة بل مساعدین لهم یحرسون المسكن والخیمة 

 من الذكور، وقد عین لهم ٧٥٠٠وغطاءها وسجف (ستارة) باب خیمة اإلجتماع وأستار الدرا...الخ. كان عددهم 
عجلتان وأربعة ثیران لمساعدتهم أثناء الرحیل. تفرغوا إلى قبیلتین هما اللبنیین والشمعیین، وأعطیت لهم ثالث عشر 

). ٣٣-٢٧: ٢١مدینة في أرض الموعد (یش

 خرج منهم موسى وهرون الذي تسلم الكهنوت هو وبنوه. وقد تسلم البقیة العمل لمساعدة الكهنة، بنو قهات: –ثانًیا 
لهم أفضلیه على الرتب األخرى، یقومون بحراسة التابوت والمائدة والمنارة والمذبحین وأمتعة القدس التي یخدمون بها 
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والحجاب وكل خدمته. أثناء الرحیل یحملون هذه المقدسات على أكتافهم بعد أن یغطیها الكهنة، لهذا لم یوهب لهم 
 من الذكور، أكثر من القسمین اآلخرین، إنقسموا إلى أربعة عشائر: العمرامیون ٨٦٠٠عجالت وثیرات. كان عددهم 

)، ولبقیة ٤: ٢١والیصاریون والحبرونیون والفریئیلیون. كان لبني هرون القهائیین في كنعان ثالث عشر مدینة (یش
) والذین ٢٦، ٢٥أي١). وكانو من جملة الفرق التي رتبها داود للتسبیح (٢١، ٥: ٢١بني قهات عشر مدن (یش

) وقد حصلوا على شرف وغنى. ٥: ١٥أي١ساعدوا في جلب التابوت إلى أورشلیم (

 إلتزموا بحراسة ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وأعمدة الدار...الخ. وٕاذ  بنو مراري:–ثالثًا 
 من الذكور، إنقسموا إلى ٦٢٠٠كانت هذه األشیاء ثقیلة الوزن أعطي لهم أربعة عجالت وثمانیة ثیران، كان عددهم 

: ٧٧، ٦٣: ٦أي١؛ ٤٠: ٣٤، ٧: ٣١عشریتین: المحلیون والموشیون، وفي كنعان عین لهم إثنتا عشر مدینة (یش
٨١ .(

 في هذه الرتب الثالثة مع هرون وكهنته صورة للرتب األربعة السماویة، إذ جاء في  ×Ïالعالمة أوریجانوسرأى 
الرسالة إلى العبرانیین: "قد أتیتم إلى جبل صهیون وٕالى مدینة اهللا الحّي أورشلیم السماویة وٕالى ربوات هم محفل 

). وكأن السماء في رأیه أربع رتب (جبل صهیون، ٢٣، ٢٢: ١٢مالئكة وكنیسة أبكار مكتوبین في السموات" (عب
مدینة اهللا أورشلیم السماویة، ربوات هم محف مالئكة، كنیسة أبكار مكتوبین في السموات). یقول: [إجتهد بكل قوتك 

أن تنمو وتتقدم في أعمالك وحیاتك وعاداتك وٕایمانك وطریقة تصرفاتك حتى تبلغ كنیسة األبكار المكتوبین في 
السموات. فإن لم تستطع فلتبلغ درجة أقل...إن كنت ال تقدر أن تقترب من الربوات الذین هم محفل مالئكة وتصعد 

هذه الدرجة فعلى األقل تبلغ مدینة اهللا الحّي أورشلیم السماویة، وٕان كنت غیر قادر على بلوغ هذه فحاول على األقل 
]. ÐÎ)١٧: ١٩أن تتجه نحو جبل صهیون لكي تخلص على الجبل (تك

  إحصاء الالویین– ٤

 العالمة أوریجانوس نسمة، ویرى ٢٢٠٠٠أمر اهللا بإحصاء الالویین من الذكور من ابن شهٍر فصاعًدا فكان عددهم 
 ١٠٠٠ هو عدد الحروف العبریة كما أنه عدد اآلباء من آدم إلى یعقوب أصل األسباط. ولما كان رقم ٢٢أن رقم 

 حرًفا) الروحیة، خالل خدمتهم ٢٢یشیر للحیاة السماویة أو الروحیة، بهذا یكون الالویون بهذا الرقم یمثلون اللغة (
یجد جمیع األسباط بإمكانیة كتابة أسمائهم في السمویات. إنهم یمثلون جمیع الحروف فال یجد أحد عذًرا في عدم 

تسجیل إسمه. ومن ناحیة أخرى فهم یمثلون اآلباء الروحیین الذین من صلبهم جاء شعب اهللا. 

 دفع فدیة عن الزیادة – ٥

 نسمة عن الالویین المحصیین، فالتزموا ٢٧٣ نسمة أي یزیدون ٢٢٢٧٣إذ أحصي األبكار في الشعب وجد عددهم 
بتقدیم خمس شواقل فدیة عن كل نسمة، تقدم لهرون وبنیه. 

19  In Num. hom 3. 

20 Ibid. 
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" فتشیر إلى التسعة شهور التي یقیم فیها الجنین ٢٧٣غالًبا هذا الرقم من األبكار الذین ولدوا بعد الخروج، أما الزیادة "
 أیام رمز القیامة من األموات كما رأینا في تفسیرنا لسفر ٣) مضاًفا إلیها ٢٧٠ = ٣٠ x ٩في أحشاء أمه (

. كأن هؤالء المفدیین هم جمهور البشریة التي جاءت إلى العالم بعد أن تشكلت في األحشاء وتمتعت ÐÏالخروج
 هو حصیلة جمع ٢٧٣ أن رقم   ÐÐالعالمة أوریجانوسبالقیامة مع السید المسیح أي تولد جسدًیا وتولد روحًیا. ویرى 

، قائًال بأن الجنین یبقى في األحشاء تسعة شهور وغالًبا ما ینزل في الیوم الثالث من الشهر ٣ مضاًفا إلیها ٢٧٠
العاشر. 

أما الخمس شواقل التي تدفع كفدیة فتشیر إلى تقدیس كل الحواس الخمس، لكي یصیر الكل عذارى حكیمات یدخلن 
). ٢٥مع العریس إلى الفرح األبدي (مت

ÐÏ  ،١٩٨١راجع للمؤلف: سفر الخروج. 

22  In Num. hom4. 
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 تنظیم خدمة الالویین –األصحاح الرابع 
بعد أن تحدث عن الالویین بصفة عامة عاد لیؤكد في شيء من التفصیل عمل الرتب الثالثة مع تحدید سن العمل 

وعمل إحصاء لكل رتبة. 

... ٢٣، ٣ سن خدمة الالویین  – ١

 ٣٣ - ٤ تنظیم الخدمة بینهم  – ٢

...الخ ٥ حمل الخیمة وأثاثاتها  – ٣

...الخ ٥ تغطیة المقدسات  – ٤

 سن خدمة الالویین – ١

) أنه ٤٧، ٤٣، ٣٩، ٣٥، ٣٠، ٢٣، ٣لقد أكد الوحي في هذا األصحاح سن الخدمة بالنسبة لالویین سبع مرات (ع
من ابن ثالثین سنة إلى ابن خمسین سنة. إن كان في إحصائهم كبكور للرب بدأ بسن شهر فصاعًدا، لكن في العمل 

یطلب السن القادر على تنفیذ ما یؤمرون به، مقدمین هللا أفضل فترة في حیاتهم. 

سن الثالثین عند الیهود هو سن الرجولة والنضوج، لهذا ال یبدأ الكاهن أو النبي عمله إالَّ ببلوغه هذا السن. غالًبا ما 
یتربى الكهنة واألنبیاء حول الخیمة أو الهیكل، یساعدون في بعض األعمال أي یتتلمذون حتى إذا ما بلغوا هذا السن 

یتسلمون العمل ویحملون المسئولیة. 

إن كانت أیام العمل هي ستة أیام في األسبوع، فإنه یلیق بخادم الرب أن یكون مقدًسا في كل حواسه الخمس كل أیام 
 فله قدسیته الخاصة في العهدین ٥٠). فرقم ثالثون یشیر إلى حیاة التقدیس الداخلیة. أما رقم ٣٠ = ٥ x ٦عمله (

القدیم والجدید، إذ یشیر إلى حالة العفو والتحرر من الذین أو من الخطیة. ففي العهد القدیم في السنة الخمسین أي 
في اإلحتفال بالیوبیل یحدث عفو عام وشامل، فیه یتحرر العبید وتسترد األراضي المرهونة وُیعفى عن المدینین، 

فیصیر عام راحة. وفي یوم الخمسین أیًضا حّل الروح القدس على التالمیذ في علیة لیهب الكنیسة طبیعة سماویة 
جدیدة متحررة من الخطیئة لها قوة اإلنطالق نحو السمویات. وحینما قدم السید المسیح مثًال عن اإلعفاء من الدیون 
قال كان لدائن مدینان على الواحد خمسون وعلى اآلخر خمسمائة فسامحهما كلیهما. وحینما بدأ إبراهیم أب اآلباء 

)...هكذا جاء ١٤: ١٨یشفع في سدوم وعمورة لكي یعفو الرب عنهما سأل إن كان یوجد خمسون باًرا هو یعفو؟ (تك
هذا الرقم في الكتاب المقدس یمثل حالة العفو. وكأن الالویین في هذا السن یعفون من الخدمة على األرض لیستعدوا 

لإلنطالق إلى خدمة الهیكل السماوي، إنهم یخرجون من العربون لیتمتعوا بكمال المجد. 

 یلتزم الالویون بدء العمل في سن الخامسة والعشرین، لیقضوا خمس سنوات تحت اإلختیار والتلمذة ٢٤: ٨في عدد
 یشیر إلى ٥ حیث رقم  ÐÑ یشیر إلى التقدیس الكامل٢٥ أن الرقم العالمة أوریجانوسقبل استالمهم العمل. ویرى 
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: ٢٣أي١). وفي أیام داود النبي إذ كان العمل متزایًدا بدأ الالویون في سن العشرین (٢٥ = ٥ x ٥تقدیس الحواس (
)، لكنهم یبقون عشرة سنوات فترة تلمذة، أي حتى یبلغوا الثالثین من عمرهم. وقد بدأ القدیس یوحنا ٨: ٣؛ عز٢٤

المعمدان حدیثه في الثالثین، وأیًضا السید المسیح. وفي العهد الجدید طلب الرسول بولس أن یكون الخادم غیر 
) إذ یتطلب العمل الكهنوتي نضوًجا وحكمة وثباًتا، كما اشترط الرسول فیهم أن ُیختبر أوًال ٦: ٣تي١حدیث اإلیمان (

). ١٠: ٣تي١(

 تنظیم الخدمة بینهم – ٢

في هذا األصحاح یظهر اهللا كمسئول أول عن الخدمة وكل تدابیرها وتنظیم العمل بین الخدام الذین قام بتعیینهم 
ودعوتهم للخدمة. لقد حدد لكل فئة فال تهمل فیه وال تتعداه. فعند اإلرتحال یقوم هرون (رئیس الكهنة) وبنوه (الكهنة) 

بتغطیة المقدسات التي في القدس بأغطیة حدد اهللا مادتها. إلى هنا یقف عمل الكهنة لیقوم بنو قهات یحمل هذه 
المقدسات المغطاة على أكتافهم، وقد حذر اهللا من دخولهم لرؤیة المقدسات أو لمسها قبل تغطیتها لئال یموتوا، إذ قال 

ال َتْقِرَضا ِسْبَط َعَشاِئِر الَقَهاِتیِّیَن ِمْن َبْیِن الالِویِّینَ . َبِل اْفَعال لُهْم َهَذا َفَیِعیُشوا َوال َیُموُتوا ِعْنَد  ”لموسى وهرون: 
اْقِتَراِبِهْم ِإلى ُقْدِس اَألْقَداسِ . َیْدُخُل َهاُروُن َوَبُنوُه َوُیِقیُموَنُهْم ُكل ِإْنَساٍن َعلى ِخْدَمِتِه َوِحْمِلِه َوال َیْدُخُلوا ِلَیُروا الُقْدَس 

. )٢٠-١٨" (علْحَظًة ِلَئال َیُموُتوا

لقد حدد أیًضا ما یحمله بنو جرشون وما یحمله بنو مراري...هكذا یلتزم كل إنسان أن یعرف عمله في الكنیسة فال 
یتفاخر على غیره بما تسلمه من مسئولیات ومواهب وال تصغر نفسه بسبب ما یقوم به غیره، فإنه إذ یعمل فیما أوكل 

إلیه بأمانة ورضى یتكلل ویسیر العمل في تكامل. لیس المهم أن یكون اإلنسان أسقًفا أو كاهًنا أو شماًسا أو واحًدا 
من أفراد الشعب إنما أن یوجد أمیًنا في الموضع الذي وجد فیه من قبل الرب. یقول الرسول بولس: "أنواع خدم 

). في هذا ٦، ٥: ١٢كو١موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن اهللا واحد اهللا یعمل الكل في الكل" (
: [كونك قد أخذت موهبة أصغر فذلك لفائدتك. إذن ال تحزن كأنك مرذول، ألن اهللا القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

لم یصنع بك ذلك إحتقاًرا منه بك، وال لكونك أقل من اآلخرین، لكنه صنع ذلك لفائدتك. فلو حمل اإلنسان موهبة أكثر 
: [ال نحسب الذي یتكلم بالروحیات عظیًما الشیخ الروحاني]. ویقول ÐÒمن إمكانیته فستكون له غیر مفیدة وضارة له

من أجل سمو فهمه فقط، وذاك الذي ُیعلم األطفال ندعوه ناقص الفهم. فهناك أنواع مواهب كثیرة ولكن الروح واحد 
یفعل في جمیعهم كما یشاء، یعطي كل رعیة على یدي راعیها المرعي الذي یصلح لها، وال ینبغي على الذي یفسر 

]. ÐÓأن ینتفخ على ذاك الناشيء في اإلیمان

 حمل الخیمة وأثاثاتها – ٣

سبق فرأینا تقسیم هذا العمل "حمل الخیمة وأثاثاتها" على بني قهات وبني جرشون وبني مرارى. 

ÐÒ  ،٧٧٠، ص١٩٦٥للمؤلف: الحب الرعوي. 

ÐÓ ٧٧٥المرجع السابق، ص. 
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 على المقدسات التي في الخیمة من تابوت عهد ومنارة ومائدة مقدسة ومذبح بخور...الخ، العالمة أوریجانوسیعلق 
هذه كلها تشیر إلى فئات من القدیسین، أما حملهم على أكتاف بني قهات إنما یشیر إلى حمل هؤالء القدیسین على 

أكتاف المالئكة، إذ یقول: [لنفهم الخیمة بكونها جماعة القدیسین الذین یشملهم عهد اهللا. یوجد فیها أناس أكثر 
إستحقاًقا، إرتفعوا في البّر، فلقبوا بالمنارة. هؤالء بال شك هم الرسل الذین یضیئون باقترابهم من اهللا...وآخرون یلقبون 

) ویغذیها. آخرون یدعون مذبح ٦: ٥"المائدة المقدسة" إذ یحملون خبز اهللا الذي یجدد النفس الجائعة إلى البّر (مت
البخور، هؤالء الذین ینشغلون لیل نهار بالعبادة هللا في أصوام وصلوات، ال یطلبون فقط من أجل أنفسهم بل ومن 

أجل كل الشعب. الذین تسلموا هذه األسرار لقبوا تابوت العهد إذ لهم ثقة أكیدة یقدمون صلوات وابتهاالت وتضرعات 
لیصالحوا اهللا مع الناس، ویتوسلون إلى اهللا من أجل عصیان الشعب مسرعین إلى المذبح الذهبي. أیًضا الذین 

استحقوا فیض العلم وكثرة ثروة معرفة اهللا یصیرون شاروبیًما، إذ كلمة "شاروب" تعني "كمیة علم"... 

كل الذین تحدثنا عنهم أعاله خالل الرموز المتعددة یجب أن ُیحملوا على األكتاف، فإنه في رأیي الذین یحملونهم هم 
). ٤: ١المالئكة الذین أرسلوا لخدمة العتیدین أن یرثوا الخالص (عب

حًقا إذ تُثنى الخیمة مرة أخرى، حیث نبدأ في الدخول في القدس لنرحل إلى أرض الموعد تسند المالئكة الذین یعیشون 
بالحقیقة قدیسین في قدس األقداس. وحین ُتقام خیمة اهللا مرة أخرى یوجد هؤالء محمولین على أكتافهم ومرفوعین على 

أیدیهم. أمام هذا المنظر قال النبي بالروح: "ألنه یوصي مالئكته بك لكي یحفظوك في كل طرقك. على األیدي 
 .]ÐÔ)٢٢، ١١: ٩١یحملونك لئال تصدم بحجٍر رجلك" (مز

 تغطیة المقدسات اإللهیة – ٤

إذ تشیر هذه المقدسات إلى المؤمنین، فإنه تبقى هذه المقدسات مكشوفة داخل األقداس، لكنها متى حملت یلزم  .أ
أن ُتغطى. وكأنه یلیق بالمؤمنین أن یعیشوا في حیاة سّریة، تنفتح قلوبهم على اهللا، یعیشون مع اهللا بوجه 

مكشوف، یتحدثون معه في دالة وصداقة بال عائق، أما أمام الناس فال یكشفون أسرار حیاتهم الخفیة. هذا ما 
أكده السید المسیح بقوله "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ینظروكم وٕاالَّ فال لكم أجر عند أبیكم 

الذي في السموات...أما أنت فمتى صلیت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصِل إلى أبیك الذي في الخفاء، 
). ٧، ١: ٦فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك عالنیة" (مت

إنه ال یمنع العبادة الجماعیة، إنما یرفض أن تكون غایتها الظهور والمجد الباطل، إذ یقول:  "لكي ینظروكم" 
) في المزامیر ٤٦: ١)...والكنیسة األولى كانت تشترك في العبادة العامة في الهیكل یومًیا (أع١: ٦(مت

). لكن یلیق بالمؤمن حتى في ٤٦: ١والتسابیح والطلبات بجانب اإلشتراك في سّر األفخارستیا في الكنائس (أع
القدیس عبادته الجماعیة أن یدخل في عالقة خفیة مع اهللا ال یشعر بها حتى الواقفون بجواره. یقول 

لألب ]. وÐÕ: [إحترزوا من السلوك بالبر ألجل هذا الهدف، فتتركز سعادتكم في نظرة الناس إلیكمأغسطینوس

26  In Num. hom 5. 

ÐÕ  ١٦٩، ص١٩٨١للمؤلف: الموعظة على الجبل للقدیس أغسطینوس، طبعة. 
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 تلمیذ القدیس أغسطینوس تعلیق جمیل على الصالة الخفیة، إذ یقول: [نصلي بأبواٍب مغلقة، عندما إسحق
نصلي بشفاه مغلقة في هدوٍء وصمت كامل لذاك الذي یطلب القلوب ال الكلمات. ونصلي في الخفاء عندما نكتم 
طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المتقدة بحیث ال نكشفها إالَّ هللا وحده، فال تستطیع القوات المضادة (الشیاطین) 
أن تكشفها. لذلك یجب أن نصلي في صمٍت كامل، ال لنتحاشى فقط التشویش على إخوتنا المجاورین لنا...وٕانما 

لكیما نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذین یراقبوننا وباألخص في وقت الصالة، وبهذا تتم الوصیة: إحفظ 
]. ÐÖأبواب فمك عن المضطجعة في حضنك

حّذر اهللا الالویین من غیر الكهنة من لمس هذه المقدسات أو رؤیتها، فإن اهللا ال یرید أن یعرف أحد قدسیة  .ب
 عالقتنا معه سوى كهنته الذین یسندوننا بإرشاداتهم وصلواتهم.

 في تغطیة المقدسات بید الكهنة قبل أن یحملها بنو قهات رمًزا لعمل الكاهن الذي العالمة أوریجانوسیرى  .ج
 ، إنما یقدمها لهم قدر إحتمالهم.×Ðیعرف أسرار حكمة اهللا ویفهمها لكنه ال یقدمها للضعفاء كما هي لئال یهلكوا

 أیًضا في هذا األمر صورة لما كان علیه رجال العهد القدیم الذین حملوا المقدسات العالمة أوریجانوسیرى  .د
اإللهیة على أكتافهم، لكنها مغطاة ومحتجبة خالل الظالل والرموز، أما أبناء هرون الحقیقیون أي رجال العهد 

...في هذا ÑÎالجدید فقد اكتشفوا الحقیقة وعرفوا أسرارها فعرفوا الفصح الحقیقي والسبت الحقیقي والختان الحقیقي
 ).٧: ٢٥یقول إشعیاء النبي: "یفنى في هذا الجبل وجه النقاب" (

حملت األغطیة معاٍن جمیلة نذكر على سبیل المثال تابوت العهد الذي یوضع علیه غطاء من جلد ُتخس  .ه
). إذ یرمز تابوت العهد للسید المسیح المصلوب. لهذا إن ظهر في ٦یبسطون فوقه ثوًبا كله اسمانجوني (ع

الضعف مخفًیا وراد الجلد، لكنه في حقیقته كله سماوي (إسمانجوني). ظهر بالضعف وهو القوي! أما مائدة 
الوجوه فهي ترمز لربنا یسوع خبز الحیاة المقدم للبشریة، یبسطون علیه ثوًبا إسمانجونًیا (سماوًیا) ثم ثوًبا قرمزًیا 

(عالمة الدم) فغطاء من جلد التخس، وكأن السید هو الخبز السماوي النازل إلینا، یقدم ذاته مكسوًرا ألجلنا 
 (القرمزي)، مخفًیا عن األعین البشریة فنراه خبًزا ضعیًفا (جلد التخس).

ال أرید أن أكرر الحدیث فیما یخص المنارة الذهبیة والمذبح الذهبي، فإن كل منهما یغطى بثوٍب إسمانجوني 
علیه غطاء من جلد التخس. أما المذبح النحاسي فهو وحده اللي ُیغطى بثوٍب من األرجوان الذي هو لباس 
الملوك، ثم یبسطون علیه غطاء من جلد التخس. فإن كان المذبح النحاسي یشیر إلى ذبیحة الصلیب، فهو 

العرش الملوكي الذي خالله یملك الرب على قلوب مؤمنیه. 

أخیًرا لم یشیر الكتاب إلى غطاء للمرحضة وهي تشیر للمعمودیة، لكي یراها الكل فتسرع إلیها البشریة كلها! 

ÐÖ ٣٤: ٩للمؤلف: مناظرات یوحنا كاسیان. 

29  In Num. hom4. 
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 تقدیس المحلة –األصحاح الخامس 
اآلن إذ ُأقیمت خیمة اإلجتماع وسط المحلة وحدد موقع كل سبط وعمل الالویین، یعلن اهللا وجوب تطهیر المحلة كلها 

على المستوى العام، والمستوى الشخصي أي كل عضو فیها، والمستوى العائلي. 

 ٤ - ١ تنقیة المحلة ككل  – ١

 ١٠ - ٥ تنقیة كل مؤمن   – ٢

 ٢٩ - ١١ تنقیة كل عائلة (شریعة الغیرة) – ٣

 تنقیة المحلة ككل – ١

ٍس ِلَمیٍِّت . الذََّكَر "أمر اهللا موسى هكذا:  َأْوِص َبِني ِإْسَراِئیل َأْن َیْنُفوا ِمَن الَمَحلِة ُكل َأْبَرَص َوُكل ِذي َسْیٍل َوُكل ُمَتَنجِّ
ُسوا َمَحالِتِهْم َحْیُث َأَنا َساِكٌن ِفي َوَسِطِهمْ  . )٣، ٢ (عَواُألْنَثى َتْنُفونَ . ِإلى َخاِرِج الَمَحلِة َتْنُفوَنُهْم ِلَكْیال ُیَنجِّ

بإقامة الخیمة في وسطهم یحّل اهللا وسط شعبه، لكنه كقدوس ال یحل حیث الدنس والخطیئة. وجود اهللا یعني إعتزال 
). ١٤: ٦كو٢كل فساٍد ونجاسة "ألنه أیة خلطة للبر واإلثم، وأیة شركة للنور مع الظلمة؟!" (

إن كانت الكنیسة مترفقة جًدا مع الخطاة لكنها غیر مهادنة للخطیئة. إنها ال تحتمل وجود شر في حیاة أوالدها، إذ 
یقول الرسول: "ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخّمر العجین كله؟! إذًا نقوا فیكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجیًنا 
جدیًدا كما أنتم فطیر...كتبت إلیكم في الرسالة أن ال تخالطوا الزناة. ولیس مطلًقا زناة هذا العالم أو الطماعین أو 

الخاطفین أو عبادة األوثان، وٕاالَّ فیلزمكم أن تخرجوا من العالم...ألنه ماذا لي أن یدین الذین من خارج؟! ألستم أنتم 
). ٥كو١تدینون الذین من داخل؟! أما الذین من خارج فاهللا یدینهم، فاعزلوا الخبیث من بینكم" (

إننا ال ندین الذین هم خارج لكن بكل قوة یلزم تنقیة الكنیسة من داخل لكي ال یحمل أحد أعضائها خمیرة فساد. یقول 
: [توجد أعمال نظنها صالحة وهي ردیئة عند اهللا، ذلك أننا نتغاضى عن بعضنا القدیس أنبا شنودة رئیس المتوحدین

بعًضا فنخطيء في المواضع المقدسة، ألن الرب لم یغرس في الفردوس أشجاًرا صالحة وأشجاًرا غیر صالحة، بل 
غرسه من األشجار الصالحة فقط، ولم یغرس فیه أشجاًرا غیر مثمرة أو ردیئة الثمر...من هذا إعلموا أیها اإلخوة 

األحباء أنه ال یجب أن نمأل مساكن لیس المقدسة من الناس األشرار والصالحین كما في العالم المملوء من الخطاة 
والظالمین والقدیسین واألنجاس، ولكن الذین یخطئون ال یتركهم فیها بل یخرجهم. أنا أعرف أن األرض كلها هي 
للرب، فإن كان بیته كباقي األرض، فما هي میزته إذن على غیره؟! فإن كنت وأنا الكاهن أعمل الشر كما یعمله 
]. ÑÏاألشرار على األرض فال یحق لي أن أدعى كاهًنا، ألنه مراًرا كثیرة نخطيء وال نعرف كیف ندین أنفسنا بنا نقول

من كل أبرص وكل ذي سیل وكل متجنس لمیت، فالبرص والسیل ولمس جثمان المیت  لقد طلب الرب تنقیة المحلة
تعتبر هذه األمور نجاسة في نظر الشریعة الموسویة بكونه أموًرا تشیر إلى ثمر الخطیئة في حیاة اإلنسان. لكن إذ 

ÑÏ .عظة واردة في الساعة الحادیة عشر من یوم اإلثنین من البصخة المقدسة 
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جاء السید المسیح القدوس وحّل في وسطنا طهر المرضى بالبرص ولمس نازفة الدم فشفاها ولمس النعش لیقیم 
المیت. جاء ذاك القدوس الذي یسكب قداسته فینا، فیبدد برص الخطیئة ویوقف نزف الدم الملك للنفس ویقیمنا من 

الموت األبدي. 

 تنقیة كل مؤمن – ٢

طهارة كل المحلة على طهارة كل عضٍو فیها بتقدیم توبة صادقة وعملیة، إذ أوصى كل من یخطيء: 

 ).٧یقر بخطیئته التي ارتكبها (ع .أ

یرد ما أذنب به أو اغتصبه، فال تكون التوبة مجرد إعتراف بالخطأ لكن رد ما سلبه من حق اآلخرین مضاًفا إلیه  .ب
 الخمس.

تقدیم ذبیحة للكفارة، إن كنا نرد إلخوتنا ما سلبناه منهم مضاًفا إلیه الخمس لمصالحتهم، كیف نرد هللا حقه إالَّ من  .ج
خالل ذبیحة الصلیب الكفاریة؟! 

 تنقیة كل عائلة (شریعة الغیرة) – ٣

یمتد التقدیس إلى كل عضٍو كما إلى كل عائلة بكونها كنیسة البیت المقدسة. لقد إهتم بتقدیس البیت وتطهیره خاصة 
من الخیانة الزوجیة، إذ یتطلع اهللا إلى الزنا كأبشع خطیئة خاللها ینحل البیت ویفقد الرجل والمرأة وحدتهما مع الرب. 

إن إعترفت المرأة الزانیة تطلق وال تأخذ مهرها، أما إن لم تعترف فتشرب من الماء المقدس الذي یضعه الكاهن في 
إناٍء خزفي ویزرى علیه غبار من مسكنها فیصیر ماًء مًرا، تشربه وهي عاریة الرأس، فإن كانت مخطئة تتورم بطنها 
ویسقط فخذها أي یصیبها نوع من الشلل وتصیر عاًرا أمام الجمیع. أما إن كانت طاهرة فتلد وتنال مجًدا. هذه هي 

شریعة الغیرة على الزوجة. 

لقد أراد الرب قداسة البیت بكونه صورة مصغرة للجماعة كلها ال تقوم على التغطیة بل على القداسة الحقیقیة، إّما أن 
یعترف اإلنسان بزناه فینحل البیت ویقدم المخطيء توبة هللا، وٕاما أن یتستر فیفضحه اهللا ویصیر في آالٍم جسدیة 
ونفسیة ویتحطم إجتماعًیا بجانب هالكه األبدي. والعجیب أن اهللا تسلم هذا األمر بنفسه لیعطي طمأنینة للطرف 

 اِإلیَفِة ِمْن َطِحیِن َشِعیٍر "المضرور أو البريء. إنما على الرجل أن یتقدم هللا في كنیسته مقدًما مع إمرأته قربانها من 
. ال یصب علیه زیت ألنه )١٥" (عال َیُصبُّ َعلْیِه َزْیتًا َوال َیْجَعُل َعلْیِه ُلَبانًا َألنَُّه َتْقِدَمُة َغْیَرٍة َتْقِدَمُة ِتْذَكاٍر ُتَذكُِّر َذْنباً 

 فإنها تنفضح ولیس من زیت یطیب – إن كانت خاطئة –تقدمة مّر إذ تمررت نفس رجلها، وبسب عدم إعترافها 
جرحها وال من لبان (صالة) یشفع فیها! هذا نصیب اإلنسان الذي یكتم خطایاه، فإنه ال ینجح. 

حًقا ما أحوجنا في مشاكلنا العائلیة أن نتقدم بمرارة قلبنا هللا في كنیسته ویعترف كٍل منا بخطئه ونقدم نفوسنا المرة 
قرباًنا له...وٕاذ نلقي بأتعابنا على اهللا ال نعوك نتشكك في بعضنا البعض. 

 وكأن كلمة اهللا –في هذه الشریعة الغبار یشیر إلى الموت، یحول المیاه إلى مرارة، بینما الماء یشیر إلى الكلمة 
یصیر سّر حیاة لحیاة وموت لموت. إنه یفضح النفس إن كانت متعجرفة ودنسة تدخل تحت الموت واللعنة والمّر، 
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وٕان كانت طاهرة كعروٍس للمسیح مقدسة فیه فتحمل مجًدا وتلد ثمار الروح ویكون لها فضائل كثیرة. لهذا یقول 
المرتل: "إختبرني یا رب واعرف قلبي، إمتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فّي طریق باطل واهدني طریًقا أبدًیا" 

). ٢٤، ٢٣: ١٣٩(مز
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 نذیر الرب –األصحاح السادس 
بعد أن أعلن اإللتزام بالتطهیر على المستوى العام والشخصي والعائلي قدم شریعة خاصة بالذین یقدمون حیاتهم 

مكرسة للرب أي لإلنسان النذیر. 

 ٢ - ١ نذیر الرب   – ١

 ٨ - ٣ صفاته والتزاماته  – ٢

 ١٢ - ٩ تطهیره إذا لمس میًتا  – ٣

 ٢١ - ١٣ شریعة إكمال أیام نذره  – ٤

 ٢٦ - ٢٢ مباركة الكهنة الشعب  – ٥

 نذیر الرب – ١

. ولكي نفهم )٢، ١" (عَوَأَمَر الرَّبُّ ُموَسى: ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل: ِإَذا اْنَفَرَز َرُجٌل َأِو اْمَرَأٌة ِلَیْنُذَر َنْذَر النَِّذیِر ِلَیْنَتِذَر ِللرَّبِّ "
شریعة النذیر الواردة هنا نقدم فكرة مبسطة عن نذیر الرب عند الیهود قدیًما. 

كلمة "نذیر" مأخوذة عن الفعل العبري "نذر" أي "تكرس" أو "تخصص". ففي سفر التكوین إذ بارك یعقوب أوالده طلب 
)، ٢٦: ٤٩البنه یوسف أن تحل علیه بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت...فدعاه "نذیر إخوته" (تك

كأن قلبه قد تخصص للرب. وفي مراثي ارمیا دعى أشراف أورشلیم بهذا اللقب لتوبیخهم، إذ قیل "كان نذرها أنقى من 
). كأن النذیر یجب أن یكون نقًیا ٨، ٧: ٤الثلج وأكثر بیاًضا من اللبن...صارت صورهم أشد ظالًما من السواد" (

وطاهًرا لكن لألسف وجد أشد ظالًما من السواد، عوض أن یتكرس قلبه للنور اإللهي سلم قلبه لظلمة الخطیئة. 

لكن هذا اللقب خصص للذین كرسوا وقتهم هللا بناًء على تعهد یتعهد به أناس في حضرة الرب. هؤالء منهم من ُنذروا 
وهم في بطون أمهاتهم وبقوا هكذا كل أیام حیاتهم نذیرین للرب، ومنهم من ُنذروا لمدة معینة، من هؤالء النذیرین 

). وال یزال نذر األبناء لمدة محددة ١٥: ١) ویوحنا المعمدان (لو١١: ١صم١) وصموئیل (٥: ١٣شمشون (قض
شائًعا في الشرق خاصة بین إخوتنا الكاثولیك. ولعل فكرة بیوت العذارى وجماعات المتبتلین التي ظهرت في الكنیسة 
األولى وتطورت حتى ظهرت الحركة الرهبانیة بكل أشكالها جاءت عن فكرة نذر اإلنسان حیاته هللا، مشتاًقا أن یقدم 
كل طاقاته للعبادة، متخلًیا بمحض إرادته عن مباهج الحیاة الزمنیة المحللة وعن كل رباط دموي لكي ال ینشغل إالَّ 

باهللا موضوع حبه. 

 صفاته والتزاماته – ٢

، أي یقدم حیاته بكل طاقاتها لخدمة اهللا والعبادة له. في العهد القدیم غالًبا "نذیر الرب"لعل أهم صفة للنذیر أنه  .أ
ما كان النذیر یقضي وقته في دراسة الشریعة وممارسة العبادة وأعمال المحبة لآلخرین. كأن أساس النذر هو 

 إنشغال اإلنسان باهللا ووصیته وخدمته في إخوته األصاغر.
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ال َیْشَرْب َخل الَخْمِر َوال َخل "ترك مباهج العالم، فقد حرم النذیر لیس فقط من شرب الخمر والمسكر وٕانما أیًضا  .ب
ُكل َأیَّاِم َنْذرِِه ال َیْأُكل ِمْن ُكلِّ َما ُیْعَمُل ِمْن 4الُمْسِكِر َوال َیْشَرْب ِمْن َنِقیِع الِعَنِب َوال َیْأُكل ِعَنبًا َرْطبًا َوال َیاِبساً . 

 أن الكرمة نوعان: مقدسة وشریرة، األب میثودیوس. یرى )٤، ٣" (عَحتَّى الِقْشرِ  (البذار) َجْفَنِة الَخْمِر ِمَن الَعَجمِ 
إذ یقول: [هذا یعني أن الذي یكرس حیاته للرب ویقدمها له ال یأخذ من ثمر زرع الشرّ ...إد یسبب كسًرا وتشتیًتا 
للذهن. فإننا نعلم من الكتب المقدسة نوعین من الكرمة تنفصل الواحدة عن األخرى، وهما غیر متشابهین، واحدة 

 ].ÑÐتنتج خلوًدا وبًرا واألخرى تنتج جنوًنا وعتًها

إن كان المسكر یفسد ذهن اإلنسان ویفقده إتزانه فإن النذیر لیس فقط یمتنع عن المسكر والخمر بل وكل ما یمت 
إلیه بصلة، فال یشرب حتى عصیر العنب الطازج أو المجفف وال ما یعمل من العنب أو حتى بذاره أو قشرته إنه 

من أجل الرب یترك حتى ما هو محلًال بمحض إرادته، ال كشيء دنس أو نجس یهرب منه ولكن لكي یهتم 
). ٤بالطعام اآلخر، قائًال مع السید المسیح "طعامي أن أعمل مشیئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (یو

). ولعل اهللا أمر بامتناعهم عن الخمر ١١: ٢إعتبر الرب من یقدم خمًرا للنذیر یكون كمن یعثره ویجربه (عا
)... ٧: ٢٨؛ إش٥: ٣١خشیة أن یسكروا فینسوا الوصیة (أم

لقد تطلع الیهود إلى السید المسیح كنذیر لكنهم فوجئوا به یبدأ خدمته بتحویل الماء خمًرا في عرس قانا الجلیل، 
یشارك الخطاة والئمهم فاتهموه أنه أكول وشریب خمر، أما هو فقد أراد أن یوجه أنظارهم إلى المفهوم الروحي 

للتكریس ال الوقوف عند الحرف القاتل والشكلیات الناموسیة. 

التخلي عن المجد الزمني: یقول الرسول بولس "أم لیست الطبیعة تعلمكم أن الرجل إن كان یرخي شعره فهو  .ج
ال َیُمرُّ ُموَسى َعلى َرْأِسهِ . ِإلى َكَماِل اَألیَّاِم الِتي  ")، ومع هذا یطلب اهللا من النذیر أن ١٤: ١١كو١عیب له؟!" (

. ففي ترك الشعر تنازل عن كرامته الزمنیة وعدم )٥" (عاْنَتَذَر ِفیَها ِللرَّبِّ َیُكوُن ُمَقدَّسًا َوُیَربِّي ُخَصل َشْعِر َرْأِسهِ 
إنشغال بالجسدیات، معطًیا الفرصة لنفسه أن ینشغل بالسمویات وأمجادها. لقد حاول الیهود أن یقیموا السید 

 المسیح ملًكا أرضًیا فاختفى عن أعینهم!

عدم اإلنشغال بعالقاٍت جسدیة دمویة. یطلب اهللا من النذیر أالَّ یحزن عند إنتقال أقربائه حسب الجسد، إذ یقول:  .د
. إنه یرید أن یرتفع بالنذیر إلى فوق )٧"ال یتنجس من أجلهم عند موتهم ألن انتذار إلهه على رأسه" (ع

العالقات الجسدیة، فیرى في الكل إخوته وعائلته، یهتم بخالص نفوسهم وأبدیتهم. لهذا قال السید للذي إستأذنه 
). وحینما قیل له: "هوذا ٦٠: ٩أن یدفن أباه "دع الموتى یدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وناد بملكوت اهللا" (لو

) مّد یده نحو تالمیذه وقال "ها أمي واخوتي، ألن ٤٧: ١٢أمك واخوتك واقفون خارًجا طالبین أن یكلموك" (مت
من یصنع مشیئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي". إنه لم یرفض العالقات الدمویة لكنه رفعنا لنرى 

في كل المؤمنین أعضاء معنا في العائلة السماویة، فتبتلع الشركة الروحیة كل عالقة جسدیة وترتفع بها. 

32  Fr. Methodius: Banquet of The Ten Virgins, 5: 4. 
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 تطهیره إذا لمس میًتا – ٣

إرتبط الموت بالخطیئة كثمرة من ثمارها، لهذا ُحسب لمس المیت نجاسة حسب الشریعة الیهودیة، حتى وٕان كان 
المیت نبًیا أو قدیًسا، لهذا حذر على النذیر من لمس المیت. فإذا حدث موت مفاجيء فتنجس رأس النذیر، یبقى 

النذیر سبعة أیام ثم یحلق رأسه یوم طهره، وفي الیوم الثامن یقدم یمامتین أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى بیت خیمة 
اإلجتماع، فیقدم الكاهن ذبیحة خطیئة ومحرقة لیكفر عنه، ویبدأ النذیر أیام نذره من جدید وتسقط األیام األولى ألنه 

نجس إنتذاره. 

مع أن ما حدث تم فجأة وال ذنب للنذیر فیها لكنه هكذا أراد اهللا أن یوضح لنا مدى بغضه للدنس وحبه للقداسة 
والطهارة، فإن الدنس حتى وٕان جاء فجأة بغیر إرادة لكنه یرد اإلنسان إلى حیث بدأ من جدید ویفقده أیام جهاده 

)، إذ ذهب إلى الموضع ٨: ١٢) فبدأ مسیرته من جدید (تك١٢األولى. لقد أخطأ أبونا إبراهیم بذهابه إلى مصر (تك
). لقد ٤، ٣: ١٣الذي سبق أن كانت فیه خیمته بین بیت إیل وعاي، إلى موضع المذبح الذي عمله هناك أوًال (تك

خسر إبراهیم هذه الفترة من حیاته ألنه انحرف عن الطریق الذي رسمه له الرب، وبعد مشقة بدأ من نقطة البداءة. 
حًقا إن اإلستسالم للضعف مرة یفقد اإلنسان الكثیر من البركات اإللهیة التي تمتع بها، ویجعل حیاته فاترة وبالجهد 

یبدأ من جدید! 

 إكمال حیاة النذیر – ٤

قلنا أن الحدیث هنا خاص بالنذیر لفترة محددة، وقد جاء في التلمود أن الحد األدنى للنذر هو ثالثون یوًما، حتى وٕان 
) عن بولس الرسول أنه نذر نفسه لمدة أسبوع. ٢٧: ٢١نذر اإلنسان مدة أقل. غیر أننا نقرأ في سفر أعمال الرسل (

عند إكمال النذیر أیام نذره یلتزم بطقس معین یكشف األساس الروحي الذي علیه تبنى حیاتنا في المسیح یسوع ربنا، 
حیث صارت مكرسة له، هذه التي یصیر كمالها بالحق عندما نخلع خیمتنا األرضیة وندخل إلى الراحة في حضن 

اآلب. وقد جاء الطقس هكذا: 

. وكأن ÑÑیقدم النذیر ذبیحة محرقة وسالمة وتقدمة، األمور التي تمثل جوانب متمایزة ومتكاملة لسّر الصلیب .أ
 نذرنا وجهادنا في هذا العالم لن ُیقبل وال یصیر كامًال إالَّ من خالل ذبیحة الصلیب الكفاریة.

)، وهي غیر محدودة. وكإن ذبیحة المسیح الكفاریة تلتحم مع ٢١یقدم النذیر تقدمة أخرى قدر إمكانیاته (ع .ب
تقدمتنا ما استطعنا، فیرتبط حب اهللا بحبنا، وعمل اهللا المجاني بجهادنا. لقد ترك باب العطیة مفتوًحا لكي یتسع 

 قلبنا من یوٍم إلى یوم بالحب الباذل في غیر حدود.

ÑÑ  :أرجو الرب أن أعید شرحها  ٧- ١ سفر الالویین، تفسیر أصحاحات ٣كنیسة مارجرجس باسبورتنج: دراسات في الكتاب المقدس)
 بتوسع).
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یحلق شعره ویلقي به في نار ذبیحة السالمة لتعود إلیه كرامته ال على أساس زمني عالمي بل كرامة شركة  .ج
األمجاد األبدیة. أما إلقاء الشعر في نار ذبیحة السالمة فیشیر إلى دموع المجاهدین التي یمسحها السید المسیح 

 بیدیه في الیوم األخیر، وتصیر أتعابهم وجهادهم سّر سالم أبدي فائق في المسیح یسوع الممجد.

یشرب خمًرا كرمٍز إلى التمتع بالفرح والبهجة عوض األتعاب واألحزان التي قبلناها في هذا العالم من أجل  .د
 اإلیمان بالسید المسیح ربنا.

هكذا یكمل طقس إكمال أیام نذرنا حینما نخرج من هذا العالم، مختفین في ذبیحة الصلیب المجانیة مقدمین جهادنا 
الذي مارسناه بالنعمة اإللهیة، فیمسح اهللا دموعنا ویمأل حیاتنا بالفرح األبدي. 

هكذا الطقس في الحقیقة ال یكمل فینا إالَّ ألن السید المسیح رأسنا قد أكمله على مستوى إلهي فائق، فمن أجلنا صار 
كنذیر مقدًما حیاته في طاعة كاملة ألبیه. إنه لم یقدم ذبائح وتقدمات خارجیة بل بذل حیاته مقدًما جسده ودمه 

المبذولین ذبیحة حب لآلب عنا، فیها نجد نار المحبة اإللهیة مشتعلة خالل ذبیحة السالم الحقیقي. إن كان كل نذیر 
ملتزم أن یقدم تقدمة قدر إمكانیاته فالسید قدم حیاته التي وجدها مقبولة لدى اآلب، قدم إمكانیاته اإللهیة غیر 

المحدودة، فصرنا جمیًعا مقبولین لدى أبیه خالله. أما حلق شعر النذیر فیشیر إلى كمال الحریة التي وهبها لنا هذا 
النذیر اإللهي خالل نار صلیبه. وأما شرب الخمر فیشیر إلى روحه القدوس المعزي الذي یهبه لنا في كنیسته المقدسة 

یمأل حیاتنا سالًما وفرًحا حتى في أمر لحظات التوبة. 

 مباركة الكهنة الشعب – ٥

ختم الرب حدیثه عن النذیر بالكشف عن سّر البركة التي یتمتع بها الشعب خالل كهنته. لعل الرب خشي أن یسقط 
النذیر في الكبریاء فیظن في نفسه أنه أفضل من إخوته، لهذا أوضح أنه حتى البركة التي تحل على الشعب بواسطة 

الكهنة هي عطیة اهللا نفسه، یقدمها الثالوث القدوس، وما الكهنة إالَّ وسیلة یسألون اهللا ثالث مرات لیبارك الثالوث 
القدوس الشعب، فقد كلم الرب موسى قائالً : 

 َوَأَمَر الرَّبُّ ُموَسى: «ُقل ِلَهاُروَن َوَبِنیهِ : َهَكَذا تَُباِرُكوَن َبِني ِإْسَراِئیل: "

 ُیَباِرُكَك الرَّبُّ َوَیْحُرُسكَ . 

 ُیِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعلْیَك َوَیْرَحُمكَ .

 َیْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعلْیَك َوَیْمَنُحَك َسالماً .

. )٢٧-٢٢"(عَوَأَنا أَُباِرُكُهمْ »...

هكذا یؤكد الرب أنه هو الذي یبارك ال الكهنة، مهما علت درجتهم، هو الذي یحرس وهو الذي یرحم وهو الذي یمنح 
السالم. 
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 قرابین الشعب –األصحاح السابع 
إذ ُمسحت الخیمة وُقدست جمیع األمتعة والمذبح وأمتعته جاء اإلثنا عشر رئیًسا یقدمون تقدمة عامة باسم الجماعة 

كلها، وعند تدشین المذبح تقدم كل رئیس حسب دوره بتقدمة خاصة باسم السبط. 

 ٩ - ١ القربان العام  – ١

 ٨٩- ١٠ قربان كل سبط – ٢

 القربان العام – ١

بعد مسح الخیمة والمذبح وأمتعتهما تقدم اإلثنا عشر رئیًسا بروٍح واحد لیقدمو ستة عجالت مغطاة، لكل عجلة ثوران 
یجرناها. فتسلم بنو جرشون عجلتین بأربعة ثیران وتسلم بنو مراري أربعة عجالت بثمانیة ثیران تستخدم في حمل 

أعمدة الخیمة...أنا بنو قهات فلم یتسلموا شیًئا إذ یحملون المقدسات على أكتافهم. 

ویالحظ في هذا األمر:  

◌ً : أن التقدمة قد وهبت باسم الجماعة كلها قبل أن یسلم كل سبط تقدمته. فإن كان اهللا یرید العالقه الشخصیة بینه أوال
وبین كل عضو، لكنها لیس عالقة فردیة إنعزالیة، إنما تنبع خالل الروح الجماعیة أو روح الشركة التي تربط الكنیسة 

مًعا كجسٍد واحد. هذا ما ركز علیه العهدین الجدید والقدیم: اإللتقاء مع اهللا خالل عالقة شخصیة خفیة خالل روح 
الشركة الجماعیة. 

 تسلم بنو جرشون وبنو مراري إحتیاجاتهم للخدمة من المسكن ال من أیدي رؤساء األسباط، فال یشعر الخادم أنه :ثانًیا
یعمل لدى بشر أو محتاج إلیهم مهما یكن مركزهم الدیني أو إمكانیاتهم المادیة. إنه یعمل كشاهد للرب نفسه ولحسابه 

ال لحساب الناس. 

الالویین، إذ یحملون المقدسات اإللهیة على بین : لم یتسلم بنو قهات عجالت أو ثیران مع أنهم الرتبة العظمى ثالثًا
أكتافهم. إنهم ال ینالون من هذه العطایا، لكن العطیة التي وهبت لهم أعظم من الكل، إذ صاروا هم أنفسهم كمركبة 
مقدسة تحمل األسرار اإللهیة. هكذا عطیة اهللا العظمى لنا أن نصیر بروحه القدوس الناري مركبة إلهیة أو كاروبیًما 

نحمل اهللا في داخلنا! 

: عدد العجالت الحاملة ومحتویاتها ستة، وهي عدد أیام األسبوع، إشارة إلى إلتزامنا بالعمل المستمر والجهاد رابًعا
الدائم ما دمنا في هذا العالم، حاملین مقدسات اهللا، متجهین في بریة هذا العالم نحو أورشلیم العلیا لكي ندخل في 

الیوم السابع، أو السبت الحقیقي راحتنا الكاملة في المسیح یسوع ربنا. أما عدد الثیران فإثنا عشر ثوًرا، یشیرون إلى 
. ÑÒ) على األرض١٢الملكوت (رقم 

ÑÒ  ،١٩٨١راجع للمؤلف: سفر الخروج. 
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 قربان كل سبط – ٢

إن كان اهللا یطلب فینا روح الشركة والوحدة فهو یفرح بعالقاتنا الشخصیة معه، لهذا أعطى الفرصة لكل سبٍط أن یقدم 
تقدمة باسمه في یوم خاص به، ویالحظ في هذه التقدمات: 

◌ً : قدم رؤساء األسباط هدایا ثمینة، عّبرت عن فرح الجمیع بعمل اهللا معهم. أوال

 أخذ كل سبط دوره، لكن التقدمات جاءت متساویة حتى ال یفتخر عضو على آخر، أو یحتقر الواحد نفسه :ثانًیا
وتصغر نفسه في عینیه...وكأن اهللا قبل عطایا متساویة إعالًنا عن مساواة الجمیع في عینیه وعدم محاباته ألحدٍ ! 

: تقدم سبط یهوذا بقیة األسباط في العطاء، ألنه یحمل رمًزا للسید المسیح الذي بتقدیم نفسه عطیة حب وطاعة ثالثًا
ُقبلت عطایا المؤمنین فیه. 

: أطال السفر الحدیث عن التقدمات اإلختیاریة مكرًرا نوع التقدمة بنفس الكلمات من كل سبط، وفي النهایة یقدم رابًعا
حساًبا إجمالًیا للتقدمات، إنما لیعلن فرحة اهللا بقلوب أوالته المتسعة بالحب له. إنه أب یفرح بعطایا أوالده ال عن 
إحتیاج بكونها عالمة البنوة الصادقة له. وقد أكد السید قبوله هذه العطایا بحدیثه العلني مع عبده موسى خالل 

الكاروبین من على غطاء تابوت. 

: كانت تقدمة كل سبط تتكون من:  خامًسا

  أوقیة توضع علیه اللحوم.٦٠طبق من الفضة یزن حوالي  .أ

 أوقیة، توضع فیها التقدمات للشرب، أو ربنا تستخدم ٣٥منضحة (سلطانیة أو كوب) من الفضة تزن حوالي  .ب
 لنضح دم الذبائح فیها.

  أوقیات، وغالًبا ما كانت تستخدم لمذبح البخور.٥صحن (ملعقة) من الذهب تزن حوالي  .ج

 ثور وكبش وخروف حولي كذبیحة محرقة. .د

تیس من المعز ذبیحة خطیة، فإنه في وسط الفرح والبهجة ال ینسى اإلنسان تمتعه بغفران خطایاه خالل الذبیحة  .ه
 المقدسة.

ثوران وخمسة كباش وخمسة تیوس وخمسة خراف حولیة ذبیحة سالمة. وكأن سّر فرحنا الحقیقي أن نجد في  .و
 المسیح یسوع الذبیح تقدیًسا لحواسنا الخمس وكل طاقاتنا الداخلیة.

هكذا إشترك كل سبٍط في هذه التقدمات والذبائح، كلما قدم بخور شهدت صحونهم حاجتهم للصالة هللا،  .ز
والمنضحة عن حاجتهم للدم المقدس لتطهیرهم... 
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 سیامة الالویین –األصحاح الثامن 
ربط الوحي اإللهي بین إضاءة المنارة الذهبیة وسیامة الالویین أو تطهیرهم، وكأنه أراد أن یعلن أن خدامه منارة 

سماویة تضيء في العالم. 

 ٤ - ١ إضاءة المنارة الذهبیة  – ١

 ٢٢ - ٥ سیامة الالویین  – ٢

 ٢٦ - ٢٣ مدة الخدمة   – ٣

 إضاءة المنارة الذهبیة – ١

للمرة األولى یقوم رئیس الكهنة هرون بنفسه برفع السرج وٕاضاءتها كأمر الرب. وقد جاء هذا الطقس قبل سیامة 
الالویین مباشرة لتأكید حقیقة عملهم أنه لیس مجرد حمل الخیمة ومساعدة الكهنة في أعمال ظاهرة إنما اإلستنارة 

). ١٥: ٥بالسید المسیح رئیس كثیر األعظم لكي یضیئوا وسط إخوتهم (مت

)، خاصة خالل األسرار ٥: ٤المنارة بسرجها السبع إنما تشیر إلى عمل الروح القدس الكامل في حیاة الكنیسة (رؤ
السبعة. وكأن خدام اهللا إذ یضیئهم السید المسیح بروحه القدوس الناري یصیرون سراًجا سماوًیا مملوًءا بزیت النعمة، 

ملتهبة على الدوام لیل نهار، یحرق الشر وینیر النفوس. 

في هذه المنارة یرتبط عمل الكتاب المقدس بالسید المسیح المصلوب والروح القدس في الخدام، فیقال أن العادة عند 
الیهود أن الكاهن یقوم بإشعال السراج الذي في الوسط من نار المذبح، ومن هذا السراج تضاء بقیة السرج. هذه 
السرج كانت تصنع من ثیاب الكهنة القدیمة. إن كانت المنارة الذهبیة تشیر إلى الكتاب المقدس الذي هو السراج 

المنیر للنفوس، فإن الخادم الحقیقي یختفي في الكتاب المقدس أو الوصیة اإللهیة فال یضيء هو بل كلمة اهللا هي 
التي تضيء الطریق في حیاة الخادم كما في حیاة المخدومین. یقوم الكاهن بإضاءة السراج الذي في الوسط من نار 

المذبح، وكأن هذه اإلستنارة في حیاة المخدومین إنما تتحقق بالمسیح یسوع الكاهن األعظم الذي یشعل قلوبنا الداخلیة 
بنار روحه القدوس من خالل نار الصلیب أو المذبح، إذ یأخذ الروح مما للمسیح ویخبرنا. یحمل في وسطنا نار 
الصلیب الذي یحرق الشر ویهب إستنارة ال تنقطع، وبهذا تستنیر السرج المحیطة من هذا السراج الذي هو في 

الوسط. 

النار الملتهبة في قلبنا كما في السراج الذي في الوسط هي نار الروح القدس التي تعلن مجد المسیح وعمله بكونه 
مركز الكتاب المقدس بعهدیه، فینعم علینا باألسرار اإللهیة في المسیح یسوع. 

أخیًرا فإن فتائل السرج تصنع من ثیاب الكهنة القدیمة، فإن كانت الثیاب تشیر إلى الجسد، فإن هذه السرج إنما تمثل 
األتعاب التي یعیشها الكهنة والخدام حتى تتمزق أجسادهم وتبلى...لكنها ال تساوي شیًئا في ذاتها بل تكون كثوب قدیم 
بال ثمن. أما إذا أشعلها الكاهن بنار الروح المنطلق إلینا خالل الذبیحة تتحول هذه الثیاب البالیة سّر إستنارة للكثیرین. 
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 سیامة الالویین – ٢

) ورد طقس سیامة الكهنة، وهنا یعرض طقس سیامة الالویین. في هذا الطقس یظهر ٨في سفر الالویین (أصحاح 
عمل اهللا نفسه في تقدیس هذه النفوس لكي تتأهل لخدمته المقدسة، لهذا ُیقّدم عنهم ذبیحة خطیة ومحرقة للرب للكتفیر 

). اهللا هو الذي یتقبلهم كهبة من الشعب، وهو بنفسه ١٣). ویقوم هرون وبنیه بتردیدهم تردیًدا للرب (ع١٢عنهم (ع
الذي یهبهم للعمل في بیته. 

في هذا الطقس یشترك الالویون أنفسهم، وموسى النبي، وهرون الكاهن، وكل الجماعة (أي الرؤساء العلمانیون). كٍل 
)، ٧له دوره وعمله ومسئولیته في هذا الطقس. فمن جهة الالویین یمروا موسي على كل بشرهم ویغسلوا ثیابهم (ع

عالمة إلتزامهم بالحیاة المقدسة الطاهرة النقیة. تمریر الموسي على جسدهم إشارة إلى نزع كل ما تعلق بالجسد من 
دنس، وغسل الثیاب التي هي رمز الجسد عالمة النقاوة. أما موسى النبي مستلم الشریعة وممثل الوصیة اإللهیة 

). كأن سّر تطهیر الخدام هو إرتباطهم بكلمة اهللا التي تكشف ٧فینضح علیهم ماء التطهیر أو ماء الخطیئة (ع
خطیتهم وتسندهم على التوبة. یقوم هرون بدور رئیسي في الطقس إذ هو وبنوه یتقبلون هؤالء الالویین هبة الشعب هللا 

). أما الشعب أو بمعنى آخر رؤساء الشعب فیضعون األیدي ١٩وفي نفس الوقت یعّینهم اهللا مساعدین للكهنة (ع
) وكأن ما یفعله الشعب إنما یتحمل الخدام مسئولیته أمام اهللا، ومن جهة أخرى كأنهم یقدمون ١٠على الالویین (ع

الالویین عطیة من الشعب هللا بأیدیهم، كما یقدم االبن العطیة بیدیه ألبیه. 

وقد حاول سفر العدد تأكید أن خدام اهللا لیسوا فقط هبة من اهللا لخدمة ورعایة شعبه، وٕانما هم عطیة الشعب هللا الذي 
یتقبلهم كبكور الشعب فیتبارك الكل بسببهم. لهذا ال یجوز سیامة بطریرك أو أسقف أو كاهن أو شماس بدون 

الشعب...إذ یلزم أن یتقدم الشعب بنفسه هللا، یقدمه هبة حب هللا لیتقبله من یدي اهللا هبة منه لشعبه. 

إنني أرى في هذا صورة رمزیة للخادم الحق "السید المسیح"، الذي هو عطیة اآلب للبشریة لخالصها، وفي نفس 
الوقت هو ذبیحة حب تقدم لآلب باسم البشریة یتقبلها عالمة رضا عنا. ففي سّر األفخارستیا یتقبل اهللا قرابین شعبه 
خالل الصلیب، ویتقبل الشعب من اآلب جسد ابنه ودمه سّر إتحاد معه وتقدیس لهم. إنه عالمة الحب المشترك فیه 

یتالقى اآلب مع البشریة، ویكون هو تقدمة كل طرف لآلخر. 

 مدة الخدمة – ٣

سبق لنا الحدیث عن مدة الخدمة وما تحمله من معنى رمزي أثناء حدیثنا عن األصحاح الرابع. 
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 القیادة اإللهیة –األصحاح التاسع 
إن كان اهللا قد أقام موسى نبًیا وهرون رئیس كهنة وسام الكهنة والالویین، لكن الرعایة الحقیقیة هي في ید اهللا الذي 
یعمل خالل خدامه وشعبه. لهذا وٕان كان اهللا قد وهب الجماعة وصایاه وشرائعه وأقام لهم خدامه لكننا نرى في هذا 

األصحاح الخدام یرجعون هللا في كل صغیرة وكبیرة بكونه الراعي الحقیقي لشعبه. 

 ٥ - ١ إقامة الفصح في السنة الثانیة  – ١

 ١٤ - ٦ موقف غیر المستعدین   – ٢

 ٢٣ - ١٥ اهللا كقائد لكل تحر روحي  – ٣

 إقامة الفصح في السنة الثانیة – ١

صدرت األوامر اإللهیة لموسى النبي في بدء السنة الثانیة قبیل عمل اإلحصاء باإلحتفال بعید الفصح بكونه العید 
األول بعد خروجهم، وكان إلقامته أهمیة خاصة فإن الفصح قبل العبور مباشرة كان على عجلة لكي یخرجوا األمر 
الذي جعل أوالدهم ال یدركون طقسه، هذا بجانب أحداث الخروج وما سبقها من آیات وعجائب وما تالها من عبور 
البحر األحمر وهالك فرعون وجنوده...الخ. األمر الذي ُیخشى أن یصیر خروف الفصح جزًءا عادًیا بین األحداث. 

لقد أراد اهللا هنا أن یبرز دور الفصح في بدء إنطالقهم في البریة، ویبقى هذا األمر یشغل أذهانهم حتى في أرض 
الموعد إلى مجيء الفصح الذي یذبح ألجلنا. 

وقد سبق أن تحدثنا عن إرتباط الفصح الرمزي بكل طقوسه بالفصح الحقیقي. 

لقد أراد هنا أن یوضح أن الفصح لیس حدثا ماضًیا تم وعبر، لكنه حدث قائم، من یهمل في التمتع به ُیقطع من 
). ١٣الشعب (ع

 موقف غیر المستعدین – ٢

ظهرت مشكلة جدیدة وهي ماذا یفعل الذین تنجسوا بمیت أو كانوا على سفٍر بعید؟ لقد سأل الشعب موسى النبي، 
. هكذا یؤكد موسى النبي أنه ال یتصرف في كبیرة )٨" (عِقُفوا َألْسَمَع َما َیْأُمُر ِبِه الرَّبُّ ِمْن ِجَهِتُكمْ  "فأجاب األخیر: 

أو صغیرة دون طلب مشورة اهللا نفسه. هذا هو سّر قوة الكنیسة وكل عضو فیها أن یطلب مشورة اهللا ال الناس. 

 أو كان في سفٍر بعید من إقامة الفصح لكنه قدم لهم فرصة ممارسته – بغیر إرادته –لم یحرم اهللا من تنجس بمیت 
في الشهر الثاني بدًال من األول، أما من یمتنع عن ممارسة طقسه بال سبب فتقطع نفسه من شعب اهللا. 

 اهللا كقائد لكل تحر روحي – ٣

لم یترك اهللا شعبه في البریة في حیرة وال حتى تحت إرشاد بشري بل تولى قیادتهم بنفسه یوضح لهم متى یستقرون 
ومتى یرحلون. فكان یظهر لهم  على شكل سحابة نهاًرا وعمود كما بناٍر لیالً . فإن استقرت السحابة على خیمة 

اإلجتماع توقفوا حتى ترتفع فیرتحلون إلى حیث تتجه السحابة. 
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 لغة األبواق –) ١٠- ١األصحاح العاشر (
أمر اهللا موسى النبي أن یصنع بوقین من الفضة یستخدمان في مناداة الجماعة، كما في الرحیل "وفي الحرب" وفي 

األعیاد. كأن األبواق هي اللغة التي یتحدث بها الكهنة لیعرف الكل ما یجب أن یفعلوه، فبنغمات معینة یعرف رؤساء 
الجماعة أنهم مدعوون لإلجتماع، وبأخرى تعرف الجماعة كلها أنها مدعوة لإلجتماع. هناك نغمة خاصة لكي تبدأ 

محلة یهوذا بالتحرك من خاللها أیًضا تعرف إتجاه التحرك، ونغمة خاصة لتتحرك محلة رأوبین وهكذا...نغمة خاصة 
بالحب غیر التي لإلحتفال بعید. 

تصنع األبواق من الفضة ألنها تشیر إلى كلمة اهللا كقول المرتل "كالم الرب كالم نقي كفضة مصفاة في بوطة في 
). هذه هي لغة الكهنة، أن ینطقوا بكلمة اهللا على الدوام لیحثوا أوالد اهللا ٦: ١٢األرض ممحوصة سبع مرات" (مز

على اإلجتماع بروح الشركة، أو حثهم على الجهاد أثناء سیرهم في بریة هذا العالم. هي سّر نصرتهم في حربهم 
الروحیة، وهي سّر فرحهم وتهلیل قلبهم في عیدهم الممتد بال إنقطاع. 

 عن هذین البوقین قائالً : [نقرأ في سفر العدد عن نوعین من األبواق: واحد طویل من الفضة القدیس چیرومیتحدث 
). اسمع إلى أي شيء ٦: ٩٨واآلخر بوق نفیر (صور). ورد هذان النوعان في القول "باألبواق وصوت الصور" (مز

یرمزان؟ البوق الطویل الفضي هو كلمة اهللا ووعوده الصادقة كفضة مصفاة، نقیة من الشوائب، ممحصة سبع مرات 
). أما الصور فیمثل رجل اهللا في كل سلطانه، إذ یشیر الصور في الكتاب المقدس إلى المملكة والسلطان، ٦: ١٢(مز

]. ÑÓ)٦٩: ١كما هو مكتوب "یرتفع قرن (صور) خالصنا" (لو

 عن أهمیة األبواق في العهد القدیم قائالً : [متى سمع أحدكم الناموس یوصي البابا أثناسیوس الرسوليویتحدث 
باحترام األبواق ال یظن أن هذا أمر تافه أو قلیل األهمیة، إنما هو أمر عجیب ومخیف. فاألبواق تبعث في اإلنسان 

الیقظة والرهبة أكثر من أي صوت آخر أو آلة أخرى. وكانت هذه الطریقة مستخدمة لتعلیمهم إذ كانوا ال یزاولون 
أطفاالً ...ولئال تؤخذ هذه اإلعالنات على أنها مجرد إعالنات بشریة، فقد كانت أصواتها تشبه تلك التي حدثت على 

]. ÑÔ) حین ارتعدوا هناك، ومن ثم ُأعطیت لهم الشریعة لیحفظوها١٦: ١٩الجبل (خر

 أن الضرب باألبواق أي كلمة الوعظ باإلنجیل هي من إختصاص الكهنة بقوله: القدیس أمبروسیوسوقد أوضح 
[لیس كل أحد یضرب بالبوق، وال یدعو اآلخرین لإلجتماع المقدسة، إنما منح هذا اإلمتیاز للكهنة وحدهم، فیضرب 

خدام اهللا باألبواق حتى أن من یسمع الصوت ویأتي هنا حیث یوجد مجد الرب ویصمم على التبكیر إلى خیمة 
]. ÑÕالشهادة یعاین األعمال اإللهیة ویستحق المواضع اإللهیة الذي هو المیراث الكل لنسله

35  On Ps. hom25. 

36  Festal Letters 1: 2. 

37  On Belief in the Resurr. 2: 11. 
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. ÑÖوفي العهد الجدید إستعاضت الكنیسة باألجراس عوض األبواق، وقد سبق لنا الحدیث عنها

ÑÖ  ،٤١٨-٤١٥، ص١٩٦٩للمؤلف: الكنیسة بیت اهللا. 
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 من سیناء إلى موآب –الباب الثاني 
 ٢١- ص١١: ١٠ص
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 إرتحال الشعب –) ٣٦-١١األصحاح العاشر (
بدأت الرحلة من جبل سیناء بعد أن تحدث اهللا مع عبده موسى وسلمه الشریعة وأمره بإقامة الخیمة بأدواتها خاصة 

تابوت العهد، الذي صار یمثل الحضرة اإللهیة. 

 ٢٨ - ١١ إرتحال الشعب    – ١

 ٣٢ - ٢٩ دعوة حمى موسى لمشاركتهم   – ٢

 ٣٦ - ٣٣ تابوت العهد یتقدمهم   – ٣

 إرتحال الشعب – ١

قدم لنا الوحي اإللهي عینة من قیادة اهللا لشعبه أثناء الرحلة، فقد ارتفعت السحابة عن الخیمة متجهة نحو بریة فاران. 
فأطلق الكهنة البوق لیبدأ الموكب حسبما أمر الرب بنظاٍم دقیق. إنطلقت الكنیسة كلها على شكل صلیب كما سبق 

فقلنا، یبدأ برایة محلة یهوذا التي تتكون من ثالث أسباط یتقدم كل سبٍط رئیسه، ثم محلة رأوبین ثم یرتحل الالویون في 
الوسط فمحلة إفرایم وأخیًرا محلة دان. 

 دعوة حمى موسى لمشاركتهم – ٢

فرح موسى النبي بهذا الموكب المملوء فرًحا والمتجه نحو أرض الموعد، ففي فرحه دعي حوباب بن رعوئیل المدیاني، 
: ١٨أي حمیه الذي هو بنفسه یثرون، وٕان كان البعض یرى أنه ابنه ألن یثرون إضطر إلى العودة لكبر سنه (خر

٢٧ .(

ِإنََّنا َراِحُلوَن ِإلى الَمَكاِن الِذي َقال الرَّبُّ ُأْعِطیُكْم ِإیَّاهُ . اْذَهْب َمَعَنا َفُنْحِسَن ِإلْیَك َألنَّ الرَّبَّ َقْد "قال موسى لحوباب: 
َتَكلَم َعْن ِإْسَراِئیل ِباِإلْحَسانِ ». َفَقال لهُ : «ال َأْذَهُب َبل ِإلى َأْرِضي َوإِلى َعِشیَرِتي َأْمِضي». َفَقال: «ال َتْتُرْكَنا َألنَُّه ِبَما 

یَِّة َتُكوُن لَنا َكُعُیونٍ  . إن إنفتاح قلب موسى لیشاركه هذا الغریب الجنس فیما )٣١-٢٩" (عَأنََّك َتْعِرُف َمَناِزلَنا ِفي الَبرِّ
وعد الرب شعبه كان عالمة لقبول األمم في كنیسة العهد الجدید للتمتع بمواعید اهللا. 

لم نسمع أي إجابة من حوباب بعد أن كرر موسى له الدعوة، ولعل صمته یعني موافقته وقبوله الدعوة، إذ نسمع عن 
).  ٦: ١٥صم١؛ ١٦: ١أفراد عائلة حمى موسى في كنعان (قض

إن كانت دعوة موسى هذه حملت نبوة واتساع قلب وحًبا، لكنها أیًضا حملت نوًعا من الضعف، ففیه مجاملة ألقربائه 
حسب الجسد، األمر الذي یصعب نزعه عن البشریین حتى وٕان كانوا أنبیاء. إنهم یتأثرون بالعوامل الشخصیة. حًقا ما 

 مهما بلغت درجتهم الكهنوتیة أو قامتهم الروحیة أن یتخلوا تماًما عن العامل الشخصي في –أصعب على الكنسیین 
حیاتهم وخدمتهم. لكنني أود أن أسجل هنا أن موسى النبي في مواقف كثیرة كان متحرًرا من أي تأثر بعوامل شخصیة 

أو قرابات عائلیة كما سنرى خالل دراستنا هذه. 
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من جانٍب آخر، بالرغم من التأكیدات اإللهیة لموسى أن اهللا هو الذي یقود شعبه ویسندهم في كل خطوة یقول لحوباب 
)...أراد أن یكون لهم كعیون في البریة مع أن اهللا ٣١"ال تتركنا بما أنك تعرف منازلنا في البریة تكون لنا كعیون" (ع

هو الذي یقودهم! 

 تابوت العهد یتقدمهم – ٣

في بدء الرحلة ساروا ثالثة أیام متوالیة، فإنه ال یمكن لنا أن ننطلق في البریة من جبل سیناء نحو أرض الموعد ما لم 
 كما سبق فرأینا في تفسیر سفر الخروج یشیر إلى القیامة. بدون القیامة تصیر ٣نحمل فینا قوة قیامة السید، ألن رقم 

المسیرة عنیفة وقاسیة ومرة للغایة بل ومستحیلة، أما بقیامة الرب فتتحول أتعابها إلى بهجة، وتصیر آالمها مصدر 
تعزیة. 

) لیس تقدًما مكانًیا ألنه في وسط ٣٣هنا ألول مرة یبرز دور تابوت العهد كممثل للحضرة اإللهیة یتقدم الموكب (ع
الجماعة، وال زمانًیا إذ یتحرك به القهاتیون في الترتیب الثالث بعد محلة یهوذا ومحلة رأوبین، إنما یتحرك حركة غیر 

منظورة، كقائٍد خفي وسّر قوة وتقدیس للمسیرة. 

َوِعْنَد اْرِتَحاِل التَّاُبوِت َكاَن ُموَسى َیُقولُ : «ُقْم َیا َربُّ َفلَتَتَبدَّْد َأْعَداُؤَك َوَیْهُرْب ُمْبِغُضوَك "والعجیب أن الوحي یسجل لنا 
. لعل موسى كان یرى في بدء إرتحال التابوب قوة قیامة الرب، إذ یتحرك بعد یهوذا ورأوبین أي )٣٥" (عِمْن َأَماِمكَ »

یأخذ الحركة الثالثة بعد المحلتین؛ أي یرى السید قائًما في الیوم الثالث، مبدًدا قوى الشیطان والخطیئة وملكوت 
الظلمة. وٕان إعتبرنا كل محلة بأسباطها الثالثة تتحرك ثالث حركات فیكون ترتیب التابوت هو الثامن (أسباط محلة 

". والسید ١" + القهاتیون حاملو تابوت العهد "١" + موسى وهرون والكهنة "٣" + أسباط محلة رأوبین "٣یهوذا "
المسیح قام في الیوم الثامن من األسبوع السابق، أو أول اإلسبوع الجدید. 

لقد إقتبست الكنیسة هذه الصالة لتمارسها في نهایة أوشیة اإلجتماعات، وكأن سّر بركة الشعب واإلجتماعات هي 
قیامة السید المسیح الغالب للكلمة والشر. 
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 تذمر الشعب –األصحاح الحادي عشر 
لم یمض كثیًرا على تقدیم الرؤساء تقدمات الفرح هللا على مستوى الجماعة كلها ومستوى كل سبط، حتى تذمر الشعب 

مرتًدا إلى الشهوات القدیمة. 

 ٣ - ١ إشتعال النار في المحلة   – ١

 ٩ - ٤ إشتهاء اللحم    – ٢

 ١٥ - ١٠ موسى یستثقل المسئولیة  – ٣

 ٢٥ - ١٦ إختیار السبعین شیًخا   – ٤

 ٢٩ - ٢٦ ألیداد ومیداد یتنبآن   – ٥

 ٣٥ - ٣٠ - اهللا یطعم شعبه   ٦

 إشتعال النار في المحلة – ١

. هذه هي طبیعة اإلنسان القدیم )١" (عَوَكاَن الشَّْعُب َكَأنَُّهْم َیْشَتُكوَن َشرًّا ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ . َوَسِمَع الرَّبُّ َفَحِمَي َغَضُبهُ  "
فینا، إنه دائم الشكوى والتذمر بال سبب حقیقي. ففي الوقت الذي قدم فیه الرب الناموس وأوصى بعمل الخیمة وكل 

ملحقاتها وأدواتها لیسكن في وسطهم، ونظم لهم المحلة وأقام لهم طقس سیامة الالویین، وكان الكل فرًحا متهلًال، 
یأتون بالتقدمات للرب، صار في داخلهم شكوى. علة هذه الشكوى فراغ القلب، إذ أفقدته الخطیئة سالمه الداخلي، 

فیلتمس أي علة للتذمر والقلق. 

إن كان سفر العدد كما قلنا هو سفر البریة، فإنه في البریة إذ یلتقي اهللا باإلنسان یعلن له وصیته وٕاحساناته ورعایته 
المستمرة، وفي نفس الوقت ینفضح اإلنسان أمام اهللا وأمام نفسه بكل ضعفاته الداخلیة. في البریة تكررت حاالت 

)، وأخرى بعد تحویل المیاة المرة ٢٤: ١٥التذمر تارة بعد عبور البحر األحمر وتقدیمهم تسبحة النصرة مباشرة (خر
) مشتهین الموت في أرض العبودیة بجوار قدور اللحم یأكلون خبًزا عن هذا العمل اإللهي، ٣: ١٦إلى میاة عذبة (خر

) الخ...وكأنه بعد كل عطیة ما أن یفرحوا بها قلیًال حتى یشعروا بالجوع ٢: ١٧وثالثة بعدما وهبهم المن المجاني (خر
والفراغ فیسقطون في التذمر. بالحقیقة هذا السفر هو سفر الكشف عن ضعفات الطبیعة البشریة لیس فقط في حیاة 
الجماعة ككل لكن حتى في حیاة أعظم قائد روحي العظیم موسى النبي الذي شهد له الرب نفسه أنه كان أمیًنا في 

)، ١٢)، وفي حیاة أخته مریم المرنمة التي صارت برصاء وعطلت الموكب أسبوًعا كامًال (عدد٧: ١٢كل بیته (عدد
)، وأیًضا النبي الوثني بلعام ١٦وأیًضا هرون، بجانب قورح وداثان وأبیرام مع مئة وعشرین رؤساء الشعب (عدد

)...أقول أنه السفر الذي كشف عن جراحات الطبیعة البشریة، لكي یسمع كل منا ما سمعه ملك بابل ٢٥-٢٢(عدد
أنه وزن في الموازین فوجد ناقًصا. 

حًقا ما أحوجنا إلى البریة لكي نتلمس معامالت اهللا معنا، ونتلمس أعماق ضعفاتنا في داخلنا فنلجأ إلیه! 
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َفَصَرَخ الشَّْعُب ِإلى 2اْشَتَعلْت ِفیِهْم َناُر الرَّبِّ َوَأْحَرَقْت ِفي َطَرِف الَمَحلةِ . "یحدثنا الوحي عن ثمر هذا التذمر، قائالً : 
. كان اهللا قبًال یترفق بهم جًدا یعطیهم طلبتهم دون تأدیب، )٢، ١" (عُموَسى َفَصلى ُموَسى ِإلى الرَّبِّ َفَخَمَدِت النَّارُ 

أما اآلن فقد سمح أن تشتعل ناره في طرف المحلة، فمن قبل كانوا بال خبرة طویلة مع اهللا، یعاملهم كأطفاٍل صغار، 
أما وقد غمرهم بكل هذه البركات على المدینة أكثر من عام ووهبهم سكناه في وسط الخیمة المقدسة فقد حمي غضبه 

لتأدیبهم! 

َكَأنَُّهْم َیْشَتُكوَن َشرًّا  "كان التذمر في بدایته خفًیا في القلب لكن الرب فاحص القلوب سمع أفكارهم الخفیة، إذ قیل: 
. فسمح الرب بإشعال النار في طرف المحلة، وكأنه أراد أن یكشف بطریقة مادیة )١" (عِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ . َوَسِمَع الرَّبُّ 

ملموسة عمل نار الشر الداخلي في النفس. أراد أن یفضح الضعف لكي یعطي فرصة للتوبة، وال یبقى الفساد كامًنا 
في الداخل بال عالج. أما كون النار تشتعل في طرف المحلة فإنها في أبعد مسافة عن الخیمة، ولعله في ذلك 

الموضع إنطلقت أول شعلة للتذمر، ألنه كلما ابتعد اإلنسان عن اهللا إنفتح قلبه للشر. 

وسط الضیقة یتجلى حب موسى النبي ورعایته األمینة إذ صرخ للرب فخمدت النار. هذا هو عمل الراعي المحب أن 
یشفع في أوالده لدى اهللا والرب یستجیب له! 

ولئال ینسى الشعب هذا الحدث فیعود ویسقط تحت التذمر، دعي الموضع "تبعیرة" التي تعني "إشتعال". 

 إشتهاء اللحم – ٢

. )٤" (عَواللِفیُف الِذي ِفي َوَسِطِهِم اْشَتَهى َشْهَوة"أوضح الرب كیف انطلقت شعلة نار الشهوة في هذا الشعب بقوله: 
) وصاروا في وسطهم وهم غالًبا من ٣٨: ١٢هذا اللفیف الذي أشعل هذه النار هم الذین خرجوا معهم من مصر (خر

المصریین. هؤالء أثاروا الكل فبكوا واشتهوا اللحم. هذا اللفیف یمثل الفكر الغریب الذي یدخل إلى النفس فیفسد 
أعماقها. لهذا السبب كان الرب یطلب من الشعب متى دخلوا مدینة یبیدوها تماًما رمًزا لعدم ترك أي آثار للخطیئة في 

ذهننا حتى ال تعود فتثور الخطیئة فینا من جدید. 

هذا اللفیف یدخل إلى حیاة الكنیسة لیفسد حریتها في المسیح یسوع ربنا ویذلها بعبودیة الخطیئة، إذ یقول الرسول: 
"لكن بسبب اإلخوة الكذبة المدخلین خفیة الذین دخلو إختالًسا لیتجسسوا حریتنا التي لنا في المسیح كي یستعبدونا، 

). هكذا یلیق بنا أن نتمثل بالرسول فال ٥، ٤: ٢الذین لم نذعن لهم بالخضوع وال ساعة لیبقىعندكم حق اإلنجیل" (غل
نذعن لصوتهم وال لساعة واحدة حتى ال نرتد إلى إشتهاء قدور لحم أرض العبودیة بل نبقى دوًما في حریة حق 

اإلنجیل. 

ویحدثنا الرسول یهوذا عن هذا اللفیف قائالً : "ألنه دخل خلسة أناس قد ُكتبوا منذ القدیم الهذه الدینونة فجار یحولون 
). عمل هذا اللفیف ٤نعمة إلهنا یحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وینكرون السید الوحید اهللا وربنا یسوع المسیح" (یه

الذي دخل خلسة متسلًال بین المؤمنین أن یفسد عمل النعمة اإللهیة ویدخل بنا إلى الدعارة وعدم اإلیمان. 
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ما أحوجنا إلى التنقیة من هذا اللفیف، سواء على مستوى الجماعة المقدسة حتى ال تفسد الخمیرة الفاسدة العجین كله، 
أو على مستوى العضو فال یفسد ذهن المؤمن أو قلبه خالل التساهل مع فكٍر غریب أو خطیئة تبدو تافهة وصغیرة. 

). ١٥: ٢لهذا یحذرنا الكتاب: "خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم" (نش

إستطاع اللفیف الصغیر أن یرد هذه المالیین بقلوبهم إلى أرض العبودیة. بینا أراد اهللا لشعبه حیاة مقدسة متحررة 
َمْن ُیْطِعُمَنا لْحمًا؟ َقْد َتَذكَّْرَنا السََّمَك الِذي ُكنَّا "فعزلهم عن هذه األرض فصًال بال رجعة لكنهم اآلن یبكون قائلین: 

انًا َوالِقثَّاَء َوالَبطِّیَخ َوالُكرَّاَث َوالَبَصل َوالثُّومَ . َواآلَن َقْد َیِبَسْت َأْنُفُسَنا. لْیَس َشْيٌء َغْیَر َأنَّ َأْعُیَنَنا  َنْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َمجَّ
. )٦-٤" (عِإلى َهَذا الَمنِّ !

ما أعجب اإلنسان في جحوده هللا، یتذكر الشعب السمك المجاني الذي غالًبا ما كان السمك الصغیر الذي ُیعطى 
للعبید، ویشتهي القثاء والبطیخ والكرات والبصل والثوم، وال یذكرون الجلدات وضرب األسواط وفقدان الحریة وانتزاع 

إنسانیتهم وٕاذاللهم في عمل اللبن تحت كل أنواع الضغط. حًقا تبقى الخطیئة موضوع شهوة الكثیرین بالرغم مما تقدمه 
من إذالٍل وعبودیة. 

 لتصرف هذا الشعب قائالً : [إن كانوا قد تركوها بعد حدوث هذه األمور (أعمال القدیس یوحنا الذهبي الفمیدهش 
العبودیة القاسیة)، ومع هذا كانوا یذكرون مصر بعبودیتها القاسیة ویشتهون العودة إلى الطاغیة السابق، فماذا یكون 

]. ×Ñاألمر لو لم یعاملوا هكذا بمثل هذه البربریة؟!

لم تقف خطیئتهم عند تذكر لذة الماضي ونسیان ذله، لكنهم تطلعوا إلى عطیة اهللا السماویة في إستخفاٍف قائلین: 
. هذا هو لسان حال البشریة في كل العصور إذ تطلب متعة الجسد المؤقتة كأنها كمال "اآلن قد یبست نفوسنا"

الحریة وسّر الفرح، أما عطیة اهللا الروحیة ففي نظرهم جفار وحرمان وضیق. إنهم یتسخفون بالعطیة اإللهیة من أجل 
: [إحتَقروا خبز المالئكة وناحوا من أجل لحم مصر. صام القدیس چیرومالتمتع باللذة المؤقتة الجسدیة. في هذا یقول 

موسى على جبل سیناء أربعین نهاًرا وأربعین لیلة، مظهًرا أن اإلنسان ال یعیش على الخبز وحده بل على كلمة 
]. ÒÎاهللا

لم یكن العیب في اللحم وال في طلبه إنما في اإلستخفاف بعطیة اهللا واإلشتهاء مع التذمر! 

 موسى یستثقل المسئولیة – ٣

) رأینا صورته المشرقة التي تحجب غضب اهللا عن شعبه، ٣٢في حدیثنا عن موسى النبي في سفر الخروج (أصحاح 
لكننا هنا نرى لحظات ضعف یمّر بها هذا العظیم بین األنبیاء. إنه یتهم اهللا كأنه قد أساء إلیه وثقل علیه أكثر مما 
یحتمل حتى إشتهى لو قتله اهللا قتًال وال یرى بعینیه هذه البلیة التي حّلت بشعبه. لقد ظن موسى النبي في لحظات 

ضعفه أنه هو الذي حبل بهذا الشعب وولده والتزم به، یعولهم ویحمل أتعابهم...وكأن اهللا ال یرعى شعبه!! 

39  Conc. Statues 6: 8. 

40  Against Joirnuanus 2: 15. 
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َسِمَع ُموَسى الشَّْعَب َیْبُكوَن ِبَعَشاِئرِِهْم ُكل َواِحٍد ِفي َباِب َخْیَمِتِه َوَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ ِجّدًا َساَء َذِلَك ِفي َعْیَنْي "إذ 
 ُموَسى. َفَقال ُموَسى ِللرَّبِّ : 

  ؟!«ِلَماَذا َأَسْأَت ِإلى َعْبِدكَ 

؟ ! َوِلَماَذا لْم َأِجْد ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َحتَّى َأنََّك َوَضْعَت ِثْقل َجِمیِع َهَذا الشَّْعِب َعليَّ

؟! َألَعلِّي َحِبلُت ِبَجِمیِع َهَذا الشَّْعِب 

!... َباِئِه؟آلَأْو لَعلِّي َولْدُتُه َحتَّى َتُقول ِلي اْحِملُه ِفي ِحْضِنَك َكَما َیْحِمُل الُمَربِّي الرَِّضیَع ِإلى اَألْرِض الِتي َحلْفَت 

 ).١٥-١٠" (عَفِإْن ُكْنَت َتْفَعُل ِبي َهَكَذا َفاْقُتلِني َقْتًال ِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َفال َأَرى َبِلیَِّتي»

هل نسى موسى أنه إن كان قد حمل أبوة هذه الشعب كله والتزم بحمله في حضنه إنما یقبل هذه األبوة كعطیة من اهللا 
الذي وحده أب كل البشریة والمحتضن شعبه؟! 

على أي األحوال، قبل الرب من موسى هذا العقاب بالرغم مما حمله من ضعٍف شدید، لكن فیه حب قوي نحو 
أوالده...لهذا تدخل اهللا لنزع روح التذمر من حیاة الشعب بعد أن أعطي لموسى النبي فرصة ألختیار سبعین شیًخا 
یسندونه في العمل الروحي...ثم عاد یمدحه قائالً : "وأما الرجل موسى فكان حلیًما جًدا أكثر من جمیع الناس الذین 

). ١٣: ١٢على وجه األرض" (عدد

 إختیار السبعین شیًخا – ٤

)، یقفوا معه ١٦إذ استثقل موسى المسئولیة طلب اهللا منه أن یجمع سبعین شیًخا یعلم أنهم شیوخ الشعب وعرفاؤه (ع
). ١٧في العمل، فال یحمل ثقل الشعب وحده (ع

إستخدم اهللا لحظات الضعف في نبیه لبنیان الجماعة فأقام السبعین شیًخا حتى یكتمل التنظیم الكنسي ال بوجود النبي 
ورئیس الكهنة والكهنة والالویین ورؤساء األسباط فقط، وٕانما أیًضا بإقامة سبعین شیًخا من العلمانیین یهبهم روحه 

 سواء عن طریق – إن صح هذا التعبیر –القدوس لیشتركوا في التدبیر، وكأن اهللا منذ القدیم أراد تأكید دور العلمانیین 
رؤساء األسباط أو السبعین شیًخا. 

). ١٦وفي الوقت الذي ترك فیه لموسى حریة إختیار السبعین شیًخا ألزمه أن یكون بحق شیوًخا وعرفاء الشعب (ع
 في إحدى رسائله هكذا: القدیس چیرومفالشیخ لیس بكثرة السنین وال بشیبة الشعر بل بالحكمة والمعرفة. لهذا كتب 

[أخي المحبوب، ال ُتقّدر إستحقاقي بعدد السنوات فإن شیب الشعر لیس حكمة بل الحكمة صالحة كشیب الشعر. 
). موسى في إختیاره السبعین شیًخا لیكونوا معه التزم أن یختار من ٩: ٤" (حكلحكمة هي شیب الشعریقول سلیمان "ا

یعرف أنهم شیوخ بحٍق ال حسب أعمارهم بل حسب تمییزهم. فإن دانیال دان شیوًخا وهو ولد، وحكم على عدم طهارة 
]. ÒÏشیوخ وهو صبي (قصة سوسنة)

41  St. Jerome: Epistle 58: 1. 
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وِح الِذي َعلْیَك َوَأَضَع َعلْیِهْم َفَیْحِمُلوَن َمَعَك ِثْقل الشَّْعِب َفال َتْحِمُل َأْنَت َوْحَدكَ َ"یقول الرب لموسى:  " آُخَذ ِمَن الرُّ
. ماذا قصد الرب بهذه الكلمات؟ یرى البعض أنه في هذه العبارة قد خسر موسى شیًئا من بهاء إكلیله، فإن )١٧(ع

اهللا هو العامل سواء كان موسى وحده أو معه السبعین شیًخا، العمل ال یتغیر، ألن اهللا هو الراعي الخفي. فلو لم 
إكلیله كان یزداد بهاًءا. ما كان اهللا سیعمله بموسى وحده یعمله اآلن ومعه لكن یختار هؤالء الرجال لتعب موسى أكثر 

الرجال السبعون. على أن هذه العبارة ال تعني أن موسى قد فقد شیًئا من قوة اهللا أو سحب منه شيء، إنما تعني أن 
العالمة اهللا الذي أعطى موسى أن یعمل بروحه أعطى هؤالء الرجال، فیسلكون معه بالروح الواحد. یقول 

: [كان موسى بالروح الذي علیه كمصباح ساطع للغایة، منه أنار اهللا السبعین اآلخرین، إذ بسط لمعان أوریجانوس
 : [هذا یعني أعطیهم الروح القدیس أغسطینوس]. ویقول ÒÐاألول على المصابیح األخرى دون أن یضعف المصدر

]. ÒÑالقدس الذي سبق فأعطیته لك

 كما جاء في الكتاب المقدس – على حلول الروح القدس على السبعین شیًخا هكذا: [الروح العالمة أوریجانوسیعلق 
) الذین یتطهرون من ٨: ٥ ال یحل على أي إنسان بل على القدیسین والطوبایین، إذ یحل على أنقیاء القلب (مت–

الخطیئة. وبالعكس ال یسكن الروح في جسٍد تتسلط علیه الخطیئة، حتى وٕان سكن في هذا الجسد إلى حین. الروح 
القدس ال یمكنه إحتمال المشاركة مع روح الشر، فإنه بال شك في لحظة الخطیئة یكون روح الشر داخل نفس 

الخاطيء یلعب دوره فیها. عندما نترك المجال لروح الشر أن یدخل، ونستقبله فینا بأفكاٍر دنسة ورغباٍت نجسة فإن 
الروح القدس وهو مملوء حزًنا وضیًقا ُیطرد منا، إن أمكنني التجاسر والقول بهذا التعبیر. لهذا یقدم الرسول النصیحة 

)...بالخطیئة نجعل الروح القدس یحزن، وخالل ٣٠: ٤"ال تحزنوا روح اهللا القدوس الذي به ختمتم لیوم الفداء" (أف
]. ÒÒالحیاة الصالحة المقدسة نمهد مكاًنا لیعمل الروح القدس فینا

 صار لنا أن – ممثل البشریة –ال یمكننا قبول هذا الرأي كما هو خاصة خالل العهد الجدید، فإنه بالسید المسیح 
نتقبل الروح القدس فینا خالل سّري العماد والمیرون، إذ تهیئنا المعمودیة لنكون هیكًال مقدًسا له وبالمیرون یحل الروح 
علینا ویستقر فینا. بالمسیح یسوع االبن الوحید، الذي وحده لن ینفصل عنه الروح القدس ألنه روحه، صرنا نحن أیًضا 

 أن روح الرب لن القدیس فیلوكسینوسهیكًال للروح، یقدسنا على الدوام، فإن أخطأنا یحزن لكنه ال یفارقنا. یرى 
یفارق المؤمن إالَّ عند إنكاره اإلیمان. إنه یرى الروح القدس أشبیه بالطیب الذي ال ییأس قط من شفاء المریض، بل 

یالزمه لكي یسنده ویشفیه. 

: [ال توجد خطیئة سواء بالفعل أم بالفكر تقدر على أن تدمر هیكل اهللا. على ثمة فارق القدیس فیلوكسینوسیقول 
بین الخطایا التي ترتكب بالفعل وبین اإلرتداد عن اهللا. وذلك أنه إذا فعلنا خطیة، فإن إیماننا باهللا یظل سلیًما فال نفقد 

بنوتنا هللا مثل االبن حسب الطبیعة الذي مهما أخطأ في حق والده وأغضبه كثیًرا فإن هذا ال یحرمه من أن یدعى 

42  Origen: In Num., hom 6: 2. 

43  Dt. Augustin: On The Trinity 5: 15. 

44  In Num., hom 6: 3. 
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إبًنا. ومهما أخطأ االبن وارتكب من هفوات فإن ذلك ال یفقده كرامته كابن ال سیما إذا كان أبوه ال یهدف إلى حرمانه 
منها...]. 

[قد یقال أن الروح القدس یفارقنا بسبب بعض الخطایا وعندما نتوب عنها یعود إلینا...ما هذا الكالم؟ فإنه إذا ما فارقنا 
الروح، فمن الذي یعمل فینا لكي نتوب عن خطایانا؟ فإن التوبة ال تحدث بدون الروح القدس، وكل ما نفعله بقوة 

الروح القدس في الصوم والسهر والصالة والصدقة وتوبیخ القلب والدموع التائبة والتنهد...]. 

[هكذا فإن الروح القدس یسكن فینا، أي في الذین اعتمدوا إالَّ أنه ال یرغم بالقوة أي إنسان یرید أن یخطيء، بل یعلمه 
ویحذره من السقوط]. 

[لیس صحیًحا القول بمفارقة الروح للنفس ساعة الخطیة وعودته ساعة التوبة، واعتباره هكذا ضعیًفا ومتردًدا وجباًنا، 
یقف بعیًدا یرقبنا منتظًرا أن نتوب عن خطایانا ونعود إلى حالة التبریر كي یعود یسكن فینا. وبكل یقین، فما هي 

الفائدة التي ستعود علّى إذا عاد إلّي وسكن فّي عندما أتبرر في حین أنه في ساعة السقوط لم یقف إلى جواري، لكي 
یمد لي ید المساعدة ویقیمني على قدمي؟!]. 

[إن من یلبس الروح في میاه المعمودیة إنما یلبسه وال یخلعه إالَّ باإلرتداد عن اإلیمان. ألنه إذا كان باإلیمان یلبس 
]. ÒÓاإلنسان الروح، فإنكار اإلیمان یفارق الروح القدس النفس، ألن اإلیمان واإلرتداد ضدان مثل النور والظلمة

یرى الكثیرون أن الروح القدس لن یفارق المؤمن قط لیس فقط عندما یخطيء وٕانما أیًضا عندما یرتد عن اإلیمان، 
القدیس لهذا إذا رجع إلى الكنیسة مرة أخر ال تعید المعمودیة وال مسحة المیرون. من أصحاب هذا الرأي 

. ÒÔأغسطینوس

إن عدنا إلى السبعین شیًخا فبال شك كان هؤالء الرجال على عالقة بموسى النبي وأدركوا الكثیر من أعمال اهللا معه، 
لكنهم ال یقدرون أن یسندوه أو یرافقوه في العمل ما لم یهبهم الرب قوة الروح العامل في موسى النبي. وكأن التلمذة في 

حقیقتها لیست مجرد إقتداء بالمعلم أو إمتثال به في تصرفاته وسلوكه، وٕانما في جوهرها هي تلمذة للرب نفسه خالل 
المعلم لكي یحمل التلمیذ روح الرب نفسه العامل في المعلم. 

 ألیداد ومیداد یتنبآن – ٥

غالًبا هما أخوان، األول یدعى ألیداد أي "من یحبه الرب"، والثاني میداد أي "محبوب". لقد إختارهما موسى بین 
السبعین شیًخا لكنهما لم یخرجا مع بقیة الشیوخ حوالي الخیمة بل بقیا في المحلة، فحّل علیهما الروح وتنبأ مثل بقیة 

الشیوخ. 

ÒÓ ١٩٨١راجع القدیس فیلوكسینوس: ال تطفئوا الروح (ترجمة وتعلیق د. چورچ بباوي، یونیو .(

ÒÔ  ،١٩٨١راجع للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
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لقد سمح اهللا بهذا لیؤكد للشعب أن الروح الذي حّل على الشیوخ هو عطیة اهللا نفسه ولیس عطیة موسى، لهذا وهبه 
وِح الِذي َعلْیِه َوَجَعل َعلى السَّْبِعیَن َرُجًال الشُُّیوخَ "حتى لغیر الحاضرین. بهذا ال یساء فهم القول:  " َوَأَخَذ ِمَن الرُّ

. )٢٥(ع

على هذا األمر قائالً : [إندهش یشوع بن نون الذي خلف موسى، فأتى إلیه وسأل:  القدیس كیرلس األورشلیمي یعلق
ألم تسمع أن ألیداد ومیداد یتنبآن؟! لقد ّدعیا ولم یأتیا یا سیدي موسى، إردعهما! أجاب موسى: ال أستطیع أن 
أردعهما ألن هذه النعمة من السماء! كال! أنت تغار لي ألنهما یتنبآن وأنت ال تتنبأ إلى اآلن؟! إنتظر الوقت 

المناسب. یا لیت كل شعب الرب یكونون أنبیاء حین یجعل الرب روحه علیهم. 

لقد نطق بهذا متنبأ "حین یجعل روحه علیهم"...لقد لمح في السّر ما كان مزمًعا أن یحدث بیننا في البنطیقستي، إلن 
]. ÒÕالروح القدس بنفسه حل بیننا

كأن ما حدث أللیداد ومیداد كان نبؤة لحلول روح اهللا القدس على كنیسة األمم التي كانت قبًال خارج المحلة، لقد ضم 
الرب إلیه الذین كانوا قبًال في الخارج. 

على هذا األمر هكذا: [لیس بمعنى أن الروح القدس قد انقسم إنما وزع القدیس كیرلس األورشلیمي مرة ثانیة یعلق 
نعمته حسب األواني وسعة القابلین. كان حاضًرا ثمانیة وستون شیًخا فتنبأوا، أما ألیداد ومیداد فلم یكونا حاضرین. 

من هنا یظهر أنه لیس موسى واهب العطیة بل الروح هو الذي عمل. إن ألیداد ومیداد اللذین ُدعیا مع عدم 
]. ÒÖحضورهما في ذلك تنبآ أیًضا

لعل اهللا إختار هذین الشیخین بالذات لنوال هذه النعمة اإللهیة ألن األول إسمه یعني "من یحبه الرب" والثاني 
"محبوب"، وكأن عطیة الروح القدس إنما هي عطیة المحبة، قدمها اهللا لكنیسته من أجل محبته لها. إنها محبوبته 

تتقبل روحه الذي یقدسها ویهیأها عروًسا سماویة تدخل إلى حجاله األبدي تشاركه أمجاده األبدیة. 

 - اهللا یطعم شعبه ٦

إستصعب موسى النبي األمر حین أمر اهللا أن یتقدس الشعب لیعطیهم سؤل قلبهم فیأكلون لحًما ال یوًما واحًدا وال 
) إن كان عدد الرجال المشاة ٢٠، ١٩یومین وال خمسة أیام وال عشرة أیام وال عشرین یوًما بل شهًرا من الزمان (ع

 ملیون نسمة، كیف یأكل ٢حوالي ست مائة ألف نسمة بخالف النساء واألطفال والالویین...وكأن تعددهم یبلغ حوالي 
َأُیْذَبُح لُهْم َغَنٌم َوَبَقٌر ِلَیْكِفَیُهْم َأْم ُیْجَمُع لُهْم ُكلُّ "هؤالء جمیًعا لحًما في البریة لمدة شهر من الزمان؟! قال موسى: 

. وكأنه یقول إن األمر یحتاج إلى ذبح كل المواشي أو صید كل سمك البحر...لكن )٢٢!" (عَسَمِك الَبْحِر ِلَیْكِفَیُهْم؟
؟ اآلَن َتَرى َأُیواِفیَك َكالِمي َأْم ال "الرب أجابه:  . لقد أشبعهم الرب لحًما ال بذبح مواشي )٢٣" (عَهل َتْقُصُر َیُد الرَّبِّ

وال بصید أسماك، إنما أرسل لهم طیًرا صغیًرا "السلوى" أو "السمان" ساقها إلیهم بریٍح نحو المحلة. هكذا یعطینا اهللا 

47  Cat. Lect. 16: 26. 

48  Ibid 16: 25. 
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أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب وبطریة ال نتوقعها معلًنا أن یده ال تقصر، قائالً : "ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحي قال 
).  ٦: ٤رب الجنود" (زك

یرى البعض في تصرف اهللا هذا أن اإلنسان ینبغي أن یشبع كل إحتیاجات طفله وال یحرمه من شيء حتى ال یشتهي 
شیًئا، فقد أشبع اهللا الشعب وأعطاهم أكثر مما یطلبون، غیر أن الرأي المضاد یرى أن اإلنسان إذ یعتاد على حیاة 

. ×Òالترف في طفولته ال یقدر أن یتخلى عنها

)، ٣٣لقد قدم اهللا لهم لحًما بكثرة، وٕاذ انقضوا علیها بشراهة وشهوة غضب الرب علیهم وضربهم ضربة عظیمة جًدا (ع
لیس ألنهم یأكلون اللحم ولكن من أجل الشهوة التي تملكت علیهم، وكما یقول المرتل "بل اشتهوا في البریة وجربوا اهللا 

). ١٥: ١٠٦في القفر، فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزاًال في أنفسهم" (مز

" َفَخَرَج ُموَسى َوَكلَم الشَّْعَب ِبَكالِم الرَّبِّ  " على قول الوحي العالمة أوریجانوسقبل أن ننهي األصحاح نذكر تعلیق 
: [مادام موسى یصغي إلى كالم الرب ویستلم التعالیم یكون في الداخل، یعیش في خلوة أكثر سریة، لكنه )٢٤(ع

عندما یتكلم مع الجموع ال یقدر أن یبقى في الداخل بل یقول الكتاب أنه خرج...أظن أن بولس أیًضا كان یفعل هكذا، 
فإنه كان في الداخل عندما قال: "نعلم بحكمة بین الكاملین ولكن بحكمة لیست من هذا الدهر، وال من عظماء هذا 

). انظر كیف كان بولس في الداخل ینظر إلى أسرار الحكمة اإللهیة الداخلیة أثناء تسلمه هذه ٦: ٢كو١الدهر" (
)، "ال یسرق ٢٩: ٤التعالیم. لكنه عندما یخرج للشعب اسمع بماذا یعلم: "ال تخرج كلمة ردیئة من أفواهكم" (أف

)الخ...هذه الكلمات وما على نمطها إنما هي تعالیم الرسول ینطق بها حین یخرج خارًجا ٢٨: ٤السارق فیما بعد" (أف
]. ÓÎلیعلم الشعب كما فعل موسى النبي

49  St. Jerome: Epistle 128: 2. 

50  In Num., hom 6: 1. 
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 زواج موسى بالكوشیة –األصحاح الثاني عشر 
موسى النبي الذي ضاقت نفسه جًدا حینما رأى الشعب باكًیا، وفي جرأة صار یعاقب اهللا طالًبا إعفاءه من الخدمة، 

یظهر ودیًعا للغایة حین یتهم في حیاته الخاصة، إذ تذمر هرون ومعه أخته مریم على أخیهما عندما تزوج بإمرة 
كوشیة. 

 ٣ - ١ غیرة مریم وهرون   – ١

 ٨ - ٤ دفاع الرب عنه   – ٢

 ١٥ - ٩ برص مریم    – ٣

 ١٦ من حضیرموت إلى فاران  – ٤

 غیرة مریم وهرون – ١

). ویعلل البعض ١تحدثت مریم وهرون ضد أخیهما موسى النبي بسبب المرأة الكوشیة التي اتخذها لنفسه زوجة (ع
سّر تذمرهما علیه أنه في إختیاره للسبعین شیًخا ربما لم یرجع إلیهما فدبت الغیرة وتسلل الحسد إلى قلبیهما، ویدللون 

. وبدخول الحسد إلى قلبیهما وجدا )٢!" (عَهل َكلَم الرَّبُّ ُموَسى َوْحَدُه؟ َألْم ُیَكلِّْمَنا َنْحُن َأْیضًا؟ "على ذلك بقولهما: 
 على هذا الحسد قائالً : [صارا القدیس غریغوریوس أسقف نیصصفي زواجه بالكوشیة فرصة للتذمر علیه. یعلق 

]. ÓÏكقوس للحس ال یقذف سهاًما بل كلمات

كما یقول: [الحسد هو األلم الذي یسبب شًرا. هو والد الموت، أول مدخل للخطیئة، أصل األذى، ابن الحزن، أم 
المصیبة، أساس العصیان، مبتدأ العار! الحسد طردنا من الفردوس إذ صار حیة لمقاومة حواء! الحسد حجبنا عن 

]. ÓÐشجرة الحیاة وعرانا من الثیاب المقدسة، وفي خزي أخرجنا لنستتر بأوراق التین

كما یقول: [ال یقوم الحسد بسبب كارثة حلت باإلنسان، إنما كارثته هي وجود خیر لدى اآلخرین. إنه یحزن لخیر 
]. ÓÑاآلخرین، حاسًبا نجاحه ال في تمتعه بالخیر بل حلول المصائب بالغیر

إن تركنا الحدیث عن حسد مریم وهرون وانتقلنا إلى موسى نفسه، فإن الكتاب المقدس وانتقلنا إلى موسى نفسه، فإن 
. )٣ " (عَوَأمَّا ُموَسى َفَكاَن َحِلیمًا ِجّدًا َأْكَثَر ِمْن َجِمیِع النَّاِس الِذیَن َعلى َوْجِه اَألْرضِ "الكتاب المقدس یشهد عنه: 

بهذا الحلم العظیم واجه الحسد فغلبه وانتصر. كان موسى كأصم ال یسمع، وفي صمٍت لم یفتح فاه وال حتى عاتبهما، 
. هذا هو سّر نجاح )١٣" (عاللُهمَّ اْشِفَها "بل بالعكس حینما سقطت مریم تحت التأدیب شفع فیها لدى اهللا قائالً : 

موسى في قیادته للشعب بعناده المستمر. لقد حمل في قلبه حًبا وٕاتساًعا إذ رفض كل مجد أرضي لشخصه أو 

51  St. Greg. Nys.: Life of Moses 2: 250. 

52  Ibid 2: 256. 

53  Ibid 2: 258. 
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مصلحة خاصة به فكان حلیًما جًدا. سبق فرأینا حلمه العجیب في تعامله مع حمیه هرون، وٕاذ هو نبي عظیم صنع 
. ÓÒاهللا معه الكثیر من العجائب سمع لحمیه هكذا الوثني في حلٍم واتضاع

 عن ضعف الحسد أمام حلم موسى النبي قائالً : [حین هاجم الحسد هذا القدیس غریغوریوس أسقف نیصصلقد عّبر 
الرجل العظیم إنكسر كإناٍء خزفي على صخرة...لقد ظهر أنه أعلى من أن یصیبه القوس!...صّوب الحسد سهامه 

]. ÓÓضد موسى لكنها لم تقدر أن تبلغ العلو الذي كان فیه موسى!

 كما –[لیس فقط لم یتحرك موسى لیدافع عن نفسه ضد الذین یسیئون إلیه وٕانما طلب لهم من اهللا الراحة. بهذا أظهر 
]. ÓÔ أنه الشخص الذي یتحصن جیًدا بدرع الفضیلة فال تصیبه أطراف السهام–أظن 

]. ÓÕ[ما كان یمكنه أن یفعل هذا لو لم یكن واقًفا وراء اهللا

 دفاع الرب عنه – ٢

. )٤" (عالرَّبُّ َحاالً  "إذ صمت موسى، ال بشفتیه فحسب بل وفي أعماقه، بسبب حلمه العظیم وطول أناته لهذا تدخل 
لم یدافع موسى عن نفسه وال حتى قدام الرب، وال طلب من اهللا أن یكشف الحق لرد كرامته لكنه صمت بحب فأسرع 

ْؤَیا َأْسَتْعِلُن لهُ . ِفي  "اهللا یستدعي الثالثة لیدافع عن عبده موسى، قائًال لهرون ومریم:  ِإْن َكاَن ِمْنُكْم َنِبيٌّ ِللرَّبِّ َفِبالرُّ
الُحلِم ُأَكلُِّمهُ . َوَأمَّا َعْبِدي ُموَسى َفلْیَس َهَكَذا َبل ُهَو َأِمیٌن ِفي ُكلِّ َبْیِتي. َفمًا ِإلى َفٍم َوَعَیانًا َأَتَكلُم َمَعُه ال ِباَأللَغازِ . 

. )٨-٦!" (عَوِشْبَه الرَّبِّ ُیَعاِینُ . َفِلَماَذا ال َتْخَشَیاِن َأْن َتَتَكلَما َعلى َعْبِدي ُموَسى؟

 أن یحسب أمیًنا في كل بیت اهللا، وأن یتحدث معه اهللا فًما لفٍم ویتكلم معه عیاًنا،  إستحق موسى هذه الكرامة العظیمة
القدیس أغناطیوس من إتضاع وما عرف به من حلم. في هذا یقول به ویعلن له مجده...هذا كله من أجل ما إتسم 

). ١٠: ٤: [موسى الذي كان حلیًما أكثر من جمیع الناس بقوله هللا "أنا ضعیف الصوت وثقیل اللسان" (خراألنطاكي
]. ÓÖ)١١: ١٤إذن لتكن متضع بالروح فتتمجد، ألن من یضع نفسه یرتفع ومن یرفع نفسه یتضع (لو

)، وخالل ٢: ٣؛ عب٧: ١٢: [موسى ُدعي "الخادم األمین في كل بیت اهللا" (عدالقدیس كلیمندس الرومانيویقول 
خدمته عاقب اهللا مصر بالضربات والضیقات. ومع هذا لم یتكبر بالرغم من الكرامة العظیمة التي نالها، وٕانما قال 

)، كما قال "ما أنا ١٠: ٤، ١١: ٣أمام العلیقة "من أكون حتى ترسلني؟ أنا إنسان ضعیف الصوت وثقیل اللسان" (خر
. ]×Ó)٨٣: ١١٩إالَّ بخار قدر" (راجع مز

ÓÒ  ،١١٤، ١١٣، ص١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 

55  St. Greg. Nys.: Life of Moses 2: 259, 260. 

56  Ibid 2: 261. 

57  Ibid 2: 263. 

58  Ad Magn. 12. 

59  17: 5. 
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: [إذ كان موسى لطیًفا للغایة حلیًما...لهذا صار مقبوًال ومحبوًبا یقال عنه أن اهللا القدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 
]. ÔÎیتكلم معه وجًها لوجه وفًما لفم كما یكلم الرجل صاحبه

: [إستحق القدیس باسیلیوسهكذا باإلتضاع ارتفع موسى في الكرامة فصار یتحدث مع اهللا وجًها لوجه أو كما یقول 
]. یتحدث اهللا معه كما یتحدث الرجل مع صاحبه أو كما ÔÏأن یراه وجًها لوجه مثل المالئكة، یخبرنا بما تعلمه من اهللا

، حیث ظهر موسى وٕایلیا وكانا یتحدثان مع السید المسیح. ÔÐ أن هذا األمر تحقق في التجليالعالمة ترتلیانیقول 

)، بالقول: ٢: ٣؛ عب٧: ١ على دعوة موسى النبي عبًدا هللا أو خادمه (عدالقدیس غریغوریوس النزیزنزيویعلق 
) لكنه هو خادم اهللا كما هو مكتوب. فإن النجوم التي تنیر اللیل تختفي أمام الشمس ١: ٧[كان موسى إلًها لفرعون (

.] ÔÑحتى أنك ال تعرف وجودها في ضوء النهار

لكن ربما یتساءل البعض: لماذا تزوج موسى بالكوشیة؟ 

كان هذا التصرف عمًال نبوًیا رمزًیا، یشیر إلى قبول كلمة اهللا طبعیتنا الكوشیة، یتحد بنا نحن الذین كنا في الظلمة 
: ١زماًنا لیدخل بنا إلى نوره اإللهي وجمال طبیعتة. هذا ما رأیناه في تفسیرنا "أنا سوداء وجمیلة یا بنات أورشلیم" (نش

). ٨: [عندما تزوجها، قال الرب "فًما إلى فم وعیاًنا أتكلم معه ال باأللغاز" (عالعالمة أوریجانوس). في هذا یقول ٥
إنه یتكلم حقیقة، فقد جاء موسى (السید المسیح) واتحد بكوشیتنا، حینئذ إنتهى إعالن الشریعة اإللهیة خالل األمثال 

: القدیس چیروم]. ویقول ÔÒوالصور إذ تقدم إلینا في تمام الحقیقة. ما كان ُیعلن قبًال خالل األمثال صار واقًعا حًقا
]. ÔÓ[عریسك لیس متكبًرا وال مزدرًیا بالغیر، إنه یتزوج بكوشیة

هذا وزواج موسى بالمرأة الكوشیة یشیر إلى قبول السید المسیح عروسه أي الكنیسة من جماعة األمم، أما موقف مریم 
العالمة منه فهو موقف جماعة الیهود الذین رفضوا السید المسیح ولم یقبلوا دخول األمم إلى اإلیمان. یقول 

: [مریم هي جماعة الیهود الحالیین، فقد تذمرت هي وهرون مًعا، أي الكهنة والفریسیون. فالشعب ال یزال أوریجانوس
ینقصه اإلحترام لموسى القائم معنا اآلن، ویبو لهم أن هذا األمر مخجًال، ألنه ال یعلم بختان الجسد وحفظ السبت 

: ٢وتقدیم ذبائح دمویة، لكنه یأمرنا بختان القلب والكف عن الخطیئة واإلحتفال بأعیاد فطیر اإلخالص والحق (أف
]. ÔÔ)، لیس الذبائح الحیوانیة بل ذبح الرذائل١٤: ٥٠) وذبائح الحمد (مز٨: ٥كو١؛ ٢٩: ٢؛ رو٩: ٢؛ كو١١

60  In Matt., hom 78. 

61  Hexameron hom 1: 1. 

62  Against Praxeas 14. 

63 Epis. 150. 

64  In Num., hom 7. 

65  Ep. 22: 1. 

66  In Num., hom 6. 
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 على لسان كنیسة األمم إذ تخاطب الیهود قائلة: [حًقا إني أعجب یا بنات أورشلیم أنكن العالمة أوریجانوسیتحدث 
توبخنني على سواد بشرتي. هل نسیتن ما ورد في ناموسكن وما عنته مریم حین تحدثت ضد موسى ألنه اتخذ لنفسه 
إمرأة كوشیة سوداء؟! وال تعرفن أن هذا األمر قد تحقق بحق. أنا هي الكوشیة! حًقا إني سوداء بسبب رداءة أصلي 

)، لقد أتیت ١٤: ١لكنني جمیلة بالتوبة واإلیمان. وقد اتخذت لنفسي ابن اهللا. لقد قبلت "الكلمة الذي صار جسًدا" (یو
)، فصرت ٣: ١)، "الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره" (عب١٥: ١إلى ذاك الذي هو "صورة اهللا، بكر كل خلیقة" (كو

جمیلة! ماذا تفعلن؟ أتوبخن من تركت خطیتها، األمر الذي یمنعه الناموس؟! أتطلبن مجد الناموس وأنتن تنتهكن 
]. ÔÕإیاه؟!

 برص مریم – ٣

، ٩(ع "َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعلْیِهَما َوَمَضى. َفلمَّا اْرَتَفَعِت السََّحاَبُة َعِن الَخْیَمِة ِإَذا َمْرَیُم َبْرَصاُء َكالثَّلجِ یقول الكتاب: "
. حًقا ما أخطر الحدیث عن خدام اهللا، خاصة إن كان بدافع الحسد الداخلي فإنه یلیق بنا أالَّ نختارهم إالَّ بعد )١٠

إستشارة اهللا، ومعرفة أنهم بال عیب، لكنهم متى أختیروا لیس لنا أن ندینهم، لهم رؤساء ولهم من یستطیع أن یفحص 
الرب عن هرون ومریم، وارتفعت السحابة عن الخیمة، حینئذ تطلع هرون إلى أخته فوجدها برصاء كالثلج.  

 على هذا التأدیب اإللهي قائالً : [یجب أالَّ تحتقر أخاك أو قریبك، وال تفتح فاك بالشر. العالمة أوریجانوسیعلق 
لست أقول هذا بخصوص القدیسین وٕانما بخصوص أي أنسان، إذ أرى غضب اهللا وانتقامه یحالن بسبب هذه 

)، "الذي یغتاب صاحبه سًرا ٢٠: ٥٠الخطیئة، فقد جاء في المزامیر "تجلس تتكلم مع أخیك، البن أمك تضع معثرة" (
). إقطعوا هذه الرذیلة بمساعدة هذه الوصایا الواردة في الكتاب المقدس وكأنها سیف ذو حدین ٥: ١٠١أقطعه" (

]. ÔÖ). تجنبوا إدانة إخوتنا وسب القدیسین. فإن من یدین أخاه ویتكلم علیه بالسوء یصاب بالبرص١٦: ١(رؤ

ویالحظ في تأدیب مریم بالبرص اآلتي: 

حّل البرص بها بعد مفارقة السحابة الخیمة، وكأن البرص وهو یرمز للخطیئة ونجاستها إنما هي عالمة اإلبتعاد  .أ
: [لنخشى أن تبعد عنا السحابة بكالمنا العالمة أوریجانوسعن اهللا والحرمان من الشركة معه. لهذا یحذرنا 

 ].×Ôالرديء وأعمالنا الدنسة وأفكارنا النجسة، فیظهر برص الخطیئة فینا عندما تتركنا نعمة اهللا

أخطأت مریم فأساء ذلك إلى الجماعة كلها، فقد إرتفعت السحابة عن الخیمة وتسلط البرص على مریم، فعزلت  .ب
عن الجماعة أسبوًعا كامًال، فیه توقف الموكب كله عن المسیر نحو أرض الموعد، ولم تنتقل خیمة اإلجتماع 

 حینما یخطيء، إذ ال یسيء إلى نفسه وحده بل – خاصة المسئول –عن موضعها. إنها صورة مّرة لإلنسان 

67  Comm. on Cant. 2: 1. 

68  In Num., hom 7: 1. 

69  Ibid 7: 2. 
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یسبب تجدیًبا على إسم اهللا القدوس ویوقف الموكب ویعثر اآلخرین، كالعضو الفاسد الذي یضر األعضاء 
 األخرى.

 لماذا لم یسقط هرون تحت نفس التأدیب مع أخته؟ربما یسأل البعض:  .ج

: [ربما ألنه كان لهرون شيء من العذر بكونه األخ األكبر وقد زّین بكرام الكهنوت. القدیس ایرینیئوسیجیب 
نجاسة، ولما كان أصل الكهنوت وأساسه في هرون لهذا لم یسمح له الرب بتأدیب الشریعة هذا والبرص حسب 

مشابه لئال یمسك هذا األمر بكل نسله (الكهنوتي). لكن اهللا أیقظ مخاوفه وعّلمه ذات الدرس خالل أخته، فقد 
]. ÕÎأثرت عقوبة أخته علیه حتى إلتجأ إلى موسى الُمساء إلیه لكي یشفع عنها حتى یزول عنها هذا الغم

یرى البعض في برص مریم صورة رمزیة لما حدث مع الیهود، فقد رفضوا اإلیمان بالسید المسیح الذي قبل  .د
عروسه من األمم (المرأة الكوشیة) ففارقتهم السحابة وتسلط برص عدم اإلیمان علیه، وفارقهم روح الرب، 
وصاروا مصابین. أما خروج مریم خارج المحلة سبعة أیام ثم عودتها فیشیر إلى عودة الیهود إلى اإلیمان 
. ÕÏبالمسیح في نهایة األزمنة، لیدخلوا مرة جدیدة إلى الخیمة المقدسة الجدیدة وینزع عنهم برص عدم اإلیمان

بهذا ال یصیروا بعد متمسكین بفكرهم الناموسي الحرفي القدیم. یقول الرسول بولس "إن القساوة قد حصلت جزئًیا 
 ).٢٥: ١١إلسرائیل إلى أن یدخل ملء األمم" (رو

َفال َتُكْن َكالَمیِِّت الِذي َیُكوُن ِعْنَد ُخُروِجِه ِمْن َرِحِم " على قول هرون لموسى النبي: العالمة أوریجانوسیعلق  .ه
، بأن مریم وقد صارت برصاء صارت والسقط شیًئا واحًدا، أي بال حیاة. في )١٢" (عُأمِِّه َقْد ُأِكل ِنْصُف لْحِمهِ 

هذا إشارة إلى جماعة الیهود الذین بسبب عدم إیمانهم صاروا كالسقط بال حیاة، لكن جاء بولس یتمخض بهم 
: [كان الشعب القدیم في رحم أمه العالمة أوریجانوس). یقول ١٩: ٤لیلدهم أحیاء ویتصور المسیح فیهم (غل

أي في الهیكل غیر قادر على البلوغ إلى النتیجة الكاملة التامة...لقد مكث بعض الوقت في رحم أمه، أي في 
مدرسة الهیكل الیهودي، لكنه بسبب خطایاه لم یقدر أن یحصل على الشكل الكامل لیدخل إلى الحیاة، لهذا صار 

 ].ÕÐمرفوًضا كسقٍط غیر كامل النمو، ُولد قبل موعده

َولْو َبَصَق َأُبوَها َبْصقًا ِفي َوْجِهَها  "، وكانت إجابة الرب: )١٣" عاللُهمَّ اْشِفَها "لقد شفع موسى في أخته قائالً :  .و
. البصق هنا یشیر إلى التخلي، فقد فارقت نعمة اهللا هذا الشعب وصار )١٤؟!" (عَأَما َكاَنْت َتْخَجُل َسْبَعَة َأیَّامٍ 

 هذه اإلجابة القدیس یوحنا الذهبي الفم ویشرح العالمة أوریجانوسفي عاٍر وخزي بال هیكل وال ذبائح كما یقول 

70  Fragm. 32. 

71  Origen: In Num., hom. 6. St. Ambrose: Ep. 63: 57. 

72  Ibid 7: 3. 
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اإللهیة قائالً : [إن ما عناه هو أن لها أب وطرده من حضرته، أما كانت تقبل التوبیخ؟! إنني أقدر فیك تقواك 
 ].ÕÑاألخوي وحلمك وسموك، لكنني أنا أعرف الوقت المناسب إلنهاء التأدیب

القدیس على أي األحوال، لقد برز صالح موسى النبي في موقفه المملوء حًبا بصالته عنها، إذ یقول 
: [ُمدح موسى ألنه قتل المصري الذي ظلم إسرائیل، لكنه باألكثر صار موضع غریغوریوس النزینزي

.] ÕÒإعجاب عندما شفى بصالته مریم التي أصیبت بالبرص بسبب تذمرها ضده

تأخر اهللا في شفاء مریم حتى ال نتكيء على صلوات اآلخرین وشفاعتهم عنا دون تقدیم توبة من جانبنا. یقول  .ز
: [ال تتطلع إلى اآلخرین بأفواٍه مفتوحة (تطلب صلواتهم)، فإن صلوات القدیسین لها القدیس یوحنا الذهبي الفم

بالحق قوة عظیمة بشرط توبتنا وٕاصالح نفوسنا. فإنه حتى موسى الذي أنقذ أخاه وستمائة رجل من الغضب 
]. ÕÓ)، لم یكن قادًرا على إنقاذ أخته٣٢الذي كان سیحل علیم (خر

 من حضیرموت إلى فاران – ٤

 إن فاران تعني "الفم المنظور" إشارة إلى العبور إلى "التجسد اإللهي"، فإنه بشفاء مریم من العالمة أوریجانوسیرى 
برص عدم اإلیمان ینطلق الموكب إلى اإلیمان بالتجسد اإللهیة كطریق للدخول إلى الملكوت. 

73  Conc. Statues 20: 10. 

74  Epis. 77. 

75  In Matt., hom. 5: 7. 
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 التجسس على كنعان –األصحاح الثالث عشر 
إذا كان الشعب دائم التذمر مشتهًیا العودة إلى أرض العبودیة من أجل كراتها وبصلها وبطیخیها...الخ، أراد أن 

یكشف لهم عن نوعیة ثمار األرض الجدیدة التي وعدهم بها حتى یسحب قلبهم إلیها دون أن ترتد إلى أرض العبودیة. 

 ١٦ - ١ إختیار الرجال   – ١

 ٢٠ - ١٧ التعلیمات الصادرة إلیهم  – ٢

 ٢٥ - ٢١ تحركاتهم    – ٣

 ٣٣ - ٢٦ تقریرهم    – ٤

 إختیار الرجال – ١

ثُمَّ َقال الرَّبُّ ِلُموَسى: «َأْرِسل ِرَجاًال ِلَیَتَجسَُّسوا َأْرَض َكْنَعاَن الِتي َأَنا ُمْعِطیَها ِلَبِني ِإْسَراِئیل. َرُجًال َواِحدًا ِلُكلِّ ِسْبٍط ِمْن "
. )٢، ١" (عآَباِئِه ُتْرِسُلونَ . ُكلُّ َواِحٍد َرِئیٌس ِفیِهمْ »

إن كان اهللا قد أمر موسى بإرسال رجاًال لیكتشفوا األرض بأنفسهم فقد جاء هذا األمر بناًء على طلب الشعب نفسه، 
إذ یقول موسى النبي: "تقدمتم إلىَّ جمیعكم وقلتم دعنا نرسل رجاًال قدامنا لیتجسسوا لنا األرض، ویردوا إلینا خبًرا عن 

). كان یلزم للشعب أن یسلك ٢٣، ٢٢: ١الطریق التي نصعد فیها والمدن التي نأتي إلیها، فحسن الكالم لديّ " (تث
باإلیمان ال بالعیان، لكن من أجل ضعفهم إستجاب الرب طلبتهم ونفذ موسى األمر كطلب الرب نفسه. وقد الحظ 

 أن هذا األمر قد تم بعد أن سقط الشعب في تجربة النهم واإلشتیاق إلى أطعمة القدیس غریغوریوس أسقف نیصص
العبودیة من لحم وكرات وبصل...الخ، فأراد اهللا أن یتذوق بعض رؤسائهم أطعمة مواعید اهللا. یقول القدیس: [موسى 

بنفسه المرتفعة فوق مثل هذه الشهوة (للحم) قد تكرس تماًما للتمتع بالمیراث الذي وعد اهللا به للذین یخرجون من 
مصر (بالمفهوم الروحي ال الحرفي، أي الذین یتركون محبة العالم)، ویجعلون طریقهم نحو األرض التي تفیض لبًنا 

]. ÕÔوعسًال، لهذا أقام بعض الجواسیس لیصیروا معلمین عن األمور الجمیلة التي لهذه األرض

إختار موسى إثني عشر من رؤساء الشعب لیتذوقوا ثمر األرض فیقدرون أن یشهدوا إلخوتهم مقدمین عربوًنا للبركات 
الممنوحه لهم من قبل اهللا، إذ یلیق بالمعلمین ال أن یقدموا فلسفات ومعتقدات نظریة وكلماٍت بال خبرة، بل یقدمون 

للشعب من خیرات اهللا الداخلیة التي تذوقوها فعًال وعملًیا. 

). دعى موسى هوشع ٦)، وكالب بن یفنة (ع١٦: ٨كان بین الرجال إثنان ممتازان هما هوشع الذي دعي یشوع (ع
یشوع، ألن هوشع تعني صالة "خّلص"، أما یشوع فتعني "مخلص" وكأن موسى بإختیاره هوشع أدرك أن الصالة 

القدیس الخاصة بإتمام الخالص قد تحققت رمزًیا لهذا دعاه یشوع أي "یسوع" الذي هو المخلص الحقیقي. وكما یقول 

76  St. Greg. Nyssa: Life of Moses 2: 265. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

].. ÕÕ: [ال یدعى هوشع بل یسوع أي مخلص. حًقا إنه مخلص، إذ یخلصنا ویقودنا من البریة إلى أرض الموعدچیروم
 الذي –: [هنا یوجد رمز لألمور المقبلة، فإنه إذ یسوع المسیح هو الذي یدخل الشعب الثاني العالمة ترتلیانویقول 

: ٣ إلى أرض الموعد التي تفیض لبًنا وعسًال (خر–یتكون منا نحن األمم الذین كنا في حالة تیه في بریة العالم زماًنا 
)، بنوالنا الحیاة األبدیة التي لیس شيء أحلى منها. لم یتم هذا خالل الناموس أي خالل التدبیر الشریعي، إنما ٨

بیسوع، أي بنعمة الناموس الجدید بعد أن تختن بسكین من الصخرة أي وصایا یسوع، إذ یرمز للمسیح بالصخرة في 
]. ÕÖ)١٤: ١٠كو١أماكن كثیرة (

  على تغییر إسم هوشع قائالً : [لماذا أعطاه هذا اإلسم عندما أرسله من وادي فاران إلى القدیس أغسطینوسویعلق 
األرض التي سیقود الشعب إلیها؟ ألن یسوع الحقیقي یقول "وأنا إن مضیت وأعددت لكم مكاًنا آتي وآخذكم إليّ " 

]. ×Õ)٣: ١٤(یو

أما "كالب" فإسمه یعني "قلب"، أي یعمل العمل بكل قلبه في إخالٍص بال خوف، واثًقا في إمكانیة اهللا المقدمة لنا 
 على هذا األمر بقوله: [یتحدث یسوع عن الذین العالمة أوریجانوسللغلبة والنصرة حتى نتمتع بمواعیده. یعلق 

). یرید أن یصنع ١٩: ١٠یتبعونه بإخالص "هذا أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو" (لو
معجزات! یرید أن یقهر الجبابرة بالجراد، فیهب الغلبة على أجناد الشر الروحیة في السمویات بواسطة سكان األرض 

]. ÖÎ)١٢: ٦(أف

 هو قائدنا في دخولنا إلى أرض – رب المجد –إرتبط یشوع بكالب في الدخول إلى أرض الموعد، فإن كان یسوع 
الموعد فإنه ال دخول لنا إلیها ما لم یكن قلبنا (كالب) جاًدا ومخلًصا في الدخول. إرتباط یشوع بكالب هو إلتحام 

العمل اإللهي المجاني باإلرادة البشریة الحرة التي تقبل العمل في األعماق الداخلیة. 

 التعلیمات الصادرة إلیهم – ٢

. )٢٠، ١٧" (عَ◌َتَشدَُّدوا ...اْصَعُدوا"یمكننا تلخیص التعلیمات الصادرة إلى الرجال في كلمتین هما 

، من خالل الجبل ینظرون األرض والساكنین فیها. هكذا یلیق )١٧ " (عَواْطلُعوا ِإلى الَجَبلِ ...اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا "◌ً : أوال
بالمعلمین لكي یشهدوا للحق أن یتذوقوه بصعودهم من هنا بقلوبهم وارتفاعهم على جبل الوصیة اإللهیة فتحلق نفوسهم 

في السمویات، وتنفتح بصیرتهم الداخلیة على األرض الجدیدة وسكانها وأمجادها. بهذا یختبرون عربون المیراث 
األبدي فیقدموا لرعیتهم من الخیرات التي نظروها واختبروها بأنفسهم. حًقا إن بقي الراعي مغموًسا مع رعیته في 

77  On Ps., hom 10. 

78  Answers to the Jews 9. 

79  Reply to Faustus 16: 9. 

80  In Num., hom 6. 
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اإلهتمامات األرضیة والمطالب الیومیة ولم یرتفع إلى الجبل، كیف یقدر أن یسحب قلوب شعب اهللا نحو المرتفعات 
العالیة ویقدم لهم األبدیات؟! 

لعله لهذا السبب لم یسمح اهللا للكهنة والالویین في العهد القدیم أن یكون لهم نصیب مع أخوتهم في األرض حتى 
یكون هو نفسه نصیبهم، فال یرتبكون في اإلداریات والمادیات بل ینشغلون باهللا وحده. أقول وفي مرارة ما أصعب 

على اهللا أن یرتبك الكهنة باألمور المادیة حتى وٕان كانت خاصة بالكنیسة. إنه ینبغي علیهم أن یمتثلوا بالرسل الذین 
). ٤-١: ٦تركوا خدمة الموائد للشمامسة لیتفرغوا هم للصالة وخدمة الكلمة (أع

...ال یقف األمر عند الصعود بل ینبغي أن یتشدد قلب المعلم بقوة )٢٠" (عَتَشدَُّدوا َفُخُذوا ِمْن َثَمِر اَألْرضِ َ" :ثانًیا
واثًقا برجاء في تحقیق وعود اهللا، متذوًقا بنفسه عطیة اهللا له، مؤمًنا باهللا القادر أن یهب البشریة هذه العطیة. لیس 

شيء یحطم الخدمة مثل دخول روح الیأس في حیاه المعلمین من جهة أنفسهم أو رعیتهم. فإنه یلیق بنا أن نرى ید اهللا 
: [یجب على الراعي القدیس یوحنا الذهبي الفمالقویة القادرة على رفع كل البشریة نحو مواعیده المقدسة. وكما یقول 

أن یكون نبیًال، ال یخور عزمه وال ییأس من خالص الضالین من القطیع، بل دائًما یباحث نفسه قائالً : "عسى أن 
]. ÖÏ)٢٥: ٢تي٢یعطیهم اهللا توبة لمعرفة الحق، فیستقیموا من فخ إبلیس" (

 تحركاتهم – ٣

یَِّة ِصیَن ِإلى َرُحوَب ِفي َمْدَخِل َحَماةَ "صعد الرجال  َصِعُدوا ِإلى الَجُنوِب َوَأُتوا ِإلى َحْبُرونَ . َوَكاَن "، ثم )٢١" (عِمْن َبرِّ
َوَأُتوا ِإلى َواِدي َأْشُكول َوَقَطُفوا ِمْن ُهَناَك َزَرُجوَنًة ِبُعْنُقوٍد َواِحٍد ِمَن ..ُهَناَك َأِخیَماُن َوِشیَشاُي َوَتلَماُي َبُنو َعَناقٍ .

). ٢٣، ٢٢" (عالِعَنِب َوَحَمُلوُه ِبالدُّْقَراَنِة َبْیَن اْثَنْیِن َمَع َشْيٍء ِمَن الرُّمَّاِن َوالتِّینِ 

كانت تحركات الرجال هكذا: 

: ١٥) ویهوذا (یش٤، ٢: ٣٤، وهي منطقة صحراویة تقع في الحدود الجنوبیة لكنعان (عدصینصعدوا من بریة  .أ
) وعلى حدود آدوم غرًبا، وهي ٥١: ٣٢؛ تث٣٦: ٣٣، ١٤: ٢٧، ١: ٢٠ (ع ÖÐ) تحوي داخلها قادش ومریبة١

 .ÖÑإما تمثل جزًءا من بریة فاران أو على حدودها عند قادش

 علیقة أو تجربة وبین بریة سین – العالمة أوریجانوس عند – التي تعني Zinیلزمنا أالَّ نخلط بین بریة صین 
Sin والتي یرى أیًضا أنها تعني تجربة. غیر أن البعض یرى األخیرة قد أخذت إسمها عن إله القمر سین. وهي 

حالًیا في الغالب دبة الرملة، عبارة عن كومة رمال عند سفح جبل التیه في الجنوب. في هذه البریة أنزل اهللا 
) إلى رفیدیم. ١: ١٦المن للمرة األولى للشعب حیث بلغوا ألیها بعد عبور البحر من إیلیم (خر

ÖÏ  ٦٧١للمؤلف: الحب الرعوي، ص .

82  Mckenzie: Dict. of Bible, p. 953. 

83 New Wesminister Dict. of Bible, p. 1024. 
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 إسم عبري معناه "مكان رحب أو متسع". وهي مدینة آرامیة تقترب من الحدود الشمالیة لكنعان. وفیها رحوب: .ب
 ) حیث كانت تدعى "بیت رحوب".٨: ١٠دارت الحرب بین رجال داود والعمونیین (صم

 میل شمال ١٣٠، فإن حماة هي بعینها المدینة الحالیة التي تسمى حماة، تقع حوالي "ِفي َمْدَخِل َحَماة"أما قوله 
 میل شمال حمص. یرى البعض قوله "في مدخل" یعني عند الطریق المؤدي إلى حماة ربما ٣٠دمشق وحوالي 

یكون الوادي الطویل الذي یقع بین سلسلتي جبال لبنان الغربیة والشرقیة والذي فیه یمتد الطریق إلى حماة. 

)، كانت تبع یهوذا ٢: ٢٣ إسم عبري یعني "صحبة أو رباط"، كانت تسمى قدیًما "قریة أربع" (تكحبرون: .ج
). بنیت سبع سنوات قبل صوعن (تانیس) في مصر، المدینة التي تمت فیها المفاوضات بین ٥٤، ٤٨: ١٥(یش

). ٤٣، ١٢: ٧٨موسى وفرعون (مز

، ١٨: ١٣حبرون قائمة على األقل في أیام إبراهیم إذ سكنها بجوارها تحت بلوطات ممرا بعض الوقت (تككانت 
). ٢٠-٢: ٢٣) هناك ماتت سارة، واشترى إبراهیم مغارة الكفیلة لتكون قبًرا، إشتراها من بني حث (تك٢٧: ٣٥

). في أیام یشوع بن نون كام ملكها هوهام الذي ١٤: ٣٧، ٢٧: ٣٥فیها أیًضا تغرب إسحق ویعقوب زماًنا (تك
تحالف هو وملوك یرموت ولخیش وعجلون مع أدوني صادق ملك أورشلیم ضد یشوع الذي غلبهم وقتلهم 

). ١٢: ١٤). لكن عاد بعض الهاربین وأعادوا بناءها. فوجد فیها من سكانها بعد غزو كنعان (یش١٠(یش
؛ ١٣- ١٠: ٢١، ٧: ٢٠)، وأعطیت للكهنة كإحدى مسن الملجأ (یش٢٠-١٩، ١٠: ١طالب كالب بها (قض

). كانت حبرون أول كرسي لداود في بدء حكمه، حیث ملك فیها سبع سنوات ونصف ٥٧-٥٤: ٦أي١
). وقعت أثناء السبي في یدي بني آدوم، واسترجعها ٢، ٥: ١١أي٢). حصنها رحبعام (١٠-٧: ١٥صم٢(

م. ٦٨). أحرقها الرومان عام ٦٥: ٥مك١یهوذا المكابي (

 ١٩ قدًما فوق البحر، على بعد ٣٠٤٠)، تعلو ٢٣: ٢حالیا تسمى مدینة الخلیل نسبة إلى إبراهیم خلیل اهللا (یع
 ینبوع ماء وعشرة آبار كبیرة بجوارها مع ٢٥ میل جنوب غرب بیت. یوجد ١٣،٥میل جنوب غرب أورشلیم و

 كروم وزیتون.

 تعني "عنقود"، وال یعرف إن كان هذا اإلسم قدیًما قبل موسى النبي، أم حمل اإلسم في عصره حینما أشكول: .د
أحضر منه الرجال عنقود العنب. وهو وادي قریب من حبرون غالًبا یقع في شمالها، وال تزال هذه المنطقة 

 مشهورة بكرومها.

لقد انطلق الرجال من بریة صین إلى رحوب عند مدخل حماة ثم حبرون حیث وجد الجبابرة الثالثة بنو عناق، ثم 
ذهبوا إلى أشكول. إنها طریق كل نفٍس ترید أن تعبر إلى الملكوت لتنال السید المسیح نفسه كعنقود یهب حیاة. إنها 
تبدأ طریقها من بریة صین أي حیث توجد التجارب والضیقات ال لتعیش في كآبة وتذمر بل تدخل إلى رحوب حیث 

تتحول التجربة إلى تعزیة، والطریق الضیق یصیر بالنسبة للمؤمن رحًبا ومفرًحا، یجد نفسه عند مدخل حماة حیث 
ینعم بالحمایة اإللهیة مختفًیا في مسیحه صخر الدهور. هنا یدخل إلى حبرون أي حیاة "الصحبة" مع اهللا في ابنه 
الوحید ومع اخوته في المسیح یسوع ربنا فال یقدر بنو عناق الجبابرة أي األرواح الشریرة أن تعوقه عن العبور إلى 

أشكول لیحمل في قلبه عنقود الحیاة! 
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إذن ال یستطیع أحد أن یعبر إلى وادي أشكول إالَّ خالل التجارب الممتزجة بسالم المسیح وفرحه، فیلتقي ببني عناق 
). ١٢: ٦المقاومین لملكوت اهللا، مصارًعا لیس مع لحٍم ودم بل مع أجناد الشر الروحیة (أف

في أشكول حمل الرجالن العنقود الواحد على خشبة لیدخال به إلى الشعب معلنین تحقیق مواعید اهللا. أما الرجالن 
فهما یشوع وكالب، وكأن الصلیب واهب الحیاة إنما یحمله "یسوع" المسیح ربنا ویحمله المؤمن بقلب (كالب) مملوء 

إخالًصا. إنه صلیب یسوع المسیح المخلص الذي یحمله المؤمن كشركة آالم سیده لیدخل معه إلى قوة قیامته. 

 عن هذا العنقود المحمول على الخشبة قائالً : [كان یشوع أحد الذین القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیتحدث 
قادوا اإلرسالیة الصالحة، هذا الذي قدم تقریًرا موثوًقا فیه، مع تأكیدات. تطلع إلیه موسى فصار فیه رجاء ثابت نحو 
األمور العتیدة، إذ رأى برهاًنا على خیرات األرض خالل عنقود العنب الذي حمله یشوع على الدقرانة. حًقا إذ تسمع 

یشوع یخبرك عن األرض وترى العنقود معلًقا على الخشبة تدرك ما رآه وكیف ثبت رجاءه. ما هو عنقود العنب 
المعلق على الخشبة إالَّ ذاك العنقود الذي علق في األیام األخیرة، الذي سكب دمه كشراب یهب خالًصا للمؤمنین؟! 

)، قاصًدا بهذا آالم ١٤: ٣٢لقد تحدث موسى معنا عنه في موضٍع آخر قائًال خالل الرمز "دم العنب شربته" (تث
]. ÖÒالمخلص

، ÖÓلقد تحدث كثیر من اآلباء عن هذا العنقود كرمٍز للسید المسیح على الصلیب مثل القدیسین: یوستین الشهید
 .×Ö، والعالمة أوریجانوسÖÖ، وكلیمندس االسكندريÖÕ، وهیبولیتسÖÔوایرینیئوس

 : [دعي الرب عنقود عنب، هذا الذي صلبه الذین أرسلهم، شعب إسرائیل، وجاءوا به من القدیس أغسطینوسیقول 
 ].Î×أرض الموعد معلًقا على عصا كما لو كان مصلوًبا

: [أعطى اهللا لنفسه لقب عنقود العنب بصوت النبي، حینما أرسل موسى الجواسیس إلى القدیس أمبروسیوسویقول 
وادي العنب كأمر اهللا. ما هو هذا الوادي إالَّ إتضاع الجسد وثمار اآلالم؟! إنني أعتقد أنه دعي عنقود ألنه جاء من 

 ].Ï×الكرمة التي جبلت من مصر أي من الشعب الیهودي، ونما ثمرة لصالح العالم

84  Life of Moses 2: 267, 268. 

85 Apol. 32, Dial 54. 

86 Adv. Haer. 4: 20: 2. 

87  De Cher. et Antichr. 2: 11 

88 Paed. 2: 2: 9. 

89 Comm. Jer. 8: 51 

90 On Ps. 7. 

91  On The Christian Faith 4: 12 (168). 
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 فیرى في هذا العنقود عربوًنا للحیاة السماویة، إذ یقول: [لیتنا ال نحتقر السماء!...فإنه القدیس یوحنا فم الذهبأما 
)، ومواطنة السماء ٢٢: ١كو٢أحضر إلینا ثماًرا من السماء لیست عنقود عنب محموًال على عصا بل "حرارة الروح" (

)، األمور التي علمنا إیاها بولس وكل جماعة الرسل، الكرامون العجیبون. إنه لیس كالب بن یفنة وال ٢٠: ٣(في
)، ابن اهللا الذي یحضر كل ٣: ١كو٢یشوع بن نون هما اللذان أحضرا هذه الثمار بل یسوع ابن "أب المراحم" (

]. Ð×فضیلة، فیجلب من السماء كل ثمارها أي تسبیحاتها!

 تقریرهم – ٤

إنقسم التقریر المقدم من الرجال إلى قسمین، الغالبیة العظمى لم تستطع أن تنكر ما رأته من خیرات لكنها إرتعبت من 
َقْد َذَهْبَنا ِإلى اَألْرِض الِتي "بني عناق وأرعبوا الجماعة ففقدوا رجاءهم وانحطوا إلى الیأس. لقد جاء التقریر هكذا: 

َأْرَسلَتَنا ِإلْیَها َوَحّقًا ِإنََّها َتِفیُض لَبنًا َوَعَسًال َوَهَذا َثَمُرَها. َغْیَر َأنَّ الشَّْعَب السَّاِكَن ِفي اَألْرِض ُمْعَتزٌّ َوالُمُدُن َحِصیَنٌة 
.َوَقْد َرَأْیَنا ُهَناَك الَجَباِبَرَة (َبِني َعَناٍق ِمَن الَجَباِبَرةِ ). َفُكنَّا ِفي َأْعُیِنَنا ..َعِظیَمٌة ِجّداً . َوَأْیضًا َقْد َرَأْیَنا َبِني َعَناَق ُهَناكَ 

ِإنََّنا َنْصَعُد  ". أما القسم الثاني الذي یضم كالب مع یشیر فقال: )٣٣، ٢٨، ٢٧" (عَكالَجَراِد َوَهَكَذا ُكنَّا ِفي َأْعُیِنِهمْ 
. )٣٠" (عَوَنْمَتِلُكَها َألنََّنا َقاِدُروَن َعلْیَها

 عن هذین القسمین قائالً : [من ناحیة هؤالء الذین یقدمون رجاًءا في غریغوریوس أسقف نیصصتحدث القدیس 
األمور الصالحة إنما هي العلل التي تتولد من اإلیمان وثبات الرجاء في الخیرات المعدة لنا. ومن ناحیة أخرى توجد 
العلل التي للمضاد هذه التي تزدري بالرجاء الصالح وتقاوم اإلیمان في األمور المقررة. أما موسى فلم یثق في تقریر 

]. Ñ×المقاومین بل قبل الرجل الذي قدم تقریًرا یلیق باألرض (المقدسة)

حًقا لقد رأى غیر المؤمنین في أنفسهم أنهم كانوا كجراد أمام الجبابرة بني عناق، أما المؤمنون فال ینظرون إلى أنفسهم 
وٕامكانیاتهم الطبیعیة البشریة بل إلى اهللا الذي یتقدمهم وروحه الساكن فیهم یسندهم فیعطي للجراد غلبة على الجبابرة 

: [إن قارنا الطبیعة البشریة بالشیطانیة نجد أنفسنا كجراٍد وهم العالمة أوریجانوس(إبلیس وجنوده الروحیین). یقول 
جبابرة، خاصة إن كان إیماننا متردًدا أو ضعیًفا فإننا نتراجع إلى الوراء، ویصیرون هم جبابرة ونحن جراًدا. لكننا إن 
تبعنا یسوع (یشوع) وآمنا بكالمه وامتألنا أیماًنا به یصیرون كال شيء أمامنا. حًقا لنسمع ما قیل "إن سّر بنا الرب 

]. Ò×)، ألنها جیدة جًدا وثمارها عجیبة٨: ١٤یدخلنا إلى هذه األرض" (

92  Ad. Ephes., hom 23. 

93  Life of Moses 2: 266. 

94  In Num., hom 7. 
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 شهوة الرجوع إلى العبودیة –األصحاح الرابع عشر 
إذ قدم الرجال تقاریرهم عن األرض وخیراتها وسكانها حدث تذمر وسط الشعب وبكاء مشتاقین الرجوع مرة أخرى إلى 

العبودیة تحت قیادة جدیدة غیر موسى النبي. 

 ٤ - ١ تذمر الشعب    – ١

 ١٠ - ٥ محاولة تهدئتهم   – ٢

 ١٢ - ١١ تهدیدات اهللا بإبادتهم   – ٣

 ١٩ - ١٣ موسى یشفع فیهم   – ٤

 ٣٥ - ٢٠ حرمانهم من أرض الموعد  – ٥

 ٣٩ - ٣٦ موت الرجال األشرار   – ٦

 ٤٥ - ٤٠ تأدیب الرب لهم   – ٧

 تذمر الشعب – ١

إهتم الشعب بتقریر الرجال األردیاء الذین بعثوا فیهم روح الخوف ولم یسمعوا لكلمة اهللا ووعوده، فامتألت حیاتهم قلًقا 
وصاروا یصرخون ویبكون كل اللیلة ال لیطلبوا معونة اهللا وٕارشاده بل متذمرین على موسى وهرون، مشتهین التخلص 

منهما والرجوع مرة أخرى إلى العبودیة. عللوا سّر قلقهم واضطرابهم بخروجهم من أرض العبودیة أو قیادة موسى 
 أن اإلنسان ال القدیس یوحنا الذهبي الفموهرون لهم ولم یدركوا أن ما أصابهم إنما هو من عدم إیمانهم. لهذا یؤكد 

]. إن سّر مرارتهم لیس في الظروف المحیطة بهم وال القیادة التي Ó×یقدر أحد أن یؤذیه ما لم یؤِذ اإلنسان نفسه بنفسه
تتعهدهم بل في مرض القلب الداخلي وانحراف النفس عن رعایة خالقها. 

ما أقسى قلب اإلنسان، فإنه عوض ذبیحة الشكر التي یقدمها هللا الذي حرره من العبودیة وتعهد في بریة هذا العالم 
لْیَتَنا ُمْتَنا ِفي َأْرِض ِمْصَر َأْو لْیَتَنا ُمْتَنا ِفي َهَذا الَقْفرِ ! َوِلَماَذا َأَتى ِبَنا لیدخل به إلى كنعان الجدیدة یتذمر قائالً : "

، ٢!" (عالرَّبُّ ِإلى َهِذِه اَألْرِض ِلَنْسُقَط ِبالسَّْیِف؟ َتِصیُر ِنَساُؤَنا َوَأْطَفاُلَنا َغِنیَمةً . َألْیَس َخْیرًا لَنا َأْن َنْرِجَع ِإلى ِمْصَر؟
٣( .

َقال َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ : «ُنِقیُم َرِئیسًا َ"لقد رأوا أن عالج الموقف هو إبادة القیادة الحالیة وٕاقامة قیادة حسب أهوائهم، إذ 
) لیجدوا قیادة ١٠. أرادوا أن یتخلصوا من موسى وهرون كما من یشوع وكالب بالرجم (ع)٤" (عَوَنْرِجُع ِإلى ِمْصرَ »

تسلك حسب أهوائهم. 

×Ó "سبق أن ترجمت هذا المقال تحت عنوان "من یقدر أن یؤذیك؟ 
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) عن أن یفعال مثل ١٠الجاسوسین إذ فضال أن ینطقا بالحق ولو كان الثمن رجمهما (عالقدیس امبروسیوس إمتدح 
بقیة الجواسیس الذین أرضوا الشعب على حساب الحق. یقول القدیس: [فضال أن ُیرجما كما هددهما الشعب عن أن 

]. [فّضل الرجالن الصالحان المجد (اإللهي) عن األمان، أما األشرار ففضلوا Ô×یتراجعا عن ثباتهما المملوءة فضیلة
 ].Õ×األمان عن الفضیلة

  محاولة تهدئتهم– ٢

لم یكن أمام موسى وهرون إالَّ أن یسقطا على وجهیهما أمام كل الجماعة عالمة العجز التام عن التصرف معهم، 
ولصرف روح الغضب لیس فقط عن الجماعة المتذمرة بل وعن اهللا الذي یؤدبهم ال محالة بسبب التذمر المستمر. حًقا 

ما أجمل روح اإلتضاع فهو زینة الراعي، خالله یصرف كل تذمر عن حیاة شعبه، وبه یشفع لدى اهللا عنهم. 

مزج موسى وهرون إتضاعهما بروح الحكمة وقوة اإلقناع إذ قدما شوع وكالب اللذین ذاقا عربون الوعد ونظرا األرض 
اَألْرُض الِتي َمَرْرَنا ِفیَها ِلَنَتَجسََّسَها َجیَِّدٌة ِجّدًا ِجّداً . ِإْن ُسرَّ ِبَنا الرَّبُّ ُیْدِخلَنا ِإلى َهِذِه "لیشهدا أمام الجماعة. لقد قاال: 

اَألْرِض َوُیْعِطیَنا ِإیَّاَها َأْرضًا َتِفیُض لَبنًا َوَعَسالً . ِإنََّما ال َتَتَمرَُّدوا َعلى الرَّبِّ َوال َتَخاُفوا ِمْن َشْعِب اَألْرِض َألنَُّهْم ُخْبُزَنا. 
. )٩-٧" (عَقْد َزال َعْنُهْم ِظلُُّهْم َوالرَّبُّ َمَعَنا. ال َتَخاُفوُهمْ 

لقد شهدا لمواعید اهللا أنها غنیة وصادقة، تعطى للقلوب المملوءة إیماًنا، موضع سرور اهللا، ال یستطیع عدو الخیر أن 
یفقدنا إیاها ما دمنا نسرع إلیها برجاء بغیر إضطراب. 

)، أما اهللا فأعلن ١٠أمام هذا اإلتضاع وهذه الشهادة لألسف إزداد الشعب تذمًرا فطلبوا رجم الشاهدین األمینین (ع
" َظَهَر َمْجُد الرَّبِّ ِفي َخْیَمِة اِالْجِتَماِع ِلُكلِّ َبِني ِإْسَراِئیل "مساندته لرجاله المؤمنین اآلب ورئیس الكهنة والشاهدین، إذ 

. إنها مساندة إلهیة عالنیة حین رفضهم الناس ولو بإجماع كان اهللا معهم یسندهم ویرافقهم. )١٠(ع

 تهدیدات اهللا بإبادتهم – ٣

َحتَّى َمَتى ُیِهیُنِني َهَذا الشَّْعُب َوَحتَّى َمَتى ال "إذ تمادى الشعب في تذمره كعادته إلتزم اهللا بالتهدید قائًال لموسى: 
!" ُیَصدُِّقوَنِني ِبَجِمیِع اآلَیاِت الِتي َعِملُت ِفي َوَسِطِهْم؟ ِإنِّي َأْضِرُبُهْم ِبالَوَبِإ َوأُِبیُدُهْم َوُأَصیُِّرَك َشْعبًا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنُهمْ 

.  )١٢، ١١(ع

كعادته لم ینفذ التأدیب في الحال لكنه یعرض األمر على نبیه موسى، ففي هذا كشف عن معامالت اهللا مع اإلنسان 
أنه یود أن یصادقه، یكشف له عن إسراره ویحدثه في تصرفاته خاصة مع البشریة. هذا ما فعله اهللا مع إبراهیم حین 

). بهذا یقدم اهللا لنا مفهوًما ١٧: ١٨أراد اهللا معاقبة سدوم وعمورة، إذ قال: "هل أخفي عن إبراهیم ما أنا فاعله؟!" (تك
حًیا للرعایة، فإن كان اهللا كلي الحكمة والراعي الصالح وحده ال یخفي تدابیره عن خدامه، كیف یمكن إلنسان مهما 

بلغت رتبته الكهنوتیة أو قامته الروحیة أن یسلك بفكٍر فردي دون مشاركة إخوته وشركائه في الخدمة؟! 

96  Duties of the Clergy 3: 8 (54). 

97  Ibid 3: 8 (56). 
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ولعل اهللا أراد بعرضه هذا األمر على موسى أن یعطیه الفرصة لینذر الشعب لعلهم یقدمون توبة فیغفر لهم، أو لعله 
أراد أن یعطي فرصة جدیدة لموسى النبي أن یشفع عن الشعب المقاوم له فیتزكى باألكثر إذ یطلب لهم أكثر مما 
لنفسه. لقد وقف قبًال أمام اهللا حین حمي غضب اهللا على شعبه وتشفع فیهم قائالً : "اآلن إن غفرت خطیتهم وٕاالَّ 

). ففاق بحبه هذا في عیني اهللا عن كل ما فعله من آیات وعجائب، ٣٢: ٣٢فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر
وتزكى في عیني السماء واألرض. لقد تكرر األمر كثیًرا فصارت حیاة موسى أشبه ببخوٍر مقدس أو صالة دائمة عن 
شعبه. هذا ما أعطاه مكانة لدى اهللا، حتى صار اهللا یسمع له، إذ یقول له: "هذا األمر أیًضا الذي تكلمت عنه أفعله، 

العالمة ). تضرع موسى لدى اهللا فغّیر أحكامه، وكما یقول ١٧: ٣٣ألنك وجدت نعمة في عیني وعرفتك باسمك" (خر
: [إن كان لدى اهللا أسباب للسخط ضد اإلنسان، فإنه بابتهاالت اإلنسان وتضرعاته یهدأ هذا الغضب، أوریجانوس

حتى یحصل اإلنسان من اهللا على تغییر األحكام التي سبق فأصدرها، إذ أن لطف اهللا الذي یتبع الغضب یظهر 
 ].Ö×مكانه موسى لدى اهللا

 في تهدیدات اهللا للشعب یحمل نبؤة تحققت بمجيء السید المسیح وقبوله شعب آخر من العالمة أوریجانوسویرى 
األمم غیر الیهود، إذ یقول: [هذا التهدید لم یأت عن غضب اهللا إنما هو نبوءة. فإنه یجب أن ُتختار أمة أخرى من 

بین شعوب األمم، لكن هذا ال یتهم بواسطة موسى...ألن الشعب (الجدید) ال یحمل اإلسم الموسوي بل إسم 
]. ××المسیح

 موسى یشفع فیهم – ٤

ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا  "برز في هذا السفر كما في سفر الخروج شخصیة موسى كشفیع عن شعبه لدى اهللا، إذ یقول 
. إنها صورة رمزیة لشفاعة السید المسیح الكفاریة عن خطایا البشریة لدى اآلب خالل )١٩" (عالشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتكَ 

دمه الكریم، إذ یصرخ على الصلیب: "یا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعرفون ماذا یفعلون".  

َألنَّ الرَّبَّ لْم َیْقِدْر َأْن ُیْدِخل َهَذا الشَّْعَب ِإلى "في شفاعة موسى یذكر الرب أوًال بالشعوب الشامتة التي تتعثر قائلة: 
َفاآلَن ِلَتْعُظْم ُقْدَرُة َسیِِّدي َكَما ُقلتَ : ". كما یذكره برحمته وطول أناته: )١٦" (عاَألْرِض الِتي َحلَف لُهْم َقَتلُهْم ِفي الَقْفرِ 

وِح َكِثیُر اِإلْحَساِن َیْغِفُر الذَّْنَب َوالسَّیَِّئَة لِكنَُّه ال ُیْبِرئُ . َبل َیْجَعُل َذْنَب اآلَباِء َعلى اَألْبَناِء ِإلى الِجیِل  الرَّبُّ َطِویُل الرُّ
. یذكره بكلماته فإن اهللا یصفح عن اآلباء )١٩-١٧(ع" الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ . ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتكَ 

منتظًرا توبتهم فإن لم یتوبوا یصفح عن أبنائهم أیًضا من أجل طول أناته لكن إن صممت األجیال التالیة على عدم 
 تعلیق وللقدیس چیروم. هكذا تظهر طول أناة اهللا على البشریة. ÏÎÎالتوبة بل سلكو طریق آبائهم الشریر عندئذ یؤدب

جمیل على ذلك بالنسبة لطول أناة اهللا على اإلنسان إذ یرى اهللا ال یعاقب اإلنسان في الحال على فكره الطاريء وال 
على الجیل األول حینما یتقبل الفكر إلى حین لكنه یؤدب على الجیل الثالث والرابع حینما تتحول األفكار إلى أعمال 

98  In Num., hom 8: 1. 

99  Ibid. 

ÏÎÎ  ،١٩٨١راجع تفسیر سفر الخروج. 
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وٕالى عادات، إذ یقول: [هذا یعني أن اهللا ال یعاقبنا في الحال على أفكارنا ونیاتنا بل یرسل التأدیب على أوالدهم أي 
]. ÏÎÏعلى األفعال الشریرة وعادات الخطیئة النابعة منهم

 حرمانهم من أرض الموعد – ٥

قبل الرب شفاعة موسى النبي فلم یبد الشعب لكنه لم یسمح لهم بدخول أرض الموعد، إنما أعطى الوعد ألوالدهم إذ 
َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلكَ . َولِكْن َحيٌّ َأَنا َفُتْمُأل ُكلُّ اَألْرِض ِمْن َمْجِد الرَّبِّ ِإنَّ َجِمیَع الرَِّجاِل الِذیَن َرُأوا َمْجِدي  "یقول: 

یَِّة َوَجرَُّبوِني اآلَن َعَشَر َمرَّاٍت َولْم َیْسَمُعوا ِلَقْوِلي لْن َیُروا اَألْرَض الِتي َحلْفُت  َوآَیاِتي الِتي َعِملُتَها ِفي ِمْصَر َوِفي الَبرِّ
. مستثنًیا یشوع وكالب من أجل إیمانهما بوعده. )٢٣-٢٠" (عِآلَباِئِهمْ . َوَجِمیُع الِذیَن َأَهاُنوِني ال َیُروَنَها

اهللا یصفح عن خطایانا عندما نتوب لكني یؤدب لیس كأجرة للخطیئة، فقد دفع الثمن بالكامل على الصلیب وٕانما لكي 
نتذوق من ثمارها المرة فال نعود إلیها. لیس منا من یحتمل ثمرة خطایاه كما هي ألنها موت أبدي لكن من أجل كثرة 

مراحمه یترك بعض اآلثار تعمل لمضایقتنا إلى حین وقدر إحتمالنا فنكره الخطیئة، وندرك أنها خاطئة جًدا. 

)، ٣٤صفح اهللا لنه یؤدب عوض األربعین یوًما التي تجسو فیها األرض یبقون أربعین عاًما في البریة تائهین (ع
یؤَدبون فیها سنة كاملة عن كل یوم!! قد یتساءل أحدنا: ألیس في هذا نوع من القسوة أن یؤدب اإلنسان سنة عن 

 على هذا السؤال قائالً : [إن كان اإلنسان یجرح بالسیف في أقل من ساعة العالمة أوریجانوسالیوم الواحد؟ یجیب 
فیتعرض آلالٍم كثیرة تصیب جسده وعظامه فیحتاج إلى فترة عالج طویلة، وربما تحدث له مضاعفات وتترك 

الجراحات آثاًرا أو عاهات، ألیس هذا ما یحدث أیًضا مع النفس حین یجرحها سیف الخطیئة أو كما یقول الرسول: 
)؟! ١٦: ٦"سهام الشریر الملتهبة ناًرا" (أف

آه لو أمكننا أن نرى في كل خطیئة نرتكبها كیف یجرح اإلنسان، وكیف تسبب الكلمات الردیئة آالًما؟! ألم نقرأ: قیل 
أن السیف في جرحه أهون من اللسان؟! إذن باللسان تجرح النفس، وباألفكار الشریرة والشهوات الدنسة تنكسر النفس 

وتتحطم بأعمال الخطیئة. لو استطعنا أن نرى األمور كما هي ونشعر بجراحات النفس لكنا نقاوم الخطیئة حتى 
]. ÏÎÐالموت

هذا التأدیب قائالً : [یجب على كل خاطيء أن یعاني عاًما من الشقاء مقابل على  أیًضا العالمة أوریجانوسویعلق 
كل یوم من الخطیئة، فكم من السنین تقابل األیام التي نعیشها في الخطیئة یلزم أن نمر بها في العقاب نحن الذین 

 ].ÏÎÑنخطيء كل األیام وال یمر علینا یوم بدون خطیئة؟!

ال َنْقِدْر َأْن َنْصَعَد ِإلى  "على أي األحوال إذ قبل الشعب "عدم اإلیمان" ذاقوا ثماره المرة من حالة رعب، إذ قالوا 
)، وسقطوا تحت التأدیب ٣٠، وحالة خسارة وفقدان إذ حرموا من أرض الموعد (ع)٣١: ١٣" (الشَّْعِب َألنَُّهْم َأَشدُّ ِمنَّا

101  Epis. 130: 9. 

102  In Num., hom 8. 

103 Ibid. 
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ِفي َهَذا الَقْفِر َیْفُنوَن َوِفیِه  ")، بل وصاروا تحت حكم الموت، إذ قال الرب ٣٤أربعین عاًما عوض األربعین یوًما (ع
" ِإنَُّكْم َقِد اْرَتَدْدُتْم َعِن الرَّبِّ َفالرَّبُّ ال َیُكوُن َمَعُكمْ  ". أما سّر هذا كله فهو أنه بالخطیئة یفارقهم الرب: )٣٥" (عَیُموُتونَ 

. فقدوا الرب سّر قوتهم وسالمهم وفرحهم ومكافأتهم بل وحیاتهم. )٤٣(ع

 موت الرجال األشرار – ٦

إذ كان الشعب في مرحلة الطفولة الروحیة ال یؤمون إالَّ بما یعاینه ویلمسه، لهذا سمح الرب بضرب الرجال العشرة 
) حتى یدرك الكل ماذا یفعل عدم اإلیمان بهم. ٣٧بالوباء فماتوا (ع

 تأدیب الرب لهم – ٧

ندم الشعب على تذمره وبكوا جًدا، لكنهم عوض الطاعة أصروا على الصعود إلى أرض الموعد. حذرهم موسى النبي 
لكنهم أصروا فأهلكهم العمالقه والكنعانیون. 

حًقا ما أعجب اإلنسان إذ یطلب الرب منه أن یصعد، فیخاف ویرتعب في عدم إیمان، وٕاذ یحذره من الصعود یخرج 
من تلقاء ذاته فیهلك!! 

لقد ضربهم الكنعانیون مع العمالقة حتى إلى مدینة حرمة التي تعني "موضع مقدس أو محّرم"، وهي مدینة لیست 
)، وقد صارت من نصیب یهوذا لكنها ُنقلت فیما ٣: ٢١ببعیدة عن قادش. وقد استولى علیها العبرانیون فیما بعد (عد

). وكانت عزیزة لدى داود النبي عندما كان طریًدا، إذ أرسل ٤: ١٩، ٣٠: ١٥؛ یش١٧: ١بعد إلى شمعون (قض
). ٣٠: ٣٠صم١أصدقائه هناك جزًءا من غنائم صقلغ (
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 وصایا للتقدیس –األصحاح الخامس عشر 
إذ انكسر الشعب أمام العمالقة والكنعانیون إلى حرمة أي إلى "الموضع المقدس"، قدم اهللا لهم وصایا التقدیس، وكأنه 

أراد أن ینسیهم السقوط ال في إستهتار أو إستهانة وٕانما خالل "الحیاة المقدسة" التي تهبهم الغلبة الروحیة، فحدثهم 
عن: 

 ٢١ - ١ تقدیم ذبائح ومحرقات   – ١

 ٢٦ - ٢٢ محرقة خطیة السهو العام  – ٢

 ٣١ - ٢٧ ذبیحة خطیة السهو الخاص  – ٣

 ٣٦ - ٣٢ تقدیس السبت    – ٤

 ٤١ - ٣٧ العصابة اإلسمانجونیة   – ٥

 تقدیم ذبائح ومحرقات – ١

نترك الحدیث عن الذبائح والمحرقات والتقدمات في تفاصیلها ورموزها لسفر الالویین، لكننا نالحظ في حدیثه هنا: 

ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل: َمَتى ِجْئُتْم ِإلى َأْرِض َمْسَكِنُكُم الِتي َأَنا ُأْعِطیُكْم َوَعِملُتْم  "◌ً : یبدأ حدیثه مع موسى النبي بقوله: أوال
). كأن اهللا بعد أن أعلن تأدیبهم بعدم الدخول إلى أرض ١٧ع مكرًرا هذه العبارة مرة أخرى ()٣، ٢" (عَوُقودًا ِللرَّبِّ 

الموعد أراد أن یؤكد لهم أن ما یهبه ألوالدهم إنما یعطیه لهم، فیرفع من حیاتهم المعنویة ویبعث فیهم الرجاء من 
جدید، فال یكملوا الطریق في البریة بنفٍس محطمة! لقد أراد لهم أالَّ یفكروا كثیًرا في سقطات الماضي ومرارته بقد ما 

یستعدوا للمكاسب الروحیة المقبلة والتمتع بوعود اهللا األمینة. فإن كان عصیانهم هو سّر انكسارهم الحالي والماضي، 
فإن عبادتهم الروحیة هي العالج، لهذا حدثهم عن الذبائح والتقدمات. 

َأیَُّتَها " أوضع لهم هنا قبوله األمم معهم كأعضاء في الكنیسة المقدسة تشاركهم عبادتهم وشریعتهم، إذ یقول: :ثانًیا
الَجَماَعُة لُكْم َوِللَغِریِب النَّاِزِل ِعْنَدُكْم َفِریَضٌة َواِحَدٌة َدْهِریٌَّة ِفي َأْجَیاِلُكمْ . َمَثُلُكْم َیُكوُن َمَثل الَغِریِب َأَماَم الرَّبِّ . َشِریَعٌة 

. )١٦، ١٥" (عَواِحَدٌة َوُحْكٌم َواِحٌد َیُكوُن لُكْم َوِللَغِریِب النَّاِزِل ِعْنَدُكمْ 

 محرقة خطیة السهو العام – ٢

تقدم ذبیحة عن السهو الذي تسقط فیه الجماعة... 

مع أن ما حدث كان سهًوا لكن الجماعة تلتزم بتقدیم ذبیحة أوًال للكشف بطریقة ملموسة عن أهمیة الحیاة المقدسة في 
الرب وبشاعة الخطیئة حتى وٕان ارتكبت سهًوا. ثانًیا السهو یكشف عن عدم مباالة اإلنسان وعدم إهتمامه بالوصیة، 

فلو أنه مستغرق فیها ویحبها النشغل بها وال ینساها. 
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 ذبیحة خطیة السهو الخاص – ٣

میز الرب بین الخطیئة التي ترتكب سهًوا بسبب النسیان والتي ترتكب عمًدا، األولى مع خطورتها إذ تكشف عن عدم 
اإلهتمام بالوصیة لكن اهللا یتراءف ویطلب تقدیم ذبیحة خطیة عنها فیغفر، وبهذا ال یعود اإلنسان ینسى الوصیة 

ُتْقَطُع ِتلَك النَّْفُس ِمْن َبْیِن َشْعِبَها َألنََّها اْحَتَقَرْت َكالَم الرَّبِّ َوَنَقَضْت َ"اإللهیة. أما الخطیة التي ترتكب عمًدا فأجرتها: 
. )٣١، ٣٠" (عَوِصیََّتهُ . َقْطعًا ُتْقَطُع ِتلَك النَّْفُس . َذْنُبَها َعلْیَها

 تقدیس السبت – ٤

بعد أن سحب قلب الشعب إلى الحیاة المقدسة خالل ذبیحة الصلیب موضًحا لهم خطورة الخطیئة حتى وٕان كانت 
سهًوا، على المستوى الجماعي أو الفردي، أراد أن یكشف لهم بمثال عملي كراهیته للخطیئة وخاصة "كسر یوم 

السبت". لقد وجدوا في البریة رجًال یحتطب حطًبا في یوم السبت، فوضعوه في المحرس حتى یعلن الرب حكمه علیه، 
. )٣٥" (عَقْتًال ُیْقَتُل الرَُّجلُ . َیْرُجُمُه ِبِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعِة َخاِرَج الَمَحلةِ  "فجاء هكذا: 

 أن رجم المحتطب كان مثاًال لآلخرین، كما حدث في أمر حنانیا وسفیرة، حتى ال القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
. إنه یقول: [لماذا عوقب الذي كان یجمع الحطب؟ ألنه لو حدث إستخفاف بالشرائع في البدایة فإنه ÏÎÒیتكرر األمر

یصعب مراعاتها بعد ذلك. حًقا كان لحفظ السبت مزایا كثیرة وعظیمة: یجعلهم لطفاء مع أهل البیت وكرماء (إذ ال 
)، مدرًبا إیاهم بالتدریج على اإلمتناع ١٢: ٢٠یعمل الخدم وال العبید)، ویعلمهم عنایة اهللا والخلیقة كما یقول حزقیال (

]. ÏÎÓعن الشر واإلهتمام بأمور الروح

 العصابة اإلسمانجونیة – ٥

ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل َأْن َیْصَنُعوا لُهْم َأْهَدابًا ِفي َأْذَیاِل ِثَیاِبِهْم ِفي َأْجَیاِلِهْم َوَیْجَعُلوا َعلى ُهْدِب الذَّْیِل  "یقول الرب لموسى: 
. إن كان هدب الذیل یصل إلى التراب، فإنه بوضع عصابة من إسمانجوني (لون )٣٨" (عِعَصاَبًة ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ 

سماوي) یجعل أفكارنا سماویة حتى وٕان كنا نعیش بالجسد (الثوب) على األرض! 

104  In Acts 18. 

105  In Matt. 39: 3. 
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 إغتصاب الكهنوت –األصحاح السادس عشر 
لم یقف األمر عند تذمر الشعب نفسه بل تسرب إلى بعض الالویین والرؤساء الذین أرادوا إغتصاب الكهنوت متهمین 

موسى وهرون بالكبریاء على الشعب وتمییزهما ألنفسهما عن بقیة الجماعة. 

 ٣ - ١ قورح وجماعته   – ١

 ١٤ - ٤ موقف موسى    – ٢

 ١٩ - ١٥ فرز الكهنوت الحقیقي   – ٣

 ٣٥ - ٢٠ تأدیب المزیفین   – ٤

 ٤٠ - ٣٦ مجامر قورح وجماعته   – ٥

 ٥٠ - ٤١ تذمر الشعب    – ٦

 قورح وجماعته – ١

ِإنَّ ُكل الَجَماَعِة " من رؤساء الجماعة ذوي إسم، قائلین: ٢٥٠أراد قورح وداثان وأبیرام إغتصاب الكهنوت ومعهم 
؟ . لقد رأوا في تسلم موسى النبوة )٣!" (عِبَأْسرَِها ُمَقدََّسٌة َوِفي َوَسِطَها الرَّبُّ . َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعاِن َعلى َجَماَعِة الرَّبِّ

وهرون رئاسة الكهنوت تمییًزا لهما عن الجماعة المقدسة، فأرادوا أن یكون الكهنوت مشاًعا ال یقف عند سبٍط دون 
آخر أو إنساٍن دون غیره. 

إن كان عامة الشعب غالًبا ما ُیضرب بروح التذمر بسبب األكل والشرب وشهوات الجسد، فإن أصحاب اإلسم 
والعظماء ُیحاَربون بضربة أقسى وأمر أال وهي "الكبریاء". فقورح وهو من بني قهات الذین میزهم الرب بحمل 

المقدسات اإللهیة الثمینة روحًیا دفع به الكبریاء إلغتصاب الكهنوت لیس خدمة لآلخرین بل عطًشا إلى الكرامة، إذ 
قال لموسى وهرون: "لماذا ترتفعان على جماعة الرب؟"، وكأن نظرته إلى الرتب الكنسیة لیست نظرة خدمة وأبوة بل 

تسلط وكرامة! 

إستطاع قورح أن یثیر داثان وأبیرام ومائتین وخمسین من رؤساء الشعب ذوي إسم، بل وأثار الجماعة كلها ضد موسى 
وهرون. لألسف أن المبتدعین والمنشقین على الكنیسة غالًبا ما یكونا ذوي إسم ومواهب تنحرف بهم للهدم عوض 

البنیان، واإلنشقاق عوض الوحدة. 

كانت نهاىة قورح المتكبر وأیًضا داثان وأبیرام إنشقاق األرض وابتالعهم أحیاء، أي سقطوا إلى الهاویة. لهذا یعلق 
 قائالً :  غریغوریوس أسقف نیصصالقدیس 
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األرض! لهذا فلیس أسفل  إنه إذ یرفع اإلنسان نفسه بعجرفة ینتهي بسقوطه – كما أظن –[یعلمنا الكتاب المقدس 
]. ÏÎÔبدون سبب تعّرف الكبریاء أنها صعود إلى أسفل

[إن كان الذین یرفعون أنفسهم فوق اآلخرین بطریقة ما ینحطون إلى أسفل، إذ فتحت األرض هوتها لتبتلعهم، فإنه 
]. ÏÎÕلیس ألحد أن یناقش تعریف الكبریاء أنه سقوط دنيء

[إن نظرت إنساًنا یظهر نفسه طاهًرا یعلو فوق ألم الملذات، وبحماٍس عظیم یحسب في نفسه أفضل من غیره، 
]. ÏÎÖمتعطًشا نحو الكهنوت، فتحقق أن الذي تراه إنسان ساقط إلى األرض بكبریائة المتشامخ

على موقف هؤالء الرجال هكذا: [ألقى الحسد داثان وأبیرام حیین في الجحیم ألنهما القدیس كلیمندس الروماني ویعلق 
]. [من األفضل أن یعترف اإلنسان بخطایاه بدًال من أن یقسو قلبه كما قست ×ÏÎأشعال ثورة ضد موسى خادم اهللا

]. ÏÏÎموسى  خادم اهللا فكان عقابهم عالنیة، إذ نزلوا أحیاء في الجحیم وابتلعهم الموتضد قلوب الذین ثاروا 

 موقف موسى – ٢

. إذ تسلم رسالته من اهللا ال یقدر أن یتصرف إالَّ بالرجوع إلیه في )٤" (عَفلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعلى َوْجِههِ 4"
إتضاع وانسحاق. بینما یرتفع قلب قورح وجماعته بالكبریاء یتضع موسى جًدا، وكأن اإلتضاع یفرز الخادم الحقیقي 

من المزیف. 

 أن یقدموا بخوًرا بعد أن حذرهم من إغتصاب – حسب شهوة قلوبهم –سلم موسى األمر في یدي اهللا طالًبا منهم 
). تقدم قورح في كبریاء قلبه مع المئة والعشرین رئیًسا یقدمون البخور، أما داثان وأبیرام فلم ١٠العمل الكهنوتي (ع

بهم إلى یأت یقبال أن یأتیا لمقابلة موسى مهتمین إیاه أنه یترأس على الشعب وقد جاء بهم إلى البریة لیمیتهم، ولم 
األرض التي تفیض لبًنا وعسالً . 

 فرز الكهنوت الحقیقي – ٣

اْغَتاَظ ُموَسى ِجّدًا َوَقال ِللرَّبِّ : «ال َتلَتِفْت ِإلى َتْقِدَمِتِهَما. ِحَمارًا َواِحدًا لْم آُخْذ ِمْنُهْم َوال َ"موسى النبي الحلیم جًدا 
. لم یكن موسى مدافًعا عن نفسه، بل كان غیوًرا على كهنوت الرب المغتصب وعلى )١٥" (عَأَسْأُت ِإلى َأَحٍد ِمْنُهمْ »

شعب اهللا الذي یتعرض للتذمر بسبب كالمهم. 

106  Life of Moses 2: 280. 

107  Ibid 2: 281. 

108  Ibid 2: 283. 

109 Epis. 1: 4: 11, 12. 

110 Epis. 1: 51, 3, 4. 
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 تأدیب المزیفین – ٤

إعتزلت الجماعة مسكن قورح وداثان وأبیرام، حیث انفتحت األرض وابتلعت الرجال وكل ما لهم من نساء وأطفال، 
فهبطوا إلى الهاویة أحیاء، أما المائتان وخمسون رئیًسا فخرجت نام من عند الرب وأكلتهم. 

لیس شيء یحزن قلب اهللا مثل إغتصاب العمل الكهنوتي وٕاثارة إنشقاق وسط الكنیسة، لهذا كان تأدیب قورح وجماعته 
أقسى أنواع التأدیبات، إذ انشقت األرض لتبتلعهم. وكأنهم قد صاروا من جملة الشیاطین التي تهبط تحت األرض! 

: حًقا یجلب الهراطقة ناًرا غریبة إلى مذبح اهللا، أي یجلبون تعالیم غریبة، لهذا یحترقون بنار  القدیس ایرینیئوسیقول
). أما الذي یقف ضد الحق، ویثیر اآلخرین ضد كنیسة اهللا، ویدخل ٢، ١: ١٠السماء كما حدث مع ناداب وأبیهو (ال

مع الذین في الجحیم، إذ یبتلعه زلزال كما حدث مع قورح وداثان وأبیرام. أما الذین یشقون الكنیسة ویمزقون وحدتها 
 ].ÏÏÏ)١٠: ١٤مل١فیتقبلون ذات العقوبة التي سقط فیها یربعام (

 تعلیق على هذا األمر وهو یتحدث عن الهراطقة ومسببي اإلنشقاق إذ یقول: [لقد عرف قورح وللقدیس كبریانوس
وداثان وأبیرام اهللا ذاته الذي عرفه هرون الكاهن وموسى، وعاشوا تحت نفس الناموس الذي لهما وذات اإلیمان، 

وكانوا یتضرعون إلى اهللا الواحد الحقیقي ویسألونه متعبدین له، ومع هذا إذ تعدوا خدمة وظیفتهم ضد هرون الكاهن 
الذي قبل الكهنوت الحقیقي...واّدعوا ألنفسهم سلطان تقدیم الذبیحة ُضربوا ضربة إلهیة وسقطوا في الحال تحت 

العقاب بسبب تصرفاتهم غیر الالئقة وتقدیمهم ذبائح مملوءة تجدیًفا غیر قانونیة ضد الحق اإللهي، ولم تستطع األمور 
]. ÏÏÐاألولى أن تعفیهم من العقاب أو تفیدهم

. هكذا یستخدم اهللا الشدة في ÏÏÑ أن عنف التأدیب وقسوته كان ألجل تعلیم اآلتین من بعدهمالقدیس كبریانوسویرى 
بدء كل كسر لوصیة معینة لیعلن مرارة كسرها ویحذر األجیال القادمة بطریقة مادیة ملموسة. 

أیًضا تعلیق على هذا األمر إذ یحذرنا من خطیة التذمر قائالً : [یلیق بنا أیها اإلخوة األحباء أالَّ وللقدیس كبریانوس 
نتذمر، بل نحتمل بصبٍر وشجاعة كل ما یحدث، فقد كتب "الذبیحة هللا روح منسحقط القلب المنكسر والمتواضع ال 

)، وجاء في سفر التثنیة: "ألن الرب إلهكم یمتحنكم لكي یعلم هو تحبون الرب إلهكم من كل ١٧: ٥١یرذله اهللا" (مز
]. ÏÏÒ)...٣: ١٣قلوبكم ومن كل أنفسكم" (تث

أما المائتان وخمسون رئیًسا فإذ أحرقوا بخوًرا بغیر إستحقاق نزلت نار من عند الرب وأكلتهم. 

111 Adv. Haer. 4: 16: 2. 

112  Ep. 75: 8. 

113  Ibid. 

114 Treat of Cyprian 7: 11. 
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قائالً : [أمر الرب موسى أن ینفصل الشعب عنهم لئال  القدیس كبریانوس لماذا أمر الرب أن تعتزلهم الجماعة؟ یجیب
]. ÏÏÓبخلطتهم باألشرار یسقطون معهم في الشر

إنه یمثل اقتالع كل جذور الخطیئة العاملة في  ولماذا ابتلعت األرض الرجال األشرار ونساءهم وأوالدهم وأطفالهم؟
النفس (الرجال) والجسد (النساء) وطاقات اإلنسان ومواهبه (األطفال) فالخطیئة إذ تفسد النفس والجسد وطاقات 

اإلنسان ومشاعره وعواطفه...الخ، یخسر اإلنسان كل شيء! 

 لهذا وٕان كان قورح قد مات بخطیته مع زوجته  "calvaryالحظ القدیسان چیروم وأغسطینوس أن قورح یعني "جلجثة 
وأوالده، لكن كان له أحفاد مباركین هم أبناء العریس المصلوب على الجلجثة، صاروا فرقة للتسبیح للرب، جاءت 

: [أوالد قورح هم أوالد العریس المصلوب في موضع القدیس أغسطینوسمزامیرهم كلها مملوءة فرًحا. یقول 
: [أي مزمور یرد فیه ذكر أبناء قورح في عنوانه یكون مزموًرا مفرًحا، لیس في القدیس چیروم]. ویقول ÏÏÔالجلجثة

شيء من الحزن. فإن كان الرب قد عاقب قورح وداثان وأبیرام بسبب مقاومتهم موسى، لكن أبناء قورح إذ لم یقاموا 
]. ÏÏÕمثل أبیهم تباركوا بالفرح األبدي

  مجامر قورح وجماعته– ٥

إن كان اهللا قد أدب الكهنة المزیفین، أو مغتصبي الكهنوت، لكنه یرى في المجامر التي استخدمت لتقدیم بخور باسمه 
القدوس أنها قد تقدست. لهذا طلب من موسى النبي أن تطرق هذه المجامر النحاسیة ویغشى بها المذبح النحاسي. 

 بأن المجامر تشیر إلى الكتاب المقدس الذي یسيء الهراطقة العالمة أوریجانوسلماذا أمر الرب بذلك؟ یجیب 
والمنشقون إستخدامه، فیقدمون بخوًرا مرذوالً . كأن العیب لیس في المجامر أو البخور وٕانما فیمن یستخدمه. أما كونها 

). ذلك ألنها تقدم صدى الكلمات بغیر قوة الروح، كقول الرسول ٦: ١٢من النحاس ولیس من الذهب أو الفضة (مز
). إذ تطرق المجامر وُیغشى بها المذبح یظهر باألكثر لمعان ١: ١٣كو١بولس: "صرت نحاًسا یطن أو صنًجا یرن" (

المذبح وبهاؤه، ویعلن العمل الشریر، ینكشف الحق من الباطل، اإلیمان السلیم  من الهرطقات. [من كان یدرك أن 
النور حسن ما لم یختبر ظلمة اللیل؟! ومن الذي یقدر حالوة العسل ما لم یذق شیًئا مًرا؟!...هكذا ال یمكن مجد 

الكهنة المخلصین أن یتألأل إالَّ بظهور عقاب األردیاء. كما قرأنا كل بار یبدو أكثر عظمة أمام اهللا بمقارنته بغیره، فقد 
). بهذا یظهر أنه ال یوجد إنسان كامل بطریقة مطلقة، إنما ٩: ٦ُكتب عن نوح أنه كان باًرا كامًال في أجیاله (تك

یحسب باًرا "في أجیاله". یعلن أنه بار بمقارنته مع اآلخرین. في رأیي بالنسبة للوط، كلما عظم فساد سدوم من یوٍم 
إلى یوم كان بّر لوط یتعظم. وفي السفر الذي بین أیدینا في دعوة الجواسیس لألرض الموعود بها عندما دفع العشرة 

) على ٦: ١٤ األخبار الحسنة وشجعا الشعب (عدد– كالب ویشوع –الشعب إلى الیأس...بینما أعلن اإلثنان اآلخران 
روحیهما أن تتألأل بهذه العظمة لو لم یظهر لقوة اإلستمرار بعزیمة قویة ناال مكافأة ال تفنى من قبل الرب...ما كان 

115  Epis. 67: 3. 

116  On Ps. 47. 

117  On Ps., hom 16. 
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جبن العشرة اآلخرین المملوءة خزًیا. أقول هذا كله من أجل مجامر المذنبین، فإنه یجب أن توضع على المذبح لكي 
یظهر مجد األبرار أكثر إرتفاًعا بالمقارنة بانحطاط هؤالء. بهذا تصیر المجامر مثاًال لألجیال القادمة فال یتكبر أحد 
ویعتد بذاته ویأخذ اإلستحقاق الحبري دون أن یتسلمه من اهللا...فال ُیغتصب المركز بالرشوة بل یصعد حسب ضمیر 

]. ÏÏÖاستحقاقاته حسب إرادة اهللا

 تذمر الشعب – ٦

مرة أخرى یتذمر الشعب على موسى وهرون بسبب تأدیب الرب لهؤالء الرجال المغتصبین للعمل الكهنوتي. هاج الكل 
)، األمر الذي یكشف أوًال عن مدى تأثیر قورح وجماعته على الجماعة ٤١على موسى وهرون واتهموهما بالقتل (ع

كلها حتى أنها لم ترتدع بالرغم مما رأوه من تأدیب إلهي یصدر من السماء (ناًرا) ومن األرض (تفتح فاها)، كما 
 أنه دائم التذمر. – خارج النعمة –تكشف عن طبیعة هذا الشعب أو طبیعة اإلنسان 

إذ رأى الرب الشعب كله في هذا الحال المّر طلب من موسى وهرون أن یخرجان عن الجماعة لكي یفنیها في لحظة 
)، لكن اإلثنان خرا على وجهیهما أمام اهللا، فتراءى مجد الرب وشفع موسى عن شعبه، وطلب من هرون أن ٤٥(ع

یبخر بسرعة وسط الجماعة لیتوقف الوبأ! 

لست أرید أن أكرر أن هذا السفر وهو یكشف طبیعة اإلنسان المتذمر یكشف قلب موسى الملتهب حًبا، الدائم 
الشفاعة عن شعبه. 

یالحظ في هذه األحداث اآلتي: 

العالمة ◌ً : إذ اقترب األذى من موسى وهرون بواسطة الشعب غطت السحابة الخیمة وتراءى مجد الرب. یقول أوال
: [ما كان یظهر لهما مجد الرب لو لم یصیرا هدًفا لإلضطهاد والشدائد ویحدق بهما الخطر حتى قاربا من أوریجانوس

الموت. إذن ال تأمل أن ترى مجد الرب وأنت نائم في راحة! ألیس وسط هذه الصعوبات استحق الرسول أیًضا أن 
) وضرب بالعصي ٢٧-٢٣: ١١كو٢یرى مجد اهللا؟! أال تذكر أنه دخل أكثر من مرة في ضیقات وأتعاب وسجون (

ثالث مرات ورجم مرة وعانى من الغرق واحتمل أخطاًرا في البحر، أخطاًرا في األنهار، أخطار لصوص، أخطاًرا من 
 ].×ÏÏإخوة كذبة. كلما كثرت اآلالم ظهر مجد اهللا للذین یعانون منها بشجاعة

 شفاعة موسى وهرون عن الشعب واستجابة الرب لهما، إنما تشیر إلى عمل الكلمة اإللهیة أو الوصیة (موسى :ثانًیا
مستلم الشریعة) وعمل العبادة (هرون الكاهن) في حیاتنا، ففي المسیح یسوع كلمة اهللا والكاهن األعظم نتمتع 

بالخالص وینزع الغضب اإللهي عنا إن تمسكنا بوصایاه ومارسنا العبادة كما یلیق. 

: أحب موسى مقاومیه ومضطهدیه، وطلب من هرون الكاهن أن یسرع ویقدم بخوًرا وسط الجماعة لخالصهم، ثالثًا
). ٤٤: ٥وكأن موسى وهو یمثل عصر الناموس حمل فیه قوة اإلنجیل (حب المقاومین مت

118  Origen: In Num., hom 9: 1. 

119  In Num., hom 9: 2. 
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: وقف هرون بین الموتى واألحیاء یقدم بخوًرا لكي یوقف عمل الموت في حیاة األحیاء. إنها لحظات سعیدة رابًعا
: [ماذا عن هرون؟ أي وقٍت القدیس امبروسیوسعاشها هرون حین وقف رمًزا للمسیح غالب الموت. وكما یقول 

كان فیه أكثر غبطة من ذلك الذي فیه وقف بین األحیاء واألموات، وبحضرته أوقف الموت عن العبور من أجساد 
]. ÏÐÎالموتى إلى حیاة األحیاء

: ظهر البخور هنا كرمٍز للصالة، لهذا یتنبأ مالخي النبي عن تقدیمه في كنیسة العهد الجدید قائالً : "وفي كل خامًسا
)، كما رأى القدیس یوحنا في العبادة السماویة مالًكا یقدم بخوًرا ١١: ١مكان یقرب إلسمي بخور وتقدمة طاهرة" (مال

. ÏÐÏ)٤، ٣: ٨في مجمرة من الذهب (رؤ

120  Duties of the Clergy 2: 4 (11). 

ÏÐÏ  ،٣٨٠-٣٧٣، ص١٩٧٩لدراسة البخور والتبخیر، راجع كتابنا: الكنیسة بیت اهللا. 
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 عصا هرون –األصحاح السابع عشر 
إذ تذمر الشعب على موسى وهرون بسبب ما حدث لقورح وجماعته مغتصبي هكذا، أراد اهللا أن یؤكد للشعب بطریقة 

ملموسة إختیاره هرون رئیًسا للكهنة، فارًزا إیاه عن الكهنوت المزیف. 

 ٧ - ١ عصا لكل سبط   – ١

 ٩ - ٨ ثمرة اللوز    – ٢

 ١٣ - ١٠ عصا هرون والشهادة   – ٣

  – عصا لكل سبط١

أراد اهللا أن یؤكد للكل أن أختیار الكهنة أمر یخصه هو شخصًیا، وكما یقول الرسول بولس: "ال یأخذ أحد هذه 
). لقد أخذ موسى عصا من كل سبط الوي فكتب ٤: ٥الوظیفة بنفسه بل المدعو من اهللا كما هرون أیًضا" (عب

علیها اسم رئیس السبط، وكأنها تمثل عصا الرئاسة أو األبوة للسبط، أما عصا سبط الوي فكتب علیها اسم هرون، 
وٕاذ قدمت العصي أمام تابوت الشهادة في الخیمة وجدوا في الغد أن عصا هرون قد أفرخت وازدهرت بل وأثمرت لوًزا. 

یالحظ في هذا العمل العجیب: 

◌ً : تشكیكات قورح وجماعته لم تهز هرون بل ثبتت عمله في عیني اهللا والناس، فإن التجارب تزید اإلنسان مجًدا، أوال
: [كما في حالة هرون، لقد ثاروا ضده، فأكدوا عظمته، إذ لم یعد أمر سیامته القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 

]. ÏÐÐموضع تساؤل بل موضع إعجاب

: [هكذا إختار اهللا بنفسه هرون كاهًنا القدیس أمبروسیوس أكد اهللا إهتمامه بإختیار الكهنة بنفسه، وكما یقول :ثانًیا
حتى ال یكون لإلرادة البشریة موضع بقل تقوم نعمة اهللا بالدور األعظم في إختیار الكاهن. فال یتقدم اإلنسان من 

]. هذا ما دفع الكنیسة أن تصلي في كل لیتورچیة ÏÐÑنفسه للكهنوت وال بإلزام (من الناس) إنما یتقبله دعوة من السماء
". هو وحده العارف القلوب المستقیمة یختار ÏÐÒهللا قائلة: "الذین یفّصلون كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنیستك

من یصلح لخدمته. وحینما أعلن اهللا لموسى أن وقت نیاحته قد حان كانت طلبته األخیرة من شعبه: "لیوكل الرب إله 
). ولم یرد الشیخ النبي موسى صاحب الخبرة الطویلة في ١٦: ٢٧أرواح جمیع البشر رجًال على الجماعة" (عد

القیادة، والعارف بكل الرؤساء وذوي اإلسم أن یختار، طالًبا من إله األرواح العارف األعماق الداخلیة أن یختار حسب 
إرادته اإللهیة. 

122  In Acts, hom 54. 

123  Epist. 63: 48. 

ÏÐÒ .القداس الباسیلي القبطي 
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: [المسیح العالمة أوریجانوس: یرمز هرون الذي أفرخت عصاه إلى السید المسیح رئیس الكهنة األعظم، یقول ثالثًا
هو الكاهن األعظم الحقیقي، وهو الوحید الذي أفرخت عصاه التي هي الصلیب، بل وازدهرت وأنتجت ثماًرا لكل 

]. ÏÐÓالمؤمنین

: ترمز عصا هرون التي أفرخت إلى السیدة العذراء مریم التي أنجبت ابن اهللا المتجسد، إذ قدمت لنا ثمًرة الحیاة، رابًعا
فهي كالعصا في ذاتها ال تقدر أن تنجب، لكنها إذ دخلت في دائرة نعمة اهللا قدمت لنا ابن اهللا القدوس متجسًدا في 

أحشائها. لهذا تترنم الكنیسة في ثیئوتوكیة األحد قائلة:  

"بالحقیقة أنت أعظم من عصا هرون،  

أنت ممتلئة نعمة، 

العصا رمز بتولیتها.  

 وولدته بغیر زرع بشر!". – الكلمة ذاته –لقد حبلت بابن العلي 

بهذا صارت عصا هرون تشیر إلى الكنیسة الجامعة والتي تمثل العذراء العضو األمثل فیها، فقد صار المسیح ساكًنا 
فینا، حملنا كثمرة حیاة في داخلنا نحن الذین كنا كعصي جافة بال حیاة. وما أقوله عن كل عضو في الكنیسة أقوله، 
باألكثر عن الكاهن الذي یحمل ثمار إلهیة في خدمته إن قبل العمل الكهنوتي من اهللا مستخدًما الوسائط اإللهیة في 

خدمته ال الطرق البشریة. 

  – ثمرة اللوز٢

إذ تحولت العصا الجافة إلى غصن حتى یحمل أوراًقا وزهوًرا وثمر لوز ظهر غنى نعمة اهللا الفائقة في كنیسته من 
جوانب كثیر، نذكر منها: 

القدیس غریغوریوس أسقف ◌ً : حملت شهادة مادیة ملموسة عن سیامة هرون كاهًنا من السماء مباشرة. یقول أوال
: [كانت النتیجة أن عصا واحدة صارت شهادة للسیامة السماویة، إذ تمیزت عن بقیة العصي بمعجزة نیصص

]. ÏÐÔإلهیة

 قدمت هذه العصا صورة رمزیة حیة عن حیاة الخادم، إنه یصیر كاللوز من الخارج له غالف خشبي خشن لكنه :ثانًیا
 أن  ÏÐÕالقدیس أمبروسیوسفي الداخل یحمل عذوبة األبوة وحنان الرعایة، مقدًما طعاًما روحًیا شهًیا ألوالده. یقول 

: [من القدیس غریغوریوس أسقف نیصصعصا هرون كانت من الخارج خشبة لكنها في الداخل حلوة. ویقول 
الالئق أن ندرك نوع الحیاة التي تمیز الكهنوت خالل الثمرة التي أنتجتها عصا هرون، أقصد بذلك الحیاة المضبوطة 

125  In Num, hom 9: 7. 

126  Life of Moses 2: 284. 

127  Epis. 41: 3. 
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 في الداخل ما یمكن أكله. یصیر ذلك – بطریقة خفیة وغیر منظورة –الخشنة والجافة في المظهر، لكنها تحوي 
]. ÏÐÖظاهًرا عندما تنضج الثمر وتكسر القشرة القاسیة وینزع الغالف الذي یشبه الخشب عن الطعام

 في ثمرة اللوز التي أنتجتها عصا هرون إشارة إلى تفسیر كلمة اهللا التي یلتزم بها العالمة أوریجانوس: یرى ثالثًا
الكاهن. فاللوزة تحوي قشرة خارجیة مّرة تجف وتسقط وهي على الشجرة، هذه القشرة تشیر إلى التفسیر الحرفي لكلمة 
اهللا، فإنه مّر وغیر مفید، لهذا یلیق أن نتركه لندخل إلى أعماق كلمة اهللا في الداخل ونتعرف أسرارها. وفي رأیه أن 

الیهود والهراطقة الغنوسیین تعثروا في السید المسیح وفي العهد القدیم ألنهم لم یتعدوا التفسیر الحرفي لكلمة اهللا. یلیق 
هذا الغالف الصلب الذي نكسره لكي نأكل اللوزة وهو یمثل التفسیر األخالقي أو السلوكي حیث فیه نمارس حیاة 

األمانة واألتعاب الجسدیة من أصواٍم ومطانیات...الخ، أما اللوزة الداخلیة فتمثل التفسیر الروحي أو الرمزي، الدخول 
. ×ÏÐإلى ما وراء الحروف لنلتقي بالسید المسیح المأكل الحق، وسّر حیاتنا

في هذه العصا صورة لعمل اهللا في المؤمنین في كنیسة العهد الجدید، إذ یقول: [في القدیس أمبروسیوس : یرى رابًعا
]. ÏÑÎتابوت العهد أفرخت عصا هرون، فإنه یسهل على اهللا أن ینبت زهرة في الكنیسة المقدسة منا نحن الذین كالحزم

 فیرى فیها صورة رمزیة لدرجات المؤمنین األربعة:  ÏÑÏالعالمة أوریجانوسأما 

العصا الجافة صارت غصًنا رطًبا أي حملت حیاة، إشارة إلى اإلعتراف بالسید المسیح، فباإلیمان تنطلق نفوسنا  .أ
 من حالة الموت إلى الحیاة.

أنتجت العصا أوراًقا إشارة إلى المیالد الجدید ونعمة اهللا بروحه القدوس الذي یقدم لنا إمكانیة الحیاة الجدیدة في  .ب
 المسیح یسوع ربنا خالل المعمودیة.

 قدمت زهوًرا إشارة إلى حیاة النمو الدائم بعد المیالد الجدید في المعمودیة. .ج

أعطت ثمار البّر ال في حیاته فقط وٕانما أیًضا في حیاة اآلخرین، هذا هو اللوز، الذي هو ثمر الشهادة للسید  .د
 المسیح والعمل الكرازي.

 أن هذه الدرجات األربع ظهرت في حدیث القدیس یوحنا الحبیب، إذ دعى المؤمنین هكذا: العالمة أوریجانوسویرى 
). ٢یو١"أیها األوالد ...أیها األحداث...أیها الشبان...أیها اآلباء" (

128  Life of Moses 2: 285. 

ÏÐ×  ١٩٧٩للتوسع في هذا األمر راجع كتابنا: آباء مدرسة االسكندریة، أوریجانوس (الكتاب المقدس)، طبعة. 

130  Conc. Virgins 1: 1. 

131  In Num., hom 9: 7. 
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  – عصا هرون والشهادة٣

وضع عها هرون أمام الشهادة باستمرار یذكر هرون وبنیه أن ما ناله من بركات للعمل الكهنوتي هو من اهللا، فال 
یتكبروا. وأیًضا یذكر الشعب بذلك فال یتذمروا. هذا بجانب ما حملته العصا من نبوة عن التجسد اإللهي من القدیس 

مریم العذراء، األمر الذي ینبغي أن یكون نصب أعین الكنیسة على الدوام. 
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 مسئولیة الكهنة وحقوقهم –األصحاح الثامن عشر 
إذ إستقر هرون في الكهنوت بتأكیداٍت إلهیة ملموسة حیث أنتجت عصاه لوًزا عاد الرب یؤكد له ولبنیه وبقیة سبط 

الوي إلتزامهم وحدود عملهم وأیًضا حقوقهم كخداٍم للرب. 

 ٧ - ١ مسئولیة الكهنة    – ١

 ٢٠ - ٨ إعالة الكهنة    – ٢

 ٢٤ - ٢١ إعالة الالویین    – ٣

 ٣٢ - ٢٥ إلتزام الالویین بالعطاء   – ٤

 مسئولیة الكهنة – ١

)، ٤٩: ١٦إذ سقط الشعب تحت التأدیب فمات بالوبأ أربعة عشر ألًفا وسبع مئة بسبب تذمرهم لهالك قورح وجماعته (
ِإنََّنا َفِنیَنا َوَهلْكَنا. َقْد َهلْكَنا َجِمیعاً . ُكلُّ َمِن اْقَتَرَب  "وأكد اهللا لهم إختیار هرون للكهنوت، كلم الشعب موسى قائلین: 

. وجاءت إستجابة اهللا لشكواهم بإعالنه لهم أنهم یقتربون )١٣، ١٢: ١٧(!" ِإلى َمْسَكِن الرَّبِّ َیُموتُ ! َأَما َفِنْیَنا َتَمامًا؟
لمسكنه لكن خالل الكهنوت، موضًحا عمل الكهنة وعمل الالویین وحدودهم. 

. من الناحیة الحرفیة هرون وكهنته )١" (عَوَقال الرَّبُّ ِلَهاُرونَ : َأْنَت َوَبُنوَك َوَبْیُت َأِبیَك َمَعَك َتْحِمُلوَن َذْنَب الَمْقِدسِ "
تدنیس یلحق بالمقدس باقتراب غریب إلیه، إنهم ملتزمون أمام اهللا بحراسته. أي والالویون یتحملون مسئولیة 

ّیسألون عن كل خطأ یرتكبه الذین عن الجانب الرعوي، فإن رئیس الكهنة والكهنة مع الشمامسة هم الحراس الروحیون 
 على هذه العبارة بقوله: [ُیسأل الطوبایون عن العالمة أوریجانوسالشعب الذین هم مقدس اهللا ومسكنه المقدس. یعلق 

أخطاء مرؤوسیهم وخطایاهم. في هذا المعنى یقول الرسول "یجب علینا نحن األقویاء أن نحتمل ضعف الضعفاء" 
]. ÏÑÐ)١: ١٥(رو

 یبدو أن البعض قد ظن أن القدیسین ال یخطئون، لهذا علق العالمة على العبارة العالمة أوریجانوسفي أیام 
، بشيء من التوسع موضًحا أن القدیسین لیسوا معصومین من الخطأ، نقتطف من )١" (عَتْحِمُلوَن َذْنَب الَمْقِدسِ "

كلماته التالیة: [إن كان حًقا القدیس ال یمكن أن یخطيء أبًدا، وأنه یجب أن نعتبره كأنه معصوم من الخطأ...ما كان 
قد كتب "تحملون ذنب المقدس"...لو كان القدیسین معصومین من الخطیئة لما قال الرسول إلى أهل رومیة "ال تنقض 

)، هؤالء الذین كتب إلیهم في أول رسالته "إلى جمیع الموجودین في رومیة أحباء ٢٠: ١٤ألجل الطعام عمل اهللا" (رو
)... ٧: ١اهللا مدعوین قدیسین" (رو

132 In Num., hom 10. 
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یقول الرسول نفسه في رسالته إلى أهل كورنثوس "إلى كنیسة اهللا التي في كورنثوس المقدسین في المسیح یسوع 
). انظر بأي خطایا یوبخهم، إذ یكتب بعد ذلك: "فإنه إذ فیكم حسد وخصام وانشقاق ٢: ١كو١المدعوین قدیسین" (

). كما یقول: "إنكم قد استغنیتم، ملكتم بدوننا، ولیتكم ملكتم لنملك ٣: ٣كو١ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟!" (
). بعد قلیل یقول: "یسمع ١٨: ٤كو١). وأیًضا: "فانتفخ قوم كأني لست آتًیا إلیكم" (٨: ٤كو١نحن أیًضا معكم" (

). إنه لم یستثن أحًدا، فیتهم أحدهم بالزنى واآلخرین ٢: ٥كو١مطلًقا أن بینكم زنى، وزنى هكذا ال یسمى بین األمم" (
بالكبریاء. بعد هذا یعاتبهم ألنه یحاكمون بعضهم البعض: "واآلن فیكم عیب مطلًقا ألن عندكم محاكمات بعضكم مع 

). إنه یتهم الذین دعاهم قدیسین أنهم یأكلون ما ذبح لألوثان ویحكم علیهم: "وهكذا إذ تخطئون إلى ٧: ٦كو١بعض" (
). إنه لیس فقط یتهمهم بأكل ما ُذبح لألوثان ١٢: ٨كو١اإلخوة وتجرحون ضمیرهم الضعیف تخطئون إلى المسیح" (

بل وشرب كأس الشیطان: "ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شیاطین. ال تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب 
). إنه یقول لهم: "ألني أوًال حین تجتمعون في الكنیسة أیسمع أن بینكم إنشقاقات" ٢١: ١٠كو١ومائدة الشیاطین" (

: ١١كو١)، كما یقول: "ألنه كل واحٍد یسبق فیأخذ عشاء نفسه في األكل فالواحد یجوع واآلخر یسكر" (١٨: ١١كو١(
). وبسبب هذه األخطاء یقول: "من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى كثیرون یرقدون، ألننا لو حكمنا على ٢١

)...عالوة على هذا لم تقف الخطایا عند حد السلوك بل أخطاء ضد ٣١-٣٠: ١١كو١أنفسنا لما ُحكم علینا" (
)، كما یقول: "وٕان لم یكن ١٦: ١٥كو١اإلیمان إذ یتهمهم هكذا: "كیف یقول قوم بینكم أن لیس قیامة أموات؟!" (

). ویطول الحدیث جًدا األمر الذي یناسب هذا ١٧: ١٥كو١المسیح قد قام فباطل إیمانكم، أنتم بعد في خطایاكم" (
المقام أن نورد جمیع الشواهد بأن الذین ُدعوا قدیسین ال یجب أن نعتبرهم بسبب هذه التسمیة معصومین من الخطأ، 

 ].ÏÑÑاألمر الذي یعتقد به من یقرأ الكتاب المقدس بطریقة سطحیة وهو متغافل

إذ یحّمل الرب الكهنة والالویین مسئولیة "ذنب المقدس"، ال بمعنى حراسة الخیمة ومحتویاتها بالمفهوم المادي فحسب، 
وٕانما مسئولیتهم الروحیة تجاه الشعب. كمقدس روحي وهیكل مقدس له. إنه ال یقول "تحملون الذنب" فحسب، بل 

 ذلك بقوله أن العالمة أوریجانوس"ذنب المقدس" وكأن الكهنة یطالبون بذنوب القدیسین ال كل ذنب یرتكب. یوضح 
الكهنة یلتزمون بالمسئولیة نحو الخطاة الذین یطلبون القداسة، هؤالء یحسبون كقدیسین، كل خطأ یرتكبوه یلتزم به 

الكهنة، أما الخطاة الذین ال یهدفون إلى القداسة ویصرون على الخطیئة فال یحتمل الكهنة ذنبهم. 

 أن الذین یدرسون علًما ما أو فلسفة ما یحسبون علماء أو فالسفة في مادة بحثهم العالمة أوریجانوسیقول 
ودراستهم، ال بمعنى أنهم یفهمون كل تفاصیلها، وٕانما یبحثون فیها ویدرسونها، ویخطئون أیًضا لكنهم یثابرون في 

: [عندما یلتزم العالمة أوریجانوسدراستها، هكذا القدیسون هم من یهدفون إلى حیاة القداسة مثابرین فیها. لهذا یقول 
إنسان بدراسات في القداسة (عملیة) یلزم منحه لقب قدیس حسب الهدف الذي یقصده، لكنه إذ یرتكب أخطاء 

133  Origen: In Num., hom 10. 
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]. [القدیسون یندمون على خطایاهم ویشعرون بسقطاتهم ÏÑÒبالضرورة یسمى خاطًئا حتى تنزع منه عادة الخطیئة
]. ÏÑÓوجراحاتهم ویدركونها، فیذهبون إلى الكاهن یطلبون الشفاء ویبحثون لكي یكونوا طاهرین بواسطة الكاهن األعظم

إذن إن كان الكهنة یحملون ذنب أوالدهم، ذنب الشعب، فإن الشعب أیًضا ملتزم في توبته أن یلتقي بآبائهم الذین 
یصلون عنهم من أجل تمتعهم بالروح القدس على الحیاة المقدسة. 

، وكأن كل أمر غریب یرتكبه )١" (عَوَأْنَت َوَبُنوَك َمَعَك َتْحِمُلوَن َذْنَب َكَهُنوِتُكمْ "یكمل الرب حدیثه مع هرون هكذا 
الكاهن یلتزم به جمیع الكهنة. إن كانت خطیة واحد من الشعب في كورنثوس هدد الكنیسة حتى أسرع الرسول یقول: 

"نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجیًنا جدیًدا كما أنتم فطیر...كتبت إلیكم إن كان أحد مدعو أًخا زانًیا أو طماًعا 
أو عابد وثن أو شتاًما أو سكیًرا أو خاطلًفا أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا. ألنه بماذا لي أن أدین الذین من خارج. 

). ١٣-٧: ٥كو١ألستم تدینون الذین من داخلَ؟ أما الذین من خارج فاهللا یدینهم. فاعزلوا الخبیث من بینكم" (

لیس لنا أن ندین الذین في الخارج لكن الكنیسة تلتزم بعزل الخبیث إن كان من أفراد الشعب، فماذا إن كان كاهًنا أًیا 
كانت رتبته الكهنوتیة؟! هذا ما عناه الرب بقوله أن هرون والكهنة أوالده یحملون ذنب كهنوتهم. إن كان من أجل 

البابا )، فماذا إن أخطأ الكاهن؟! یقول ١١: ٧خطیئة عاخان سقط الشعب كله وحسب الكل كمتعدین لعهد اهللا (یش
 أنه إن أخطأ كاهن بال توبة، من یجله یغضب اهللا على البشریة. إن فسد الكاهن وهو أب للبشریة أثناسیوس الرسولي

، یحطم الجمیع! القدیس یوحنا الذهبي الفمكقول 

 تأمل جمیل یخص حیاة اإلنسان الداخلیة، فیرى الكاهن الذي یعمل داخل القدس إنما یهتم وللعالمة أوریجانوس
باألمور الداخلیة، لهذا فالمؤمن یرتكب "ذنب الكهنوت" إن ترك شیًئا دنًسا یدخل إلى أعماق نفسه. یقول: [یجب أن 
عنایة الكهنة وسهرهم باألكثر نحو ما هو مغطى من الداخل وراء الحجاب حتى ال یوجد هناك شيء دنس أو شيء 

 ].ÏÑÔغیر طاهر، بمعنى أنه یجب اإلهتمام باإلنسان الداخلي وأجزاء القلب الداخلیة فتكون بال عیب

كأن رئیس الكهنة والكهنة ملتزمون أالَّ یدخلون شیًئا غریًبا أو دنًسا إلى قدس األقداس والقدس بما فیهما من تابوت 
العهد بكاروبیه ومذبح البخور والمنارة الذهبیة ومائدة خبز الوجوه...الخ، فإن كان الكاروب یعني "معرفة" فإنه یلیق 

بالمؤمن أن أالَّ یسمح لمعرفة دنسة للشر أن تقترب إلى مقدس اهللا في داخله، بل یبقى كاروبا الرب ببهائهما في القلب 
یعلنان حضرة اهللا فیه. ال یرفع على مذبح قلبه بخوًرا غریًبا، فال یقدم صلوات بأیدي دنسة ألن صالة األشرار مكرهة 

). هكذا یحفظ منارة الرب التي هي الكتاب المقدس في ١٦: ٥أمام الرب، أما طلبة البار فتقتدر كثیًرا في فعلها (یع
قلبه دائمة اإلنارة بالروح القدس الناري فیهب النفس إستنارة غیر منقطعة وتلتهب المشاعر على الدوام بالحب اإللهي. 

تجد النفس في المسیح یسوع ربها طعامها على مائدة خبز الوجوه في أعماقها...الخ، إن كل ما في القدس وقدس 

134  Ibid. 
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األقداس من الذهب الخالص، لیس فیه نحاًسا وال رصاًصا أو أي معدن آخر، هكذا یحفظ المؤمن قلبه بالطبع 
السماوي (الذهبي) فال یسمح لمحبة العالم وال شهوات الجسد واألمور األرضیة أن تغتصب قلبه! 

ْبُهْم َمَعَك َفَیْقَتِرُنوا "بعد أن تحدث مع الكهنة وجه حدیث نحو الالویین، قائالً :  َوَأْیضًا ِإْخَوَتَك ِسْبَط الِوي ِسْبُط َأِبیَك َقرِّ
یعملون مع الكهنة ورئیس الكهنة كمكرسین للرب، هبة إنهم . )٢" (عِبَك َوُیواِزُروَك َوَأْنَت َوَبُنوَك ُقدَّاَم َخْیَمِة الشََّهاَدةِ 

، وعطیة اهللا لشعبه، یعملون في توافق وانسجام مع الكهنة لكنهم ال یرون المقدسات الداخلیة وال یلمسونها هللالشعب 
وهي مكشوفة كما سبق أن رأینا في األصحاحات السابقة. 

في إختصار أراد أن یحدد عمل الخدام في خیمته المقدسة معلًنا أن قداسة خدامه ال تقف عند إلتزامهم بالحیاة 
المقدسة في سلوكهم الشخصي فحسب بل ومسئولیتهم عن الشعب وأیًضا عن بعضهم البعض، وأخیًرا إنسجامهم مًعا 
بالروح الواحد، روح اإلقتراب القلبي والفكري والروحي، والمؤازرة خالل الخدمة المشتركة. العمل الكهنوتي لیس وظیفة 

لكنه شركة حب وعمل روحي لحراسة الخیمة المقدسة وأمتعتها، أي حفظ النفوس هیاكل مقدسة للرب. 

 إعالة الكهنة – ٢

إن كان اهللا قد خصص كهنته للخدمة المقدسة، وصاروا ملتزمین بذنب المقدس، أراد أن یفرغ كل إهتماماتهم للعمل 
الروحي دون أن یرتكبوا باألمور المادیة حتى الخاصة بمعیشتهم، لهذا قدم لهم كل إحتهاجاتهم المادیة من خالل 

الخدمة، لیس كأجرة عن عملهم بل لتفرغهم للعمل. یقول الرسول بولس: "ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء 
المقدسة من الهیكل یأكلون، الذین یالزمون المذبح یشاركون المذبح، هكذا أیًضا أمر الرب أن الذین ینادون باإلنجیل 
من اإلنجیل یعیشون. أما أنا فلم أستعمل شیًئا من هذا، وال كتبت هذا لكي یصیر فّي هكذا، ألنه خیر لي أن أموت 

). ١٥-١٣: ٩كو١من أن یعطل أحد فخري" (

إن ما قد حرمه على الشعب من بكوٍر وعشور ونذور خصصه لكهنته والالویین للتفرغ للعمل الروحي. 

ال َتَناُل َنِصیبًا ِفي َأْرِضِهْم َوال َیُكوُن لَك ِقْسٌم ِفي "والعجیب أن اهللا ختم حدیثه عن إعالة الكهنة یقوله لهرون: 
. وكأنه أراد أن یختم حدیثه معهم بخصوص حقوقهم )٢٠" (عَوَسِطِهمْ . َأَنا ِقْسُمَك َوَنِصیُبَك ِفي َوَسِط َبِني ِإْسَراِئیل

لیس أنه یود أن یحرمهم من المیراث األرضي إنما تمتعهم به هو نفسه كمیراث أبدي لهم. إنه یود أن یشبعهم ویغنیهم 
لكن ال بأموٍر أرضیة زائلة بل بنفسه األبدي الذي یا ُیحد! 

وفي العهد الجدید دعى الكهنة "إكلیروس"، في الیوناني تعني "نصیب"، وكأنهم قد إختاروا الرب نصیًبا لهم، أو 
: [لیت رجل األكلیروس إذ یخدم كنیسة المسیح القدیس چیروماختارهم الرب من بین الشعب نصیًبا له. في هذا یقول 

یفهم أوًال ماذا یعني لقبه عندئذ یحقق المعنى، مجاهًدا أن یعمل بما دعي علیه. فإن الكلمة الیونانیة "إكلیروس" تعني 
لهم یلزمهم أن یملكوا "نصیب" أو "میراث". وقد دعي الكهنة هكذا إما ألنهم نصیب الرب، أو یكون الرب نفسه نصیًبا 

)، فال یستطیع أن ٢: ٧٣، ٥: ١٦. فإن من یقتني الرب یقول مع النبي "الرب هو نصیبي" (مزالرب والرب یملكهم
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]. وكأن اهللا ال یقصد حرمانهم من شيء بل تركیز كل ÏÑÕیقتني شیًئا بجانب الرب، وٕاالَّ فال یكون الرب نصیبه
أنظارهم ومشاعرهم وٕاشتیاقاتهم نحوه وحده كنصیب له...وٕانني أرجو أن أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى في دراستنا 

). ٥٦-٥٣: ٢٦لألصحاح السادس والعشرین حیث یتهیأ الكل لنوال نصیبهم في أرض المیعاد (

إذ یعلم الرب أن الشعب كان ال یزال طفًال في الروحیات حتى سبط الوي المكرس لخدمته، لهذا لم یبدأ بالعبارة 
)، ٢٠السابقة الخاصة بحرمانهم من نصیب األرض للتمتع باهللا وحده نصیبهم، بل جعلها خاتمة حدیثه مع الكهنة (ع

مقاًما لهم أوًال حقوقهم في التمتع بما یخص اهللا نفسه من بكور ونذرو وتقدمات...الخ، وكأنه یطالبهم بالتنازل عن 
شيء إالَّ بعدما قدم لهم ما یأخذونه! فإنه ال یحدث تفریغ في األرضیات إالَّ بقدر ما یشبع القلب من اهللا وما یخصه. 
فإن كان قد حّرم علیهم ما یتمتع به الشعب من میراث أرضي، لكنه أوًال قدم لهم أن یتمتعوا بما حرمه على الشعب 

) من بكور ونذور وتقدمات: إنه یعطي أوًال قبل أن یسحب! ١٤(ع

لقد ركز باألكثر على حق الكهنة في البكور، وقد سبق لنا الحدیث عن المفاهیم الروحیة للبكور في أكثر من 
، إنما نضیف هنا المالحظات التالیة: ÏÑÖموضع

◌ً : عند الحصاد یلتزم الشعب أن یقدم هللا خالل كهنته باكورة حصادهم! إنها صورة مفرحة لیوم الرب العظیم أو أوال
یوم الحصاد، حیث تتقدم المالئكة فتحصد لتقدم لرئیس الكهنة األعظم یسوع المسیح الباكورة المقدسة، التي هي نفوس 

المؤمنین. 

، لكن كیف یقومون بحراسة رفائع الرب مع أنهم )٨" (عَهَئَنَذا َقْد َأْعَطْیُتَك ِحَراَسَة َرَفاِئِعي" یقول الرب لهرون: :ثانًیا
یأكلونها ویستهلكونها؟! إنها رمز للباكورة المقدسة التي ال تستهلك، أي "السید المسیح نفسه" الذي هو باكورة الراقدین، 
البكر الذي یتقدم لآلب بكًرا للبشریة فیقدسنا، ویتقدم إلینا عطیة اآلب لیجعلنا فیه أبكاًرا. هذا هو البكر الذي نتمتع به 

وال یستهلك، بل بالعكس یقیمنا من إستهالكنا أو موتنا، لنحیا به وفیه إلى األبد. 

"، وكأنها تلتزم أن َهَئَنَذا َقْد َأْعَطْیُتَك ِحَراَسَة َرَفاِئِعيإن الكنیسة في كهنوتها صارت ملتزمة بتنفیذ الوصیة اإللهیة: "
تكون أمینة في حراستها لتجلي السید المسیح البكر، رفیعة اهللا، في حیاة المؤمنین. 

: یأمر الرب هرون أالَّ یقبل بكور الحیوانات النجسة بل یأخذ عنها فدیة، أما الحیوانات الطاهرة فال یقبل عنها ثالثًا
، وكأنه اشترط في البكور أن تكون مقدسة. وفي قوانین الكنیسة ال تقبل )١٧" (ع ُقْدٌس اِإنَّه"فدیة، بل یأخذ بكورها: 

قرابین الوثنیین أو األشرار غیر التائبین بل یشترى بها حطب لتحرق في النار! فالبكور رمز للمسیح القدوس الذي 
یتقبله اآلب تقدمة حب عن البشریة ألجل تقدیسها فیه، إذ یقول السید: "ألجلهم أقدس أنا ذاتي لیكونوا هم أیًضا 

). ١٩: ١٧مقدسین في الحق" (یو

137  Epis. 52: 5. 
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 إعالة الالویین – ٣

إن كان الكهنة یتمتعون بالبكور فإن الالویین یتمتعون بالعشور، مؤكًدا الرب إنهم ینالون بهذا حق اهللا نفسه، إذ لیس 
لهم نصیب في المیراث األرضي. 

 إلتزام الالویین بالعطاء – ٤

إن كان الالویون یتمتعون بعشور الشعب، فهؤالء بدورهم یلتزمون بتقدیم عشر العشور لهرون الكاهن. إنه یرید أن 
یدرب الجمیع، شعًبا وكهنًة، على العطاء. فالكاهن وٕان كان یلتزم بالعطاء القلبي والروحي وبذل كل حیاته للرب في 
خدمة شعبه، فهو ملتزم أیًضا بالعطاء المادي كسائر أخوته وأوالده الروحیین. إنه لم یرد أن یحرم سبًطا من العطاء، 

حتى الالویون أنفسهم! 

أخیًرا بهذا التدبیر اإللهي أراد اهللا من الكهنة والالویین أمرین: أوًال وهو یكرمهم بتمتعهم بحقوق اهللا من تقدمات 
وبكورات ومحرمات وعشور ینزع عنهم الثراء الفاحش الذي كان لكهنة الوثنیین في ذلك الوقت. هم مكرمون في الرب 

لكنهم ال یغتصبون حق الشعب، لهذا ال یقدرون أن یقتنوا نصیًبا من أرض الموعد لهم أو ألوالدهم. األمر الثاني، أنهم 
بهذا یعیشون كجماعة مترابطة مًعا فیشعر الالویون أن ما یتمتعون به من عطایا أرضیة هي من اهللا شخصًیا لكنها 

قدمت خالل الجماعة المقدسة أو الشعب المقتني هللا، والكهنة أیًضا إذ ینالون عشور العشور من الالویین یدركون 
ذات اإلحساس، وكأن اهللا أراد أن ینزع كل روح للتعالي للكهنة والالویین سواء على الشعب أو الكهنة على الالویین 

أنفسهم. بهذا النظام ال یتحول الكهنوت إلى طبقة أرستقراطیة معتزلة عن الشعب بل هم خدامه والعاملون ألجل 
تقدیسهم في الرب. 
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 فریضة البقرة الحمراء –األصحاح التاسع عشر 
)، وجاءت اإلجابة في األصحاح السابق ١٣: ١٧" (َمِن اْقَتَرَب ِإلى َمْسَكِن الرَّبِّ َیُموتُ !كانت شكوى الشعب: "

واألصحاح الذي بیدینا. ففي السابق یعلن الرب أنه یمكن اإلقتراب هللا خالل الترتیب الكهنوتي والالوي، أما هنا 
فیكشف عن الحاجة للتقدیس الذي بدونه ال یقدر أحد أن یعاین اهللا. 

 ١٠ - ١ رماد البقرة وماء التطهیر   – ١

 ١٣ - ١١ الحاجة للتطهیر لمن مّس میًتا   – ٢

 ٢٢ - ١٤ طقس التطهیر    – ٣

 رماد البقرة وماء التطهیر – ١

ال أرید الدخول في تفاصیل الذبائح والمحرقت في الطقس الموسي كرمٍز لجوانب ذبیحة الصلیب، فإني أترك هذا 
، لكنني هنا أود أن أوضح أن اإلقتراب لمسكن الرب أو التمتع إن سمح الرب وعشناالموضوع لتفسیرنا لسفر الالویین 

بالشركة معه والثبوت فیه لن یتم إالَّ خالل ذبیحة الصلیب والدخول في میاة التقدیس. ففي الطقس الذي بین أیدینا 
َماَء  " بإعداد الرماد الذي یستخدم في میاه التقدیس أو كما یسمیها "فریضة التقدیس"یعلن اهللا لموسى وهرون 

 ، أي الماء الذي یطهر من النجاسة، وینقل اإلنسان من حالة الدنس إلى حالة القداسة.)٩" (عَنَجاَسةال

یتلخص هذا الطقس في اآلتي: 

) حمراء، إشارة إلى السید المسیح الذي قدم دمه كفارة عن خطایانا، هذا الذي ٩◌ً : البقره المقامة كذبیحة خطیة (عأوال
یتحدث عنه إشعیاء النبي قائالً : "من ذا اآلتي من أدوم بثیاٍب حمر من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة 

). هذا هو السید المسیح الذي دخل ٣-١: ٦٣وقوة؟! قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد" (إش
اآلالم بإرادته، واجتاز معصرة الغضب اإللهي عنا فحمل في جسده أجرة خطایانا، مقدًما لنا خالًصا هذا مقداره! 

، فإن ربنا یسوع المسیح هو وحده بال خطیة، لیس فیه عیب )٢" (عَصِحیَحًة ال َعْیَب ِفیَها َولْم َیْعُل َعلْیَها ِنیرٌ " :ثانًیا
)، ویقول الرسول ٤٦: ٨ولم یسقط تحت نیر خطیة ما. لقد وبخ الیهود قائالً : "من منكم یبكتني على خطیة؟!" (یو

القدیس یوحنا ). یقول ٢١: ٥كو٢بولس "ألنه جعل الذي لم یعرف خطیة خطیة ألجلنا، لنصیر نحن بّر اهللا فیه" (
)، ویقول أیًضا: "رئیس هذا العالم قد ١٩: ١٧: [نعم، المسیح نفسه یقول: من أجلكم أقدس أنا ذاتي (یوالذهبي الفم

 ].×ÏÑ)، مظهًرا أن الذي ذبح هو بال خطیة١١: ١٦دین" (یو

)، لم یكن ممكًنا أن تقدم لهرون ألنه كرئیس ٣: تقدم أللعازار الكاهن لیخرج بها خارج المحلة وتذهب قدامه (عثالثًا
كهنة ال یخرج خارج المحلة لذلك تقدم ألبنه ألعازار. وكأن السید المسیح وقد ذبح خارج أورشلیم على جبل الجلجثة، 

139 In 1Cor., hom 38: 3. 
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كأن في نفس اللحظة داخل قدس األقداس كرئیس كهنة ال ینفصل عن أبیه، وال یترك بالهوته سمواته! إنه على 
الصلیب خارج المحلة ألجلنا یكفر عن خطایانا، وهو في حضن أبیه لیضمنا إلى بّره. 

یقول الرسول بولس: "لذلك یسوع أیًضا لكي یقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إًذا إلیه خارج المحلة 
). وكأن الخروج خارج المحلة ١٤-١٢: ١٣حاملین عاره، ألن لیس لنا هنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة" (عب

 إشارة إلى الخروج من المدینة الزمنیة واشتهاء اإلنطالق إلى المدینة المستقبلة، أورشلیم العلیا أمنا.

: ما )٤" (عَیْأُخُذ َأِلَعاَزاُر الَكاِهُن ِمْن َدِمَها ِبِإْصِبِعِه َوَیْنِضُح ِمْن َدِمَها ِإلى ِجَهِة َوْجِه َخْیَمِة اِالْجِتَماِع َسْبَع َمرَّاٍت َ": رابًعا
یفعله ألعازار یشیر إلى إلى عمل السید المسیح الكهنوتي الذي یقدسنا بدمه، ناضًحا الدم على وجه الكنیسة، خیمة 
اإلجتماع الحقیقیة، فتتقدس ویصیر لها الدالة أن ترفع وجهها أمام اآلب. أما نضح الدم سبع مرات مع أن الذبح تم 
مرة واحدة فیشیر إلى فاعلیة الدم والذبیحة، لقد تمت مرة لكنها ذبیحة حیة وفعالة تعمل عبر األجیال لتدخل بنا إلى 

 یشیر إلى إلى كل أیام األسبوع كما یشیر إلى الكمال، كأن الذبیحة مستمرة عبر أسبوع هذا العالم ٧الكمال. ألن رقم 
)، فهي ٦: ٥كله، وفعالة بكل طاقاتها لتكمیلنا. لهذا رأى القدیس یوحنا الحبیب السید المسیح حمًال كأنه مذبوح (رؤ

حّي ال یموت، لكن الدم ال ینقطع فاعلیته. وفي سّر األفخارستیا نحن ال نكرر ذبیحة الصلیب مرات ومرات إنما ندخل 
. ÏÒÎبالروح القدس إلى الذبیحة الفعالة القائمة بغیر إنقطاع

. إذ تحرق الذبیحة ال نرى سوى )٥" (عُتْحَرُق الَبَقَرُة َأَماَم َعْیَنْیهِ . ُیْحَرُق ِجلُدَها َولْحُمَها َوَدُمَها َمَع َفْرِثَهاَ": خامًسا
الرماد الذي یستخدم لتطهیر الشعب من الخطیة، وهكذا إذ حمل السید المسیح خطایانا مات عنا محوًال خطایانا إلى 

رماد. أما حرق الجلد واللحم والدم...الخ فیشیر إلى تأكید موت المسیح حسب الجسد، فال یقل أحد مثل ماني أنه 
یحمل جسًدا خیالًیا ودخل في اآلالم بهذا الجسد الخیالي. 

)، وهي األشیاء التي كانت تستخدم في طقس ٦أما إلقاء شعب األرز والزوفا والقرمز في نارها بواسطة الكاهن (ع
) فإشارة إلى إختالط رماد الذبیحة بما رسم للتطهیر. الخشب یشیر إلى الصلیب، والزوفا ٧، ٦: ٤تطهیر البرص (ال

تشیر إلى الغسل، والقرمز یشیر إلى الدم. 

: یربط الطقس بین رماد البقرة المذبوحة التي دخلت إلى آالم النار حتى النهایة والماء الذي یقدم لتطهیر سادًسا
)، وكأنه إرتباط بین ذبیحة الصلیب ومیاه المعمودیة. یقول الرسول: "مدفونین معه في ٩الجماعة من النجاسة (ع

). ١٢: ٢المعمودیة التي فیها أقمتم أیًضا معه" (كو

َوالِذي َجَمَع َرَماَد 10)، "٨" (عالِذي َأْحَرَقَها َیْغِسُل ِثَیاَبُه ِبَماٍء َوَیْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء َوَیُكوُن َنِجسًا ِإلى الَمَساءِ ": سابًعا
. لقد أراد الطقس أن یؤكد أن خطایانا قد حملها السید المسیح، )١٠" (عالَبَقَرِة َیْغِسُل ِثَیاَبُه َوَیُكوُن َنِجسًا ِإلى الَمَساءِ 

فإن كانت ذبیحة الصلیب هي سّر تطهیرنا لكنها حملت خطایا العالم كله! 

ÏÒÎ  ،٦٣-٤٣، ص١٩٧٣راجع للمؤلف: المسیح في سّر األفخارستیا. 
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 الحاجة للتطهیر لمن مّس میًتا – ٢

" َمْن َمسَّ َمیِّتًا َمیَِّتَة ِإْنَساٍن َما َیُكوُن َنِجسًا َسْبَعَة َأیَّامٍ . َیَتَطهَُّر ِبِه ِفي الَیْوِم الثَّاِلِث َوِفي الَیْوِم السَّاِبِع َیُكوُن َطاِهراً "
. )١٢، ١١(ع

]. فموت ÏÒÏ: [الجسد المیت فاقد الحیاة لیس خطیة إنما یعني خطیة النفس فاقدة البرّ القدیس أغسطینوسیقول 
الجسد كان في القدیم رمًزا للخطیة القاتلة للنفس، لهذا إن لمس أحد میًتا، ولو كان المیت قدیًسا أو كاهًنا یصیر 

نجًسا. 

أما كونه نجًسا سبعة أیام، أي یصیر نجًسا كل أیام األسبوع، رمًزا إلى عدم التطهر من الخطیة كل أیام غربتنا ما لم 
یتدخل هذا الرماد والماء! إذ ال خالص لإلنسان من دنس الخطیئة بدون ذبیحة الصلیب والتجدید في میاه المعمودیة. 

یتم التطهیر في الیوم الثالث بواسطة هذه المیاه المرتبطة برماد البقرة الحمراء المذبوحة إشارة إلى التطهیر بمیاة 
المعمودیة خالل القیامة مع السید المسیح (الیوم الثالث) بفاعلیة الصلیب. إنه یؤكد أن من ال یتطهر في الیوم الثالث 
لن یتطهر إالَّ في الیوم السابع، وكأنه ال تبریر لنا إن لم نتحد مع السید المسیح المقام من األموات، أما تطهیرنا في 

الیوم السابع فیشیر إلى إستمرار عمل قیامة المسیح في حیاتنا الزمنیة، وفاعلیتها كل أیام غربتنا حتى نعبر إلى قیامتنا 
األخیرة. 

). ١٣من ال یقبل قیامة المسیح ال یتطهر فیحسب قد نجس مسكن الرب وتقطع هذه النفس من الشعب المقدس (ع
كأن من ال یحمل فیه قوة قیامة السید كسّر تبریر له یفسد جسده جسده مسكن الرب، وتموت نفسه وال یحسب من 

عداد أوالد اهللا. 

 طقس التطهیر – ٣

یتلخص طقس التطهیر بهذا المیاه في اآلتي: 

. )١٤" (عِإَذا َماَت ِإْنَساٌن ِفي َخْیَمٍة َفُكلُّ َمْن َدَخل الَخْیَمَة َوُكلُّ َمْن َكاَن ِفي الَخْیَمِة َیُكوُن َنِجسًا َسْبَعَة َأیَّامٍ "◌ً : أوال
قبل أن یتحدث عن طریقة التطهیر أراد أوًال أن یبرز خطورة الموقف، ذلك كالجّراح الذي قبل أن یمد یده بالمشرط في 
جسم المریض یكشف له أوًال الفساد الذي دب في جسده حتى یتقبل برضى ید الطبیب تمتد لتجرحه وتقتطع من جسده 
شیًئا. إن وجود میت في خیمة یجعل من دخل الخیمة بإرادته أو بغیر إرادته، عن معرفة بوجود میت أو عدم معرفة، 

وأیًضا من كان داخل الخیمة یحسب هؤالء نجسین أسبوًعا كامًال، حتى إن تمت الوفاة فجأة، ولم یكن لهؤالء ذنب! 
الخطیئة بشعة، خاطئة جًدا ال یطیقها اهللا القدوس ألنها تخالف طبیعته، مهما قدمنا من أعذار! بشاعتها أیًضا تظهر 

في بقاء هؤالء نجسین سبعة أیام أي كل أیام غربتهم، عالمة العجز عن التطهیر فیها بذواتهم. 

. ال تقف النجاسة عند الناس لكنها تمتد إلى )١٤" (عَوُكلُّ ِإَناٍء َمْفُتوٍح لْیَس َعلْیِه ِسَداٌد ِبِعَصاَبٍة َفِإنَُّه َنِجٌس " :ثانًیا
الخلیقة الجامحة، فاإلناء المفتوح یحسب نجًسا. لعله أراد أن یضع تحفًظا صحیًحا، لئال یكون المیت قد أصیب 

141  On the good of marriage 23. 
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بمرٍض معدي فتنتقل العدوى إلى الذین حوله خالل اآلنیة التي استعملها قبیل موته. أما من الناحیة الروحیة فإن هذه 
األواني تمثل الحواس مثل العینین والفم...الخ، إن كانت هذه الحواس مفتوحة لیس علیها سدادة الروح القدس الذي 

یضبطها تكون نجسة، تفسد حیاة اإلنسان. 

یلیق بالمؤمن أن یجاهد في حفظ حواسه محفوظة بالروح القدس حتى ال تتسرب النجاسة من األموات بالخطایا إلى 
نفسه أو فكره أو جسده. ما أحوجنا إلى سدادة الروح القدس التي تحفظ أعماقنا بعیدة عن میكروبات الخطیئة. لهذا 

: القدیس یوحنا سابایصرخ النبي قائالً : "ضع یا رب حافًظا لفمي وباًبا حصیًنا لشفتي، ال تمل قلبي إلى الشر". یقول 
[رتب حواسك أیها األخ، واحذر لها، إذ منها یدخل موت اإلنسان الداخلي. إحذر بهذه الحراسة، وانظر إلى ما قاله 
القدیس أنطونیوس: إن كثیرین عملوا أعماًال عظیمة. لكن ألنهم لم یعملوا هذه األعمال بإفراز لم یدركوا طریق اهللا، 

]. ÏÒÐوذلك المیناء الطاهر لم یصلوا

: بعد أن أظهر بشاعة الخطیئة لمن یدخل الخیمة وبها میت ومن بداخلها، ولألواني المفتوحة فیها، بدأ یوضح ثالثًا
أنها تتسرب إلینا لیس فقط خالل الذین یموتون داخل الخیمة، لكنها تنتقل خالل اإلنسان الذي ُیقتل بالسیف في 

). ١٦الصحراء، أو خالل المیت في العراء، أو العظام أو حتى لمس مجرد لمس القبر (ع

الذي یموت داخل الخیمة غالًبا ما یكون ذلك بسبب تسلل مرض إلى جسده أو بسبب الشیخوخة، إنها حالة من تسلل 
إلیه الخطیئة وتهاجمه سرًیا في قلبه حتى تقتله، أو حالة الضعف البشري والشیخوخة الروحیة ثمرة اإلهمال والفتور 

الروحي. أما الذي ُیقتل بالسیف في الصحراء، فهو من تهاجمه الخطیئة بكل عنفها في لحظات فتسقطه قتیًال وهو في 
حیویته ونشاطه! أما العظام فتشیر إلى حالة النفس التي عاشت زماًنا طویًال في موت الخطیئة فصارت عظاًما یابسة 
مبعثرة في العراء أو مدفونة في قبر، لیس من یهتم بها بل یرید الناس الخالص منها. هكذا یصور لنا هذا األصحاح 

المرض الروحي المزمن والقاتل للنفس، مقدًما له العالج. 

. هذا )١٧ع" (َیْأُخُذوَن ِللنَِّجِس ِمْن ُغَباِر َحِریِق َذِبیَحِة الَخِطیَِّة َوَیْجَعُل َعلْیِه َماًء َحّیًا ِفي ِإَناءٍ َ": أما العالج فهو رابًعا
هو عمل الكنیسة إنها تأخذ الصلیب لتقدمها تطهیًرا للنجسین خالل المیاه الحیة في إناء (جرن المعمودیة). یقول 

: [یجب أن نسرع في معرفة أي طریق هو لمغفرة الخطایا ورجاء میراث الخیرات الموعود بها، فإنه ال القدیس بوستین
یوجد سوى هذا الطریق: أن تتعرف على هذا المسیح، وتغتسل في الینبوع (المعمودیة) الذي تحدث عنه إشعیاء لغفران 

]. ÏÒÑالخطایا، وهكذا تبتديء أن تعیش بالقداسة

َوَیْأُخُذ َرُجٌل َطاِهٌر ُزوَفا َوَیْغِمُسَها ِفي الَماِء َوَیْنِضُحُه َعلى الَخْیَمِة َوَعلى َجِمیِع اَألْمِتَعِة َوَعلى اَألْنُفِس الِذیَن َكاُنوا "
ُهَناَك َوَعلى الِذي َمسَّ الَعْظَم َأِو الَقِتیل َأِو الَمیَِّت َأِو الَقْبرَ . َیْنِضُح الطَّاِهُر َعلى النَِّجِس ِفي الَیْوِم الثَّاِلِث َوالَیْوِم 

. من هو هذا الطاهر إالَّ السید المسیح نفسه الذي یعمل بطریقة غیر منظورة في المعمودیة، )١٩، ١٨" (عالسَّاِبعِ 
: [الذي یعمد هو ابن اهللا الوحید الجنس ولیس القدیس یوحنا الذهبي الفمهو الذي یعمد بید الكاهن. في هذا یقول 

ÏÒÐ ١٠٣٢للمؤلف: الحب اإللهي، ص. 

143  Dial. with Trypho. 44. 
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إنسان (كاهن)]. [إذا ما رأیت جرن المعمودیة وید الكاهن تلمس رأسك ال تفكر في الماء مجرًدا وال أن ید األسقف 
فوق رأسك، فإنه لیس إنسان هو الذي یفعل ذلك بل نعمة الروح التي تقدس طبیعة المیاه وتلمس رأسك مع ید 

]. ÏÒÒالكاهن...

أما نضح الماء فإشارة إلى المعمودیة التي تتمتع بها األمم، كما جاء في إشعیاء النبي: "هكذا ینضح أمًما كثیرین، من 
)، إذ تمتعوا بسّر المیالد ١٥: ٥٢أجله یسد ملوك أفواهم ألنهم قد أبصروا ما لم ُیخبروا به وما لم یسمعوه فهموه (إش

الجدید. ویقول الرسول بولس: "لنتقدم بقلٍب صادق في یقین اإلیمان مرشوشة قلوبنا من خمیر شریر ومغتسلة أجسادنا 
). وكأن المعمودیة تدخل إلى األعماق الداخلیة لتغسل الضمیر الشریر كما تقدس الجسد ٢٢: ١٠بماء نقي" (عب

أیًضا. هذا ما أكدته الشریعة التي بین أیدینا فإن الرجل الطاهر الذي یسمیه الرسول: "كاهن عظیم على بیت اهللا" 
)، أي بجمیع طاقاته ١٨)، ینضح المیاه المطهرة على الخیمة أي على الجسد، وعلى جمیع األمتعة (ع٢١: ١٠(عب

العالمة وغرائزه وعواطفه وعلى األنفس الذین كانوا هناك، فیمتد أثرها إلى النفوس الخفیة في األجساد. وكما یقول 
: [حًقا الجسد یغتسل لكي تتطهر النفس. الجسد ُیدهن لكي تتقدس النفس. الجسد ُیرشم بعالمة (الصلیب) لكي ترتلیان

معلًقا القدیس كبریانوس ]. ویتحدث ÏÒÓتتقوى النفس. الجسد ُیظلل بوضع األیدي لكي تستنیر النفس والروح (القدس)!
على هذه الشریعة موضًحا أن نضح المیاه المقدسة إنما یعني الخالص، أي یدخل اإلنسان كأن اهللا في طریق 

الخالص، قائالً : [من هنا یظهر أن نضح المیاه یقف على قدم المساواة مع غسل الخالص، األمر الذي یتم في 
 ]. ÏÒÔالكنیسة حیث اإلیمان الذي یتمتع اإلنسان به والذي یخدمه بطریقة سلیمة ویتكمل بعظمة الرب والحق

أخیًرا، یؤكد أنه ال تمتع بالتطهیر في الیوم السابع ما لم یتطهر اإلنسان في الیوم الثالث أي یتحد مع السید المسیح 
القائم من األموات. 

144 Whitaker: Documents of Baptismal Liturgy, 1970, p. 36, 38. 

145  De Ressurr. Carn. 8. 

146  Epist. 75 (Oxford ed. 69): 12. 
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 ماء مریبة –األصحاح العشرون 
قدم الرب شریعة التطهیر لمن لمس میًتا أو عظاًما أو قبًرا، ثم عاد یحدثنا عن موت مریم وموت هرون، ولعله بهذا 
أراد أن یحذر الشعب لئال بسبب محبتهم لمریم وهرون وتقدیرهم لهما یلمسان جثمانهما أو قبرهما دون أن یتطهرا في 

الیوم الثالث والیوم السابع. كما تحدث عن ماء مریبة لیكشف عن ضعفات اإلنسان لیس على مستوى الشعب فحسب 
بل وعلى مستوى موسى العظیم في األنبیاء وهرون رئیس الكهنة. وقد شمل هذا األصحاح: 

 ١ موت مریم    – ١

 ١٣ - ٢ ماء مریبة    – ٢

 ٢١ - ١٤ رفض آدوم عبورهم   – ٣

 ٢٩ - ٢٢ موت هرون    – ٤

 موت مریم – ١

َوَماَتْت ُهَناَك "إذ جاء الشعب إلى بریة صین أي بریة "التجربة" وأقاموا في قادش أو الموضع المقدس. یقول الكتاب: 
. هذا هو كل ما سجله الكتاب المقدس عن نهایة حیاة مریم النبیة والمرنمة، قائدة الشعب )٢" (عَمْرَیُم َوُدِفَنْت ُهَناكَ 
)، إنها ماتت هناك، ودفنت هناك. حًقا لقد ماتت في بریة صین حیث كان موتها بالنسبة للشعب ١٥في التسبیح (خر

تجربة قاسیة ومّرة، فقد تعلقت نسوة كثیرات بها، لكنها ماتت في قادش، أي في الموضع المقدس لتستریح من جهادها 
وأتعابها خالل الدخول إلى المقادس اإللهیة. 

لم یسجل لنا الكتاب المقدس شیًئا عن مشاعر موسى النبي نحو مفارقة أخته له، هذه التي رافقته كل هذه الرحلة، 
خاصة وأنه بعد فترة قلیلة یخلع موسى بیدیه ثیاب الكهنوت عن أخیه هرون على جبل هور لیلبسها ابنه ألعازار 

ویموت هرون هناك. وأیًضا لم یسجل لنا الكتاب شیًئا عن مشاعره نحو رفیقه في الخدمة واحتماله تذمرات الشعب 
ضدهما. كان الشیخ الوقور موسى النبي یرجو قیامة الراقدین لهذا لم یضطرب لموت أخته وأخیه بل بالحري كان 

) وتعرض لغضب اهللا وتأدیباته، إنه ال یحزن على فراق ٦یحزن ویئن داخلًیا ویسقط على وجهه كلما تذمر الشعب (ع
الجسد بل بالحري یحترق مع كل نفٍس تتعرض للموت بحرمانها من اهللا مصدر حیاتها. 

 ماء مریبة – ٢

إذ لم یجد الشعب ماًءا، لم یطلبوا بل تذمروا مشتهین الموت ولو بالوباء خالل السقوط تحت غضب كما حدث 
لْیَتَنا َفِنیَنا َفَناَء ِإْخَوِتَنا َأَماَم الرَّبِّ . ِلَماَذا َأَتْیُتَما ِبَجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى ")، قائلین لموسى وهرون: ٤٩: ١٦إلخوتهم قبًال (

یَِّة ِلَكْي َنُموَت ِفیَها َنْحُن َوَمَواِشیَنا؟ َوِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَتْأِتَیا ِبَنا ِإلى َهَذا الَمَكاِن الرَِّديِء؟ لْیَس ُهَو  َهِذِه الَبرِّ
َسَقَطا َعلى َوْجَهْیِهَما. َ". إذ ضاقت نفسا موسى وهرون، )٥-٣" (عَمَكاَن َزْرٍع َوِتیٍن َوَكْرٍم َوُرمَّاٍن َوال ِفیِه َماٌء ِللشُّْرِب 

. مع كل ضیقة یتضعان فیعلن الرب أمجاده لهما، ویحل مشاكلهما الرعویة. ففي هذه )٦" (عَفَتَراَءى لُهَما َمْجُد الرَّبِّ 
المرة طلب الرب منهما أن یكلما الصخرة أمام أعین الشعب فتعطي ماءها بینما یمسك موسى بالعصا. لكن موسى 
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اْسَمُعوا َأیَُّها الَمَرَدةُ ! َأِمْن َهِذِه  "عوض أن یكلم الصخرة ضربها مرتین بالعصا، بعد أن قال هو وهرون للشعب: 
ْخَرِة ُنْخِرُج لُكْم َماًء؟ ). ١١. فخرج ماء غزیر وشربت الجماعة ومواشیها (ع)١٠" (عالصَّ

 إلى الصخرة التي أفاضت میاه تروي العطاشى أنها المعمودیة التي تفجرت خالل العصا، أي خالل ÏÒÕتطلع اآلباء
ذبیحة الصلیب فأروت ظمأ البشریة وأشبعت إحتیاجاتها. یرى القدیس بولس أن هذه الصخرة التي تابعتهم هي السید 

)، فإن كانت العصا هي الصلیب، فخالل السید المسیح المصلوب تقدست ینابیع المعمودیة. ٤: ١٠كوكو١المسیح (

في هذه الصخرة المتفجرة سّر التوبة التي تحسب معمودیة ثانیة، فإذ القدیس غریغوریوس أسقف نیصص ویرى 
تذمر الشعب وتعرض للهالك إحتاج إلى میاه الصخرة أو التوبة حتى ال یهلك. یقول القدیس: [إذ فقد الشعب رجاءه 

في األمور الصالحة الموعود بها وهو في طریق البریة سقط في العطش. مرة أخرى جعل موسى الماء یفیض لهم في 
البریة. هذا األمر یفهم سرًیا إذ یعلمنا ما هو سّر التوبة. فإن الذین یرتدون إلى المعدة (شهوة األكل) والجسد والمذات 

المصریة بعدما ذاقوا الصخرة مرة یحرمون من شركة األمور الصالحة. هؤالء بالتوبة یجدون الصخرة التي أهملوها 
بالتوبة یجدون الصخرة التي أهملوها فینفتح لهم ینبوع ماء ویرثون. لقد أعطت الصخرة ماًء لموسى الذي آمن في 

صدق یشوع ولیس في مقاومیه (من الجواسیس). نظر موسى إلى عنقود العنب الذي علق ألجلنا وسفك الدم، 
. وقد أراد القدیس أن یؤكد حاجتنا إلى التوبة خالل ÏÒÖوبواسطة الخشبة أعد الماء لكي یتفجر من الصخرة مرة أخرى

إیماننا بدم السید المسیح الذي یكفر عن خطایانا، فننعم بینابیع فیض خالل الصخرة التي أهملناها، أي المسیح الذي 
أسأنا إلیه بسقطاتنا. 

 على هذا العمل اإللهي قائالً : [ألیس صالًحا ذاك الذي بأمره جعل البحار تحت أقدامهم القدیس أمبروسیوسیعلق 
أرًضا صلبة إذ هربت المیاه، والصخور تعطي ماء للعطاشى؟! فقد ظهرت أعمال الخالق الحقیقي عندما صیر السائل 

]. ×ÏÒ)٤: ١٠كو١صلًبا والصخرة ماًء یتبخر؟ لنفهم أن هذا عمل المسیح كقول الرسول: الصخرة هي المسیح (

َفَقال الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ : «ِمْن َأْجِل َأنَُّكَما لْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني َأَماَم َأْعُیِن َبِني ِإْسَراِئیل ِلَذِلَك ال "في عتاب 
. لقد ُحرم اإلثنان من قیادة الشعب إلى داخل أرض )١٢" (عُتْدِخالِن َهِذِه الَجَماَعَة ِإلى اَألْرِض الِتي َأْعَطْیُتُهْم ِإیَّاَها»

 أن موسى قد حمل شًكا في البدایة عند  ÏÓÎالقدیس أغسطینوسالموعد ألنهما لم یقدسا الرب أمام الشعب. یرى 
ْخَرِة ُنْخِرُج لُكْم َماًء؟ "ضرب الصخرة، إذ قال مع موسى  ، وقد جاء في المزمور "وأسخطوه )١٠!" (عَأِمْن َهِذِه الصَّ

147  Tert. De Baptismo 9; St. Hippolyt. 

       See: J. Crehan: Early Christian Baptism and Creed. 

       London 1945, p. 172 F. 
148  Life of Moses 2: 269, 270. 

149 Of The Christian Faith 2: 2 (22). 

150  In loan. tr. 28: 9. 
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). ویرى البعض ٣٣، ٣٢: ١٠٦على ماء مریبة حتى تأذى موسى بسببهم، ألنهم أمّروا روحه حتى فرط بشفتیه" (مز
ْخَرَة َأَماَم َأْعُیِنِهْم َأْن ُتْعِطَي َماَءَها"أن الرب قال لهما:  ، ولم یقل لهما أن ُتضرب الصخرة بالعصا. )٧" (عَوَكلَِّما الصَّ

لعل غضب اهللا على موسى وهرون كان بسبب ضرب الصخرة مرتین، فإن السید قد صلب مرة واحدة بإرادته لخالص 
البشریة متقبًال اآلالم بفرح، كقول الرسول "من أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل الصلیب مستهینا بالخزي" 

). أما الضربة الثانیة فتحزن قلبه ألنها رمز للصلب مرة ثانیة خالل إرتداد المؤمن عن حیاة التجدید التي ٢: ١٢(عب
). ٦: ٦صارت له، إذ یقول ذات الرسول "إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا ثانیة ویشهرونه" (عب

على أي األحوال سقط موسى وأخوه هرون تحت التأدیب ولم یكن كل ماضي موسى النبي المجید أن یشفع له، وكأن 
اهللا یقدم لخدام الكنیسة خاصة من نال رتبة سامیة التحذیر، فإن أعمالهم مهما كانت عظیمة وقویة لن تشفع لهم في 

 على هذا األمر في كتابه الرابع من الكهنوت قائالً : [كان موسى، هذا القدیس یوحنا الذهبي الفمسقطاتهم. یعلق 
). بل ٤القدیس، أبعد ما یكون عن التمسك بقیادة الیهود حتى توسل إلى اهللا أن یعفیه منها عندما أمره بقبولها (خر

أثار غضب اهللا علیه الذي عینه للعمل. لم یقف األمر عند هذا الحد، وٕانما حتى بعد إستالمه الرئاسة إشتهى الموت 
). ماذا إذن؟ هل شفع فیه هذا الرفض ١٥: ١١للتخلص منها، قائالً : "إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتالً " (عد

المتكرر عندما أخطأ بخصوص ماء الخصومة؟! هل إستطاع هذا أن یمنحه العفو؟ لماذا إذن ُحرم من أرض 
]. ÏÓÏالموعد؟!

 رفض آدوم عبورهم – ٣

)، غالًبا ما كانوا یحملون عداوة للیهود ترجع إلى أیام یعقوب وعیسو، ١٩: ٣٦األدومیون هم نسل آدوم أو عیسو (تك
وفي أیام السبي إذ خرجت یهوذا استغل آدوم الموقف وجعل من أراضي یهوذا مرعى لحیواناتهم. وقد سبق لنا الحدیث 

. ÏÓÐعن أدوم في تفسیرنا لسفر حزقیال

لقد أرسل موسى النبي إلى ملك أدوم یطلب إلیه في لطف وبروح االخوة التي تربطهما كشعبین من أخوین یعقوب 
َهَكَذا َیُقوُل َأُخوَك ِإْسَراِئیُل َقْد َعَرْفَت ُكل الَمَشقَِّة الِتي َأَصاَبْتَنا. ِإنَّ آَباَءَنا اْنَحَدُروا ِإلى ِمْصَر "وعیسو، قائالً : له: 

َوَأَقْمَنا ِفي ِمْصَر َأیَّامًا َكِثیَرًة َوَأَساَء الِمْصِریُّوَن ِإلْیَنا َوإِلى آَباِئَنا َفَصَرْخَنا ِإلى الرَّبِّ َفَسِمَع َصْوَتَنا َوَأْرَسل َمالكًا 
َوَأْخَرَجَنا ِمْن ِمْصرَ . َوَها َنْحُن ِفي َقاِدَش َمِدیَنٍة ِفي َطَرِف ُتُخوِمكَ . َدْعَنا َنُمرَّ ِفي َأْرِضكَ . ال َنُمرُّ ِفي َحْقٍل َوال ِفي َكْرٍم 

. في حدیثه )١٧-١٤" (عَوال َنْشَرُب َماَء ِبْئرٍ . ِفي َطِریِق الَمِلِك َنْمِشي ال َنِمیُل َیِمینًا َوال َیَسارًا َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ 
هذا تحدث معه بروح األخوة مظهًرا له أنهما ینتسبان أصًال إلى دٍم واحد، كأنما یؤكد له أن كل أخ یحتاج إلى أخیه، 

ویتكلم بروح اإلتضاع موضًحا له أنه قد تألم هو وآبائه بواسطة فرعون مصر، وأیًضا بروح اإلیمان أن اهللا یسنده، 
وأخیًرا بروح الطاعة له أن یسلك طریق یحدده الملك فال ینحرف عنه یمیًنا أو یساًرا. ومع هذا كله إذ كان آدوم یسمع 

151  On Priesthood 4: 1. 

ÏÓÐ  ٢٥راجع للمؤلف: حزقیال، أصحاح. 
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عن أخبار هذا الشعب تذكر البركة التي نالها یعقوب مغتصًبا إیاها في مكٍر من عیسو فخاف منه مظهًرا له كل 
عداوة! 

قلنا أن آدوم تعني "دموي" أو "سافك دم" فهو یمثل الشیطان الذي ال یطیق مملكة اهللا، إنه محب للقتال بطبعه. 

لقد ملك آدوم على القلوب فصارت أرضه، ال یسمح لمملكة اهللا أن تعبر فیها، لكن السید المسیح دخل أرض آدوم 
 بعد أن ربطه وحطمه بالصلیب، فاتًحا في القلب طریًقا ملوكًیا یعبر فیه الموكب السماوي، – الشیطان –الحقیقي 

موكب الغلبة والنصرة. تتحول طاقات اإلنسان ومواهبه وكل إمكانیاته إلى موكب یسلك الطریق الملوكي یمشي دوًما 
نحو أورشلیم العلیا ال یمیل بضربة یمینیة (البّر الذاتي) وال بضربة یساریة (الشهوات) حتى یتجاوز حدود الزمان 

ویدخل األبدیة. بالمسیح یسوع طرد آدوم من قلوبنا حیث كان یملك وانفتح الطریق اإلنجیلي الحق في داخلنا. 

 أن هذا الطریق الملوكي هو طریق اإلنسان الذي یحیا بالبر لیس عن إجبار  ÏÓÑ القدیس كلمیندس االسكندريیرى
أو عن خوف، أي غیر منحرف نحو الیسار، وال أیًضا من أجل المكافأة واألجرة أي غیر منحرف یمیًنا لكنه منطلق 

في طریق الملك الذي مهده الملك بنفسه، لیس فیه عثرات ومنحدرات. 

 موت هرون – ٤

بدأ األصحاح بموت مریم وختم بموت هرون، األولى ماتت في قادش أي عبرت إلى المقدسات اإللهیة، واألخیر 
إنطلق إلى جبل هور لیموت هناك. وكلمة "هور" تعني "جبل"، وكأن اهللا أراد ألول رئیس كهنة أن یموت على جبل 

مرتفع لیس له إسم، إنما یكفي إنه جبل لیعلن أنه في موته یرتفع إلى فوق صاعًدا ولیس كما حدث مع قورح وجماعته 
المزیفین حیث انحطوا إلى أسفل األرض. موت األبرار هو ارتفاع وصعود، أما نهایة األشرار فهي إنهیار وانحدار إلى 

أسفل. 

لقد صعد موسى مع هرون أخیه ومعهما ألعازار بن هرون حیث ینزع موسى النبي عن أخیه ثیاب الكهنوت قبل أن 
یموت ویلبسها البنه ألعازار كرئیس كهنة جدید، األمر الذي یفرح قلب موسى وهرون مًعا. فقد كان الئًقا أالَّ یموت 

هرون مرتدًیا ثیاب الكهنوت، لئال تحسب الثیاب كأنها قد تدنست، إنما یرتدیها ابنه لیصیر رئیس كهنة عوض أبیه. 
وفي هذا صورة جمیلة للتقلید الكنسي الذي یسلمه الجیل لآلخر بال انحراف. أما قیام موسى مستلم الشریعة بالوساطة 
فیشیر إلى دور الوصیة اإللهیة أو الكتاب المقدس في التقلید، فالتقلید وهو یسلم عبر األجیال یلزم أن یبقى إنجیلًیا ، 

ال ینفصل عن الوصیة وال ینحرف عن روح الكتاب المقدس. 

یرى القدیس كبریانوس في هذا التصرف تأكید الرب للشعب أن الكاهن ُیختار من قبل الرب لكن في حضرة الشعب، 
. یقول القدیس: [إننا نالحظ بسلطان إلهي )٢٧" (عَوَصِعُدوا ِإلى َجَبِل ُهوٍر َأَماَم َأْعُیِن ُكلِّ الَجَماَعةِ "إذ یؤكد الكتاب 

153  On Spiritual Perfection, 73. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


العـ 

 

أن الكاهن یجب أن ُیختار في حضرة الشعب، وأمام أعین الكل، وأن ُیحسب مستحًقا وأهًال للعمل بحكم الجماعة 
].  ÏÓÒوشهادتهم

أخیًرا فإن موت هرون وانتقال كهنوته إلى ابنه، إنما یكشف عن عجز الكهنوت الالوي، إذ لرئیس الكهنة بدایة أیام 
ونهایة، عمله مؤقت إلى حین، ینتقل من جیل إلى جیل حتى ینتهي المرمز ویأتي من هو "كاهن عظیم على بیت اهللا" 

). لقد قارن الرسول بولس ١: ٨)، "رئیس كهنة...قد جلس في یمین عرش العظمة في السموات" (عب٢١: ١٠(عب
بین كهنوت هرون المؤقت وكهنوت السید المسیح األبدي، على طقس ملكي صادق الذي بال بدایة أیام وال نهایة من 

جهة الهوته قادر أن یشفع بدمه أمام أبیه لیدخل بنا إلى المقدسات السماویة غیر المصنوعة بید، هذا الذي صار 
). ٧كاهًنا بقسم، القدوس الذي بال شر وال دنس، حتى في كل حین یشفع في الخطاة (راجع عب

154  Epist. 67: 4. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

 طریق النصرة –األصحاح الحادي والعشرون 
إن كان آدوم رفض أن یعبر الشعب في أرضه فاضطر موسى أن یجتاز بشعبه حول أرض آدوم دون أن یدخلها، 

الرب قدم لهم فهًما للغلبة على الشر بالهروب منه، ففي هذا األصحاح قدم عینات للنصرة لیس فقط على الملوك كأن 
والشعوب بل على الحیات الحارقة والظمأ الداخلي، لقد حدثنا هنا عن: 

 ٣ - ١ محاربة ملك عراد   – ١

 ٩ - ٤ الحیة النحاسیة   – ٢

 ١٥ - ١٠ رحیلهم    – ٣

 ٢٠ - ١٦ نشید البئر    – ٤

 ٣٠ - ٢١ النصرة على سیحون   – ٥

 ٣٥ - ٣١ النصرة على عوج   – ٦

 محاربة ملك عراد – ١

).  ٦: ١؛ قض١٤: ١٢"عراد" كلمة عبریة تعني "حمار وحشي" وهي بلدة في القسم الجنوبي من الیهودیة (یش

إن كان ملك آدوم رفض أن یعبر الشعب في أرضه فلم یقاوم الشعب بل اتخذ طریقه حول آدوم مفضًال بالحري أالَّ 
یقاوم الشر بالشر بل یهرب من الشر. هذا هو الطریق الروحي للمؤمن أنه یقلب مشاعره الطبیعیة المحبة لإلنتقام 
مفضًال بالحري على قلبه ویملك علیه عن أن ینتصر على اآلخرین ویملك علیهم. أما الكنعاني ملك عراد الذي 

تصرف "كحماٍر وحشي" فقام للهجوم والمحاربة دون أن یطلب منهم أالَّ یعبروا في أرضه. لقد التقى بهم وهم قادمون 
في طریق أتاریم وحاربهم وسبى منهم سبًیا. كلمة أتاریم تعني "األثر"، وكأن ملك عراد قد إقتفى أثارهم لكي یلحق بهم 

ویهلكهم حتى ال یتمتعوا بأرض الموعد. 

لماذا سمح اهللا لهم بالهزیمة؟ لقد أراد أن یدرك الشعب ضعفه الذاتي  وعجزه بشرًیا عن الخالص والنصرة حتى إذا ما 
طلب ید اهللا ونذر أالَّ یأخذ شیًئا لنفسه بل یحرم المدن ویسمي حرمة، أي منطقة محرمة، تصبح هذه شهادة دائمة 

وتذكار أن كل خالص ونصرة یتحققان في المستقبل إنما هو بقوة اهللا. هكذا أحیاًنا یسمح اهللا حتى للقدیسین أن ُیغلبوا 
ربنا في أقل الخطایا وأتفهها لكي تصیر بالنسبة لهم تذكاًرا لضعفهم، وٕاذ یغلبون في الحرب الروحیة وینمون في 

المواهب وتثمر حیاتهم وخدمتهم ال یسقطون في الكبریاء. 

أنه إذ یسقط أحیاًنا اإلنسان في خطیة لم یسقط فیها منذ زمٍن طویل بل انتصر علیها ثیئوفان الناسك یقول األب 
یتعب للغایة، هذه عالمة الكبریاء في القلب، إذ یحسب اإلنسان في نفسه أن غالب على الدوام. لهذا من التداریب 
الجمیلة التي تقدم للمؤمنین الذین یعیشون زماًنا طویًال في حالة نصرة ثم یسقطون في خطیة تافهة حسب نظرتهم 

البشریة یمزجون توبتهم ودموعهم بحیاة الشكر هللا الذي یكشف لهم ضعفاتهم. فعوض أن یتحطم اإلنسان ألنه سقط 
فیما ال یتوقع یشكر اهللا الذي فضحه أمام عیني نفسه سائًال إیاه أن یرفع عنه التجربة. 
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 الحیة النحاسیة – ٢

بالرغم من نصرتهم على ملك عراد الذي ثار علیهم كحماٍر وحشي، وقد شهدوا لعمل اهللا معهم بدعوة الموضع 
"، لكنهم سرعان ما تذمروا على الرب ألنهم لم یعبروا طریقهم وسط آدوم، بل ساروا طریًقا أطول. فضاقت ُحْرَمة"

یَّةِ ! َألنَُّه ال ُخْبَز َوال َماَء َوَقْد َكرَِهْت َأْنُفُسَنا  "أنفسهم في الطریق قائلین:  ِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَنُموَت ِفي الَبرِّ
. حین تذمروا بسبب العطش إحتملهم اهللا ولم یعاتبهم بكلمة واحدة وٕانما أمر موسى وهرون )٥؟!" (عالطََّعاَم السَِّخیفَ 

أن یفجرا ماًء من الصخرة، أما اآلن إذ هبهم نصرة وغلبة بعد أن رواهم من الصخرة لهذا بتكرار التذمر قام بتأدیبهم. 
أرسل علیهم الحیات المحرقة في البریة تلدغهم وتمیتهم، وفي نفس الوقت إذ صرخ موسى إلیه لم ینزع الحیات بل أمره 

). إنه لم ینزع التجربة لكنه فتح ٨أن یقیم حیة نحاسیة على رایة حتى كل من ُلدغ من الحیات ونظر إلیها یحیا (ع
باب الخالص منها. بهذا حّول اهللا شرهم إلى بركة، مخرًجا من اآلكل أكًال ومن الجافي حالوة، مقدًما من هذا العمل 

رمًزا لصلیبه، إذ قال: "وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن اإلنسان، لكي ال یهلك كل من یؤمن 
 : [ذبح المسیح حتى یوجد على الصلیب القدیس أغسطینوس). یقول ١٥، ١٤: ٣به بل تكون له الحیاة األبدیة (یو

]. كما یقول: [ما هي الحیة المرفوعة؟ إنها موت المسیح على الصلیب ÏÓÓذاك الذي یتطلع إلیه كل من لدغتهم الحیة
ألنه كما جاء الموت بواسطة الحیة صار رمزه هو صورة الحیة. كانت لدغة الحیة ممیته، أما موت الرب فواهب 
]. ÏÓÔالحیاة...إد یتطلع اإلنسان إلى الحیة تصیر الحیة بال سلطان، ومن ینظر إلى الموت یصیر الموت بال سلطان!

: [عندما ارتفع جسد الكلمة كما رفعت الحیة في البریة، إجتذب إلیه البشریة ألجل خالصهم القدیس أغسطینوسیقول 
: [صنع موسى رسًما لیسوع وآالمه الضروریة، وعندما كان اإلسرائیلیون رسالة برناباس]. وجاء في ÏÓÕاألبدي

یسقطون كانو یتطلعون إلیه وكان یحییهم. إن الرب لكي یعلم إسرائیل بأن عصیانه أسلمه إلى حزن الموت سلط 
علیهم أنواًعا من الحیات لتلسعهم وكانوا یموتون. ومع أن موسى قال: لن یكون لكم تمثاًال منحوًتا أو مسكوًبا للرب 

)، فإنه یفعل عكس ما كتب. إنه اصطنع حیة نحاسیة ورفعها بمجٍد ودعا الشعب. ولما إجتمع الشعب ١٥: ٢٧(تث
طلبوا من موسى أن یرفع الصالة من أجل شفائهم فقال لهم موسى عندما ُیلسع أحدكم فلیتقدم من الحیة المرفوعة 

على الخشبة ولیترك نفسه للرجاء معتقًدا أن الحیة التي ال حیاة فیها یمكنها أن تعید إلیه الحیاة ویخلص لتوه، وهكذا 
]. ÏÓÖفعلوا. إن مجد یسوع یقوم على هذا. إن كل األشیاء هي فیه وله

 على هذا األمر بقوله: [أنجب الشهوات المتمردة حیاٍت تنفث سًما یمیت القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیعلق 
من تلدغهم، لكن مستلم الشریعة جعل الحیات الحقیقیة بال قوة خالل صورة الحیة...الصلیب هو األلم، من یتطلع إلیه 
كما یقول الكتاب ال یؤذیه ألم الشهوات. التطلع إلى الصلیب إنما یعني أن اإلنسان یجعل حیاته كلها میتة ومصلوبة 

155  On ps., 74. 

156  On Loan, tr. 12: 11. 

157  Ad. Smyrneans 2. 

ÏÓÖ  (ترجمة المطران إلیاس معوض).٧-٥: ١٢رسالة برناباس  
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) ال یحركها الشر. حًقا بهذا تكون كما یقول النبي: سمرو جسدهم بخوف اهللا. أما المسمار فهو ١٤: ٦عن العالم (غل
ضبط النفس الذي یضبط الجسد...هذا الشكل یشبه الحیة، لكنه لیس بحیة في ذاته، وكما یقول العظیم بولس: "في 

). الخطیة هي الحیة الحقیقیة، والذي یهرب إلى الخطیة یحمل طبیعة الحیة...إذ یتحرر ٣: ٨شبه جسد الخطیة" (رو
اإلنسان من الخطیة خالل ذاك الذي أخذ شكل الخطیة وصار مثلنا فحمل شكل الحیة. لم یقتل الوحوش (الحیات) 

لكنه جعل لدغاتها غیر ممیتة...في الواقع إن لدغات الشهوة تعمل حتى في المؤمنین لكن من یتطلع إلى المعلق على 
 ].×ÏÓالصلیب یحتقر األلم، فیخفف السم بخوف الوصیة

  في الحیة النحاسیة قبولنا لشركة آالم المسیح والموت معه، إذ یقول: [كل من نظر إلى القدیس أغسطینوسیرى 
من السم ویتحرر من الموت، واآلن من یصر إلى شبه موت المسیح باإلیمان به وبمعمودیته المرفوعة ُیشفى الحیة 

یتحرر من الخطیة متبرًرا ومن الموت بالقیامة. هذا ما یعنیه بقوله "من آمن بي ال یهلك بل تكون له الحیاة األبدیة" 
). إذن لم تكن هناك ضرورة للطفل أن یتشبه بموت المسیح في المعمودیة لو لم یكن قد تسرب سم لدغة ١٥: ٣(یو

 –]. كأنه ما دامت الحیات قد انطلقت إلى الجمیع تلدغهم وتبث سمومها فیهم لهذا یحتاج الجمیع ÏÔÎالحیة إلیه؟!
 إلى میاه المعمودیة المقدسة لكي یشفوا من موت سم الحیة خالل الصلیب. –ناضجین وأطفاًال 

 رحیلهم – ٣

 إنما یبدد سمه القاتل، فإن – الحیة القدیمة –إن كان الصلیب هو طریق الغلبة والنصرة فال یمنع حرب الشیطان 
عالمة النصرة الحقیقیة هي الرحیل أو العبور المستمر من موقع إلى موقع للتمتع بأمجاٍد جدیدة خالل الضیقات 

المستمرة بقصد العبور إلى كنعان الجدیدة. أما أسماء المواقع التي رحلوا إلیها فهي أوبوت ثم عیي عباریم فوادي زاراد 
 أن أوبوت في العبریة إنما تعني تتابع النمو وكأن المؤمن إذ یدخل إلى خبرة العالمة أوریجانوسثم عبر أرنون. یرى 

 فتعني "عمق العالمة أوریجانوسالصلیب یلزمه أن یحیا في حالة نمو دائم بغیر إنقطاع.  أما "عیي عباریم" عند 
العبور" وكأنه خالل النمو المستمر یلزم أالَّ ننسى هدفنا وهو العبور العمیق الداخلي من الحیاة األرضیة إلى 

السماویة. 

 نشید البئر – ٤

إذ عبر الشعب حامًال آثار اللدغات في جسده دون أن یحمل موتها، عبر وفي جسده عالمة النصرة والغلبة على 
العالمة لدغات الحیات، فأمر الرب موسى أن یجمع الشعب لیقدم له ماًء من بئر لیشرب. هنا یندهش 

: ما الحاجة أن یصّر اهللا أن یجمع موسى بنفسه الشعب لیعطیه ماًء من بئر لیشرب؟ ألیس الشعب ÏÔÏأوریجانوس
 أن القصة لو فهمت بالمعنى العالمة أوریجانوسیأتي من نفسه إذ یشعر بالعطش ویشرب من الماء؟! لهذا یؤكد 
الحرفي لبدت لیست ذات قیمة كبیرة، لكنها تحوي أسراًرا عمیقة. 

159  Life of Moses 2: 272, 277. 

160  St. Augustine: On Forigiueness of sins and Baptism 1: 61. 

161  In Num., hom 12. 
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"یقول روح اهللا على لسان سلیمان في سفر األمثال: "إشرب میاًها من أوعیتك ومیاًها جاریة من آبارك، ال تفض من 
. هذا یعني أن میاهك هي لك وحدك، لیس آلخر ÏÔÐ)١٦، ١٥: ٥ینبوعك إلى الخارج سواقي میاه في الشوارع" (أم

نصیب فیها. لكل واحٍد منا رمزًیا بئر في داخله...لیس بئر واحدة بل هي أكثر من بئر، لیس له وعاء واحد بل أوعیة 
كثیرة، إذ لم یقل الكتاب "إشرب میاًها من وعائك" بل "من أوعیتك"، لم یقل الكتاب "میاًها جاریة من بئرك"، بل "من 

]. ÏÔÑآبارك"، وقد سبق فرأینا أن لآلباء آباًرا، فكان إبراهیم آبار وأیًضا إلسحق وأظن لیعقوب

في إختصار لكل إنساٍن آبار داخلیة عمیقة في النفس تشیر إلى معرفة اهللا في القلب، في اإلنسان الداخلي. لهذا 
عندما جلس السید المسیح على البئر في وقت الساعة السادسة التي هي لحظات الصلب تحدث مع المرأة السامریة 

أي مع جماعة األمم عن البئر الداخلیة، قائًال لها: "لو كنت تعلمین عطیة اهللا ومن هو الذي یقول لِك اعطیني 
). كانت المرأة بفكرها المادي ال تقدر أن تتعدى حدود البئر ١٠: ٤ألشرب لطلبت أنِت منه فأعطاك ماًء حًیا" (یو

المنظورة معتزة بالبئر التي ورثوها عن أبیهم یعقوب، أما السید المسیح فسحب قلبها إلى البئر الداخلیة حتى تركت 
المرأة جرتها عند البئر ومضت إلى المدینة تحمل بئًرا حًیا في أعماق نفسها في الداخل. هذا هو عمل السید المسیح 

: ٧أن یهب في المؤمنین ینابیع میاه حیة، إذ یقول: "من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو
٣٨ .(

 أن اهللا لم یهبنا بئًرا بل آباًرا وأنهار میاه حیة في داخلنا، هذه تشیر إلى معرفة الثالوث العالمة أوریجانوسوكما یقول 
القدوس وعمله في داخلنا: [في رأیي یمكننا أن نفهم معرفة اآلب غیر المولود كبئر، وأیًضا معرفة االبن الوحید كبئٍر 

). یبدو لي أننا ١٨: ٨آخر، إذ اآلب ممیز عن االبن، واالبن ذاتًیا لیس اآلب إذ یقول اإلنجیل: "(آخر) یشهد لي" (یو
نستطیع أن نرى بئًرا ثالثًا في معرفة الروح القدس، إذ هو ممیز عن اآلب واالبن كما یؤكد اإلنجیل: "یعطیكم اآلب 

). إًذا التمییز في الثالثة أقانیم اآلب واالبن والروح القدس هو الذي یفسر ١٧، ١٦: ١٤معزًیا آخر...روح الحق" (یو
]. ÏÔÓ حیث الوحدانیة في الجوهر وطبیعة الثالوثÏÔÒالجمع في اآلبار. لكن من هذه اآلبار یوجد ینبوع واحد

لقد صار لنا خالل اإلیمان بالسید المسیح المخلص معرفة داخلیة خالل خبرة عملیة تعیشها النفس مع الثالوث 
القدوس، تتعرف على اآلب بكونه أباها السماوي مدبر حیاتها وعلى االبن الوحید بكونه العریس األبدي والمخلص اهللا 

یحملها فیه لیدخل بها إلى حضن اآلب، وعلى الروح القدس بكونه واهب البنوة والشركة یدخل بنا إلى اإلتحاد مع 
السید المسیح لننعم بما له ونتمتع بإمكانیاته كأنها إمكانیاتها. هذه هي اآلبار التي یحفرها الروح القدس عمیقة فینا 

) ٣٨: ٧: [أعتقد أن كالم المخلص لتالمیذه "من آمن بي" (یوالعالمة أوریجانوسفتتفجر فینا ینابیع میاه حیة. یقول 
عني به أن من شرب من ماء تعالیمه، ال یكون له بئر وال ینبوع بل أنهار ماء حیة تتولد فیه. فمن كالم اهللا، أي 

ÏÔÐ .الترجمة السبعینیة 

163 In Num., hom 12. 

ÏÔÒ  (الترجمة السبعینیة).١٦، ١٥: ٥من أمثال  

165 In Num., hom 12. 
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البئر الوحید، تتولد آبار ینابیع وأنهاٍر ال تحصى. هكذا یمكن لنفس اإلنسان التي ُخلقت على صورة اهللا أن تحصل 
]. ÏÔÔفي داخلها على آبار وینابیع وأنهار

). إنها أنهار المعرفة ٨: ٨٩هذه األنهار المقدسة التي تنبع في قلب المؤمن، لما یقول المرتل "لتصفق باألیادي" (مز
اإللهیة العملیة التي تفیض بالروح القدس في القلب فتسبح اهللا وشهد له مصفقة باألیادي أي تحول المعرفة إلى 

]. كما یعلق ÏÔÕ: [لتصفق هذه األنهار باألیادي، لتفرح باألعمال، وتطّوب اهللالقدیس أغسطینوس"عمل". یقول 
 على هذه العبارة قائالً : [لتصفق باألیادي، فإن أعمال القدیسین هي التسبیح هللا، إذ ال ُیسبح السید القدیس چیروم

]. ÏÔÖالمسیح بالكلمات بل باألعمال. إنه ال یهتم بالصوت بل بالعمل

في داخلنا آبار معرفة الثالوث القدوس، لكنه لألسف كثیًرا ما یردمها عدو الخیر بإهتمامات الحیاة الزمنیة والشهوات 
العالمة األرضیة فتحتاج إلى الروح القدس نفسه لكي یحفرها من جدید ویزیل عنها التراب الدخیل إلیها. یقول 

: [في الحقیقة تحتاج آبار نفوسنا إلى من یحفرها وینظفها ویزیل عنها كل ما هو ترابي لكي تظهر األفكار أوریجانوس
العقلیة التي خبأها اهللا، فتقدم شبكات میاه نقیة وطاهرة ما دام التراب یغطي الماء ویختفي المجرى الداخلي وال یمكن 

للماء الداخلي أن یجري. لهذا ُكتب "جمیع اآلبار التي حفرها عبید أبیه في أیام إبراهیم طمها الفلسطینیون ومألوها 
) هذه ١٨: ٢٦)، لكن إسحق الذي أخذ البركة من أبیه حفر اآلبار مرة أخرى ونبش آبار الماء (تك١٥: ٢٦تراًبا" (تك

 ].×ÏÔالتي طمها الفلسطینیون بسبب كراهیتهم وردموها بالتراب

العجیب أنه قت تمت زیجات مقدسة ومباركة حول اآلبار، وكأن آبار المعرفة اإللهیة غایتها دخول النفس إلى اإلتحاد 
: [حول البئر ولیس موضع آخر وجد العالمة أوریجانوسمع العریس السماوي السید المسیح والتمتع بسماته. یقول 

). وعندما جاء یعقوب إلى بالد ما ١٦: ٢٤عبد إبراهیم "رفقة" التي تعني "ترفق أو إحتمال" فصارت إلسحق إمرأة (تك
). إذن حول ١٥: ٢)، كما وجد موسى صفورة حول البئر (خر٢: ٢٩بین النهرین في طاعة ألبیه وجد راحیل (تك

اآلبار فهمت الزیجات المقدسة. فإن أردت أن تتزوج الترفق والحكمة والفضائل األخرى التي تتمثل في قول الحكمة: 
لقد بحثت عنه لكي أتزوجه، فتردد بمواظبة وحاصر هذه اآلبار بغیر إنقطاع فستجد لك زوجة هناك بجانب المیاه 

]. ÏÕÎالحیة، بمعنى أنه بجانب مجاري الكالم الحّي تسكن كل الفضائل بك تأكید

فإن كان الحكیم ینصحنا "اشرب میاًها من أوعیتك ومیاًها جاریة من آبارك، ال تفض ینبوعك إلى الخارج سواقي میاه 
)، إنما یدعونا أن نتمتع بالزیجة الداخلیة حیث تلتقي النفس مع عریسها خالل معرفة ١٦، ١٥: ٥في الشوارع" (أم

الثالوث القدوس الداخلیة. هناك تتعرف على أعمال اهللا الخالصیة وتتقبل الشركة معه فتنعم بسمات السید ال كفضائل 

166  Ibid. 

167  On Ps. 98. 

168  On Ps., hom 25. 

169  In Num., hom 12. 

170  Ibid. 
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خارجیة إنما كثمر الروح القدس، داخل النفس. لهذا یقول السید المسیح "أما أنت فمتى صلیت فادخل إلى مخدعك 
). إنه ینصحنا ٦: ٦واغلق بابك وصل إلى أبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك عالنیة" (مت

)، لكن العالم یكتشف آثار هذه الشركة في ٣: ٦أن یفتح قلبنا للعریس سرًیا فال یعرف شمالنا ما تفعله یمیننا (مت
تصرفاتنا ومالمحنا أما أعماقها فتبقى سّر حب عمیق تدركه النفس وحدها. 

إن عدنا إلى النص الذي بین أیدینا نجد اهللا یصر أن یقوم موسى بدعوة الجماعة للشرب من البئر، وكأن هذا العمل 
العالمة یحمل بطریقة رمزیة دعوة الناموس (موسى) لرجال العهد القدیم أن نتعرف على شخص المخلص. یقول 

: [تدعوك شریعة اهللا أن تأتي إلى البئر...أي إلى اإلیمان بالمسیح. لقد قال بنفسه "موسى كتب عني". أوریجانوس
بأي هدف یجمعنا؟ لكي نشرب من الماء وننشد له بتسبحة، بمعنى أن القلب یؤمن به للبر وفمنا یعترف به للخالص" 

 ].ÏÕÏ)١٠: ١٠(رؤ

إذ شربت الجماعة من البئر، أي تعرفت على شخص السید المسیح خالل موسى واألنبیاء أنشدت "أنشودة البئر" 
قائلة: 

"ابتدأوا أن تنشدوا للبئر، 

الرؤساء حفروها، 

 ÏÕÐملوك األمم في مملكتهم وفي رئاستهم نقروها في الصخرة"

 على هذا النشید قائالً : [الرؤساء (الشرفاء) هم األنبیاء الذین خبأوا البئر وغطوها بنبواتهم العالمة أوریجانوسویعلق 
عن المسیح في أعماق الحرف، لهذا یقول أحد األنبیاء "وٕان لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة" 

) ویقول نبي آخر للسید الرب "تسترهم بستر وجهك من مكاید الناس، تخفیهم في مظلة من مخاصمة ١٧: ١٣(ار
). إذن الرؤساء هم الذین حفروا البئر، أما الملوك الذین نقبوها أي قطعوها في الحجر. إذن ٢٠: ٣١األلسن" (مز

الشرفاء أقل من الملوك یحفرون اآلبار أي یعمقون في األرض لكن إلى حد معین أما الذین ُدعوا ملوًكا فهم أكثر قوة 
وعلًوا، لم یحفروا فقط في األرض بل نقبوا في صالبة الصخر لیصلوا إلى أعماق أكثر وفحص أدق...هؤالء هم 

). إنهم ١٠: ٢كو١الرسل. یقول أحدهم "فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه، ألن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق اهللا" (
بفضل الروح القدس یفحصون أعماق اهللا ویخترقون أسرار البئر، بهذا یكونون قد نقبوا البئر في الصخر، واخترقوا 

أسرار المعرفة الصلبة والصعبة. أما دعوة الرسل ملوًكا فیمكن إستنتاجه مما قیل عن المؤمنین "وأما أنتم فجنس 
]. ÏÕÑ)١٦: ١٩)...لهذا السبب ُدعي السید الرب "ملك الملوك" (رؤ٩: ٢بط١مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة" (

171  Ibid. 

ÏÕÐ .الترجمة السبعینیة 
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إذن البئر الحقیقیة التي هي السید المسیح مخلص البشریة، أعلنها الشرفاء خالل الناموس والنبوات، وفي أكثر وضوح 
: [الكتاب المقدس كله: العالمة أوریجانوستحدث عنها التالمیذ والرسل خالل األناجیل والكتابات الرسولیة. یقول 

الشریعة واألنبیاء والكتابات اإلنجیلیة والرسولیة تكون بئًرا واحًدا ال یمكن حفرها وال فحصها إالَّ إذا ُوجد ملوك 
وشرفاء...كملوك حقیقیین وشرفاء حقیقیین یمكنهم أن ینظفوا أرض البئر، یرفعوا سطح الحرف وینزعوا سطحیة 

 ].ÏÕÒالصخرة الداخلیة حیث یوجد المسیح فیتدفق المعنى الروحي

 بین البئر الحقیقیة التي حفرها الشرفاء والملوك وتلك التي یحفرها الهراطقة التي تعطي ماًء العالمة أوریجانوسیمیز 
ملًحا ال یصلح للشرب، إذ یقول: [أتریدون أن تروا من الكتاب المقدس إلى أي بئر یأتي (الهراطقة)؟ إنهم یأتون إلى 

)...إنها في وادي، ووادي من الملح. فحیث الخطیة واإلثم ال ١: ١٤وادي من الملح حیث توجد "آبار حمر كثیرة" (تك
یرتفع إلى العلو بل یحدث نزول دائم إلى األماكن الدنیئة السفلیة. كل فكر هرطوقي وكل خطیئة إنما یوجدان في 

وادي، وادي من الملح ومرّ . أیة عذوبة أو حالوة یمكن أن تقدمها الخطیئة؟ ال یوجد أسوأ من أن یسقط اإلنسان في 
أفكار الهراطقة، أو یسقط في مرارة الخطیئة، فإنه یسقط في آبار حمر كثیرة. اإلحمرار هو طقام النار، فإن شربنا ماًء 
من هذه اآلبار، وقبلنا آراء الهراطقة، إن قبلنا مرارة الخطیئة، إنما نهیيء في أنفسنا مادة للنار وحطًبا لجهنم. الذین ال 
یریدون أن یشربوا من ماء البئر التي حفرها الشرفاء والملوك إنما یریدون أن یشربوا من البئر الذي في وادي الخطیئة، 

]. ÏÕÓ)١١: ٥٠التي تغذي النار، یقال لهم "اسلكوا بنور ناركم والشرار الذي أوقدتموه" (إش

یَِّة ِإلى َمتَّاَنَة َوِمْن "أخیًرا إذ شربت الجماعة من البئر الحقیقیة، التي حفرها الشرفاء والملوك، قیل أنهم رحلوا  ِمَن الَبرِّ
َمتَّاَنَة ِإلى َنْحِلیِئیل َوِمْن َنْحِلیِئیل ِإلى َباُموَت َوِمْن َباُموَت ِإلى الِجَواِء الِتي ِفي َصْحَراِء ُموآَب ِعْنَد َرْأِس الِفْسَجِة الِتي 

یَّةِ   ).٢٠-١٨" (عُتْشِرُف َعلى َوْجِه الَبرِّ

 على ذلك بقوله: [تبدو هذه األسماء أنها لمواضع معینة، لكننا إذا رجعنا إلى اللغة األصلیة العالمة أوریجانوسیعلق 
 ].ÏÕÔلمعانیها لقدمت لنا مجموعة من الحقائق السریة أكثر منها أسماء أماكن

 تعني "عطایاهم"، فإن النفس التي العالمة أوریجانوس◌ً : اإلنطالق إلى متانة، إن كانت كلمة متانة كما یقول أوال
ترتوي من البئر، أي تتعرف على شخص السید المسیح الذي قادنا إلیه موسى خالل الشریعة والنبوات وأعلنه لنا 
التالمیذ والرسل، یلیق بنا أن نقدم عطایانا له وتقدماتنا التي هي في الحقیقة عطایاه هو وتقدماته، إذ یقول الرب 

). شربنا من البئر هو قبول ١: ٢٨"قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سرور تحرصون أن تقدموه لي في وقته" (عد
عطیة اهللا، إذ یعرفنا عن نفسه، ویقدم حیاته لنا، فنقابل الحب بالحب لنقدم له حیاتنا، وكما یقول الكتاب "ماذا یطلب 
منك الرب إلهك إالَّ أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك" 

174  Ibid. 
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). إذن نقدم له هذه العطایا من قلبنا بعد أن نكون عرفناه، أي بعد أن نكون قد شربنا معرفة لطفه من ١٢-١٠(تث
]. ÏÕÕأعماق بئره

. إذ یقدم اإلنسان حًبا عملًیا هللا وعطایا وتقدمات، ÏÕÖ من متانة إلى نحلیئیل، فإن كلمة "نحنیئیل" تعني "من اهللا":ثانًیا
یرد له اهللا عطایا إلهیة. لقد قدم إبراهیم ابنه الوحید، فرد إلیه حًیا وقدم له الكبش الفدیة! بقدر ما یتسع قلبنا بالحب 

العملي یمأل اهللا بروحه القدوس القلب من ثماره الخفیة المشبعة للنفس. 

: من نحلیئیل إلى یاموت التي تعني مجيء الموت، حیث یشتهي اإلنسان العبور بقوة منتصًرا على الموت، ثالثًا
). حًقا إنه یمیت لكي نحیا مع المسیح، ٣٩: ٣٢متطلًعا إلیه كإنطالقة نحو السمویات. [یقول اهللا أنا أمیت وأحیي (تث

وهو یحیي لكي نحیا معه. إًذا یجب علینا أن نشتهي البلوغ إلى یاموت ونترجى أن یحل هذا الموت الطوباوي بأقصى 
]. ×ÏÕسرعة حتى نستحق أن نحیا مع المسیح

: من یاموت إلى الجواء التي تعني "صعود أو قمة الجبل". هذه هي غایة رحلتنا أن نرتفع إلى الفردوس، لنتمتع رابًعا
بإقامة جمیلة على قمة جبل الكمال ونتمتع بالبهجة الروحیة، قائلین "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات في المسیح 

). ٦: ٢یسوع" (أف

هذه هي المرحلة: من بئر المعرفة اإللهیة في المسیح یسوع المخلص، إلى تقدیم عطیة حبنا، وقبول عطایاه اإللهیة، 
لنرتفع إلى جبال كماله. 

 النصرة على سیحون – ٥

َدْعِني َأُمرَّ ِفي َأْرِضكَ . ال َنِمیُل ِإلى َحْقٍل َوال ِإلى َكْرٍم َوال َنْشَرُب َماَء  "أرسل موسى إلى سیحون ملك األموریین قائالً : 
. لكن سیحون عوض أن یسمح لهم بالمرور جاء إلى )٢٢" (عِبْئرٍ . ِفي َطِریِق الَمِلِك َنْمِشي َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ 

باهص وحارب إسرائیل، فغلب إسرائیل سیحون وأقاموا في مدن األموریین وحفى حشبون العاصمة. 

 أن "سیحون" تعني "متشامخ" و "شجرة عقیمة"، وأن األموریین جاءت عن "المرارة". وكأن العالمة أوریجانوسیرى 
سیحون یشیر إلى الشیطان المتشامخ الذي بال ثمر، رجاله هم "المرارة بعینها". 

یقول: [الملك سیحون یمثل الشیطان ألنه متكبر وعقیم. أظن أنه یجب أالَّ ندهش أن أدعوه ملًكا، إذ قال عنه سیدنا 
)، یأتي ولیس له فّي شيء، كما قال "اآلن یطرح رئیس هذا ٣٠: ١٤ومخلصنا في اإلنجیل "رئیس هذا العالم" (یو

). فإن كان قد ُدعي في اإلنجیل رئیس هذا العالم كله فال ینظر أنه غیر الئق أن نقارنه ٣١: ١٢العالم خارًجا" (یو
بسیحون ملك األموریین...لیس ألنه خلق العالم وٕانما ألن الخطاة كثیرون في العالم. إذ هو رئیس الخطاة دعي رئیس 
العالم، بمعنى رئیس الذین لم یتركوا بعد العالم لیتجهوا نحو اآلب. بنفس المعنى قیل "العالم كله قد وضع في الشریر" 

177  Ibid. 
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). ماذا یفیدنا أن نقول عن المسیح أنه رئیسنا إن كنا نؤكد بأعمالنا وتصرفاتنا أننا تحت سلطان ١٩: ٥یو١(
الشیطان؟! أال تعرف بوضوح إلى أي رئیس ینتمي اإلنسان الفاجر والفاسق والظالم؟! هل یستطیع إنسان كهذا أن 

یقول بأنه تحت سلطان المسیح حتى وٕان كان حسب الظاهر محصي تحت إسم المسیح؟! متى كان المسیح رئیًسا لنا 
ال نرتكب قط نجاسة وال بغًیا وال یكون لشهوة الظلم موضع فینا. بهذا المعنى یلیق بنا أن نقول أن المسیح هو رئیس 

]. ÏÖÎالفضائل والشیطان رئیس الشر وكل ظلم

: العالمة أوریجانوسأما كون سیحون "متشامخ" رمًزا للشیطان، فواضح من كلمات الكتاب المقدس نفسه، إذ یقول 
[إنه ذاك الذي قال "بقدرة یدي وبحكمتي ألني فهیم. ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك كبطل، 

). بروح متشامخة یقول "أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق ١٤، ١٣: ١٠فأصابت یدي ثروة الشعوب كعش" (إش
كواكب اهللا وأجلس على جبل اإلجتماع في أقاصي الشمال. أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصیر مثل العلي" 

). هل ال زلت تسأل إن كان متشامًخا ومتكبًرا؟ نعم إنه متشامخ ومتكبر مثل ابنه الوحید الذي كتب ١٤، ١٣: ١٤(إش
عنه "ال یخدعكم أحد على طریقة ما، ألنه ال یأتي إن لم یأت اإلرتداد أوًال ویستعلن إنسان الخطیة ابن الهالك، 

: ٢تس٢المقاوم والمرتفع على كل ما ُیدعى إلًها أو معبوًدا حتى أنه یجلس في هیكل اهللا كإله مظهًرا نفسه إنه إله" (
). كل من یكون متشامًخا أو متكبًرا إنما یكون إبًنا لهذا الروح المتكبر أو تلمیًذا له وممتثًال به. لهذا السبب ٤، ٣

)، مظهًرا أن كل تصلف ُیحاكم ٦: ٣تي١یتحدث الرسول عن البعض قائالً : "لئال یتصلف فیسقط في دینونة إبلیس" (
]. ÏÖÏبدینونة تماثل دینونة إبلیس"

بماذا أرسل الشعب إلى سیحون؟ لقد طلب أن یمر في أرضه وال یتأخر معه، أي ال یبقى عنده، بل یسلك في طریق 
الملك حتى یتجاوز تخومه دون أن یمیل إلى حقٍل أو كرٍم أو یشرب من بئٍر له. هذا هو العهد الذي تعهدنا به عند 

المعمودیة، حین جحدنا الشیطان وكل أعماله الشریرة وٕاغراءاته وعبودیته. كأننا نقول له: لن نمیل إلى حقٍل من 
: [ال یأخذ المؤمن قطرة من علم العالمة أوریجانوسحقولك وال إلى كرٍم لك وال نشرب قطرة ماء من آبارك. یقول 

الشیطان، الفلك والسحر وغیر ذلك من العلوم المقاومة للتقوى في اهللا، إنما له ینابیعه، یشرب من ینابیع إسرائیل، 
). إنه یعلن أن ١٣: ٢ینابیع الخالص، ال من بئر سیحون. إنه ال یترك ینبوع الحیاة لیكنز في اآلبار المشققة (ار

). إنه طریق ملوكي إذ ٦: ١٤یسیر في الطریق الملوكي، طریق ذاك الذي قال: "أنا هو الطریق والحق والحیاه" (یو
). یلیق بنا أن نتبع طریق الملك دون أن نمیل من أي ناحیة، ال ١: ٧٢قال عنه النبي "اللهم اعط أحكامك للملك" (مز
]. ÏÖÐإلى حقل وال إلى األعمال واألفكار الشیطانیة

سبق فرأینا أن المؤمن ال یمیل عن الطریق الملوكي یمیًنا أو یساًرا، فال ینحرف بضربة یمینیة (البّر الذاتي) وال 
بضربة شمالیة (الخطیئة). كما رأینا أن السلوك في الطریق الملوكي إنما یعني السلوك متجهین نحو اهللا ال عن خوٍف 
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. لهذا یقول ÏÖÑكالعبید وال من أجل المكافأة كاألجراء بل من أجل اهللا نفسه كأبناء، بهذا ال ننحرف یمیًنا وال یساًرا
: [لیتك تسیر في الطریق الملوكي، ال تنحرف یمیًنا وال یساًرا بل یقودك الروح في الممر القدیس غریغوریوس النزینزي

 ].ÏÖÒالمستقیم

 عن هذا الطریق الملوكي قائالً : [یتطلب الناموس من اإلنسان الذي القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویتحدث 
). هذا التعلیم ١٤: ٧یسلك فیه أالَّ ینحرف شماًال وال یمیًنا عن الطریق الذي هو ضیق وكرب كما یقول الرب (مت

یوضح أن الفضیلة تتمیز باإلعتدال. فإن كل شر یعمل بطریقة طبیعیة خالل نقص الفضیلة أو المبالغة فیها. ففي 
فضیلة الشجاعة، الجبن هو نقص للفضیلة والتهور هو مبالغة فیها. أما األمر النقي لكل منهما فیرى خالل الطریق 

الوسط بین الشرین المتقاربین، فیحسب ذلك فضیلة، وهكذا كل األمور األخرى التي تصارع ألجل الحالة األفضل إنما 
تكون بإتخاذ الطریق المعتدل بین الشرین المتقاربین. الحكمة تأخذ الطریق الوسطى بین المكر والبساطة، فال تمدح 

حكمة الحیات وال بساطة الحمامة إن إختار إنسان ما إحداها وحدها دون األخرى. باألحرى یحسب التدبیر فضیلة إذا 
اتحدت اإلثنان مًعا في إعتدال. اإلنسان الذي یفقد العفة یحسب فاسًقا، أما الذي یتعدى العفة فیحسب ضمیره موسوًما 

). فإن الواحد یسلم نفسه للشهوات بال ضابط واآلخر ینجس الزواج كأنه زنى. إذ یكون ٢: ٤تي١كقول الرسول (
]. ÏÖÓالتدبیر معتدًال بین اإلثنین یحسب ذلك إعتداالً 

یطلب المؤمنون أن یعبلور هذا العالم بسالم، لكن سیحون الحقیقي، أي الشیطان المتكبر یغضب باألكثر ألنهم ال 
أو یشربوا قطرة من بئره، إذ تزداد ممتلكاته یریدون أن یمكثوا معه وال أن ینشغلوا بشيء من أموره أو یلمسوا شیًئا من 

كراهیته لهم ویثور كبریاؤه بالغضب علیهم ویهیج علیهم خالل جنوده، أي األرواح الشریرة، الذین هم األموریین لیبثوا 
إنها الحرب ). ٢٣" (عَجَمَع ِسیُحوُن َجِمیَع َقْوِمِه َوَخَرَج ِلِلَقاِء ِإْسَراِئیل "كل مرارة ضد المؤمنین. لهذا یقول الكتاب: 

الروحیة التي یثیرها الشیطان ضد مملكة اهللا! 

 تعني إتمام الوصایا. فإننا حیث ندخل العالمة أوریجانوسأما موقع الحرب أو میدانها فهو "یاهص" التي في رأي 
إلى تحقیق الوصایا اإللهیة ال یحتمل الشیطان ذلك بل یشرع في قتالنا بأرواحه الشریرة، لكن المعركة تنتهي بنصرة 

)، إذ أكد لنا ٢٠: ١٦المؤمن على الشیطان كقول الرسول: "وٕاله السالم سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریًعا" (رو
). فإن هذه ١٩: ١٠السید: "هذا أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء" (لو

جمیعها لن تضرنا إن دخلنا إلى "یاهص" أي حفظنا الوصایا اإللهیة. 

 بروح آبائهم، ینبغي أن یسلكوا، وكأن المؤمنین ÏÖÔویرى البعض أن "یاهص" تعني موضًعا مطروًقا باألقدام أو مفتوًحا
الطریق الذي سبق فسلكوه، الطریق المفتوح قبًال یدخلون في حرٍب مع الشیطان لكنهم یغلبون. جاء في سفر ارمیا 

ÏÖÑ .راجع تفسیر األصحاح السابق 

184 Panegyric on S. Caesarius, Or. 6: 8. 

185 Life of Moses 2: 287-289. 

186  New Westminsiter Dict. of Bible, p. 442. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

"هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة أین هو الطریق الصالح وسیروا فیه فتجدوا راحة 
). ١٦: ٦لنفوسكم" (ار

إنتهت حیاة سیحون، الذي یمثل الشیطان المتكبر بضربه بالسیف، الذي هو كلمة اهللا، إذ یقول الرسول: "سیف الروح 
). هكذا إذ یختص المؤمن في كلمة اهللا ووصیته یهلك إبلیس وتتبدد كل حیله. ١٧: ٦الذي هو كلمة اهللا" (أف

ُقتل سیحون بالسیف واستولى المؤمنون على أرضه كلها من أرنون إلى یبوق، على جمیع المدن خاصة العاصمة 
حشبون. 

أرنون هو نهر كان یفصل بین حدود األموریین شماًال والموآبیین جنوًبا، فیما بعد صار الفاصل بین سبط رأوبین 
). ٢: ١٦). وكان ألرنون معابر (إش١٦: ١٣؛ یش٨: ٣شماًال وموآب جنوًبا (تث

"یبوق" هو فرع شرقي لنهر األردن، في ذلك الموضع صارع یعقوب مع الرب حتى الفجر بعد أن أجاز زوجتیه وأوالده 
). یعرف اآلن بنهر الزرقاء، وكان یمثل الحد الغربي لبني ویفصلهم عن األموریین، وفیما بعد یفصلهم ٢٢: ٣٢(تك

عن سبط جاد. وهو یشطر جلعاد إلى قسمین: القسم الجنوبي كان تبًعا لسیحون والذي صار لجاد، أما الجزء الشمالي 
). ٦-٢: ١٢؛ یش١٣-١٢: ٣، ٣٦: ٢فكان یملك عوج الذي أخذه منه نصف سبط منسى (تث

أما حشبون، مدینة سحیون ملك األموریین، والتي هي في األصل أخذت من الموآبیین. لقد عینها موسى لتكون من 
)، وقد صارت حًدا بین رأوبین وجاد ١٧: ١٣؛ یش٣٧: ٣٢نصیب سبط رأوبین، وقد أعاد هذا السبط بناءها (عد

). إستولى ٨١: ٦أي١؛ ٣٩: ٢١)، إمتلكها بعد ذلك جاد وقد عینت كمدینة لجاد وهبت لالویین (یش٢٦: ١٣(یش
). إستولى علیها ٣٤-٣٣، ٢: ٤٨؛ ار٩-٨: ١٦، ٤: ٦٥علیها بنو موآب في أیام إشعیاء النبي وارمیا النبي (إش

مهدمة على التالمیذ معزول بین مدینة . ال تزال تعرف باسم حسبان ÏÖÕفیما بعد اسكندریانیوس وهیرودس الكبیر
 أمیال شمال مدبة. ٦أرنون ویبوق، على بعد حوالي 

 أن أرنون تعني "لعنات"، أما یبوق فتعني "صراع" حیث فیها صارع یعقوب مع اهللا. وكأن العالمة أوریجانوسیرى 
حدود مملكة الشیطان تبدأ باللعنات وتنتهي بالصراع. إذ یدخل اإلنسان أرضه یمتليء لعنات ویبقى هكذا حتى یخرج 
منها خالل صراعه كیعقوب لتحل علیه البركة ویتحرر من مملكة إبلیس، إنه یقول: [مملكة سیحون المتكبر والعقیم 

تبدأ باللعنات وتنتهي في یبوق أي الصراع. كل من یرید أن یخرج من مملكة الشیطان ویهرب منها یجد 
]. ÏÖÖالصراع...فإن صارع وغلب تكف یبوق عن أن تكون مدینة لسیحون، وتتحول إلى إسرائیل...

أما عاصمة مملكته فیه حشبون أي "حساب"، فمن یفكر بحساٍب مادي زمني یصیر فكره هذا هو مركز مملكة إبلیس 
في حیاته، أما إن تحررت بالرب وصارت حساباته روحیة، یحمل فكًرا إیمانًیا، حاسًبا حساب النفقة فیصیر فكره هذا 
هو مركز حیاته الجدیدة في المسیح یسوع. یتحول الفكر من مملكة إبلیس إلى مملكة المسیح. لعل هذا هو ما جعل 

187  Joseph. Antiq. 13: 15: 8, 5. 

188  In Num., hom 13. 
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 یقول أن حشبون تشیر إلى "التفكیر". یقول: [لماذا ُتدعى عاصمة مملكة سیحون حشبون؟ ألن العالمة أوریجانوس
حشبون تعني "التفكیر"، وهو الجزء األكثر أهمیة في مملكة الشیطان، هو أساس قدرته. وقد قال السید المسیح "ألنه 
من الداخل من قلوب الناس تخرج األفكار الشریرة: زنى فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عین شریرة تجدیف 

). لهذا البد من إضرام النار في ٢٣-٢١: ٧كبریاء هجل، وجمیع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس اإلنسان" (مر
هذه المدینة وحرقها بالنار، بالتأكید النار التي قال عنها المخلص "جئت أللقي ناًرا على األرض، فماذا أرید لو 

]. ×ÏÖ)٤٩: ١٢اضطرمت؟!" (لو

َیُقوُل َأْصَحاُب اَألْمثَالِ : ِایُتوا ِإلى َحْشُبوَن َفتُْبَنى َوُتْصلَح َمِدیَنُة ِسیُحونَ . َألنَّ َنارًا َخَرَجْت ِمْن  "جاء بعد هذا: 
" َحْشُبونَ . لِهیبًا ِمْن َقْرَیِة ِسیُحونَ . َأَكلْت َعاَر ُموآبَ . َأْهل ُمْرَتَفَعاِت َأْرُنونَ . َوْیٌل لَك َیا ُموآبُ . َهلْكِت َیا ُأمََّة َكُموَش 

. من هم أصحاب األمثال الذین یرون نار الروح القدس التي أضرمها السید المسیح على األرض التي )٢٩-٢٧(ع
ملكها سیحون زماًنا، مشتهین أن یعاد بنائها وٕاصالحها؟ أصحاب األمثال بال شك هم الشریعة وجماعة األنبیاء الذین 

رأوا خالل الرموز كیف تهدم مملكة إبلیس لكي تقوم مملكة المسیح بروحه القدوس الناري، أما الذین یفهمون هذه 
: العالمة أوریجانوساألمثال فهم رجال العهد الجدید الذین أدركوا الحق وتكشف لهم ما كان قبًال رمًزا ولغًزا. یقول 

[من الذي تحدث باألمثال إالَّ الناموس واألنبیاء؟ اسمع كیف یعبر داود النبي عن ذلك قائالً : "أفتح بمثل فمي، أذیع 
). بألغاٍز یعلن أیًضا كاتب آخر هو إشعیاء: "وصارت لكم رؤیا الكل مثل كالم السفر ٢: ٧٨ألغاًزا من القدم" (مز

المختوم الذي یدفعونه لعارف الكتابة قائلین: إقرأ هذا، فیقول ال أستطیع ألنه مختوم، أو یدفع الكتاب لمن ال یعرف 
). إنه كتاب مختوم ألنه مملوء باألمثال ومغلف ١٢، ١١: ٢٩الكتابة ویقال له: إقرأ هذا، فیقول ال أعرف الكتابة" (إش

باأللغاز. 

. لقد سقطت حشبون األولى. ماذا أقول؟ إنها ُضربت "ِایُتوا ِإلى َحْشُبوَن َفتُْبَنى"أصحاب األمثال هؤالء یقولون: 
واحترقت، لذا یجب أن تبنى من جدید، لتبنى حشبون أخرى. كیف یتحقق ذلك؟ أوضح هذا بمثال: إن رأیت وثنًیا 

یعیش في عاٍر وضالل دیني تقول عنه بغیر تردد أنه مدینة حشبون الواقعة في مملكة سیحون، إذ یتسلط علیها الملك 
العقیم والمتكبر في أفكاره. فإن اقترب هذا الرجل إلى إسرائیل (الجدید) وصار إبًنا للكنیسة، فیلقى عنه كل مقاومة 

)، تنهدم فیه كل المتاریس أي العقائد الوثنیة، ویحترق كبریاء ١٦: ٦لكالم اهللا، حامًال ضد ذلك سیف الروح (أف
سیحون قد ُدمرت، لكنها ال تترك كصحراء مجهورة هذه التي الملك إدراكه بنار الحق. بهذا ُیقال أن حشبون مدینة 

نزعت عنها عقائد الوثنیین...إنما لتبن في قلبه األفكار الصالحة والشعور بالتقوى وتوضع فیه مباديء الحق ویتعلم 
الطقوس الدینیة وأسس الحیاة وتقام فیه العادات التي تطابق الشریعة. حینئذ یقول بحق أصحاب األمثال الواحد 
لآلخر: "إیتوا إلى حشبون فتبنى، التي هي مدینة سیحون". لقد دعى أبناء الكنیسة أیًضا أصحاب األمثال ألنهم 

یفهمون بالروح رموز الشریعة واأللغاز. هذا ما عناه ارمیا النبي في حدیث رمزي عندما قال له السید الرب: "ها قد 
جعلت كالمي في فمك. انظر، قد وكلتك هذا الیوم على الشعوب وعلى المالك لتقلع وتهدم وتنقض وتبني وتغرس" 

). ماذا یقلع؟ وماذا یهدم؟ مدینة حشبون التي كان یملكها ملك سیحون. أي شيء یقلعه أو یهدمه؟ ١٠، ٩: ١(ار

189 In Num., hom 13. 
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أفكار الكفر والنجاسة! ماذا یبني فیها من جدید؟ أو یغرس فیها؟ أفكار التقوى والعفاف. یجب أن تكف حشبون عن 
]. Ï×Îأن تكون مدینة األموریین لتصبح مدینة أبناء إسرائیل (الروحي)

 ملك باشان    النصرة على عوج– ٦

 قائالً : [إذ تسلطوا على مدن األموریین "تحولوا وصعدوا في طریق باشان" لكنهم لم العالمة أوریجانوسیعلق على هذا 
ینزلوا إلیها وال بعثوا رسًال كما لم یطلبوا المرور في أرضها، إنما شرعوا في الحال في محاربته (عوج) حیث هزموه هو 
وبنیه. ما هي باشان؟ باشان تعني "عار". إنه بحق لم یبعث برسل إلى هذا القوم وال طلب المرور على أرضه، ألنه 
یجب أالَّ یكون لنا هناك أي ممر أو طریق یدخل بنا إلى العار. یلزمنا أن نهاجمها ونحترس منها دائًما. من نایحة 

أخرى فإن "عوج" الذي هو ملك باشان یعني "إعوجاج" أو "عائق"، فهو یمثل األمور الجسدیة، هذه التي محبتها تعوق 
]. Ï×Ïالنفس وتبعدها عن اهللا. لهذا یجب إشهار الحرب ضد أي عوج (أي ضد أي محبة الزمنیات)

، وال أیًضا بخصوص مملكة موآب، ألنه )٣٥" (علْم َیْبَق لُه َشاِردٌ "كما یقول: [بخصوص مملكة حشبون لم یكتب 
: ٥كو١ربما نحتاج إلى بعض سكانها، ربما یلزم وجود بعضهم لكفاحنا وتدریبنا، "وٕاالَّ فیلزمكم أن تخرجوا من العالم" (

). أما عن باشان، أي العار، فال حاجة لنا بشيء منها. ال یترك فیها شيء یعیش بل یجب إبادة كل أعمال ١٠
 ].Ï×Ðالعار، فإنه ال ُیحسب العار صالًحا عند أحد

190 Ibid. 

191 Ibid. 

192 Ibid. 
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 حادثة بلعام –الباب الثالث 
) ٢٥ ص– ٢٢(ص
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 قصة بلعام –األصحاح الثاني والعشرون 
إذ أشرف الشعب على الدخول إلى أرض الموعد، إبتكر الشیطان حرًبا جدیدة ال خالل قواد وجنود بل خالل بلعام 
النبي، ال بأسلحة منظورة إنما بطلب اللعنة أن تحل علیهم لكي ال ینجحوا في الطریق. إنها آخر سهم یصوب من 

الشیطان لمحاربتهم قبل عبورهم األردن. وقد إهتم الوحي اإللهي بعرض القضیة في كثیر من التفاصیل وٕان كانت ال 
تزال تعتبر لغًزا في نظر الكثیرین. 

 شخصیة بلعام بن بعور  – ١

 ٨ - ١ دعوة باالق األولى له   – ٢

 ١٣ - ٩ ظهور اهللا لبلعام   – ٣

 ٢١ - ١٤ تكرار الدعوة له   – ٤

 ٣٥ - ٢٢ بلعام في الطریق   – ٥

 ٤١ - ٣٦ إستقباله في موآب   – ٦

 شخصیة بلعام بن بعور – ١

إذ رأى باالق بن صقور ملك موآب الخطر یحوط به عوض أن یستعد للحرب بخطة حربیة، إلتجأ إلى بلعام لكي 
یلعن الشعب فینهزم أمامه. 

من هو بلعام هذا؟ من أي شعب هو؟ وهل هو نبي حقیقي أم عراف؟ من الذي كان یتحدث معه اهللا أم إلًها وثنًیا؟ 

◌ً : من جهة جنسه فواضح أنه لیس من شعب اهللا. فقد كان مستقًرا في المنطقة، ویبدو أن له ماضي طویل في أوال
" َألنِّي َعَرْفُت َأنَّ الِذي تَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ "أعمال خارقة للطبیعة یعرفها الملك جیًدا، إذ یقول له: 

. وكان بلعام قد مارس أعماًال نجح فیها. وفي حدیث الملك معه عن الشعب الذي یرید أن یلعنه یظهر بوضوح )٦(ع
. )١١" (عُهَوَذا الشَّْعُب الَخاِرُج ِمْن ِمْصَر َقْد َغشَّى َوْجَه اَألْرضِ "أن ال عالقة لبلعام به، إذ یقول له: 

: ٢٥" (ُهَوَذا َأَنا ُمْنَطِلٌق ِإلى َشْعِبي. َهُلمَّ أُْنِبْئَك ِبَما َیْفَعُلُه َهَذا الشَّْعُب ِبَشْعِبَك ِفي آِخِر اَألیَّامِ "یقول بلعام للملك: 
. وكأنه یتحدث عن ثالث شعوب، شعب بلعام، وشعب الملك، والشعب الذي سیتصرف بشعب الملك، فماذا )١٤

یقصد بلعام بقوله "شعبي"؟...غالًبا ما كان بلعام من األمم المجاورة المتحالفة مع بني موآب في ذلك الحین مثل 
المدیانیین، وهم شعب كثیر التجوال في الصحراء، وكان على عالقة طیبة مع موآب في ذلك الوقت، لهذا إستعان 
الملك بشیوخ مدیان. وربما قصد بلعام بقوله "شعبي" الجماعة التي یعیش في وسطها كشعٍب محلي یقیم حول هذا 

الرجل في خضوع له ووالء أمام شهرته وٕامكانیاته الفائقة. 

 هل كان بلعام نبًیا حقیقًیا أم عراًفا؟ :ثانًیا
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رأى البعض أن بلعام كان نبًیا حقیقًیا، دخل في معامالت مع اهللا، فكان غالًبا ما یستشیره قبل أي تصرف. ویكرر 
َكَشَف الرَّبُّ َعْن َعْیَنْي "، )١٢" (عَفَقال اُهللا ِلَبلَعامَ "، )٩" (عَفَأَتى اُهللا ِإلى َبلَعامَ "الكتاب المقدس مثل هذه العبارات: 

...هذا وقد نطق بلعام )١٦: ٢٣" (َفَواَفى الرَّبُّ َبلَعاَم َوَوَضَع َكالمًا ِفي َفِمه"، )٣١" (عَبلَعاَم َفَأْبَصَر َمالَك الرَّبِّ 
). ٢٤، ٢٣بخمسة نبوات إلهیة غایة في الروعة (ص

عند أصحاب هذا الرأي، لیس األمر الغریب أن یتعبد إنسان أممي هللا، ففي العصر الرسولي ُوجد كرنیلیوس الذي كان 
)، إذ نعمة اهللا غیر قاصرة على أمة معینة لكنها تعمل في النفس التي تسعى نحو الرب ٣٥: ١٠یعبد اهللا بتقوى (أع

بقلٍب مملوء إخالًصا. 

ویعللون صحة نبوته أنه لو كان ساحًرا أو عّراًفا فلماذا اهتم اهللا بإصرار أالَّ یلعن الشعب، فإن ما یخرج من فم 
الشیطان وأتباعه ضد أوالد اهللا ال قیمة له! أما كون بلعام قد أخطأ وتكرر خطأه، وانتهت حیاته بجریمة كبرى ارتكبها 

في حق اهللا وأوالده، فإنهم یرون أن كلمة "نبي" ال تعني وظیفة دائمة متى أعطیت إلنسان رافقته كل حیاته، وٕانما 
یمكن أن یوهب روح النبوة إلنساٍن فترة مؤقتة لتحقیق خطة إلهیة ومقاصد سماویة بعدها ینزع عنه هذا الروح. هذا 
واألنبیاء أنفسهم لهم أخطاؤهم ال في حیاتهم الشخصیة فحسب، بل وأحیاًنا في الخدمة إن تصرفوا من ذواتهم، كما 

حدث مع ناثان النبي حین أخبره داود النبي أن یبني بیًتا للرب، فأجابه من نفسه: "اذهب افعل كل ما بقلبك ألن الرب 
). لكن ناثان صحح الموقف في الیوم التالي عندما أعلن له الرب أن داود لن یبني البیت بل ٣-١: ٧صم٢معك" (
). ١٦-٤: ٧صم٢ابنه (

لقد رأت الكنیسة األولى بآبائها في بلعام رجًال ساحًرا وعراًفا استخدمه اهللا لتحقیق رسالة إلهیة ومقاصد علویة، فإنه 
لیس غریًبا أن یخرج من اآلكل أكًال ومن الجافي حالوة. وفیما یلي موجًزا لنظرة اآلباء لشخصیة بلعام واألحداث التي 

دارت حوله:  

 أن بلعام كان ساحًرا یحمل قوة شیطانیة، وقد دعاه الملك لیلعن القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى  .أ
الشعب، فأراد اهللا أن یوضح عجز الشیطان عن إصابة أوالد اهللا بضرر، فإنه حتى إن أراد أن یلعن یلتزم أن 

یبارك، وٕان أراد أن یسب فال یجد فیهم مجاًال لسبهم. كما التزمت الشیاطین أن تشهد للسید المسیح أنه قدوس اهللا 
وكانت تنطق بالحق مع أن طبیعتها مملوءة كذًبا، ولم یرد الرب شهادتها له، لكنه سمح بذلك إلعالن غلبة الحیاة 

 المقدسة حتى على إفتراءات الشیاطین.

یقول القدیس: لقد دعي الساحر كرفیق له ضد من یهاجمهم. یقول التاریخ أن هذا الساحر كان عراًفا ومتكهًنا، 
یستمد قوته المؤذیة بالحدس من أعمال الشیاطین لمحاربة األعداء، وقد طلب منه الحاكم أن یلعن الذین یعیشون 
مع اهللا، لكن ما حدث أن اللعنة تحولت إلى بركة. إننا ندرك خالل األحداث الماضیة التي تأملناها (سحرة مصر 

أثناء الضربات العشر) أنه لیس للسحر فاعلیه ضد الذین یعیشون في الفضیلة، بل بالعكس الذین یتحصنون 
بالعون اإللهي یغلبون كل هجوم... 

في تاریخ اإلنجیل كانت جماعة الشیاطین "لجیئون" مستعدة لمقاومة سلطان الرب. لكنه إذ إقترب إلیهم ذاك الذي 
له سلطان على كل شيء حیا لجیئون سلطانه الفائق ولم یخفي الحقیقة أنه بالهوته سیعاقب المخطئین في الوقت 
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المناسب. خرجت أصوات الشیاطین هكذا: "نحن نعرفك، من أنت، قدوس اهللا". وأیًضا: "أتیت قبل الوقت 
لتعذبنا". لقد حدث ذلك قبًال عندما رافقت القوة الشیطانیة بلعام وأعلمته أن الشعب اهللا ال یغلب... 

حًقا إن الذي یرغب أن یلعن السالكین في الفضیلة ال ینطق ضدهم شیًئا وال یلعن، بل تتحول اللعنة إلى بركة. ما 
نقصده أن اإلنتهار المملوء خزًیا لن یقترب من الذین یعیشون في الفضیلة. فإنه كیف یمكن أن ُیسب بالطمع من 
كان ال یملك شیًئا؟ أو كیف یتهم أحد باإلسراف وهو یعیش حیاة العزلة والبعد عن اآلخرین؟! أو یتهم بالترف من 

كان في عاداته معتدًال؟! أو یتهم بأموٍر أخرى ملومة متى كان اإلنسان یمارس ما هو ضدها؟! فإن هؤالء 
(السالكین في الفضیلة) یقدموا حیاتهم بال لوم حتى كما یقول الرسول: "یخزي المضاد إذ لیس له شيء رديء 

). عندئذ یقول من ُدعي لكني یلعنه: كیف ألعن من لم یلعنه اهللا؟! بمعنى كیف أسب من لم ٨: ٢ضدهم" (تي
 ].Ï×Ñیترك مجاًال قط لسبه؟! فإن حیاته ال ینفذ إلیها شر ألنه یتطلع نحو اهللا

كأن اهللا سمح بهذا األمر الخاص ببلعام قبل دخول الشعب أرض الموعد لیعلن أن اإلنسان المتحصن باهللا، 
المتبرر بدم السید المسیح والملتهب بروح اهللا القدوس إذ یرتفع نحو أورشلیم السمائیة ال تقدر حتى الشیاطین أن 

تلعنه أو تفتري علیه، بل یشرق النور اإللهي فیه، ویشهد الكل له! ولعله لهذا ألزم الرسول بولس في إختیار 
األسقف ال أن یكون مشهوًدا له من الداخل فحسب، بل والذین هم من خارج. 

یلیق بنا أن ندافع عن أنفسنا حتى ضد الشیطان نفسه، لكننا نترك الحیاة المقدسة التي لنا في المسیح یسوع ربنا 
تشهد لنا وتسندنا. 

. لقد حملوا )٧" (عَفاْنَطلَق ُشُیوُخ ُموآَب َوُشُیوُخ ِمْدَیاَن َوُحلَواُن الِعَراَفِة ِفي َأْیِدیِهْم َوَأُتوا ِإلى َبلَعامَ "یذكر الكتاب:  .ب
العالمة ). یقول ٨أجرة العرافة والسحر، األمر الذي لم یرفضه بلعام، إنما إستضاف الرجال لیرد علیهم جواًبا (ع

: [توجد أشیاء یصفها الكتاب المقدس بحلوان العرافة، أما في التقلید الوثنیین فتسمى مشاجب ومراجل أوریجانوس
 ].Ï×Òأو أسماء أخرى مشابهة، تكرس لهذا العمل، حیث تستخدم في العرافة

) ١: ٢٣، ٤١: ٢٢وفي موضع آخر نجد بلعام یطلب من باالق أن یبني له سبعة مذابح في مرتفعات بعل (
). ٢: ٢٣لیقدم ذبائح للبعل، وبعد تقدیم الذبائح ذهب إلى رابیة لعل اهللا یجیبه (

)، وكأن إمكانیاته في ٢٣: ٢٣یقول بلعام في نبوته الثانیة: "لیس عیافة على یعقوب وال عرافة على إسرائیل" (
العرافة قد توقفت تماًما. 

 أن بلعام كان ساحًرا وأراد أن یمارس عرافته بالسحر، لكن اهللا تدخل لیس عن إستحقاق العالمة أوریجانوسیرى 
وٕانما إعالًنا عن رعایته لشعبه، إذ یقول: [عادة كانت الشیاطین تحضر عندما یأخذ بلعام حلوان العرافة، لكنه 

رأى العكس فقد هربت الشیاطین واهللا حضر. لهذا السبب كان یقول أنه یسأل اهللا. إذ لم یعد یرى الشیاطین التي 

193  Life of Moses 2: 292, 294-6. 

194 In Num., hom 13. 
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كانت تطیعه. لقد جاء اهللا بنفسه لیتلقي مع بلعام، ال عن إستحقاٍق للزیارة وٕانما لكي تهرب األرواح التي إعتادت 
]. Ï×Óأن تحضر إلیه لتجلب اللعنة واألذى بالسحر، مؤكًدا سهره على شعبه

إعتاد اهللا أن یتعامل مع البشر حسب ظروفهم وباللغة التي یفهمونها، فنسمع أنه في معبد أبولون یشهد كاهن  .ج
الوثن أن اإلله الوثني أعلن عجزه من أجل المتجسد، فصار ذلك باًبا بین الوثنیین لقبول اإلیمان. أما بخصوص 

 أنه كان مشهوًرا وقد صار له تالمیذ كثیرون إحتفظوا بنبواته في بالد العالمة أوریجانوسهذا الساحر، فیقول 
المشرق، ومنها عرف المجوس عن السید المسیح، إذ جاء فیها "یبرز من یعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل" 

). بهذا إذ ظهر لهم النجم أدركوا النبوة وعرفوا أنها تحققت، فصاروا أفضل من الشعب الیهودي الذین ١٧: ٢٤(
هم أدركوا حسب المخطوطات الوصیة التي تركها بلعام أن الوقت [لم یسمعوا لكلمات األنبیاء التي بین أیدیهم. 

 ].Ï×Ôقد جاء فأسرعوا یبحثون عنه ویسجدوا له، مظهرین عظم إیمانهم بإكرامهم هذا الملك الطفل الصغیر

: من الذي كان یتحدث معه، هل اهللا حًقا أم إلًها وثنًیا؟!...أترك اإلجابة عن هذا التساؤل إلى الحدیث في البند ثالثًا
  "ظهور اهللا لبلعام".٣رقم 

 دعوة باالق األولى له – ٢

اآلَن َیلَحُس  "إذ رأى باالق بن صفور ملك موآب ما حدث مع األموریین فزع من الشعب جًدا وقال لشیوخ مدیان: 
العالمة . لماذا إستخدم باالق هذا التشبیه؟ یقول )٤" (عالُجْمُهوُر ُكل َما َحْولَنا َكَما َیلَحُس الثَّْوُر ُخْضَرَة الَحْقلِ 

: [بدون أدنى شك ألن الثور وهو یلحس خضرة الحقل یستخدم لسانه كمنجل فیقطع كل ما یجده. هكذا أوریجانوس
كان هذا الشعب كالثور الذي یحارب بالفم والشفتین، مستخدًما أسلحته التي هي كلمات (العبادة) والصلوات. إذ عرف 

]. Ï×Õباالق ذلك أرسل رسًال إلى بلعام لكي یواجه الكلمات بكلمات والصلوات بصلوات

لقد أدرك باالق أن سّر القوة في هذا الشعب لیس في أسلحته المادیة لكن في وجود الرب سّر البركة. وسطهم، لهذا 
عوض أن یجهز جیًشا لمحاربته أرسل رسًال وقدم هدایا كثیرة ووعد بوعوٍد لكي یأتي بلعام ویلعن هذا الشعب، فتنزع 

: [الحرب تهددك أیها الملك باالق بن صفور، وستمائة ألف رجًال العالمة أوریجانوسعنه البركة سّر قوته. یقول 
مسلحین یتسلطون على أرضك، لهذا یلزمك أن تعد سالحك وتجمع جیشك وتفكر في الحرب حتى تتقدم إلى األمام 

بقوة ضد العدو الذي ال یزال بعیًدا...لكن الملك أرسل إلى بلعام متجاهًال الحرب، واضًعا كل رجائه في الكلمات التي 
ینطق بها واللعنات التي یصوبها كسهام. إنه یحاول أن ینتصر بكلمات بلعام ضد الشعب الذي لم یقدر الجیش 

الملكي أن یغلبه...إنه لسلوٍك غریب، أین ومتى رأینا أمًرا كهذا. أي ملك أمام معركة أكیدة ینسى الحرب ویتجاهل 
]. Ï×Öإلى خدمات عرافه؟!ملتجًئا جیشه 

195 Ibid. 

196 Ibid 

197 Origen: In Num., hom 13. 

198 Ibid. 
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أرسل إلیه یدعوه قائالً :  

  ،ُهَوَذا َشْعٌب َقْد َخَرَج ِمْن ِمْصرَ "

، ُهَوَذا َقْد َغشَّى َوْجَه اَألْرِض َوُهَو ُمِقیٌم ُمَقاَبِ◌ِلي

، َفاآلَن َتَعال َوالَعْن ِلي َهَذا الشَّْعبَ 

، َألنَُّه َأْعَظُم ِمنِّي

، لَعلُه ُیْمِكُنَنا َأْن َنْكِسَرُه َفَأْطُرَدُه ِمَن اَألْرضِ 

. )٦، ٥" (عَألنِّي َعَرْفُت َأنَّ الِذي تَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ 

: [كان بلعام مشهوًرا بفنونه السحریة، لیس له مثال في سحره المؤذي. ال یحمل بمراسیمه العالمة أوریجانوسیقول 
بركة، بل یملك اللعنة، فإنه حیث تدعى الشیاطین تلعن وال تبارك...حًقا لقد الحظوا أن الكثیر من الجیوش قد ُهزمت 

بلعناته، األمر الذي ال یقدر أن یبلغه بالحدید واألسلحة. كان له هذا الیقین وأمامه الخبرة المتجددة. ترك باالق كل 
وسائل الحرب وأسالیبها لیرسل رسًال ویقول: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غشي وجه األرض وهو مقیم 

مقابلي. 

في رأیي، كان الملك مندفًعا بقوة. یبدو لي أنه قد تعلم أن أبناء إسرائیل حصلوا على النصرة ضد أعدائهم بالصالة ال 
باألسلحة، بالتضرعات أكثر مما بالحدید، إنهم لم یستخدموا قط أسلحة ضد فرعون، إذ قیل لهم: "الرب یقاتل عنكم 

). وفي المعركة ضد عمالیق لم تكن لقوة األسلحة فاعلیة صلوات موسى، بل كان إذا ١٤: ١٤وأنتم تصمتون" (خر
). بكل تأكید سمع باالق ملك ١٧رفع موسى یدیه نحو اهللا ینهزم عمالیق، وٕاذا أرخى یدیه حلت الهزیمة بإسرائیل (خر

موآب بهذه األمور، فقد كتب: "یسمع الشعوب فیرتعدون. تأخذ الرعدة سكان فلسطین، حینئذ یندهش أمراء آدوم. 
). إذن قد بلغهم الخبر كما تنبأ موسى ١٤، ١٣: ١٥أقویاء موآب تأخذهم الرجفة، یذوب جمیع سكان كنعان" (خر

قبًال في نشیده عند عبور البحر األحمر. لقد تعلم موآب أن هذا الشعب ینتصر بالصلوات ویحارب خصومه بالفم ال 
بالسیف. لقد تبصر في األمر وقال في نفسه: بما أن األسلحة ال تقدر أن تقاوم صلوات هذا الشعب وتضرعاته فعلّي 

]. ××Ïأن أجد تضرعات وأسلحة شفاهیة وصلوات تقدر أن تغلبهم

" َألنِّي َعَرْفُت َأنَّ الِذي تَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ  "لقد أسرع الملك برسله لیأتوا ببلعام فیلعن الشعب، قائًال له: 
: [أعتقد أن الملك ال یعرف إن كان الذین قد باركهم بلعام قد تباركوا، إنما ینطق العالمة أوریجانوس. یقول )٦(ع

 لیجامله ویالطفه لتحقیق مقاصده بتفخیم فنه وتعظیمه، فإن السحر ال یعرف أن یبارك، إذ ال – كما یبدو لي –بهذا 
تعرف الشیاطین فعل الخیر. إسحق ویعقوب یعرفان أن یباركا وهكذا كل القدیسین، أما األشرار فال یعرفوا أن 

]. ÐÎÎیباركوا

199 Ibid. 

200 Ibid. 
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 ظهور اهللا لبلعام – ٣

َفَقال اُهللا ِلَبلَعامَ :  ...َفَأَتى اُهللا ِإلى َبلَعامَ "إذ وصل الرسل طلب منهم بلعام أن یبیتوا عنده حتى یستشیر الرب ویجاوبهم 
. )١٢، ٩" (عال َتْذَهْب َمَعُهْم َوال َتلَعِن الشَّْعَب َألنَُّه ُمَباَركٌ 

هنا یقف الكثیرون في حیرة من الذي جاء لبلعام وتحدث معه بكلمة الحق، هل اهللا حًقا أم ألزم اهللا آلهة بلعام أن 
تنطق بالحق حتى ولو بغیر إرادتها؟! 

قبل أن ندخل في هذه المناقشات أود أن أوضح أن ما قد أعلن لبلعام هو كلمة حق، سواء كان المتحدث اهللا نفسه 
مباشرة أو عن طریق الروح الذي یتصل به بلعام. فإن اهللا أراد أن یعلن ویكشف رعایته، لهذا فإن األمر صدر من 

قبل اهللا، دون إعتبار للوسیلة. لقد رأى كثیر من اآلباء أن المتحدث غالًبا ما كان إله بلعام نفسه ولیس اهللا الحق، لكن 
. والقدیسین باسیلیوس وامبروسیوس وغریغوریوس أسقف نیصص العالمة أوریجانوساهللا استخدمه، من هؤالء 

: [أیًضا بلعام بكونه عراًفا وراء یشتغل في العرافة جلب تعلیم الشیاطین وعرافة ينیصالغریغوریوس القدیس یقول 
: القدیس امبروسیوس].، إذ هو حسب هذا إلهه. ویقول ÐÎÏالسحر، فقیل عنه في الكتاب أنه نال مشورة من اهللا

]. ویقول القدیس باسیلیوس: [بلعام ÐÎÐ[أذكر ماذا حمل بلعام ضدك طالًبا معونة فن السحر ولكنني ألزمته أالَّ یضرك
أیًضا عراف وراٍء، إذ صارت األقوال بین یدیه عندما أخذ تعالیم من الشیاطین بفنون العرافة وصفه الكتاب المقدس 

]. ویكمل القدیس موضًحا أن الكتاب المقدس یتحدث عن الناس بسبب األلفاظ الدارجة لهذا ÐÎÑأنه أخذ مشورة من اهللا
 فتحدث في هذا األمر بشيء من التوسع أحاول أیجازه هنا في األسطر العالمة أوریجانوسیسمي األصنام آلهة. أما 

التالیة: 

 أنه حینما یكتب اسم الرب أو اهللا في العبریة "یهوه" فإنه یقصد به اهللا الحق ذاته، أما إذا ÐÎÒالعالمة أوریجانوسیرى 
كتبت بغیر هذا التعبیر فتأخذ اإلحتمالین. فقد قال الرسول بولس: "ألنه وٕان وجد ما یسمى آلهه سواء كان في السماء 

أو على األرض كما یوجد آلهة كثیرون وأرباب كثیرون، لكن لنا إله واحد اآلب الذي منه جمیع األشیاء ونحن له، 
)...لهذا یتشكك أوریجانوس في ظهور اهللا ٦، ٥: ٨كو١ورب واحد یسوع المسیح الذي به جمیع األشیاء ونحن به" (

، لماذا لم )١٢" (عال َتْذَهْب َمَعُهْم َوال َتلَعِن الشَّْعَب َألنَُّه ُمَباَركٌ "نفسه لبلعام بكونه لم یذكر "یهوه". هذا وفي الكلمات: 
یقل ال تلعن شعبي؟ في كل األحادیث الطویلة التي تحدث بها الرب مع بلعام لم یذكر قط هذا التعبیر "شعبي"!!! 

على أي األحوال، فإن األمر صدر من قبل اهللا نفسه أالَّ یلعن بلعام شعب اهللا، سواء جاء عن طریقه مباشرة أو ألزم 
آلهته أن تنطق بهذا، إنها رعایة اهللا الفائقة بأوالده. 

201  On The Holy Trinity. 

202 Epist. 41: 24. 

203 Epist. 139: 6. 

204 In Num., hom 14. 
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 تكرار الدعوة له – ٤

، وأغراه بالمال )١٤" (عُرَؤَساُء ُموآبَ "إذ رفض بلعام أن یذهب مع رسل باالق، عاد األخیر فأرسل إلیه أناًسا أعظم 
. لقد أجاب )١٧" (عَألنِّي ُأْكِرُمَك ِإْكَرامًا َعِظیمًا َوُكل َما َتُقوُل ِلي َأْفَعُلهُ . َفَتَعال اآلَن الَعْن ِلي َهَذا الشَّْعبَ "قائًال له: 
ًة َوَذَهبًا ال َأْقِدُر َأْن َأَتَجاَوَز َقْول الرَّبِّ ِإلِهي َألْعَمل َصِغیرًا َأْو َكِبیراً  "في حزم  " َولْو َأْعَطاِني َباالُق ِملَء َبْیِتِه ِفضَّ

. إنها إجابة قاطعة وقویة توبخ المؤمنین، وكما یقول السید المسیح أن أبناء هذا الدهر صاروا أحكم من أبناء )١٨(ع
الملكوت لقد سجلها الوحي اإللهي لتوبیخنا، كما وبخ اهللا یونان النبي بواسطة رجل وثني، إذ قال له: "مالك نائًما. قم 

). ٦: ١اصرخ إلى إلهك عسى أن یفتكر اإلله فینا فال نهلك" (یو

مع هذه اإلجابة القویة مال قلبه نحو المكافأة األرضیة فعوض أن یرد علیهم بما أخبره الرب أوًال سألهم أن یمكثوا لیلة 
لیسمع صوت الرب ثانیة، وكأنه كان یأمل أن یغّیر رأیه، لهذا سمح له الرب بالنزول حسب سؤال قلبه. كثیًرا ما 

 على تصرف بلعام هذا العالمة أوریجانوسیستجیب الرب لنا حسب إنحراف قلبنا إذا أصررنا على طلبتنا. یعلق 
قائالً : [إنه یرید أن یسمع، فإن اإلنسان الجشع ال یستطیع أن یرفض المنعفة بسهولة. فإنه ماذا یسمع من اهللا في هذه 

. لقد تركه الرب لرغبته الخاصة لكي ما یستفید، فیتحقق فیه )٢٠" (عِإْن َأَتى الرَِّجاُل ِلَیْدُعوَك َفُقِم اْذَهْب َمَعُهمْ "المرة؟ 
). وفي نفس الوقت تكمل خطة اإلرادة ١٢: ٨١ما ُكتب: "سلمتهم إلى قساوة قلوبهم لیسلكوا في مؤمرات أنفسهم" (مز

اإللهیة...إذ كانت شهوة المنفعة المادیة تسود على قلبه لهذا لم توضع كلمة اهللا في قلبه إنما في فمه. عجیبة هي 
كلمة اهللا وعظیمة، فإنه إذ ال یمكن أن تصل إلى األمم النبوات الخاصة داخل إطار إسرائیل، لهذا استخدم اهللا بلعام 

الذي كان األمم یثقون فیه، لكي یعرفوا أسرار المسیح المخفیة ویقدم لهم كنًزا ثمیًنا، ال خالل القلب والروح بل باألكثر 
]. ÐÎÓخالل الفم والكالم

 بلعام في الطریق – ٥

تكلم الرب مع لعام حسب إشتیاق قلبه المنحرف نحو المادة، أو كما قال على لسان حزقیال النبي: "الذي یصعد 
: ١٤أصنامه إلى قلبه ویضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم یأتي إلى النبي فأنا الرب أجیبه حسب كثیرة أصنامه" (حز

َحِمَي َغَضُب اِهللا َألنَُّه ُمْنَطِلٌق َوَوَقَف َمالُك َ""، وٕاذ تمم بلعام األمر ُرَؤَساُء ُموآبَ ). لقد أمره بالذهاب مع الرجال "٤
الرَّبِّ ِفي الطَِّریِق ِلُیَقاِوَمُه َوُهَو َراِكٌب َعلى َأَتاِنِه َوُغالَماُه َمَعهُ . َفَأْبَصَرِت اَألَتاُن َمالَك الرَّبِّ َواِقفًا ِفي الطَِّریِق َوَسْیُفُه 

. )٢٣-٢٢" (عَمْسُلوٌل ِفي َیِدِه َفَمالِت اَألَتاُن َعِن الطَِّریِق َوَمَشْت ِفي الَحْقلِ . َفَضَرَب َبلَعاُم اَألَتاَن ِلَیُردََّها ِإلى الطَِّریقِ 

حادثه بلعام وحماره الذي نطق موبًخا إیاه فریدة وعجیبة، أما سّر إستخدام اهللا هذا الحیوان األعجم لتوبیخ بلعام فله 
معاٍن كثیرة: 

205 Ibid. 
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) حتى تصیر األتان دیاًنا له، بصوت الحیوان األعجم ٢٨: [فتح الرب فم األتان (العالمة أوریجانوس◌ً : یقول أوال
]. ÐÎÔیخزي من كان یظه أنه إله وحكیم

، لم یظهر )٢٨!" (عَماَذا َصَنْعُت ِبَك َحتَّى َضَرْبَتِني اآلَن َثالَث َدَفَعاٍت؟" لما فتح الرب فم األتان فقالت لبلعام: :ثانًیا
. ودخل )٢٩" (عَألنَِّك اْزَدَرْیِت ِبي. لْو َكاَن ِفي َیِدي َسْیٌف لُكْنُت اآلَن َقْد َقَتلُتكِ "بلعام أي عالمة إندهاش بل أجاب: 

معها في حوار ذلك ألن بلعام كعراف إعتاد أن یتحدث مع الطیور والحیوانات العجماوات، لهذا وبخه الرب بذات 
: [یقدم لنا التاریخ شهادة عن القدیس غریغوریوس أسقف نیصصالوسیلة التي إعتادها في سحره وعرافته. یقول 

العرافة بمالحظة الطیور حینما تقول عن الشخص المشار إلیه أنه یملك قوة العرافة ویتقبل مشورة من الطیر...مثل 
هذا یتعلم أموًرا خالل ما إعتاد علیه، وذلك بواسطة نهیق حماره. فقد إعتاد أن یقبل المشورة بأصوات حیوانات غیر 
عاقلة تحت تأثیر شیطاني، لذا وصف الكتاب المقدس بوضوح ما نطق به الحمار. بهذا الطریق أظهر الكتاب أنهم 

عوض التعقل قبلوا التعلیم خالل الحیوانات غیر العاقلة. بانتباهه إلى الحمار تعلم عن األمور التي خدعته وعرف أن 
 ].ÐÎÕقوة الذین استؤجر ضدهم لن تقهر

: حملت القصة مفاهیم رمزیة، فإن المالك الذي ظهر لألتان یشیر إلى مالك الرب الذي كان یسیر أمام شعبه ثالثًا
 - تشیر ÐÎÖالعالمة أوریجانوس فكما یرى –)، هذا الذي رأته األتان ولم یقدر بلعام أن یراه. أما األتان ٣٤: ٣٢(خر

إلى الكنیسة البسیطة التي كانت قبًال حاملة الذي یعني "شعب باطل". لقد حملت قبًال كل ما هو باطل، لكن السید 
). لقد حلها التالمیذ من الرباطات لكي یصعد ٢: ١١المسیح أرسل إلیها تلمیذیه یحالنها، ویأتیان بها فیركبها (مر

). بهذا یتحقق قول النبي: "ابتهجي جًدا یا ٢٢: ١٢الرب علیها ویدخل بها المدینة المقدسة، أورشلیم السمائیة (عب
ابنة صهیون، إهتفي یا بنت أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك، هو عادل ومنصور ودیع وراكب على حمار وعلى 

). ٩: ٩جحش بن أتان" (زك

" َفلمَّا َأْبَصَرِت اَألَتاُن َمالَك الرَّبِّ َزَحَمِت الَحاِئَط َوَضَغَطْت ِرْجل َبلَعاَم ِبالَحاِئِط َفَضَرَبَها َأْیضاً "ماذا فعلت األتان؟ 
. إذ یظهر لها الحق ال تطیق بلعام بل تدخل به في الطریق الضیق وتضغط على رجلیه فال یقدر أن یمشي )٢٥(ع

وال أن یمتطیها بل یتركها لكي یصعد السید ویملك في كنیسته. 

 إستقباله في موآب – ٦

؟ َأَحّقًا ال َأْقِدُر َأْن  "خرج الملك بنفسه إلستقباله، وفي عتاٍب قال له:  َألْم ُأْرِسل ِإلْیَك َألْدُعَوَك؟ ِلَماَذا لْم َتْأِت ِإليَّ
. )٣٧!" (عُأْكِرَمَك؟

206  Ibid. 

207 Life of Moses 2: 293. 

208  In Num., hom 13, 14. 
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 نبوات بلعام –األصحاح الثالث والعشرین 
یتحدث هذا األصحاح عن: 

 ٦ - ١ إقامة سبع ذبائح   – ١

 ١٠ - ٧ نبوته األولى    – ٢

 ١٥ - ١١ تغییر المكان    – ٣

 ٢٤ - ١٦ نبوته الثانیة    – ٤

 ٣٠ - ١٥ تغییر المكان ثانیة   – ٥

 إقامة سبع ذبائح – ١

أخذ باالق بلعام إلى مرتفعات بعل، وهناك طلب األخیر من باالق أن یبني له سبعة مذابح ویهیيء له سبعة ثیران 
) قبل أن ینطلق إلى رابیة لیسمع ١: ٢٣، ٤١: ٢٢وسبعة كباش، وقدم باالق وبلعام ثوًرا وكبًشا على كل مذبح (

" َوَضَع الرَّبُّ َكالمًا ِفي َفِم َبلَعامَ "صوت الرب. لقد أخطأ بلعام إذ بنى هیاكل وقدم علیها ذبائح للشیاطین، ومع هذا 
. فقد أراد اهللا أن یشهد للحق أمام األمم ولو خالل عّراف. )٥(ع

 نبوته األولى – ٢

إستغل اهللا هذا الموقف لكي یقدم لألمم خمس نبوات على فم بلعام بقیت في سجالت األمم: 

): تتحدث عن التجسد اإللهي. ١٠-٧: ٢٢النبوة األولى (

): تتحدث عن آالم السید وقیامته. ٢٤-١٦: ٢٢النبوة الثانیة (

یوم النبطیقستي. : تتحدث عن )١٤-١: ٢٣(لثة النبوة الثا

): تتحدث عن الكرازة بالسید المسیح. ١٩-١٥: ٢٣النبوة الرابعة (

إقتناء المسیح یسوع ربنا. ): تتحدث عن ٢٥-٢١: ٢٣(الخامسةالنبوة 

هكذا حملت النبوات فیما إحتوته عرًضا سریًعا عن أعمال اهللا الخالصیة في ملء األزمنة من تجسد االبن الوحید، 
آالمه وموته وقیامته، وحلول الروح القدس على الكنیسة، والكرازة بین األمم، وأخیًرا غایة إیماننا "إقتناء السید المسیح". 

أما نص النبوة األولى فهو: 

، ِمْن َأَراَم َأَتى ِبي َباالُق َمِلُك ُموآَب ِمْن ِجَباِل الَمْشِرقِ "

، َتَعال الَعْن ِلي َیْعُقوَب َوَهُلمَّ اْشِتْم ِإْسَراِئیل

؟ ! َكْیَف َألَعُن َمْن لْم َیلَعْنُه اُهللا َوَكْیَف َأْشِتُم َمْن لْم َیْشِتْمُه الرَّبُّ
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ُخوِر َأَراهُ  ،  َوِمَن اآلَكاِم أُْبِصُرهُ ،ِإنِّي ِمْن َرْأِس الصُّ

،  َوَبْیَن الشُُّعوِب ال ُیْحَسبُ ،ُهَوَذا َشْعٌب َیْسُكُن َوْحَدهُ 

! َمْن َأْحَصى ُتَراَب َیْعُقوَب َوُرْبَع ِإْسَراِئیل ِبَعَدٍد؟

. )١٠-٧" (عِلَتُمْت َنْفِسي َمْوَت اَألْبَراِر َولَتُكْن آِخَرِتي َكآِخَرِتِهمْ 

قبل أن ندخل في المعاني الرمزیة التفصیلیة لهذه الكلمات أرید أن أوضح أن جوهر هذه النبوة هو أن بلعام لم یقدر 
أن یلعن هذا الشعب وال أن یشتمه، ألنه قد ارتفع إلى رأس الصخور إلى السید المسیح نفسه الصخرة الحقیقیة فنظر 
الشعب وٕاذا به لیس كسائر الشعوب، رآه جسد المسیح یسوع السّري، له طبیعة جدیدة على صورة خالقه ال یمكن أن 

ُتلعن وال ُتشتم، قد تبررت في دم السید المسیح وتقدست. رأى تراب یعقوب أي أموره األرضیة قد تباركت وتقدست، إذ 
 بركة یشتهي بلعام أن ینعم بها. – في المسیح یسوع –یتقدس المؤمنون روًحا وجسًدا، بل صار حتى موتهم 

. ولعل "آرام" وهي أكادیة تعني "األرض )٧" (عِمْن َأَراَم َأَتى ِبي َباالُق َمِلُك ُموآَب ِمْن ِجَباِل الَمْشِرقِ "یقول: 
"، أو "سوریا"، وقد ظهرت Mesopopotaniaالمرتفعة"، أطلق على هذا اإلقلیم في الترجمة السبعینیة "المصیصة 

)، والنهران ١٠: ٢٤عدة دویالت آرامیة في الوقت الذي فیه نشأت مملكة في أرض إسرائیل، منها "آرام النهرین" (تك
هما دجلة والفرات. ویظن البعض أنهما نهر خابور والفرات، وكان "فدان آرام" یقع في هذا اإلقلیم كانت تقع مدینتا 

نصیبین والرها اللتین اشتهرتا كمركزین للثقافة واآلداب السریانیة. 

 في هذا النص، حیث یرى باالق قد جاء ببلعام إلى ما بین النهرین على الجبال من جهة العالمة أوریجانوسیتأمل 
الشرق. لقد دخل به إلى ما بین األنهار، لیست األنهار المقدسة التي تنبع عن نهر الحیاة كقول السید "من آمن بي 

التسبیح هللا باألعمال المقدسة كما یقول الدائمة )، األنهار ٣٨: ٧كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو
)، إنما انطلق به إلى أنهار بابل التي كتب عنها: "على أنهار بابل ٨: ٩٨المرتل: "األنهار لتصفق باألیادي" (مز

 "أنها الفتور"، قائالً : [إذا العالمة أوریجانوس). یدعوها ١: ١٣٧هناك جلسنا، بكینا أیًضا عندما تذكرنا صهیون" (مز
ما أتى بنا وسط هذه األنهار التي لبابل، إذا ما فاضت مجاري اللذة واستحممنا في أمواج عدم العفة...هناك سبونا في 

]. ×ÐÎهذا الموضع

إنها لیست الجبال المقدسة التي كتب عنها "أساساته [...أي جباٍل هذه؟ الجبالجاء به من أنهار الفتور والملذات من 
)، وفي موضع آخر: "أورشلیم المبنیة كمدینة متصلة كلها. أورشلیم الجبال حولها، ١: ٧٨في الجبال المقدسة" (مز
: ١٣). إنها جبال الفتور (القائمة بین النهرین، دعیت بجبال العتمة (ار٢: ١٢٥، ٣: ١٢٢والرب حول شعبه" (مز

)، وعنها قیل: "أتوا إلیك، جبل الفساد". إنها الجبال التي خصصت لهذا العمل "كل علو یرتفع ضد معرفة اهللا" ١٦
]. ÐÏÎ). هذه هي الجبال التي ُأخذ بلعام إلیها٥: ١٠كو٢(

209  In Num., hom 15. 
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). لها ١٤: ١١كو٢"، فإنه "لها أیًضا نورها الذي یشرق"، إذ "یغیر شكله إلى شبه مالك نور" (من المشرقأما كونها "
: ٨)...وهو مضاد للنور القائل: "أنا هو نور العالم" (یو٥: ١٨هذا النور الذي قیل عنه "نور األشرار ینطفيء" (أي

: ٦). إنه من الشرق المضاد للشرق الذي كتب عنه في زكریا: "هوذا الرجل الغصن (الشرق) اسمه" (زك١٢
١٢(ÐÏÏ .[

. لعله أراد أن یؤكد أنه یلعن یعقوب ویزید اللعنات على )٧" (عالَعْن ِلي َیْعُقوَب َوَهُلمَّ اْشِتْم ِإْسَراِئیل"یقول له باالق: [
إسرائیل، فحین قبل یعقوب البركة من أبیه إسحق هاج العدو علیه حتى اضطر إلى الهروب، أما وقد صارع بعد أن 
رأى الرأى فقد ازداد هیاج العدو. هكذا كلما التقت النفس مع اهللا وصارع اإلنسان مجاهًدا من أجل الملكوت تزایدت 

الحروب الروحیة ضده. 

؟!؟!َكْیَف َألَعُن َمْن لْم َیلَعْنُه اهللاُ "یجیب بلعام:  . كان فم بلعام مملوء من )٨" (ع َوَكْیَف َأْشِتُم َمْن لْم َیْشِتْمُه الرَّبُّ
). وجد في الدسائس مع األغنیاء، إذ كان ینتظر األجرة من الملك ألجل ٧: ١٠اللعنة، "تحت لسانه مشقة وٕاثم" (مز

) یستخدم حتى أعدائه في ٤: ١٣٦قتل األبریاء بطریقة غیر ظاهرة. لكن اهللا "الصانع العجائب العظام وحده" (مز
صنع السالم. وضع كلماته في فم بلعام، مع أن قلبه لم یقدر أن یتقبل كلمات اهللا...لم یحمل كالم اهللا في قلبه وٕانما 

]. ÐÏÐعلى لسانه فقط. لكنه على أي األحوال نطق بكالم اهللا...

ربما یتساءل البعض: هل اهللا یلعن؟ 

 هكذا: [أعتقد إن اهللا یعلن أي شخص (أو كائن) آخر، إذ نقرأ أن الرب یقول للحیة: العالمة أوریجانوسیجیب 
)، ولقایین: ١٧: ٣)، وآلدم "ملعونة األرض بسببك" (تك١٤: ٣"ملعونة أنِت من جمیع البهائم ومن وحوش البریة" (تك

)، وفي موضع آخر یقول: "ملعون ١١: ٤"ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من یدك" (تك
). ال تعتقد أن هذه التعبیرات ال نجدها إالَّ في العهد ١٥: ٢٧اإلنسان الذي یصنع تمثاًال منحوًتا أو مسبوًكا" (تث

القدیم فإننا نجد ما یشبهها في األناجیل. إذ جاء فیها أن الرب یقول للذین عن یساره: "إذهبوا عني یا مالعین إلى 
)، "ویل لكم أیها األغنیاء" ٢٩: ٢٣)، وعندما یقول "ویل لكم أیها الكتبة والفریسیین" (مت٤١: ٢٥النار األبدیة" (مت

)، ماذا یفعل إالَّ أن یلقي علیهم اللعنات. إًذا ما هو موقف الوصیة المعطاة من الرسول: "باركوا وال تلعنوا" ٢٤: ٦(لو
)؟...عندما یلعن اهللا إنما عن إستحقاقهم للعنة، إنه ینطق بالحكم ألنه ال یخطيء ال في حكمه على ١٤: ١٢(رو

طبیعة الخطیة، وال على نیة الخطاة. لكن اإلنسان ال یقدر أن یدخل إلى العمق، ال یقدر أن یرى إرادة غیره أو 
یدركها. فإننا إن لفظنا باللعنة حسب نظرة الدیان الذي یصدر الحكم، نفعل ذلك خارج حقنا إذ نجهل شعور 

]. ÐÏÑالخاطيء
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ُخوِر " . ُهَوَذا َشْعٌب َیْسُكُن َوْحَدهُ . َوَبْیَن الشُُّعوِب ال  (أالحظه)َأَراهُ . َوِمَن اآلَكاِم أُْبِصُرهُ (في الجبال) ِإنِّي ِمْن َرْأِس الصُّ
. إن كان باالق قد جاء بي إلى جبال الفتور إلى خداعات الشیاطین، لكن الرب نقله إلى جبال اهللا إلى )٩" (عُیْحَسبُ 

ألن إسرائیل (الروحي) یقع على الجبال ["قمة الجبال" وٕالى التالل المقدسة، هناك یرى الشعب اهللا ویدرك أسراره. 
المرتفعة وعلى التالل العالیة، أي یعیش حیاة فاضلة وصعبة، حیث ال نستطیع بسهولة أن نكون جدیرین بالتطلع إلیها 
أو إدراكها ما لم نتسلق المرتفعات وقمم المعرفة، لهذا لم یلعنه اهللا. إن حیاته عالیة ومرتفعة، ولیست دنیئة أو منحطة. 
لكن یبدو لي أن اهللا ال یقول هذا عن إسرائیل حسب الجسد بل عن ذاك الذي یسیر في األرض وسیرته في السموات 

]. ÐÏÒ)٢٠: ٣(في

هكذا على المرتفعات العالیة رأى بلعام أوالد اهللا، أو كنیسة اهللا التي تتأسس على السید المسیح "الصخرة" الحقیقیة. 

إن أردنا أن ننظر كنیسة اهللا، إسرائیل الروحي الجدید، فلنرتفع على جبال الشریعة المقدسة ونصعد على تالل النبوات 
العالیة، خاللها نرى رأس الكنیسة نفسه، السید المسیح، ومن خالله نرى كنیسته المقدسة، بكونها جسده السّري. لهذا 
یقول "هوذا شعب یسكن وحده، وبین الشعوب ال یحسب". إنه یسكن في المسیح یسوع، حامًال الطبیعة الجدیدة التي 
تمیزه. ال یراه شعًبا بالمفهوم الزمني، فیحسب وسط الشعوب، إنما یراه الكنیسة الواحدة المقدسة، تحیا في السمویات، 
هكذا یرى بلعام التجسد واضًحا خالل ظالل الشریعة والنبوات، ویرى الكنیسة واضحة خالل التجسد، لكنها فوق كل 

إدراك. 

. وفي الترجمة السبعینیة "من أحصى بذار یعقوب تماًما، )١٠!" (عَمْن َأْحَصى ُتَراَب َیْعُقوَب َوُرْبَع ِإْسَراِئیل ِبَعَدٍد؟"
: [هذا یذكرنا بالقول: "ثم أخرج اهللا إبراهیم إلى خارج العالمة أوریجانوسومن أحصى عائالت إسرائیل؟!". یقول 

وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا یكون نسلك. فآمن إبراهیم بالرب فحسب له 
). ال یستطیع إبراهیم وال أي إنسان آخر وال مالك وال رئاسات علیا أن تحصي عدد النجوم وال ٦، ٥: ١٥بًرا" (تك

نسل إبراهیم، إذ كتب عنه "هكذا یكون نسلك". أما اهللا فقیل عنه "یحصي عدد الكواكب، یدعو كلها بأسماء" 
). هذا الذي قال: "قد أعطیت أوامري لكل الكواكب"، فإنه یقدر أن یحصي تراب یعقوب وربع إسرائیل ٤: ١٤٧(مز

بعدد. هو وحده الذي یعرف بحق من هو یعقوب الحقیقي ومن هو إسرائیل الحقیقي. فإن األمر ال قیمة له من جهة 
)، ختان القلب ال ٢٨: ٢الیهود حسب الظاهر، وال الختان الذي في الظاهر في الجسد، بل "الیهودي في الخفاء"  (رو

الجسد، إنه وحده القادر أن یعد وأن یسجل، بحسب حكمته الفائقة الوصف غیر المدركة...هذا اإلحصاء ال یكون 
مقدًسا وعجیًبا إالَّ إذا تم بناء على أمر إلهي. أما إذا أراد أحد أن یصنع تعداًدا بغیر ما أمر به الرب، حتى ولو كان 

)، ُیحسب هذا التصرف ضد الشریعة، ویصیر الشخص موضع إتهام ٢٤صم٢داود النبي العظیم هو الذي أمر به (
 ].ÐÏÓویسقط تحت العقاب
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. وفي الترجمة السبعینیة "لتمت نفسي مع نفوس األبرار". )١٠" (ع َولَتُكْن آِخَرِتي َكآِخَرِتِهمْ ،ِلَتُمْت َنْفِسي َمْوَت اَألْبَرارِ  "
وكأن بلعام وقد رأى كنیسة العهد الجدید المقدسة خالل التجسد اإللهي لم یشتهي العضویة فیها فحسب بل أراد أن 
ینعم بحیاتها خالل التمتع بالموت مع السید المسیح. وكأنه أدرك خالل الظل كلمات الرسول بولس: "إننا كل من 

)، و "إن كنا قد متنا معه فسنحیا معه ٤، ٣: ٦اعتمد لیسوع المسیح إعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودیة للموت" (رو
: [بخصوص هذا الموت یقدم بلعام نبوءة مدهشة، وبواسطة كلمة اهللا العالمة أوریجانوس). یقول ١١: ٢تي٢أیًضا" (

: [إشتیاق بلعام امبروسیوس القدیس]. ویقول ÐÏÔجعل لنفسه صالة رائعة، فإنه یطلب أن یموت عن الخطیة لیحیا اهللا
إلى هذا األمر بروح النبوة إذ رأى فیه القیامة األبدیة للبشریة، بهذا لم یخف أن یموت األبدیة یقوم ثانیة. إذن لیت 

نفسي ال تموت في خطیة وال ترتكب شًرا بل تموت في نفس البار فتتقبل بّره فیها. فإن من یموت في المسیح یصیر 
]. ÐÏÕشریًكا في نعمته داخل الجرن

لألسف لم یتحقق لبلعام هذا الطلب إذ ختم حیاته بمشورته الشیطانیة التي قدمها لباالق لیسقط أوالد اهللا في الزنا، 
القدیس ). یقول ١١؛ یه١٦، ٨: ٣١). إنتهت حیاته بالقتل بالسیف (عد٢٥فیحل علیهم غضب اهللا (أصحاح 

: [ذبح بلعام بن بوعز بالسیف ألنه لم یعد ینطق حسب روح اهللا بل أقام ناموًسا آخر هو ناموس  الزنا ایرینیئوس
). لم یعد یحسب نبًیا وٕانما مثل عراف، إذ لم یستمر في إعالن وصیة اهللا بل تقبل ١٤: ٢المضاد لناموس اهللا (رؤ

]. ÐÏÖالجزاء العادل لمشورته الشریرة

لم تتحقق هذه الطلبة في حیاته الخاصة، لكنها تحققت في تالمیذه، جماعة المجوس، الذین جاؤا من المشرق وقبلوا 
السید المسیح كملك، مقدمین له ذهًبا ولباًنا ومًرا، مؤكدین ملكوته الروحي وكهنوته وآالمه. لقد تنبأ بلعام في شخصه 

عن األمم التي قبلت الموت مع السید المسیح. 

أخیًرا لم یكن سهًال أن ینطق بلعام بهذه الكلمات مشتهًیا الموت، في وقٍت كان فیه الموت عند الیهود كما عند األمم 
عالمة غضب اهللا، وعالمة نجاسة. لكن رؤیته بروح النبوة موت السید المسیح جعل "الموت" شهوة یطلبها من یرغب 

في التبرر بدم السید. 

 تغییر المكان – ٣

أصیب الملك بفزع إذ رأى بلعام ینطق بغیر ما كان یتوقع. سمعه یبارك عوض أن یلعن، فلم یحتمل، بل عاتبه قائالً : 
. وٕاذ أصر بلعام أن ینطق بالكلمات التي )١١؟!" (عَماَذا َفَعلَت ِبي؟ ِلَتْشِتَم َأْعَداِئي َأَخْذُتَك َوُهَوَذا َأْنَت َقْد َباَرْكَتُهمْ "

یضعها الرب في فمه، أخذه باالق إلى موضع آخر یرى منه إسرائیل، لكنه ال یرى إالَّ أقصاءه ولیس كل الجماعة 
لیعلنه من هناك. أخذه إلى صوفیم في رأس الفسجة وبني له هناك سبع مذابح وأصعد ثوًرا وكبًشا على كل مذبح. 

216 Dial. with Heraclides, 171. 

217 On Belief in the Resurr. 2: 43. 
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أخذه إلى موضع جدید لعل اهللا یغیر رأیه، وقد أطاع بلعام بغیر تردد أمًال في األجرة، أما إختیار المكان فغریب، منه 
یرى أقصى الجماعة لكنه ال یرى كل الجمهور، والحكمة في ذلك إن باالق ظن أن بلعام كان یرتعب من كثرة 

الجمهور، فكان یخشى أن یلعنه، فیسيء إلیه الشعب عندما یغلب موآب. أراد من بلعام أن یكون كالنعامة التي تخفي 
رأسها في الرمل حینما ترى الخطر محدًقا بها عوض أن تهرب من الخطر أو تواجهه. 

 بالعبریة یعني "حقل الناظرین"، في رأس الفسجة وتعني "قسم أو منطقة". هذه األخیرة جزء من سلسلة صوفیم" "حقل
جبال عباریم الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من البحر المیت. إذ كان البحر تحت سفوحها، فمنها تشرف على 

البریة، وفي نفس الوقت یمكن من قمتها التطلع على جزء كبیر من أرض كنعان غرب نهر األردن. هناك نظر 
)، حالًیا غالًبا هي رأس السیاغة. ٤-١: ٣٤، ٧: ٣موسى أرض الموعد (تث

على رأس الفسجة، على جبال عباریم تطلع بلعام نحو البریة لیرى الشعب في أقصائه وال یراه جمیعه فیلعنه، وعلى 
نفس الجبال تطلع موسى النبي على أرض الموعد فافتح قلبه على السماء واشتهى العبور إلیها! أقول بالعین الشریرة 

ینظر اإلنسان إلى األرضیات فیمتليء قلبه شًرا ویشتهي اللعنة على اآلخرین، وبالعین البسیطة ینظر المؤمن إلى 
السمائیات فینفتح قلبه على البركة والسالم. ما أحوجنا ال إلى تغییر األماكن أو الظروف التي نعیش فیها بل تغییر 

النظرة وتقدیسها، فعوض تركیزها على العالم والزمنیات ترتفع إلى فوق نحو اهللا والسمویات. 

 نبوته الثانیة – ٤

إن كانت النبوة األولى قد ركزت على التجسد اإللهي، من خالله تطلع إلى إسرائیل الجدید أو كنیسة العهد الجدید التي 
حملت طبیعة جدیدة فصارت لیست شعًبا من الشعوب، بل له طبیعته، وأیًضا بركته فال یقدر أحد أن یحصیه غیر 

اهللا وحده! اآلن یركز على عمل الفداء من آالم الرب وصلبه وقیامته، إذ یقول: 

، ُقْم َیا َباالُق َواْسَمعْ . اْصَغ ِإليَّ َیا اْبَن ِصفُّورَ "

، لْیَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَیْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَیْنَدمَ 

!  َأْو َیَتَكلُم َوال َیِفي؟!َهل َیُقوُل َوال َیْفَعُل؟

، ِإنِّي َقْد ُأِمْرُت َأْن أَُباِركَ . َفِإنَُّه َقْد َباَرَك َفال َأُردُّهُ 

، لْم ُیْبِصْر ِإْثمًا ِفي َیْعُقوَب َوال َرَأى ُسوءًا ِفي ِإْسَراِئیل

، الرَّبُّ ِإلُهُه َمَعهُ . َوُهَتاُف َمِلٍك ِفیهِ 

،  لُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ ،َاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ 

، ِإنَُّه لْیَس ِعَیاَفٌة َعلى َیْعُقوَب َوال ِعَراَفٌة َعلى ِإْسَراِئیل

، ِفي الَوْقِت ُیَقاُل َعْن َیْعُقوَب َوَعْن ِإْسَراِئیل َما َفَعل اهللاُ 

، ُهَوَذا َشْعٌب َیُقوُم َكلْبَوٍة َوَیْرَتِفُع َكَأَسدٍ 
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). ٢٤-١٨" (عال َیَناُم َحتَّى َیْأُكل َفِریَسًة َوَیْشَرَب َدَم َقْتلى

مع أن هذا الشعب كثیر التذمر، وتعرض لتأدیبات قاسیة جًدا ومرة أثناء رحلته في البریة، لكن خالل الصلیب والقیامة 
لم یرى اهللا في شعبه إثًما وال تعًبا، بل یجد فیه بّر المسیح وسّر راحته، یصیر موضع سروره. لقد أخرجه من أرض 
العبودیة وعبر به إلى الراحة واهًبا إیاه الغلبة على قوات الظلمة (العیافة والعرافة). أقامه كعروس المقدسة، كإمرأة 

لألسد الخارج من سبط یهوذا، لبوة تنجب أشباًال أقویاء...الخ. 

یبدأ نبوته الثانیة الخاصة بأعمال السید المسیح الخالصیة بقول: "قم یا باالق". مع أن باالق كان واقًفا عند محرقته 
)، لكنه یأمره "قم یا باالق". إن كانت كلمة "باالق" تعني "المتلف" أو "المخرب"، فإن الدعوة ١٧مع رؤساء موآب (ع

هنا موجهة إلى جماعة األمم التي عاشت زماًنا طویًال تتعبد لألوثان فصارت بكل طاقتها في حالة سقوط وانهیار، بل 
صارت متلفة للنفس وُمخربة للقلب، لهذا صارت إلیها الدعوة أن تقوم مع السید المسیح القائم من األموات فال تصیر 

بعد مخربة وال متلفة، بل تحمل طبیعة الحیاة المقامة فیها. 

هذه هي الدعوة التي سمعها شاول الطرسوسي الذي كان یخرب كنیسة اهللا ویتلفها بإفراط: "قم وادخل المدینة فیقال لك 
). لقد نادى الرب اإلنسان وهو ملقى في الطریق محطم النفس ودعاه أن یتمتع بالقیامة ٦: ٩ماذا ینبغي أن تفعل" (أع

معه لیدخل المدینة الجدیدة وهناك یعرف كیف یسلك في الرب. لقد تمتع بالقیامة، لهذا صارت كلماته الكرازیة تدور 
). ١٤: ٥حول خبرة القیامة، إذ یقول: "قم من األموات فیضيء لك المسیح" (أف

"اصغ إلّي یا ابن صفور"؛ إن كانت كلمة "صفور" تعني "عصفور"، فإن باالق وهو كالعصفور الساقط بال ثمن في 
). ٦: ١٢عیني الناس لكنه لیس منسًیا عند اهللا (لو

، لْیَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَیْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَیْنَدمَ "

! َهل َیُقوُل َوال َیْفَعُل؟

). ١٩!" (عَأْو َیَتَكلُم َوال َیِفي؟

لقد وعد أنه یبارك شعبه، وهو ملتزم بالوعد، ال بأن ینطق بكلمات البركة إنما ملتزم "أن یفعل، وأن یفي". مباركته 
لشعبه تكلفه الكثیر، إذ یلتزم أن یحمل أجرة اللعنة التي سقطوا فیها تحتها حامًال عار الصلیب عنهم، ویقول فیقیمهم 

إلى الحیاة المباركة الجدیدة. یدخل بهم إلى قوة قیامته، فال یظهر فیهم إثم وال یوجد فیهم تعب. إنهم یتمتعون ببره 
عوض إثمهم، وبراحته عوض تعبهم. 

. لقد حّل وسط شعبه وملك فیهم بصلیبه، معلًنا كمال )٢١" (عالرَّبُّ ِإلُهُه َمَعهُ . َوُهَتاُف َمِلٍك ِفیهِ "النبوة هكذا: یكمل 
. هذه هي الحریة، أنه وهبهم فصًحا حقیقًیا بعبوره بهم من )٢٢" (عَاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ "حریتهم فیه وبه. لهذا یقول: 

أرض العبودیة إلى حریة مجد أوالد اهللا. 

. الرئم هو حیوان یرجح أنه )٢٢" (علُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ "هذا العبور اإللهي في حیاة المؤمنین یتم بقوة وبسرعة فائقة 
)، ال یمكن ٨: ٢٤األوروخس، نوع من الثور الوحشي إنقرض من العالم، یمتاز بسرعته الفائقة، وقوته العظیمة (عد

). یشیر الرئم إلى السید المسیح ١٢-٩: ٣٩إحناء عنقه للنیر أو تسخیره لخدمة اإلنسان في األعمال الزراعیة (أي
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)، قیل "قرناه قرنا رئم، بهما ینطح الشعوب مًعا إلى أقاصي ٢٢: ٨القائم من األموات، إذ له قرن عالمة الملك (دا
). ٣٣: ١). وكأن السید القائم من األموات یملك روحًیا على الشعوب، وال یكون لملكه نهایة (لو٧: ٣٣األرض" (تث

ِإنَُّه لْیَس ِعَیاَفٌة َعلى َیْعُقوَب َوال "إذ یملك الرب على األمم روحًیا یحطم كل قوى الشیطان تحت أقدامهم، إذ یقول: 
. )٢٣" (عِعَراَفٌة َعلى ِإْسَراِئیل

إن كان اهللا قد حّرم إستخدام العیافة والعرافة بواسطة شعبه، أي معرفة الغیب عن طریق السحر، مستخدمین في ذلك 
حیوانات وطیور معینة، هذه التي إعتبرها الكتاب "دنسة"، لیس ألجل ذاتها وٕانما بسبب إساءة اإلنسان إستخدامها، في 
نفس الوقت یعطي الرب طمأنینة ألوالده أنه ال یستطیع أحد أن یستخدم السحر لضررهم ما دامو محفوظین في یده. 

إذ ملك الرب على شعبه ال یستطیع الشیطان بكل فنون سحره أن یسیطر علیهم، فتوجد الكنیسة كإمرأة األسد (لبؤة) 
...هذه هي صورة )٢٤" (عُهَوَذا َشْعٌب َیُقوُم َكلْبَوٍة َوَیْرَتِفُع َكَأَسدٍ "تتمتع بقیامة عریسها وترتفع معه إلى سمواته: 

الكنیسة الحیة وأوالدها األقویاء كأشبال یحملون قوة مسیحهم األسد الغالب. 

: [في الواقع األسد والشبل ال یخشیان أي حیواٍن آخر...بل كل الحیوانات تخضع لهما. العالمة أوریجانوسیقول 
)، یستطیع أن یقول: "قد صلب العالم لي وأنا ٢٤: ١٦هكذا إذ یحمل المسیحي الكامل صلیبه ویتبع المسیح (مت

) ویدوس كل شيء تحت قدمیه، قاهًرا كل شيء. بالحق یحتقر كل ما في العالم ویرذله، مقتدًیا ١٤: ٦للعالم" (غل
]. ×ÐÏ)٥: ٥باألسد الخارج من سبط یهوذا (رؤ

. هذا الشعب الذي صار الذي صار )٢٤" (عال َیَناُم َحتَّى َیْأُكل َفِریَسًة َوَیْشَرَب َدَم َقْتلى"یختم النبوة الثانیة بقوله: 
). إنه یجاهد ١٢: ١١عروًسا لألسد ال یستریح حتى یأكل فریسة، أي حتى یغتصب ملكوت السموات إغتصاًبا (مت

كل أیام غربته حتى النفس األخیر من أجل التمتع بالملكوت. أما قوله "یشرب دم قتلى" فال تحمل مفهوًما حرفًیا، بل 
)، مشیًرا إلى التمتع بدم السید المسیح الذي ذبح ١٤: ٣٢كما قیل في سفر التثنیة "دم العنب شربته خمًرا" (تث

لخالصنا. 

إن كان السید المسیح قد ربض على الصلیب فحطم إبلیس كفریسة، وأهلك جنوده الشریرة، هكذا باإلتحاد معه نحمل 
روح الغلبة على الشیطان وكل أرواحه المقاومة. 

أخیًرا نالحظ أنه في النبوة األولى قد أعلن سّر بركة هذا الشعب أنه مرتفع على الجبال الشاهقة ال تقدر سهام اللعنات 
الشیطانیة أن تقترب إلیه، إنه شعب فرید (روحًیا) ینمو ویتكاثر روحًیا. أما في هذه النبوة فیؤكد عدم إمكانیة لعنته، 
لقد یئس تماًما من ذلك أوًال ألن مواعد اهللا ثابتة ال تتغیر، وألنه حالًیا بال لوم وال شّر، وألنه قوي بأعماله الماضیة 

(خروجه من مصر) وأعماله الحاضرة (كلبوة یقوم وكأسٍد یرتفع). بهذا لم یعد أي رجاء لباالق. 
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 تغییر المكان ثانیة – ٥

العالمة لم یعد لباالق إالَّ أن یطلب من بلعام أن یغیر موضعه مرة أخرى لعل اهللا یأذن له بلعنهم، وكما یقول 
: [ظن الملك البائس أنه لم تتهیأ األماكن المناسبة لسحر بلعام ألجل تحقیق اللعنات، ولم یدرك أن األمر أوریجانوس

]. ÐÐÎیحتاج إلى اإلرادة. لقد ظن أنه ینجح بتغییر الموضع

لقد دعاه إلى رأس (قمة) فغور، التي تعني قمة الفجور أو الملذات. أراد أن یسحب نظره من اهللا إلى الفجور 
والملذات. والعجیب أن هذا الموضع كما یوضح الكتاب "یشرف على وجه البریة" فحیث توجد الملذات الزمنیة یوجد 

الجفاف الروحي والتغرب عن اهللا. 
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 (تابع) نبوات بلعام –األصحاح الرابع والعشرون 
یحوي هذا األصحاح: 

 ١٤ - ١ نبوته الثالثة   – ١

 ١٩ - ١٥ نبوته الرابعة   – ٢

 ٢٥ - ٢٠ نبوته الخامسة   – ٣

 نبوته الثالثة – ١

إذ جاء باالق ببلعام إلى رأس الملذات لیعزله عن الرب فینطق بلعناته الخاصة عوض بركة الرب أدرك بلعام على 
العكس أنه لن یقدر أن یتصرف من ذاته فتنبأ للمرة الثالثة، بظروٍف إختلفت عن النبوتین السابقتین من جهة: 

). ١لم یستخدم الفأل أي السحر كعادته (ع .أ

 ).٢لم ینسحب إلى مكاٍن منعزل بل ذهب مباشرة متجًها نحو الشعب ومعسكرهم (ع .ب

 ).٤، ٢حل علیه روح الرب فانفتحت عیناه لرؤیة الموقف في أكثر وضوح (ع .ج

 توقف بلعام عن استخدامه كل فنون السحر لیس حًبا في اهللا وٕایماًنا به، وٕانما غالًبا إدراًكا عدم إستخدامه الفأل: .أ
: [نستطیع أن نتساءل العالمة أوریجانوسلعجز شیاطینه تماًما عن مساندته في تمكینه من النطق بلعناته. یقول 

بماذا عرف بلعام أنه قد حسن في عیني الرب أن یبارك إسرائیل؟! لقد الحظ أنه عندما أحرق الذبائح لم یتقدم 
شیطان واحد وال تجاسرت سلطة معایدة أن یظهر بالقرب من ضحایاه، فقد إبتعد خدام الشّر الذین إعتادوا على 

].، أوًال تعلن شوق اهللا لمباركة إسرائیل الجدید أي الكنیسة، كما یرى البعض فیها ÐÐÏمساعدته في تقدیم لعناته
نبوة عن عودة الیهود عن جحودهم وعدم إیمانهم فیقبلوا السید المسیح في آخر األزمنة، ویتمتعوا بالبركة الروحیة 

عوض العنصریة الصهیونیة. 

 ثم عن أحداث الصلیب ٩ إذ تنبأ قبًال عن التجسد (النبوة األولىإنسحابه لیرى معسكر الجماعة المقدسة: .ب
والقیامة (النبوة الثانیة) إنفتحت عیناه لرؤیة الكنیسة المتحدة بالمسیح المتمتعة ببركة الخالص، لهذا انطلق مباشرة 

 لیعاینها.

 لما كانت النبوة التالیة تخص یوم البنطقستي، یوم میالد الكنیسة المتمتعة بالخالص بالمسیح حلول الروح علیه: .ج
یسوع خالل عمل الروح القدس لهذا "كان علیه روح الرب". لكن لألسف كشر الروح له عن أسرار اهللا في 

معاملته للبشریة، فانفتحت عیناه دون قلبه، وعوض التوبة إزداد عجرفة وكبریاء، قدم معرفة دون إتضاع، وامتأل 
 قلبه جفاًفا بسبب محبته للفضة.

221 In Num., hom 17. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

فشمل أمرین: الشعب الذي یراه بعینیه الجسدیتین كنواة مقدسة، والشعب الذي یراه بعیني النبوة موضوع النبوة أما 
بكونه كنیسة العهد الجدید التي تقوم بواسطة الروح القدس في یوم البنطقستي كجسد المسیح یسوع. 

فمن جهة الشعب الذي یراه أمامه بعینیه الجسدیتین یرى في: شعًبا مملوء جماًال "ما أحسن خیامك یا یعقوب..."، 
مثمًرا على الدوام "كأودیة ممتدة كجناٍت على نهر"، یحمل كرامة الحاضر "مثل سرعة الرئم" وفي المستقبل القریب 

"یأكل أمًما"، وأخیًرا عن أثره على من هم حوله وٕاهتمام اهللا به. هذه نبوة تحققت فعًال في بدء إنطالق هذا الشعب ، 
لكنها انتزعت عنهم بإنكارهم المسّیا المخلص، فصارت هذه النبوة میراثًا إلسرائیل الجدید، الكنیسة التي جاءت من 

األمم، وفیما یلي شرح مبسط للنبوة: 

،  َوْحُي الرَُّجِل الَمْفُتوِح الَعْیَنْینِ ،َوْحُي َبلَعاَم ْبِن َبُعورَ "

، َوْحُي الِذي َیْسَمُع َأْقَوال اهللاِ 

. )٤-٣(ع "الِذي َیَرى ُرْؤَیا الَقِدیِر َمْطُروحًا َوُهَو َمْكُشوُف الَعْیَنْینِ 

 هكذا: [من المدهش أن یمتدح بلعام بمثل هذا المدیح...كیف یكون بلعام مفتوح العینین هذا العالمة أوریجانوسیعلق 
الذي سّلم نفسه للعرافة والسحر؟!...لقد إستحق هذا المدیح العظیم إذ قیل عنه "فكان علیه روح اهللا"، "ووضع الرب 

)، األمر الذي ال نجده حتى في موسى أو في نبي آخر، أن یرتفع إلى مكاٍن عال ١٦: ٢٣كالًما في فمه" (
]. ÐÐÐهكذا

جاءت كلمات بلعام عن نفسه "الرجل المفتوح العینین" تشیر إلى حالة المؤمن في كنیسة العهد الجدید حیث رفع 
البرقع، فانكشفت أعماق الشریعة وحل الحق عوض الظل، وتحققت النبوات. صار اإلنسان "یسمع أقوال اهللا" لیس 
خالل حروف بل مسجلة بالحب على الصلیب في ابنه الوحید، و"یرى رؤیا القدیر" لیس خالل أحالم كدانیال أو 
إعالنات رمزیة بل كما قال الرسول "ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجٍه مكشوف كما في مرآة تتغیر إلى تلك 

). ١٨: ٣كو٢من مجٍد إلى مجد كما من الرب الروح" (عینها الصورة 

لقد صار اإلنسان بالخطیة مفتوح العینین إذ تعرف على الشّر ومارسه، وبالمسیح یسوع ربنا صار مفتوح العینین 
: [قالت الحیة لحواء بأن العالمة أوریجانوسیتعرف على األمور اإللهیة السماویة ویعیشها في حیاتنا الیومیة. یقول 

). لكن ٧: ٣)، فأكلت ویقول الكتاب "وانفتحت أعینهما" (تك٥: ٣"اهللا عالم أنه یوم تأكلین منه تنفتح أعینكما" (تك
]. ÐÐÑیوجد نوعان من األعین: األعین التي تنفتح بالخطیة، وأعین نظهر بها آدام وحواء قبل أن تنفتح هذه األعین

وقد جاء السید المسیح لیفتح البصیرة الداخلیة الروحیة التي كانت عمیاء، ویعمي هذه األعین التي تتعرف على الشّر 
وتشتهیه. لهذا یقول: "لدینونة أتیت أنا إلى هذا العالم حتى یبصر الذین ال یبصرون (أي تنفتح البصیرة الروحیة) 

222  Ibid. 
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). ما أحوجنا ٣٩: ٩ویعمي الذین یبصرون (أي تغلق أعین الشّر التي فتحها الشیطان بناء على نصیحة الحیة)" (یو
أن یفتح الرب أعیننا على السمویات ویغلقها نحو الشرّ !! 

خالل نصیحة الحیة إنفتحت أعین اإلنسان على الشّر فصار أعمى، وخالل السید المسیح انغلقت عینیه عن الشّر 
لتتفتحا على اإللهیات فصار بصیًرا أو مستنیًرا. 

. في الترجمة السبعینیة "ما أحسن )٥" (عَما َأْحَسَن ِخَیاَمَك َیا َیْعُقوُب َمَساِكَنَك َیا ِإْسَراِئیلُ !"إذ إنفتحت عیناه قال: 
ماسكنك یا یعقوب، خیامك یا إسرائیل". إن كان المسكن یشیر إلى حالة اإلستقرار فإن الخیمة تشیر إلى حالة التحرك 
المستمر. فالكنیسة في حالة إستقرار بكونها جسد المسیح السّري، مستقرة في حضن اآلب، وفي نفس الوقت هي دائمة 

الحركة والنمو، تنطلق بالروح القدس من مجٍد إلى مجد لكي یبلغ أعضاؤها إلى قیاس ملء قامة المسیح. بالمسكن 
أراد إعالن دخولنا إلى اإلتحاد مع اهللا في ابنه یسوع المسیح بواسطة روحه القدوس فتعرفنا على أسرار معرفة الثالوث 

القدوس كخبرة نعیشها ونمارسها، وبالخیام أراد تأكید حالة النمو المستمر في المعرفة، ننطلق بقیامنا من خبرة إلى 
) كالبدو الرحل ال نتوقف عن طلب ١٣: ٣خبرة، وندخل من معرفة إلى معرفة...بهذا "نمتد إلى ما هو قدام" (في

المزید من المعرفة الروحیة حتى نراه وجًها لوجه. 

َكَأْوِدَیٍة ُمْمَتدَّةٍ . َكَجنَّاٍت َعلى َنْهرٍ . َكَشَجَراِت ُعوٍد َغَرَسَها الرَّبُّ . َكَأْرَزاٍت َعلى ِمَیاهٍ . َیْجِري َماٌء ِمْن ِدالِئِه َوَیُكوُن "
. )٧، ٦" (عَزْرُعُه َعلى ِمَیاٍه َغِزیَرٍة َوَیَتَساَمى َمِلُكُه َعلى َأَجاَج َوَتْرَتِفُع َمْملَكُتهُ 

یا لها من صورة حیة لیوم النطقستي، یوم میالد كنیسة المسیح المقدسة بالروح القدس! لقد وهبها اإلستقرار كمساكن 
مقدسة وأعطاها حیویة النمو الدائم كخیاٍم دائمة الحركة. اآلن یراها بلعام أودیة بال حدود وجنات مثمرة على الدوام! 

جاءت الترجمة السبعینیة: "كحدائق (غابات صغیرة) مظللة، كجنات على نهر، كخیام نصبها اهللا، كأرزات على میاه. 
). هنا یبرز عمل الروح ٧، ٦یأتي رجل من زرعه ویحكم على أمم كثیرة، وتتسامى مملكة جوج، وتتزاید مملكته" (ع

القدس في حیاة الكنیسة، فیجعلها كالغابات المظللة التي تستضیف الحیوانات والطیور، وكجناٍت على نهر تفرح قلب 
اإلنسان وتعید إلیه سالمه المفقود، وكخیاٍم نصبها اهللا فصارت مقدسة تتحرك نحو صانعها لتستریح فیه، وكأرزاٍت 

مرتفعة ومستقیمة، وكرجٍل یحكم بسلطان ال یقدر الشیطان بكل جنوده علیه! 

 صغیرة مظللة، كجنات "كغابات على هذا النص، قائالً : [یقدم بلعام صورة ساحرة وعجیبة: العالمة أوریجانوسیعلق 
. الذین یتعبون في الطریق یسیرون خالل "األشجار المظللة" التي ه"على نهر، كخیام نصبها اهللا، كأرزات على میا

هي جماعة األبرار وطغمة األنبیاء القدیسین. هؤالء تتذوق أرواحهم الرطوبة تحت ظل المعاني التي یجدونها في 
كتابتاهم وفي سیرهم وتعالیمهم، متلذذین من عمق األشجار!...إنهم كجناٍت على نهر، یحملون صورة الفردوس حیث 

یوجد فیه شجر الحیاة على األنهار أي الكتابات اإلنجیلیة والرسولیة...مخلصنا هو النهر الذي یفرح مدینة اهللا 
). أیًضا ١٣: ٤). بالروح القدس أیًضا ال یصیر لنا فقط النهر بل ینبوع میاه توهب لنا في بطوننا (یو٥: ٤٦(مز
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اآلب یقول: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة" الذي هو مدصر هذه األنهار (المیاه). لهذا ینصب اإلسرائیلیون خیامهم 
]. ÐÐÒلیستقوا من هذه األنهار، هذه الخیام التي نصبها اهللا نفسه

ما أجمل الكنیسة وما أعظمها فقد نصب اهللا نفسه خیامها على األنهار المقدسة لتستقي من ینابیع معرفة الثالوث 
القدوس، تفرح باآلب "ینبوع المیاه الحیة" واالبن "نهر الحیاة" والروح القدس الذي یفجر ینابیع میاه حیة داخل النفس! 

ماذا یعني نصب الخیمة على المیاه المقدسة إالَّ غرس المؤمنین في میاه المعمودیة المقدسة، حیث یخلع اإلنسان كل 
وصمة للخطیة ویحمل اإلنسان الجدید على صورة خالقه. في الجرن یغرس عضًوا في جسد المسیح، یصیر هیكًال 

للروح القدس، ویتمتع بحق اإلستقرار في حضن اآلب بكونه إبًنا له. 

بهذا تتحول الكنیسة إلى غابات مظللة، یلجأ إلیها كل إنسان لیستریح تحت ظاللها من ضربات شمس التجارب 
: ٤الحارقة للنفس. وتصیر كجناٍت على نهر، تناجي عریسها قائلة: "لیأت حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش

). ویجیبها عریسها متهلًال "قد دخلت جنتي یا أختي العروس، فقطفت مري مع طیبي، أكلت شهدي مع عسلي، ١٦
). ١: ٥شربت خمري مع لبني، كلوا أیها األصحاب، اشربوا واسكروا أیها األحباء" (نش

: [هذه الخیم هي أیًضا كأرزات على میاه، األرز هنا ال العالمة أوریجانوستصیر كأرزات على میاه، وكما یقول 
)، لكي ینضج ٨: ٨٠یحمل الكبریاء الشریرة، إنما هو "أرز اهللا" الذي یسند فروع الكرمة التي نقلت من مصر (مز

]. ÐÐÓالثمر ویغطي ظلها الجبال

"یأتي رجل من زرعه ویحكم عن دوره في حیاتها الكرازیة، فقال: تحدث إذ رأى عمل الروح القدس في حیاة الكنیسة 
 فإن السید المسیح یأتي متجسًدا من بیت إسرائیل، هذا الذي یملك روحًیا على أمٍم كثیرة خالل عمل على أمم كثیرة"

: [إنه المسیح الذي خرج من ذریة إسرائیل حسب الجسد. العالمة أوریجانوسالروح اهللا القدوس في كنیسته. یقول 
كیف یملك على األمم؟ هذا ال یحتاج إلى شرح، خاصة إن قرأنا ما یقوله اآلب: "إسألني فأعطیك األمم میراثًا لك، 

). لكن ماذا یعني "یتسامى ملكه على جوج؟ إن "جوج" تعني فوق السطوح، فال ٨: ٢وأقاصي األرض ملًكا لك" (مز
نأخذ النص بكونه إسم شعب معین...إنما یعني "یتسامى مملكته فوق السطوح وتنمو مملكته". التسامي فوق السطوح، 

فوق الذین یشغلون األجزاء الفضلى ویسكنون المرتفعات العالیة...لهذا السبب أظن أن المخلص یقول: "والذي على 
)، محذًرا الذین بلغوا درجات الكمال العلیا أالَّ ینزلوا عنها إلى ١٧: ٢٤السطح فال ینزل لیأخذ من بیته شیًئا" (مت

األماكن السفلى والدنیئة في هذا العالم..أما نمو مملكته فیعني تزاید الكنائس وتكاثر المؤمنین، فترتفع مملكته إلى أن 
]. ÐÐÔ)٢٦، ٢٥: ١٥كو١"یضع اآلب جمیع األعداء تحت قدمیه، آخر عدو یبطل هو الموت" (

إذن تنمو الكنیسة في إتجاهین، نمو كل مؤمن نحو الكمال لیرتفع فوق السطوح ویبلغ السمویات، ونمو لیضم الكثیرین 
إلى معرفة اهللا، أي الكرازة في العالم. 

224 Ibid. 

225 Ibid. 
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، كأن غایتها إنطاق النفس وعبورها من أرض العبودیة )٨" (عَاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ "أما عالمات هذه الكرازة فهي: 
متجهة نحو أرض الموعد كما انطلق الشعب القدیم. ویرى البعض في هذه العباره إشارة إلى هروب السید المسیح إلى 

: [أخرجه اآلب من العالمة أوریجانوسأرض مصر، لكي یدعى من مصر فیعبر باألمم إلى طریق اإلیمان. یقول 
]. ÐÐÕمصر، وجعله یأتي إلیه، لكي یفتح الطریق للذین هم من مصر هذا العالم فیصعدون نحو اهللا

) أنها تشیر إلى الكرازة ٢٢: ٢٣، وقد رأینا في تفسیرنا لألصحاح السابق ()٨" (علُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ  "یكمل قائالً : 
). ١٧: ٢٣بالسید المسیح بقوة لیملك روحًیا إلى أقاصي األرض (تث

. خالل هذه الكرازة یحطم الروح القدس أفكار الشّر في )٨" (عَیْأُكُل ُأَممًا ُمَضاِیِقیهِ . َوَیْقِضُم ِعَظاَمُهْم َوُیَحطُِّم ِسَهاَمهُ "
اإلنسان التي كانت كاألمم المقدومة للنفس، یقضم عظامهم أي الشهوات الجسدیة، ویحطم سهام التجارب الشریرة. 

بهذا ینقل الروح القدس اإلنسان نفًسا وجسًدا إلى الحیاة المقدسة، واهًبا إیاه روح الغلبة والنصرة. 

. یحدث العریس )٩" (عَجَثَم َكَأَسدٍ . َرَبَض َكلْبَوةٍ . َمْن ُیِقیُمهُ ! ُمَباِرُكَك ُمَباَرٌك َوالِعُنَك َملُعونٌ "أما موضوع الكرازة فهو: 
والعروس مًعا، ألنهما متحدان، فقد جثا العریس كأسد على الصلیب وربضت معه عروسه، من یقیمهما؟! یقوم السید 

بسلطانه، إذ قال "لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها"، وهیأ عروسه قوة القیامة. بهذا حملت الكنیسة 
إمكانیات عریسها، فصار من یباركها یتبارك بعریسها، ومن یلعنها یحمل غضب عریسها. 

إشتعل غصب باالق على بلعام وصفق بیدیه عالمة الحیرة الشدیدة والعجز عن التصرف، لم یبقى له إالَّ 
التهدید..."اهرب إلى مكانك...هوذا الرب منعك من الكرامة!". وشعر بلعام أنه ال عالج للموقف لهذا قرر أن یرجع 

إلى شعبه، لكنه قبل أن ینطلق نطق بنبوتین أخریتین (الرابعة والخامسة) دون أن یطلب منه باالق أن یتكلم. 

 نبوته الرابعة – ٢

قلنا أن النبوة األولى ركزت باألكثر على رؤیة إسرائیل الجدید من خالل التجسد، والثانیة من خالل الصلب والقیامة، 
الكنیسة الكرازي دون أن یفصل هذه األعمال عمل والثالثة من خالل الروح القدس، واآلن یوضح باألكثر عن 

الخالصیة عن بعضها البعض. 

بدأ مقدمته بذات الكلمات التي نطق بها في مقدمة النبوة السابقة لكنه یضیف هنا عبارة عجیبة ال یجرؤ نبي أن ینطق 
. لماذا نطق بهذه الكلمات؟ هل ألنه ما رآه وتعرف علیه یفوق كل إدراك بشري، لم )١٦" (عَوَیْعِرُف َمْعِرَفَة الَعِليِّ "بها: 

یكن یتوقعه قط فحسب في نفسه أنه قد أدرك معرفة العلي؟ أو ألنه تعرف على أسرار االبن الوحید الذي قال "ال أحد 
)، وكأنه یرید أن یؤكد أن االبن المتجسد والذبیح ٢٧: ١١یعرف اآلب إالَّ االبن ومن أراد االبن أن یعلن له" (مت

یكشف له أسرار اآلب؟! أو ألنه دخل خالل النبوة إلى یوم البنطقستي والتقي بالروح القدس الذي "یفحص كل شيء 
)؟! أو لعله كإنساٍن قد تمتع بهذه العطایا وأدرك هذه األسرار أراد أن یمییز بین معرفته ١٠: ٢كو١حتى أعماق اهللا" (

السابقة ومعرفته الحالیة، قبًال كان یستخدم فنون السحر والعرافه ویعتمد على الشیاطین مدعًیا معرفة المستقبل، أما 

227  Ibid. 
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نبواته هذه فهي عطیة اهللا، إنها معرفة اهللا الصادقة ال الشیاطین المضللة. ویرى البعض أن بلعام كإنساٍن غیر نقي 
القلب إذ تمتع بعطایا اهللا ومعرفته تحول إلى الكبریاء واإلعتداد بالذات عوض اإلتضاع واإلنسحاق. 

. من الذي یراه ولكنه كمن هو بعید؟  )١٧" (عَأَراُه َولِكْن لْیَس اآلنَ . أُْبِصُرُه َولِكْن لْیَس َقِریباً "یقول: 

، َیْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َیْعُقوَب َوَیُقوُم َقِضیٌب ِمْن ِإْسَراِئیل"

 َفُیَحطُِّم َطَرَفْي ُموآَب َوُیْهِلُك ُكل َبِني الَوَغى. 

 َوَیُكوُن َأُدوُم ِمیَراثًا َوَیُكوُن َسِعیُر َأْعَداُؤُه ِمیَراثاً . 

 َوَیْصَنُع ِإْسَراِئیُل ِبَبْأسٍ . 

. )١٩-١٧" (عَوَیَتَسلُط الِذي ِمْن َیْعُقوَب َوَیْهِلُك الشَّاِرُد ِمْن َمِدیَنةٍ 

. وبحسب الترجمة السبعینیة یقول: "سأشیر إلیه ولكن )١٧" (عَأَراُه َولِكْن لْیَس اآلنَ . أُْبِصُرُه َولِكْن لْیَس َقِریباً "یقول 
 عاًما على ١٥٠٠لیس اآلن، أباركه ولكنه لم یقترب" رآه بروح النبوة أو أشار إلیه لكنه بعید عنه، إذ بقي أكثر من 

) فیقترب إلى األمم ویفهم المجوس ٤: ٤تجسده حین نطق بلعام، إنه یشیر إلیه من بعید حتى یأتي ملء الزمان (غل
هذه الكلمات. حینئذ یباركون الرب مقدمین قلوبهم وحیاتهم مع ذهبهم ولبانهم ومرهم. یقول بلعام "أبارك" لكنه لم یقترب 

بعد، یأتي وقت یقترب فیه الرب فتنفتح ألسنة األمم بكلمات التسبیح والبركة. 

، فیحمل نبوة عن الهوت السید وناسوته، فهو "ِمْن ِإْسَراِئیل(إنسان) َیْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َیْعُقوَب َوَیُقوُم َقِضیٌب أما قوله: "
الكوكب السماوي الذي جاء تمجسًدا لیملك (قضیب) على قلوب البشریة. وكما سبق فقلنا أن هذه النبوة سجلت في 

كتب أبناء المشرق، خاللها تعرف المجوس على الملك المولود حین ظهر لهم النجم في المشرق. 

بظهوره كوكًبا منیًرا في قلوب األمم خالل الكرازة باإلنجیل "یحطم طرق موآب". إن كان رؤساء موآب یعني تحطیم 
عمل الشیطان وخداعاته الیمینیة (البّر الذاتي) والشمالیة (الخطایا والنجاسات). الكرازة باإلنجیل تحرر موآب من 

: [هذا المولود من إسرائیل یحطمهم عندما یجرد الریاسات والسالطین العالمة أوریجانوسرؤسائه، أو كما یقول 
]. ÐÐÖ)، فیخلص الموآبیین ویقودهم إلى معرفة الرب١٥: ٢ویشهرهم جهاًرا على صلیبه (كو

 أنه بعد قتل العالمة أوریجانوس، وفي الترجمة السبعینیة: "ویهلك بني شیث". یرى )١٧ (ع"َوُیْهِلُك ُكل َبِني الَوَغى"
هابیل أنجبت حواء "شیث" الذي خرج منه كل جنس البشر، أما نسل قایین فأهلكه الطوفان. هذا الجنس صار غنیمة 

للشیاطین. لهذا إذا جاء السید وصارت كلمة الكرازة باإلنجیل حطم الشیطان وسبي هؤالء الذین كانوا تحت قبضته، 
). هنا یهلك السید الشّر الذي فیهم ویقتنیهم أسرى للخالص، لیدخل بهم إلى سمواته. ٨: ٤فصار كغنیمة للسید (أف

228 In Num., hom 18. 
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: [إني أشتهي أن أكون أنا أیًضا أسیر المسیح، یقتادني مع غنائمه، ویحفظني مقیًدا العالمة أوریجانوسلهذا یقول 
]. ×ÐÐ)، كما كان الرسول بولس یقول مفتخًرا١: ٣برباطاته، فاستحق أن یقال عني: "أسیر یسوع المسیح" (أف

. قلنا قبال أن أدوم تعني إنساًنا دموًیا )١٨" (عَأْعَداُؤُه ِمیَراثاً (عیسو) َوَیُكوُن َأُدوُم ِمیَراثًا َوَیُكوُن َسِعیُر "یقول بلعام: 
محًبا للقتال، وسعیر تعني "شعر". فإن أدوم ربما یشیر إلى النفس البشریة وقد فسدت بالخطیة فصارت محبة للقتال، 

وسعیر تشیر إلى الجسد الملوء شعًرا وكأنه الكرازة باإلنجیل یملك اهللا على النفس والجسد مًعا، فینزع عنا اإلنسان 
العتیق العامل في نفوسنا وأجسادنا ونوهب اإلنسان الجدید كمیراث اهللا فینا. 

 أن أدوم كما سعیر یشیران إلى الجسد، بكون أدوم یشیر إلى الدم (الجسد) وسعیر إلى العالمة أوریجانوسیرى 
)، عدو الروح. ولكن في مجيء المسیح إذ ١٧: ٥الشعر. لهذا یعلق قائالً : [أدوم هو الجسد الذي یقاوم الروح (غل

نخضع الجسد للروح برجاء القیامة یحصل الجسد أیًضا على المیراث. ألنه لیس فقط النفس كانت عدًوا للروح بل 
]. ÐÑÎالجسد أیًضا، فبإطاعته للروح القدس یكون له نصیب في المیراث اآلتي

، فإن المؤمن وقد خضع بنفسه وجسده لعمل الروح القدس وصار میراثًا للرب، )٩" (عَیْصَنُع ِإْسَراِئیُل ِبَبْأسٍ "أما قوله: 
یصیر رجل بأس ال یقدر عدو الخیر على مقاومته. حقا ال یعود یحارب جسده وعواطفه وأحاسیسه، بل تتجند هذه 

جمیعها ال لمحاربة النفس بل لمحاربة الخطیة، ویصیر الجسد الذي كان ثقًال على النفس معیًنا لها. 

. من هذا الذي یظهر أو )١٩" (عالِذي ِمْن َیْعُقوَب َوَیْهِلُك الشَّاِرُد ِمْن َمِدیَنةٍ (یظهر) َوَیَتَسلُط "لهذا یكمل قائالً : 
یتسلط إالَّ السید المسیح الذي خرج من إسرائیل، یتجلى في حیاة اإلنسان المؤمن ببهاء مجده، ویهرب الشیطان الشارد 
من مدینة اهللا (القلب). یدخل السید المسیح إلى القلب بصلیبه فیهلك الشیطان وال یكون له موضع في داخل النفس. 

یتسلط اإلنسان الجدید الحامل سمات المصلوب ویهرب اإلنسان القدیم بأعماله. 

 نبوته الخامسة – ٣

لقد رأى عمالیق فنطق بالنبوة الخامسة واألخیرة، وٕان كان البعض یعتبرها جزًءا ال یتجزأ من النبوة الرابعة. 

ُل الشُُّعوِب َوَأمَّا آِخَرُتُه َفِإلى الَهالكِ "یقول:  . إن أول حرب تمت في البریة كانت ضد عمالیق، )٢٠" (عَعَماِلیُق َأوَّ
لهذا قال أن عمالیق أول الشعوب وقد بقوا في حرٍب مستمرة مع هذا الشعب حتى إنتهى عمالیق في أیام حزقیا 

). ٤٣: ٤أي١(

) نسمع عن الملوك رجعوا إلى عین مشفاط (الدینونة) التي هي قادش (مقدس) ٧: ١٤إن عدنا إلى سفر التكوین (
وضربوا كل بالد العمالقة. لهذا حیث تقوم الدینونة ویفرز البشر عن البّر، والنجاسة عن التقدیس یقتل العمالقة في 

العالمة قادش أي في المقدسات. وكأنه حیث توجد القداسة ال یمكن أن یوجد العمالقة (جنود الشرّ )...یقول 
: [إًذا الذین یلتفون حول المقدسات (قادش) ویهتدون إلى التقدیس والطهارة یقتلون عمالیق ویزیلونه هذا أوریجانوس

229  Ibid. 
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الذي یقتنص الشعب بسرعة ویجعله منحرًفا...في القداسة (قادش) التي هي عین شفاط (الدینونة)...وبقلب طاهر 
یتأمل عقاب الخطاة وسعادة األبرار، بهذا یصارع لیطرح أمراء عمالیق. أما الذین ال یهتدون إلى قادش أي القداسة وال 
إلى عین الدینونة فال یتأملون یوم الدینونة القادم. هؤالء یخضعون ألمراء عمالیق. یخطفهم عمالیق بسرعة ویفترسهم 

]. ÐÑÏوینحرف بهم بعیًدا عن اهللا

) نسمع أیًضا عن عمالیق بن الیفاز بكر عیسو الذي ولدته أمه تمناع. هذا هو ١٢، ١١: ٣٦إن عدنا إلى التكوین (
، وأمه تمناع التي تعني ÐÑÐعمالیق المقاوم ألوالد اهللا الذي ینبغي مقاومته، والده الیفاز الذي یعني "الهي شتتني"

"ممتنعة"...هنا عمالیق ثمرة اإلضطراب والتشتت بعیًدا عن اهللا واإلمتناع عن الرجوع إلیه. إنه یمثل حالة التغرب عن 
اهللا واإلمتناع عن اللقاء معه. لهذا حسب أول عدو لشعب اهللا ألنه مقاوم لشعب اهللا ولشعبه، یلتقي بأوالد اهللا في 

البریة لیهلكهم. 

إن كان عمالیق یمثل باكورة المقاومة هللا في شعبه، فإن السید المسیح یمثل باكورة الطاعة هللا فیهم، لهذا جاء السید 
 وفي "َوَأمَّا آِخَرُتُه َفِإلى الَهالكِ ") لیهلك باكورة الشّر أي عمالیق. لهذا یقول بلعام: ٣٢: ١٥كو١الذي هو الباكورة (

 هو [اإلعتقاد الذي جعله راسًخا في العالمة أوریجانوسالترجمة السبعینیة "وأما زرعه فیهلك". هذا الزرع كما یقول 
ذهن الناس أن ینحرفوا بعیًدا عن الرب. هذا هو الروح الفاسد، والعقیدة البغیضة، الزرع الذي غرسه فیهم. هذا یهلك 

]. ÐÑÑ)٢٢: ٣٥خالل الرجوع بتنهدات لیخلصوا (إش

. ماذا )٢١" (عَوَقال: «ِلَیُكْن َمْسَكُنَك َمِتینًا َوُعشَُّك َمْوُضوعًا ِفي َصْخَرة...ثُمَّ َرَأى الِقیِنيَّ "یكمل بلعام النبوة قائالً : 
) فإن كان یلزمنا إبادة روح الشّر عمالیق وكل زرعه أي معتقداته ٧: ١٤یعني (القیني) إالَّ المقتني أو المالك (تك

وشروره إنما یجب أن نقتني آخر أو نكون نحن موضوع إقتنائه، أال وهو السید المسیح الصخرة ففیه نجد مسكًنا متیًنا، 
: [یستطیع القیني أن یخلص إن نصب عشه العالمة أوریجانوسوندخل إلیه كالعصفور الذي یجد له فیه عًشا! یقول 

]. ÐÑÒعلى الصخرة، أي وضع رجاءه في المسیح، فال یلتفت إلى خداعات الهراطقة الذین حوله...

. إنه یحذر من دخل إلى السید المسیح ووجد له )٢٢" (علِكْن َیُكوُن َقاِیُن ِللدََّمارِ . َحتَّى َمَتى َیْسَتْأِسُرَك َأشُّوُر؟"یقول: 
فیه مسكًنا، إن عاد یتطلع إلى أشور (الهراطقة) ینحرف على الحق فیهلك. إن كان عمالیق یمثل الخطر خارج 

الكنیسة (الخطیة والشر) فإن أشور یمثل الخطر داخل الكنیسة خالل الهرطقات تحت اسم المسیح. 

. لقد أدرك أنه یتنبأ عن العصر الماسیاني الذي یبعد عنه أكثر من )٢٣" (عآْه◌ِ ! َمْن َیِعیُش ِحیَن َیْفَعُل َذِلكَ "یقول: 
 عاًما، كما أدرك أنه بعید من جهة التصدیق إذ تحدث أمور فائقة للعقل. ١٥٠٠

231  In Num., hom 19. 
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" َوُتْخِضُع َأشُّوَر َوُتْخِضُع َعاِبَر َفُهَو َأْیضًا ِإلى الَهالكِ (كریت) َوَتْأِتي ُسُفٌن ِمْن َناِحَیِة ِكتِّیَم "تختم نبوته بالقول: 
. لقد رأى بالروح النبوة أحداثًا كثیرة منها: )٢٤(ع

ما فعله إسكندر المقدوني قادًما من جزیرة كریت (الحاكم الیوناني)، ویرى البعض أنه یشیر إلى اإلستعمار  .أ
الروماني قادًما من الغرب حیث كان كتیم تشیر ال إلى كریت وحدها بل كل الغرب. 

 تشیر إلى خضوع العبرانیین (عابر) للسبي البابلي (أشور). .ب

یرى البعض في خضوع عابر للهالك إشارة إلى فرض العبرانیین شخص السید المسیح ودخولهم إلى الهالك  .ج
خالل عدم اإلیمان. 
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 السقوط مع الموآبیات –األصحاح الخامس والعشرون 
إذ لم یستطع بلعام أن یلعن الشعب قدم لباالق مشورة شریرة وهو أن یلقي المعثرة لهذا الشعب خالل الموآبیات فیحل 

بهم غضب اهللا وینهزموا: 

 ٥ - ١ السقوط مع الموآبیات   – ١

 ١٥ - ٦ غیرة فینحاس الكاهن   – ٢

 ١٨ - ١٦ األمر بقتل األشرار   – ٣

 السقوط مع الموآبیات – ١

 أنه إذ منعت اإلرادة اإللهیة بلعام من لعنة الشعب أراد أن یرضي باالق الملك فقدم له هذه العالمة أوریجانوسیقول 
المشورة: [ال یحصل هذا الشعب على النصرة بقوته وٕانما بعبادته اهللا وحیاة الطهارة. فإن أردت أن تهزمه أبًدا بهدم 

طهارته فینهزم بأسلحته. إنه ینهزم بالجمال النسائي ال بقوة الجیوش، بنعومة النساء ال صالبة رجال الحرب. لتستبعد 
أیدي المحاربین لتجمع نخبة من الجمیالت، یسرن على نغمات رقص وصفقن بأیدیهن. فإن الجمال ینزع األسلحة من 
المحاربین وستبعد السیوفط الرجال الذین ال یقهرون في الحرب یهزمهم الجمال. فإذا ما الحظت الموآبیات أن الرجال 

تركون أنفسهم للشهوات، وأحنوا رقابهم للخطیئة، علیهن أالَّ یرضین رغباتهم قبل أن یطعموهم من ذبائح األصنام. 
 ].ÐÑÔ التي هي أصنام (فجور)ÐÑÓهكذا تحت سطوة الشهوة یخضعوا إلرادة النساء ویتعرفوا على أسرار فغور

ِإنَّ َهؤُالِء ُكنَّ ِلَبِني هذه المشورة خرجت من بلعام ألجل إرضاء الملك لنوال األجرة إذ یقول الكتاب عن هؤالء النساء: "
). وبأكثر وضوح ١٦: ٣١" (ِإْسَراِئیل َحَسَب َكالِم َبلَعاَم َسَبَب ِخَیاَنٍة ِللرَّبِّ ِفي َأْمِر َفُغوَر َفَكاَن الَوَبُأ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 

جاء في سفر الرؤیا: "ولكن عندي علیك قلیل أن عندك هناك قوًما متمسكین بتعلیم بلعام الذي كان یعلم باالق أن 
). وفي رسالة یهوذا: "انصبوا ضاللة بلعام ١٤: ٢یلقي معثرة أمام بني إسرائیل أن یأكلوا ما ذبح لألوثان ویزنوا" (رؤ

). ١١ألجل األجرة" (یه

َوَأَقاَم ِإْسَراِئیُل ِفي ِشطِّیَم َواْبَتَدَأ الشَّْعُب َیْزُنوَن َمَع َبَناِت "، إذ یقول: ٢٥نعود إلى النص الوارد في سفر العدد أصحاح 
 أن "شطیم" كما جاءت في القوامیس العبریة العالمة أوریجانوس. تم هذا الشّر في شطیم، وكما یقول )١" (عُموآبَ 

. في الوقت الذي كان اهللا یصارع مع بلعام وباالق لكي ال یلعن هذا الشعب بكلمة، مرسًال له ÐÑÕتعني "إجابة أو رد"
مالكه في الطریق ومعلًنا أسراره لساحر أجیر من أجل محبته لشعبه، كان رد الفعل لدى الشعب أنه زنى مع بنات 

موآب وعبد آلهتهن! حًقا ما أقسى قلب اإلنسان، إنه دائم الجحود هللا الذي یرعاه ویهتم به. 

ÐÑÓ .كلمة "فغور" تعني "فجور" أو قبائح 

236  Origen: In Num., hom 20. 
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على هذه المشورة الشریرة، قائالً : [إذ فشل مخترع الشّر في ذلك (في إثارة  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یعلق
بلعام لیلعن شعب اهللا) لم یتوقف قط عن مواجهة من یقاومهم، فإنه یلجأ إلى حیلة تناسب طبیعته باستخدام الملذات 

إلجتذاب الطبیعة للشر. حًقا إن الملذات تشبه طعًما شریًرا، تلقي بخفة لیسحب النفوس الشرهة نحو طعم السمكة 
الملك؛ فإنه بواسطة الشهوة الخلیعة تنسحب الطبیعة التي بال أساس نحو الشرّ . هذا بحق هو ما حدث في هذه الشهوة 
الخلیعة تنسحب الطبیعة التي بال أساس نحو الشرّ . هذا بحق هو ما حدث في هذه المناسبة. فإن الذین غلبوا أسلحة 

العدو، وبرهنوا أن كل هجوم یوجه ضربة بأسلحة حدیدیة هو ضعف أمام قوتهم. إستطاعوا بقدرة أن یتحملوا في 
المعركة التي أثارها أعداؤهم، لكنهم هم أنفسهم ُجرحوا بسهام الملذات النسائیة. هؤالء الذین كانوا أقوى من الرجال 
هزمتهم النساء. فما أن ظهرت النساء أمامهم مبرزین جمالهن عوض األسلحة حتى نسوا قوتهم الرجولیة وتبددت 

]. ÐÑÖعزیمتهم أمام اللذة

: [یبدو لي أن التاریخ یقدم لنا هنا نصیحة نافعة للبشر. إنه یعلمنا إنه من بین  القدیس غریغوریوسمرة أخرى یقول
اآلالم العظیمة التي تحارب فكر اإلنسان لیس شيء أقوى مرض الملذات. هؤالء الذین هم إسرائیلیون، الذین كانوا بكل 

وضوح أقوى من فرسان مصر وقد غلبوا عمالیق وصاروا مرعبین لألمم األخرى. وانتصروا على فرق المیدانیین، 
هؤالء صاروا عبیًدا لهذا المرض في اللحظات التي فیها رأوا النساء الغریبات. كما سبق فقلت أن اللذة هي عدونا 

الذي یصعب محاربته والتغلب علیه. 

بالغلبة التي صارت للذة التي ظهرت على الذین لم تغلبهم األسلحة، أقامت نصًبا تذكارًیا عن العار الذي لحق بهم، 
یعلن عن خزیهم أمام جمهور اإلهانة. لقد أظهرت اللذة أنها حولت البشر إلى حیوانات مفترسة...تجتذبهم إلى الدعارة 
فینسون طبیعتهم اإلنسانیة. إنهم ال یخفون تهورهم بل یزینون أنفسهم بعار الشهوة، ویجملون أنفسهم بوحمة الخزي، إذ 

یتمرغون كالخنزیر في حمأة الدنس عالنیة لیراهم كل أحد. 

إذن ماذا نتعلم من هذا األمر؟ اآلن إذ نعرف أن قوة الشّر العظیمة التي لمرض الملذات فلنوجه حیاتنا بعیًدا عنها قدر 
ما نستطیع حتى ال یجد له المرض فتحة فینا یدخل خاللها إلینا، كالنار التي بمجاورتها یحدث لهیب شریر. لقد علمنا 

سلیمان ذلك عندما قال بحكمة أنه یلزم على اإلنسان أالَّ یسیر على جمر ملتهب حافي القدمین، وال یخفي ناًرا في 
حضنه. هكذا في مقدورنا أن نبقى غیر متأثرین باأللم ما دمنا نبتعد عما یلهبه. إن إقتربنا إلیه لنقف على النار 

الملتهبة، تلتهب نار الشهوة في صدورنا وتحرق أقدامنا وصدورنا مًعا. 

لكني ُنحفظ من شّر كهذا قطع الرب في اإلنجیل أصل الشّر ذاته، أقصد الرغبة التي تثیر النظر، إذ یعلمنا أن 
اإلنسان الذي یرحب باأللم خالل نظراته یفتح الباب للمرض الذي یضره. ألن اآلالم الشریرة كالوباء إذ یملك على 

 .]×ÐÑموضع ال یتوقف حتى یسبب موًتا

238 Life of Moses 2: 297 . 8. 
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َفَدَعْوَن الشَّْعَب ِإلى َذَباِئِح آِلَهِتِهنَّ َفَأَكل الشَّْعُب "نعود إلى الشعب الساقط في الزنا مع بنات موآب، إذ یقول الكتاب 
. بالزنا الجسدي إنجرفوا إلى آلهتهم والملذات الجسدیة فامتألت بطونهم من الذبائح الوثنیة )٢" (عَوَسَجُدوا آلِلَهِتِهنَّ 

: العالمة أوریجانوسوسجدوا لآللهة الغریبة، أي انحرفوا إلى الزنا الروحي في أبشع صورة وهو "العبادة الوثنیة". یقول 
[لم یكتفوا باألكل وٕانما سجدوا أیًضا. انظر كیف تقدموا في الشّر، إذ ترك خدام الرب أنفسهم أوًال للشهوة ثم الشراهة 

 مهما –وأخیًرا للكفر. الكفر هو أجرة البغاء، فقد قرأنا في مناسبة أخرى النصوص الخاصة لسلیمان. فإن كل حكیم 
 إذ یعطي أحضانه لكثیر من النساء یزیغ قلبه عن اهللا، إذ یقول الناموس: "ال یكثر له النساء لئال یزیغ قلبه" –یكن 
). مع أنه كان حكیًما جًدا ونال إستحقاقات عظیمة أمام اهللا لكنه زاغ ألنه ترك نفسه لكثیر من النساء. ١٧: ١٧(تث

ما نسمیه بعدد كبیر من النساء أظن أن العدد الضخم من البدع والفلسفات المختلفة التي تدرس في كثیر من األمم. 
أراد أن یتعرف علیها أو یتعمقها كعالم وحكیم، فلم یستطع أن یحفظ نفسه في الناموس اإللهي. الفسلفة الموآبیة أغرت 

سلیمان وأقنعته أن یذبح آللهتهم. وكذلك فلسفة بني عمون وهكذا فلسفات األمم التي قیل أنه أخذ منها نساًء، فكرم 
األصنام بتشیید المعابد وتقدیم الضحایا. إنه عمل إلهي عظیم أن نألف مع النساء كثیر من المعتقدات دون أن 
ننحرف عن أصل الحق، فنقول بأمانة: "هن ستون ملكة، وثمانون سریة، وعذارى بال عدد" "واحدة هي حماتي 

]. ÐÒÎ)٩، ٨: ٦كاملتي، الوحیدة ألمها هي عقیلة والدتها هي" (نش

 وهو یفضل أالَّ یرتبط اإلنسان بفلسفات كثیرة لئال تسحبه إلیها عن كلمة اهللا، یعود فیسمح العالمة أوریجانوسكأن 
 فتكون في نظره كالسرارى والعذارى الكثیرات، لكن تبقى كلمة اهللا – وبقوة إلهیة –بإستخدام الفلسفات، لكن بحذٍر 

]. ÐÒÏكعروس وحیدة للنفس ال ینافسها أحد

. لقد وجدوا لذه في هذه )٣" (عَوَتَعلَق ِإْسَراِئیُل ِبَبْعِل َفُغورَ "نعود إلى الشعب القدیم الذي أغوته بنات موآب، إذ یقول: 
الشهوات فتعلقوا ببعل فاغور أي "سید الفجور"، أو "سید القبائح"، یتعلقون بالنجاسات ألجل ذاتها، ویصیرون عبیًدا 

: [لنتعلم أن الزنا یحاربنا، فإننا معرضون لسهام النجاسة، لكنها ال تقدر العالمة أوریجانوسلها وهي سادتهم . یقول 
أن تصیبنا إن كانت ال تنقصنا األسلحة التي یدعونا الرسول أن نتسلح بها "ممنطقین أحقاءنا بالحق والبسین درع 

البّر، وحاذین أرجلنا باستعداد إنجیل السالم، حاملین فوق الكل ترس اإلیمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جمیع السهام 
). هذه هي األسلحة التي تحمینا في هذه الحرب. إن أهملناها نترج جانبنا لضربات ١٧-١٤: ٦الملتهبة ناًرا" (أف

)، ویحل غضب الرب علینا، ونعاقب في هذا العالم كما في ٨: ٢الشیطان فیسبینا كل صنوف الشیاطین سبًیا (أف
]. ÐÒÐالدهر اآلتي

240 In Num., hom 20. 

ÐÒÏ.راجع نظرة العالمة أوریجانوس إلى الفلسفة في كتابنا: آباء مدرسة االسكندریة  

242  In Num., hom. 20. 
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كما یقول: [یلیق بنا أن نعرف أن كل إنسان یرتكب أي عمل فاجر، ویسقط في أي شكل من أشكال القبائح، یحسب 
]. ÐÒÑمشترًكا في اإلعتقاد ببعل فغور، شیطان المدیانیات

[ال تقترب من أبواب منازل الشّر، إن شعرت بأن روًحا شریًرا یحدثك في قلبك، ویرید أن یقودك إلى عمل الخطیة، 
 ].ÐÒÒافهم جیًدا بأنه یریدك أن تتعلق بعبادة الشیطان. إنه یرید أن یقودك لتقبل أسرار الشیطان، أسرار البغي

َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعلى ِإْسَراِئیل. َفَقال الرَّبُّ ِلُموَسى: ُخْذ َجِمیَع ُرُؤوِس الشَّْعِب َوَعلِّْقُهْم ِللرَّبِّ ُمَقاِبل "یكمل الكتاب: 
. )٤، ٣" (عالشَّْمِس َفَیْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّبِّ َعْن ِإْسَراِئیل

أخطأ الشعب لكن الرب یأمر بقتل جمیع رؤساء الشعب وتعلیقهم أمام الشمس لكي یرتد غضب الرب عنهم. فإن 
الرؤساء هم الملتزمون عن خطایا الشعب، إذ أهملوا في تعلیمهم وتحذیرهم، أما قتلهم وتعلیقهم مقابل الشمس فإشارة 

إلى الدینونة الرهیبة في یوم الرب العظیم التي تتم في حضرة "شمس البرّ ". 

 غیرة فینحاس الكاهن – ٢

إذ رأى فینحاس الكاهن أن إسرائیلًیا قدم میدیانیة إلى إخوته أمام عیني موسى وأعین الجماعة لدى باب خیمة 
اإلجتماع، أخذ رمًحا بیده ودخل وراء الرجل إلى القبة وطعنه هو والمیدیانیة فامتنع الوبأ عن الشعب بعد أن مات 

ِفیَنَحاُس ْبُن َأِلَعاَزاَر ْبِن َهاُروَن الَكاِهُنِ◌ َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبِني ِإْسَراِئیل "أربعة وعشرون ألًفا. كلم الرب موسى قائالً : 
ِبَكْوِنِه َغاَر َغْیَرِتي ِفي َوَسِطِهْم َحتَّى لْم ُأْفِن َبِني ِإْسَراِئیل ِبَغْیَرِتي. ِلَذِلَك ُقل َهَئَنَذا ُأْعِطیِه ِمیثَاِقي ِمیثَاَق السَّالِم َفَیُكوُن 

. )١٣-١١" (علُه َوِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدِه ِمیثَاَق َكَهُنوٍت َأَبِديٍّ َألْجِل َأنَُّه َغاَر ِللِه َوَكفََّر َعْن َبِني ِإْسَراِئیل

لقد سحبت هذه القصة قلوب اآلباء، إذ رؤا فیها صورة حیة للغیرة المقدسة على مقدسات اهللا وكشفت عن بشاعة 
خطیة الزنا في عیني اهللا، ورمًزا للعمل اإللهي في حیاة اإلنسان داخل میاه المعمودیة المقدسة. 

 أن الیهود كانوا یعتقدون بأن فینحاس هو بعینه أیلیا، وأن اهللا قد أطال العالمة أوریجانوسفمن جهة الغیرة یقول 
 وٕان كنا ال نقدر أن نقبل هذا الرأي لكنه یعكس مشاعر الكنیسة الیهودیة  .ÐÒÓعمره جًدا بسبب غیرته على بیت اهللا

القدیس نحو ذاك الذي غار غیرة الرب ضد من ینجس مقدسات الرب بشهواته الجسدیة النجسة. وقد مدح 
  فینحاس قائالً : [لو أنه صنع هذا عن كراهیة من جهتهما ولیس عن حب خالل غیرته على بیت اهللا أغسطینوس

: [ُدعي فینحاس بالغیور إذ ترى وراء القدیس غریغوریوس النزینزي ویقول  ].ÐÒÔالتي ألهبته لما حسب له ذلك بًرا
 على تصرف العالمة أوریجانوسالمیدیانیة والرجل الذي ارتكب معها الزنا، ونزع العار عن بني إسرائیل]. كما یعلق 

فینحاس الغیور بقوله: [یا من ُفدیت بالمسیح الذي رفع السیف المادي عن األیدي مقدًما سیف الروح لها، خذ هذا 

243 Ibid. 

244 Ibid. 

245 In Loadn. 7. 

246  On. Ps. 106. 
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السیف حتى إذا ما رأیت فكرة إسرائیلیة قد تدنست بنساء زانیات من المدیانیات، إي تختلط بأفكاٍر شیطانیة فال تتردد 
بل اضرب في الحال، اتقل حاالً ...انزع مصدر الخطیة نفسه لكي ال تحبل قط، ولن تلد...فإن فعلت هذا تطفيء 

]. هكذا یلیق بنا أن نمتليء غیرة فنضرب الخطیة التي ترید اآلن تتحد معنا في أفكارنا في ÐÒÕغضب الرب في الحال
أحشائها وال نترك لها مجال فینا! وعلى العكس فإن مهادنة الخطیة والحوار معه یشعل غضب اهللا  علینا، ویجعلها 

تتحد بنا فتنجب ثماًرا یصعب علینا تجنبها. 

: [على أي األحوال في سفر العدد واضح أن اإلنسان القدیس كلیمندس االسكندريأما عن بشاعة خطیة الزنا فیقول 
 ].ÐÒÖالذي صّوب سهمه في الزاني ُحسب مبارًكا باهللا

 منها هكذا: [انظر لئال یصوب فینحاس سهمه ضدك وأنت ترتكب الزنا مع المرأة القدیس چیرومویحذرنا 
]. ×ÐÒالمدیانیة

 أن القدیس غریغوریوس أسقف نیصصأما ما تحمله هذه القصة من رمز لعمل اهللا في سّر المعمودیة فیرى 
فینحاس یمثل موت السید المسیح الذي یضرب بسهمه فینا فیقتل إنساننا العتیق أي الخطیة التي ملكت علینا لكي 

نصیر هیكًال مقدًسا للرب [اآلن إن كنا نتمثل بموته تصیر الخطیة التي فینا بالتأكید جثماًنا قد طعنها رمح المعمودیة 
]. ÐÓÎكما طعنت غیرة فینحاس الزاني

إن كان فینحاس قتل الرجل مع المدیانیة، إنما بهذا یشیر إلى تمتع النفس والجسد مًعا بالموت عن اإلنسان العتیق، 
. وكأن النفس وقد زنت روحًیا ÐÓÏفقد تحدثنا أثناء تفسیرنا لسفر الخروج أن الرجل یشیر إلى النفس والمرأة للجسد

 السید المسیح –بخضوعها لشهوات الجسد عوض أن ترتفع معه في دائرة الروح القدس، لهذا أطلق فینحاس الحقیقي 
 رئیس الكهنة األعظم صلیبه كسهم یقتل أعمال اإلنسان القدیم ویخلق فینا بروحه القدوس اإلنسان الجدید، نفعیش –

مقدسین نفًسا وجسًدا. 

 األمر بقتل األشرار – ٣

إن كان فینحاس الكاهن قد غار غیرة الرب فقتل زمري الذي ربما یعني "من یشبه بقر الوحش" وهو رئیس سبط 
 التي تعني "كاذبة" وهي ابنة صور رئیس قبائل مدیان، إنما یشیر إلى إباده الخطیة، فالرجل ُكْزِبيشمعون كما قتل 

كان شهوانًیا یتصرف كمن یشبه بقر الوحش بغیر تفكیر وال تعقل والمرأة كاذبة ومخادعة...وهذه هي سمات الزنا: 
الطیش والتهور مع الكذب والخداع. 

247 Origen: In Num., hom. 20. 

248 On Marriage 32. 

249  Epis. 147: 9. 

250 Baptism of Christ. 

ÐÓÏ  ،١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 
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لقد أمر الرب ضرب مدیان كلها بسبب الشّر الذي وضعوه كفخ لهالك الشعب. 
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 اإلستعداد لدخول كنعان –الباب الرابع 
) ٣٦ ص– ٢٦(ص
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 التعداد الثاني –األصحاح السادس والعشرون 
) ال تعرض أحداثًا مثیرة كما في األصحاحات السابقة التي سجلت لمحات ٣٦-٢٦األصحاحات األحد عشر األخیرة (

هامة من معامالت اهللا مع اإلنسان في رحلته داخل البریة، إنما قدمت لنا اإلستعدادات الطویلة لتهیئة الشعب ألهم 
حدث تم في العهد القدیم وهو دخول أرض الموعد وتقسیم األرض على یدي موسى كرمز لدخولنا المیراث األبدي 

على یدي ربنا یسوع. بدأت اإلستعدادات بصدور أمٍر إلهي بأقامة تعداد جدید. 

 ٤ - ١ األمر اإللهي بعمل التعداد  – ١

 ٥١ - ٥ تسجیل التعداد    – ٢

 ٥٦ - ٥٢ تعلیمات خاصة بالتقسیم  – ٣

 ٦٢ - ٥٧ - تعداد الالویین    ٤

 ٦٥ - ٦٣ مالحظة على التعداد   – ٥

 األمر اإللهي بعمل التعداد – ١

للمرة الثانیة یصدر األمر اإللهي بالتعداد، المرة األولى بعد الخروج بسنة وشهر لإلستعداد للجهاد في البریة، أما اآلن 
) وانتهت مرحلة التأدیب ١فلإلستعداد لدخول أرض الموعد وتقسیم...لهذا لم یصدر األمر إالَّ بعد توقف الوبأ (ع

) مع ١وصار الشعب مهیأ للتمتع بأرض الموعد. وقد جاء التعداد یحمل ذات شروط التعداد األول (أصحاح 
إختالفات بسیطة ظهرت في تسجیل وقائعه ونتائجه. 

 تسجیل التعداد – ٢

قدم لنا السفر تسجیًال لوقائع اإلحصاء ونتائجه، خالله یالحظ في هذا اإلحصاء اآلتي: 

◌ً : في التقسیم األول لم یذكر أسماء العشائر مكتفًیا بأسماء األسباط، أما هنا فقسم كل سبط إلى عشائره موضًحا أوال
أسماء العشائر. ویالحظ أن سبط دان له عشیرة واحدة ومع ذلك فتعداده یأتي وراء یهوذا مباشرة. زبوكون له ثالث 
عشائر، وافرایم ویساكر ونفتالي ورأوبین لكل منهم أربعة عشائر، ویهوذا وشمعون وأشیر لكل منهم خمسة عشائر، 

) لكن یبدو ٢١: ٤٦ولك من جاد وبنیامین سبعة ومنسى ثمانیة. ومع أن یوسف قد أنجب عشرة أوالد في مصر (تك
أن ثالثة منهم لم ینجبوا أو أن عشائرهم قد انقرضت تماًما. 

إن أخذنا في بمبدأ رمزیة األرقام نجد اآلتي: 

) یشیر إلى الالهوت الذي ال یستطیع أحد أن یتمتع بعمله فیه ما لم یجد له موقًعا في سبط دان، أي ١رقم ( .أ
یدین نفسه. إذ یدخل اإلنسان في عضویة هذا السبط ینعم ال بالتعرف على اهللا الواحد فحسب وٕانما التمتع بسماته 

 خالل اإلتحاد معه.
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) یشیر إلى األقانیم اإللهیة التي ینعم بها أعضاء سبط زبولون، أي "المسكن" بمعنى من ینعم باإلتحاد مع ٣رقم ( .ب
اهللا، أي الثبوت فیه والسكنى فیه إنما ینعم بعمل الثالوث القدوس في حیاته، إذ یتحد مع اآلب في ابنه بالروح 

 القدس.

) وهو یشیر إلى األناجیل األربعة أو عمل الخالص (تجسد، صلب، قیامة، صعود) إنما یتمتع بها رجال ٤رقم ( .ج
أسباط افرایم (ثمار كثیرة) ویساكر (جزاء) ونفتالي (متسع) ورأوبین (ابن الرؤیا). ینعم بها من له ثمر التوبة 

 المتزاید، متقبًال مكافأته أو جزائه من اهللا، حامًال قلًبا متسًعا هللا وأخیه وله بصیرة روحیة (ابن الرؤیا).

) یشیر إلى ذبائع العهد القدیم رمز ذبیحة الصلیب من جوانبها المتعددة، یقبلها اهللا عن أسباط یهوذا ٥رقم ( .د
(إعتراف أو إیمان) وشمعون (مستمعون) وأشیر (سعید). وكانت هذه األمور الثالثة إذ تلتحم مًعا: اإلیمان 

 والطاعة مع الفرح الروحي یدخل بنا إلى أسرار الذبیحة المقدسة.

) یشیر إلى الكمال الذي ینسب لسبطي جاد وبنیامین، أي الرجال المجاهدین المملوئین جدیة (جاد) ٧رقم ( .ه
والذین یقفون عن یمین اهللا (بنیامین)، فإذ تلتحم جدیة الجهاد القانوني مع الثبوت عن یمین اهللا یبلغ اإلنسان 

 كمال غایته.

) وهو یشیر إلى الحیاة المقبلة ، أي ما بعد أیام األسبوع السبعة إنما یتمتع بها أبناء منسى، الذین ٨أخیًرا رقم ( .و
 ینسون العالم من أجل األبدیة، وینسون كل إضطراب وَهم من أجل الفرح السماوي.

 یالحظ أن جمیع األسباط التي كانت تحت لواء محلة یهوذا الذي منه یخرج السید المسیح حسب الجسد قد تزاید :ثانًیا
تعدادهم، وهم یهوذا ویساكر وزبولون. وكأن من یحتمي في ظل السید المسیح ینمو ویتزاید وال یهلك! 

) أي ٦٤،٤٠٠) فصار (٣٢،٢٠٠٠: لم یتزاید سبط قط مثل منسى الذي كان قبًال أصغر األسباط، عدده (ثالثًا
تضاعف، فإن من تدرب أن ینسى إمور هذا الزمان فیحسب هنا كأقل لكنه یحمل بركة مضاعفة في التعداد األخیر. 

)، أي فقد حوالي الثلثین من تعداده. ٢٢،٠٠٠) وصار (٥٩،٣٠٠: لم ینقص سبط مثل شمعون فقد كان تعداده (رابًعا
ویعلل البعض سّر ذلك أن الوبأ األخیر حل غالبیته على هذا السبط، فإن زمري الذي قتله فینحاس الكاهن كان رئیس 

). فإن كان زمري یعني (من یشبه بقر الوحش) فإنه عوض أن یلتزم بسمة السبط ١٤: ٢٥بیت أب من هذا السبط (
(شمعون یعني مستمعون) إنجذب وراء شهوات الجسد وملذاته كبقر الوحش ففقد الكثیر. صار هذا السبط یمثل 

اإلنسان الذي یبدأ بالروح في طاعة مستمًعا لصوت اهللا ولألسف إنتهى بالجسد یسلك وراء اللذة الجسدیة! 

: أثناء التعداد ذكرت أسماء لها عالقة بأسماء رؤساء األسباط ماتوا تحت ظروف معینة تأكیًدا لحرمان األشرار خامًسا
من التمتع بنصیب في أرض الموعد. فقد ذكرت األسماء التالیة: 

) وقد اغتصبوا الكهنوت وتذمروا على موسى وهرون ١٠، ٩واثان وابیرام اللذان ابتلعتهما األرض مع قورح (ع
). ١٦(أصحاح 

) وأما أخوه أوناون فقد ٧: ٣٨) كان األول شریًرا في عیني الرب فأماته بال نسل (تك١٩عیر وأونان إبنا یهوذا (ع
). ٩: ٣٨أفسد على األرض لكي ال یعطي نسًال ألخیه فحمل ذات الجزاء (تك
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). ٦١: ٢٦؛ عد٧-١: ١٠) فقتلهما (ال٦١ناداب وأبیهو إبنا هرون رئیس الكهنة اللذان قربا ناًرا غریبة أمام الرب (ع

 تعلیمات خاصة بالتقسیم – ٣

. مع )٥٣، ٥٢" (عَالَكِثیُر ُتَكثُِّر لُه َنِصیَبهُ 54ثُمَّ َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى: ِلَهُؤالِء ُتْقَسُم اَألْرُض َنِصیبًا َعلى َعَدِد اَألْسَماءِ . "
أن یشوع بن نون هو الذي یقسم األرض لكن اهللا أصدر التعلیمات الخاصة بالتقسیم لموسى قبل نیاحته. إن دخول 

الموعد لن یتم إالَّ بیشوع رمز "یسوع" المسیح ربنا، لكن موسى ممثل الناموس تقبل التعلیمات حیث ال فصل بین 
الناموس واإلنجیل. 

 أن هذا األمر اإللهي أنه لكما كثر العدد تأخذ العشیرة مساحة أكبر إشارة إلى الذین یریدون العالمة أوریجانوسیرى 
أن یعیشوا هنا في ترف، أما العشائر األقل عدًدا فتنال مساحة أصغر إشارة إلى الداخلین من الباب الضیق والطریق 

). إنهم یرثون القلیل على األرض لینعموا بالكثیر في السماء. لهذا فإن الالویین لم یرثوا شیًئا قط ٢٣: ١٣الكرب (لو
على األرض لیكون الرب وحده نصیبهم. وقد قدم فلك نوح مثًال، فإن القسم األسفل هو القسم المتسع جًدا إحتلته 

الحیوانات أما العلوي وهو أقل األقسام مساحة فاحتله نوح وعائلته حیث یكونون مع الرب في األعالي. هكذا كلما 
إرتفع اإلنسان المؤمن نحو السمویات تنازل عن األرضیات لیكون الرب وحده نصیبه. 

)، ویقدم نموذًجا ١: ١٠هو رمز أرضي وظل الخیرات العتیدة (عبتقسیم األرض : [بما أن العالمة أوریجانوسیقول 
للمیراث السماوي الذي یشتهیه المؤمنون والقدیسون، فإنني أبحث في هذا المیراث الذي نشتهیه هل نطلب األكثر عدًدا 
أم األقل عدًدا؟! إنني أجد اآلخرین أكثر سعادة من األولین. فإنه "واسع الباب ورحب الطریق الذي یؤدي إلى الهالك 

). لكن الذین یدخلون من الباب الضیق والطریق الكرب المؤدي إلى ١٤، ١٣: ٧وكثیرون هم الذین یدخلون منه" (مت
). وأیًضا "لكثرة األثم تبرد محبة ٢٣: ١٣الحیاة فقلیلون. ففي موضع آخر قیل: "أقلیل هم الذین یخلصون؟!" (لو

) ولیس محبة قلیلین. وفي بناء فلك نوح الذي أعطیت مقاییسه من السماء هكذا یصنعه ١٢: ٢٤الكثیرین" (مت
ثالثمائة ذراع یكون طوله، وخمسین عرضه، وثالثین إرتفاعه. لكنه كلما ارتفع البناء ضاق ونقص عدد 

األذرع...السبب في هذا أن األجزاء السفلیة التي تشمل مساحات واسعة وفسیحة یدخل فیها الحیوانات والقطعان، 
]. ÐÓÐالجزء األكثر إرتفاًعا تدخل فیه الطیور، أما القمة فضیقة وصغیرة السعة فهي مكان اإلنسان الناطق

: ١٤: یالحظ عند التقسیم أن كالب بن یفنة أخذ حبرون كإمتیاز له دون القرعة (یش)٥٦التقسیم فیتم بالقرعة (عأما 
) ألنه مع یشوع شدد قلب الشعب منذ خمسة وأربعین عاًما قبل التقسیم، كذلك بعد المعركة كان المحاربون ١٥-٦

العالمة الممتازون یأخذون نصیبهم من الغنائم بدون قرعة كمكافأة لهم أما اآلخرون فیأخذوا بالقرعة. یقول 
: [یبدو لي أن سیدي یسوع المسیح سیفعل هكذا، فإن البعض الذین یعرف أنهم تألموا أكثر من اآلخرین أوریجانوس

ویعلم أعمالهم العظیمة وفضائلهم السامیة یهدیهم شرًفا وأمجاًدا إستثنائیة عظیمة، إن استطعت القول أنها تشبه 
أمجاده. أما یبدو لك أنه یهب تالمیذه الحوارین بعض تطویباته بقوله: "أیها اآلب أرید أن هؤالء یكونون معي حیث 

: ١٩)، "تجلسون أنتم أیًضا على إثني عشر كرسًیا تدینون أسباط إسرائیل اإلثني عشر" (مت٢٤: ١٧أكون أنا" (یو
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). هذه جمیعها ال تعطى بالقرعة لكنها ٢١: ١٧)، "لیكون الجمیع واحًدا كما أنك أنت أیها اآلب فّي وأنا فیك" (یو٢٨
تمنح كإمتیاز مختار من الذي وحده فاحص القلوب وعارف ضمائر الناس. أما نحن فإن كنا لسنا ضمن المختارین 

]. ÐÓÑاإلستثنائیین الذي هم فوق القرعة، فلتكن لنا كرامة التمتع بنصیب مع قرعة القدیسین

 - تعداد الالویین ٤

إن كان الالویون ال یدخلون في التعداد العام ألنهم ال یرثون معهم في األرض بل یكون الرب نفسه نصیبهم وهم 
أنفسهم نصیبه. لكنه أمر بتعدادهم على إنفراد عالمة رعایته لهم. 

إن كان لكالب بن یفنة إمتیاًزا خاًصا به بسبب موقفه المملوء أیماًنا وشجاعة ورجاًءا في مواعد الرب، أما الالویون 
الذین كرسوا حیاتهم لخدمة الرب والسهر في الحراسة فإمتیازهم هو عدم تمتعهم بمیراث زمني لیكون الرب نفسه 

نصیبهم ومیراثهم كما رأینا في دراستنا لألصحاح الثامن عشر. 

: [في الوقت الذي عمل فیه إقتراع وجد أناس لهم موضع خاص ال یخضعون لإلقتراع. إنهم العالمة أوریجانوسیقول 
كل الالویین، بمعنى أن الذین یبقون في خدمة الرب ویسهرون اللیل في الحراسة ال یكون نصیبهم على األرض بل 
الرب نفسه هو نصیبهم ومیراثهم. إنهم یمثلون الذین لم یفشلوا لسبب عوائق الطبیعة الجسدیة أن یجتازوا مجد كل 
األمور المنظورة ویضعوا الرب كل حیاتهم مع تداریبها، فال یطلبون شیًئا جسدًیا، أي شیًئا غریًبا عن العقل. هؤالء 

). إذ لیس لهم میراث على ٢١: ٦یطلبون الحكمة ومعرفة أسرار اهللا "وحیث یكون كنزهم هناك یكون قلبهم أیًضا" (مت
األرض بل یرتفعون إلى فوق حیث السماء. هناك یكونون مع الرب إلى األبد في كلمته وحكمته وذات معرفته، 

یشبعون بحالوته، ویكون هو غذائهم ومأواهم وغناهم ومملكتهم. هذا هو مصیرهم وهذه هي الممتلكات التي یعرفونها 
]. ÐÓÒأن اهللا هو میراثهم الوحید

 مالحظة على التعداد – ٥

َوِفي َهُؤالِء لْم َیُكْن ِإْنَساٌن ِمَن الِذیَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن الَكاِهُن ِحیَن َعدَّا َبِني "ختم التعداد بهذه المالحظة: 
یَِّة َفلْم َیْبَق ِمْنُهْم ِإْنَساٌن ِإال َكاِلُب ْبُن َیُفنََّة َوَیُشوُع  یَِّة ِسیَناَء َألنَّ الرَّبَّ َقال لُهْم ِإنَُّهْم َیُموُتوَن ِفي الَبرِّ ِإْسَراِئیل ِفي َبرِّ

. بهذا یؤكد أنه ال مكان للشر في المیراث األبدي! )٦٥، ٦٤" (عْبُن ُنونَ 

253 Ibid. 
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 قانون المیراث وٕاقامة یشوع –األصحاح السابع والعشرون 
یحوي هذا األصحاح أمرین جاءا في خاتمة حیاة العظیم في األنبیاء موسى، هما قصة بنات صلفحاد وتعیین یشوع 

قائًدا للشعب: 

 ٥ - ١ بنات صلفحاد   – ١

 ١١ - ٦ قانون المیراث  – ٢

 ٢٣ - ١٢ إقامة یشوع قائًدا  – ٣

 بنات صلفحاد – ١

أثناء التعداد السابق ظهرت قضیة واحدة وهي أن بني جلعاد صاروا عشائر یضمون ذكوًرا دخلوا في اإلحصاء ما عدا 
َوَأمَّا َصُلْفَحاُد ْبُن َحاَفَر َفلْم َیُكْن لُه َبُنوَن َبل َبَناتٌ . َوَأْسَماُء َبَناِت َصُلْفَحاَد َمْحلُة َوُنوَعُة َوُحْجلُة  صلفحاد، إذ قیل: "

الخمسة كن شجاعات مملوءات إیماًنا بناته )، بهذا لم یدخل صلفحاد في التعداد. لكن ٣٣: ٢٦" (َوِملَكُة َوِتْرَصةُ 
ورجاًءا في نوال نصیب مع بقیة الشعب، فوقفن أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء ولكل الجماعة لدى باب 

یَِّة َولْم َیُكْن ِفي الَقْوِم الِذیَن اْجَتَمُعوا َعلى "خیمة اإلجتماع یعرضن قضیتهن بقوة حجة، قائالت:  َأُبوَنا َماَت ِفي الَبرِّ
الرَّبِّ ِفي َجَماَعِة ُقوَرَح َبل ِبَخِطیَِّتِه َماَت َولْم َیُكْن لُه َبُنونَ . ِلَماَذا ُیْحَذُف اْسُم َأِبیَنا ِمْن َبْیِن َعِشیَرِتِه َألنَُّه لْیَس لُه 

. لقد تحدثن بشجاعة لكن في وقاٍر وباتضاع، واعترفن أن أباهن مات )٤، ٣" (عاْبٌن؟ َأْعِطَنا ُملكًا َبْیَن َأْعَماِمَنا
بخطیته كما مات كل الجیل السابق بخطیته لكنه لیس من مغتصبي الكهنوت كقورح وجماعته، فلماذا یحذف اسمه 

من بین وارثي األرض الجدیدة؟! 

إنها كلمات إیمانیة وتمسك بوعود اهللا بفتح السماء لإلستجابة، فألزم اهللا الجماعة كلها بقانون للمیراث فیه یرث االبن 
أباه، فإن لم یكن للمتوفي إبًنا فابنته، وٕان لم یكن له ابنة فإخوته، أو أعمامه، أو أقرب من له في عشیرته. 

، فیرى أن العالمة أوریجانوسهذه القصة الفریدة التي سجلها الوحي اإللهي تحمل أیًضا مفهوًما رمزًیا سجله لنا 
"صلفحاد" یعني "ظل في فمه" أو ظل فیه حمایة من الخوف. إنه یمثل اإلنسان الذي ینطق نعمة الناموس كظل للحق 

دون أن یتعرف علیه في أعماقه كحیاة، اإلنسان الحرفي الذي ال ینجب أوالًدا. [هذا الرجل الذي ال یدرك أي معنى 
روحي أو أي فكر عمیق، لیس له إالَّ ظل الشریعة في فمه، فال یقدر أن ینجب أفكاًرا حیة وروحیة، لكنه ینجب أفعاًال 

 إنه ال یحمل أفكاًرا، ألن األوالد الذكور یشیرون إلى الفكر أو  ].ÐÓÓوأعماًال (بنات) هذه التي تخدم عامة الشعب
العقل، إنما أعماًال ألن البنات یشیرن إلى الجسد والعمل. 

یمكننا أیًضا أن نرى فیها صورة رمزیة لحیاة المؤمن، فإن كان "صلفحاد"  یعني "ظل في فم" أو "ظل في خوف" فهو 
یشیر إلى الجسد بكونه الظل یظهر في العالم لیختفي، إذ یموت الجسد مع السید المسیح كما مات صلفحاد فإنه 
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یحمل بنات مباركات هن الحواس الخمسة التي تتقدس خالل التمتع بالموت مع المسیح. هؤالء البنات یعترفن أن 
أباهن قد مات في السید المسیح ولم یهلك مع قورح وجماعته. مثل هذه الحواس المقدسة والمصلوبة مع السید المسیح 
تنتصب مراحم اهللا وحكمه المملوء حًبا وترفًقا لینعم الجسد مع النفس بالمیراث األبدي وال یحذف اسمه من بین عشیرة 

السمائیین! 

 قانون المیراث – ٢

بسبب قضیة بنات صلفحاد جاء قانون المیراث یعلن الورثة الشرعیین كما قلنا االبن، فالبنت، فاإلخوة، فاألعمام أو 
 في هذا القانون ظًال للخیرات السماویة، إذ یرى هؤالء الورثة الخمسة العالمة أوریجانوسأقرب من في العشیرة. ویرى 

على األرض فیرمزون للورثة في السماء، ففي الدرجة األولى درجة األبناء هؤالء الذین لهم معرفة روحیة، أما الدرجة 
الثانیة "االبنة" فتشیر ألصحاب العمل الممتاز، ألننا كما سبقنا فكررنا أن الذكر یشیر إلى الفكر أو العقل أو المعرفة، 

أما األنثى فتشیر إلى الجسد أو العمل والخدمة. األولون یمثلون أصحاب التأمل واآلخرون یمثلون المجاهدین في 
الخدمة والعمل. الدرجة الثالثة، أي درجة األخوة، فیمثلون الذین یجاهدون متمتثلین باآلخرین كإخوة لهم. الدرجة 

الرابعة أي العم ففي رأیه یمثل جماعة البسطاء الذین یمارسون العادات الطیبة دون عمق فكري. وأخیًرا درجه أي 
قریب تشیر إلى الورثة الذین یضمهم الرب ألجل أي عمل یصنعونه في بساطة، إذ یشتاق الرب إلى خالص الكل. 

 إقامة یشوع قائًدا – ٣

شخصیة موسى النبي تزداد بهاًءا ومجًدا مع كل یوم یعیشه في الخدمة حتى اللحظات األخیرة التي فیها أسلم روحه 
في یدي اهللا. بین أیدینا دعوة من اهللا موجهة لهذا النبي العظیم لیصعد على جبال عباریم یلقي نظرة على أرض 

الموعد ویضم إلى آبائه...وهنا تألألت نفس هذا الجبار بتصرفه الحكیم المملوء روحانیة والبعید كل البعد عن روح 
األنانیة أو العجرفة... 

اْصَعْد ِإلى َجَبِل َعَباِریَم َهَذا َواْنُظِر اَألْرَض الِتي َأْعَطْیُت َبِني ِإْسَراِئیل. َوَمَتى َنَظْرَتَها "كانت كلمات الرب لموسى: 
.  )١٣، ١٢" (عُتَضمُّ ِإلى َقْوِمَك َأْنَت َأْیضًا َكَما ُضمَّ َهاُروُن َأُخوكَ 

كانت دعوته أن یصعد إلى جبل عباریم، كما سبق فصعد هرون أخوه إلى جبل هور وهناك تنیح بسالم وفرح بعد أن 
)، هكذا یرتفع موسى النبي على جبل عباریم أي جبل العبور ٢٠خلع ثیاب الكهنوت لیرتدیها ابنه ألعازار (أصحاح 

وهناك یرى مواعید اهللا تتحقق فیرقد بسالم وفرح. وكما قلنا عن هرون أنه لم ینزل إلى الهاویة كقورح وجماعته بل 
صعد إلى جبل هور، هكذا صعد أیًضا موسى. فالموت بالنسبة له إرتفاع صعود ولیس نزول وخسارة! 

 تعلیق جمیل: [انظر أوًال كیف أن الرجل الكامل والسید ال یموت في وادي أو في سهل وال على وللعالمة أوریجانوس
التالمیذ بل على الجبل، أي على مكاٍن مرتفع یصعب الوصول إلیه. ألن حیاته كانت لها المرتفعات كمسوح. هذا 
وهناك ینظر بعینیه إلى أرض الموعد، یتمعن في كل شيء من مكاٍن مرتفع بعید. حًقا ینبغي للرجل الذي یرید أن 
یبلغ منتهى الكمال أالَّ یظل جاهًال (األرض) بل یتعرف على كل الأشیاء، یراها ویسمعها. عندما یدخل إلى عالم 
الروح ونقاوة الفكر یعود إلى األمور التي تعرف علیها وهي في شكلها المادي أثناء وجوده في الجسد فیستمع إلى 

دروس الحكمة ویمكث في مدرستها ویدرك أسبابها ودواعیها بسرعة. أي منفعة أخرى له مثل أن یرى قبل رحیله من 
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هذا العالم األراضي واألماكن التي لیس له أن یتغلب على صعابها (إذ هو یستریح من التعب) دون أن یحصل على 
]. حًقا ما قد جاهد من أجله عشرات السنوات لینعم به هو وشعبه اآلن یراه من بعید ÐÓÔمزایاها (ألنه یتركها)؟!

لتستریح نفسه فیه! 

إنه یرى أرض الموعد من بعید ویضم إلى قومه كهرون، فهو ال یراها لتبكیته وٕانما لتفرح نفسه في داخله من أجل 
دخول شعبه إلیها لهذا یضم إلى قومه أي إلى صفوف آباء هذه الجماعة، فیستریح مع اآلباء دون أن ینفصل عن 

الجماعة. 

) ال لتبكیته ٢٠لقد ذّكر الرب موسى بحرمانه هو وأخیه من دخول األرض بسبب ما حدث عند ماء مریبة (أصحاح 
وٕانما لیزداد موسى تزكیة أمام اهللا، فإنه ال یشفع عن نفسه وال عن أخیه في هذا األمر بل یهتم بالجماعة فیصرخ من 

أجل إختیار القائد المناسب الذي یراه "إله أرواح جمیع البشر" مناسًبا! یا له من حب عجیب حینما ینسى القائد 
 كل ما یخصه هو شخصًیا ألجل بناء الجماعة وسالمها ونموها! – حتى النسمات األخیرة –الروحي 

ولعل اهللا سمح بتأكید ضعف موسى حتى اللحظات األخیرة لیعلن عجز الناموس عن التقدیس، إذ یقول الرسول: "قد 
)، "دخلت الخطیة إلى العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا إجتاز الموت إلى ١٤: ٥ملك الموت من آدم إلى موسى" (رو

)...صارت الحاجة إلى آخر غیر موسى قادر ال أن یرى األرض من بعید ١٢: ٥جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع" (رو
بل یدخل بشعبه إلیها. لقد أعلن الناموس عن السمویات لكن من بعید خالل الظل أما یشوع الحقیقي، فقد أجلسنا في 

السمویات. 

إهتم موسى بالصالة طالًبا من اهللا أن یختار بنفسه الرجل الذي یقود الجماعة...لم یفكر في ابنیه وال في أقربائه لیحتل 
: [یجب العالمة أوریجانوسأحدهم مركزه لكنه إهتم أوًال وقبل كل شيء في الجماعة التي یحبها من كل قلبه. یقول 

على رؤساء الكنیسة بدًال من أن یوصوا بأقربائهم حسب الدم والجسد...أن یتعلموا الرجوع إلى أحكام اهللا، وبدًال من أن 
یختاروا حسب عواطفهم البشریة أن یتركوا تعیین من یخلفهم لقرار اهللا. ألم یكن یستطیع موسى أن یختار رئیًسا 

للشعب بحكمة حقیقیة وبقرار صالح وعادل، هذا الذي قال اهللا له "اجمع إلى سبعین رجًال من شیوخ إسرائیل الذین 
)، وقد إختارهم حسب روح اهللا الذي حّل علیهم فتنبأوا جمیًعا؟! لكن موسى لم یفعل ١٦: ١١تعلم انهم شیوخ الشعب" (

هذا وال عین أحًدا. إنه لم یجسءر على فعل هذا، لماذا؟ حتى ال یترك لألجیال القادمة مثاًال فیه یعتمد اإلنسان على 
ِلُیَوكِِّل الرَّبُّ ِإلُه َأْرَواِح َجِمیِع الَبَشِر َرُجًال َعلى الَجَماَعِة َیْخُرُج َأَماَمُهْم َوَیْدُخُل َأَماَمُهْم َوُیْخِرُجُهْم "رأیه. إنه یقول: 

. إن كان رجل عظیم مثل موسى ال یترك )١٧، ١٦" (عَوُیْدِخُلُهْم ِلَكْیال َتُكوَن َجَماَعُة الرَّبِّ َكالَغَنِم الِتي ال َراِعَي لَها
لحكمه الخاص في أمر تعیین رئیس الشعب، وتنصیب خلف له، فمن الذي یجسر من وسط هذا الشعب..أو حتى من 
بین صفوف الكهنة أن یعتبر نفسه قادًرا على إعطاء رأیه في هذا األمر، اللهم إالَّ في حالة إلهام یحصل علیها خالل 

]. ÐÓÕالصلوات الكثیرة والتضرعات المقدمة هللا؟!

256 Ibid. 

257 Ibid. 
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أجاب اهللا طلبته بتوصیته أن یضع یده على تلمیذه یشوع بن نون. حًقا ما أعظم فرحة موسى بهذا األمر اإللهي، فقد 
)، ١١: ٣٣إختار الرب الرجل الذي كان الذراع األیمن لموسى زماًنا طویًال، هذا الذي كان ال یفارق الخیمة (خر

یتشرب الروح الكنسیة العمیقة والداخلیة. اإلنسان الذي دخل أرض الموعد وجاء یقدم إلخوته عربون الحیاة الجدیدة مع 
إن سمح تأكیدات بدخول األرض والتمتع بخیراتها...وٕانني أترك الحدیث عن هذا القائد الجدید عند تفسیر سفر یشوع 

، مكتفًیا هنا بالكشف عن مراسیم إقامته رئیًسا للجماعة: الرب وعشنا

. وأوضح سفر التثنیة فاعلیة هذا العمل: "ویشوع بن نون )١٨" (عَضْع َیَدَك َعلْیهِ "جاءت الوصیة اإللهیة لموسى: 
). لقد تسلم عمل امتأل روح حكمة أو روح القیادة. ١٩: ٣٤كان قد إمتأل روح حكمة إذ وضع موسى علیه یده" (تث

لهذا ارتبط وضع األیدي غالًبا بسیامة خدام اهللا. 

في الكتاب المقدس استخدم "وضع األیدي" في أموٍر كثیرة منها:  

إستخدم "وضع األیدي" لتسلیم بركة إلهیة، كما فعل أبونا یعقوب مع ابني یوسف، فوضع یمینه على األصغر  .أ
افرایم الواقف على یساره، ووضع یساره على األكبر منسى الواقف على یمینه، وكأنه بسط یدیه على شكل 

). ١٥، ١٣: ١٩صلیب لتحل بركة الرب علیهما...وحین بارك السید المسیح األطفال "وضع یدیه علیهم" (مت
، وخاصة أثناء الصلوات ÐÓÖلهذا كان األسقف یضع یدیه على طالبي العماد أثناء الصالة علیهم قبل العماد

. ×ÐÓالخاصة بطرد الشیطان

كما یستخدم هذا الطقس لنقل بركة الرب، هكذا یستخدم كعالمة إللقاء حمل خطایا اإلنسان على آخر لیصیر  .ب
)، كرمز لما حدث مع السید المسیح "وضع علیه إثم جمیعنا" ٢١: ١٦؛ ٢٤، ٤: ٣؛ ٤: ١ذبیحة عنه (ال

 ).٦: ٥٣(إش

)، ١٨: ٩؛مت١٣: ١٣، ٤: ٤؛ لو٢٣: ٨، ٥: ٦في شفاء المرضى قبل "وضع یدیه على مرضى فشفاهم" (مر .ج
 ).٨: ٢٨وقد استخدم الرسل أحیاًنا نفس الطقس (أع

بأن خدام الكنیسة یمتثلون بالسید المسیح الذي كان یضع یدیه على المرضى  ÐÔÎالقدیس كبریانوسیقول 
فیشفیهم، هؤالء الذین هم مرضى روحًیا الذین یأتون تائبین. وال یزال هذا الطقس قائًما حیث یضع الكاهن یده 

على الرأس حین یصلي "تحلیالً " للتائب. 

 .ÐÔÏ وضع األیدي على العریسین في الزواج لمباركتهماالقدیس كلیمندس االسكندريیذكر  .د

258 Euseb. Vita Constant. 4: 61; Tertillian: De Coron, 3 PL 2: 79. 

259 Origen: In Jos., hom. 24: 1 PG 22: 940. 

260  De Laps. 16. 

261 Paedag 3: 11. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


العـ 

 

جاء في سفر األعمال "وضع األیدي" عند طلب حلول الروح القدس للمعمدین حدیًثً◌ً◌ا...ولما وضع بولس  .ه
)، وبقیت الكنیسة األولى تمارس هذا الطقس حتى استبدلته ٦: ١٩یدیه علیهم حّل الروح القدس علیهم (أع

بمسحة المیرون، وٕان كان لألساقفة حق العودة لهذا الطقس عند الضرورة كما في حالة عماد السیدات فیضع 
 األسقف یدیه علیهن وینفخ في وجوههن نفخة الروح القدس.

أخیًرا فإن "وضع األیدي" ارتبط باألكثر بالسیامات الكنسیة، ففي سیامة الشمامسة قیل "الذین أقاموهم أمام الرسل  .و
). وحین أفرز برنابا وشاول للخدمة قیل: "فصاموا حینئذ وصلوا ووضعوا ٦: ٦فصلوا ووضعوا علیهم األیدي" (أع

). وعندما قدم الرسول بولس تعلیمات عن السیامة، قال: "ال تضع یًدا على أحد ٣: ١٣علیهما األیادي" (أع
). كما قال: "اذكرك أن تضرم أیًضا موهبة اهللا التي فیك ٢٢: ٥تي١بالعجلة وال تشترك في خطایا اآلخرین" (

). هكذا صار "وضع األیدي" یحمل معنى "السیامة"، وال زالت الكنیسة األرثوذكسیة ١٦: ١تي٢بوضع یدي" (
والكاثولیكیة تتطلع بهذا المنظار اإلنجیلي، وفي كنیسة إنجلترا یعتبر "وضع األیدي" هو الطقس الرئیسي في 

 .ÐÔÐسیامة األساقفة

َوَأْوِقْفُه ُقدَّاَم َأِلَعاَزاَر الَكاِهِن َوُقدَّاَم ُكلِّ "نعود إلى إقامة یشوع بن نون عوض موسى النبي لنسمع الصوت اإللهي: 
) الدور اإلیجابي للكهنة والشعب في ٨. رأینا في سیامة الالویین (أصحاح )١٩" (عالَجَماَعِة َوَأْوِصِه َأَماَم َأْعُیِنِهمْ 

السیامة. فالشعب كما الكهنة ال تقفوا متفرجین بل یلتزمون بالمساهمة في هذا العمل والتعاون معهم. 

، فإن كان موسى یضع األیدي، لكن )٢٠" (عاْجَعل ِمْن َهْیَبِتَك َعلْیِه ِلَیْسَمَع لُه ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئیل"یقول الرب: 
اهللا الذي وهب موسى روحه ومهابته هو الذي یهب یشوع ذات العطایا. 

إن كان یشوع یقام رئیًسا یقود الشعب إلى أرض الموعد، لكن في تعاون مع رئیس الكهنة ألیعازار الذي یسأل له أمام 
). األوریم والتمیم ویعنیان "األنوار والكماالت" غالًبا هما حجران كریمان في صورة رئیس ٢١الرب بقضاء األوریم (ع

) یستخدمهما في معرفة إرادة اهللا. إنهما یشیران إلى عمل الروح القدس الذي یهب ٨:٨؛ ال٣٠: ٢٨الكهنة (خر
اإلنسان إستنارة (األنوار) وكماال (الكماالت) فیسلك المؤمن في طریق الرب بغیر إنحراف. 

262 J. G. Duies: A Dict. of Liturgy and Woship, p 189. 
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 أعیاد وتقدمات دائمة –األصحاح الثامن والعشرون 
ال یقف اإلستعداد لدخول أرض الموعد واإلستقرار فیها بعد فترة التجول في البریة على عمل اإلحصاء لتقسیم 

األرض، ووضع قوانین المیراث، وتعیین القائد الجدید الذي یدخل بهم إلى أرض الموعد ویقسم األرض، وٕانما أراد اهللا 
قبل دخولهم مباشرة أن یوضح مفهوم الراحة التي یتمتعون بها في األرض الجدیدة، إنها لیست راحة كسل وتراخي، بل 
راحة فرح مستمر خالل ذبائح المصالحة والحب المقدمة یومًیا كل صباح ومساء، وأسبوعًیا، وشهرًیا، وسنوًیا. أراد أن 

تكون حیاتهم أعیاد بغیر إنقطاع عالمة الفرح الدائم. 

 ٨ - ١ الذبائح الیومیة   – ١

 ١٠ – ٩ الذبائح األسبوعیة   – ٢

 ١٥ - ١١ الذبائح الشهریة   – ٣

 ٢٥ - ١٦ أعیاد سنویة: الفصح   – ٤

 ٣١ - ٢٦ أعیاد سنویة: عید الخمسین  – ٥

 الذبائح الیومیة – ١

، إن سمح الرب وعشنا للصلیب لتفسیرنا لسفر الالویین – بتفاصیل طقوسها –أود أن أترك الحدیث عن رمزیة الذبائح 
) وهما یتحدثان عن الذبائح والتقدمات المستمرة ٢٩، ٢٨حتى نتجنب التكرار واإلطالة. هذا ویالحظ أن األصحاحین (

 عدًدا یتحدث عن رائحة سرور للرب. ٥٨ عدًدا یتحدث عن ذبیحة الخطیة، والباقي حوالي ١٣ عدًدا، منها ٧١تحوي 
هذا یبرز لنا ما أراد الوحي التركیز علیه في نظرتنا إلى ذبیحة الصلیب. فإن الصلیب غایته غفران خطایانا: "هكذا 

)، فإن ١٦: ٣أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدیة" (یو
الجانب اآلخر المكمل له وله دوره الهام في حیاة الكنیسة وهو أن الصلیب هو "رائحة سرور اآلب"، یشتم اهللا فیه 

رائحة رضا نحونا في المسیح یسوع. هذا لألسف ما یتجاهله الكثیرون في تعلقهم بالصلیب. إن كان الصلیب قد غفر 
 أنه نقلنا من حالة العداوة إلى حالة فرح اآلب بنا – بل إن صح التعبیر ما هو أهم –خطایانا، ولكن ما هو مكمل 

وسروره ورضاه عنا خالل ابنه. لهذا صار الصلیب ولیمة فرح وسرور، بل محفل مقدس فیه یضمنا اآلب إلى حضنه 
لنجد فیه موضًعا أبدًیا! هذا ما نلمسه في هذین األصحاحین. 

ُبوُه ِلي ِفي بدأ الرب حدیثه هكذا: " َأْوِص َبِني ِإْسَراِئیل: ُقْرَباِني َطَعاِمي َمَع َوَقاِئِدي َراِئَحُة ُسُروِري َتْحَرِ◌ُصوَن َأْن ُتَقرِّ
. قدم لهم هذه الوصیة ألن غالبیة الداخلین أرض الموعد لم یسمعوا الشرائع التي قد قدمت للشعب في بدء )٢" (عَوْقِتهِ 

رحلتهم، إذ مات الجیل القدیم وجاء جیل جدید، لهذا أكد على تقدیم القرابین والذبائح في وقته. أما تأكیده "في وقته" 
فكان ضرورًیا ألنهم داخلین في حروٍب مع شعوب هذه األمم فال یظنوا أن هذه الحروب تعفیهم من التقدمات، وٕانما 

بالحري تجعلهم في حاجة إلى تقدیمات ألنها رائحة سرور الرب، بدونها ال یتمتعون بالغلبة والنصرة. 
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إنها قرابینه وطعامه وقائده ورائحة سروره، هذه كلها تعبیرات تكشف عن شوق اهللا إلى اإلنسان، وسروره به خالل ابنه 
الحبیب الذبیح. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما یقدمه اإلنسان إنما لیس من عندیاته بل من عطایا اهللا له. إنها 
قربان الرب ووقائده. وقد جاءت الترجمة السبعینیة في أكثر وضوح: "احرصوا أن تقدموا لي في أعیادي عطایاي، 

على هذا هكذا: [إذ نرد إلى ربنا قدر طاقتنا، وٕانما البابا أثناسیوس الرسولي هدایاي، محرقاتي، رائحة سرور". ویعلق 
نرد إلیه ال من عندیاتنا بل من األشیاء التي أخذناها منه، التي هي نعمته، فهو یسألنا أن عطایاه التي وهبنا إیاها. 

وقد حمل شهادة بذلك، قائالً : "تقدموا لي عطایاي" ألن ما تقدمونه لي كأنه منكم إنما قد نلتموه مني، إذ هو عطیة من 
]. ÐÔÑقبل اهللا

، تقدیم خروفین حولیین كل یوم، خروف في الصباح وآخر بین العشاءین، وكأننا في حاجة إلى بالمحرقة الدائمةبدأ 
محرقة بال إنقطاع لكي نكون في مصالحة مع اهللا لیل نهار بغیر توقف. هذه هي المحرقة الدائمة أو "عید الرب 

الدائم" إنه یفرح ویسر بمصالحتنا معه كل أیام حیاتنا، نهاًرا ولیالً . لهذا بدأ بهذه المحرقة الدائمة كمقدمة التقدمات 
). ٨التي یوصینا بها كوقود "رائحة سرور الرب" (ع

: [العید األول للرب هو "العید الدائم"؛ حًقا إنه مطلوب تقدیم قربان في الصباح والمساء العالمة أوریجانوسیقول 
باستمرار بغیر إنقطاع. ففي تشریع األعیاد هنا لم یبدأ الرب بعید الفصح وال بعید الفطیر أو عید القربان المقدس، وال 
بأي عیٍد آخر، إنما وضع العید األول هو عید "المحرقة الدائمة". فهو یرید للذي یصیر إلى الكمال والقداسة أالَّ تكون 
له أیام أعیاد وأیام بدون أعیاد مقدسة هللا، وٕانما یحتفل بعیٍد دائم. الذبیحة التي یجب أن تقدم صباًحا ومساًءا باستمرار 

عیني ضرورة التفكیر في الناموس واألنبیاء الذین یمثلون الصباح، والتفكیر في اإلنجیل الذي أعلن في المساء أي 
). إًذا ١٧: ٥تس ١مجيء المسیح في آخر األیام. هذه هي اإلحتفاالت التي قال عنها الرب: "ستبصرون أعیادي"  (

یوجد عید للرب إن كنا نقدم الذبیحة على الدوام، أي "نصلي بال إنقطاع"، إن كان رفع أیدینا إلیه یصعد كالبخور 
) في الصباح وذبیحة مسائیة في المساء. إذن اإلحتفال األول هو المحرقة الدائمة التي یجب على ٢: ١٤١قدامه (مز

) ١: ٨تالمیذ اإلنجیل أن یقدموها كما سبق فشرحناها. لكن تحولت أعیاد الخطاة إلى نوح كما یقول النبي (عا
وأغانیهم إلى مراٍث . فال شك الخاطيء الذي یحتفل بیوم الخطیة ال یقدر أن یحتفل بعیدٍ . األیام التي یخطيء فیها ال 

یقدر أن یقدم الذبیحة األبدیة. فإنه ال یقدر أن یقدمها إالَّ إذا اتبع البّر واحترس من الخطیة، أما الیوم الذي یمارس فیه 
 ].ÐÔÒالخطیة فال یقدم للرب الذبیحة األبدیة

  الذبائح األسبوعیة– ٢

إن كان اهللا یرید أن تكون كل أیامنا أعیاًدا له یفرح فیها بنا خالل ذبیحة ابنه الوحید فیستقبل صلتنا النهاریة واللیلیة، 
وال یكون في أیامنا یوم واحد غیر عید، فإنه أقام لنا أیًضا عیًدا أسبوعًیا هو "عید السبت" أو "عید الراحة"، لهذا یقول: 

). ٩: ٤"إذا بقیت راحة لشعب اهللا" (عب

263 Festal Letters 5: 4. 

264 Origen: In Num., hom. 23. 
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قلنا أن الرب استراح في الیوم السابع ال بتوقفه عن العمل بل بفرحه باإلنسان وراحته، ونحن أیًضا إذ نتمتع بیوم 
األحد، یوم قیامة السید المسیح كیوم الراحة، إذ نجد في ذبیحته غیر المتوقفة سّر تمتعنا بالحیاة المقامة فنستریح في 

اهللا الذي أقامنا معه وأجلسنا في السمویات ویستریح اهللا فینا إذ یجد له فینا موضًعا. 

یبقى األحد عیًدا أسبوعًیا، سبًتا حقیقًیا هللا والكنیسة، أو هللا ولإلنسان في المسیح یسوع المقام من األموات إلى أن نلتقي 
جدیدة ویوجد اإلنسان روحیة معه وجًها لوجه یوم الراحة العظیم حین یتمتع جسدنا بالقیامة من األموات ویحمل طبیعة 

: العالمة أوریجانوسمع اهللا ممجًدا في أحضانه. وكأن كل أعیادنا الحالیة هي عربون للعید األبدي، أو كما یقول 
[السبت الحقیقي الذي فیه یستریح اهللا من كل أعماله یكون في الدهر اآلتي، حین تنهزم اآلالم واألحزان والتنهدات 

ویكون اهللا هو الكل في الكل. في هذا السبت یهبنا اهللا أن نعّیده معه، ونحتفل به مع مالئكته القدیسین بتقدیم ذبیحة 
]. ÐÔÓالتسبیح وٕایفاء النذور التي نطقت بها شفاهنا هنا

. )١٠" (عُمْحَرَقُة ُكلِّ َسْبٍت َفْضًال َعِن الُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَسِكیِبَها"في هذا العید األسبوعي كان الشعب یلتزم بتقدیم 
إنها ذبیحة واحدة غیر متكررة، لكنها ذبیحة المسیح القائمة والفعالة بغیر إنقطاع تجتمع حولها الكنیسة یوم األحد 

أحتفاًال براحة القیامة بجانب ذبائح الحب الیومیة من صلوات وتسابیح تقدم خالل الصلیب! 

 الذبائح الشهریة – ٣

) فضًال عن ١٥) مع ذبیحة خطیة للرب (ع١٣في رأس كل شهر نحتفل بعید الرب فیه تقدم محرقة رائحة سرور (ع
المحرقة الدائمة الیومیة صباًحا ومساًءا. 

؛ ١٣: ٣١ مع أنه إذ یتكلم عن السبت یلذ له أن یقول "سبوتي" (خر)١١" (عُرُؤوِس ُشُهوِرُكمْ "ویالحظ هنا قوله 
: ٢٦) وكأنه یعتز بها كسّر فرحه هو، أما في حالة صنع الشّر فیود أن یدعوها "سبوتكم" (ال٢: ٢٦، ٣٠، ١٣: ١٩ال

٣٥(ÐÔÔ حًقا ما أجمل أن یدعو اهللا السبت "سبوتي"، واألعیاد "أعیادي" والتقدمات "تقدماتي" ألنها كلها تشیر إلى .
الدخول إلى الراحة األبدیة والعید الدائم وتقدمة السید المسیح األبدیة، فیها یستریح اهللا في اإلنسان كما اإلنسان في 

أحضان اهللا، أما الشهور فیدعوها "شهوركم"، ألن الشهر یشیر إلى الزمن المتغیر من شهٍر إلى شهر، هذا الذي 
ینتهي بنهایة العالم. من أجلنا ُخلق الزمن بوجود الكواكب، ومن أجلنا تنتهي األزمنة وال یعود هناك شهور وسنوات بل 

في نهاٍر واحد بال إنقطاع یكون فیه الشمس التي ال تغیب، یوم سبٍت غیر منقطع، یوم راحة أبدیة. نوجد 

مع بدء شهورنا نحتفل بعیٍد ثالث للرب بجانب العید الدائم وعید السبت فیه نفرح بالرب الذبیح الذي وهبنا "الحیاة 
 على هذا العید بقوله: [األحتفال الثالث هو عید الهالل، الیوم الذي فیه أیًضا العالمة أوریجانوساألبدیة" فیه. یعلق 

تقدم ذبیحة. یكون هذا األحتفال عند ظهور القمر من جدید. نقول أن القمر صار جدیًدا عندما یقترب جًدا من 
الشمس بإتصاله به...أي منفعة لإلحتفال بعید الهالل الجدید؟ إنه یعني إقتراب القمر من الشمس جًدا ویتحد بها، 

المسیح هو "شمس البرّ " والهالل یعني كنیسته الممتلئة من نوره، تتصل به وتتحد معه بقوة، كقول الرسول "وأما من 

265 In Num., hom. 23. 

ÐÔÔ  ٣١راجع للمؤلف: سفر الخروج، األصحاح. 
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). إنها تحتفل بعید الهالل إذ تصیر جدید بتركها اإلنسان العتیق ولبس ١٧: ٦كو١التصق بالرب فهو روح واحد" (
). بهذا یستحق اإلحتفال بعید التجدید أو عید ٢٤: ٤اإلنسان الجدید بحسب اهللا في البّر وقداسة الحق (أف

أي اإلنشغال بأمر دنیوي أو شهوة أرضي الهالل...النفس التي اتحدت باهللا وعرفت بهاءه ونوره، التي لیس لدیها فكر 
إعجاب الناس بها، هذه التي سلمت نفسها لنور الحكمة وحرارة الروح وأصبحت غیر مادیة بل روحیة، ال یمكن أن 
یراها البشر وال هي تتعلق بنظرات البشر بها، ال یدرك اإلنسان الطبیعي اإلنسان الروحي وال یصل إلیه؛ مثل هذه 

]. ÐÔÕالنفس تستحق بحق أن تحتفل بالعید وتقدم ذبیحة الهالك للرب الذي جددها

 أعیاد سنویة: الفصح – ٤

قدم الرب لهم مجموعتین من األعیاد السنویة، مجموعة یحتفل بها مع بدء السنة، ومجموعة أخرى تبدأ بالنصف 
الثاني من السنة أي الشهر السابع. ففي النصف األول للسنة یحتفل بعید الفصح (الیوم الرابع عشر من الشهر األول) 

وعید الباكورة أو الخمسین (البنطقستي) أو عید الفصح أو عید العبور فتحدثنا عنه قبًال في األصحاح الثاني عشر 
من سفر الخروج، واألصحاح التاسع من سفر العدد. 

ركز هنا على سبعة أیام الفطیر حیث یمتنع عن أكل الخمیر واستعماله لكي تبدأ سنة جدیدة ال ترتبط بالخمیر 
) ٨: ٥كو١: [تستحق أن تحتفل بهذا العید إن نزعت من نفسك كل خمیر الشّر (العالمة أوریجانوسالعتیق. یقول 

والخطیة، محتفًظا بفطیر اإلخالص والحق. فإنه ال یلیق بنا أن نتخیل أن اهللا القادر على كل شيء یشرع لإلنسان 
) إن كانت قد نست أن تكنس ما عندها ١٣: ٩قوانین تخص إستخدام الخمیر، ویقوم بقطع تلك النفس من شعبها (عد

من خمیر...لكن ما یكرهه اهللا وبحق هو خمیر الروح الشریرة المتذمرة والظالمة، هذه التي اختمرت بخمیرة الشرّ . هذا 
هو ما یریده اهللا من النفس، فإنها إن لم تنزع هذه الخمیرة من مسكنها تقطع!...فإن الذي یترك في نفسه أقل بذرة للشّر 

یزداد سوًءا من یوم إلى یوم ویزداد شًرا. فإن أردت اإلحتفال بعید الفطیر مع اهللا فال تترك في نفسك أقل خمیرة 
 ].ÐÔÖللشرّ 

: [إًذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة وال بخمیرة الشّر والخبث بل بطیر اإلخالص والحق البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
)، ونلهج ٢٤، ٢٢: ٤). وٕاذ نخلع اإلنسان العتیق وأعماله، نلبس اإلنسان الجدید المخلوق حسب اهللا (أف٨: ٥كو١(

في ناموس اهللا نهاًرا ولیًال، بعقل متضع وضمیر نقي. لنطرح عنا كل ریاء وغش، مبتعدین عن كل كبریاء ومكر. 
]. ×ÐÔلیتنا نتعهد بحب اهللا ومحبة القریب، لنصبح خلیقة جدیدة، متناولین خمًرا جدیًدا إًذا لنحفظ العید كما ینبغي

  في الفطیر رفض الخمیرة القدیمة وقبول الجدید، فیكون لنا الحیاة الجدیدة والتسبیح القدیس أغسطینوسیرى 
]. ÐÕÎالجدید...الخ: [إن كان لنا حیاة جدیدة فلنغن أغنیة جدیدة وننشد للرب تسبحة جدیدة

267 In Num., hom. 23. 

268 Ibid. 

269 Paschal Epis. 1. 

270 On ??. 40: 14. 
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  أعیاد سنویة: عید الخمسین– ٥

ألجل تقدیس الزمن، لتكون أیام اإلنسان كلها مقدسة للرب، جعل الرب عند الیهود الیوم األخیر أو السابع "سبت 
للرب" فبتقدیس الیوم السابع یتقدس األسبوع كله، ألن كلمة أسبوع تأتي من رقم "سبعة" خاصة في العبریة إذ یدعى 

"شبوع" أي "سبعة" 

وقدس الرب األسابیع بإقامة "عید األسابیع" الذي هو عید الخمسین ألنه بعد سبعة أسابیع من بدء الحصاد ویحسب 
سبًتا للرب. كان عیًدا مرتبًطا بالزراعة، ولما كان من الصعب تحدید یوم الحصاد، لهذا استقر األمر أن یحسب من 

)، ١٥: ٢٣عید الفصح، فصار یوم الخمسین من عید الفصح. في هذا العید یظهر الشعب أمام اهللا غیر فارغین (خر
ُبوَن َتْقِدَمًة َجِدیَدًة ِللرَّبِّ ِفي َأَساِبیِعُكمْ "بل یقدمون للرب من الحصاد الجدید، لهذا یقول:  . ما هي )٢٦" (عِحیَن ُتَقرِّ

: [ال یلیق بك أن تدخل بیت اهللا بدون ذبائح، فال تذهب القدیس یوحنا الذهبي الفمهذه التقدمة الجدیدة؟ یقول 
اإلجتماع غیر مصطحب إخوتك، فإن هذه الذبیحة والتقدمة أفضل من تلك، متى قدمت اهللا نفًسا معك في 

]. في یوم الخمسین حل الروح القدس على التالمیذ في علیة صهیون الروح الناري القادر أن یجتذب ÐÕÏالكنیسة
). هذه هي تقدمة ٤١: ٢تقدمات جدیدة للرب، فقد قدم بطرس الرسول في ذلك الیوم نحو ثالثة آالف نفًسا للرب (أع

المؤمنین في عید األسابیع، الدخول بالنفوس المتعبة لتستریح في أحضان الرب. 

271 To those who had not attended the assembly, 4. 
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 أعیاد وتقدمات دائمة –األصحاح التاسع والعشرون 
یكمل الرب حدیثه عن األعیاد والتقدمات فیذكر هنا المجموعة الثانیة من األعیاد السنویة، التي تقام في النصف 

الثاني من السنة، مع ختام عن التقدمات الشخصیة التي یقدمها اإلنسان دون إلتزام بوصیة معینة. 

 ٦ - ١ یوم الهتاف العظیم   – ١

 ١١ - ٧ یوم الكفارة    – ٢

 ٣٨ - ١٢ عید المظال    – ٣

 ٤٠ - ٣٩ التقدمات الشخصیة   – ٤

 یوم الهتاف العظیم – ١

في الشهر السابع یحتفل بثالث أعیاد عظام مترابطة مًعا: عید األبواق أو الهتاف، وعید الكفارة، وعید المظال. أما 
إختیار هذا الشهر لهذه األعیاد فسّره اآلتي: 

كما تقدس أیام األسبوع یتقدس الیوم السابع، وتقدس األسابیع بتقدیس عید األسابیع في األسبوع السابع، هكذا  .أ
أیًضا تتقدس الشهور بإقامة هذه األعیاد الثالثة في الشهر السابع، وكأنها سبت الشهور. لقد حرص الرب على 

 تقدیس كل ما هو سابع من الزمن على كل المستویات.

یسمى هذا الشهر عند الیهود "تشري" أي "تشرین األول" (أكتوبر) وهو بدء السنة المدنیة، سماه الحاخامیة یوم  .ب
 میالد العالم.

كانت هذه الفترة هي فترة راحة بالنسبة للعاملین في الزراعة. ما بین الحصاد وبذر البذور، وكأن اهللا أراد أن  .ج
 یفرغهم للعبادة المفرحة في هذه الفترة.

كما یبدأ اهللا السنة بالفصح في الشهر األول عالمة أن اهللا هو الذي عبر بهم من العام الماضي لیدخل بهم إلى  .د
عام جدید، رمز عبورنا من الحیاة الزمنیة إلى الحیاة األخرى، هكذا أراد أن یقدس الشهر السابع أي عند نصف 
السنة لكي یشعر اإلنسان أن اهللا بدأ هو یكمل إلى التمام. فال یكفي أن نقدم بكور حیاتنا وٕانما نسلمه كل الحیاة 

 لیقودها بنفسه.

 أو عید الهتاف العظیم فإنه یدعى محفًال مقدًسا حیث تضرب األبواق، كأن اهللا یعلن لشعبه لعید األبواقأما بالنسبة 
أن یستعدوا للعیدین العظیمین والمتكاملین مًعا: عید الكفارة العظیم وعید المظال. وبحسب التقلید الیهودي ال یضرب 
في هذا الیوم بالبوقین الفضیین المذكورین في األصحاح العاشر بل بالشوفار أي قرن الكبش الذي كان یستخدم في 

). ٦مناسبات خاصة مهیبة مثل المناداة بسنة الیوبیل (یش
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 یوم الكفارة – ٢

). هكذا ٨في العاشر من الشهر السابع یكون لهم محفل مقدس فیه یتذللون، فیه یقربون محرقة للرب رائحة سرور (ع
یمتزج تذللهم بالفرح إذ یسر اهللا بهم ال من أجل تذللهم ولكن من أجل المصالحة التي تتحقق بینه وبینهم خالل 

المحرقة في یوم الكفارة العظیم. 

)، فهو یوم صوم ٣٢-٢٦: ٢٣، ١٦تحدث سفر الالویین في شيء كبیر من التوسع عن هذا الیوم العظیم (ال
واتضاع وتكفیر عن خطایا الشعب كله لكن دون أن ینسى أن یكفر رئیس الكهنة عن نفسه أیًضا. األمر الذي 

استلفت نظر الرسول بولس في مقارنته بین السید المسیح رئیس الكهنة األعظم الذي بال خطیة دخل بنا إلى السموات 
ورئیس الكهنة الیهودي الذي یدخل ظل السمویات مرة في السنة بعد تقدیم دم عن نفسه كما عن جهاالت عینها 

إن شاء الرب ). وٕانني أرجو أن أعود إلى تفاصیل طقسه في دراستنا لسفر الالویین ٢٨-٢٤، ١٢-١: ٩الشعب (عب
. وعشنا

 عید المظال – ٣

إن كان عید الكفارة هو عید صوم وتذلل فإن عید المظال الذي یلحقه في الخامسة عشر من نفس الشهر ویستمر 
ثمانیة أیام هو عید الفرح والتهلیل. إن كان الكفارة یشیر إلى الصلیب لهذا ارتبط بالصوم والتذلل، فإن عید المظال 

یشیر إلى ثمار الصلیب بما یحمله من قوة قیامة وصعود وتمتع بالروح القدس. فإستمرار العید ثمانیة أیام إنما یشیر 
إلى الحیاة المقامة أي الحیاة األخرى، إذ الیوم الثامن هو الیوم األول بعد األسبوع، أي الدخول في أسبوٍع جدید. في 

) وكانوا یسكنون خیاًما ینصبونها أثناء العید في ١٦: ١٦هذا العید یلتزم كل رجل أن یظهر أمام الرب في الهیكل (تث
) وعلى الجبال المجاورة ألورشلیم، بهذا كان ١٦: ٨ساحات المدینة وعلى سطوح البیوت وأفنیتها وفي دور الهیكل (نح

قمة األعیاد إذ یشیر إلى إنطالق الكنیسة خارج المسكن األرضي. وكانت الشریعة تقرأ كل سبع سنین أمام الشعب في 
). وقد أدخلت مراسیم كثیرة للعید بجانب الذبائح والتقدمات التي ١٣-٩: ٣١میعاد سنة األبراء في عید المظال (تث
. ففي وقد ذبیحة الصباح كان الشعب یحمل سعف النخیل إن سمح الربنتحدث عنها في دراستنا لسفر الالویین 

 كما ظهرت ÐÕÐوأغصان اآلس والصفصاف والفاكهة ویطوفون حول المذبح مرة كل یوم، وسبع مرات في الیوم السابع
عادة أخرى وهي أن كاهًنا یمأل وعاًء ذهبًیا من ماء بركة سلوام ویحمله إلى الهیكل عند الذبیحة الصباحیة والمسائیة 

: ١٢كل یوم من أیام العید، فیستقبلونه بهتاف البوق وكلمات إشعیاء النبي "فتسقون میاًها بفرٍح من ینابیع الخالص" (
). ولعل رب المجد قد أشار إلى هذا بقوله "إن عطش أحد فلیقبل إلّي ویشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري ٣

). وكأن السید قد وجه أنظارهم إلى الروح القدس الذي یتقبلونه في داخلهم. ٣٨-٣٧: ٧من بطنه أنهار ماء حّي (یو
واعتادوا أیًضا في المساء الالحق ألول یوم في العید أن یضیئوا دار النساء من منارتین عالیتین تحمل كل منهما 

أربعة مصابیح كبیرة فتلقي بنورها على المدینة إشارة إلى عمل الروح القدس "اإلستنارة الداخلیة". 

272  Joseph. Antiq. 
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كأن عید المظال هو عید الفرح والقیامة واإلنطالق نحو السمویات خالل التمتع بالروح القدس الذي یفجر ینابیع میاه 
حیة في داخلنا وینیر بصیرتنا الداخلیة. 

إستخدام المظال أیًضا یشیر إلى حالة الشعب بعد إنطالقه من أرض العبودیة ورحیله في البریة في خیام لیعبر إلى 
: [نحن اآلن قبل أن ندخل أرض الموعد، أعني الملكوت القدیس أغسطینوسأورشلیم مدینة الملك العظیم. وكما یقول 

األبدي نعیش في البریة في مظال...اإلنسان الذي یدرك أنه عابر في هذا العالم یكون في مظال. هذا اإلنسان یفهم 
]. ÐÕÑأنه راحل في مدینة غریبة إذ یرى نفسه یئن إشتیاًقا إلى وطنه

أما بالنسبة للذبائح والتقدمات في هذا العید فیالحظ اآلتي: 

 خروًفا حولًیا ١٠٥ كبًشا و١٥ ثوًرا و٧١◌ً : كثرة الذبائح والتقدمات ففي أیام العید یذبح كمحرقت سرور للرب أوال
صحیًحا...الخ. فبقدر ما یزداد الفرح تعلن الذبیحة بصورة، ألنه فرحنا إنما ینبع عن مصالحتنا مع اهللا خالل ذبیحته، 

وسروره بنا من خاللها! بمعنى آخر كلما إكتشفنا قوة الذبیحة إنما ننعم بالفرح السماوي! 

 إن كان فرح العید یبعث فیهم تقدیم ذبائح وتقدمات لكن دون تجاهل للمحرقة الدائمة الیومیة في الصباح :ثانًیا
والمساء، وكأن العید وهو یدفعنا باألكثر للتمتع بالشركة مع اهللا وممارسة عبادتنا اللیتورچیة ال یعني توقفنا عن تداریب 

حیاتنا الیومیة. 

) وینتهي ١٣: في أیام العید ال تختلف الذبائح فیما عدا الیوم الثامن حیث اإلعتكاف، أما عدد الثیران فیبدأ برقم (ثالثًا
) بتناقص ثور واحد كل یوم عن الیوم السابق له. ٧في الیوم السابع برقم (

: یقدم كل یوم ذبیحة خطیة كما في سائر األعیاد ملتحمة مع المحرقات وقود رائحة سرور للرب...وكأن سرور رابًعا
اآلب بنا یلتحم مع غفران خطایانا خالل العمل الخالصي الواحد: الصلیب! 

 التقدمات الشخصیة – ٤

بجانب هذه الذبائح والتقدمات الجماعیة على مستوى كل یوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة توجد النذور والتقدمات 
والسكائب والذبائح التي یقدمها اإلنسان بإرادته الشخصیة، لیلتحم العمل الجماعي مع الشخصي وعبادة الجماعة مع 

عبادة كل عضو فیها. 

273 On the Gospel of St. John, Tr 28: 9. 
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 النذور –األصحاح الثالثون 
إذ ختم حدیثه عن التقدمات والذبائح بالتقدمات الشخصیة أراد أن یوضح مدى إلتزام المؤمن بنذوره ممیًزا بین الرجل 

الناضج وبین االبنة التي تحت وصایة أبیها والزوجة المطیعة لرجلها. 

 ٢ - ١ نذر الرجل    – ١

 ٥ - ٣ االبنة في بیت أبیها   – ٢

 ٨ - ٦ الزوجة في رعایة رجلها  – ٣

 ١٦ - ٩ األرملة والمطلقة   – ٤

 نذر الرجل – ١

. هذا النذر أو )٢" (عَفال َیْنُقْض َكالَمهُ . َحَسَب ُكلِّ َما َخَرَج ِمْن َفِمِه َیْفَعلُ "المبدأ العام في النذر أن ملتزم بالنذر 
القسم یلتزم به ما دام "للرب"، فهو ینذر نذًرا یلیق بالرب فیه طاعة لوصایاه، وٕاالَّ فال یحسب هذا نذًرا أو قسًما یخضع 

لما ورد في هذا األصحاح. 

َرُجٌل َرُجٌل َنْذرًا الِإَذا َنَذَر " أن العبارة هنا جاءت في األصل تكرر كلمة "الرجل" مرتین: العالمة أوریجانوسوقد الحظ 
، وهو یتساءل سبب تكرار الكلمة، وفي نفس الوقت یجیب بأن هذا یشیر إلى مبدأ روحي هام. وهو أن الناذر "ِللرَّبِّ 

نذًرا إنما هو "الرجل رجل" أي إنسان یحمل في داخله "اإلنسان الجدید" أو "اإلنسان الداخلي". فإن اإلنسان ال یقدر أن 
یقدم للرب شیًئا، وال یفي له نذًرا ما لم یحمل في داخله اإلنسان الجدید الذي یحمل إمكانیات روحیة تفرح اهللا؛ إذ 

یقول: [ال تستطیع أن تقدم للرب نذوًرا دون أن نملك في أنفسنا أو في طبیعتنا شیًئا نقدمه. اإلنسان الخارجي ال یمكنه 
أن یقبل ناموس اهللا وال أن یقدم بنفسه نذوًرا، إذ ال یمكن أن یوجد لدیه ما یكون الئًقا بالرب. وعلى العكس، اإلنسان 

، فیه تتجدد والمعرفةالداخلي له في طبعیته (الجدیدة) ما یقدمه للرب، إذ فیه تتركز كل الفضائل ومجموعة العلم 
صورة اهللا. عندما ینال الصورة التي وهبه اهللا إیاها في البدء، عندما یحیي الفضائل، وعندما یعود إلى جماله األول، 

حینئذ یقدر أن یقدم للرب نذوًرا، فال نسمیه "الرجل" بل یدعى "الرجل رجل" إن لم ُیهذب اإلنسان الداخلي ونحافظ علیه 
ونزینه بالفضائل ونهیئه بالعادات الصالحة وندربه بالتداریب اإللهیة، وٕان لم یبحث عن حكمة الرب ویجتهد في معرفة 
الكتب المقدسة، ال یمكن أن یدعى "الرجل رجل" بل "الرجل" فقط، أو "اإلنسان الجسداني"...إن رأینا اإلنسان الداخلي 
الذي فینا مختبيء تحت أوساخ الخطایا وعفونة الرذائل یجب علینا أن نسرع في تخلیصه من األدناس وانتزاعه من 

نجاسة الجسد والدم وٕاقناعه بالتوبة لیتذكر اهللا ویأمل في الخالص...هكذا نستطیع أن نقدم النذور للعلي ونسمى 
]. ÐÕÒ"الرجل رجل"

274 In Num., hom. 24. 
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: [ماذا یطلب العالمة أوریجانوسهذا عن اإلنسان مقدم النذور، لكننا نتساءل: ما هو النذر الذي یطلبه الرب؟ یجیب 
منك الرب إلهك إالَّ أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه، وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك؟! 

). إن كنا ال نقدم له أوًال فال نأخذ منه...إن أعطیتم المجد هللا فستنالون مجًدا، ألن اهللا نفسه یقول: "أكرم ١٢: ١٠(تث
). أما من جهتي فأقول أنه إذا قدمنا طهارة أقصد طهارة الجسد ننال منه طهارة الروح. ٣٠: ٢صم١الذین یكرمونني" (

]. ÐÕÓ)١٦: ٢كو١وٕان سلمناه فكرنا فهو یقدم لنا فكره ككلمات الرسول "أما نحن فلنا فكر المسیح" (

إًذا اهللا یرید القلب كامًال، یطلب أعماقنا وحبنا وجهادنا فال ینسى تعب المحبة، یأخذ مما له فینا نذًرا لیرده لنا 
مضاعًفا. نعطي لذلك مثاًال في حیاة موسى حین أعلن حبه هللا ولشعبه بإصراره "إن لم یسر وجهك فال تصعدنا من 

). قدم موسى النبي حًبا إذ صمم إالَّ یتحرك ما لم یحتل الرب مكانه وسط شعبه، وكأنه یقول هللا: ١٥: ٣٣ههنا" (خر
: ٣٣لك في وسطنا موضع من یقدر أن یحتله غیرك؟!، لهذا بعد قلیل یقول الرب لموسى: "هوذا عندي مكان" (خر

). رّد اهللا الحب بالحب! وعلى العكس حینما حمل إسرائیل في قلبه أصنام األمم عوض محبة اهللا، وذهبوا یسألون ٢١
)، حتى یرجعوا ٥: ١٤النبي، قال الرب: "أنا الرب أجیبه حسب كثرة أصنامه، لكي آخذ بیت إسرائیل بقلوبهم" (خر

عن أصنامهم. 

)، ولألسف نذر یفتاح أن ٢٤-١١: ١صم١وفي العهد القدیم نذرت حنة للرب ثمرة بطنها وكرست صموئیل للهیكل (
الخارج من أبواب بیته للقائه عند رجوعه من معركته مع بني عمون یصعده محرقة للرب، وٕاذا بالخارجة للقائه ابنته 

). وآخرون ٣٠-٣٠: ١١الوحیدة كانت تستقبله بدفوف ورقص فمزق ثیابه وامتأل حزًنا وكدًرا وقدمها محرقة (قض
قدموا بیوت وحیوانات نذًرا للرب. أما السید المسیح فقدم حیاته نذیًرا لآلب، حامًال صلیبه ذبیحة حب للبشریة ووقود 
رائحة سرور لآلب. فاشتمه اآلب رائحة رضا عن البشریة المؤمنة والمقدسة فیه. ونحن أیًضا إذ نحمل هذا النذیر 

الفرید في داخلنا نقبل سمات نذره فینا، فنحمل صلیبه في داخلنا ونقدم حیاتنا كاملة هللا، فال نعیش بعد لذواتنا بل هللا 
)، "إن كنا قد ٢٠: ٢الذي إفتدانا. أما عالمة نذورنا فهو: "مع المسیح صلبت فأحیا ال أنا بل المسیح یحیا فيّ " (غل

). ١١: ٢تي٢متنا معه فسنحیا معه أیًضا" (

 االبنة في بیت أبیها – ٢

إذا نذرت ابنة نذًرا وهي في بیت أبیها وسمع أبوها النذر ولم ینتهرها في نفس الیوم تلتزم االبنة بكل ما نذرته. هذا هو 
حال كنیسة العهد القدیم التي كانت أشبه بفتاة قاصرة في بیت أبیها. لقد نذرت نذًرا حین سمعت وصایا الرب وشرائعه 

). وصارت الكنیسة ٣: ٣٤فقالت بلسان "جمیع الشعوب بصوٍت واحد...كل األقوال التي تكلم بها الرب نفعل" (خر
ملتزمة أن تحقق هذا النذر، لكنها لألسف كسرته، ألن الجمیع وجدوا كاسرین للوصیة. 

275 Ibid. 
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 الزوجة في رعایة رجلها – ٣

إذا نذرت زوجة نذًرا وهي في بیت رجلها وسمع النذر ولم ینتهرها في نفس الیوم تلتزم بكل ما نذرته، إنها حال كنیسة 
العهد الجدید التي صارت عروًسا للرب، التزمت أن تقدم حیاتها مقدسة له. حًقا إنها لن تستطیع أن تفي بالنذر إالَّ 

بروح عریسها الذي نالته في داخلها لیقدسها على الدوام ویهیئها للعرس األبدي. 

 األرملة والمطلقة – ٤

أظن أن األرملة والمطلقة تشیران إلى النفوس التي رفضت اإلیمان وحرمت من بیت عریسها...فهل تقدر أن تفي 
بنذرها؟! 
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 حرب ختامیة –األصحاح الحادي والثالثون 
أمر اهللا موسى أن یقاتل المدیانیین الذین أجروا نسوة شریرات لعثرة بني إسرائیل، وذلك كآخر فصل في جهاد موسى 

النبي. 

 ٧ - ١ مقاتلة المدیانیین   – ١

 ٨ قتل الملوك وبلعام   – ٢

 ١٢ - ٩ الغنائم    – ٣

 ٢٠ - ١٣ قتل النساء الشریرات   – ٤

 ٢٤ - ٢١   والثیاب تطهیر المعادن – ٥

 ٥٤ - ٢٥ توزیع الغنائم    – ٦

 مقاتلة المدیانیین – ١

أراد اهللا أن یختم موسى النبي حیاته حیاته وجهاده بحرب غایتها "التقدیس" بإبادة العثرة التي حطمت الشعب. لم یكن 
هدف الحرب هجومًیا وال سلب غنائم لكنه أراد قتل الذین إنصاغوا لكلمات بلعام فأجروا نساء یحاربن الشعب بجمالهن 
والتنجس معهن یجب أن یقاتلوا حتى ال تتكرر العثرة. وكان ذلك إشارة إلى ضرروة بتر العثرة في حیاة المؤمنین حتى 

یعیشوا بروح الغلبة والنصرة. 

هذا هو نهایة كل عمل موسى قبل أن یصعد إلى جبل عباریم ویرى األرض المقدسة من بعید. إنه غایة عمل 
الناموس یكشف العثرة ویسند في الجهاد ضدها لكنه ال یقدر أن یهب البّر وال أن یعبر بالمؤمنین إلى حدود األرض 

المقدسة. إنه یبعث فینا روح الجهاد ویرتفع بنا خالل الظل والرمز لنرى السموات من بعید، لكنه عاجز أن یحملنا 
إلیها. 

أما مالمح هذا الجهاد الروحي المقدس فهو:  

: [العثرات التي ألقیت ألبناء إسرائیل سببها مكیدة المدیانیین، الذین العالمة أوریجانوس◌ً : نزع العثرة: یقول أوال
إستأجروا النساء لسلب قلوبهم حتى یخطئوا أمام الرب، فكابد بنو إسرائیل عقاًبا على إرتكابهم الخطیئة، أما المدیانیون 
إذ سببو السقوط في الخطیئة صاروا موضع عقوبة أشد، نتعلم من هذا أننا إذ نعثر اآلخرین فیسقطوا نكون في حالة 
أشر من إرتكابنا الخطیئة هذا ما یعلمنا إیاه الرب بقوله: "خیر له لو طّوق عنقه في حجر وطرح في البحر من أن 

)]. ٢: ١٧یّعثر أحد هؤالء الصغار (لو

 حین سقط الشعب في الخطیئة انهزم إسرائیل بغیر محاربین ظاهرین، إذ ال نسمع عن حرب بینه وبین :ثانًیا
). ولوا غیرة الكاهن فینحاس على ٩: ٢٥المدیانیین والموآبیین، لكن أربعة وعشرون ألًفا ماتو بالوبأ بغیر حرٍب (

). أما اآلن وقد تقدس الشعب فال حاجة لخروج رجال الحرب البالغین أكثر من ١١: ٢٥المقدسات لفني الشعب كله (
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ستمائة ألف رجل وٕانما یكفي إختیار ألف رجل عن كل سبط لیخرج اإلثنا عشر ألف رجل فیلغلبوا وینتصروا. فهي 
لیس حرب العدد الكبیر وال اإلمكانیات الحربیة من أسلحة وتخطیطات عسكریة، إنما هي قوة التقوى والقداسة على 

: [لم یحصل على النصرة بكثرة عدد الجند وٕانما بواسطة بّره وتقواه...فقد العالمة أوریجانوسالشّر والخطیئة. یقول 
). هكذا ترى أن قدیًسا واحًدا ٨: ٢٦قیل: إذا إتبعوا ناموس الرب، واحد فقط یطارد ألًفا واثنان یجعالن ألفین یهربون (

فقط في صلواته یكون أقوى من جیش ال یحصى من األشرار. صالة البار تخترق السماء، فیكف ال نحصل على 
)، فأننا إن وجدنا واحتفظنا به ُنخضع جمیع ٣٣: ٦النصرة على األرض؟ لهذا یلزمك أن تبحث أوًال عن بّر اهللا (مت

األعداء بشرط أن نكون البسین "درع البرّ " ممنطقین أحقائنا بالحق، نحمل خوذة الخالص وسیف البّر، ونحمل فوق 
)...بهذه األسلحة ینهزم كل ١٧-١٤: ٦الكل ترس اإلیمان الذي به نقدر أن نطفيء جمیع سهام الشریر الملتهبة (أف

معسكر الشیاطین وجیشه ونرنم بثقة قائلین: "إن نزل علّي جیش ال یخاف قلبي، وٕان قامت علّي حرب ففي ذلك أنا 
]. ÐÕÔ)٣: ٢٧مطمئن" (مز

 ٣) یشیر إلى ملكوت اهللا على األرض، حیث یملك الثالوث القدوس في كل جهات المسكونة (١٢: إن كان رقم (ثالثًا
x یشیر إلى ١٢،٠٠٠) یشیر إلى الحیاة السماویة ألن یوًما عند الرب كألف سنة. إذن فالرقم (١٠٠٠) فإن رقم (٤ (

ملكوت اهللا السماوي على األرض، هذا الذي له الغلبة على روح الشّر والعثرة. من ینضم إلى العضویة في مملكة 
المسیح الروحیة، حامًال السمات السماویة ینهزم أمامه إبلیس وكل جنوده. 

َفَأْرَسلُهْم ُموَسى َألفًا ِمْن ُكلِّ ": لم نسمع في هذه الحرب عن قیادات عسكریة وال إستعدادات باألسلحة لكننا نقرأ: رابًعا
. كانت )٦" (عِسْبٍط ِإلى الَحْرِب ُهْم َوِفیَنَحاَس ْبَن َأِلَعاَزاَر الَكاِهِن ِإلى الَحْرِب َوَأْمِتَعُة الُقْدِس َوَأْبَواُق الُهَتاِف ِفي َیِدهِ 

طاقات الحرب هي األلف رجل أي الحیاة السماویة التي تسمو على الخطیة وترتفع فوق كل إغراءاتها، تحت قیادة 
فینحاس الكاهن الغیور على مقدسات اهللا الذي یشیر إلى العبادة الناریة بالروح القدس والملتهبة بال إنقطاع، وأمتعة 

القدس خاصة تابوت العهد الذي یشیر إلى حضرة اهللا كسّر تقدیسنا ونصرتنا، وأبواق هتاف تشیر إلى كلمة اهللا إذ هي 
"حیة وفعالة وأمضى من كل سیف دي حدین وخارقة إلى مغرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیزة أفكار القلب 

). هذه هي اإلعدادات الحقیقیة للغلبة في الحرب الروحیة: الحیاة بفكر سماوي، العبادة الملتهبة ١٢: ٤ونیاته" (عب
غیر المتقطعة، والشعور بحضرة اهللا الدائمة، التمسك بكلمة اهللا. 

: كانت الحرب موجهة ضد "كل ذكر". قلنا أن الذكر یشیر إلى الفكر أو العقل أو النفس كما أن األنثى تشیر خامًسا
إلى الجسد أو العمل أو العاطفة. ففي حربنا ضد الخطیة نصوب سهامنا الروحیة ضد كل فكر شریر هذا الذي یفسد 

الفكر المفسد له ولعواطفه وأحاسیسه. نقاوم النفس والجسد مًعا. نحن ال نعادي الجسد بل 

 قتل الملوك وبلعام – ٢

َوُمُلوُك ِمْدَیاَن َقَتُلوُهْم َفْوَق َقْتالُهمْ . َأِوَي َوَراِقَم َوُصوَر َوُحوَر َوَراِبعَ . َخْمَسَة ُمُلوِك ِمْدَیانَ . َوَبلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتُلوُه "
. )٨" (عِبالسَّْیفِ 

276 Ibid. 
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بجانب كل ذكر أي كل فكر شریر قتلوا الملوك الخمسة المذكورة أسمائهم أعاله مع بلعام...من هم هؤالء الملوك 
الخمسة ومن هو بلعام؟ 

◌ً : من هم هؤالء الملوك الخمس إالَّ الحواس التي ینبغي أن تموت عن الخطیة لتتمتع بالحیاة المقدسة؟! فال حیاة أوال
 عن الملوك الخمسة، العالمة أوریجانوسلهذه الحواس ما لم تمت أوًال بالصلیب عن أعمال اإلنسان العتیق. یتحدث 

 هم خمسة ملوك، بهذا نتعلم بوضوح أن – حسب الكتاب المقدس –قائالً : [باإلختصار الذین یسیطرون على الرذائل 
كل رذیلة تسود على الجسد تتبع أحد الحواس الخمسة، إًذا یجب قتل الحواس الخمسة في مملكة المدیانیین لكي 

یسودهم البّر عوض الرذائل وعوص العمل المعثر یصیر العمل الصالح الذي للبنیان، ألن هذه الحواس كانت تستخدم 
). هذا نحن ٣٠-٢٩: ٥للعثرة لدى المدیانیین. لهذا أمر الرب "إن كانت عینك الیمین تعثرك فاقلعها والقها عنك" (مت

نرى الرب یأمر بنزع الملوك الخمسة وقتلهم، "ألنه خیر أن لك أن یهلك أحد أعضائك وال یلقي جسدك كله في جهنم". 
إنه ال یأمرنا بقلع العین الجسدیة وبتر الید أو الرجل الجسدیتین إنما یأمر ببتر الحس الجسداني المنحرف بالشهوات 

). لكي ما تسمع أذانك كلمة اهللا ٢٥: ٤الجسدیة، لكي "تنظر عیناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقیًما" (أم
وتلتهمها، وتلمس یداك كلمة اهللا وتلتصق بها، بهذا فإنه إذ یموت ملوك المدیانیین وتقتلع الرذائل المعثرة یسود بّر 

 ].ÐÕÕ)٣٠: ١كو١سیدنا یسوع المسیح، إذ "منه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسة وفداء" (

هكذا یموت الملوك الخمسة فال یكون للشیطان سلطاًنا على حواسنا ال لنعیش بال حواس في جحود، وٕانما لتنطلق 
أحاسیسنا ملتهبة فینا بالروح القدس لحساب الملك الجدید، رب المجد یسوع. 

 هؤالء الملوك تحمل أسماؤهم معاني رمزیة، فالملك "آوي" یشیر إلى الرغبة كما یرى البعض. وكأن بدء الملوك :ثانًیا
بعد "الفكر" هو "الرغبة"، متى سیطر علیها إبلیس وملك حطم حیاة اإلنسان واستعبدها. عمل الروح القدس في حیاة 
الناس هو تحویل "الرغبة" من مملكة الخطیة إلى مملكة البّر، أو من أسر إبلیس إلى حریة الحیاة في المسیح یسوع 

ربنا. 

 یرى أن كلمة "آوي" تعني "حیوان مفترس"، لهذا فمع قتل كل فكٍر شریر "كل ذكر" یلزم العالمة أوریجانوسغیر أن 
: ٥على المؤمن أن یبدد العادات الحیوانیة المتوحشة، قائالً : [كیف یمكنك أن تتمتع بالتطویب: "طوبى للودعاء" (مت

)، ما لم تقتل أوًال آوي وتسلم الغضب المتوحش للموت؟! في رأیي أن الكتاب المقدس ال یذكر هذه األسماء لیروي ٥
 تعلیم النفوس، إذ یریدنا أن نحارب – كما أعتقد تماًما –قصة، إنما یقدمها ألجل معرفة الحقائق...إن النص السماوي 

هذه األنواع من الرذائل. لنطردها عن مسكنها الذي في داخل أجسادنا. لنطرد هؤالء الملوك من مملكة أجسادنا. هذا 
 ].ÐÕÖما یقوله الرسول بوضوح: "ال تملكن الخطیة على جسدكم الفاني"

277  Ibid. 

278 Ibid. 
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. إن كان الملك األول یمثل العنف ×ÐÕ: الملك الثاني الذي ینبغي قتله هو "راقم"، الذي یعني "رفش" أو "تلوین"ثالثًا
والشراسة فإن هذا الملك یحارب الروح بإتجاه مضاد وهو التلون ومجاراة الناس والمداهنة ألقتناص النفس. األول یقتل 

  أن نحذر الذئب حتى إن الطفنا أو القدیس أغسطینوسالنفس بعنف والثاني یقتلها باللطف المخادع. لهذا یحثنا 
عانقنا، وال نخش الحمامة حتى إن دخلت معنا في صراح إذ یقول: [الحمامة تحب حتى في صراعها، والذئب یبغض 

]. لنقتل هذا الذئب (الشیطان) حتى في مالطفته إیانا. عن هذا الملك المخادع یقول داود النبي: ÐÖÎحتى وهو یعانق
). ٢١: ٥٥"أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال، ألین من الزیت كلماته وهي سیف مسلول" (مز

، هذا الذي یفقد اإلنسان إنسانیته فیكون قلبه قاسًیا كالصخرة. لهذا ÐÖÏ: الملك الثالث یدعى "صور" أي "صخر"رابًعا
یقول الرب: "وأعطیكم قلًبا جدیًدا وأجعل روًحا جدیدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطیكم قلب لحم" 

). إنه یقتل الملك "صور" لیملك بروحه القدوس فیقیم قلًبا لحمًیا ومملكة مملوءة حًبا عوض العنف ٢٦: ٣٦(حز
والقسوة. 

: الملك الرابع هو "حور"، وهو اسم مصري مشتق من اإلله حورس. وٕان كان البعض یراه إسًما أكادًیا یعني خامًسا
"طفل". وهو یقاوم اإلنسان ال كالملك السابق بتحجیر قلبه وٕانما یجعله كطفٍل یلهو في غیر جدیة. یمارس عبادته في 

إستهتار وٕاستهانة، وال یطلع إلى خالص نفسه وأبدیته برجولة ناضجة. 

) یشیر إلى ٤: الملك الخامس هو "رابع" ویعني "الرابع"، ربما یشیر إلى الحیاة الجسدانیة الزمنیة، إذ رقم (سادًسا
األرض بإتجاهاتها األربعة. هذا هو الملك الشریر الذي یربط قلب اإلنسان باألرض فال تقدر النفس أن تنطلق 

بجناحي الحمامة إلى األعالي، بل تنجذب دوًما نحو أمور هذا العالم الزائلة. 

هذا الذي قدم المشورة الشریرة لباالق بإلقاء معثرة للشعب خالل النساء الشریرات...إنه یلیق بنا إبادة كل مجال للعثرة. 

 الغنائم – ٣

ماذا فعل المنتصرون ببني مدیان؟ 

◌ً : سبوا النساء وأطفالهن وجمیع البهائم والمواشي وكل الممتلكات؛ كان ذلك عمًال رمزًیا لإلنسان الغالب روحًیا أوال
فإنه یسبي الجسد "النساء" لیعمل لحساب اهللا في إتفاق مع النفس. أما األطفال فیشیرون إلى الثمار، فعوض أن یكون 

الجسد بأعماله یخدم الشیطان یصیر آلة بّر هللا، مقدًسا وطاهًرا. أما البهائم وكل الممتلكات فتشیر إلى الغرائز 
والطاقات...هذه التي كانت دنسة تصیر مقدسة، وعوض أن تكون ثقًال تصیر معیًنا لنا في عبادتنا هللا. 

إیماننا ال یحمل عداوة ضد الجسد وال ضد أحاسیسه أو عواطفه أو أعماله أو طاقاته ومواهبه، إنما یحمل تحوًال جذرًیا 
له بكل ممتلكاته وأعماله للعمل لحساب مملكة المسیح. 

279  New Westminister Dict. of Bible, p 797. 

280 Sermons on N.T. Lessons 14: 4. 

281 J. Hastings: Dict. of Bible, p 1059. 
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 حرق جمیع المدن والحصون بالنار، إذ یغلب اإلنسان روحًیا ال یستهین بالصغائر بل یحطم كل موضع فیه :ثانًیا
عثرة، قاطًعا كل جذور الخطیة من قلبه، لكي ال یكون لعدو الخیر حق الدخول إلیه من جدید. إن كل تهاون في 

تنظیف القلب تماًما من كل أثار الخطیة یعطي لها حق الرجوع إلى موضعها في الوقت المناسب لها. 

ِإلى الَمَحلِة ِإلى َعَرَباِت ُموآَب الِتي َعلى  ": أخذوا الغنیمة وجاؤا بها إلى موسى وألعازار الكاهن وٕالى الجماعة،ثالثًا
. )١٢" (عُأْرُدنِّ َأِریَحا

) لیصیر بأعضائه ١٧: ٥قلنا أن هذه الغنائم تشیر إلى تقدیس الجسد بكل طاقاته فیتحول من العداوة ضد الروح (غل
)...لكن ما هو سّر تقدیسها؟ ٣: ٦"آالت بّر هللا" (رو

جاؤا بالغنائم إلى موسى مستلم الشریعة إعالًنا عن أن الوصیة أو كلمة اهللا هي سّر تقدیس اإلنسان بكل  .أ
)، یحفظها اإلنسان في قلبه فیتقدس كل ما له وتنزع عنه ١٢: ٤أعضائه، "كلمة اهللا حیة وفعالة..." (عب

). وجد فیها المرتل سّر حیاته الروحیة، إذ ١١: ١١٩الخطیئة: "خبأت كالمك في قلبي لكیال أخطيء إلیك" (مز
)، أي لصقت نفسه بالجسد بكل شهواته ٢٥: ١١٩یقول: "لصقت بالتراب نفسي فأحییني حسب كلمتك" (مز

ولیس من یعین هذه النفس إالَّ كلمة اهللا التي تهبه حیاة من بعد الموت بالخطیة. 

جاؤا بها إلى ألعازار الكاهن إلى الجماعة إلى جوار األردن. هنا إشارة إلى تقدیس الجسد بكل طاقاته خالل میاه  .ب
المعمودیة المقدسة، األردن، بواسطة الكهنوت وسط الجماعة أي الكنیسة. ففي الجرن المقدس یحطم السید 

). ٦: ٤المسیح إبلیس ویعطي لإلنسان إمكانیة الحیاة الجدیدة المقامة معه (كو

 قتل النساء الشریرات – ٤

سخط موسى على رؤساء األلوف ورؤساء المئات الذین وٕان كانوا قد غلبوا المدیانیین وجاؤا بغنائم كثیرة لكنهم إحتفظوا 
بالنساء الشریرات اللواتي كن سبب عثرة الشعب، لهذا أمر بقتل كل امرأة قدمت جسدها للشّر للشعب وأعثرته. وكأن 
موسى النبي أراد أالَّ یترك مجاًال للسقوط مرة إخرى بإختفاء العثرة داخل الشعب. لقد ُقتلت النساء الشریرات وأطفالهن 

الذین كانوا ثمرة النجاسة. وكأنه لم یرد أن یترك أثًرا حتى لتذكار الشّر حتى ال یعود إلیه اإلنسان من جدید. 

 تطهیر المعادن والثیاب – ٥

َالذََّهُب "طلب ألعازار رئیس الكهنة من الجند القادمین من المعركة أن یقدموا المعادن التي یمكن أن تجتاز النار مثل 
ُة َوالنَُّحاُس َوالَحِدیُد َوالَقْصِدیُر َوالرََّصاُص   لكي تجیزونه في النار فیكون طاهًرا غیر أنه یتطهر بماء )٢٢" (عَوالِفضَّ

)، أما ما ال یدخل النار فیجیزونه في الماء. ورجال الحرب ١٩األصحاح النجاسة (الماء الذي یطهر من النجاسة، 
). ٢٤أنفسهم إذ لمسوا المدیانیین وقتلوهم یغسلون ثیابهم في الیوم السابع لیتطهروا وعندئذ یدخلون المحلة (ع

نالحظ في هذه الشریعة: 

◌ً : صروة رمزیة رائعة لجیش اهللا الروحي الذي غلب وانتصر على الخطیة منطلًقا نحو المحلة الحقیقیة، أورشلیم أوال
). إنهم ینطلقون نحو عریسهم لیستریحوا معه وفیه في أحضان أبیه القدوس ٣: ٢١"مسكن اهللا مع الناس" (رؤ

وأعمالهم تتبعهم. یحملون معهم الذهب والفضة والنحاس والحدید والقصدیر والرصاص، یحملون ثیابهم وقد غسلوها 
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). ما هو هذا الذهب الذي إجتاز النار إالَّ الحیاة السماویة التي انسكبت في حیاة ١٤: ٧وبیضوها في دم الخروف (رؤ
المجاهدین خالل عمل الروح القدس الناري. وما هي الفضة إالَّ الكرازة بكلمة اهللا التي صفیت كما بناٍر سبع مرات 

) وهكذا یدخل المؤمنون إلى المحلة السماویة یحملون أتعاب محبتهم، یقدمونها ثمًرا نفیًسا للعریس المتهلل ٦: ١٢(مز
بعروسه المقدسة فیه. أما الثیاب المغتسلة بالدم فتشیر إلى أجسادنا التي تقوم في یوم الرب العظیم وقد تقدست في 

السماء المسیح لتشارك النفوس إكلیها األبدي وأمجادها السماویة. 

 العجیب أن الشریعة حسبت هؤالء المجاهدین الذین صارعوا مع الخطیة وغلبوا أنهم في حالة نجاسة، یلزمهم أن :ثانًیا
 مهما بلغت قامتهم –تغتسل ثیابهم في الیوم السابع لیدخلوا المحلة. كأن الرب أراد أن یؤكد أن جمیع المجاهدین 

 یتعرضون للضعف، وهم محتاجون إلى التستر في دم السید المسیح المطهر من كل خطیة. إنهم وٕان –الروحیة 
 حسبوا أبطاًال لكن دخولهم المحلة لن یكون قانونًیا إالَّ خالل السید المسیح الذي یطهر البشریة من كل نجاسة.

 توزیع الغنائم – ٦

یالحظ في توزیع الغنائم اآلتي: 

) بینما النصف اآلخر على بقیة الشعب (أكثر من ١٢،٠٠٠◌ً : نصف الغنائم توزع على رجال الحرب (أوال
) ضعًفا مما یأخذ اإلنسان العادي. ٥٠)، وكأن رجل الحرب الغالب یأخذ أكثر من (١٢،٠٠٠ – رجل ٦٠٠،٠٠٠

). ٢: ١٤هكذا یكلل هللا المجاهدین الغالبین بإمتیازاٍت خاصة، إذ یقول الرب نفسه: "في بیت أبي منازل كثیرة" (یو
). وقد رأینا ذلك األمر واضًحا حتى في ٤١: ٥كو١ویقول الرسول بولس: "ألن نجًما یمتاز عن نجم في المجد" (

). ٥٥: ٢٦تقسیم أرض الموعد (راجع تفسیر عدد 

). ٢٨ مع أن الغنائم وزعت علیهم كمكافأة إلهیة، لكن إلتزم الكل أن یقدم منها زكاة أو رفائع للرب (ع:ثانًیا
فالمجاهدون الغالبون یقدمون نفًسا عن كل خمسمائة نفس، وحیواًنا عن كل خمسمائة حیوان، أما البقیة فتقدم واحد 

عن كل خمسین. هكذا في نصرتنا ونحن نتقبل هبات إلهیة نقدم له من هباته تقدمات حب له، عالمة الحب المتبادل. 
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن العطاء هنا تأكید أن القیادة الحقیقیة في هذه الحرب كانت للرب نفسه، هو الذي 

) یذكرنا بالمثل الذي قدمه لنا ٥٠)، ورقم (٥٠٠غلب بهم، فنقدم نصیبه في الغنیمة لكهنته وخدام بیته. هنا رقم (
)، فاألول ٤٢، ٤١: ٧السید المسیح عن الدائن الذي سامح المدینان، األول علیه خمسمائة والثاني خمسون دیناًرا (لو

 یشیران إلى الحریة، حیث أن في سن الخمسین یتحرر الالوي من ÐÖÐیحب الدائن أكثر. هذان الرقمان كما سبق فقلنا
خدمة المسكن المنظور لیستعد للمسكن غیر المنظور، وفي یوم الخمسین حل الروح القدس لیهب البشریة الحریة من 
الخطیة في إستحقاقات الدم، وفي الیوبیل (السنة الخمسین) تتحرر األرض ویتحرر العبید ویتحرر اإلنسان من كل 

دینونة...الخ. 

إذن ما یدفعه هؤالء إنما یجعلهم أحراًرا في تصرفاتهم فیما تبقى لهم. 

ÐÖÐ .تفسیر األصحاح الرابع 
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: شملت الغنائم أنفًسا بشریة (نساء وأطفال) مع حیوانات إشارة إلى أسر كل فكر فینا إلى طاعة المسیح ثالثًا
). ما كان تحت سلطان ملوك مدیان ینزع عنهم لیصیر تحت قیادة السید المسیح نفسه. ٥: ١٠كو٢(

). إن كان الذهب یشیر ٥٤: أخذ موسى وألعازار الذهب وأتیا به إلى خیمة اإلجتماع تذكاًرا للشعب أمام الرب (عرابًعا
إلى الحیاة السماویة فإنه وحده دون غیره من الغنائم یبقى في حضرة الرب، ألن كل ما هو لیس سماوي، حتى وٕان 
كان عطیة من قبل اهللا سینتهي أمام الفكر السماوي والحیاة السماویة التي تعمل فینا فهي تبقى لنا أمام الرب تشهد 

عن غلبتنا ونصرتنا لحسابه 
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 أرض جلعان –األصحاح الثاني والثالثون 
إذ نصب خیام الشعب في سهول موآب تطلع سبطا رأوبین وجاد إلى أرض جلعاد فاشتهیا أن یملكاها ألنها أرض 

رعي وهما سبطان یملكان ثروة عظیمة من األغنام. 

 ٥ - ١ طلب أرض جلعاد   – ١

 ١٥ - ٦   للسبطین تأنیب موسى – ٢

 ٢٧ - ١٦ إلتزامهما بالجهاد مع إخوتهما  – ٣

 ٣٣ - ٢٨ وصیة موسى عنهما   – ٤

 طلب أرض جلعاد – ١

إذ إستولى الشعب على منطقة شرقي األردن في طریقهم لعبور األردن والتمتع بأرض المیعاد طلب سبطا رأوبین وجاد 
) ویشتركان معهم في أرض الموعد. وربما طلب أیًضا ٥أن یمتلكا هذه األرض وال یعبران األردن مع بقیة الجماعة (ع

معهما نصف سبط منسى نفس األمر. 

، ویرى البعض أنها تعني "رجمة ÐÖÑ، فیرى البعض أنها مشتقة عن العربیة وتعني قاسي أو خشنجلعادأما عن 
. تحمل جلعاد ÐÖÒ) حیث أقام هناك یعقوب رجمة عالمة العهد الذي قطعه بینه وبین خاله٤٧: ٣١الشهادة" (تك

-٢٤، ١٧: ٥مل١؛ ٩: ٢صم٢؛ ١: ٢٠؛ قض٩: ٢٢؛ یش١: ٣٤معنى واسع یشمل كل المنطقة شرق األردن (تث
). أما جلعاد بمفهوم أكثر تحدیًدا فهو منطقة جبلیة شرق األردن تشمل حالًیا البلقاء الحدیثة، غرب عمون عند ٢٧

 قدم فوق سطح ٢٠٠٠. یبلغ إرتفاعها حوالي الجنوبوحدود یرموك من جهة الجنوب حدود حشبون تقریًبا من جهة 
البحر، تشمل في بعض المناطق غابات وأیًضا حقول وودیان ومجاري میاه. تصلح للرعي حتى شبه العریس عروسه 

). تشتهر بنوع من األشجار یخرج منه مادة صمغیة تسمى ٥: ٦، ١: ٤بقطیع معز رابض على جبل جلعاد (نش
) قیل أن عصیره یستخدم كعالج لإللتهابات وأن قیمته كانت ١١: ٤٦، ٢٢: ٨بلسان جلعاد ذات خواٍص طبیة (ار

مرتفعة جًدا حتى أنه في زمن اإلسكندر األكبر كانت قیمته تقدر بضعفي وزنه من الفضة، وجاء في سفر التكوین 
) أنه یمثل تجارة هامة. حینما یتحدث األنبیاء عن إصالح حال إسرائیل الجدید في العصر الماسیاني ٢٥: ٣٧(

). ١٠: ١٠؛ زك١٤: ٧؛ میخا١٩: ٥٠یذكرون جلعاد كشبع لنفسه (ار

نعود إلى سفر العدد لنرى سبطي رأوبین وجاد إشتهیا هذه األرض مقدمان لموسى النبي والعازار رئیس الكهنة ورؤساء 
 اَألْرُض الِتي َضَرَبَها ،َعَطاُروُت َوِدیُبوُن َوَیْعِزیُر َوِنْمَرُة َوَحْشُبوُن َوَأِلَعالُة َوَشَباُم َوَنُبو َوَبُعونُ  "الجماعة هذا التعلیل: 
. )٤، ٣" (عالرَّبُّ ُقدَّاَم َبِني ِإْسَراِئیل

283 New Westminster Dict. of Bible, p 331. 

284  McKenzie: Dict. of Bible, p310. 
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حشبون إسم موآبي یعني "حشبان" أو "تدبیر"، ال تزال تعرف باسم حسبان، وهي مدینة خربة قائمة على تل منعزل بن 
أرنون ویبوق، على بعد حوالي سبعة أمیال ونصف شمال مادابا. یوجد هناك خزان میاه عظیم شرقي خرائب المدینة، 

). ٤: ٧ربما یكون إحدى البرك التي كانت خارج أسوار المدینة (نش

" ِإْن َوَجْدَنا ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َفلُتْعَط َهِذِه اَألْرُض ِلَعِبیِدَك ُملكًا َوال ُتَعبِّْرَنا اُألْرُدنَّ ...ِهَي َأْرُض َمَواٍش َوِلَعِبیِدَك َمَواشٍ  "
. )٥، ٤(ع

. غالًبا هي خربة عطاروس ÐÖÔ، وربما یعني "حظیرة غنم"ÐÖÓ: إسم عبري یعني "أكالیل" أو "تیجان"عطاروت .أ
الحالیة، على المنحدر الغربي من جبل عطاروس، تبعد ثمانیة أمیال شمال غرب دیبون (ذبیان)، وثالثة أمیال 

شمال شرق فخاروس التي استشهد فیها القدیس یوحنا المعمدان. 

-٢٦: ٢١: اسم موآبي یعني "أنحالل" وهي مدینة إستولى علیها سیحون ملك األموریین من موآب (عددیبون .ب
)، تسمى بالعربیة ذبیان، وهي خربة تبعد ثالثة أمیال شمال نهر األردن ومیالن شمال غرب عرعیر وأربعون ٣٠

 م، وجد في خرائبها حجر موآب الشهیر.١٨٦٨میًال جنوب عمان في عام 

: ٢١) وأعادوا بناءها، صارت مدینة لالویین (یش٢٥: ٢٣: تعني "معین". أخذ سبط جاد هذه المدینة (یشیعزیر .ج
) وأعادها یهوذا المكابي من المعونیین ٣٢: ٤٨؛ ار٩، ٨: ١٦). إستولى علیها بنو موآب (إش٨١: ٦؛ أي٣٩

أمیال رومانیة ١٠). بحسب یوسابیوس تبعد یعزیز ٣٨: ٣٢؛ ار٨: ١٦). عرفت یعزیر بكرومها (إش٨: ٥مل١(
  شمال حشبون.١٥غرب ربة عمون و

. وهي تل البلیبل بالقرب من تل نمرین، تبعد عشرة أمیال إلى الشمال ÐÖÕ: أو بیت آمرة، وتعني "بیت النمر"نمرة .د
 من البحر المیت وثالثة أمیال إلى الشرق من مجرى األردن.

: ١٦، ٤: ١٥: كلمة عبریة تعني "اهللا عال"، أعاد بناءها سبط رأوبین، وقد سقطت في ید بني موآب (إشألعالة .ه
 ). خربهما تدعى "العال" على قمة التالمیذ یبعد حوالي میل شمال حشبون.٣٤: ٤٨؛ أر٩

) واستولى ١٩: ٣٣)، ویعني "بارد أو باردة"، صارت من نصیب رأوبین (یش٣٢:٣٤: ومونثا "سبمة" (شبام .و
 تبعد حوالي نصف میل القدیس چیروم). حسب ٣٢: ٤٨؛ أر٩، ٨: ١٦علیها بنو موآب. عرفت بكرومها (إش 

من حشبون. حالًیا تسمى قرن الكبش بین حسبان ونبو، وتبعد ثالثة أمیال شمال شرق صیاغة على وادي 
 سالمة.

، وهو اسم إله بابل یسیطر على األدب والعلم، إبن بعل مردوخ ورسوله، الذي ÐÖÖ: كلمة أشوریة تعني "مذیع"نبو .ز
یفسر إرادته للقابلین للموت. أما المدینة التي تحمل هذا االسم فتقع على جبل نبو أو بجواره، الجبل الذي وقف 

285    New Westminster, p76. 

286  McKenzie: p 67. 

287  Hastings, p 100. 
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)، تبعد المدینة خمسة أمیال جنوب شرقي حسبان، حالًیا هي ١١: ٣٤علیه موسى النبي لیر من كنعان (تث
 بناها سبط رأوبین أي أعادوا بناءها، وبحسب ما جاء في الحجر الموآبي أن ملك موآب إستولى –المحیط خربة 

 ).٢٢، ١: ٤٨؛ أر٢: ١٥علیها. وقد ذكرت ضمن مدن موآب في النبوات ضد بني موآب (إش

)، وتعني "بعل المسكن". ٢٣: ٤٨)، أو بیت معون (أر١٧: ١٣یش: أو بعل معون، أو بیت بعل معون (بلعون .ح
 ).٣٦: ٩مل١ أمیا جنوب غربي میدیه (٥ أمیال جنوب غربي حسبان، وحوالي ٩حالًیا تدعى معین تبعد 

لماذا أراد سبطا رأوبین وجاد ونصف سبط منسى أرض جلعاد؟ 

◌ً : السبب الواضع هو إشتیاقهم لهذه األرض لما إتسمت به من صالحیة للرعي، وقد ملك سبطا رأوبین وجاد أوال
) ٦یو: ١مواشي وفیرة جًدا، فأحسوا أنهم أحوج إلى هذه األرض من غیرهم. إنها "شهوة العیون وتعظم المعیشة" (

اللتان افقدتا السبطین تطلعهما إلى األرض التي وهبت للجماعة كلها من قبل الرب، تفیض لبًنا وعسالً . إختار 
السبطین بمنظاٍر بشري ولم یدركا أنهما یناالن أرًضا بال حدود طبیعیة تعرضهما لهجمات األعداء حتى اضطر 

) بجانب بعد األرض عن الجماعة فصارا كمن في عزلة. ٣: ٢٢مل١، ١١صم١إخوتهما للتدخل إلنقاذهما (

یتطلع اإلنسان بمنظار بشري ضعیف وقصیر المدى فیشتهي لنفسه أموًرا قد تضره وتحرمه من بركات روحیة وزمنیة 
في نفس الوقت. 

 لعل السبب النفسي الخفي إلختیار هذا الموضع هو شعور رأوبین إبن یعقوب البكر أنه فقد بكوریته، وأیًضا جاد :ثانًیا
الذي هو بكر من زلفة الجاریة، وٕاحساس منسى أن أخاه األصغر منه "افرایم" یفوقه في البركة...هؤالء الثالثة أرادوا 

بطریٍق أو آخر تعویض فقدانهم البكوریة فاشتهوا التمتع ببكوریة النصرة مع أنها خارج أرض كنعان، وبعیدة عن 
الخیمة. 

 أن هناك سًرا خفًیا في إختیار هؤالء الثالثة ألرض جلعاد التي شرقي األردن بینما العالمة أوریجانوس: یرى ثالثًا
یتمتع تسعة أسباط ونصف بأرض الموعد بعد عبورهم نهر األردن وانتصارهم على أكثر من ثالثین ملًكا. إنه یرى في 
المجموعة األولى صورة حیة لكنیسة العهد القدیم التي كانت وال تزال جزًءا ال یتجزأ من كنیسة اهللا الواحدة لكنها لیست 

في غنى بركات العهد الجدید التي عبرت میاه المعمودیة المقدسة وحملت في وسطها المقدسات. إنها صورة رائعة 
للجنس البشري المؤمن، جزء نال نصیب خالل الناموس (موسى) حیث تمت الغلبة على یدي أیام قیادته، أما الجزء 
األعظم فقد تحقق على یدي یشوع (یسوع) الذي دخل بهم إلى األرض عینها التي تفیض عسًال ولبًنا. األولون أبكار 
لكنهم أقل أصالة فنالوا میراث موسى، أما اآلخرون فنالوا میراث یشوع (المسیح ربنا). لقد سبقت كنیسة الیهود كنیسة 

العهد الجدید لكنها لم تنعم بما تمتعت به األخیرة، ألن األصغر في ملكوت السموات أعظم من یوحنا المعمدان 
). ١١: ١١(مت

: [الحظ بك دقة السبب الذي ألجله الوارثون القدامى یأخذون نصیبهم خلف نهر األردن العالمة أوریجانوسیقول 
). هذا هو السبب الذي ألجله لم یستطع ٤-١: ٣٢على حدة من اآلخرین؛ فقد قیل أن لهم مواٍش كثیرة وافرة جًدا (عد
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رجال العهد القدیم البلوغ إلى میراث األرض التي تفیض لبًنا، وتفیض عسًال، أي تشرق بأشعة عسل بجانب األرض 
)، إذ كان لهم مواٍش كثیرة ١٤: ١األخرى. هذا هو السبب الذي ألجله لم یتمكنوا من إدراك "الكلمة صار جسًدا" (یو

: ٢كو١وافرة جًدا. فال یستطیع اإلنسان الطبیعي أن یقبل ما لروح اهللا، ألن عنده جهالة وال یقدر أن یعرفه (
]. ×ÐÖ)...فحصل على نصیبه من المیراث خارج مجاري میاه األردن وصار غریًبا عن األرض المقدسة١٤

 على وجود مواشي كثیرة وافرة كدا إشارة إلى إرتباط شعب العهد القدیم باألمور الجسدیة العالمة أوریجانوسلقد ركز 
الملموسة فلم یقدروا أن ینعموا بكمال سّر العهد الجدید، بل نظروه خالل الظل والرمز من بعید، أما رجال العهد 

الجدید فمعهم مواشي لكنها ال تعوقهم بل إنطلقوا بمواشیهم وقطعانهم كما بنسائهم وأطفالهم لیعبرو األردن ویتمتعوا 
فال تعتزل طاقاتهم (المواشي) وكل وعواطفهم (األطفال) وثمارهم بالمواعید المقدسة، فتقدست أجسادهم (النساء) 

األنفس بل ترتبط معها في العبور، وترث األجساد بركات سكنى الروح القدس فیها وتقدیسها كمسكن للرب. 

 تأنیب موسى للسبطین – ٢

لم یسترح موسى النبي لهذا الطلب بل وبخهم توبیًخا قاسًیا ومًرا، وٕان كان قد دخل معهم في حوار عملي إنتهى 
بمراضات هؤالء الرجال بغیر مجاملة على حساب الحق وبنیان الجماعة. هنا یظهر موسى النبي حتى في أیام 

شیخوخته الرجل الحازم الجاد، المملوء مرونة، یجابه المشاكل بقلٍب منفتح ال لفرض إرادته بروح السیطرة بل لیجد 
، وُیعرف عن الشیوخ عدم المرونة وتمسكهم سنة ١٢٠حلوًال بروح الحب والحكمة، خاصة وأنه كان قد بلغ حوالي 

في حیاته. نسمة برأیهم وخبرتهم الخاصة...إما هذا القائد العجیب فكان مرًنا حتى آخر 

أما سّر توبیخهم وٕانتهارهم فهو: 

، األمر الذي أحزن قلب هذا القائد الذي قضى أربعین عاًما )٥" (عَوال ُتَعبِّْرَنا اُألْرُدنَّ "◌ً : ختم الرجال كلماتهم هكذا أوال
في مرارة یشتهي أن یدخل هو وكل شعبه إلى أرض الموعد. فإن كان قد حرم الجیل السابق بسبب تذمرهم المستمر، 
وحرم هو وهرون من الدخول بسبب ضعفهم عند ماء المخاصمة إذا بهؤالء یشتهون عدم الدخول وهم على األبواب. 

ما أقسى على قلبه أن یرى أبناء الموعد یحتقرون الموعد، وأصحاب المیراث یرفضون میراث اهللا من أجل شهوة قلبهم 
الزمنیة؟! 

 إهجم الرجال بمواشیهم وقطعانهم فوجدوا جلعاد مرعى خصًبا لها ولم یهتموا بمواعید اهللا لهم وال بمساندة إخوتهم :ثانًیا
 – شهوات الجسد –في جهادهم القادم بعد عبور نهر األردن. لقد أدرك موسى النبي أن الجانب الحیواني في حیاتهم 

أعمت أعینهم عن رؤیة نعم اهللا علیهم وأفقدتهم اإلهتمام بإخوتهم. 

: لعله قد أخفى اهللا عن نبیه العظیم موسى إدراك ما یحمله هذا العمل من رمزیة بأنهم یمثلون رجال العهد القدیم ثالثًا
بینما التسعة أسباط ونصف الذین یعبرون إلى ما بعد األردن یمثلون رجال العهد الجدید. 
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أوضح لهم سبب التوبیخ، طالًبا منهم أالَّ یستریحوا في أرض إذ كان موقف موسى النبي مملوء حكمة في توبیخه لهم 
)، وأالَّ یمتثلوا بآبائهم الذین سمعوا للعشرة ٦جلعاد مع نسائهم وأطفالهم ومواشیهم بینما ینطق إخوتهم للحب (ع

جواسیس في عدم إیمان بكلمات الرب فحمى غضب الرب علیهم وفني جیلهم، فیزیدون من حمو غضب الرب 
). یفقدوا إخوتهم ویفقدون الرب في وقٍت واحدٍ ! ١٤(ع

 إلتزامهما بالجهاد مع إخوتهما – ٣

أمام كلمات موسى النبي الحازمة والحكیمة والواضحة، إذ ال تحمل تحیًزا وال تسلًطا اضطروا إلى تقدیم عرٍض جدید، 
جاء فیه: 

َوَأمَّا َنْحُن "◌ً : تراجعهم في عرضهم األول من جهة عدم عبورهم األردن، بل طلبوا أن یتقدموا صفوف الحرب: أوال
. لم یقفوا عند حّد المشاركة في الجهاد بل )١٦" (عَفَنَتَجرَُّد ُمْسِرِعیَن ُقدَّاَم َبِني ِإْسَراِئیل َحتَّى َنْأِتَي ِبِهْم ِإلى َمَكاِنِهمْ 

أرادوا أن یتقدموهم في الجهاد. 

). ١٨: قرروا أالَّ یرجعوا إلى بیوتهم حتى یقتسم بقیة األسباط أراضیهم، أي حتى تستریح نفوسهم من جهتهم (عثانًیا

بهذا إستراح قلب موسى النبي وقبل عرضهم الجدید، بل إستراح قلب الكنیسة من جهتهم إذ صاروا یمثلون بحق رجال 
العهد القدیم المملوئین إیماًنا، إن كانوا لم ینطلقوا إلى أرض الموعد بنسائهم وأطفالهم ومواشیهم لكنهم عدوا كرجال 
حرب یسندون إخوتهم رجال العهد الجدید. لقد عبروا إلینا لیسندونا خالل نبواتهم ورموزهم والناموس الذي تسلموه. 

بحق تقدم آباء العهد القدیم وأنبیاؤه الموكب لیعلنوا الخالص خالل ربنا یسوع المسیح! 

) بل أكد أكثر ١٦كانت إجابة موسى بالموافقة عجیبة، إذ لم یردد ما قالوه أنهم یتجردون مسرعین أمام بني إسرائیل (ع
...إنها لیست مجرد مساندة إلخوتكم لكنها إعالن خضوع وجهاد روحي )٢٠" (عِإْن َتَجرَّْدُتْم َأَماَم الرَّبِّ ِللَحْرِب "من مرة 

)...فعادوا یؤكدون إلتزامهم بالعرض ٢٣في الرب وأمامه. وحسب عدم التنفیذ هو خطیة موجهة ضد الرب نفسه (ع
). ٢٧الجدید (ع

 وصیة موسى عنهما – ٤

إذ یعلم موسى أن وقت إنحالله قد حضر سلم الوصیة في أیدي العازار رئیس الكهنة ویشوع ورؤوس آباء األسباط 
) مكرًرا بكل وضوح كل ما تعهد به الرجال وقد ظهر بینهم نصف سبط منسى ألول مرة. ٢٨(ع

بنى هؤالء األسباط المدن لكي یتركوا فیها النساء واألطفال مع المواشي حتى یكمل رفقاؤهم جهادهم ویعودون إلیهم. 
وثنیین، وكانت نبو وبعل أسماء إلهین وبعل وسبمة، ألن نبو وقد غّیر رأوبین أسماء ثالث مدن عند إعادة بنائها 

). أما سبمة فكما رأینا تعني "باردة" فإنه ١٣: ٢٣الوصیة اإللهیة "ال تذكروا إسم آلهة أخرى وال یسمع من فمك" (خر
ال یلیق بهم أن یسكنوا في حیاة باردة بل أن تلتهب حیاتهم بنار الحب اإللهي! 

 
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


العـ 

 

 ملخص الرحلة –األصحاح الثالث والثالثون 
لقد صدر األمر اإللهي لموسى النبي أن یسجل صورة مختصرة للرحلة منذ إنطالقها من أرض مصر حتى بلغت 

عربات موآب شرق األردن إستعداًدا للدخول إلى أرض الموعد. 

 ٢ - ١ األمر اإللهي بتسجیل الرحلة  – ١

 ٤٩ - ٣ محطات الرحلة   – ٢

 ٥٦ - ٥٠ اإلستعداد للعبور   – ٣

 األمر اإللهي بتسجیل الرحلة – ١

َهِذِه ِرْحالُت َبِني ِإْسَراِئیل الِذیَن َخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُجُنوِدِهْم َعْن َیِد ُموَسى َوَهاُرونَ . َوَكَتَب ُموَسى َمَخاِرَجُهْم "
. )٢، ١" (عِبِرْحالِتِهْم َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ 

في سفري الخروج والعدد، فما الحاجة لها الملخص التفصیل لقد سبق فسجل موسى هذه الرحالت بشيء من 
المقتضب للرحلة؟ 

، أي ما جاء إستجابة ألمٍر إلهي. ولعله "َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ "◌ً : إن ما فعله موسى النبي لم یكن من ذاته بل یقول أوال
كما أمر اهللا باإلحصاء مرتین، اإلحصاء األول في بدء الرحلة في السنة الثانیة من بدء الشهر الثاني، والثاني قبیل 

دخولهم أرض الموعد، هكذا سمح بتسجیل الرحالت مرتین، المرة األولى یقدم تفاصیل معامالت اهللا مع اإلنسان، 
والمرة الثانیة أیًضا قبیل دخولهم أرض الموعد من أجل التذكرة. وكما یقول موسى النبي: "وتتذكر كل الطریق التي 
فیها سار بك الرب إلهك هذه األربعین سنة في القفر لكي یذلك ویجربك لیعرف ما في قلبك أتحفظ وصایاه أم ال" 

). ٢: ٨(تث

في التسجیل األول كان یقدم لنا تفاصیل معامالت اهللا معنا وتذمرات اإلنسان ضده لكي یبعث فینا روح الجهاد 
والغلبة، فنكون دائًما في تحرك مستمر بغیر توقف مجاهدین من أجل بلوغ أورشلیم العلیا، أما التسجیل الثاني فیمثل 

أنشودة أو تسبیًحا للرب. 

 في السجل المقتضب ظهر تحرك اإلنسان في بریة هذا العالم، تارة یتقدم خطوات وأخرى یتراجع، لكنه ما دام :ثانًیا
تحت قیادة اهللا نفسه المظلل علیه كسحابة والمنیر له الطریق كعمود نار، حتًما یبلغ هدفه ویحقق رسالته. حًقا إن 

طریق اهللا هو أكثر الطرق أماًنا حتى وٕان كان لیس أقصر الطرق وال أسهلها. 

: من یتطلع إلى هذا األصحاح یظن ألول وهلة أنه یحوي أسماء بالٍد وسهول وتالل وجبال مع ذكر آلبار ثالثًا
 یعلق على ذلك في حدیث طویل جًدا العالمة أوریجانوسونخیل...أمور قد یظنها البعض ال نفع لنا بمعرفتها. لكن 

نقتطف منه العبارة التالیة: [الدرس الذي بین أیدینا یبدو صعب الفهم وبال فائدة للقراءة، لكننا ال نستطیع القول بأنه 
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یوجد في كتابات الروح القدس شيء بال نفع وزائد، حتى وٕان بدى بالنسبة للبعض غامًضا. إنما یلزمنا بالحري أن 
]. Ð×Îنوجه عیون ذكائنا نحو (الرب) الذي أمر بالكتابة، ونطلب منه المعنى

 أن البعض یتطلعون إلى هذا العرض كشيء بال نفع وزائد، فیكون مثلهم مثل العالمة أوریجانوسفي إختصار یرى 
األسد الذي ال یأكل العشب بل اللحوم فیرى في وجود العشب على األرض أمًرا ال نفع منه، بینما الماشیة وهي تأكل 

العشب تجد شبعها في العشب بینما تظن في غیره من األطعمة أنه بال نفع. هكذا لإلنسان طعام، وللحیوانات 
المفترسة طعام والحیوانات البریة طعام والطیور طعام، فاألطعمة متنوعة ال شباع الكل. هكذا في الكتاب المقدس نجد 
أطعمة كثیرة تشبع هذا وذاك، فما یظنه إنسان أنه بال نفع یجد غیره فیه لذته وشبعه. وقد قدم العالمة أمثلة لنفع هذا 

األصحاح لعمل رمزي لخالصنا وتحریرنا من أرض العبودیة إلى كنعان السماویة، إذ یحمل كل اسم مدینة أو جبل أو 
سهل...الخ، مفهوًما روحًیا في طریق خالصنا. 

. لقد خرجوا كرجال )١" (عَخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُجُنوِدِهْم َعْن َیِد ُموَسى َوَهُرونَ "وصف موسى النبي الرحلة بقوله: 
حرب روحیین بقیادة موسى وهرون لیسوا هاربین في عجلة إنما تحت قیادة اهللا نفسه خالل وصیته (موسى) وذبیحته 
المقدسة (هرون الكاهن)، إذ یقول إشعیاء النبي: "ألنكم ال تخرجون بالعجلة وتذهبون هاربین، ألن الرب سائر أمامكم 

). لقد ظهروا كهاربین لكن خروجهم في أعماقه یحمل خطة إلهیة تسلم الرب ١٢: ٥٢وٕاله إسرائیل یجمع ساقتكم" (إش
تنفیذها نفسه. 

 محطات الرحلة – ٢

 محطة تنتهي بدخولهم أرض الموعد. هذا یذكرنا بقول اإلنجیلي "فجمیع األجیال من إبراهیم ٤٢سجل لنا موسى النبي 
إلى داود أربعة عشر جیًال، ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جیًال، ومن سبي بابل إلى المسیح أربعة عشر جیالً " 

 جیًال، مطابًقا عدد المحطات التي عبر بها ٤٢). وكأن األجیال من إبراهیم أب اآلباء إلى السید المسیح ١٧: ١(مت
الشعب قدیًما في إنطالقه من مصر إلى أورشلیم. كأن هذه المحطات تمثل الخالص وتاریخه خالل البشریة. لقد خرج 
بنو إسرائیل من مصر بجنودهم، أي یحملون قوة للجهاد الروحي، هذه القوة في حقیقتها هي السید المسیح الذي عبر 

بالبشریة خالل التاریخ كسّر قوتهم حتى ظهر بتجسده بعد إثنین وأربعین جیالً . 

هذا من جهة العدد أما من جهة أسماء المحطات فتحمل عمًال رمزًیا مستمًرا یرفع النفس من حالة العبودیة للعبور بها 
 [مركبة من كلمات غامضة]. هذه المركبة تعبر بنا من قوة إلى العالمة أوریجانوسإلى أعالي السموات. لهذا یسمیها 

) ومن مجٍد إلى مجد، یتخللها آالم كثیرة وتجارب تزید من قوتنا الروحیة وأمجادنا...وفیما یلي ملخص ٧: ٨٤قوة (مز
رمزیة: معاٍن ألسماء المحطات اإلثنین واألربعین الواردة في هذا األصحاح وما تحمله من 

: اسم مصري قدیم یعني "ابن إله الشمس (رع)" كما یعني "بیت رمسیس"، إذ بناها رمسیس الثاني َرَعْمِسیس )١
) أنها في أرض جاسان، تسمى ١١: ٤٧كعاصمة للدلتا، في حدود مصر الشرقیة وسمها باسمه. یظهر من (تك

290 In Num., hom. 26. 
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: ١" أو "صان الحجر" األرجح أنها أحدى مدن المخازن التي بناها اإلسرائیلیون في مصر (خرحالًیا "صالحجر
١١.( 

". تبدأ Ð×Ð" أو "إضطراب مزعج" أو "إضطراب بالبرغوثÐ×Ï أنها تعني "بلد الفسادالعالمة أوریجانوسیرى 
الرحلة باإلنطالق من موقع الفساد، مكان العثرة والخطیة، حیث تكون النفس في حالة إضطراب. في هذا 

: العالمة أوریجانوس) ویفقدون سالمهم، لهذا یهرب المؤمنون منها. یقول ٤الموضع یدفن األشرار أبكارهم (ع
[كل ما في العالم یسقط فریسة لإلضطراب والقلق والفساد، األمور الممثلة في البرغوث. لهذا یجب على النفس 

]. Ð×Ñأالَّ تمكث فیه (محبة العالم وٕاغراءاته) بل ترحل منه إلى سكوت

: اسم عبراني یعني "مظالت" أو "خیام"، تقع غالًبا في وادي الطمیالت، ظن البعض أنها المدینة المحیطة ُسكُّوت )٢
 .Ð×Òبفیثوم، لكن الرأي الغالب أنها تل المسخوطة في نهایة شرق وادي الطمیالت

من الناحیة الرمزیة إذ تنطلق النفس من رعمسیس حیث اإلضطراب الداخلي تنطلق إلى سكوت (الخیام) لتعیش 
: [إذ العالمة أوریجانوسمتغربة ال تستریح حتى تبلغ حضن اآلب السماوي مستقرة في المسیح یسوع ربها. یقول 

تنفض عنك صدأ الفساد وتبتعد عن مجال الرذیلة اسكن في الخیام، هذه التي ال نرید أن نخلعها بل نلبس فوقها 
]. وأیًضا: [أول تقدم للنفس هو أن Ð×Ó). یسكن في الخیام من یركض نحو اهللا حًرا بال قیود وال أحمال٤: ٥كو٢(

تتلخص من اإلضطراب األرضي وتعرف أنه یجب علیها أن تسكن في الخیمة كالبدو الرحل، فتكون كجندي 
 ].Ð×Ôتحت السالح مستعد لمواجهة األعداء (الروحیین) ومتیقظ وغیر مرتبك

) على طرف البریة في نهایة الطرف الشرقي لوادي الطمیالت. أمام تل المسخوطة: شرقي مدینة سكوت (ِإیثَام )٣
 بریة إیثام فتقع شرقي إیثام. وُیظن أن إیثام كانت بالقرب من مدینة اإلسماعیلیة الحالیة.

 وهي المحطة الثالثة في الرحلة، لهذا  "Ð×Ö" أو "مضیقÐ×Õ أن كلمة "إیثام" تعني "عالمةالعالمة أوریجانوسیرى 
 أنها تحمل رمز قیامة المسیح في الیوم الثالث. فعند بلوغهم هذه المحطة جاءوا إلى العالمة أوریجانوسیرى 

حافة البریة، واستطاعوا أن یتمتعوا بظل الحیاة المقامة مع السید المسیح، إذ رأوا اهللا یظللهم كسحابة في النهار، 

Ð×Ï  ،٨١، ص١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 

Ð×Ð  ٢٧أوریجانوس: تفسیر العدد، عظة. 

Ð×Ñ .المرجع السابق 

294  Hastings, p942. 

295 In Exod., hom. 5: 2. 

296 In Num., hom. 27. 

Ð×Õ  ،٨٧، ٨٦، ص١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 

298 In Num., hom. 27. 
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وینیر لهم الطریق لیًال كعمود نار. هذه العالمة التي لهذه الرحلة، أو هذه هي الرؤیا...إنها رحلة القیامة مع 
. ××Ðالسید المسیح التي سبق لنا الحدیث عنها

 على معنى إیثام كمضیق بقوله: [ یجب علینا في المضیق أن نحتمل مصارعة العالمة أوریجانوسیعلق 
: ١٤عظیمة وٕاعالن قتال ضد الشیطان وسالطینه المضادة. هكذا حارب إبراهیم في وادي (عمق) السدیم (تك

) ملوًكا أشراًرا وغلبهم. إذن سیاحتنا هي نزول إلى سكان األعماق واألماكن السفلیة (المضیق) ال لكي نبطيء ٨
هناك إنما لكي نحصل على الغلبة]. 

إذن دخولنا إیثام إنما هو دخول إلى الحیاة المقامة في المسیح یسوع ربنا حیث نغلب به إبلیس الساكن في 
 األعماق السفلیة أو المضیق.

 على حافة Jeneffeh أنها في مستنقعات جنفه Pére Abel أو فیهوحیروث: یظن األب هابیل :َفِم الِحیُروث )٤
. وقد سبق أن عرضنا )٩: ١٤ (خرصفون. تقع بین مجدل والبحر أمام بعل ÑÎÎالممر بین الجبل والبحیرة المرة

 أن "فم الحیروث" تعني "الصعود القاسي أو العالمة أوریجانوسالتفسیر الرمزي لهذا االسم وموقعه، إذ یرى 
)، والبحر یشیر ٢٨: ١٤القفر"، وأنها تقع بین مجدل التي تعني "برج" والذي یشیر إلى ضرورة حساب نفقته (لو

 التي تشیر إلى "الصعود بسرعة أو بخفة"، إنما ÑÎÏإلى أمواج التجارب المستمرة، أما كونها أمام بعل صفون
یعني أن اإلنسان إذ یدخل البریة یلزمه أن یقبل الصعود القاسي أو القفر، واضًعا أمام عیني قلبه حساب النفقة، 

 .ÑÎÐمتقبًال التجارب غیر المنقطعة، مسرًعا في الجهاد غیر متباطيء في حیاته الروحیة

هذا ملخص ما قدمه لنا أوریجانوس في عظاته على سفر الخروج لكنه یعود فیقدم لنا تفسیًرا آخر أثناء عظاته 
على سفر العدد. إنه یرى في "فم الحیروث" معنى "فم الكفور"، أي مدخل أو فم البالد الصغیرة التي تحسب كفوًرا 

ال مدًنا. وكأن "فم الحیروث" تعني الدخول إلى البالد الصغیرة الضیقة حتى ال یوجد ترف المدن الكبرى بل 
التقشف والزهد. فإن كانت هذه هي أول محطة في البریة بعد الخروج من إیثام آخر حدود مصر في ذلك الوقت 

فإنه یجب علینا أن نصعد إلى فم الضیق والتعب واأللم، نصعد خالل الكفور الضیقة متجهین نحو مدینة اهللا 
العظمى، أورشلیم العلیا. أما كونها تقع بین مجدل والبحر، فإن "مجدل" تعني "برج" كما تعني "مجد"، فالمؤمن 
 یدخل إلى الضیق ناظًرا إلى األمجاد السماویة كدافع لجهاده المستمر غیر متخوف من أمواج بحر هذا العالم.

: إسم عبراني یعني "مرّ " أو "مرارة". وهي عین میاه مرة جًدا بلغها الشعب بعد عبورهم بحر سوف حوالي َمارَّة )٥
ثالثة أیام. مرارة المیاه جعلت الشعب یدرك مدى صعوبة الرحلة فتذمروا، ولكن اهللا أمر موسى النبي أن یلقي 

Ð××  ١٣للمؤلف: سفر الخروج، األصحاح. 

300 New Westminster Dict. p 751. 

ÑÎÏ  إسم عبراني یعني "بعل شمال"، غالًبا كان مزارا لإللهة "بعلة الشمال". أما موقعها فبالقرب من خلیج السویس على الشاطيء الغربي من
 السویس.

ÑÎÐ ٨٩، ٨٨للمؤلف: سفر الخروج، ص. 
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). تقع هذه العین في بریة شور في الطریق إلى سیناء، غالًبا ٢٦-٢٣: ١٥بخشبة في المیاه فتصیر حلوة (خر
 میًال من السویس، وبضعة أمیال قلیلة من البحر األحمر تفصلها عنه سلسلة ٤٧هي عین حوارة، تبعد حوالي 

 قدًما وٕان كان اإلتساع یزداد في العمق. تربة هذه المنطقة بها نسبة عالیة من ٢٥تالل. عمق العین حوالي 
 .ÑÎÑالصودا ومیاهها مالحة ومّرة

إذ دخلوا في بریة إیثام ثالثة أیام التقوا بالمیاه المرة التي صارت خالل الخشبة عذبة ومرویة، إشارة إلى تمتع 
المؤمن بالحیاة المقامة في المسیح یسوع خالل دفنه في میاه المعمودیة المقدسة ثالث مرات باسم الثالوث 

القدوس، هكذا یتحول الدفن إلى قیامة، ویصلب اإلنسان القدیم بأعماله المره ویظهر اإلنسان الجدید الذي على 
صورة خالقه. هنا أیًضا یشرب المؤمن میاه الناموس فال یجدها مرة خالل الحرف القاتل بل عذبة ومرویة خالل 

. ÑÎÒنعمة الصلیب الخشبة المحییة

: إسم عبري یعني أشجاًرا ضخمة مثل السندیان والنخیل والبطم. تعرف حالًیا بواحة وادي غرند، على بعد ِإیِلیم )٦
 میًال من السویس، بها أشجار نخیل ونبات الطرفاء (عبل) وشجر السنط. عبر إلیها الشعب القدیم بعد مارة ٦٣

)، فكان ذلك إشارة إلى إنطالق النفس من مرارة ١: ١٦؛ ٢٧: ١٥ نخلة (خر١٧٠ عین ماء و١٢فوجدوا بها 
الناحیة (مارة) إلى الحیاة اإلنجیلیة الغنیة خالل اإلثني عشر تلمیًذا والسبعین رسوالً . إنها رحلة النفس من حرفیة 

الناموس المرة إلى عذوبة الفهم الروحي اإلنجیلي. فال یكفي لإلنسان أن یشرب من میاه الناموس حتى بعد تحوله 
 .ÑÎÓإلى ماء حلو خالل خشبة الصلیب إنما یلزمه أن ینهل من المیاه اإلنجیلیة الرسولیة ویتمتع بالطعام الجدید

. قلنا أن سوف تعني "قصب الغاب"، )١٠" (عاْرَتَحُلوا ِمْن ِإیِلیَم َوَنَزُلوا َعلى َبْحِر ُسوفَ ": َبْحِر ُسوفشواطيء  )٧
 ألن المنطقة الشمالیة للبحر من جانب صر كان یمثل مجموعة من المستنقعات یتكثر حولها قصب الغاب.

إذ بلغ الشعب إیلیم وتمتعوا بالحیاة اإلنجیلیة الرسولیة إلتزموا أالَّ یعبروا بحر سوف مرة أخرى بل ینزلوا على 
شواطئه. إنهم دخلوه مرة واحدة إشارة إلى المعمودیة التي لن تتكرر حتى إن أنكر المؤمن إیمانه وعاد مرة أخرى 
بالتوبة، فإنه ال ینزل إلیها بل ینزل إلى جوارها خالل التوبة لیستعید عمله فیها. لهذا یقول الرسول بولس: "ألن 

الذین استنیروا مرة (نالوا المعمودیة التي هي سّر اإلستنارة) وذاقوا الموهبة السماویة وصاروا شركاء الروح القدس، 
وذاقوا كلمة اهللا الصالحة وقوت الدهر اآلتي، وسقطوا ال یمكن تجدیدهم (أي ال ُتعاد معمودیتهم التي هي سّر 

القدیس ). یقول ٦-٤: ٦تجدید الطبیعة) أیًضا للتوبة، إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا ثانیة ویشهرونه" (عب
: [إننا ال ننال المعمودیة مرتین أو ثالثة...ألنه یوجد "رب واحد وٕایمان واحد ومعمودیة كیرلس األورشلیمي

303 New Westminster, p 586. 

ÑÎÒ ٩٩للمؤلف: سفر الخروج، ص. 

ÑÎÓ ١٠٠المرجع السابق، ص. 
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: [ال یمكن العالمة ترتلیان]. ویقول ÑÎÔ)، فال تعاد إالَّ معمودیة الهراطقة إذ ال تحسب معمودیة٥: ٤واحدة" (أف
]. ÑÎÕإعادة السرّ 

إنهم یعسكرون على شاطيء البحر یذكرون عمل اهللا العجیب خالل المیاه المقدسة، كیف خلصهم من فرعون 
وحطم الشیطان وكل قواته الشریرة، هذا والوقوف بجانب البحر یذكرهم أیًضا باألمواج الشدیدة التي یتعرضون لها 

خالل رحلتهم لكنهم ال یخافونها بل یذكرون خالصهم. 

یَِّة ِسین )٨ : وهي غیر بریة صین. وهي غالًبا كلمة أكادیة مشتقة من إله القمر "سین". غالبا مكانها اآلن دبة َبرِّ
الرملة وهي كومة رمال في الجنوب الغربي من الداخل عند شبه جزیرة عند سفح جبل التیه. فیها أنزل اهللا المن 

 للشعب ألول مرة.

 أن "سین" تعني "علیقة" أو "تجربة"، وهو یربط بین المعنیین مًعا. فإذا ینزل اإلنسان إلى العالمة أوریجانوسیرى 
شواطيء بحر سوف یتأمل أعمال اهللا معه خالل میاه المعمودیة إنما یذكر العلیقة التي تشیر إلى التجسد اإللهي 
والصلب والقیامة فینفتح أمامه الرجاء في الخیرات الحقیقیة، إذ یقول العالمة: [یبدأ الرجاء في الخیرات الحقیقیة 
یتبسم لك، لكن من یأتي هذا الرجاء؟ إنه في العلیقة التي ظهر فیها الرب وتحدث مع موسى، وكان ذلك أول 

 ولما كانت "سین" تعني أیًضا "التجربة" فإننا إذ نتطلع إلى العلیقة یلزمنا أن   ].ÑÎÖظهورات اهللا لبني إسرائیل
نمیز بین الرؤیا الحقیقیة التي من اهللا والرؤیا المخادعة التي یجربنا بها الشیطان، هذا الذي یحول شكله إلى 

). ولهذا عندما رأى یشوع بن نون رؤیا، سأل في الحال: "هل لنا أنت أو ٤: ١١كو٢مالك نور لیخدعنا (
). كأن من یبلغ هذه المحطة الثامنة یلزمه أن یحمل روح التمییز لیتقبل الرؤي اإللهیة ١٣: ٥ألعدائنا؟" (یش

ویفرزها، فال یسقط في تجارب إبلیس وفخاخه. 

: إسم عبراني غالًبا یعني "سوق المواشي"، وهي في الطریق بین البحر األحمر ورفیدیم، ربنا في سرابیة ُدْفَقة )٩
 أن "دفقة تعني في العبریة "صحة" فإن النفس التي العالمة أوریجانوس. یرى ×ÑÎالخادم أو بجوار وادي المغارة

تدخل إلى بریة سین وتمحص بالتجارب ویكون لها روح التمییز الذي یفرز ما هو هللا مما هو من الشیطان ُتشفى 
من كثیر من األمراض الروحیة وتتمتع بالصحة. حًقا إن لكثیر من أمراضنا الروحیة إنما هو ثمرة عدم تمییزنا 

 الروحي.

في دفقة تدرك النفس مسیحها ك؛كطبیب  لها فترنم، قائلة: "باركي یا نفسي الرب، وكل ما في باطني لیبارك 
 ).٣-١: ١٠٣إسمه القدوس...الذي یغفر لك ذنوبك، الذي یشفي كل أمراضك" (مز

ÑÎÔ  ٧مقال إفتتاحي. 

307 De Oratione. Ench. 208-314. 

308  In Num., hom. 27. 

309 New Wesminster Dict. p 231. 
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 أنها تعني "أعمال". فإذ تدخل النفس إلى دفقة أي إلى العالمة أوریجانوس: بالقرب من رفیدیم، یرى َأُلوش )١٠
الصحة الروحیة، وتسبح الرب الشافي أمراضها تنطلق للعمل الروحي بفرح بال ملل، فیقال للمؤمن: "ألنك تأكل 

 ).٢: ١٢٨تعب یدیك، طوباك وخیر لك" (مز

). لم یكن فیها ماء ٢: ١٩، ١: ١٧، تقع بین بریة سین وسیناء (خرÑÏÎ إسم عبري یعني "متسعات" :َرِفیِدیم )١١
). وفي ٦، ٥: ١٧فتذمر الشعب على موسى الذي بأمٍر ألهي ضرب الصخرة بالعصا مرتین فأفاضت ماء (خر

-٨: ١٧رفیدیم تمت المعركة ضد عمالیق فكان إذ یبسط موسى یدیه یغلب شعبه، وٕاذ یخفضهما ینغلب (خر
)، األمور التي سبق الحدیث عنها ١٢-١: ١٨). وٕالیها جاء حمو موسى وسجد للرب مع شیوخ إسرائیل (خر١٣

في دراستنا في سفر الخروج. أما موقعها فیحتمل أن یكون وادي رفاید شمال غرب جبل موسى، هنا یتصل وادي 
 .ÑÏÏردوا، وهو مجرى ماء بارد بوادي رفاید حیث توجد واحة عند سفح جبل رفاید

 تعني "مدیح التمییز"، قائالً : [من الصواب أن یتبع العالمة أوریجانوسأما التفسیر الرمزي لرفیدیم ففي رأي 
األعمال المدیح، ولكن أي مدیح هو هذا؟ إنه مدیح بروح التمییز. فإن النفس تصیر مستحقة للمدیح حینما یكون 

). ١٥: ٢كو١لها تمییز صالح، تمییز جید فتحكم في كل شيء وال یحكم فیها أحد (

یَِّة ِسیَناء )١٢  كلمة "سیناء" مأخوذة من الكلمة األكادیة "سین" إله القمر، ویالحظ أن كلمة "سیناء" تطلق  :ÑÏÐَبرِّ
بصورة أعم على بریة سیناء كما على جبل سیناء الذي یسمى أیًضا بجبل حوریب. تبعد هذه البریة المحیطة 

). هذه البریة متسعة تكفي أن یعسكر ٢: ١ یوًما عن طریق جبل ساعیر (تث١١بالجبل عن قادش بربیع مسیرة 
: ١٩)، وهي مالصقة للجبل ، یمكن للجبل أن یلمسه الشعب (خر٢٠: ١٩فیها الشعب عند سفح الجبل (خر

). على هذا الجبل إستلم موسى الوصایا العشر ١٩، ١٨، ١٦: ١٩) ویمكن للمعسكر أن یرى قمته (خر١٢
). لم یذكر فیما بعد الكتاب أي زیارة لهذا الجبل ٨: ٢٤-خر١: ٢٠وعند سفحه تم العهد بین اهللا وشعبه (خر

 ).٨: ١٩مل١سوى هروب إیلیا عندما هددته إیزابل الشریرة (

هناك نظریات كثیرة بخصوص جبل سیناء، فالبعض یراه جبل سلایر في وادي فیران یرجع إلى عهد یوسابیوس 
 قدًما، ُیرى من مسافة بعیدة، لكن لیس حوله ٦٧٤٨المؤرخ، یمتاز بینه جبل منعزل وعظیم جًدا، یبلغ إرتفاعه 

بریة تتسع لمعسكر الشعب. أما الرأي اآلخر فیرجع إلى جوستنیان، حیث یرى أن جبل موسى هو جبل سیناء 
وهو شدید اإلنحدار، في أسفله یوجد وادي الراحة التي تبلغ مساحتها حوالي أربعة أمیال مربعة تكفي للمعسكر. 

لهذا الجبل أهمیته العظمى فهو الجبل الذي تقدس بلقاء اهللا مع موسى على قمته لیهبه الوصایا العشر، وفیه 
وحوله نشأت عدة كنائس مسیحیة، خاصة دیر سانت كاترین الغني بممخطوطاته األثریة. في هذا الدیر اكتشفت 

النسخة السینائیة للكتاب المقدس والتي ترجع للقرن الرابع المیالدي. 

310  New Westminster Dict., p 798. 

311 Ibid, p799. 

312 Ibid, p 886-7. 
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على أي األحوال إن رجعنا إلى التفسیر الرمزي یقول أن النفس بعد أن تدخل إلى رفیدیم وتستحق المدیح خالل 
روح التمییز الصالح یمكنها أن تصعد على جبل سیناء لتلتقي مع إلهها في خلوة مقدسة تتسلم فیها وصیته 

 وتتعرف على أسراره، وتتمتع بإنعكاسات مجده علیها.

 میًال شمال شرق سیناء. فیها إشتهى ١٥: موضع ما بین جبل سیناء وحضیروت، على بعد َقَبُروَت َهتََّأَوةَ   )١٣
 الشعب اللحم فأرسل اهللا السلوى لیأكلوا لحًما شهًرا كامًال، وٕاذ أكلوا بشهوة ضربهم بالوبأ.

: [إنها بال شك العالمة أوریجانوس). یقول ٣٤: ١١"قبروت هتأوة" تعني "قبور الشهوة" أو "قبور الشهوانیین" (عد
: ٥تدفن الشهوات وتبطل، فتنطفيء الرغبات الشریرة كلها، وال یشتهي الجسد ضد الروح (غلفیه الموضع الذي 

 )].٧:١٤) بل نموت عن الناموس بجسد المسیح (رو١٧

 میًال شمال شرق جبل سیناء، هناك تذمرت مریم وهرون ٣٦: ربما هي عین خضراء التي تبعد حوالي َحَضْیُروت )١٤
 ).١٢على موسى حیث صارت برصاء (عد

 أنها تعني "بناء كامل (مستقر)" أو "تطویب"، لهذا العالمة أوریجانوسكلمة حضیروت تعني "إستقرار"، ویرى 
یقول: [الحظ أیها المسافر تتابع تقدم الرحلة، فإنك إذ تقبر شهوات الجسد وتسلمها للموت تبلغ عظمة الموضع 

 ].ÑÏÑ(اإلستقرار) وتنال تطویًبا. حًقا طوبى للنفس التي ال تقهرها أي رذیلة جسدیة

یرى البعض أنها تعني "دیار" أو "حظائر"، وهو ذات المعنى "إستقرار"، فإن النفس ال یمكن أن تستقر وتشعر 
بالراحة كمن في داره آمًنا ما لم یقبر أوًال بالروح القدس شهوات الجسد وقتلها بالصلیب! 

: إسم عبراني یعني "رثمة" وهو نبات من الشیح ینمو في المناطق الصحراویة، یؤكل جذوره في المجاعات ِرْثَمة )١٥
 أن الكلمة تعني "رؤیا العالمة أوریجانوس). ویرى ٤: ١٢٠كما تستخدم جذوعه وجذوره في صنع الفحم (مز

متممة"، فالنفس التي تقبر الشهوات الجسدانیة وتستحق التطویب واإلستقرار تتمتع برؤیا روحیة سلیمة، تتعرف 
 على أسرار التجسد والتدبیر اإللهي بطریقة كاملة وعمیقة.

: لعلها "نقب البیار". أما معناها فهو "رمانة الشق أو الثغرة"، أي الرمانة التي تنبت على شق أو ِرمُّوَن َفاِرص )١٦
 أن "فارص" هنا تعني "قطع" أو "شق" بمعنى أنه یلیق بالنفس بعد عبورها على العالمة أوریجانوسثغرة. ویرى 

رثمة وتمتعها بالرؤي المتممة أن تقطع األمور العلویة السماویة عن األمور السفلیة األرضیة، تفصل األبدیات 
 عن الزمنیات.

: تعني "أبیض". إذ تدخل النفس إلى رمون فارص وتنعم بالفصل بین ما هو سماوي وما هو أرضي تختار ِلْبَنة )١٧
ما هو سماوي فتنعم بالبیاض رمز السماء. فقد رأى یوحنا الحبیب السید المسیح السماوي رأسه وشعره أبیضان 

). وفي أحداث القیامة ٢: ١٧)، ورآه دانیال في ثیاب بیضاء كالثلج (دا١٤: ٧كالصوف األبیض كالثلج (رؤ
) ٩: ٧). وفي الملكوت یظهر الغالبون بثیاٍب بیضاء (رؤ١٠: ١والصعود ظهرت المالئكة بثیاب بیضاء (أع

313 In Num., hom. 27. 
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: ١١). لهذا یقول دانیال النبي "تتطهرون فتْبَیضون" (دا١٤: ٧هؤالء الذین غسلوا ثیابهم في دم الخروف (رؤ
٣٥.( 

إذن الدخول إلى لبنة هو قبول الحیاة المقدسة السماویة، ورفض األمور الدنسة. 

. وهو إسم عبراني ÑÏÒ: ربما كانت في قندیلة الجرافي بین قسیمة والعقبة، شمال غربي جبل روبسة النجینِرسَّةَ  )١٨
 یرى أنه یعني "تجربة منظورة"، هذا یعني المعنى العالمة أوریجانوسیعني "تحطیم أو ندى أو مطر"، غیر 

القریب من "التحطیم"، كما یرى أنه یعني "مستحق للمدیح". لها یقول: [مهما تقدمت النفس فإن التجارب لن 
تفارقها. واضح أن التجارب تلحق بها كحارس ووقایة لها. فكما أن اللحم یفسد بدون ملح مهما كان نوع اللحم، 

هكذا تفسد النفس إن لم تملح بتجارب متواصلة، إذ بدونها تتهاون النفس وتتراخى. لهذا السبب قیل: "كل قربانك 
). لهذا أیًضا یقول الرسول بولس: "لئال أرتفع بفرط اإلعالنات ُأعطیت ١٣: ٢" (التقادمك بالملح تملحهمن 

). هذه هي التجارب المنظورة التي تجعلنا ٧: ١٢كو٢شوكة في الجسد مالك الشیطان لیلطمني لئال أرتفع" (
 ].ÑÏÓنستحق المدیح

: یرجح إنها "قنتلة قرایة" والتي تدعى أیًضا "عجرود". حیث توجد بها آبار وخزان ماء، بها ممر یقود إلى ُقَهْیالَتة )١٩
 .ÑÏÔبئر معین

. كان دخول النفس إلى رسة أي إلى التجارب ÑÏÕ"قهیالتة" إسم عبري یعني "مجمع" كما یعني "رئاسة" أو "عصا"
ال یضعفها ما دامت تحمل السمة السماویة بل بالعكس یربطها باألكثر بمجمع السمائیین ویهبها سلطاًنا أعظم، 
فتصیر كملكة، یسیطر على القلب والفكر وكل الحواس، تقبل الفكر الذي تریده وتطرد ما تشاء، تتحكم في كل 

أعماقها الداخلیة بسلطان. إنها تمسك بعصا التي هي الصلیب به تقول في قوة: "قد صلب العالم لي وأنا للعالم"  
). إنها تسمع صوت عریسها یناجیها قائالً : "جملت جًدا جًدا فصلحت لمملكة وخرج لك إسم في ١٤: ٦(غل

). ١٤، ١٣: ١٦األمم لجمالك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیك یقول السید الرب" (حز

في قهیالتة تدخل النفس إلى مجمع السماء كملكة صاحبة رئاسة ومعها عصا عریسها، سّر قوتها وجمالها، 
لتملك معه إلى األبد. 

: یحتمل أن یكون جبل عرایف الناقة، جنوب قادش. كملة شافر تعني "جمال" أو "أناقة". فالنفس التي َجَبِل َشاَفر )٢٠
تدخل إلى قهیالتة وتحسب عضًوا في مجمع السمائیین وتوهب سلطاًنا وعصا الصلیب إنما تدخل إلى الجمال 

314  New Westminster Dict., p806. 

315 In Num., hom. 27. 

316 New Westminster Dict., p 534. 

317  Origen: In Num., hom. 27. 
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السماوي واألناقة على مستوى فائق. إنها تسمع صوت عریسها السماوي "ها أنِت جمیلة یا حبینتي، ها أنِت 
 )، مؤكًدا إعجابه بها.١٥: ١جمیلة" (نش

 أن شافر تعني "أصوات أبواق"، فإذ تملك النفس مع السید المسیح إنما تمسك العالمة أوریجانوسویرى 
بأصوات البوق التي تشیر إلى كلمة اهللا، التي هي سّر نصرتها وبهائها السماوي. إنها تضرب بالكلمة اإللهیة 

). ١٠أصوات أبواق الغلبة والفرح لكي تعّید عیًدا سماوًیا بال إنقطاع (عدد 

 ، أو وادي العین التي تبعد مسیرة یوم عن عین حضیرة. ÑÏÖ: ربما في وادي لوسانَحَراَدة )٢١

حرادة كلمة عبریة تعني رعب أو خوف، فإن اإلنسان مهما بلغ في تقدمه الروحي، حتى إن بلغ جبل شافر، 
فصار له جمال السید المسیح الروحي لكنه ینبغي أن یسلك في مخافة الرب، مكمًال خالصه بخوٍف ورعدة. یرى 

 أن كلمة حرادة تعني "یجعله مستحًقا"، بهذا فإن من بلغ جبل شافر بأبواق كلمة اهللا یستحق العالمة أوریجانوس
اإلكلیل. 

: ربما تكون هي بعینها قهیالتة عادوا إلیها من جدید أم بلدة مشابهة في اإلسم، إذ یرى البعض أنها َمْقَهْیُلوت )٢٢
 ؟!×ÑÏأیًضا تعني "مجامع" ویرجحون أنها قنتلة قرایة والتي تدعى عجرود

 قد رأى أنها عودة للجماعة إلى ذات البلد األولى حتى رأى فیها المعنى الرمزي "منذ العالمة أوریجانوسلعل 
البدء"، مع أن مقهیلوت تعني "مجامع"، قائالً : أن یمیل إلى التأمل في كلمة اهللا "جبل شافر" ویتمسك بأبواقها 

لیغلب یلزمه أن یتأمل فیمن كان في البدء، أي في اهللا الكلمة وال یتغرب عنه قط. 

: إسم عبراني یعني "ما هو تحت"، فمن یرید أن یتمتع بمقهیلوت أي بالمجامع المقدسة متأمًال في ذاك َتاَحت )٢٣
 الذي من البدء، یلزمه أن یكون آخر (تحت) الكل وخادًما للجمیع. بهذا یحیا في سالٍم مع اهللا والناس.

 أن تاحت تعني "التثبیت". من یتضع "ینزل إلى تحت" یتأمل الذي كان من البدء ال العالمة أوریجانوسیرى 
). ٤: ١٥تأمًال نظرًیا، بل خالل الثبوت فیه (یو

 ُیظن أن تاحت موقعها عند جبل التیه.

: غالًبا بین عین الحضرة والقسیمة، وكلمة "تارح" كلمة عبرانیة تعني "وعلى" أو "نوع من الغزال الجبلي". إالَّ َتاَرح )٢٤
 یرى أنها تعني "الدهش" أو "اإلختطاف بالروح". وكأن ثبوتنا في السید المسیح "كلمة اهللا" العالمة أوریجانوسأن 

یدخل بنا إلى إدراك أسراره اإللهیة غیر المنطوق بها وال مدركة، فندخل إلى مدینة الدهش، حیث تختطف أرواحنا 
 إلى حجاله السماوي.

318  Hastings, p 364. 

319 New Westminster Dict., p 581. 
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: ربما وادي أبو تقیة الذي ینزل من نقب العرود إلى وادي الجرعفي. "مثقة" كلمة عبرانیة تعني "حالوة"، ِمْثَقة )٢٥
 وكأنها تشیر إلى الدخول إلى عذوبة المسیح یسوع وحالوته خالل ثبوتنا فیه.

 أنها تعني "الموت الجدید". فإن مدینة الدهش أو إختطاف الروح في اإللهیات تدفعنا العالمة أوریجانوسیرى 
باألكثر إلى التمتع بموت السید المسیح كموت جدید لیس ثمرة الخطیة التي إرتكبناها أو ورثناها بل ثمرة اإلتحاد 

 مع السید المسیح المصلوب والقائم من األموات.

: غالًبا هي وادي الهشیم. كلمة حشمونة تعني "غصب"، فإن كانت مثقة تعني العذوبة في المسیح یسوع َحْشُموَنة )٢٦
 فإن حشمونة تعني خصوبة الحیاة وٕاثمارها فیه.

 أن حشمونة تعني "عظام"، فإن كانت مثقة في رأیه هي "الموت الجدید"، فإننا بموتنا العالمة أوریجانوسیرى 
مع المسیح ال نخاف وال نضطرب فإن واحدة من عظامنا (الروحیة) ال تنكسر. 

: موضعها غیر معروف، لكنها بجوار جبل هور على حدود آدوم. كلمة "مسیروت" تعني "رباطات" أو ُمِسیُروت )٢٧
 أن من یدخل مدینة مسیروت یقید العدو إبلیس ویطرحه، فال یكون له فینا العالمة أوریجانوس"قیود"، لهذا یرى 

 ).٢٧: ٤موضع (أف

؛ ٢٧، ٢١، ٢٠: ٣٦: أي أبناء یعقان، وهي قبیلة حوریة من جبل سعیر، إغتصبها األدومیین (تكَبِني َیْعَقان )٢٨
). في أیام الخروج كون بنو یعقان قبیلة إحتلت إقلیًما على حدود آدوم بالقرب من جبل ١٢: ٢؛ تث٣٨: ١أي١

 هور حیث مات هرون، وقد عسكر بنو إسرائیل عند بعض آبارهم.

 أن یعقان تعني "ینابیع" أو "تنقیة"، فإذ یطرح إبلیس مقیًدا وال یكون له فینا موضع، العالمة أوریجانوسیرى 
 یلزمنا أن ننهل باألكثر من ینابیع اهللا النقیة، أي من كلمته أو وصیته التي تنقي أعماقنا الداخلیة.

)، ربما تقع على وادي غدغودة أو غداغد ٧، ٦: ١٠: أي "كهف الجدجاد"، وهي الجدجود (تثُحوِر الِجْدَجاد )٢٩
 التابع لوادي جیرافي أو جیرعفي شمال قنتیلة الجیرافي.

 أن "جدجاد" تعني "إنقباض" أو "تجربة". إذ تتخلل الدجلة مواقع كثیرة تمثل أنواًعا من العالمة أوریجانوسیرى 
التجارب بدونها ال تتقدم النفس في الفضیلة وال تتزین بأكالیل المجد. لهذا یقول: [التجارب قوة للنفس وسوٍر واٍق 

لها، تختلط بالفضائل جیًدا، بدونها ال تكون الفضائل جمیلة أو كاملة. ففي تقدمنا نحو الفضائل كثیًرا ما نجد 
 ].ÑÐÎمحطات متنوعة للتجارب

). ٧: ١٠ میًال شمال العقبة، والموضع به جداول میاه غزیرة (تث٢٢ ربما تكون "الطابة"، تبعد حوالي  :ُیْطَبات )٣٠
كلمة "یطبات" عبریة تعني "الطیبات"، فإنه كلما دخلنا مدینة تجارب "الجدجاد" ننعم بخیرات أكثر وصالح، 

 وتتحول مرارة التجربة إلى لذة نصرة في المسیح یسوع ربنا.
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: وهي واحة تسمى حالًیا عین دریه تبعد سبعة أمیال ونصف شمال عصیون جابر. كلمة "عبرونة" تعني َعْبُروَنة )٣١
"عبور" أو "ممر". فإن النفس التي تتمتع بالخیرات الروحیة (بطبات) یلزمها أن تكون في حالة عبوٍر مستمر، 

 فتجتاز من خیٍر إلى خیر أعظم، وترتفع من مجٍد إلى مجد بواسطة روح اهللا القدوس.

؛ ٨: ٢: مدینة تقع على الطرف الشمالي لخلیج العقبة بالقرب من إیالت وربما من غربها (تثِعْصُیوَن َجاِبر )٣٢
 یاردة من ساحل البحر ٥٠٠). یظن أنها تل الخلیفة، تبعد ١٧: ٨؛ أي٤٨: ٢٢، ٢٢: ١٠، ٢٦: ٩مل١

األحمر على منتصف الطریق بین العقبة والطرف الشرقي من خلیج العقبة، ومرشراش على الطرف الغربي، وهي 
)، بنى ٩: ٨أسفل منحنى یمیل على الجانب الشرقي من تالل آدوم. كانت مركًزا لتجارة الحدید والنحاس (تث

سلیمان الحكیم أسطوله البحري مستغًال موقعها الجغرافي، لكن آدوم إستولت علیها فیما بعد، ثم عاد الملك 
 .ÑÐÏ)٢، ١: ٢٦أي٢؛ ٢٢: ١٤مل٢أمصیا فاحتلها منهم وبني مرفأ إیالت (

 أنها تعني "مقاصد الرجال". فإنه بدخولنا عبرونة أي قبولنا العالمة أوریجانوسأما من الناحیة الرمزیة فیرى 
حیاة العبور المستمر ننطلق من مرحلة الطفولة إلى نضوج الرجال، أو الرجولة الروحیة. فیصیر لنا مقاصد 

). كما ٥: ٢٠الرجال ومشوراتهم التي قیل عنها: "المشورة في قلب الرجل مایه عمیقه وذو الفطنة یستقیها" (أم
). ١١: ١٣كو١یقول الرسول: "لما كنت طفًال كطفل كنت أتكلم، ولكن لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل" (

ّیِة ِصین )٣٣ -١: ١٥: مالصقة للحدود الجنوبیة لكنعان، وهي حد ألدوم غرًبا ولیهوذا إلى الجنوب الشرقي (یشبرِّ
. تعني أیًضا ÑÐÐ)، وكانت جزًءا من بریة فاران أو كانت قادش حًدا بینهما. وهي تختلف عن بریة سین٣

"تجربة". هكذا ننطلق في رحلتنا من تجربة إلى تجربة، هذه التي یدخلها من له مقاصد الرجال فیزداد نضوًجا 
: [الصائغ الذي العالمة أوریجانوسوبهاًءا. إنه یشبه اإلناء المكرم الذي یدخل النار فیزداد نقاوة وبهاًءا، إذ یقول 

یرید أن یصنع إناًءا نافًعا یقربه من النار ویشكله بالمطرقة، ویهذبه كثیًرا لكي یجعله أكثر نقاوة، ویهبه الشكل 
 ].ÑÐÑالجمیل الذي یقصده الفنان

 إسم سامي معناه "مقدس". تسمى أیًضا "قادش برنیع". وهي واحة هامة في شمال بریة سیناء، عند  :َقاِدش )٣٤
) إلى الجهة الغربیة من وادي العربة قرب التخم الجنوبي ألرض سبط یهوذا أو الحد ١: ٢٠طرف بریة صین (عد

 یوًما من حوریب في إتجاه جبل سعیر وعلى طریقه. وهي لیست بعیدة ١١الجنوبي لبني إسرائیل، على مسیرة 
 عن جبل هور وتخم آدوم. لعبت دوًرا رئیسًیا في الرحلة بعد جبل سیناء مباشرة. ففي قادش حدث اآلتي:

). ٢٠تذمر الشعب على موسى بسبب عطشهم فضرب الصخرة بالعصا مرتین (عد .أ

 )١٦حدث عصیان قورح وجماعته (عد .ب

321 New Westminster Dict., p 289, 290. 

322  Ibid., p 1024-5. 
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 )١: ٢٠موت مریم أخت هرون (عد .ج

أرسل موسى الجواسیس إلى كنعان، وجاؤا إلى الجماعة یقدمون عنقود العنب محموًال على خشبة  .د
 ).٢٠: ١؛ تث١٣عدعربوًنا لألرض التي تفیض لبًنا وعسًال (

 ).٢١-١٤: ٢٠أرسل موسى رسًال إلى آدوم یستأذنه في عبور أرضه إلى بالد موآب (عد .ه

قضى الشعب أكبر فترة في الرحلة في هذا الموقع لهذا یرى البعض أن الخیمة كانت منصوبة في  .و
 قادش وكانت الجماعة تتنقل حولها وتعود ألجل العبادة والقضاء فیها.

 میًال من بئر سبع جنوًبا، والبعض یرى أنها عین قضیرات القریبة ٥٠یرى البعض أنها عین قدیس على مسافة 
منها واألكبر من األولى. 

من الناحیة الرمزیة فإن قادش وهي تمثل حیاة القداسة لیس لها موقع إالَّ عند بریة صین أي بریة التجارب، 
فخارج األلم ال یدخل اإلنسان إلى الحیاة المقدسة. في هذه الحیاة نرتوي بمیاه الصخرة الحیة التي تفیض لنا 

بالروح القدس خالل العصا (الصلیب)، وفیها یتبدد كل عصیان وعجرفة لقورح وجماعته، ونتقبل الموت (مریم) 
بال حزن، ونتمتع بعربون الملكوت (عنقود العنب)، وندخل في حرٍب مع الشیطان (آدوم)... 

: ٣٢؛ تث٣٩-٣٧: ٣٣، ٢٩-٢٤: ١٠: عند حدود بالد آدوم، مات علیه هرون وهناك دفن (عدَجَبِل ُهور )٣٥
 أن جبل هرون هو جبل هور، وهو یقع على ÑÐÒ). كان التقلید السائد على األقل حتى أیام یوسیفوس٥٠

 ٤٧٨٠منتصف الطریق بین خلیج العقبة والطریق الجنوبي من البحر المیت، وهو صخر رملي یبلغ إرتفاعه 
قدًما، البتراء قریبة من نحو الغرب. إالَّ أن بعض الدارسین المحدثین یرون أن جبل هور هو جبل نضیرة على 

 میل من شمال شرقي قادش على الطریق بین قادش وموآب. ویعللون ذلك أن جبل هرون وسط آدوم ١٥بعد 
ولیس على حدودها، األمر الذي یصعب فیه على الشعب في ذلك الوقت أن یعبروا إلیه. هذا وٕارتفاع جبل هرون 

 ).٢٩-٢٢: ٢٠ال یعطي الفرصة للجماعة معاینة موته (عد

أما كلمة "هور" فتعني "جبل"، وكأن هرون الذي یصعد إلى هذا الجبل لیموت یرتفع لیرقد ویستریح دون أن یهتم 
باسم الموقع. یكفیه أن یرتفع وال ینحدر كقورح وجماعته. 

 من یدخل قادش أي الحیاة المقدسة یشتهي أن یرتفع على جبل هور، لیستریح في حضن اهللا إلى األبد.

: لعلها شرق جبل هرون عند بئر مدكور. كلمة "صلمونة" تعني "ظل الملك"، فإن من یرتفع على جبل َصلُموَنة )٣٦
هور خالل حیاته المقدسة في الرب ال یسقط في الكبریاء والتشامخ بل یعیش مستتًرا في ظل الملك السماوي. لقد 

). هذا ما تشتهیه كل نفس، ٣٥: ١تمتعت القدیسة مریم بهذا الظل إذ سمعت البشرى: "قوة العلي تظللك" (لو
 ).٣: ٢قائلة: "تحت ظله إشتهیت أن أجلس" (نش

324  Antiq. 4: 4, 7. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

: یعتقد أنها تقع في الجانب الشرقي من العربة نحو خمسة أمیال ونصف شرقي خربة نحاس، وهي منطقة ُفوُنون )٣٧
 أن كلمة "فونون" تعني "حفظ اللسان". لهذا فإن من یرتفع العالمة أوریجانوستشتهر بالنحاس والحدید. ویرى 

 إلى جبل هور ویجلس تحت ظل الملك نفسه یلزمه أن یحفظ لسانه مقدًسا، یتكلم بالحق وال ینطق بكلمة بطالة.

: تعني "قرب الماء"، تقع بالقرب من حدود موآب الجنوبیة الشرقیة، ربما عند عین الویبة. لعل قرب المیاه ُأوُبوت )٣٨
 تشیر إلى شربنا من میاه الروح القدس التي تسندنا دوًما في رحلتنا.

: "عیي" كلمة موآبیة تعني "خراب"، وهي على حدود أرض موآب الجنوبیة، وهي نفسها عییم، ربما َعیِّي َعَباِریم )٣٩
 هي مخاي شرق ذات الرأس بسبعة أمیال.

 أن "عیي عباریم" تعني "عمق العبور" أو "هوة العبور". فإننا إذ نقترب إلى نهایة الرحلة العالمة أوریجانوسیرى 
). في هذا ٢٦: ١٦ندخل إلى األعماق في أحضان أبینا إبراهیم الذي یقول لألشرار "بیننا وبینكم هوة عظیمة" (لو

 الحضن األبوي تستریح النفس بعبورها الدائم إلى أعماق الحیاة األخرى العظیمة.

 : سبق لنا الحدیث عن دیبون في األصحاح الثاني والثالثین.ِدیُبوَن َجاد )٤٠

 تعني "خلیة" فإن النفس الواعیة كلما اقتربت من العبور األبدي تزداد العالمة أوریجانوسإن كانت "دیبون" عند 
نشاًطا وجدیة فتكون كخلیة النحل التي لجاد (الجاد في حیاته). 

: أي "نعلم أن التین قد ذبل". هذه هي المحطة قبل األخیرة وهي بین نهر أرنون وجبال عباریم، َعلُموَن ِدْبالَتاِیمَ  )٤١
)، ویرجح أنها دلیالت الغربیة على بعد میلین ونصف شمال شرق ٢٢: ٤٨ربما كانت هي نفسها بیت دبلتایم (أر

 لب.

إننا إذ ندخل هذا الموقع نتحقق أن العالم قد صار كشجرة التین التي ذبلت. ندرك بحق "باطل األباطیل الكل 
). لهذا ال نتستر بعد بأوراق التین كأبینا آدم بل نتقبل ذبیحة السید المسیح التي تستر ١باطل وقبض الریح" (جا

ضعفنا وتنطلق بنا إلى المیراث األبدي. 

: سبق الحدیث عنها في األصحاح الثاني والثالثین. إنها المرحلة األخیرة حیث نقف مع ِجَباِل َعَباِریَم َأَماَم َنُبو )٤٢
موسى النبي على جبال العبور، ونرى كنعان أمامنا فنشتهي اإلنطالق لننضم مع جماعة القدیسین الذین رقدوا 

 في الرب.

هذه هي رحلة النفس من رعمسیس حیث اإلضطراب والعبودیة إلى عباریم حیث تتضح رؤیا كنعان السماویة. 

 اإلستعداد للعبور – ٣

إنتهت الرحلة إلى جوار األردن، النهر المقدس، الذي فیه حل السید المسیح لیعمد الكنیسة واهًبا إیاها روح النبوة، 
مقدًسا إیاها عروًسا له، وهیكال لروحه القدوس. 
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ختم موسى النبي بتشدید الرب في عدم ترك الوثنیین وسطهم حتى ال تتسلل إلیهم العبادة الوثنیة، وٕاالَّ صار هؤالء 
كأشواٍك في أعینهم ومناخس في جوانبهم وسبب مضایقات مستمرة، بل أن اهللا نفسه یفعل بهم ما أراد أن یفعله 

باألشرار. 
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 حدود أرض المیعاد –األصحاح الرابع والثالثون 
بعد أن عرض ملخًصا سریًعا للرحلة في البریة والوصیة الختامیة قبیل دخولهم أرض الموعد أعلن حدود هذه األرض، 

من الذي یرثها، ومن الذي یقوم بالتقسیم. 

 ١٢ - ١ حدود أرض الموعد   – ١

 ١٥ - ١٣ الوارثون لها    – ٢

 ٢٩ - ١٦ هیئة التقسیم    – ٣

 حدود أرض الموعد – ١

لم یترك الشعب یحدد كیفما یشاء بل حدد تخومها من كل اإلتجاهات، فهي في نظر اهللا لها أهمیتها الكبرى إذ  .أ
تمثل "ظل الخیرات السماویة"، ورمز أورشلیم العلیا. هذه األرض متسعة جًدا لم یملكها الشعب إالَّ في عهدي 

). ٢٦: ٩أي٢داود الملك وسلیمان الحكیم (

إن سّر عظمة األرض ال في إتساع حدودها وال في سلطان ملوكها لكن في كونها مركز العبادة اإللهیة زماًنا  .ب
حتى یخرج القضیب الذي من أصل یسى ویملك على قلوب البشریة. یقول المرتل "اهللا معروف في یهوذا، إسمه 

 ).١: ٧٦عظیم في إسرائیل، كانت في سالیم مظلته، ومسكنه في صهیون" (مز

وجود حدود لألرض إنما یشیر إلى وضع شروط معینة للداخلین أورشلیم العلیا، فهي وٕان كانت متسعة یمكن أن  .ج
). إنها كنیسة مجیدة ال دنس فیها ٢٧: ٢١تضم كل البشریة لكنه ال یدخل فیها شيء دنس أو نجس (رؤ

). لهذا كانت الوصیة مشددة للغایة "ال تدنسوا األرض التي أنتم فیها...وال تنجسوا األرض التي أنتم ٧: ٢٥(أف
). وفي سفر ٣٤، ٣٣: ٣٥مقیمون فیها التي أنا ساكن في وسطها. إني أنا الرب ساكن في وسط إسرائیل" (عد

). هذه هي الحدود، إنها أرضه ومسكنه، من یدخل ١٨: ١٦أرمیا یوبخهم الرب قائالً : "ألنهم دنسوا أرضي" (
 بدنس إلیها یقتحم مملكة اهللا وأرضه!

وضع لهم حدوًدا وتحصینات طبیعیة، البحر الكبیر (البحر المتوسط) في الغرب، وبحر الملح أي البحر المیت  .د
من نحو الشرق...الخ، وبریة صین من الجنوب...الخ. 

 الوارثون لها – ٢

لقد حدد الوارثین لها وهم التسعة أسباط والنصف اآلخر لسبط منسى، أما سبط رأوبین وجاد ونصف سبط منسى فال 
. إنه )١٥، ١٤" (عَأَخُذوا َنِصیَبُهْم ِفي َعْبِر ُأْرُدنِّ َأِریَحا َشْرقاً  ...َأَخُذوا َنِصیَبُهمْ "یرثون فیها شیًئا، إذ یقول عنهم: 

یكرر إختیارهم األرض التي یریدونها بأنفسهم ثالث مرات، إختاروا ألنفسهم فال یتمتعون بما إختاره الرب لشعبه. حین 
یعین لنفسه بإرادته الذاتیة ُیحرم من بركات العطایا اإللهیة. 
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 هیئة التقسیم – ٣

حدد الرب هیئة التقسیم باألسماء: رئیس الكهنة ألعازار، یشوع بن نون القائد األعظم، ورئیٍس عن كل سبط من 
األسباط الوارثة لألرض حددهم بأسمائهم. وكان البد أن یكون في مقدمتهم كالب بن یفنه الذي جاء مع یشوع حامًال 
عنقود العنب إلى الجیل السابق منذ سنوات طویلة! األرض لیست غریبة عنه فقد دخلها قبًال وذاق ثمرها وشهد لها 

مقدًما عربوًنا لثمارها. هذا هو عمل اإلنسان المسیحي أن یدخل الملكوت ویعیشه ویتمتع بثمره مقدًما عربوًنا 
إلخوته...حتى متى جاء یوم الرب العظیم یتألأل إسمه ككوكب منیر، ویدخل حضن اهللا بدالة ألنه متمتع به قلیًال، 

ولیس بغریب عنه. 

قلنا أن یشوع رمًزا لیسوع المسیح القائد األعظم لدخول الملكوت األبدي، وألعازار تعني "اهللا أعان" أعاننا بابنه الوحید 
الذي نزل إلینا وحملنا فیه لننعم بملكوته. أما كالب فمشتقة من "قلب" وتشیر إلى إخالص القلب وغیرته في التمتع 

بالمیراث األبدي. وهكذا بقیة أسماء الرؤساء تحمل معنى وتكشف عن سمات الذین ینعمون بالمیراث ویسندون إخوتهم 
في التمتع به: 

" یعني  "اهللا قد سمع"،  َشُموِئیل "

"  یعني "من یحبه إلهي"، َأِلیَداد "

"  یعنى "من یختبره الرب"، ُبقِّي "

، "اهللا حنانَحنِّیِئیل"  یعنى " "

، "مجمع اهللاَقُموِئیل"  یعنى " "

، "إلهي أخفى" َأِلیَصاَفان" یعنى "

، " قد نجى" َفلِطیِئیل" یعنى "اهللا

، "أخي عظیم"َأِخیُهود"  یعنى "

. " إفتدى"َفَدْهِئیل"  یعنى "اهللا

في إختصار، هذه األسماء تكشف عن سمات الملكوت األبدي بكونه هو عمل اهللا الفادي، وثمرة إستاع اهللا لنا في 
ابنه، وسر محبته لنا فیه، وحنانه علینا، الذي ینجینا. إنه یعطي لمجمع القدیسین في اهللا، المجمع الخفي فیه، فیه 

یرى كل منا أخاه عظیًما فیفرح ویسر بأمجاد اآلخرین. 
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 مدن الالویین ومدن الملجأ –األصحاح الخامس والثالثون 
بعد أن حدد األرض المقدسة وعین هیئة التقسیم أعلن إهتمامه بخدامه الذین ال یرثون أرًضا لكنهم یسكنون في مدن 

). ١٩معینة خصص بعضها كملجأ للذین یقتلون إنساًنا سهًوا (راجع تث

 ٥ - ١ مدن الالویین   – ١

 ٨ - ٦ مدن الملجأ   – ٢

 ٢٨ - ٩ شریعة مدن الملجأ  – ٣

 ٣٤ - ٢٩ التشدید ضد القتل  – ٤

 مدن الالویین – ١

)، لكن ما نود اآلن توضیحه أن اهللا الذي ٢١سیأتي التفصیل عن مدن الالویین ومواقعها في سفر یشوع (ص .أ
یرید أن ینطلق بأفكار خدامه نحو السمویات ال ینسى إحتیاجاتهم الزمنیة، إذ وعدنا: "اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّره 

). لم یقبل أن یشترك خدامه مع الشعب في میراث أرضي، لكنه ال یتركهم بال ٣٣: ٦وهذه كلها تزاد لكم" (مت
 فكما سبق فرأینا یشیر أل اإلثنین ٤٢ مدینة لهم. أما رقم ٤٢ من كملجأ، ٦ مدینة منها ٤٨مدن بل حدد لهم 

وأربعین محطة التي توقف فیها الشعب في البریة في رحلتهم إلى أورشلیم، وٕالى اإلثنین وأربعین جیًال من إبراهیم 
). وكأن مدن الملجأ أیًضا تشیر إلى عمل الالویین...إنها مجرد محطات ٣٣إلى میالد السید المسیح (األصحاح 

مؤقتة تدخل بالنفس البشریة في حضن اآلب السماوي. هذا هو عمل الخدام، إنهم لیسوا إالَّ خدام الكلمة، عملهم 
الدخول بكل نفٍس إلى حیاة الشركة مع اهللا في ابنه بالروح القدس، خالل رحلتها في هذه الحیاة. لقد رفض 

 ).٤: ٦التالمیذ إالَّ أن یتفرغوا لكلمة اهللا مع الصالة (أع

" َتُكوُن ِمْن ُسوِر الَمِدیَنِة ِإلى ِجَهِة الَخاِرِج َألَف ِذَراٍع َحَوالْیَها"لقد حدد اهللا أیًضا مسارح المدن أي ساحاتها  .ب
 ١٠٠٠، في جمیع اإلتجاهات تكون الساحة على بعد ألف ذراع من السور، وكما سبق فكررنا أن رقم )٤(ع

یشیر للحیاة السماویة، وكأن كل ما لالویین ینبغي أن یحمل السمة السماویة. 

 مدن الملجأ – ٢

من بین الثمانیة وأربعین مدینة أختیر ست مدن الملجأ، منتشرة في األرض شرق األردن وكنعان لها شریعتها الخاصة 
). ١٩(تث

)، ٣: ٦١، ١٦: ٥٩)، "ألنك كنت ملجأ لي" (١٧، ٩: ٥٩اهللا هو ملجأ النفس، إذ یقول المرتل "ألن اهللا ملجأي" (مز
). لهذا أقیمت ست مدن، ثالث مدن شرق األردن وثالث مدن في كنعان. إن ٧: ٧١"أما أنت فملجأي القوي" (مز

كان شرق األردن یشیر إلى كنیسة العهد القدیم التي لم تعبر میاه المعمودیة المقدسة، وأرض كنعان تشیر إلى كنیسة 
 ٦العهد الجدید، فإن ملجأ اإلنسان سواء في العهد القدیم أو الجدید هو الثالوث القدوس، اهللا الواحد للجمیع. أیًضا رقم 
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یشیر إلى أیام العمل الكاملة لإلنسان، وكأن اإلنسان معرض في عمله أن یخطيء لهذا یجد كل أیام غربته في اهللا 
ملجأ له! أذرع اهللا مفتوحة له كل أیامه، ال یغلقهما مطلًقا. 

 شریعة مدن الملجأ – ٣

مدن الملجأ من نصیب رجال الكهنوت، وكأن اهللا أراد أن یعّرف البشریة أن غایة الكهنة هو إرشادهم إلى السید  .أ
 المسیح "الملجأ" الحقیقي، فیه یختفي المؤمنون من الشرّ . 

) أن تكون الطرق المؤدیة إلى ٣: ١٩على القاتل سهًوا أن یلجأ بسرعة إلى أقرب مدینة ملجأ، إذ إشترط في (تث .ب
مدن الملجأ صالحة، ویقال أن عرضها كان یبلغ حوالي عشرین ذراًعا، تقام الجسور حین تعترضها المیاه، كما 

توضع الفتات مكتوب علیها "ملجأ...ملجأ". وكانت المدن موزعة في كل األرض حتى یسهل على كل من یرغب 
في اللجوء أن یهرب إلیها. هذه الطرق تشیر إلى الكتاب المقدس المفتوح للجمیع، یقود كل راغب لإللتجاء إلى 

 اهللا نحو رب المجد یسوع لیجد ذراعیه مبسوطتین للجمیع.

بعد اإللتجاء إلى المدینة یعود فیعرض دعواه أمام شیوخ المدینة فیضمونهم إلیه إن رأوه قد إعترف أنه قتل  .ج
وتحققوا أن القتل قد تم سهًوا، ولیس عن عمد أو بقصد اإلضرار به. حینئذ یعود إلى مدینة الملجأ ویبقى داخل 

للقتیل أن ینتقم لدم القتیل. یبقى هكذا حتى یموت رئیس الكهنة فیحق من هو أقرب أسوارها فال یحق للولي أي 
له الخروج من المدینة وال یحق للولي أن یقترب إلیه. إن كانت المدینة تشیر للسید المسیح فإن اإلنسان التائب 

یبقى في أمان ما دام في داخل السید، أما إن هرب منه فیتعرض للموت. أما موت رئیس الكهنة فیشیر إلى 
موت السید المسیح، الذي به عتقنا من أجرة الخطیة ووهبنا الحریة الكاملة فیه. 

 التشدید ضد القتل – ٤

لئال یظن أحد أن شریعة مدن الملجأ تعني التهاون مع جریمة القتل، فأوضح جریمة القتل وخطورتها. 

 إن جریمة القتل ال تثبت بشهادة إنساٍن واحد، بل أكثر من شاهد، عقوبتها اإلعدام. .أ

ال یمكن قبول فدیة عن نفس القاتل المذنب للموت، حتى ال یظن الغني بأمواله أنه قادر أن یقتل ویدفع  .ب
 فدیة...إنما من یقتل ُیقتل.

 التهاون في عقاب القاتل یحسب تدنیًسا لألرض التي یقیمون فیها، والرب نفسه ساكن في وسطها. .ج

كأنه أراد أن یؤكد أن مدینة الملجأ ال تعني اإلستهتار بحیاة اآلخرین، فإن الخالص ال یعني تهاوننا مع الخطیة 
وٕاستخفاًفا بإرتكابها. 
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 شریعة میراث النساء –األصحاح السادس والثالثون 
)، تقدم رؤساء اآلباء من عشیرة بني ٢٧إذ صار لبنات صلفحاد من سبط منسى حق میراث نصیب أبیهن (أصحاح 

جلعاد بن ماكیر بن منسى إلى موسى النبي یشتكون بأن بنات صلفحاد إن تزوجن من سبٍط آخر ینتقل جزء من 
میراث سبط منسى إلى السبط اآلخر، بهذا یمكن أن یقتني سبط على حساب آخر. فأجاب موسى حسب إمر الرب 

مؤكًدا مبدأین: 

 من حق البنات أن یتزوجن بمن یخترن، فإن الزواج ال یكون إلزاًما. .أ

هذا اإلختیار یكون أیًضا محدوًدا فیتزوجن بمن یخترن من رجال السبط عینه حتى یبقى المیراث محفوًظا لذات  .ب
 السبط.

َهِذِه ِهَي الَوَصاَیا َواَألْحَكاُم الِتي َأْوَصى ِبَها الرَّبُّ ِإلى َبِني ِإْسَراِئیل َعْن َیِد ُموَسى ِفي "أخیًرا، ُختم السفر بهذه العبارة: 
. "َعَرَباِت ُموآَب َعلى ُأْرُدنِّ َأِریَحا
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االستعداد للسفر في البریة الباب األول – 
 ١٠: ١٠ ص-١ص
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إحصاء الشعب اإلصحاح األول – 
)، ال ١٢: ١٢صم١إذ أخرج اهللا الشعب من أرض العبودیة أقام نفسه ملًكا علیهم (

لیسیطر علیهم، وٕانما لكي یرعاهم ویهتم بكل أمورهم روحًیا ونفسانًیا واجتماعًیا، لهذا قدم لهم 
دستوره اإللهي الوارد في سفر الالویین، في الشهر األول من السنة الثانیة للخروج، أو في السنة 

الثانیة لبدء ملكه علیهم. أعقب هذا مباشرًة أمره اإللهي بعمل تعداد لرجال الحرب. 
 ٤ – ١األمر اإللهي باإلحصاء 

 ١٦ – ٥تعیین رؤساء األسباط 
 ٥٤ – ٤٧إعفاء الالویین  

األمر اإللهي باإلحصاء  .١
ِل الشَّْهِر الثَّاِني ِفي " یَِّة ِسیَناَء ِفي َخْیَمِة اِالْجِتَماِع ِفي َأوَّ َوَقال الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي َبرِّ

السََّنِة الثَّاِنَیِة ِلُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ : «َأْحُصوا ُكل َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئیل ِبَعَشاِئرِِهْم َوُبُیوِت 
). ٢-١" (عآَباِئِهْم ِبَعَدِد اَألْسَماِء ُكل َذَكٍر ِبَرْأِسهِ 

تسلم الرب قیادة الشعب بنفسه كملك یدبر كل أمورهم...فأصدر أمره الملكي لخادمه 
"موسى النبي" في خیمة االجتماع كما في القصر الملكي. جاء هذا بعد اإلحصاء األول الذي 

)، لكن اإلحصاء ٢٦، ٢٥: ٣٨تم لتحصیل مساهمة الكل في تكالیف خیمة االجتماع (خر
األول لم یسجل حسب بیوت آبائهم بعشائرهم مثل هذا اإلحصاء. 
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هل من ضرورة لإلحصاء 
التزم موسى وهرون بأمٍر إلهي إلتمام هذا اإلحصاء، مع أن اهللا وبخ داود النبي 

)، ذلك ألن داود النبي أراد ٢١ أي ١، ٢٤ صم ٢وعاقبه بصرامة ألنه قام بعمل إحصاء (
بعمله هذا أن یشبع كبریاء قلبه بإمكانیاته البشریة التي تحت سلطانه، أو أراد أن یستعرض هذه 
اإلمكانیات أمام نفسه وأمام اآلخرین األمر الذي یحزن قلب اهللا ویمنع نعمة اهللا عن العمل في 

حیاة اإلنسان خاصة القادة الروحیین. أما اإلحصاء هنا فلم یحمل شیًئا من هذا في قلب موسى 
أو هرون، إنما جاء بناًء على أمٍر إلهي لتحقیق مقاصد إلهیة، منها:  

ربما أراد اهللا أن یعلن ألوالد إبراهیم أنهم یجنون ثمار إیمان أبیهم وطاعته فتحققت 
: ٢٨منهم وعود اهللا له: "یكون نسلك كتراب األرض وتمتد غرًبا وشرًقا وشماًال وجنوًبا" (تك

 ). أراد أن یلزمهم أن یسلكوا بروح أبیهم، لكي یتمتعوا بمواعید إلهیة بفیض.١٤

)، ففي إحصائهم تأكید الهتمامه بكل ١: ٨٠إن كان اهللا قد ُدعي "راعي شعبه" (مز 
واحد منهم حتى ال یهلك منهم أحد. إنه یود أن یسجل أسماءهم في سفر الحیاة لكي یدخل 

بجمیعهم إلى أورشلیم العلیا وینعمون باألرض الجدیدة. إنه یحصي أوالده المقدسین لكي یمتعهم 
: [أترید الدلیل على أن عدد القدیسین محصي أمام اهللا؟ العالمة أوریجینوسبالمجد. وكما یقول 

). ولم یكتف ٤: ١٤٧اسمع ما یقوله داود النبي: "یحصي الكواكب، یدعو كلها بأسماء" (مز
المخلص بتحدید عدد التالمیذ الذین اختارهم بل قال أیًضا أن شعور رؤوسهم محصاة "وأما أنتم 

). وهو في هذا ال یقصد الحدیث عن ٣٠: ١٠فحتى شعور رؤوسكم جمیعها محصاة" (مت
الشعر الذي نقصه ونلقیه في القمامة، أو الشعر الذي یتساقط مع كبر السن ویموت، لكنه 

)...أقصد بذلك ١٦یقصد الشعر الذي ُحلق (لشمشون) الذي یحمل خالله الروح القدس (قض
]. وكأن اهللا لیس فقط Ïقوة الروح والفكر النابع عن قوة اإلدراك والفهم، فیرمز له برؤوس التالمیذ

یحصي أوالده ویعرفهم بأسمائهم وٕانما یحصي إمكانیاتهم الروحیة لیسندهم بالفهم الروحي 
ویعینهم بروحه القدوس. 

أمر اهللا بإعداد هذا اإلحصاء لیفصل بین الرجل األصیل والغریب، لیس ألن اهللا یمیز 
أحًدا، وٕانما لكي یدفعنا من حالة التغرب عن اهللا إلى التقرب إلیه، فیتأكد كل مؤمن أنه منتسب 
لشعب اهللا، عضو في العائلة السماویة. وكما یقول الرسول بولس: "فلستم إذًا بعد غرباء ونزالء 

1 Origin: In Num. Hom 1. 
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). فإن الضربة الخطیرة التي یحطم بها العدو ١٩: ٢بل رعیة مع القدیسین وأهل بیت اهللا" (
الكثیرین هو تشكیكهم في كون الوعد لهم، وأنهم أبناء اهللا یهتم بهم ویرافقهم. لهذا كثیًرا ما یردد 

). إن كان الشریر قد صار ٩: ٩األشرار القول: "الرب قد ترك األرض والرب ال یرى" (حز
أرًضا لیس له كل شيء في السماویات یشعر أن الرب فارقه وأنه ال یراه بهذا یزداد في شره 

 ویسقط في الیأس.

كشف هذا اإلحصاء عن طریقة العمل اإللهي بكونه إله نظام ولیس إله تشویش 
). كان األمر اإللهي یدقق في كل صغیرة وكبیرة لكي یسلك هذا الشعب في ٣٣: ١٤كو١(

البریة بكل ترتیب، لیس فقط في طقس العبادة من ذبائح وصلوات دائًما حتى في طریق سیره 
في البریة وفي تحدید موقع كل سبط بالنسبة للخیمة أینما حلت، األمر الذي یفوق الوصف كما 

سنرى. وكأن اهللا یرید من مؤمنیه أن یعیشوا بروح الحكمة والتدبیر في دراستهم للكتاب 
وصلواتهم وأصوامهم وجهادهم في الفضائل وسلوكهم، فاإلیمان یؤكد الترتیب والنظام بحكمة 

وروحانیة دون أن یستعبد اإلنسان للنظام في جفاف وعدم مرونة. إنه یؤكد التدبیر الكنسي العام 
بفهٍم وحیویة لیعمل المؤمنین بالروح القدس الساكن فیهم دون أن تتحول حیاتهم إلى روتین جاف 

)، ١٤: ٥تس١بال روح! لهذا یقول الرسول: "ونطلب إلیكم أیها اإلخوة إنذروا الذین بال ترتیب" (
 ).٤٠: ١٤كو١كما یقول: "ولیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" (

ربما دفع هذا اإلحصاء الشعب إلى االهتمام بنسبهم حتى یأتي السید المسیح له 
المجد، كلمة اهللا المتجسد، فیتأكدون من شخصه أنه ابن داود الموعود به. وقد جاء المسّیا إلى 

 العالم مخلًصا للبشریة، وانتهت سجالت النسب ولم یعد أحد یعرف من أي سبط هو.
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متى تم هذا اإلحصاء؟ 
حدد الكتاب المقدس تاریخ هذا اإلحصاء بالسنة الثانیة من الخروج في أول الشهر 

)، لم یكن هذا التاریخ بال هدف، إنما أراد اهللا أن یسجل أوالده بعد اجتیازهم ستة ١الثاني (ع
مراحل روحیة خاللها یتأهلوا لهذه الكرامة كأوالد هللا مستحقین تسجیل أسماءهم في سفر الحیاة، 

هذه المراحل هي: 
انشقاقهم عن الشیطان (فرعون) وتحررهم من عبودیته، واعتزالهم إیاه، هذا الذي 

یتسلط على النفس ویفسدها. 
 تمتعهم بالمعمودیة المقدسة (عبورهم البحر األحمر).

 كفاحهم ضد إبلیس (الحرب مع عمالیق).

تمتعهم بكلمة اهللا السماوي غذاًء لنفوسهم (المن)، وارتوائهم من الصخرة (السید 
 المسیح).

 اقتناء الحیاة الفاضلة بسكنى اهللا داخلهم (خیمة االجتماع وسط المحلة).

التمتع باإلتحاد الدائم مع اهللا خالل الذبیحة المقدسة (الذبائح والتقدمات) والوصیة 
 اإللهیة (الشریعة).

: [لماذا لم یحصى الشعب عند الخروج من مصر؟ العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 
ألن فرعون كان ال یزال یتعقبهم. ولماذا لم یحصى بعد عبور البحر األحمر عندما بلغ البریة؟ 

ألن اإلسرائیلیین لم یكونوا بعد قد جربوا، وال هاجمهم األعداء، وال حاربوا عمالیق، وال نالوا 
النصرة. لكن نصرة واحدة ال تكفي لبلوغهم الكمال...لقد نصبت خیمة اإلجتماع ومع ذلك لم 

یحن وقت التعداد، لكن إذا أعطیت الشریعة لموسى وُرسم طریق تقدیم الذبائح وضحت طقوس 
]. Ðالتطهیر ووضعت الشرائع وأسرار التقدیس حینئذ صار أمر اهللا بتعداد الشعب

2 Ibid 
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قائمة اإلحصاء 
حدد اهللا فئة الذین یدخلون في قائمة اإلحصاء بشروط تحمل مفاهیم روحیة، أال وهي: 

). ٢الذكور ال اإلناث (ع
 ).٣البالغون عشرین عاًما فما فوق (ع

 ).٣القادرون على الحرب (ع

 ).٤المنتسبون للشعب دون الغرباء (ع

 ).٤٧إعفاء الالویین من اإلحصاء (ع

یحصى الذكور دون اإلناث لیس تمییًزا لجنس على حساٍب جنس آخر، إنما من 
الجانب الحرفي أعد هذا التعداد كقوائم رجال حرب، األمر الذي هو من صمیم عمل الرجال 

دون النساء. أما من الجانب الروحي فإن الوصیة موجهة إلى كل المؤمنین هكذا: "كونو رجاًال 
). هذه وصیة موجهة للرجال والنساء والشیوخ واألطفال والشباب، ال تحمل ١٣: ١٦كو١تقووا" (

المعنى الحرفي إنما تعني إلتزام كل مؤمن بالنضوج والجهاد الروحي ضد الخطیئة والشر كرجل 
: [طالما بقى ألحدنا العالمة أوریجینوسحرب، یتحمل المسئولیة وال یعرف التدلیل. لهذا یقول 

صفات عجز األنوثة والفتور...ال نتسحق أن نكون محصیین أمام اهللا في سفر العدد الطاهر 
 ].Ñوالمقدس

ُیحصى البالغون عشرین عاًما فما فوق، أي یكون المؤمن قد تخطى دور الطفولة 
: [یعلمني النص العالمة أوریجینوسالروحیة منطلًقا إلى حیاة النضوج الروحي. وكما یقول 

الحالي أنه إذا اجتزت سذاجة الطفولة، أي توقفت عن أن یكون لي أفكار الطفولة، إذ "لما 
)، أقول قد صرت شاًبا قادًرا على الغلبة على ١١: ١٣كو١صرت رجًال أبطلت ما للطفل" (

)، فظهرت كمستحق ألن أكون بین الذین قیل عنهم أنهم یسیرون في ١٣: ٢یو١الشریر (
قوة...وُأحسب أهًال للتعداد اإللهي. لكن إن كان ألحد منا أفكار جسدانیة متأرجحة...فال یستحق 

 ].Òأن یحصى أمام اهللا في سفر العدد الطاهر والمقدس

 في تعلیقه على إنجیل معلمنا متى البشیر في إشباع Òالعالمة أوریجینوسوقد الحظ 
: ١٤الجموع قول الكتاب: "واآلكلون كانوا نحو خمسة آالف رجل ما عدا النساء واألوالد" (مت

3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Origen: Comm. Matt. 11: 3. 
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)، أن النساء واألوالد روحًیا قد استبعدوا إذ لم یكونوا مستحقین لإلحصاء. فإنه یلیق بالذین ٢١
) الذي هو رمز ١٩: ١٤یتمتعون بالبركة اإللهیة أن یكونوا رجاًال وأن یجلسوا على العشب (مت

)، أي یخضعون الجسد تحت أنفسهم الناضجة القویة روحًیا! ٦: ٤٠الجسد (إش
قادرون على الحرب، إذ ال یقف األمر عند السن، إنما یشترط فیمن یحصون أن 

 یكونوا أقویاء روحًیا قادرین على مجابة الشیطان وحیله لحساب ملكوت اهللا.

منتسبون لشعب اهللا، إذ ال یقف األمر عند السن واإلمكانیة (القوه) إنما یلزم أن یكون 
مقدًسا، حصل بروح اهللا على البنوة هللا واإلنتساب للعائلة المقدسة، فیتخذ له اآلب أًبا والكنیسة 

العالمة أًما، یجاهد قانونًیا بروح اهللا العامل فیه كعضو في جسد المسیح المقدس. یقول 
 أن كثیرین لهم القوة لكنهم ال یستحقون التمتع بتسجیلهم في اإلحصاء اإللهي، Ôأوریجینوس

ألنهم لم یقبلو اإلنتساب الروحي هللا في كنیسته المقدسة. فالیونانیون مثًال لهم قوة حسب الفكر 
الفلسفي لحساب المجد البشري، والكلدانیون كان لهم قوة في الدراسات الفلكیة دون اإلهتمام 

بالحیاة الروحیة فصار لهم العلم الذي ینفخ ما دام بغیر روح، وكان للمصریین الحكمة البشریة 
لكن بعیًدا عن اهللا...إننا في حاجة ال إلى التمتع بهذه اإلمكانیات فحسب وٕانما أن تكون لنا 

 خالل إنتسابنا لجسد المسیح المقدس.

إعفاء الالویین، األمر الذي نعود إلیه في نهایة هذا األصحاح. 

تعیین رؤساء األسباط  .٢
لكي یتم اإلحصاء على یدي موسى وهرون كان البد من إختیار رؤساء األسباط 

سماوي، أوًال لكي یكفي موسى بمرسوم یسندونهما في هذا العمل. وقد تم ذلك بتعیین إلهي كما 
النبي عبء التفكیر فیمن یصلح، وثانًیا لكي ال یترك مجاًال للصراعات بین الشعب على 

المراكز القیادیة. 
إقامة هؤالء الرؤساء كشف عن إهتمام اهللا بتأكید دور "الشعب" أو "العلمانیین" إن 
صح هذا التعبیر، في حیاة الكنیسة. فلیس للنبي وال لرئیس الكهنة وال للكهنة والالویین أن 

ینفردوا بالتدبیر وحدهم، لكن یلتزم الشعب بالعمل معهم یسند الواحد اآلخر، ویعمل الكل تحت 
قیادة الوصیة اإللهیة بروح اهللا. 

إختار اهللا في تعیینه رؤساء األسباط رجاًال یحملون أسماء لها معاٍن روحیة، فقد اختار 

6 In Num., hom 1. 
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من یرون في اهللا أًبا لهم (آلیاب) وصخرتهم (ألیصور) ومكافأتهم (نثنائیل)، یتمسكون به 
ویضعون فیه كل رجائهم. كما جاءت بعض األسماء تعلن عن العالقة البشریة فیرى البعض 
في األشرار إخوة لكن ال یتكئون علیهم (أخیرع) بینما في األبرار إخوة معینین لهم (أخعیزر) 

وأیًضا من یحذرون الشیطان كحیة مخادعة...وفیما یلي معنى أسماء األسباط: 
المعنى رئیس السبط معناه إسم السبط 

 رأوبین – ١
 شمعون – ٢
 یهوذا – ٣
 یساكر – ٤
 زلوبون – ٥
 إفرایم – ٦
 منسى – ٧
 بنیامین – ٨
 دان – ٩

 أشیر – ١٠
 جاد – ١١
 نفتالي – ١٢

إبن الرؤیا 
مستمع 

اإلعتراف 
الجزاء 
مسكن 

الثمار المضاعفة 
ینسى 

إبن الیمین 
یدین 
سعید 

متشدد 
متسع 

ألیصور 
شلومیئیل 
نحشون 
نثنائیل 
آلیاب 

الیشمع 
جملیئیل 

أبیدن 
أخیعزر 
فجعیئیل 
إلیاساف 

أخیرع 

إلهي صخرة (سور) 
اهللا سالم 

حیة (حنش) 
هبة اهللا  
إلهي أب 

إلهي سمع 
اهللا مكافأتي 

أبي یدین 
أخي معین 
اهللا قابلني 

اهللا یضیف 
أخي شریر 

 
 أسماء)، ٩والعجیب أن األسماء التي تخص عالقتنا باهللا تمثل الغالبیة العظمى (

وكأن اهللا یریدنا أن نركز أنظارنا نحوه كأب لنا یقابلنا ویسمع لنا ویكافئنا...الخ. أما عن عالقتنا 
باإلخوة فاقتصر على اسمین: األخ المعین وهو اإلنسان البار الذي یسندنا خالل شركة الحب 
التي تربطنا مًعا، واألخ الشریر الذي یلزمنا أن نحتمله بقلٍب متسع. أما عن عالقتنا بالشیطان 

فاكتفى باسٍم واحد لكي یشغل ذهننا وال نضطرب منه، إذ صار بالنسبة لنا بال سلطان. 
ویالحظ أن أسماء رؤساء األسباط جاءت متناسقة ومنسجمة مع أسماء األسباط 

تكون له رؤیا أن  مكان في هذا السبط من یجد لهنفسها. فقد اختیر لرأوبین ألیصور، لكي 
إیمانیة واضحة ومعرفة روحیة، ألن رأوبین یعني "ابن الرؤیا"، فإنه یجد رئیسه ألیصور أي یجد 

إلهه صخرته أو سوره فیه یلتجئ ویحتمي من كل محاربات الشیطان العدو. 
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ومن یلتجيء إلى سبط شمعون أن یكون "مستمًعا" هللا ومطیًعا، یلتقي برئیسه شلومیئیل 
(اهللا سالم)، فمن یسمع هللا ینعم بالسالم اإللهي الذي ال یستطیع أحد أن ینزعه منه، كأن طاعة 

الوصیة اإللهیة هي سّر سالمنا الحقیقي. 
لقد اختیر لیهوذا "اإلعتراف" نحشون "حیة" رئیًسا، فإن من یؤمن بالسید المسیح 

ویعترف به یطأ الحیة القدیمة تحت قدمیه. 
من یجد له سبط یساكر "الجزاء" نصیًبا یخضع لنثنائیل "عطیة اهللا"، مدرًكا أن كل 

مكافأة أو جزاء یتمتع بها لیست ثمرة بّر ذاتي إنما هي عطیة اهللا المجانیة، مقدمة لنا في 
استحقاقات الدم. 

لنهرب إلى سبط زبولون "مسكن"، فیسكن اهللا فینا ونحن نسكن معه ونثبت فیه، بهذا 
نلتقي بالرئیس آلیاب "إلهي أب" أي نكتشف أبوة اهللا. 

وهكذا أختیر ألفرایم "الثمر المتكاثر" ألیشمع "إلهي سمع"، كأن ثمر الروح المتكاثر في 
حیاة المؤمنین إنما هو ثمرة إستماع اهللا لطلبتهم. واختیر لمنسى "ینسى" جملیئیل أو غماالئیل 
"اهللا مكافأتي" وكأنه إذ ینسى اإلنسان مجد هذا العالم وملذاته یجد اهللا نفسه مكافأته. ولبنیامین 
"ابن الیمین" أبیدن "أبي یدین"، كأنه ال دخول لنا إلى ملكوت اهللا األبدي وتمتعنا بالجلوس عن 
یمینه ما لم نقبل الدیان أًبا لنا، أي خالل تمتعنا ببنوتنا له. ولدان "یدین" أخیعزر "أخي معین" 

كأنما إذ یدین اإلنسان نفسه یجد أخاه معیًنا له. وألشیر "سعید" فجعیئیل "اهللا قابلني" ألنه ال 
سعادة حقیقیة للنفس البشریة إالَّ بلقائها معه. ولجاد ألیاساف "اهللا یضیف"، فإنه إذ یكون 

اإلنسان جاًدا في حیاته ومتشدًدا مع نفسه یضیف إلیه من نعمه أكثر فأكثر، أي یزداد نمًوا في 
الروح. وأخیًرا لنفتالي "متسع" أخیرع "أخي شریر" فإن القلب المتسع یحمل األشرار كإخوة 

ویبتلعهم بمحبته. 
بدأ التعداد بأبناء لیئة ثم راحیل فالجارتین، دون التزام بتاریخ میالدهم. وكأن اهللا أراد 
أن یؤكد أن األمجاد اإللهیة ال تعطى بحسب السن إنما حسب النمو الروحي واإلتحاد العملي 

مع اهللا.  
 یفوق كل األسباط، – الذي منه جاء السید المسیح حسب الجسد –جاء تعداد یهوذا 

وهو اهللا یتقدم الموكب نحو الشرق كما سنرى، وكأن السید المسیح هو قائد موكبنا نحو أورشلیم 
العلیا. 
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إعفاء الالویین  .٣
). ٥١ – ٤٧لم یشمل اإلحصاء سبط الوي، هذا الذي ُأفرز لخدمة الخیمة وحملها (

إنهم یمثلون الجانب الروحي، یعفون من هذا العمل ال لیعیشوا بال عمل، وٕانما لیتفرغوا للعمل 
الروحي، فیخدمون الجماعة ألجل تقدیسهم، ویحرسون المحلة روحًیا. بهذا ُیقدم ما لقیصر 

لقیصر وما هللا هللا. 
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 ترتیب المحلة –األصحاح الثاني 
إذ تم اإلحصاء كطلب اهللا نفسه قدم اهللا ترتیًبا خاًصا بالمحلة في غایة الدقة، یلتزمون 

به أثناء نصب خیامهم كما عند إرتحالهم أثناء سیرهم في البریة. 
 ٢ – ١  الترتیب والرایات 

 ٩ – ٣مقدمة الموكب "الشرق"  

 ١٦ – ١٠الجناح األیمن "الجنوب"  

 ١٧مركز الموكب   

 ٢٤ – ١٨مؤخرة الموكب "الغرب"  

 ٣٤ – ٣٢الجناح األیسر "الشمال"  

 ختام الترتیب

 

 - الترتیب والرایات ١
قسم األسباط، فیما عدا سبط الوي إلى أربعة أقسام، كل قسم یسمى محلة، ویتكون 
من ثالثة أسباط تحت قیادة سبط معین تدعى المحلة باسمه. هذا مع مراعاة أن سبط یوسف 

 بعد استبعاد سبط الوي. ١٢انقسم إلى سبطین: سبط إفرایم وسبط منسى لیكمل العدد 
القسم األول یدعى محلة یهوذا، موقعه في الشرق في مقدمة الموكب. یتبعه في 

التحرك القسم الجنوبي أو الجناح األیمن الذي هو محلة رأوبین. یتحرك بعدهما المركز نفسه 
وهو سبط الالویین، خدام الخیمة وحاملوها الذین ینصبون خیامهم حول الخیمة من كل جانب. 
ثم یتحرك مؤخرة الموكب أو المحلة الغربیة أو محلة إفرایم، وأخیًرا الجناح األیسر أو الشمالي 

الذي هو محلة دان. 
 على ترتیب المحلة هذا، قائالً : [إنني أجد موضوًعا عظیًما العالمة أوریجینوسیعلق 

للتأمل في سفر العدد هو توزیع األسباط وتمییز الرتب وتجمع األسباط وترتیب كل محلة، فإنها 
]. Ïبالنسبة لي تشكل أسراًرا عظیمة بفضل الرسول بولس الذي ألقى فینا بذار المعنى الروحي

ویالحظ في هذا الترتیب اآلتي: 

1 Ibid 1: 3. 
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◌ً : أن منظر المحلة في مجموعها تمثل صلیب متحرًكا نحو أرض الموعد. ففي أوال
الوسط توجد خیمة االجتماع یحیط بها الكهنة والالویین على شكل صلیب محیط بها، أما بقیة 

 ملیون نسمة من رجال ونساء وأطفال وشیوخ، في ٢األسباط فتمثل صلیًبا كبیًرا یضم حوالي 
الشرق محلة یهوذا، وفي الغرب محلة إفرایم، وفي الجنوب محلة رأوبین، وفي الشمال محلة 
دان. هذا الصلیب المتحرك إنما یمثل الكنیسة المقدسة جسد المسیح المصلوب تتحرك دوًما 

منطلقة من أرض العبودیة متجهة نحو أورشلیم العلیا، وفي نفس الوقت تحمل داخلها صلیب 
السید نفسه الذي یهبها قوة القیامة. 

 إذ تطلع إلى هذا المنظر لم یتحدث عن الصلیب، العالمة أوریجینوسوالعجیب أن 
بل رأى في وجود ترتیب عظیم كهذا رمًزا للترتیب الفائق للكنیسة في یوم الرب العظیم. إنه 

یقول: [لنتطلع إلى معنى األسرار الموضوعة في حساب األعداد واألماكن المختلفة التي أشیر 
ألیها. لننظر إلى قیامة األموات بثباٍت، ففي لحظة مجيء المسیح ال یسبق األحیاء الباقون على 

)، بل یتحد الكل مًعا ویخطفون في السحب بالروح لمالقاة ١٤: ٤تس: ١األرض الذین رقدوا (
الرب. بهذا ندرك فساد هذا الموضوع األرضي الذي هو مسكن الموتى، ونوجد جمیعنا في 
: ١٤الهواء كقول الرسول...فننتقل إلى مواضع مختارة، إذ قیل: "في بیت أبي منازل كثیرة" (یو

). هذه المواضع أو هذا المجد ُیعطى حسب استحقاقات أعمال اإلنسان كما یؤكد الرسول ٢
). ُیسجل اسم كل واحد حسب ٢٣: ١٥كو١بولس قائًال عن القیامة "كل واحد حسب رتبته" (

قیاسه الروحي، فیسجل واحد في سبط رأوبین ألنه ممتثل برأوبین في العادات والطباع واألعمال 
، وثالث في سبط الوي ألنه أكمل Ðوطریقة الحیاة، وآخر ُیسجل في سبط شمعون بسبب طاعته

وظائفه الكهنوتیة حسًنا أو حصل فیها على درجة الكمال، وآخر ُیسجل إسمه في سبط یهوذا 
من أجل عواطفه الملوكیة إذ قاد كل إنسان إلى السبط الذي یمیزه خالل أعماله وطبعه. إذن 

توجد في القیامة رتب كما نفهم من كلمات الرسول، تظهر صورتها واضحة في سفر العدد هذا. 
الواقع إن موقع الخیمة بین األسباط وسط الجماعة، إنما هو صورة لما یكون علیه الحال في 

 ].Ñالقیامة

 في منظر المحلة بهذا التدبیر اإللهي صورة حیة العالمة أوریجینوس: یرى ثانًیا
لكنیسة العهد الجدید التي تلتزم أیًضا أن تسلك بروح النظام والترتیب لیس فقط في عبادتها بل 

Ð ."ألن كلمة "شمعون" تعني "مستمع" أو "طائع 
3 Ibid. 
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وفي سلوكه، تحمل النفس في أعماقها ترتیًبا الئًقا بها كعضو في الكنیسة المقدسة. ویمتد النظام 
إلى حیاة الكهنة وسلوكهم فیعیشون كخدام اهللا الملتهبین ناًرا. 

وكأن النظام لیس عمًال رتیًبا نلتزم به، إنما هو حیاة له فاعلیته في الداخل كما في 
التصرفات الخارجیة، في حیاة الجماعة كما في حیاة كل عضو فیها، كاهًنا أو من الشعب! 

یقول العالمة أوریجینوس: ["كلم الرب موسى وهرون قائالً : ینزل بنو إسرائیل كل عند 
. طلب موسى ٢، ١رایته بأعالم (إشارات) لبیوت آبائهم، قبالة خیمة االجتماع حولها ینزلون" ع

أن یتقدم كل رجل في المحلة حسب رتبته، حسب رایته (إشارته) لبیت أبیه. ویقول الرسول 
). أال یظهر ذلك في أن الروح الذي ٤٠: ١٤كو١بولس "لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" (

تكلم به موسى هو بعینه الذي تكلم به الرسول بولس؟! فقد أمر موسى أن یسیروا في المحلة 
بترتیب، وقدم الرسول التعلیم أن یكون كل شيء "بحسب ترتیب" في الكنیسة. موسى الذي كان 

یخدم الناموس أمر بحفظ الترتیب في المحلة، وبولس الرسول خادم اإلنجیل یرید أن یلتزم 
المسیحي بالترتیب ال في سلوكه فقط وٕانما حتى في ملبسه، إذ یقول "كذلك النساء یزین ذواتهن 

). ٩: ٢تي١بلباس الحشمة" (
إنهما (موسى وبولس) ال یریدان االلتزام بالترتیب فقط في تنفیذ الواجبات والملبس 

"... ترتیب النفسفحسب وٕانما یعنیان "
كثیًرا ما یحدث أن إنساًنا له أفكار وضیعة دنیئة یتلذذ بالمادیات األرضیة، وبمكر 

ینال رتبة كهنوتیة عالیة ویعتلي منبر المعلمین، بینما آخر روحاني متحرر من االنشغال 
) یشغل أول رتبة ١٥: ٢كو١باألمور الزمنیة وقادر على فحص كل شيء وال ُیحكم علیه أحد (

في الكهنوت أو ُیحسب من الشعب. مثل هذا األمر فیه ازدراء بتعالیم الناموس واإلنجیل وال 
یكون فیه ترتیب! 

نحن أیًضا إذ نكون قلقین ومرتبكین باألكل والشرب، وال ننشغل إالَّ باألمور الزمنیة، ال 
نقدم هللا إالَّ ساعة أو ساعتین في الیوم للذهاب إلى الكنیسة للصالة واالستماع لكلمة اهللا، نعمل 
على إشباع إحتیاجاتنا الزمنیة وٕارضاء المعدة، بهذا نكون غیر مهتمین بالتعلیم القائل "ینزل كل 
عند رایته (حسب رتبته)"، أو القائل "لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب"، ألن الترتیب الذي 

) مؤمنین أن هذه كلها تزاد ٣٣: ٦وضعه السید المسیح هو أن نطلب أوًال ملكوت اهللا وبّره (مت
لنا. بهذا ینزل كل (عند رایته) حسب ترتیبه. 
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هل تعتقد أن الذین یلقبون قسوًسا ویفتخرون بانتسابهم للكهنوت یسیرون حسب رتبهم 
كما یلیق بهم؟! هكذا أیًضا هل یسیر الشمامسة حسب رتبهم؟! إذن لماذا نسمع أحیاًنا أناًسا 

یجدفون قائلین: "أنظر هذا األسقف أو هذا القس أو هذا الشماس؟! إالَّ ألنهم یشاهدون الكاهن 
أو خادم اهللا مقصًرا في واجبات رتبته، سالًكا بما یخالف الرتبة الكهنوتیة ورتبة الالویین؟! ماذا 
أقول أیًضا عن العذارى والنساك والذین یوكل إلیهم القیام بخدمات دینیة؟! فإن قصر هؤالء في 
التزامهم باإلحتشام والوقار أما یتهمهم موسى قائالً : لیسر كل إنساٍن حسب رتبته (عند رایته)، 
فإن من یعرف رتبته، ویفهم ما یلیق بها یزن أعماله وینظم كلماته وتصرفاته حتى مالبسه بما 
یلیق ومقتضیات الرتبة التي ینتسب إلیها، فال نسمع قول اهللا "بسببكم یجدف على إسمي من 

].  Òاألمم"
 أن الترتیب هو حیاة تمس حیاتنا كأوالد اهللا، وتمس العالمة أوریجینوسهكذا یرى 

حیاة الكنیسة لتعیش بفكر المسیح یسوع! 
 .٢ "ینزل...كل عند رایته بأعالٍم لبیوت آبائهم" ع: یقول الرب لموسى وهرون:ثالثًا

ما هذه األعالم أو العالمة التي یلتزم كل مؤمن أن ینزل عندها إالَّ صلیب ربنا یسوع المسیح، 
حیث نجلس عند قدمي المصلوب فال ننحرف في جهادنا الروحي عن هدفنا الروحي الحقیقي 

أال وهو اإللتقاء برب المجد نفسه والوجود معه وفیه. 
 یلتقي اإلخوة مًعا في حیاة الشركة والحب، حیث یشعر – صلیب السید –عند العالمة 

كٍل بعضویته ألخیه في الرأس الواحد ربنا یسوع المسیح. 
من الجانب التاریخي یرى البعض أن لكل سبط رایة خاصة به، وكأن للمحلة ثالث 

رایات إذ تضم ثالثة أسباط. كل سبٍط یجتمع عند رایته لیعرف كل إنساٍن موضعه في الموكب 
ویحتفظ به، ُیقال أن كل رایة تحمل حجًرا كریًما خاًصا بالسبط، بهذا تصیر الجماعة كلها أشبه 

بصدریة رئیس الكهنة التي ُیثبت فیها إثنا عشر حجًرا كریًما، في أربعة صفوف، كل صٍف 
) ینقش علیها أسماء األسباط. فتظهر أسماؤهم على ١٤-١٠: ٣٩یحوي ثالثة حجارة (خر

الحجارة في حضرة الرب في قدس األقداس على صدر رئیس الكهنة. كأن الجماعة كلها في 
العهد القدیم تمثل الكنیسة المقدسة التي صارت حجارة كریمة على صدر رب المجد یسوع، 

4 Ibid 2: 1. 
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رئیس الكهنة األعظم وأسقف نفوسنا، یدخل بنا إلى حضن أبیه، فنوجد هناك معه وبه وفیه إلى 
. Óاألبد

ویرى البعض أن لكل محلة من المحالت اإلربعة رایة واحدة، محلة یهوذا تحمل رایتها 
عالمة األسد، ورأوبین عالمة اإلنسان، وٕافرایم عالمة العجل، ودان عالمة النسر. وكأننا بهذا 

 ما رآه حزقیال النبي، مركبة اهللا الناریة، أو الكاروبیم الملتهبون ناًرا – خالل الرمز –نرى 
. Ôالحاملین للعرش اإللهي. وكأن الجماعة قد صارت مركبة اهللا المقدسة، یتشبهون بالكاروبیم

 ٢٠٠٠) أن أقرب مسافة بین الخیمة والمساكن ٤: ٣ُیفهم مما جاء في سفر یشوع (
 یاردة، أكثر قلیًال من میل. ١٠٠٠ذراًعا أي 

 في الرایة التي یلتزم بها كل رجل أن یقف عندها رمًزا العالمة أوریجینوس: یرى رابًعا
للعالمة التي تمیز نفس كل مؤمن عن آخر، فكما أن لكل وجه جسدي مالمح خاصة به وأیًضا 

للصوت هكذا للنفس أیًضا. إنه یقول: [من جهة أخرى انظروا ما یعنیه القول "كل عند إشارته 
(رایته)"، ففي رأیي أن اإلشارات هي العالمات التي تمیز اإلنسان عن غیره. فالرجال جمیًعا 

متشابهون لكنه توجد عالمات خاصة تمیز كل واحٍد عن اآلخر من مالمح الوجه والقوام والهیئة 
والملبس هذه العالمات تمیز بولس عن بطرس. أحیاًنا ال یحتاج األمر أن یظهر اإلنسان لكي 

نرى العالمة التي تمیزه، إنما یعرف خالل عالمة غیر الرؤي الجسدیة مثل الصوت ونبرات 
الحنجرة. هكذا أعتقد أن للنفوس عالمات ممیزة، فبعضها لها حركات عذبة ولذیذة جًدا وساكنة 
هادئة وعادلة، واألخرى تتمیز بعالمات اإلنزعاج واإلفتخار والخشونة بعنف والغضب الشدید. 

تجد نفًسا یقظة وحكیمة ومتبصرة في وعٍي ونشاط، وأخرى خاملة مسترخیة ومهملة 
متغافلة...یمكنني أن أؤكد وجود إختالفات بین النفوس البشریة كما توجد إختالفات في مالمح 

الوجه... 
ولكي نوضح اختالف عالمات (النفوس) نقدم هذه المقارنة: الذین تعلموا القراءة 

 حرًفا في الیونانیة...فیستخدمون ما لدیهم من حروف، لكن حرف ألفا ٢٤والكتابة یعرفون جیًدا 
a  كما یكتبه بطرس یختلف عما یكتبه بولس. لكل إنساٍن عالمة خاصة تمیزه في كتابة

الحروف...هذا المثال الواضح ینطبق على حركات العقل والنفس التي تمثل وسائط للعمل، فإذا 
نظرنا إلى الرقوق نجد مثًال روح بولس تمیل إلى الطهارة، وكذلك روح بطرس، لكن طهارة بولس 

Ó  ،"٣٩، أصحاح ١٩٨٠راجع تفسیرنا للصدریة في كتابنا "سفر الخروج. 
Ô  ،"١ أصحاح ١٩٨١راجع تفسیر المركبة الناریة في كتابنا "سفر حزقیال. 
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لها عالماتها الخاصة بها وكذلك طهارة بطرس، وٕان كانت الطهارة واحدة. الواحد طهارته 
)، واآلخر طهارته ال تحمل خوًفا. وهكذا ١٧: ٩كو١تتطلب قمع الجسد واستعباده في خوٍف (

العدل له سماته لدى بولس وسماته لدى بطرس، وأیًضا الحكمة وكل الفضائل، إذن فالفضائل 
واحدة ننعم بها من قبل روح اهللا لكن توجد إختالفات شخصیة... 

هذا ویمكن لإلنسان أن یعبر في األعمال الصالحة من عالمة أقل إلى عالمة أسمى 
)...فإنه ١: ١٠فأكثر سمًوا. فإن فهمنا أن كل ما تحویه الشریعة هو "ظل الخیرات العتیدة" (عب

في لحظة القیامة یوجد إختالف بین استحقاقات الناس، إذ یفضل نجم عن نجم في المجد 
). یمكننا أن نعبر من عالمة سفلیة إلى عالمة سامیة فعالمة أكثر سمًوا حتى ٤١: ١٥كو١(

نتساوى في النجوم األكثر بهاًءا، إذ یمكن للطبیعة البشریة أن تنمو في هذه الحیاة ال لتبلغ إلى 
مجد النجوم بل وأیًضا إلى بهاء الشمس، إذ ُكتب "حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت 

]. Õ)٤٣: ١٣أبیهم" (مت
. هكذا إلتزم كل ٢" عُكلٌّ ِعْنَد َراَیِتِه ِبَأْعالٍم ِلُبُیوِت آَباِئِهمْ   ": یقول اهللا لموسىخامًسا

مؤمن أن یلتقي بإخوته عند رایته لدى بیت أبیه األرضي، أي السبط الذي ینتسب إلیه، أما نحن 
فقد صار لنا في المعمودیة المقدسة أًبا جدیًدا، هو اآلب السماوي. فإن كنا نجلس عند قدمي 

المصلوب إنما یدخل بنا إلى حضن أبیه الذي صار أبانا. 

 - مقدمة الموكب "الشرق" ٢
قلنا أن الموكب قد أخذ شكل الصلیب، في الوسط وجدت الخیمة وحولها الالویون 

والكهنة على شكل صلیب صغیر، ثم األربعة محالت من كل إتجاه محلة، ترتیبها حسب تقدم 
السیر هو:  
األم الرئیس التعداد اسم السبط 

 محلة یهوذا (الشرق) –أ 
یهوذا  
یساكر 
زبولون 

 
٧٤،٦٠٠ 
٥٤،٤٠٠ 
٧٥،٤٠٠ 

 
نحشون 
نثنائیل 
ألیاب 

 
لیئة 
لیئة 
لیئة 

7 Ibid 2: 2. 
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األم الرئیس التعداد اسم السبط 
 محلة رأوبین (الجنوب) –ب 

رأوبین 
شمعون 

جاد 

 
٤٦،٥٠٠ 
٥٩،٣٠٠ 
٤٥،٦٥٠ 

 
ألیصور 

شلومیئیل 
ألیاساف 

 
لیئة 
لیئة 

سلفة جاریة لیئة 
الالویون (وسط المحالت) 

الوي 
 

٢٢،٠٠٠  
ال یحسبون معهم 

  
لیئة 

 محلة إفرایم –ج 
إفرایم 
منسى 

بنیامین 

 
٤٠،٥٠٠ 
٣٢،٢٠٠ 
٣٥،٤٠٠ 

 
ألیشمع 

جملیئیل 
أبیدن 

 
راحیل 
راحیل 
راحیل 

 محلة دان –د 
دان 

أشیر 
نفتالي 

 
٦٢،٧٠٠ 
٤١،٥٠٠ 
٥٣،٤٠٠ 

 
أخیعزر 
فجعیئیل 

أخیرع 

 
بلهة جاریة راحیل 

زلفة جاریة لیئة 
بلهة جاریة راحیل 

ویالحظ في هذا الترتیب: 
◌ً : أن القیادات المحلیة هي في المقدمة: نحشون قائد محلة یهوذا، وألیصور قائد أوال

محلة رأوبین، وألیشع قائد محلة إفرایم، وأخیعزر قائد محلة دان، ولم یكن هذا محض صدفة 
لكنه حمل سّر قوة المحلة التي أخذت شكل الصلیب. 

: [أما كون سبط یهوذا العالمة أوریجینوسففي الرأس تسلم یهوذا القیادة، وكما یقول 
]. ففي الشرق Ö)١٤: ٧ قد ُأقیم في الشرق، ذلك ألن سیدنا أشرق (عب– السبط الملكي –

یظهر السید المسیح الخارج من سبط یهوذا یقودنا نحو مملكة النور. أما رئیس المحلة نحشون 
الذي یعني "الحیة" فألن سّر الصلیب إنما هو سّر تحطیم الحیة القدیمة كوعد اهللا لحواء أن 

نسل المرأة یسحق رأس الحیة. 

8 Ibid 2: 2. 
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أما ذراع الصلیب األیمن فیمثله محلة رأوبین تحت قیادة ألیصور الذي یعني "إلهي 
صخرة، أو إلهي سور"، فإن كان بالصلیب ُتسحق رأس الحیة إنما لكي یدخل المؤمنون إلى اهللا 
كصخرة أو سور لحمایتهم. أما الذراع األیسر فیمثله محلة دان تحت قیادة أخیعزر الذي یعني 
"أخي معین" وكأنه على الصلیب یبسط الرب یدیه، بالیمنى یعلن أن فیه خالصنا كصخرٍة لنا 
وبالیسرى یهبنا روح الشركة مع بعضنا البعض فیه. الذراع األیمن یعلن عالقتنا باهللا والذراع 

األیسر یعلن عالقتنا ببعضنا البعض أي بالبشریة. أما قاعدة الصلیب فتمثلها محلة إفرایم تحت 
قیادة ألیشمع أي "اهللا یسمع"، وكأن أساس الصلیب هو أن یسمع اآلب إلینا في ابنه، فیقبل حبنا 

وطاعتنا وتقدماتنا في المسیح یسوع المحبوب. 
باختصار، الكنیسة وقد صارت محلة الرب أو جسد المسیح المصلوب، تجد في رأسها 

المسیح الملك غالب الحیة، الذراع األیمن الصخرة التي نحتمي فیها، واألیسر الحب األخوي، 
وعند قدمیه تجلس لتسمع اآلب وهو یسمع صوتها ویقبلها. 

) إذ ٢١: حملت المحلة صورة رمزیة ألورشلیم العلیا كما رآها القدیس یوحنا (رؤثانًیا
لها ثالثة أبواب من كل إتجاه، وكأنه ال دخول إلیها إالَّ خالل اإلیمان بالثالوث القدوس. هكذا 

أینما اتجهت في المحلة تجد ثالثة أسباط مًعا في محلة واحدة مع أن لكل سبط ممیزاته الخاصة 
، ألنه باسم اآلب واالبن ٣: [نجد في األربعة أقسام رقم العالمة أوریجینوسبه. وكما یقول 

والروح القدس دون غیره ُیحصى سكان أركان المسكونة األربعة الذین یدعون اسم اهللا "ویتكئون 
]. ×). هذه وقائع ال یمكن تجاهلها١١: ٨مع إبراهیم وٕاسحق ویعقوب في ملكوت السموات" (مت

  - الجناح األیمن "الجنوب"٣
في ترتیب المحلة روحي قدر اإلمكان التقارب بین األسباط، ففي المقدمة ُوجد یهوذا 

ویساكر وزبولون أبناء لیئة، وفي الجناح األیمن رأوبین وشمعون وجاد، األوالن أبناء لیئة والثالث 
من زلفة جاریة لیئة، وفي الغرب إفرایم ومنسى إبنا یوسف وبنیامین من راحیل، وفي الشمال 

دان ونفتالي وأشیر أبناء الجاریتین. 

 - مركز الموكب "الالویون" ٤
إن كان هذا الشعب قد صار أمة مقدسة إذ قبل اإلیمان باهللا الحّي، فإن سبط الوي 
الذي تفرغ للعمل الروحي تماًما هو السبط المقدس، الذي یتفرغ لخدمة الخیمة وحملها، یحیط 

9 Ibid 2: 2. 
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بها من كل جانب في وسط الجماعة. كأنه رمز للسید المسیح االبن الوحید الذي حّل وسط 
البشریة لكي یدخل بها إلى مقدساته اإللهیة یتمتعون بحضن أبیه، یشفع فیهم بدمه الكریم خالل 

ذبیحة صلیبه. 
: [استقر الالویون في وسطهم حول خیمة اهللا ألنهم العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 

 یبدو أن أبناء الالویین قد تأهبوا في الدائرة من جمیع نواحیها في وسط أبناء –أكثر قرًبا هللا 
إسرائیل مختلطین مع اآلخرین ومتداخلین معهم...لتبحث عن خیمة اهللا حیث دخل یسوع لكي 

]. ÏÎ)، یظهر أمام وجه اهللا یتشفع فینا٢٥: ٧، ٢٤: ٩، ٢٠: ٦یعد لنا الطریق (عب

 - مؤخرة الموكب "الغرب" ٥
وهي محلة إفرایم، تأتي في تحركها بعد الالویین مباشرة. 

 - الجناح األیسر "الشمال" ٦
وهي محلة دان، آخر من یتحرك... 

 - ختام الترتیب ٧
ختم الحدیث بتأكید أن ما أمر اهللا به موسى وهرون قد تحقق فعالً . 

 

10 Ibid, hom 3. 
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 الالویون فدیة عن الشعب –األصحاح الثالث 
إن عدم إحصاء سبط الوي مع بقیة األسباط كرجال حرٍب ال یعني إعفاءهم عن 

العمل أو سلوكهم بروح أرستقراطي متشامخ، إنما التزامهم بالعمل الروحي عوض أبكار الشعب. 
لقد خصص الوحي عدة أصحاحات للحدیث عنهم تبدأ بمعاقبة بعضهم بالموت من أجل شرهم. 

 ٤ – ١ عقاب األشرار منهم  – ١
 ١٣ – ٥ الالویون عوض األبكار  – ٢
 ٣٨ – ١٤ تقسیم العمل   – ٣
 ٤٣ – ٣٩ إحصاء الالویین  – ٤
 ٥١ – ٤٤ دفع فدیة عن الزیادة  – ٥

 عقاب األشرار منهم – ١
سقط ابنا هرون ناداب وأبیهو في تقدیم ناٍر غریبة أمام الرب، فماتا ولم یكن لهما 

أوالد، فكهن األخوان الصغیران العازار وایثامار أمام هرون أبیهما. 
كلمة "ناداب" تعني "كریم"، و"أبیهو" تعني "أبي هو". مع عذوبة اسمیهما، وبالرغم من 

) ١: ٢٤كونهما من القالئل جًدا الذین سمح لهم الرب أن یصعدوا على جبل سیناء (خر 
)، لكنهما سقطا تحت غضب اهللا واللعنة وفقدا حتى حیاتهما ١: ٢٨وكرسوا كهنة للرب (خر

). لقد ابتدأا بالروح لكنهما كمال بالجسد ٦: ٢٦؛ عد٧-١: ١٠الزمنیة ألنهما كسرا الوصیة (ال
فلم یشفع فیهما اسماهما وال لقبهما وال انتسابهما لهرون وال اختیار الرب لهما للعمل الكهنوتي 
إلخ، بل بالعكس صارت هذه األمور كلها سبب دینونة لهما، فبقدر ما یتمتع به اإلنسان من 

عطایا إلهیة ویدخل تحت نیر المسئولیة وتصیر له معرفة یطالب بأكثر! 
یرى البعض أنهما كانا في حالة سكر حینما فعال هذا، لذلك حرم اهللا على الكهنة 

). ویرى البعض أن سّر انحرافهما أنهما خدما ٩: ١٠دخول خیمة االجتماع بعد شرب الخمر (ال
بإرادتهما الخاصة دون مشورة أبیهما، لهذا أمر الرب أن یقف الالویون أمام هرون الكاهن 

)، أي صار الكهنة والالویون یخدمون ٥، ٤لیخدموه كما كهن األخوان الصغیران أمامه (ع 
بروح التلمذة. ولعله أراد منذ بدء تاریخ الكهنوت الموسوي إعالن خطورة العمل الكهنوتي إن 
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دخل فیه روح الكبریاء واالعتداد بالذات وسلك كل منهم بهواه الشخصي بغیر تلمذة. أقول بل 
وللكهنة یتتلمذون على الرب نفسه بین یدیه! 

أخیًرا كان الالویون في الحقیقة یمثلون دور الشمامسة، هم یذبحون والكهنة یرشون 
الدم ویحرقون الشحم، هم یعدون البخور والكهنة یقدمونه للرب. إن الشماس معین للكاهن في 

كل خدمته الروحیة وعمله الرعوي. 

 الالویون عوض األبكار – ٢
ِإنَُّهْم َمْوُهوُبوَن لُه ِهَبًة ِمْن ِعْنِد َبِني  "ما أعذب العبارة اإللهیة القائلة عن الالویین: 

. فإن اهللا في حبه لإلنسان یرید أن یدخل دوًما في معامالت معه، فیها عطاء )٩" (ع ِإْسَراِئیل
وأخذ، فكما یعلن اهللا حبه لنا بالعطاء یهبنا فرصة لرد الحب بالحب بأن یأخذ من أیدینا، لقد 

لهذا الشعب وجوده وحیاته، وأخرجهم من أرض العبودیة، فصاروا جمیًعا مدینین له بكل حیاتهم، 
لهذا ترك لهم مجال التبادل في الحب فتقبل منهم هذا السبط هبة الشعب هللا! إنه یعلن على 

 أنه محتاج وعطشان یطلب عطیة اإلنسان له، ال لعجٍز في اإلمكانیات – في كل جیل –الدوام 
اإللهیة إنما للدخول مع اإلنسان في عالقة حب مشترك. إنه ال یقبل مطلًقا أن یعطي دون أن 

یأخذ لئال یشعر اإلنسان بصغر نفسه وعجزه عن التعبیر عن حبه هللا. 
كثیًرا ما تحدث في األسفار السابقة عن البكور والعشور والنذور، واآلن یعلن قبوله 
بكور الشعب بقبوله "سبط الوي" هبة الشعب له. واآلن، لماذا اختار هذا السبط؟ وماذا یقصد 

باعتباره بكور الشعب؟ 
أوالً : لماذا ُاختیر سبط الوي عوض بكور الشعب؟ 

َوَقال الرَّبُّ ِلُموَسى: «َوَها ِإنِّي َقْد َأَخْذُت الالِویِّیَن ِمْن َبْیِن َبِني ِإْسَراِئیل َبَدل ُكلِّ ِبْكٍر "
" (ع  »...َألنَّ ِلي ُكل ِبْكرٍ . َیْوَم َضَرْبُت ُكل ِبْكرٍ  َفاِتِح َرِحٍم ِمْن َبِني ِإْسَراِئیل َفَیُكوُن الالِویُّوَن ِلي.

١٣-١١ .(
لم یكن الوي االبن البكر لیعقوب بل االبن الثالث بعد رأوبین وشمعون. وكأن اهللا أراد 

أن یؤكد لشعبه منذ البدایة أن البكوریة ال تقوم على أساس جسدي، أي حسب العمر، وٕانما 
حسب االستعداد واالستحقاق. لقد جاء السید المسیح بكر البشریة كلها مع أنه تجسد في ملء 

األزمنة، وفقد آدم بكوریته إذ جلب للبشریة الموت عوض البركة. هكذا كما تخطى الوي أخویه 
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 آدم األول كما تخطى أیًضا مستلم – السید المسیح –رأوبین وشمعون تخطى آدم الثاني 
الشریعة موسى النبي كأول قائد للشعب...وتقدم السید بكًرا للبشریة المؤمنة به بكونه االبن 

الوحید المحبوب لدى اآلب.  
: [أال یعلمنا هذا بأن الذین اعتبروا أبكاًرا أمام اهللا العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 

لیسوا هم األبكار حسب المیالد الجسدي، إنما اختارهم اهللا بسبب حسن استعدادهم. هذا ما 
) ١١: ٢٧حدث بالنسبة ویعقوب الرجل الثاني إذ حسبه اهللا بكًرا ونال بركات البكوریة (تك

بفضل إصابة أبیه بالعمى بسماح إلهي، وذلك لحسن استعداد قلبه الذي رآه فیه اهللا، إذ قیل 
، ١١: ٩"وهما لم یولدا بعد وال فعال خیًرا أو شًرا... مكتوب أحببت یعقوب وأبغضت عیسو" (رو

 ]Ï). هكذا لم یكن الالویون أبكاًرا حسب الجسد لكنهم ثبتوا كأبكار.٣، ٢: ١،  مال ١٢

وقد سبق لنا الحدیث عن البكور كرمٍز للسید المسیح البكر، وكیف ظهرت وأیًضا 
. ویالحظ هنا أن اهللا یتحدث عن Ð)١: ١٣بالبكور كأول وصیة بعد خروج الشعب مباشرة (خر 

). لقد قبلهم كهبة من ١١الالویین الذین هم أبكاره أنهم "من بین (وسط) بني إسرائیل" (ع 
الشعب، وهم وسط البشریة كواحٍد منهم، إذ یقول الكتاب: "في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه" 

). ٢٦: ١(یو
بكوریة السید المسیح تختلف عن بكوریة الناس، ففي القدیم حین تمتع یعقوب 

بالبكوریة ُحرم أخاه عیسو منها، وحین صار الالویون أبكاًرا فقد رأوبین بكوریته... أما السید 
المسیح إذ جاء إلى العالم بكًرا، فتح الباب أمام كل البشریة لكي تنعم بالبكوریة خالله أو 

باإلتحاد معه. لقد أسس "كنیسة األبكار" وحسب مؤمنیه أبكاًرا. إننا لسنا كعیسو نحزن ونبكي 
ألن یعقوب اغتصب منه بكوریته، بل نفرح ونتهلل ألن یسوعنا فتح لنا باب البكوریة. 

. یكشف )٤١" (عَفَتْأُخُذ الالِویِّیَن ِلي. َأَنا الرَّبُّ . َبَدل ُكلِّ ِبْكر"أخیًرا، فإن قول الرب: 
عن مركز الخادم كفدیة عن مخدومیه، قبله الرب عوض البكر لكي یخدم شعب اهللا ویحمل 

أتعابهم وآالمهم وضعفاتهم، لكي یبلغ بهم في المسیح إلى الحضن اإللهي. إنه فدیة یشتهي أن 
یموت ویحیا الكل! 

1 Ibid 3: 1.  
Ð  ١٣راجع تفسیرنا لسفر الخروج، أصحاح. 
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 تقسیم العمل – ٣
قسم اهللا بني الوي إلى ثالث رتب بجانب الكهنة، وحدد مواقعهم وعملهم. فقد أحاطوا 

 بالخیمة على شكل صلیب. من جهة الشرق هرون وكهنته مع موسى – كما سبق فقلنا –
النبي، ومن الجنوب (الجناح األیمن) یسكن بنو قهات، ومن الشمال (الجناح األیسر) یسكن بنو 

مراري، وفي القاعدة (الغرب) یسكن بنو جرشون، هذا هو الصلیب المحیط بالخیمة والذي یقع 
في منتصف الجماعة كلها والتي تكمل صلیًبا ضخًما. 

هنا نرى في رأس الصلیب (الشرق) موسى وهرون وكهنته إشارة إلى السید المسیح 
رأس الكنیسة اهللا هو كلمة اهللا (یرمز لها بموسى مستلم الشریعة) والكاهن األعظم (هرون). أو 

بمعنى آخر خالل الصلیب نتالمس مع السید المسیح الذي قدم لنا الوصیة اإللهیة منقوشة 
بالحب العملي خالل الدم الطاهر وشفاعته الكفاریة خالل كهنوته األبدي. أما قاعدة الصلیب 
فیقطنها بنو جرشون أي أبناء "المطرودة" أو "المنفي" أو "الغریب"، فقد تحقق الصلیب وصار 

). أما الجناح األیمن فیقطنه بنو قهات أي أبناء ٢٣: ١كو١"للیهود عثرة وللیونانیین جهالة" (
"المجمع" حیث تتحطم العداوة وتحل الشركة مع اهللا والناس، فیتحد السمائیون مع األرضیین 

وتجتمع األمم والشعوب مًعا. وفي الجناح األیس یسكن بنو مراري إشارة إلى المّر الذي احتمله 
السید من أجلنا! 

قسم العمل بین رتب الالویین الثالثة هكذا: 
 مع أن جرشون هو االبن البكر لالوي لكنه جاء بعد قهات، إذ  بنو جرشون:–أوًال 

صار لألخیر أفضلیة حسب استعداد قلبه ال حسب المیالد الجسدي. وال یعتبر بنو جرشون 
كهنة بل مساعدین لهم یحرسون المسكن والخیمة وغطاءها وسجف (ستارة) باب خیمة االجتماع 

 من الذكور، وقد عین لهم عجلتان وأربعة ثیران ٧٥٠٠وأستار الدرا...الخ. كان عددهم 
لمساعدتهم أثناء الرحیل. تفرغوا إلى قبیلتین هما اللبنیین والشمعیین، وأعطیت لهم ثالث عشر 

). ٣٣-٢٧: ٢١مدینة في أرض الموعد (یش
 خرج منهم موسى وهرون الذي تسلم الكهنوت هو وبنوه. وقد تسلم  بنو قهات:–ثانًیا 

البقیة العمل لمساعدة الكهنة، لهم أفضلیه على الرتب األخرى، یقومون بحراسة التابوت والمائدة 
والمنارة والمذبحین وأمتعة القدس التي یخدمون بها والحجاب وكل خدمته. أثناء الرحیل یحملون 

4 
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هذه المقدسات على أكتافهم بعد أن یغطیها الكهنة، لهذا لم یوهب لهم عجالت وثیرات. كان 
 من الذكور، أكثر من القسمین اآلخرین، إنقسموا إلى أربعة عشائر: العمرامیون ٨٦٠٠عددهم 

والیصاریون والحبرونیون والفریئیلیون. كان لبني هرون القهائیین في كنعان ثالث عشر مدینة 
). وكانوا من جملة الفرق التي ٢١، ٥: ٢١)، ولبقیة بني قهات عشر مدن (یش٤: ٢١(یش

) ٥: ١٥أي١) والذین ساعدوا في جلب التابوت إلى أورشلیم (٢٦، ٢٥أي١رتبها داود للتسبیح (
وقد حصلوا على شرف وغنى. 

 التزموا بحراسة ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل  بنو مراري:–ثالثًا 
أمتعته وأعمدة الدار...الخ. وٕاذ كانت هذه األشیاء ثقیلة الوزن أعطي لهم أربعة عجالت وثمانیة 

 من الذكور، انقسموا إلى عشریتین: المحلیون والموشیون، وفي كنعان ٦٢٠٠ثیران، كان عددهم 
). ٨١: ٧٧، ٦٣: ٦أي١؛ ٤٠: ٣٤، ٧: ٣١عین لهم إثنتا عشر مدینة (یش

في هذه الرتب الثالثة مع هرون وكهنته صورة للرتب  Ñالعالمة أوریجینوسرأى 
األربعة السماویة، إذ جاء في الرسالة إلى العبرانیین: "قد أتیتم إلى جبل صهیون وٕالى مدینة اهللا 

الحّي أورشلیم السماویة وٕالى ربوات هم محفل مالئكة وكنیسة أبكار مكتوبین في السماوات" 
). وكأن السماء في رأیه أربع رتب (جبل صهیون، مدینة اهللا أورشلیم ٢٣، ٢٢: ١٢(عب 

السماویة، ربوات هم محفل مالئكة، كنیسة ابكار مكتوبین في السماوات). یقول: [اجتهد بكل 
قوتك أن تنمو وتتقدم في أعمالك وحیاتك وعاداتك وٕایمانك وطریقة تصرفاتك حتى تبلغ كنیسة 
األبكار المكتوبین في السماوات. فإن لم تستطع فلتبلغ درجة أقل...إن كنت ال تقدر أن تقترب 

من الربوات الذین هم محفل مالئكة وتصعد هذه الدرجة فعلى األقل تبلغ مدینة اهللا الحّي 
أورشلیم السماویة، وٕان كنت غیر قادر على بلوغ هذه فحاول على األقل أن تتجه نحو جبل 

]. Ò)١٧: ١٩صهیون لكي تخلص على الجبل (تك

  إحصاء الالویین– ٤
 ٢٢٠٠٠أمر اهللا بإحصاء الالویین من الذكور من ابن شهٍر فصاعًدا، فكان عددهم 

 هو عدد الحروف العبریة كما أنه عدد اآلباء من ٢٢ أن رقم العالمة أوریجینوسنسمة، ویرى 

3 In Num. hom 3. 
4 Ibid. 
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 یشیر للحیاة السماویة أو الروحیة، بهذا ١٠٠٠آدم إلى یعقوب أصل األسباط. ولما كان رقم 
 حرًفا) الروحیة، خالل خدمتهم یجد جمیع األسباط ٢٢یكون الالویون بهذا الرقم یمثلون اللغة (

بإمكانیة كتابة أسمائهم في السماویات. إنهم یمثلون جمیع الحروف فال یجد أحد عذًرا في عدم 
تسجیل اسمه. ومن ناحیة أخرى فهم یمثلون اآلباء الروحیین الذین من صلبهم جاء شعب اهللا. 

 دفع فدیة عن الزیادة – ٥
 نسمة عن ٢٧٣ نسمة أي یزیدون ٢٢٢٧٣إذ أحصي األبكار في الشعب وجد عددهم 

الالویین المحصیین، فالتزموا بتقدیم خمس شواقل فدیة عن كل نسمة، تقدم لهرون وبنیه. 
" فتشیر إلى ٢٧٣غالًبا هذا الرقم من األبكار الذین ولدوا بعد الخروج، أما الزیادة "

 أیام ٣) مضاًفا إلیها ٢٧٠ = ٣٠ x ٩التسعة شهور التي یقیم فیها الجنین في أحشاء أمه (
. كأن هؤالء المفدیین هم جمهور Óرمز القیامة من األموات كما رأینا في تفسیرنا لسفر الخروج

البشریة التي جاءت إلى العالم بعد أن تشكلت في األحشاء وتمتعت بالقیامة مع السید المسیح 
 ٢٧٠ هو حصیلة جمع ٢٧٣أن رقم  Ôالعالمة أوریجینوسأي تولد جسدًیا وتولد روحًیا. ویرى 

، قائًال بأن الجنین یبقى في األحشاء تسعة شهور وغالًبا ما ینزل في الیوم الثالث ٣مضاًفا إلیها 
من الشهر العاشر. 

أما الخمس شواقل التي تدفع كفدیة فتشیر إلى تقدیس كل الحواس الخمس، لكي 
). ٢٥یصیر الكل عذارى حكیمات یدخلن مع العریس إلى الفرح األبدي (مت 

 

Ó  ،١٩٨١راجع للمؤلف: سفر الخروج. 
6 In Num. hom4. 
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 األصحاح الرابع

 تنظیم خدمة الالوّیین

بعد أن تحدث عن الالوّیین بصفة عامة عاد لیؤكد في شيء من التفصیل عمل الرتب 
 الثالثة مع تحدید سن العمل وعمل إحصاء لكل رتبة.

 ...23، 3. سن خدمة الالوّیین                             1

 .33-4. تنظیم الخدمة بینهم                             2
 ... الخ.5. حمل الخیمة وأثاثاتها                           3

 ... الخ.5. تغطیة المقدَّسات                                4

 . سن الخدمة عند الالوّیین:1

، 30، 23، 3لقد أكد الوحي في هذا األصحاح سن الخدمة بالنسبة لالویین سبع مرات (ع 
) أنه من ابن ثالثین سنة إلى ابن خمسین سنة. إن كان في إحصائهم كبكور 47، 43، 39، 35

للرب بدأ بسن شهر فصاعًدا، لكن في العمل یطلب السن القادر على تنفیذ ما یؤمرون به، مقدمین 
 هللا أفضل فترة في حیاتهم.

سن الثالثین عند الیهود هو سن الرجولة والنضوج، لهذا ال یبدأ الكاهن أو النبي عمله إالَّ 
ببلوغه هذا السن. غالًبا ما یتربى الكهنة واألنبیاء حول الخیمة أوالهیكل، یساعدون في بعض 

 األعمال أي یتتلمذون حتى إذا ما بلغوا هذا السن یتسلمون العمل ویحملون المسئولّیة.

إن كانت أیام العمل هي ستة أیام في األسبوع، فإنه یلیق بخادم الرب أن یكون مقدًسا في 
). فرقم ثالثون یشیر إلى حیاة التقدیس الداخلیة. أما 30=5×6كل حواسه الخمس كل أیام عمله (

 فله قدسیته الخاصة في العهدین القدیم والجدید، إذ یشیر إلى حالة العفو والتحرر من الّدین 50رقم 
أو من الخطیئة. ففي العهد القدیم في السنة الخمسین أي في االحتفال بالیوبیل یحدث عفو عام 

وشامل، فیه یتحرر العبید وتسترد األراضي المرهونة وُیعفى عن المدینین، فیصیر عام راحة. وفي 
یوم الخمسین أیًضا حّل الروح القدس على التالمیذ في الُعلیة لیهب الكنیسة طبیعة سماوّیة جدیدة 
متحررة من الخطیئة لها قوة االنطالق نحو السمویات. وحینما قدَّم السید المسیح مثًال عن اإلعفاء 
من الدیون قال كان لدائن مدینان على الواحد خمسون وعلى اآلخر خمسمائة فسامحهما كلیهما. 
وحینما بدأ إبراهیم أب اآلباء یشفع في سدوم وعمورة لكي یعفو الرب عنهما سأل إن كان یوجد 

)... هكذا جاء هذا الرقم في الكتاب المقدَّس یمثل حالة العفو. 14: 18خمسون باًرا هل یعفو؟ (تك 
وكأن الالوّیین في هذا السن ُیعفون من الخدمة على األرض لیستعدوا لالنطالق إلى خدمة الهیكل 

 السماوي، إنهم یخرجون من العربون لیتمتعوا بكمال المجد.
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 یلتزم الالوّیون ببدء العمل في سن الخامسة والعشرین، لیقضوا خمس 24: 8في عدد 
 یشیر 25 أن الرقم العالمة أوریجینوسسنوات تحت االختبار والتلمذة قبل استالمهم العمل. ویرى 

). وفي أیام داود النبي إذ 25=5×5 یشیر إلى تقدیس الحواس (5 حیث رقم [23]إلى التقدیس الكامل
)، لكنهم یبقون 8: 3، عز 24: 23 أي 1كان العمل متزایًدا بدأ الالوّیون العمل في سن العشرین (

عشرة سنوات فترة تلمذة، أي حتى یبلغوا الثالثین من عمرهم. وقد بدأ القدیس یوحنا المعمدان حدیثه 
في الثالثین، وأیًضا السید المسیح. وفي العهد الجدید طلب الرسول بولس أن یكون الخادم غیر 

) إذ یتطلب العمل الكهنوتي نضوًجا وحكمة وثباًتا، كما اشترط الرسول 6: 3 تي 1حدیث اإلیمان (
 ).10: 3 تي 1فیهم أن ُیختبروا أوًال (

 . تنظیم الخدمة بینهم:2

في هذا األصحاح یظهر اهللا كمسئول أول عن الخدمة وكل تدابیرها وتنظیم العمل بین 
الخدام الذین قام بتعیینهم ودعوتهم للخدمة. لقد حّدد لكل فئة عملها فال تهمل فیه وال تتعداه. فعند 

االرتحال یقوم هرون (رئیس الكهنة) وبنوه (الكهنة) بتغطیة المقدَّسات التي في القدس بأغطیة حّدد 
اهللا مادتها. إلى هنا یقف عمل الكهنة لیقوم بنو قهات بحمل هذه المقدَّسات المغطاة على أكتافهم، 

وقد حذَّر اهللا من دخولهم لرؤیة المقدَّسات أو لمسها قبل تغطیتها لئال یموتوا، إذ قال لموسى وهرون: 
ال تقرضا سبط عشائر القهاتّیین من بین الالوّیین، بل افعال هذا فیعیشوا وال یموتوا عند اقترابهم "

 ].20-18" [إلى قدس األقداس... ال یدخلوا لیروا القدس لحظة لئال یموتوا

لقد حدَّد أیًضا ما یحمله بنو جرشون وما یحمله بنو مراري... هكذا یلتزم كل إنسان أن 
یعرف عمله في الكنیسة فال یتفاخر على غیره بما تسلمه من مسئولیات ومواهب وال تصغر نفسه 

بسبب ما یقوم به غیره، فإنه إذ یعمل فیما ُأوكل إلیه بأمانة ورضى یتكلَّل ویسیر العمل في تكامل. 
لیس المهم أن یكون اإلنسان أسقًفا أو كاهًنا أو شماًسا أو واحًدا من أفراد الشعب إنما أن یوجد أمیًنا 

في الموضع الذي ُوجد فیه من ِقَبل الرب. یقول الرسول بولس: "أنواع خدم موجودة ولكن الرب 
). في هذا 6-5: 12 كو 1واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن اهللا واحد الذي یعمل الكل في الكل" (

: [كونك قد أخذت موهبة أصغر فذلك لفائدتك. إذن ال تحزن كأنك القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیقول
مرذول، ألن اهللا لم یصنع بك ذلك احتقاًرا منه بك، وال لكونك أقل من اآلخرین، لكنه صنع ذلك 

]. [24]لفائدتك. فلو حمل اإلنسان موهبة أكثر من إمكانیاته فستكون غیر مفیدة وضارة له
: [ال نحسب الذي یتكلم بالروحّیات عظیًما من أجل سمو فهمه فقط، وذاك الشیخ الروحانيویقول 

الذي ُیعلِّم األطفال ندعوه ناقص الفهم. فهناك أنواع مواهب كثیرة ولكن الروح واحد یفعل في جمیعهم 
كما یشاء، یعطي كل رعیة على ید راعیها المرعى الذي یصلح لها، فال ینبغي على الذي یفسر أن 

 ].[25]ینتفخ على ذاك الناشيء في اإلیمان

 . حمل الخیمة وأثاثاتها:3
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سبق فرأینا تقسیم هذا العمل "حمل الخیمة وأثاثاتها" على بني قهات وبني جرشون وبني 
 مراري.

 على المقدَّسات التي في الخیمة من تابوت عهد ومنارة ومائدة العالمة أوریجینوسُیعلَّق 
مقدَّسة ومذبح بخور الخ...، هذه كلها تشیر إلى فئات من القدِّیسین، أما حملهم على أكتاف بني 
قهات إنما یشیر إلى حمل هؤالء القدِّیسین على أكتاف المالئكة، إذ یقول : [لنفهم الخیمة بكونها 
جماعة القدِّیسین الذین یشملهم عهد اهللا. یوجد فیها أناس أكثر استحقاًقا، ارتفعوا في البّر فُلقِّبوا 

بالمنارة. هؤالء بال شك هم الرسل الذین یضیئون باقترابهم من اهللا... وآخرون ُیلََّقبون "المائدة 
) ویغذیها. آخرون 6: 5المقدَّسة" إذ یحملون خبز اهللا الذي ُیجدِّد النفس الجائعة إلى البّر (مت 

ُیدَعْون مذبح البخور، هؤالء الذین ینشغلون لیل نهار بالعبادة هللا في أصوام وصلوات، ال یطلبون 
فقط من أجل أنفسهم بل ومن أجل كل الشعب. الذین َتسلَّموا هذه األسرار ُلقِّبوا تابوت العهد إذ لهم 

ثقة أكیدة یقدمون صلوات وابتهاالت وتضرعات لیصالحوا اهللا مع الناس، ویتوسلون إلى اهللا من أجل 
عصیان الشعب مسرعین إلى المذبح الذهبي. أیًضا الذین استحقوا فیض العلم وكثرة ثروة معرفة اهللا 

 یصیرون شاروبیًما، إذ كلمة "شاروب" تعني "كمیة علم"...

كل الذین تحدثنا عنهم أعاله خالل الرموز المتعددة یجب أن ُیحملوا على األكتاف، فإنه في 
). حًقا 4: 1رأیي الذین یحملونهم هم المالئكة الذین ُأرسلوا لخدمة العتیدین أن یرثوا الخالص (عب 

إذ تُثنى الخیمة مرة أخرى، حیث نبدأ في الدخول في القدس لنرحل إلى أرض الموعد تسند المالئكة 
الذین یعیشون بالحقیقة قدِّیسین في ُقدس األقداس. وحین تُقام خیمة اهللا مرة أخرى یوجد هؤالء 

محمولین على أكتافهم ومرفوعین على أیدیهم. أمام هذا المنظر قال النبي بالروح: "ألنه یوصي 
" (مز [26]مالئكته بك لكي یحفظوك في كل طرقك. على األیدي یحملونك لئال ُتصَدم بحجٍر رجلك

91 :11-12.[( 

 . تغطیة المقدَّسات اإللهّیة:4

أ. إذ ُتشیر هذه المقدَّسات إلى المؤمنین، فإنه تبقى هذه المقدَّسات مكشوفة داخل األقداس، 
لكنها متى ُحملت یلزم أن ُتغطى. وكأنه یلیق بالمؤمنین أن یعیشوا في حیاة سّریة، تنفتح قلوبهم على 

اهللا، یعیشون مع اهللا بوجٍه مكشوف، یتحدثون معه في دالة وصداقة بال عائق، أما أمام الناس فال 
یكشفون أسرار حیاتهم الخفّیة. هذا ما أكده السید المسیح بقوله "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام 

الناس لكي ینظروكم وٕاالَّ فلیس لكم أجر عند أبیكم الذي في السموات... أما أنت فمتى صلیت 
فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصِل إلى أبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء 

 ).7، 1: 6یجازیك عالنیة" (مت 

إنه ال یمنع العبادة الجماعّیة، إنما یرفض أن تكون غایتها الظهور والمجد الباطل، إذ یقول 
).. والكنیسة األولى كانت تشترك في العبادة العامة في الهیكل یومًیا (أع 1: 6"لكي ینظروكم" (مت 
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: 1) في المزامیر والتسابیح والطلبات بجانب االشتراك في سّر اإلفخارستیا في الكنائس (أع 46: 1
). لكن یلیق بالمؤمن حتى في عبادته الجماعّیة أن یدخل في عالقة خفّیة مع اهللا ال یشعر بها 46

 [احترزوا من السلوك بالبّر ألجل هذا الهدف، القدِّیس أغسطینوس:حتى الواقفون بجواره. یقول 
 تلمیذ القدِّیس أنطونیوس تعلیق جمیل على ولألب إسحق]. [27]فتتركز سعادتكم في نظرة الناس إلیكم

الصالة الخفّیة، إذ یقول: [نصلي بأبواب مغلقة، عندما نصلي بشفاه مغلقة في هدوء وصمت كامل 
لذاك الذي یطلب القلوب ال الكلمات. ونصلي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا 

وأذهاننا المتقدة حیث ال نكشفها إالَّ هللا وحده، فال تستطیع القوات المضادة (الشیاطین) أن تكتشفها. 
لذلك یجب أن نصلي في صمت كامل، ال لنتحاشى فقط التشویش على إخوتنا المجاورین لنا... 
وٕانما لكیما نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذن یراقبوننا وباألخص في وقت الصالة، وبهذا تتم 

 ].[28]الوصّیة: احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك

ب. حذَّر اهللا الالوّیین من غیر الكهنة من لمس هذه المقدَّسات أو رؤیتها، فإن اهللا ال یرید 
 أن یعرف أحد قدسّیة عالقتنا معه سوى كهنته الذین یسندوننا بإرشاداتهم وصلواتهم.

 في تغطیة المقدَّسات بید الكهنة قبل أن یحملها بنو قهات رمًزا العالمة أوریجینوسج. یرى 
، [29]لعمل الكاهن الذي یعرف أسرار حكمة اهللا ویفهمها لكنه ال یقدمها للضعفاء كما هي لئال یهلكوا

 إنما یقدمها لهم قدر احتمالهم.

 أیًضا في هذا األمر صورة لما كان علیه رجال العهد القدیم العالمة أوریجینوسد. یرى 
الذین حملوا المقدَّسات اإللهّیة على أكتافهم، لكنها مغطاة ومحتجبة خالل الظالل والرموز، أما أبناء 

هرون الحقیقّیون أي رجال العهد الجدید فقد اكتشفوا الحقیقة وعرفوا أسرارها فعرفوا الفصح الحقیقي 
... في هذا یقول إشعیاء النبي: "یفنى في هذا الجیل وجه [30]والسبت الحقیقي والختان الحقیقي

 ).7: 25النقاب" (

هـ. حملت األغطیة معاٍن جمیلة نذكر على سبیل المثال تابوت العهد الذي یوضع علیه 
). إذ یرمز تابوت العهد للسید المسیح 6غطاء من جلد ُتخس یبسطون فوقه ثوًبا كله أسمانجوني (ع 

المصلوب. لهذا إن ظهر في الضعف مخفًیا وراء الجلد، لكنه في حقیقته كله سماوي (أسمانجوني). 
ظهر بالضعف وهو القوي! أما مائدة الوجوه فهي ترمز لربنا یسوع خبز الحیاة الُمقدَّم للبشرّیة، 

یبسطون علیه ثوًبا أسمانجونًیا (سماوًیا) ثم ثوًبا قرمزًیا (عالمة الدم) فغطاء من جلد التخس، وكأن 
السید هو الخبز السماوي النازل إلینا، یقدم ذاته مكسوًرا ألجلنا (القرمزي)، مخفًیا عن األعین البشرّیة 

 فنراه خبًزا ضعیًفا (جلد التخس).

ال أرید أن أكرر الحدیث فیما یخص المنارة الذهبّیة والمذبح الذهبي، فإن كٍل منهما ُیغطى 
بثوٍب أسماجوني علیه غطاء من جلد التخس. أما المذبح النحاسي فهو وحده الذي ُیغطى بثوٍب من 
األرجوان الذي هو لباس الملوك، ثم یبسطون علیه غطاء من جلد التخس. فإن كان المذبح الُنحاسي 

 یشیر إلى ذبیحة الصلیب، فهو العرش الملوكي الذي خالله یملك الرب على قلوب مؤمنیه.
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أخیًرا لم ُیِشر الكتاب إلى غطاء للمرحضة وهي تشیر للمعمودّیة، لكي یراها الكل فتسرع 
 إلیها البشرّیة كلها!
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 تقدیس المحلة –األصحاح الخامس 
اآلن إذ ُأقیمت خیمة االجتماع وسط المحلة وحدد موقع كل سبط وعمل الالویین، 
یعلن اهللا وجوب تطهیر المحلة كلها على المستوى العام، والمستوى الشخصي أي كل عضو 

فیها، والمستوى العائلي. 
 ٤ - ١ تنقیة المحلة ككل  – ١
 ١٠ - ٥ تنقیة كل مؤمن   – ٢
 ٢٩ - ١١ تنقیة كل عائلة (شریعة الغیرة) – ٣
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 تنقیة المحلة ككل – ١
َأْوِص َبِني ِإْسَراِئیل َأْن َیْنُفوا ِمَن الَمَحلِة ُكل َأْبَرَص َوُكل ِذي "أمر اهللا موسى هكذا: 

ُسوا  ٍس ِلَمیٍِّت . الذََّكَر َواُألْنَثى َتْنُفونَ . ِإلى َخاِرِج الَمَحلِة َتْنُفوَنُهْم ِلَكْیال ُیَنجِّ َسْیٍل َوُكل ُمَتَنجِّ
. )٣، ٢ (عَمَحالِتِهْم َحْیُث َأَنا َساِكٌن ِفي َوَسِطِهمْ 

بإقامة الخیمة في وسطهم یحّل اهللا وسط شعبه، لكنه كقدوس ال یحل حیث الدنس 
والخطیئة. وجود اهللا یعني إعتزال كل فساٍد ونجاسة "ألنه أیة خلطة للبر واإلثم، وأیة شركة للنور 

). ١٤: ٦كو٢مع الظلمة؟!" (
إن كانت الكنیسة مترفقة جًدا مع الخطاة لكنها غیر مهادنة للخطیئة. إنها ال تحتمل 
وجود شر في حیاة أوالدها، إذ یقول الرسول: "ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخّمر العجین 
كله؟! إذًا نقوا فیكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجیًنا جدیًدا كما أنتم فطیر...كتبت إلیكم في 

الرسالة أن ال تخالطوا الزناة. ولیس مطلًقا زناة هذا العالم أو الطماعین أو الخاطفین أو عبادة 
األوثان، وٕاالَّ فیلزمكم أن تخرجوا من العالم...ألنه ماذا لي أن یدین الذین من خارج؟! ألستم أنتم 

). ٥كو١تدینون الذین من داخل؟! أما الذین من خارج فاهللا یدینهم، فاعزلوا الخبیث من بینكم" (
إننا ال ندین الذین هم خارج لكن بكل قوة یلزم تنقیة الكنیسة من داخل لكي ال یحمل 

: [توجد أعمال نظنها القدیس أنبا شنودة رئیس المتوحدینأحد أعضائها خمیرة فساد. یقول 
صالحة وهي ردیئة عند اهللا، ذلك أننا نتغاضى عن بعضنا بعًضا فنخطيء في المواضع 

المقدسة، ألن الرب لم یغرس في الفردوس أشجاًرا صالحة وأشجاًرا غیر صالحة، بل غرسه من 
األشجار الصالحة فقط، ولم یغرس فیه أشجاًرا غیر مثمرة أو ردیئة الثمر...من هذا إعلموا أیها 

اإلخوة األحباء أنه ال یجب أن نمأل مساكن لیس المقدسة من الناس األشرار والصالحین كما 
في العالم المملوء من الخطاة والظالمین والقدیسین واألنجاس، ولكن الذین یخطئون ال یتركهم 

فیها بل یخرجهم. أنا أعرف أن األرض كلها هي للرب، فإن كان بیته كباقي األرض، فما هي 
میزته إذن على غیره؟! فإن كنت وأنا الكاهن أعمل الشر كما یعمله األشرار على األرض فال 

]. Ïیحق لي أن أدعى كاهًنا، ألنه مراًرا كثیرة نخطيء وال نعرف كیف ندین أنفسنا بنا نقول
من كل أبرص وكل ذي سیل وكل متجنس لمیت،  لقد طلب الرب تنقیة المحلة

فالبرص والسیل ولمس جثمان المیت تعتبر هذه األمور نجاسة في نظر الشریعة الموسویة بكونه 

Ï .عظة واردة في الساعة الحادیة عشر من یوم اإلثنین من البصخة المقدسة 
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أموًرا تشیر إلى ثمر الخطیئة في حیاة اإلنسان. لكن إذ جاء السید المسیح القدوس وحّل في 
وسطنا طهر المرضى بالبرص ولمس نازفة الدم فشفاها ولمس النعش لیقیم المیت. جاء ذاك 
القدوس الذي یسكب قداسته فینا، فیبدد برص الخطیئة ویوقف نزف الدم الملك للنفس ویقیمنا 

من الموت األبدي. 

 تنقیة كل مؤمن – ٢
طهارة كل المحلة على طهارة كل عضٍو فیها بتقدیم توبة صادقة وعملیة، إذ أوصى 

كل من یخطيء: 
 ).٧یقر بخطیئته التي ارتكبها (ع .أ

یرد ما أذنب به أو اغتصبه، فال تكون التوبة مجرد إعتراف بالخطأ لكن رد ما سلبه من  .ب
 حق اآلخرین مضاًفا إلیه الخمس.

تقدیم ذبیحة للكفارة، إن كنا نرد إلخوتنا ما سلبناه منهم مضاًفا إلیه الخمس لمصالحتهم،  .ج
كیف نرد هللا حقه إالَّ من خالل ذبیحة الصلیب الكفاریة؟! 

 تنقیة كل عائلة (شریعة الغیرة) – ٣
یمتد التقدیس إلى كل عضٍو كما إلى كل عائلة بكونها كنیسة البیت المقدسة. لقد إهتم 
بتقدیس البیت وتطهیره خاصة من الخیانة الزوجیة، إذ یتطلع اهللا إلى الزنا كأبشع خطیئة خاللها 

ینحل البیت ویفقد الرجل والمرأة وحدتهما مع الرب. 
إن إعترفت المرأة الزانیة تطلق وال تأخذ مهرها، أما إن لم تعترف فتشرب من الماء 
المقدس الذي یضعه الكاهن في إناٍء خزفي ویزرى علیه غبار من مسكنها فیصیر ماًء مًرا، 
تشربه وهي عاریة الرأس، فإن كانت مخطئة تتورم بطنها ویسقط فخذها أي یصیبها نوع من 

الشلل وتصیر عاًرا أمام الجمیع. أما إن كانت طاهرة فتلد وتنال مجًدا. هذه هي شریعة الغیرة 
على الزوجة. 

لقد أراد الرب قداسة البیت بكونه صورة مصغرة للجماعة كلها ال تقوم على التغطیة 
بل على القداسة الحقیقیة، إّما أن یعترف اإلنسان بزناه فینحل البیت ویقدم المخطيء توبة هللا، 
وٕاما أن یتستر فیفضحه اهللا ویصیر في آالٍم جسدیة ونفسیة ویتحطم إجتماعًیا بجانب هالكه 

األبدي. والعجیب أن اهللا تسلم هذا األمر بنفسه لیعطي طمأنینة للطرف المضرور أو البريء. 
 اِإلیَفِة ِمْن َطِحیِن َشِعیٍر "إنما على الرجل أن یتقدم هللا في كنیسته مقدًما مع إمرأته قربانها من 
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. ال )١٥" (عال َیُصبُّ َعلْیِه َزْیتًا َوال َیْجَعُل َعلْیِه ُلَبانًا َألنَُّه َتْقِدَمُة َغْیَرٍة َتْقِدَمُة ِتْذَكاٍر ُتَذكُِّر َذْنباً 
 إن كانت خاطئة –یصب علیه زیت ألنه تقدمة مّر إذ تمررت نفس رجلها، وبسب عدم إعترافها 

 فإنها تنفضح ولیس من زیت یطیب جرحها وال من لبان (صالة) یشفع فیها! هذا نصیب –
اإلنسان الذي یكتم خطایاه، فإنه ال ینجح. 

حًقا ما أحوجنا في مشاكلنا العائلیة أن نتقدم بمرارة قلبنا هللا في كنیسته ویعترف كٍل منا 
بخطئه ونقدم نفوسنا المرة قرباًنا له...وٕاذ نلقي بأتعابنا على اهللا ال نعوك نتشكك في بعضنا 

البعض. 
في هذه الشریعة الغبار یشیر إلى الموت، یحول المیاه إلى مرارة، بینما الماء یشیر 

 وكأن كلمة اهللا یصیر سّر حیاة لحیاة وموت لموت. إنه یفضح النفس إن كانت –إلى الكلمة 
متعجرفة ودنسة تدخل تحت الموت واللعنة والمّر، وٕان كانت طاهرة كعروٍس للمسیح مقدسة فیه 

فتحمل مجًدا وتلد ثمار الروح ویكون لها فضائل كثیرة. لهذا یقول المرتل: "إختبرني یا رب 
واعرف قلبي، إمتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فّي طریق باطل واهدني طریًقا أبدًیا" 

). ٢٤، ٢٣: ١٣٩(مز
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 نذیر الرب –األصحاح السادس 
بعد أن أعلن االلتزام بالتطهیر على المستوى العام والشخصي والعائلي قدم شریعة 

خاصة بالذین یقدمون حیاتهم مكرسة للرب أي لإلنسان النذیر. 
 ٢ - ١ نذیر الرب   – ١
 ٨ - ٣ صفاته والتزاماته  – ٢
 ١٢ - ٩ تطهیره إذا لمس میًتا  – ٣
 ٢١ - ١٣ شریعة إكمال أیام نذره  – ٤
 ٢٦ - ٢٢ مباركة الكهنة الشعب  – ٥

 نذیر الرب – ١
َوَأَمَر الرَّبُّ ُموَسى: ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل: ِإَذا اْنَفَرَز َرُجٌل َأِو اْمَرَأٌة ِلَیْنُذَر َنْذَر النَِّذیِر "

. ولكي نفهم شریعة النذیر الواردة هنا نقدم فكرة مبسطة عن نذیر الرب )٢، ١" (عِلَیْنَتِذَر ِللرَّبِّ 
عند الیهود قدیًما. 

كلمة "نذیر" مأخوذة عن الفعل العبري "نذر" أي "تكرس" أو "تخصص". ففي سفر 
التكوین، إذ بارك یعقوب أوالده طلب البنه یوسف أن تحل علیه بركات السماء من فوق وبركات 

)، كأن قلبه قد تخصص للرب. وفي ٢٦: ٤٩الغمر الرابض تحت... فدعاه "نذیر إخوته" (تك 
مراثي ارمیا دعا أشراف أورشلیم بهذا اللقب لتوبیخهم، إذ قیل "كان نذرها أنقى من الثلج، وأكثر 

). كأن النذیر یجب أن ٨، ٧: ٤بیاًضا من اللبن... صارت صورهم أشد ظالًما من السواد" (
یكون نقًیا وطاهًرا، لكن لألسف وجد أشد ظالًما من السواد، عوض أن یتكرس قلبه للنور اإللهي 

سلم قلبه لظلمة الخطیئة. 
لكن هذا اللقب خصص للذین كرسوا وقتهم هللا بناًء على تعهد یتعهد به أناس في 

حضرة الرب. هؤالء منهم من ُنذروا وهم في بطون أمهاتهم وبقوا هكذا كل أیام حیاتهم نذیرین 
 ١) وصموئیل (٥: ١٣للرب، ومنهم من ُنذروا لمدة معینة، من هؤالء النذیرین شمشون (قض 

). وال یزال نذر األبناء لمدة محددة شائًعا في الشرق ١٥: ١) ویوحنا المعمدان (لو ١١: ١صم 
خاصة بین إخوتنا الكاثولیك. ولعل فكرة بیوت العذارى وجماعات المتبتلین التي ظهرت في 

الكنیسة األولى وتطورت حتى ظهرت الحركة الرهبانیة بكل أشكالها جاءت عن فكرة نذر 
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اإلنسان حیاته هللا، مشتاًقا أن یقدم كل طاقاته للعبادة، متخلًیا بمحض إرادته عن مباهج الحیاة 
الزمنیة المحللة وعن كل رباط دموي لكي ال ینشغل إالَّ باهللا موضوع حبه. 

 صفاته والتزاماته – ٢
، أي یقدم حیاته بكل طاقاتها لخدمة اهللا والعبادة له. "نذیر الرب"لعل أهم صفة للنذیر أنه  .أ

في العهد القدیم غالًبا ما كان النذیر یقضي وقته في دراسة الشریعة وممارسة العبادة 
وأعمال المحبة لآلخرین. كأن أساس النذر هو انشغال اإلنسان باهللا ووصیته وخدمته في 

 إخوته األصاغر.

ال "ترك مباهج العالم، فقد حرم النذیر لیس فقط من شرب الخمر والمسكر وٕانما أیًضا  .ب
َیْشَرْب َخل الَخْمِر َوال َخل الُمْسِكِر َوال َیْشَرْب ِمْن َنِقیِع الِعَنِب َوال َیْأُكل ِعَنبًا َرْطبًا َوال َیاِبساً . 

" َحتَّى الِقْشرِ  (البذار) ُكل َأیَّاِم َنْذرِِه ال َیْأُكل ِمْن ُكلِّ َما ُیْعَمُل ِمْن َجْفَنِة الَخْمِر ِمَن الَعَجمِ 4
 أن الكرمة نوعان: مقدسة وشریرة، إذ یقول: [هذا یعني أن األب میثودیوس. یرى )٤، ٣(ع

الذي یكرس حیاته للرب ویقدمها له ال یأخذ من ثمر زرع الشرّ ...إد یسبب كسًرا وتشتیًتا 
للذهن. فإننا نعلم من الكتب المقدسة نوعین من الكرمة تنفصل الواحدة عن األخرى، وهما 

 ].Ïغیر متشابهین، واحدة تنتج خلوًدا وبًرا واألخرى تنتج جنوًنا وعتًها

إن كان المسكر یفسد ذهن اإلنسان ویفقده اتزانه فإن النذیر لیس فقط یمتنع عن 
المسكر والخمر بل وكل ما یمت إلیه بصلة، فال یشرب حتى عصیر العنب الطازج أو 

المجفف وال ما یعمل من العنب أو حتى بذاره أو قشرته إنه من أجل الرب یترك حتى ما 
هو محلًال بمحض إرادته، ال كشيء دنس أو نجس یهرب منه ولكن لكي یهتم بالطعام 
). ٤اآلخر، قائًال مع السید المسیح "طعامي أن أعمل مشیئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (یو

). ولعل اهللا ١١: ٢اعتبر الرب من یقدم خمًرا للنذیر یكون كمن یعثره ویجربه (عا
)... ٧: ٢٨؛ إش٥: ٣١أمر بامتناعهم عن الخمر خشیة أن یسكروا فینسوا الوصیة (أم

لقد تطلع الیهود إلى السید المسیح كنذیر لكنهم فوجئوا به یبدأ خدمته بتحویل 
الماء خمًرا في عرس قانا الجلیل، یشارك الخطاة والئمهم فاتهموه أنه أكول وشریب خمر، 

أما هو فقد أراد أن یوجه أنظارهم إلى المفهوم الروحي للتكریس ال الوقوف عند الحرف 
القاتل والشكلیات الناموسیة. 

1 Fr. Methodius: Banquet of The Ten Virgins, 5: 4. 
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التخلي عن المجد الزمني: یقول الرسول بولس "أم لیست الطبیعة تعلمكم أن الرجل إن كان  .ج
ال َیُمرُّ  ")، ومع هذا یطلب اهللا من النذیر أن ١٤: ١١كو١یرخي شعره فهو عیب له؟!" (

ُموَسى َعلى َرْأِسهِ . ِإلى َكَماِل اَألیَّاِم الِتي اْنَتَذَر ِفیَها ِللرَّبِّ َیُكوُن ُمَقدَّسًا َوُیَربِّي ُخَصل َشْعِر 
. ففي ترك الشعر تنازل عن كرامته الزمنیة وعدم انشغال بالجسدیات، معطًیا )٥" (عَرْأِسهِ 

الفرصة لنفسه أن ینشغل بالسماویات وأمجادها. لقد حاول الیهود أن یقیموا السید المسیح 
 ملًكا أرضًیا فاختفى عن أعینهم!

عدم االنشغال بعالقاٍت جسدیة دمویة. یطلب اهللا من النذیر أالَّ یحزن عند انتقال أقربائه  .د
"ال یتنجس من أجلهم عند موتهم ألن انتذار إلهه على رأسه" (ع حسب الجسد، إذ یقول: 

. إنه یرید أن یرتفع بالنذیر إلى فوق العالقات الجسدیة، فیرى في الكل إخوته وعائلته، )٧
یهتم بخالص نفوسهم وأبدیتهم. لهذا قال السید للذي استأذنه أن یدفن أباه "دع الموتى 

). وحینما قیل له: "هوذا أمك ٦٠: ٩یدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وناد بملكوت اهللا" (لو
) مّد یده نحو تالمیذه وقال "ها ٤٧: ١٢وٕاخوتك واقفون خارًجا طالبین أن یكلموك" (مت

أمي وٕاخوتي، ألن من یصنع مشیئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي". إنه لم 
یرفض العالقات الدمویة لكنه رفعنا لنرى في كل المؤمنین أعضاء معنا في العائلة 

السماویة، فتبتلع الشركة الروحیة كل عالقة جسدیة وترتفع بها. 

 تطهیره إذا لمس میًتا – ٣
ارتبط الموت بالخطیئة كثمرة من ثمارها، لهذا ُحسب لمس المیت نجاسة حسب 

الشریعة الیهودیة، حتى وٕان كان المیت نبًیا أو قدیًسا، لهذا حذر على النذیر من لمس المیت. 
فإذا حدث موت مفاجئ فتنجس رأس النذیر، یبقى النذیر سبعة أیام ثم یحلق رأسه یوم طهره، 

وفي الیوم الثامن یقدم یمامتین أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى بیت خیمة االجتماع، فیقدم 
الكاهن ذبیحة خطیئة ومحرقة لیكفر عنه، ویبدأ النذیر أیام نذره من جدید وتسقط األیام األولى 

ألنه نجس نذره. 
مع أن ما حدث تم فجأة وال ذنب للنذیر فیها لكنه هكذا أراد اهللا أن یوضح لنا مدى 

بغضه للدنس وحبه للقداسة والطهارة، فإن الدنس حتى وٕان جاء فجأة بغیر إرادة لكنه یرد 
اإلنسان إلى حیث بدأ من جدید ویفقده أیام جهاده األولى. لقد أخطأ أبونا إبراهیم بذهابه إلى 

)، إذ ذهب إلى الموضع الذي سبق أن ٨: ١٢) فبدأ مسیرته من جدید (تك ١٢مصر (تك 
، ٣: ١٣كانت فیه خیمته بین بیت إیل وعاي، إلى موضع المذبح الذي عمله هناك أوًال (تك 
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). لقد خسر إبراهیم هذه الفترة من حیاته ألنه انحرف عن الطریق الذي رسمه له الرب، وبعد ٤
مشقة بدأ من نقطة البداءة. حًقا إن االستسالم للضعف مرة یفقد اإلنسان الكثیر من البركات 

اإللهیة التي تمتع بها، ویجعل حیاته فاترة وبالجهد یبدأ من جدید! 

 إكمال حیاة النذیر – ٤
قلنا أن الحدیث هنا خاص بالنذیر لفترة محددة، وقد جاء في التلمود أن الحد األدنى 
للنذر هو ثالثون یوًما، حتى وٕان نذر اإلنسان مدة أقل. غیر أننا نقرأ في سفر أعمال الرسل 

) عن بولس الرسول أنه نذر نفسه لمدة أسبوع. ٢٧: ٢١(
عند إكمال النذیر أیام نذره یلتزم بطقس معین یكشف األساس الروحي الذي علیه تبنى 

حیاتنا في المسیح یسوع ربنا، حیث صارت مكرسة له، هذه التي یصیر كمالها بالحق عندما 
نخلع خیمتنا األرضیة وندخل إلى الراحة في حضن اآلب. وقد جاء الطقس هكذا: 

یقدم النذیر ذبیحة محرقة وسالمة وتقدمة، األمور التي تمثل جوانب متمایزة ومتكاملة لسّر  .أ
. وكأن نذرنا وجهادنا في هذا العالم لن ُیقبل وال یصیر كامًال إالَّ من خالل ذبیحة Ðالصلیب

 الصلیب الكفاریة.

)، وهي غیر محدودة. وكأن ذبیحة المسیح ٢١یقدم النذیر تقدمة أخرى قدر إمكانیاته (ع .ب
الكفاریة تلتحم مع تقدمتنا ما استطعنا، فیرتبط حب اهللا بحبنا، وعمل اهللا المجاني بجهادنا. 
 لقد ترك باب العطیة مفتوًحا لكي یتسع قلبنا من یوٍم إلى یوم بالحب الباذل في غیر حدود.

یحلق شعره ویلقي به في نار ذبیحة السالمة لتعود إلیه كرامته ال على أساس زمني عالمي  .ج
بل كرامة شركة األمجاد األبدیة. أما إلقاء الشعر في نار ذبیحة السالمة فیشیر إلى دموع 
المجاهدین التي یمسحها السید المسیح بیدیه في الیوم األخیر، وتصیر أتعابهم وجهادهم 

 سّر سالم أبدي فائق في المسیح یسوع الممجد.

یشرب خمًرا كرمٍز إلى التمتع بالفرح والبهجة عوض األتعاب واألحزان التي قبلناها في هذا  .د
 العالم من أجل اإلیمان بالسید المسیح ربنا.

Ð  :أرجو ٧- ١ سفر الالویین، تفسیر أصحاحات ٣كنیسة مار جرجس باسبورتنج: دراسات في الكتاب المقدس) 
 الرب أن أعید شرحها بتوسع).
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هكذا یكمل طقس إكمال أیام نذرنا حینما نخرج من هذا العالم، مختفین في ذبیحة 
الصلیب المجانیة مقدمین جهادنا الذي مارسناه بالنعمة اإللهیة، فیمسح اهللا دموعنا ویمأل حیاتنا 

بالفرح األبدي. 
هكذا الطقس في الحقیقة ال یكمل فینا إالَّ ألن السید المسیح رأسنا قد أكمله على 
مستوى إلهي فائق، فمن أجلنا صار كنذیر مقدًما حیاته في طاعة كاملة ألبیه. إنه لم یقدم 

ذبائح وتقدمات خارجیة بل بذل حیاته مقدًما جسده ودمه المبذولین ذبیحة حب لآلب عنا، فیها 
نجد نار المحبة اإللهیة مشتعلة خالل ذبیحة السالم الحقیقي. إن كان كل نذیر ملتزم أن یقدم 

تقدمة قدر إمكانیاته فالسید قدم حیاته التي وجدها مقبولة لدى اآلب، قدم إمكانیاته اإللهیة غیر 
المحدودة، فصرنا جمیًعا مقبولین لدى أبیه خالله. أما حلق شعر النذیر فیشیر إلى كمال الحریة 
التي وهبها لنا هذا النذیر اإللهي خالل نار صلیبه. وأما شرب الخمر فیشیر إلى روحه القدوس 

المعزي الذي یهبه لنا في كنیسته المقدسة یمأل حیاتنا سالًما وفرًحا حتى في أمر لحظات 
التوبة. 

 مباركة الكهنة الشعب – ٥
ختم الرب حدیثه عن النذیر بالكشف عن سّر البركة التي یتمتع بها الشعب خالل 

كهنته. لعل الرب خشي أن یسقط النذیر في الكبریاء فیظن في نفسه أنه أفضل من إخوته، لهذا 
أوضح أنه حتى البركة التي تحل على الشعب بواسطة الكهنة هي عطیة اهللا نفسه، یقدمها 

الثالوث القدوس، وما الكهنة إالَّ وسیلة یسألون اهللا ثالث مرات لیبارك الثالوث القدوس الشعب، 
فقد كلم الرب موسى قائالً : 

 َوَأَمَر الرَّبُّ ُموَسى: «ُقل ِلَهاُروَن َوَبِنیهِ : َهَكَذا تَُباِرُكوَن َبِني ِإْسَراِئیل: "
 ُیَباِرُكَك الرَّبُّ َوَیْحُرُسكَ . 

 ُیِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعلْیَك َوَیْرَحُمكَ .
 َیْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعلْیَك َوَیْمَنُحَك َسالماً .

. )٢٧-٢٢"(عَوَأَنا أَُباِرُكُهمْ »...
هكذا یؤكد الرب أنه هو الذي یبارك ال الكهنة، مهما علت درجتهم، هو الذي یحرس 

وهو الذي یرحم وهو الذي یمنح السالم. 
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 قرابین الشعب –األصحاح السابع 
إذ ُمسحت الخیمة وُقدست جمیع األمتعة والمذبح وأمتعته، جاء االثنا عشر رئیًسا 

یقدمون تقدمة عامة باسم الجماعة كلها، وعند تدشین المذبح تقدم كل رئیس حسب دوره بتقدمة 
خاصة باسم السبط. 

 ٩ - ١ القربان العام  – ١
 ٨٩- ١٠ قربان كل سبط – ٢

 القربان العام – ١
بعد مسح الخیمة والمذبح وأمتعتهما تقدم االثنا عشر رئیًسا بروٍح واحد لیقدموا ستة 

عجالت مغطاة، لكل عجلة ثوران یجرناها. فتسلم بنو جرشون عجلتین بأربعة ثیران وتسلم بنو 
مراري أربعة عجالت بثمانیة ثیران تستخدم في حمل أعمدة الخیمة...أنا بنو قهات فلم یتسلموا 

شیًئا إذ یحملون المقدسات على أكتافهم. 
ویالحظ في هذا األمر:  

◌ً : أن التقدمة قد وهبت باسم الجماعة كلها قبل أن یسلم كل سبط تقدمته. فإن أوال
كان اهللا یرید العالقة الشخصیة بینه وبین كل عضو، لكنها لیس عالقة فردیة انعزالیة، إنما تنبع 

خالل الروح الجماعیة أو روح الشركة التي تربط الكنیسة مًعا كجسٍد واحد. هذا ما ركز علیه 
العهدین الجدید والقدیم: االلتقاء مع اهللا خالل عالقة شخصیة خفیة خالل روح الشركة 

الجماعیة. 
: تسلم بنو جرشون وبنو مراري احتیاجاتهم للخدمة من المسكن ال من أیدي ثانًیا

رؤساء األسباط، فال یشعر الخادم أنه یعمل لدى بشر أو محتاج إلیهم مهما یكن مركزهم الدیني 
أو إمكانیاتهم المادیة. إنه یعمل كشاهد للرب نفسه ولحسابه ال لحساب الناس. 

الالویین، إذ بین : لم یتسلم بنو قهات عجالت أو ثیران مع أنهم الرتبة العظمى ثالثًا
یحملون المقدسات اإللهیة على أكتافهم. إنهم ال ینالون من هذه العطایا، لكن العطیة التي 

وهبت لهم أعظم من الكل، إذ صاروا هم أنفسهم كمركبة مقدسة تحمل األسرار اإللهیة. هكذا 
عطیة اهللا العظمى لنا أن نصیر بروحه القدوس الناري مركبة إلهیة أو كاروبم نحمل اهللا في 

داخلنا! 
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: عدد العجالت الحاملة ومحتویاتها ستة، وهي عدد أیام األسبوع، إشارة إلى رابًعا
التزامنا بالعمل المستمر والجهاد الدائم ما دمنا في هذا العالم، حاملین مقدسات اهللا، متجهین في 
بریة هذا العالم نحو أورشلیم العلیا لكي ندخل في الیوم السابع، أو السبت الحقیقي راحتنا الكاملة 

) على ١٢في المسیح یسوع ربنا. أما عدد الثیران فاثنا عشر ثوًرا، یشیرون إلى الملكوت (رقم 
. Ïاألرض

 قربان كل سبط – ٢
إن كان اهللا یطلب فینا روح الشركة والوحدة فهو یفرح بعالقاتنا الشخصیة معه، لهذا 
أعطى الفرصة لكل سبٍط أن یقدم تقدمة باسمه في یوم خاص به، ویالحظ في هذه التقدمات: 

◌ً : قدم رؤساء األسباط هدایا ثمینة، عّبرت عن فرح الجمیع بعمل اهللا معهم. أوال
: أخذ كل سبط دوره، لكن التقدمات جاءت متساویة حتى ال یفتخر عضو على ثانًیا

آخر، أو یحتقر الواحد نفسه وتصغر نفسه في عینیه...وكأن اهللا قبل عطایا متساویة إعالًنا عن 
مساواة الجمیع في عینیه وعدم محاباته ألحدٍ ! 

: تقدم سبط یهوذا بقیة األسباط في العطاء، ألنه یحمل رمًزا للسید المسیح الذي ثالثًا
بتقدیم نفسه عطیة حب وطاعة ُقبلت عطایا المؤمنین فیه. 

: أطال السفر الحدیث عن التقدمات االختیاریة مكرًرا نوع التقدمة بنفس الكلمات رابًعا
من كل سبط، وفي النهایة یقدم حساًبا إجمالًیا للتقدمات، إنما لیعلن فرحة اهللا بقلوب أوالته 

المتسعة بالحب له. إنه أب یفرح بعطایا أوالده ال عن احتیاج بكونها عالمة البنوة الصادقة له. 
وقد أكد السید قبوله هذه العطایا بحدیثه العلني مع عبده موسى خالل الكاروبین من على غطاء 

تابوت. 
: كانت تقدمة كل سبط تتكون من:  خامًسا

  أوقیة توضع علیه اللحوم.٦٠طبق من الفضة یزن حوالي  .أ

 أوقیة، توضع فیها التقدمات ٣٥منضحة (سلطانیة أو كوب) من الفضة تزن حوالي  .ب
 للشرب، أو ربنا تستخدم لنضح دم الذبائح فیها.

  أوقیات، وغالًبا ما كانت تستخدم لمذبح البخور.٥صحن (ملعقة) من الذهب تزن حوالي  .ج

 ثور وكبش وخروف حولي كذبیحة محرقة. .د

Ï  ،١٩٨١راجع للمؤلف: سفر الخروج. 
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تیس من المعز ذبیحة خطیة، فإنه في وسط الفرح والبهجة ال ینسى اإلنسان تمتعه بغفران  .ه
 خطایاه خالل الذبیحة المقدسة.

ثوران وخمسة كباش وخمسة تیوس وخمسة خراف حولیة ذبیحة سالمة. وكأن سّر فرحنا  .و
 الحقیقي أن نجد في المسیح یسوع الذبیح تقدیًسا لحواسنا الخمس وكل طاقاتنا الداخلیة.

هكذا اشترك كل سبٍط في هذه التقدمات والذبائح، كلما قدم بخور شهدت صحونهم حاجتهم  .ز
للصالة هللا، والمنضحة عن حاجتهم للدم المقدس لتطهیرهم. 
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 سیامة الالویین –األصحاح الثامن 
ربط الوحي اإللهي بین إضاءة المنارة الذهبیة وسیامة الالویین أو تطهیرهم، وكأنه أراد 

أن یعلن أن خدامه منارة سماویة تضيء في العالم. 
 ٤ - ١ إضاءة المنارة الذهبیة  – ١
 ٢٢ - ٥ سیامة الالویین  – ٢
 ٢٦ - ٢٣ مدة الخدمة   – ٣

 إضاءة المنارة الذهبیة – ١
للمرة األولى یقوم رئیس الكهنة هرون بنفسه برفع السرج وٕاضاءتها كأمر الرب. وقد 
جاء هذا الطقس قبل سیامة الالویین مباشرة لتأكید حقیقة عملهم أنه لیس مجرد حمل الخیمة 

ومساعدة الكهنة في أعمال ظاهرة إنما االستنارة بالسید المسیح رئیس كثیر األعظم لكي یضیئوا 
). ١٥: ٥وسط إخوتهم (مت 

المنارة بسرجها السبع إنما تشیر إلى عمل الروح القدس الكامل في حیاة الكنیسة 
)، خاصة خالل األسرار السبعة. وكأن خدام اهللا إذ یضیئهم السید المسیح بروحه ٥: ٤(رؤ

القدوس الناري، یصیرون سراًجا سماوًیا مملوًءا بزیت النعمة، ملتهبة على الدوام لیل نهار، 
یحرق الشر وینیر النفوس. 

في هذه المنارة یرتبط عمل الكتاب المقدس بالسید المسیح المصلوب والروح القدس في 
الخدام، فیقال أن العادة عند الیهود أن الكاهن یقوم بإشعال السراج الذي في الوسط من نار 

المذبح، ومن هذا السراج تضاء بقیة السرج. هذه السرج كانت تصنع من ثیاب الكهنة القدیمة. 
إن كانت المنارة الذهبیة تشیر إلى الكتاب المقدس الذي هو السراج المنیر للنفوس، فإن الخادم 
الحقیقي یختفي في الكتاب المقدس أو الوصیة اإللهیة، فال یضيء هو بل كلمة اهللا هي التي 

تضيء الطریق في حیاة الخادم كما في حیاة المخدومین. یقوم الكاهن بإضاءة السراج الذي في 
الوسط من نار المذبح، وكأن هذه االستنارة في حیاة المخدومین إنما تتحقق بالمسیح یسوع 
الكاهن األعظم الذي یشعل قلوبنا الداخلیة بنار روحه القدوس من خالل نار الصلیب أو 

المذبح، إذ یأخذ الروح مما للمسیح ویخبرنا. یحمل في وسطنا نار الصلیب الذي یحرق الشر 
ویهب استنارة ال تنقطع، وبهذا تستنیر السرج المحیطة من هذا السراج الذي هو في الوسط. 
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النار الملتهبة في قلبنا كما في السراج الذي في الوسط هي نار الروح القدس التي 
تعلن مجد المسیح وعمله بكونه مركز الكتاب المقدس بعهدیه، فینعم علینا باألسرار اإللهیة في 

المسیح یسوع. 
أخیًرا فإن فتائل السرج تصنع من ثیاب الكهنة القدیمة، فإن كانت الثیاب تشیر إلى 
الجسد، فإن هذه السرج إنما تمثل األتعاب التي یعیشها الكهنة والخدام حتى تتمزق أجسادهم 
وتبلى... لكنها ال تساوي شیًئا في ذاتها بل تكون كثوب قدیم بال ثمن. أما إذا أشعلها الكاهن 

بنار الروح المنطلق إلینا خالل الذبیحة تتحول هذه الثیاب البالیة سّر استنارة للكثیرین. 

 سیامة الالویین – ٢
) ورد طقس سیامة الكهنة، وهنا یعرض طقس سیامة ٨في سفر الالویین (أصحاح 

الالویین. في هذا الطقس یظهر عمل اهللا نفسه في تقدیس هذه النفوس لكي تتأهل لخدمته 
). ویقوم هرون وبنیه ١٢المقدسة، لهذا ُیقّدم عنهم ذبیحة خطیة ومحرقة للرب للتكفیر عنهم (ع 

). اهللا هو الذي یتقبلهم كهبة من الشعب، وهو بنفسه الذي یهبهم ١٣بتردیدهم تردیًدا للرب (ع 
للعمل في بیته. 

في هذا الطقس یشترك الالویون أنفسهم، وموسى النبي، وهرون الكاهن، وكل 
الجماعة (أي الرؤساء العلمانیون). كٍل له دوره وعمله ومسئولیته في هذا الطقس. فمن جهة 

)، عالمة التزامهم بالحیاة المقدسة ٧الالویین یمروا موسي على كل بشرهم ویغسلوا ثیابهم (ع 
الطاهرة النقیة. تمریر الموس على جسدهم إشارة إلى نزع كل ما تعلق بالجسد من دنس، وغسل 

الثیاب التي هي رمز الجسد عالمة النقاوة. أما موسى النبي مستلم الشریعة وممثل الوصیة 
). كأن سّر تطهیر الخدام هو ٧اإللهیة فینضح علیهم ماء التطهیر أو ماء الخطیئة (ع 

ارتباطهم بكلمة اهللا التي تكشف خطیتهم وتسندهم على التوبة. یقوم هرون بدور رئیسي في 
الطقس إذ هو وبنوه یتقبلون هؤالء الالویین هبة الشعب هللا وفي نفس الوقت یعّینهم اهللا 

). أما الشعب أو بمعنى آخر رؤساء الشعب فیضعون األیدي على ١٩مساعدین للكهنة (ع 
) وكأن ما یفعله الشعب إنما یتحمل الخدام مسئولیته أمام اهللا، ومن جهة أخرى ١٠الالویین (ع 

كأنهم یقدمون الالویین عطیة من الشعب هللا بأیدیهم، كما یقدم االبن العطیة بیدیه ألبیه. 
وقد حاول سفر العدد تأكید أن خدام اهللا لیسوا فقط هبة من اهللا لخدمة ورعایة شعبه، 

وٕانما هم عطیة الشعب هللا الذي یتقبلهم كبكور الشعب فیتبارك الكل بسببهم. لهذا ال یجوز 
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سیامة بطریرك أو أسقف أو كاهن أو شماس بدون الشعب...إذ یلزم أن یتقدم الشعب بنفسه هللا، 
یقدمه هبة حب هللا لیتقبله من یدي اهللا هبة منه لشعبه. 

إنني أرى في هذا صورة رمزیة للخادم الحق "السید المسیح"، الذي هو عطیة اآلب 
للبشریة لخالصها، وفي نفس الوقت هو ذبیحة حب تقدم لآلب باسم البشریة یتقبلها عالمة رضا 
عنا. ففي سّر اإلفخارستیا یتقبل اهللا قرابین شعبه خالل الصلیب، ویتقبل الشعب من اآلب جسد 
ابنه ودمه سّر إتحاد معه وتقدیس لهم. إنه عالمة الحب المشترك فیه یتالقى اآلب مع البشریة، 

ویكون هو تقدمة كل طرف لآلخر. 

 مدة الخدمة – ٣
سبق لنا الحدیث عن مدة الخدمة وما تحمله من معنى رمزي أثناء حدیثنا عن 

األصحاح الرابع. 
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اأصحاح التاسع

القيادة اإلهّية
الرعاية الحقيقّية هي في يّد اه الذي يعمل خال خدامه وشعبه، وهرون رئيس كهنة وسام الكهنة والاوّيين، لكن  إن كان اه قد أقام موسى نبًيا 

وكبيرة بكونه صغيرة  يرجعون ه في كل  نرى في هذا اأصحاح الخدام  وشرائعه وأقام لهم خدامه لكننا  ن كان اه قد وهب الجماعة وصاياه   لهذا واإ

الراعي الحقيقي لشعبه.  

1. إقامة الفصح في السنة الثانية                   5-1.

2. موقف غير المستعدين                          14-6.

روحي                    23-15. تحرك  3. اه كقائد لكل 

1. إقامة الفصح في السنة الثانية:
خروجهم، وكان اأوامر اإلهّية لموسى النبي في بدء السنة الثانية قبيل عمل اإحصاء بااحتفال بعيد الفصح بكونه العيد اأول بعد  صدرت 

يدركون طقسه، هذا بجانب أحداث أوادهم ا  يخرجوا اأمر الذي جعل  مباشرة كان على عجلة لكي   إقامته أهمية خاصة فإن الفصح قبل العبور 

خروف الفصح فرعون وجنوده... الخ. اأمر الذي ُيخشى أن يصير  الخروج وما سبقها من آيات وعجائب وما تاها من عبور البحر اأحمر وهاك   

الموعد إلى أرض  البرّية، ويبقى هذا اأمر يشغل أذهانهم حتى في  دور الفصح في بدء انطاقهم في  أراد اه هنا أن يبرز  جزًءا عادًيا بين اأحداث. لقد   

 مجيء الفصح الحقيقي الذي يذبح أجلنا.

الرمزي بكل طقوسه بالفصح الحقيقي. ارتباط الفصح  وقد سبق أن تحدثنا عن 

أراد هنا أن يوضح أن الفصح ليس حدثًا ماضًيا تم وعبر، لكنه حدث قائم، من ُيهمل في التمتع به ُيقطع من الشعب )ع 13(. لقد 

2. موقف غير المستعدين للفصح:
قفوا أسمع ما كانوا على سفر بعيد؟ لقد سأل الشعب موسى النبي، فأجاب اأخير: " تنجسوا بميت أو  ظهرت مشكلة جديدة وهي ماذا يفعل الذين 

قوة الكنيسة وكل مشورة اه نفسه. هذا هو سّر  صغيرة دون طلب  كبيرة أو  يتصرف في  الرب من جهتكم" ]18[. هكذا يؤكد موسى النبي أنه ا   يأمر به 

مشورة اه ا الناس.  عضو فيها أن يطلب 

ممارسته في الشهر الثاني بدًا من فرصة  إرادته- أو كان في سفر بعيد من إقامة الفصح لكنه قدم لهم  يحرم اه من تنجس بميت- بغير  لم 

ممارسة طقسه با سبب فتُقطع نفسه من شعب اه.  اأول، أما من يمتنع عن 

تحرك روحي: 3. اه يقود كل 
يرحلون. فكان يظهر يستقرون ومتى  بشري بل تولى قيادتهم بنفسه يوضح لهم متى  إرشاد  حيرة وا حتى تحت  البرّية في  يترك اه شعبه في  لم 

فيرتحلون إلى حيث تتجه السحابة. ترتفع  توقفوا حتى  استقرت السحابة على خيمة ااجتماع  نهاًرا وعمود كما بنار ليًا. فإن   لهم على شكل سحابة 
<<

اأصحاح العاشر
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اأبواق لغة 
اأبواق هي الحرب، وفي اأعياد. كانت  الرحيل، وفي  أمر اه موسى النبي أن يصنع بوقين من الفضة ُيستخدمان في مناداة الجماعة، كما في 

تعرف الجماعة وبأخرى  مدعوون لاجتماع،  يعرف رؤساء الجماعة أنهم  يفعلوه، فبنغمات معينة  ليعرف الكل ما يجب أن   اللغة التي يتحدث بها الكهنة 

لتتحرك َمَحَلة رأوبين التحرك، ونغمة خاصة  تعرف اتجاه  بالتحرك من خالها أيًضا  مدعوة لاجتماع. هناك نغمة خاصة لكي تبدأ َمَحَلة يهوذا   كلها أنها 

بالحرب غير التي لاحتفال بعيد.  وهكذا... نغمة خاصة 

مرات" اأرض ممحوصة سبع  الرب كام نقي كفضة مصفاة في بوطة في  المرتل "كام  اأبواق من الفضة أنها تشير إلى كلمة اه كقول  ُتصنع 

سيرهم في الشركة، أو حثهم على الجهاد أثناء  بروح  أواد اه على ااجتماع  ليحثوا  الدوام  ينطقوا بكلمة اه على   )مز 12: 6(. هذه هي لغة الكهنة، أن 

فرحهم وتهليل قلبهم في عيدهم الممتد با انقطاع. الروحّية، وهي سّر  حربهم  نصرتهم في  برّية هذا العالم. هي سّر   

اأبواق: واحد طويل من الفضة واآخر بوق نفير )صور(. نوعين من  نقرأ في سفر العدد عن  چيروم عن هذين البوقين قائًا: ] يتحدث القِديس 

ووعوده الصادقة يرمزان؟ البوق الطويل الفضي هو كلمة اه  باأبواق وصوت الصور" )مز 98: 6(. اسمع إلى أي شيء  النوعان في القول " ورد هذان   

الصور فيمثل كلمة اه في كل سلطانه، إذ يشير الصور في الكتاب المقَدس إلى مرات )مز 12: 6(. أما  الشوائب، ممحصة سبع   كفضة مصفاة، نقّية من 

" )لو 1: 69([.
[35]

قرن )صور( خاصنا يرتفع   المملكة والسلطان، كما هو مكتوب "

اأبواق ا يظن أن هذا باحترام  اأبواق في العهد القديم قائًا: ]متى سمع أحدكم الناموس يوصي  الرسولي عن أهمية  ويتحَدث البابا أثناسيوس 

أخرى. وكانت هذه والرهبة أكثر من أي صوت آخر أو آلة  فاأبواق تبعث في اإنسان اليقظة   أمر تافه أو قليل اأهمية، إنما هو أمر عجيب ومخيف. 

أصواتها تشبه تلك التي بشرّية، فقد كانت  مجرد إعانات  تؤخذ هذه اإعانات على أنها  يزالون أطفاًا... ولئا  كانوا ا  الطريقة مستخدمة لتعليمهم إذ   

.]
[36]

ليحفظوها الشريعة  ارتعدوا هناك، ومن ثم ُأعطيت لهم   حدثت على الجبل )خر 19: 16( حين 

يضرب بالبوق، الوعظ باإنجيل هي من اختصاص الكهنة بقوله: ]ليس كل أحد  باأبواق أي كلمة  الضرب  إمبروسيوس أن  وقد أوضح القِديس 

يوجد باأبواق حتى أن من يسمع الصوت ويأتي هنا حيث  فيضرب خدام اه  اآخرين لاجتماع المقَدس، إنما منح هذا اامتياز للكهنة وحدهم،   وا يدعو 

.]
[37]

الميراث الكل لنسله المواضع اإلهّية الذي هو  الرب ويصمم على التبكير إلى خيمة الشهادة يعاين اأعمال اإلهّية ويستحق   مجد 

.
[38]

اأبواق، وقد سبق لنا الحديث عنها باأجراس ِعَوض  وفي العهد الجديد استعاضت الكنيسة 
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 لغة األبواق –) ١٠- ١األصحاح العاشر (
أمر اهللا موسى النبي أن یصنع بوقین من الفضة ُیستخدمان في مناداة الجماعة، كما 

في الرحیل وفي الحرب وفي األعیاد. كأن األبواق هي اللغة التي یتحدث بها الكهنة لیعرف 
الكل ما یجب أن یفعلوه، فبنغمات معینة یعرف رؤساء الجماعة أنهم مدعوون لالجتماع، 

وبأخرى تعرف الجماعة كلها أنها مدعوة لالجتماع. هناك نغمة خاصة لكي تبدأ محلة یهوذا 
بالتحرك من خاللها أیًضا تعرف اتجاه التحرك، ونغمة خاصة لتتحرك محلة رأوبین وهكذا. نغمة 

خاصة بالحرب غیر التي لالحتفال بعیدٍ . 
تصنع األبواق من الفضة، ألنها تشیر إلى كلمة اهللا كقول المرتل "كالم الرب كالم 

). هذه هي لغة ٦: ١٢نقي كفضة مصفاة في بوطة في األرض ممحصة سبع مرات" (مز 
الكهنة، أن ینطقوا بكلمة اهللا على الدوام لیحثوا أوالد اهللا على االجتماع بروح الشركة، أو حثهم 
على الجهاد أثناء سیرهم في بریة هذا العالم. هي سّر نصرتهم في حربهم الروحیة، وهي سّر 

فرحهم وتهلیل قلبهم في عیدهم الممتد بال انقطاع. 
 عن هذین البوقین قائالً : [نقرأ في سفر العدد عن نوعین من القدیس چیرومیتحدث 

األبواق: واحد طویل من الفضة، واآلخر بوق نفیر (صور). ورد هذان النوعان في القول 
). اسمع إلى أي شيء یرمزان؟ البوق الطویل الفضي هو ٦: ٩٨"باألبواق وصوت الصور" (مز

). ٦: ١٢كلمة اهللا ووعوده الصادقة كفضة مصفاة، نقیة من الشوائب، ممحصة سبع مرات (مز
أما الصور فیمثل رجل اهللا في كل سلطانه، إذ یشیر الصور في الكتاب المقدس إلى المملكة 

]. Ï)٦٩: ١والسلطان، كما هو مكتوب "یرتفع قرن (صور) خالصنا" (لو 
 عن أهمیة األبواق في العهد القدیم قائالً : [متى البابا أثناسیوس الرسوليویتحدث 

سمع أحدكم الناموس یوصي باحترام األبواق ال یظن أن هذا أمر تافه أو قلیل األهمیة، إنما هو 
أمر عجیب ومخیف. فاألبواق تبعث في اإلنسان الیقظة والرهبة أكثر من أي صوت آخر أو آلة 

أخرى. وكانت هذه الطریقة مستخدمة لتعلیمهم إذ كانوا ال یزاولون أطفاالً . ولئال تؤخذ هذه 

1  On Ps. Hom 25. 
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اإلعالنات على أنها مجرد إعالنات بشریة، فقد كانت أصواتها تشبه تلك التي حدثت على 
.] Ð) حین ارتعدوا هناك، ومن ثم ُأعطیت لهم الشریعة لیحفظوها١٦: ١٩الجبل (خر 

 أن الضرب باألبواق أي كلمة الوعظ باإلنجیل هي القدیس أمبروسیوسوقد أوضح 
من اختصاص الكهنة بقوله: [لیس كل أحد یضرب بالبوق، وال یدعو اآلخرین لالجتماع 

المقدسة، إنما منح هذا االمتیاز للكهنة وحدهم، فیضرب خدام اهللا باألبواق حتى أن من یسمع 
الصوت ویأتي هنا حیث یوجد مجد الرب ویصمم على التبكیر إلى خیمة الشهادة یعاین 

.] Ñاألعمال اإللهیة ویستحق المواضع اإللهیة الذي هو المیراث الكل لنسله
وفي العهد الجدید استعاضت الكنیسة باألجراس عوض األبواق، وقد سبق لنا الحدیث 

. Òعنها

2  Festal Letters 1: 2. 
3  On Belief in the Resurr. 2: 11. 

Ò  ،٤١٨-٤١٥، ص ١٩٦٩للمؤلف: الكنیسة بیت اهللا. 
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 من سیناء إلى موآب –الباب الثاني 
 ٢١- ص١١: ١٠ص
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 ارتحال الشعب –) ٣٦-١١األصحاح العاشر (
بدأت الرحلة من جبل سیناء بعد أن تحدث اهللا مع عبده موسى وسلمه الشریعة وأمره 

بإقامة الخیمة بأدواتها خاصة تابوت العهد، الذي صار یمثل الحضرة اإللهیة. 
 ٢٨ - ١١ ارتحال الشعب    – ١
 ٣٢ - ٢٩ دعوة حمى موسى لمشاركتهم   – ٢
 ٣٦ - ٣٣ تابوت العهد یتقدمهم   – ٣

 ارتحال الشعب – ١
قدم لنا الوحي اإللهي عینة من قیادة اهللا لشعبه أثناء الرحلة، فقد ارتفعت السحابة عن 
الخیمة متجهة نحو بریة فاران. فأطلق الكهنة البوق لیبدأ الموكب حسبما أمر الرب بنظاٍم دقیق. 

انطلقت الكنیسة كلها على شكل صلیب كما سبق فقلنا، یبدأ برایة محلة یهوذا التي تتكون من 
ثالث أسباط یتقدم كل سبٍط رئیسه، ثم محلة رأوبین ثم یرتحل الالویون في الوسط فمحلة إفرایم 

وأخیًرا محلة دان. 

 دعوة حمى موسى لمشاركتهم – ٢
فرح موسى النبي بهذا الموكب المملوء فرًحا والمتجه نحو أرض الموعد، ففي فرحه 

دعي حوباب بن رعوئیل المدیاني، أي حمیه الذي هو بنفسه یثرون، وٕان كان البعض یرى أنه 
). ٢٧: ١٨ابنه، ألن یثرون اضطر إلى العودة لكبر سنه (خر

ِإنََّنا َراِحُلوَن ِإلى الَمَكاِن الِذي َقال الرَّبُّ ُأْعِطیُكْم ِإیَّاهُ . اْذَهْب "قال موسى لحوباب: 
َمَعَنا َفُنْحِسَن ِإلْیَك َألنَّ الرَّبَّ َقْد َتَكلَم َعْن ِإْسَراِئیل ِباِإلْحَسانِ ». َفَقال لهُ : «ال َأْذَهُب َبل ِإلى 

یَِّة َتُكوُن  َأْرِضي َوإِلى َعِشیَرِتي َأْمِضي». َفَقال: «ال َتْتُرْكَنا َألنَُّه ِبَما َأنََّك َتْعِرُف َمَناِزلَنا ِفي الَبرِّ
. إن انفتاح قلب موسى لیشاركه هذا الغریب الجنس فیما وعد الرب )٣١-٢٩" (علَنا َكُعُیونٍ 

شعبه كان عالمة لقبول األمم في كنیسة العهد الجدید للتمتع بمواعید اهللا. 
لم نسمع أي إجابة من حوباب بعد أن كرر موسى له الدعوة، ولعل صمته یعني 

 صم ١؛ ١٦: ١موافقته وقبوله الدعوة، إذ نسمع عن أفراد عائلة حمى موسى في كنعان (قض
٦: ١٥  .(
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إن كانت دعوة موسى هذه حملت نبوة واتساع قلب وحًبا، لكنها أیًضا حملت نوًعا من 
الضعف، ففیه مجاملة ألقربائه حسب الجسد، األمر الذي یصعب نزعه عن البشریین حتى وٕان 

 مهما بلغت –كانوا أنبیاء. إنهم یتأثرون بالعوامل الشخصیة. حًقا ما أصعب على الكنسیین 
درجتهم الكهنوتیة أو قامتهم الروحیة أن یتخلوا تماًما عن العامل الشخصي في حیاتهم وخدمتهم. 

لكنني أود أن أسجل هنا أن موسى النبي في مواقف كثیرة كان متحرًرا من أي تأثر بعوامل 
شخصیة أو قرابات عائلیة كما سنرى خالل دراستنا هذه. 

من جانٍب آخر، بالرغم من التأكیدات اإللهیة لموسى أن اهللا هو الذي یقود شعبه 
ویسندهم في كل خطوة یقول لحوباب: "ال تتركنا بما أنك تعرف منازلنا في البریة تكون لنا 

)...أراد أن یكون لهم كعیون في البریة مع أن اهللا هو الذي یقودهم! ٣١كعیون" (ع

 تابوت العهد یتقدمهم – ٣
في بدء الرحلة ساروا ثالثة أیام متوالیة، فإنه ال یمكن لنا أن ننطلق في البریة من 

 كما سبق فرأینا في ٣جبل سیناء نحو أرض الموعد ما لم نحمل فینا قوة قیامة السید، ألن رقم 
تفسیر سفر الخروج یشیر إلى القیامة. بدون القیامة تصیر المسیرة عنیفة وقاسیة ومرة للغایة بل 

ومستحیلة، أما بقیامة الرب فتتحول أتعابها إلى بهجة، وتصیر آالمها مصدر تعزیة. 
) ٣٣هنا ألول مرة یبرز دور تابوت العهد كممثل للحضرة اإللهیة یتقدم الموكب (ع

لیس تقدًما مكانًیا ألنه في وسط الجماعة، وال زمانًیا إذ یتحرك به القهاتیون في الترتیب الثالث 
بعد محلة یهوذا ومحلة رأوبین، إنما یتحرك حركة غیر منظورة، كقائٍد خفي وسّر قوة وتقدیس 

للمسیرة. 
َوِعْنَد اْرِتَحاِل التَّاُبوِت َكاَن ُموَسى َیُقولُ : «ُقْم َیا َربُّ "والعجیب أن الوحي یسجل لنا 

. لعل موسى كان یرى في بدء ارتحال )٣٥" (عَفلَتَتَبدَّْد َأْعَداُؤَك َوَیْهُرْب ُمْبِغُضوَك ِمْن َأَماِمكَ »
التابوت قوة قیامة الرب، إذ یتحرك بعد یهوذا ورأوبین أي یأخذ الحركة الثالثة بعد المحلتین؛ أي 

یرى السید قائًما في الیوم الثالث، مبدًدا قوى الشیطان والخطیئة وملكوت الظلمة. وٕان اعتبرنا 
كل محلة بأسباطها الثالثة تتحرك ثالث حركات فیكون ترتیب التابوت هو الثامن (أسباط محلة 

" + القهاتیون حاملو تابوت ١" + موسى وهرون والكهنة "٣" + أسباط محلة رأوبین "٣یهوذا "
". والسید المسیح قام في الیوم الثامن من األسبوع السابق، أو أول األسبوع الجدید. ١العهد "
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لقد اقتبست الكنیسة هذه الصالة لتمارسها في نهایة أوشیة االجتماعات، وكأن سّر 
بركة الشعب واالجتماعات هي قیامة السید المسیح الغالب للكلمة والشر. 
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 تذمر الشعب –األصحاح الحادي عشر 
لم یمض كثیًرا على تقدیم الرؤساء تقدمات الفرح هللا على مستوى الجماعة كلها 

ومستوى كل سبط، حتى تذمر الشعب مرتًدا إلى الشهوات القدیمة. 
 ٣ - ١ اشتعال النار في المحلة   – ١
 ٩ - ٤ اشتهاء اللحم    – ٢
 ١٥ - ١٠ موسى یستثقل المسئولیة  – ٣
 ٢٥ - ١٦ اختیار السبعین شیًخا   – ٤
 ٢٩ - ٢٦ ألیداد ومیداد یتنبآن   – ٥
 ٣٥ - ٣٠ - اهللا یطعم شعبه   ٦

 اشتعال النار في المحلة – ١
" َوَكاَن الشَّْعُب َكَأنَُّهْم َیْشَتُكوَن َشرًّا ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ . َوَسِمَع الرَّبُّ َفَحِمَي َغَضُبهُ  "

. هذه هي طبیعة اإلنسان القدیم فینا، إنه دائم الشكوى والتذمر بال سبب حقیقي. ففي )١(ع
الوقت الذي قدم فیه الرب الناموس وأوصى بعمل الخیمة وكل ملحقاتها وأدواتها لیسكن في 
وسطهم، ونظم لهم المحلة وأقام لهم طقس سیامة الالویین، وكان الكل فرًحا متهلًال، یأتون 
بالتقدمات للرب، صار في داخلهم شكوى. علة هذه الشكوى فراغ القلب، إذ أفقدته الخطیئة 

سالمه الداخلي، فیلتمس أي علة للتذمر والقلق. 
إن كان سفر العدد كما قلنا هو سفر البریة، فإنه في البریة إذ یلتقي اهللا باإلنسان یعلن 

له وصیته وٕاحساناته ورعایته المستمرة، وفي نفس الوقت ینفضح اإلنسان أمام اهللا وأمام نفسه 
بكل ضعفاته الداخلیة. في البریة تكررت حاالت التذمر تارة بعد عبور البحر األحمر وتقدیمهم 

: ١٦)، وأخرى بعد تحویل المیاة المرة إلى میاة عذبة (خر٢٤: ١٥تسبحة النصرة مباشرة (خر
) مشتهین الموت في أرض العبودیة بجوار قدور اللحم یأكلون خبًزا عن هذا العمل اإللهي، ٣

) الخ...وكأنه بعد كل عطیة ما أن یفرحوا بها ٢: ١٧وثالثة بعدما وهبهم المن المجاني (خر
قلیًال حتى یشعروا بالجوع والفراغ فیسقطون في التذمر. بالحقیقة هذا السفر هو سفر الكشف 

عن ضعفات الطبیعة البشریة لیس فقط في حیاة الجماعة ككل لكن حتى في حیاة أعظم قائد 
)، ٧: ١٢روحي العظیم موسى النبي الذي شهد له الرب نفسه أنه كان أمیًنا في كل بیته (عدد

)، ١٢وفي حیاة أخته مریم المرنمة التي صارت برصاء وعطلت الموكب أسبوًعا كامًال (عدد
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)، وأیًضا ١٦وأیًضا هرون، بجانب قورح وداثان وأبیرام مع مئة وعشرین رؤساء الشعب (عدد
)...أقول أنه السفر الذي كشف عن جراحات الطبیعة البشریة، ٢٥-٢٢النبي الوثني بلعام (عدد

لكي یسمع كل منا ما سمعه ملك بابل أنه وزن في الموازین فوجد ناقًصا. 
حًقا ما أحوجنا إلى البریة لكي نتلمس معامالت اهللا معنا، ونتلمس أعماق ضعفاتنا في 

داخلنا فنلجأ إلیه! 
اْشَتَعلْت ِفیِهْم َناُر الرَّبِّ َوَأْحَرَقْت ِفي َطَرِف "یحدثنا الوحي عن ثمر هذا التذمر، قائالً : 

. كان )٢، ١" (عَفَصَرَخ الشَّْعُب ِإلى ُموَسى َفَصلى ُموَسى ِإلى الرَّبِّ َفَخَمَدِت النَّارُ 2الَمَحلةِ . 
اهللا قبًال یترفق بهم جًدا یعطیهم طلبتهم دون تأدیب، أما اآلن فقد سمح أن تشتعل ناره في طرف 

المحلة، فمن قبل كانوا بال خبرة طویلة مع اهللا، یعاملهم كأطفاٍل صغار، أما وقد غمرهم بكل 
هذه البركات على المدینة أكثر من عام ووهبهم سكناه في وسط الخیمة المقدسة فقد حمي 

غضبه لتأدیبهم! 
كان التذمر في بدایته خفًیا في القلب لكن الرب فاحص القلوب سمع أفكارهم الخفیة، 

. فسمح الرب بإشعال النار )١" (عَكَأنَُّهْم َیْشَتُكوَن َشرًّا ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ . َوَسِمَع الرَّبُّ  "إذ قیل: 
في طرف المحلة، وكأنه أراد أن یكشف بطریقة مادیة ملموسة عمل نار الشر الداخلي في 

النفس. أراد أن یفضح الضعف لكي یعطي فرصة للتوبة، وال یبقى الفساد كامًنا في الداخل بال 
عالج. أما كون النار تشتعل في طرف المحلة فإنها في أبعد مسافة عن الخیمة، ولعله في ذلك 

الموضع إنطلقت أول شعلة للتذمر، ألنه كلما ابتعد اإلنسان عن اهللا إنفتح قلبه للشر. 
وسط الضیقة یتجلى حب موسى النبي ورعایته األمینة إذ صرخ للرب فخمدت النار. 

هذا هو عمل الراعي المحب أن یشفع في أوالده لدى اهللا والرب یستجیب له! 
ولئال ینسى الشعب هذا الحدث فیعود ویسقط تحت التذمر، دعي الموضع "تبعیرة" 

التي تعني "إشتعال". 

 اشتهاء اللحم – ٢
َواللِفیُف الِذي ِفي "أوضح الرب كیف انطلقت شعلة نار الشهوة في هذا الشعب بقوله: 

. هذا اللفیف الذي أشعل هذه النار هم الذین خرجوا معهم من )٤" (عَوَسِطِهِم اْشَتَهى َشْهَوة
) وصاروا في وسطهم وهم غالًبا من المصریین. هؤالء أثاروا الكل فبكوا ٣٨: ١٢مصر (خر

واشتهوا اللحم. هذا اللفیف یمثل الفكر الغریب الذي یدخل إلى النفس فیفسد أعماقها. لهذا 
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السبب كان الرب یطلب من الشعب متى دخلوا مدینة یبیدوها تماًما رمًزا لعدم ترك أي آثار 
للخطیئة في ذهننا حتى ال تعود فتثور الخطیئة فینا من جدید. 

هذا اللفیف یدخل إلى حیاة الكنیسة لیفسد حریتها في المسیح یسوع ربنا ویذلها بعبودیة 
الخطیئة، إذ یقول الرسول: "لكن بسبب اإلخوة الكذبة المدخلین خفیة الذین دخلو إختالًسا 

لیتجسسوا حریتنا التي لنا في المسیح كي یستعبدونا، الذین لم نذعن لهم بالخضوع وال ساعة 
). هكذا یلیق بنا أن نتمثل بالرسول فال نذعن لصوتهم وال ٥، ٤: ٢لیبقىعندكم حق اإلنجیل" (غل

لساعة واحدة حتى ال نرتد إلى إشتهاء قدور لحم أرض العبودیة بل نبقى دوًما في حریة حق 
اإلنجیل. 

ویحدثنا الرسول یهوذا عن هذا اللفیف قائالً : "ألنه دخل خلسة أناس قد ُكتبوا منذ 
القدیم الهذه الدینونة فجار یحولون نعمة إلهنا یحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وینكرون السید 

). عمل هذا اللفیف الذي دخل خلسة متسلًال بین المؤمنین ٤الوحید اهللا وربنا یسوع المسیح" (یه
أن یفسد عمل النعمة اإللهیة ویدخل بنا إلى الدعارة وعدم اإلیمان. 

ما أحوجنا إلى التنقیة من هذا اللفیف، سواء على مستوى الجماعة المقدسة حتى ال 
تفسد الخمیرة الفاسدة العجین كله، أو على مستوى العضو فال یفسد ذهن المؤمن أو قلبه خالل 
التساهل مع فكٍر غریب أو خطیئة تبدو تافهة وصغیرة. لهذا یحذرنا الكتاب: "خذوا لنا الثعالب 

). ١٥: ٢الصغار المفسدة للكروم" (نش
استطاع اللفیف الصغیر أن یرد هذه المالیین بقلوبهم إلى أرض العبودیة. بینا أراد اهللا 
لشعبه حیاة مقدسة متحررة فعزلهم عن هذه األرض فصًال بال رجعة لكنهم اآلن یبكون قائلین: 

انًا َوالِقثَّاَء َوالَبطِّیَخ َوالُكرَّاَث " َمْن ُیْطِعُمَنا لْحمًا؟ َقْد َتَذكَّْرَنا السََّمَك الِذي ُكنَّا َنْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َمجَّ
. )٦-٤" (عَوالَبَصل َوالثُّومَ . َواآلَن َقْد َیِبَسْت َأْنُفُسَنا. لْیَس َشْيٌء َغْیَر َأنَّ َأْعُیَنَنا ِإلى َهَذا الَمنِّ !

ما أعجب اإلنسان في جحوده هللا، یتذكر الشعب السمك المجاني الذي غالًبا ما كان 
السمك الصغیر الذي ُیعطى للعبید، ویشتهي القثاء والبطیخ والكرات والبصل والثوم، وال یذكرون 

الجلدات وضرب األسواط وفقدان الحریة وانتزاع إنسانیتهم وٕاذاللهم في عمل اللبن تحت كل 
أنواع الضغط. حًقا تبقى الخطیئة موضوع شهوة الكثیرین بالرغم مما تقدمه من إذالٍل وعبودیة. 

 لتصرف هذا الشعب قائالً : [إن كانوا قد تركوها بعد القدیس یوحنا الذهبي الفمیدهش 
حدوث هذه األمور (أعمال العبودیة القاسیة)، ومع هذا كانوا یذكرون مصر بعبودیتها القاسیة 
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ویشتهون العودة إلى الطاغیة السابق، فماذا یكون األمر لو لم یعاملوا هكذا بمثل هذه 
]. Ïالبربریة؟!

لم تقف خطیئتهم عند تذكر لذة الماضي ونسیان ذله، لكنهم تطلعوا إلى عطیة اهللا 
. هذا هو لسان حال البشریة في كل "اآلن قد یبست نفوسنا"السماویة في إستخفاٍف قائلین: 

العصور إذ تطلب متعة الجسد المؤقتة كأنها كمال الحریة وسّر الفرح، أما عطیة اهللا الروحیة 
ففي نظرهم جفار وحرمان وضیق. إنهم یتسخفون بالعطیة اإللهیة من أجل التمتع باللذة المؤقتة 

: [إحتَقروا خبز المالئكة وناحوا من أجل لحم مصر. القدیس چیرومالجسدیة. في هذا یقول 
صام موسى على جبل سیناء أربعین نهاًرا وأربعین لیلة، مظهًرا أن اإلنسان ال یعیش على الخبز 

]. Ðوحده بل على كلمة اهللا
لم یكن العیب في اللحم وال في طلبه إنما في اإلستخفاف بعطیة اهللا واإلشتهاء مع 

التذمر! 

 موسى یستثقل المسئولیة – ٣
) رأینا صورته المشرقة ٣٢في حدیثنا عن موسى النبي في سفر الخروج (أصحاح 

التي تحجب غضب اهللا عن شعبه، لكننا هنا نرى لحظات ضعف یمّر بها هذا العظیم بین 
األنبیاء. إنه یتهم اهللا كأنه قد أساء إلیه وثقل علیه أكثر مما یحتمل حتى اشتهى لو قتله اهللا 

قتًال وال یرى بعینیه هذه البلیة التي حّلت بشعبه. لقد ظن موسى النبي في لحظات ضعفه أنه 
هو الذي حبل بهذا الشعب وولده والتزم به، یعولهم ویحمل أتعابهم...وكأن اهللا ال یرعى شعبه! 

َسِمَع ُموَسى الشَّْعَب َیْبُكوَن ِبَعَشاِئرِِهْم ُكل َواِحٍد ِفي َباِب َخْیَمِتِه َوَحِمَي َغَضُب "إذ 
 الرَّبِّ ِجّدًا َساَء َذِلَك ِفي َعْیَنْي ُموَسى. َفَقال ُموَسى ِللرَّبِّ : 

  ؟!«ِلَماَذا َأَسْأَت ِإلى َعْبِدكَ 
؟ ! َوِلَماَذا لْم َأِجْد ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َحتَّى َأنََّك َوَضْعَت ِثْقل َجِمیِع َهَذا الشَّْعِب َعليَّ

؟! َألَعلِّي َحِبلُت ِبَجِمیِع َهَذا الشَّْعِب 
َأْو لَعلِّي َولْدُتُه َحتَّى َتُقول ِلي اْحِملُه ِفي ِحْضِنَك َكَما َیْحِمُل الُمَربِّي الرَِّضیَع ِإلى 

!... َباِئِه؟آلاَألْرِض الِتي َحلْفَت 

1 Conc. Statues 6: 8. 
2 Against Joirnuanus 2: 15. 
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" َفِإْن ُكْنَت َتْفَعُل ِبي َهَكَذا َفاْقُتلِني َقْتًال ِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َفال َأَرى َبِلیَِّتي»
 ).١٥-١٠(ع

هل نسى موسى أنه إن كان قد حمل أبوة هذه الشعب كله والتزم بحمله في حضنه 
إنما یقبل هذه األبوة كعطیة من اهللا الذي وحده أب كل البشریة والمحتضن شعبه؟! 

على أي األحوال، قبل الرب من موسى هذا العقاب بالرغم مما حمله من ضعٍف 
شدید، لكن فیه حب قوي نحو أوالده...لهذا تدخل اهللا لنزع روح التذمر من حیاة الشعب بعد أن 
أعطي لموسى النبي فرصة ألختیار سبعین شیًخا یسندونه في العمل الروحي...ثم عاد یمدحه 

قائالً : "وأما الرجل موسى فكان حلیًما جًدا أكثر من جمیع الناس الذین على وجه األرض" 
). ١٣: ١٢(عدد

 إختیار السبعین شیًخا – ٤
إذ استثقل موسى المسئولیة طلب اهللا منه أن یجمع سبعین شیًخا یعلم أنهم شیوخ 

). ١٧)، یقفوا معه في العمل، فال یحمل ثقل الشعب وحده (ع١٦الشعب وعرفاؤه (ع
إستخدم اهللا لحظات الضعف في نبیه لبنیان الجماعة فأقام السبعین شیًخا حتى یكتمل 

التنظیم الكنسي ال بوجود النبي ورئیس الكهنة والكهنة والالویین ورؤساء األسباط فقط، وٕانما 
أیًضا بإقامة سبعین شیًخا من العلمانیین یهبهم روحه القدوس لیشتركوا في التدبیر، وكأن اهللا 

 سواء عن طریق رؤساء األسباط – إن صح هذا التعبیر –منذ القدیم أراد تأكید دور العلمانیین 
أو السبعین شیًخا. 

وفي الوقت الذي ترك فیه لموسى حریة إختیار السبعین شیًخا ألزمه أن یكون بحق 
). فالشیخ لیس بكثرة السنین وال بشیبة الشعر بل بالحكمة ١٦شیوًخا وعرفاء الشعب (ع

 في إحدى رسائله هكذا: [أخي المحبوب، ال ُتقّدر إستحقاقي القدیس چیروموالمعرفة. لهذا كتب 
بعدد السنوات فإن شیب الشعر لیس حكمة بل الحكمة صالحة كشیب الشعر. یقول سلیمان 

). موسى في إختیاره السبعین شیًخا لیكونوا معه التزم أن ٩: ٤" (حكلحكمة هي شیب الشعر"ا
یختار من یعرف أنهم شیوخ بحٍق ال حسب أعمارهم بل حسب تمییزهم. فإن دانیال دان شیوًخا 

]. Ñوهو ولد، وحكم على عدم طهارة شیوخ وهو صبي (قصة سوسنة)

3 St. Jerome: Epistle 58: 1. 
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وِح الِذي َعلْیَك َوَأَضَع َعلْیِهْم َفَیْحِمُلوَن َمَعَك ِثْقل َ"یقول الرب لموسى:  آُخَذ ِمَن الرُّ
. ماذا قصد الرب بهذه الكلمات؟ یرى البعض أنه في هذه )١٧" (عالشَّْعِب َفال َتْحِمُل َأْنَت َوْحَدكَ 

العبارة قد خسر موسى شیًئا من بهاء إكلیله، فإن اهللا هو العامل سواء كان موسى وحده أو معه 
السبعین شیًخا، العمل ال یتغیر، ألن اهللا هو الراعي الخفي. فلو لم یختار هؤالء الرجال لتعب 

إكلیله كان یزداد بهاًءا. ما كان اهللا سیعمله بموسى وحده یعمله اآلن ومعه لكن موسى أكثر 
الرجال السبعون. على أن هذه العبارة ال تعني أن موسى قد فقد شیًئا من قوة اهللا أو سحب منه 

شيء، إنما تعني أن اهللا الذي أعطى موسى أن یعمل بروحه أعطى هؤالء الرجال، فیسلكون 
: [كان موسى بالروح الذي علیه كمصباح ساطع العالمة أوریجینوسمعه بالروح الواحد. یقول 

للغایة، منه أنار اهللا السبعین اآلخرین، إذ بسط لمعان األول على المصابیح األخرى دون أن 
 : [هذا یعني أعطیهم الروح القدس الذي سبق القدیس أغسطینوس]. ویقول Òیضعف المصدر

]. Óفأعطیته لك
 على حلول الروح القدس على السبعین شیًخا هكذا: [الروح العالمة أوریجینوسیعلق 

 ال یحل على أي إنسان بل على القدیسین والطوبایین، إذ – كما جاء في الكتاب المقدس –
) الذین یتطهرون من الخطیئة. وبالعكس ال یسكن الروح في ٨: ٥یحل على أنقیاء القلب (مت

جسٍد تتسلط علیه الخطیئة، حتى وٕان سكن في هذا الجسد إلى حین. الروح القدس ال یمكنه 
إحتمال المشاركة مع روح الشر، فإنه بال شك في لحظة الخطیئة یكون روح الشر داخل نفس 

الخاطيء یلعب دوره فیها. عندما نترك المجال لروح الشر أن یدخل، ونستقبله فینا بأفكاٍر دنسة 
ورغباٍت نجسة فإن الروح القدس وهو مملوء حزًنا وضیًقا ُیطرد منا، إن أمكنني التجاسر والقول 
بهذا التعبیر. لهذا یقدم الرسول النصیحة "ال تحزنوا روح اهللا القدوس الذي به ختمتم لیوم الفداء" 

)...بالخطیئة نجعل الروح القدس یحزن، وخالل الحیاة الصالحة المقدسة نمهد مكاًنا ٣٠: ٤(أف
]. Ôلیعمل الروح القدس فینا

 –ال یمكننا قبول هذا الرأي كما هو خاصة خالل العهد الجدید، فإنه بالسید المسیح 
 صار لنا أن نتقبل الروح القدس فینا خالل سّري العماد والمیرون، إذ تهیئنا –ممثل البشریة 

المعمودیة لنكون هیكًال مقدًسا له وبالمیرون یحل الروح علینا ویستقر فینا. بالمسیح یسوع االبن 
الوحید، الذي وحده لن ینفصل عنه الروح القدس ألنه روحه، صرنا نحن أیًضا هیكًال للروح، 

4 Origen: In Num., hom 6: 2. 
5 Dt. Augustin: On The Trinity 5: 15. 
6 In Num., hom 6: 3. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

 أن روح الرب القدیس فیلوكسینوسیقدسنا على الدوام، فإن أخطأنا یحزن لكنه ال یفارقنا. یرى 
لن یفارق المؤمن إالَّ عند إنكاره اإلیمان. إنه یرى الروح القدس أشبیه بالطیب الذي ال ییأس قط 

من شفاء المریض، بل یالزمه لكي یسنده ویشفیه. 
: [ال توجد خطیئة سواء بالفعل أم بالفكر تقدر على أن القدیس فیلوكسینوسیقول 

تدمر هیكل اهللا. على ثمة فارق بین الخطایا التي ترتكب بالفعل وبین اإلرتداد عن اهللا. وذلك 
أنه إذا فعلنا خطیة، فإن إیماننا باهللا یظل سلیًما فال نفقد بنوتنا هللا مثل االبن حسب الطبیعة 

الذي مهما أخطأ في حق والده وأغضبه كثیًرا فإن هذا ال یحرمه من أن یدعى إبًنا. ومهما أخطأ 
االبن وارتكب من هفوات فإن ذلك ال یفقده كرامته كابن ال سیما إذا كان أبوه ال یهدف إلى 

حرمانه منها...]. 
[قد یقال أن الروح القدس یفارقنا بسبب بعض الخطایا وعندما نتوب عنها یعود 

إلینا...ما هذا الكالم؟ فإنه إذا ما فارقنا الروح، فمن الذي یعمل فینا لكي نتوب عن خطایانا؟ 
فإن التوبة ال تحدث بدون الروح القدس، وكل ما نفعله بقوة الروح القدس في الصوم والسهر 

والصالة والصدقة وتوبیخ القلب والدموع التائبة والتنهد...]. 
[هكذا فإن الروح القدس یسكن فینا، أي في الذین اعتمدوا إالَّ أنه ال یرغم بالقوة أي 

إنسان یرید أن یخطيء، بل یعلمه ویحذره من السقوط]. 
[لیس صحیًحا القول بمفارقة الروح للنفس ساعة الخطیة وعودته ساعة التوبة، واعتباره 

هكذا ضعیًفا ومتردًدا وجباًنا، یقف بعیًدا یرقبنا منتظًرا أن نتوب عن خطایانا ونعود إلى حالة 
التبریر كي یعود یسكن فینا. وبكل یقین، فما هي الفائدة التي ستعود علّى إذا عاد إلّي وسكن 
فّي عندما أتبرر في حین أنه في ساعة السقوط لم یقف إلى جواري، لكي یمد لي ید المساعدة 

ویقیمني على قدمي؟!]. 
[إن من یلبس الروح في میاه المعمودیة إنما یلبسه وال یخلعه إالَّ باإلرتداد عن اإلیمان. 

ألنه إذا كان باإلیمان یلبس اإلنسان الروح، فإنكار اإلیمان یفارق الروح القدس النفس، ألن 
]. Õاإلیمان واإلرتداد ضدان مثل النور والظلمة

Õ ١٩٨١راجع القدیس فیلوكسینوس: ال تطفئوا الروح (ترجمة وتعلیق د. چورچ بباوي، یونیو .(
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یرى الكثیرون أن الروح القدس لن یفارق المؤمن قط لیس فقط عندما یخطيء وٕانما 
أیًضا عندما یرتد عن اإلیمان، لهذا إذا رجع إلى الكنیسة مرة أخر ال تعید المعمودیة وال مسحة 

. Öالقدیس أغسطینوسالمیرون. من أصحاب هذا الرأي 
إن عدنا إلى السبعین شیًخا فبال شك كان هؤالء الرجال على عالقة بموسى النبي 

وأدركوا الكثیر من أعمال اهللا معه، لكنهم ال یقدرون أن یسندوه أو یرافقوه في العمل ما لم یهبهم 
الرب قوة الروح العامل في موسى النبي. وكأن التلمذة في حقیقتها لیست مجرد إقتداء بالمعلم أو 
إمتثال به في تصرفاته وسلوكه، وٕانما في جوهرها هي تلمذة للرب نفسه خالل المعلم لكي یحمل 

التلمیذ روح الرب نفسه العامل في المعلم. 

 ألیداد ومیداد یتنبآن – ٥
غالًبا هما أخوان، األول یدعى ألیداد أي "من یحبه الرب"، والثاني میداد أي 

"محبوب". لقد إختارهما موسى بین السبعین شیًخا لكنهما لم یخرجا مع بقیة الشیوخ حوالي 
الخیمة بل بقیا في المحلة، فحّل علیهما الروح وتنبأ مثل بقیة الشیوخ. 

لقد سمح اهللا بهذا لیؤكد للشعب أن الروح الذي حّل على الشیوخ هو عطیة اهللا نفسه 
وِح "ولیس عطیة موسى، لهذا وهبه حتى لغیر الحاضرین. بهذا ال یساء فهم القول:  َوَأَخَذ ِمَن الرُّ

. )٢٥" (عالِذي َعلْیِه َوَجَعل َعلى السَّْبِعیَن َرُجًال الشُُّیوخَ 
على هذا األمر قائالً : [إندهش یشوع بن نون الذي  القدیس كیرلس األورشلیمي یعلق

خلف موسى، فأتى إلیه وسأل: ألم تسمع أن ألیداد ومیداد یتنبآن؟! لقد ّدعیا ولم یأتیا یا سیدي 
موسى، إردعهما! أجاب موسى: ال أستطیع أن أردعهما ألن هذه النعمة من السماء! كال! أنت 
تغار لي ألنهما یتنبآن وأنت ال تتنبأ إلى اآلن؟! إنتظر الوقت المناسب. یا لیت كل شعب الرب 

یكونون أنبیاء حین یجعل الرب روحه علیهم. 
لقد نطق بهذا متنبأ "حین یجعل روحه علیهم"...لقد لمح في السّر ما كان مزمًعا أن 

]. ×یحدث بیننا في البنطیقستي، إلن الروح القدس بنفسه حل بیننا
كأن ما حدث أللیداد ومیداد كان نبؤة لحلول روح اهللا القدس على كنیسة األمم التي 

كانت قبًال خارج المحلة، لقد ضم الرب إلیه الذین كانوا قبًال في الخارج. 

Ö  ،١٩٨١راجع للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
9 Cat. Lect. 16: 26. 
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على هذا األمر هكذا: [لیس بمعنى أن القدیس كیرلس األورشلیمي مرة ثانیة یعلق 
الروح القدس قد انقسم إنما وزع نعمته حسب األواني وسعة القابلین. كان حاضًرا ثمانیة وستون 
شیًخا فتنبأوا، أما ألیداد ومیداد فلم یكونا حاضرین. من هنا یظهر أنه لیس موسى واهب العطیة 

بل الروح هو الذي عمل. إن ألیداد ومیداد اللذین ُدعیا مع عدم حضورهما في ذلك تنبآ 
]. ÏÎأیًضا

لعل اهللا إختار هذین الشیخین بالذات لنوال هذه النعمة اإللهیة ألن األول إسمه یعني 
"من یحبه الرب" والثاني "محبوب"، وكأن عطیة الروح القدس إنما هي عطیة المحبة، قدمها اهللا 

لكنیسته من أجل محبته لها. إنها محبوبته تتقبل روحه الذي یقدسها ویهیأها عروًسا سماویة 
تدخل إلى حجاله األبدي تشاركه أمجاده األبدیة. 

 - اهللا یطعم شعبه ٦
إستصعب موسى النبي األمر حین أمر اهللا أن یتقدس الشعب لیعطیهم سؤل قلبهم 

فیأكلون لحًما ال یوًما واحًدا وال یومین وال خمسة أیام وال عشرة أیام وال عشرین یوًما بل شهًرا من 
) إن كان عدد الرجال المشاة حوالي ست مائة ألف نسمة بخالف النساء ٢٠، ١٩الزمان (ع

 ملیون نسمة، كیف یأكل هؤالء جمیًعا لحًما ٢واألطفال والالویین...وكأن تعددهم یبلغ حوالي 
َأُیْذَبُح لُهْم َغَنٌم َوَبَقٌر ِلَیْكِفَیُهْم َأْم ُیْجَمُع لُهْم ُكلُّ "في البریة لمدة شهر من الزمان؟! قال موسى: 

. وكأنه یقول إن األمر یحتاج إلى ذبح كل المواشي أو صید )٢٢!" (عَسَمِك الَبْحِر ِلَیْكِفَیُهْم؟
؟ اآلَن َتَرى َأُیواِفیَك َكالِمي َأْم ال "كل سمك البحر...لكن الرب أجابه:  " َهل َتْقُصُر َیُد الرَّبِّ

. لقد أشبعهم الرب لحًما ال بذبح مواشي وال بصید أسماك، إنما أرسل لهم طیًرا صغیًرا )٢٣(ع
"السلوى" أو "السمان" ساقها إلیهم بریٍح نحو المحلة. هكذا یعطینا اهللا أكثر مما نسأل وفوق ما 

نطلب وبطریة ال نتوقعها معلًنا أن یده ال تقصر، قائالً : "ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحي قال رب 
).  ٦: ٤الجنود" (زك

یرى البعض في تصرف اهللا هذا أن اإلنسان ینبغي أن یشبع كل إحتیاجات طفله وال 
یحرمه من شيء حتى ال یشتهي شیًئا، فقد أشبع اهللا الشعب وأعطاهم أكثر مما یطلبون، غیر 

أن الرأي المضاد یرى أن اإلنسان إذ یعتاد على حیاة الترف في طفولته ال یقدر أن یتخلى 
. ÏÏعنها

10 Ibid 16: 25. 
11 St. Jerome: Epistle 128: 2. 
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لقد قدم اهللا لهم لحًما بكثرة، وٕاذ انقضوا علیها بشراهة وشهوة غضب الرب علیهم 
)، لیس ألنهم یأكلون اللحم ولكن من أجل الشهوة التي ٣٣وضربهم ضربة عظیمة جًدا (ع

تملكت علیهم، وكما یقول المرتل "بل اشتهوا في البریة وجربوا اهللا في القفر، فأعطاهم سؤلهم 
). ١٥: ١٠٦وأرسل هزاًال في أنفسهم" (مز

َفَخَرَج  " على قول الوحي العالمة أوریجینوسقبل أن ننهي األصحاح نذكر تعلیق 
: [مادام موسى یصغي إلى كالم الرب ویستلم التعالیم )٢٤" (عُموَسى َوَكلَم الشَّْعَب ِبَكالِم الرَّبِّ 

یكون في الداخل، یعیش في خلوة أكثر سریة، لكنه عندما یتكلم مع الجموع ال یقدر أن یبقى في 
الداخل بل یقول الكتاب أنه خرج...أظن أن بولس أیًضا كان یفعل هكذا، فإنه كان في الداخل 
عندما قال: "نعلم بحكمة بین الكاملین ولكن بحكمة لیست من هذا الدهر، وال من عظماء هذا 

). انظر كیف كان بولس في الداخل ینظر إلى أسرار الحكمة اإللهیة الداخلیة ٦: ٢كو١الدهر" (
أثناء تسلمه هذه التعالیم. لكنه عندما یخرج للشعب اسمع بماذا یعلم: "ال تخرج كلمة ردیئة من 

)الخ...هذه الكلمات وما على ٢٨: ٤)، "ال یسرق السارق فیما بعد" (أف٢٩: ٤أفواهكم" (أف
نمطها إنما هي تعالیم الرسول ینطق بها حین یخرج خارًجا لیعلم الشعب كما فعل موسى 

]. ÏÐالنبي
 

12 In Num., hom 6: 1. 
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اأصحاح الثاني عشر

زواج موسى بالكوشَية
جرأة صار يعاقب اه طالًبا إعفاءه من الخدمة، يظهر وديًعا للغاية حين ُيَتهم موسى النبي الذي ضاقت نفسه جًدا حينما رأى الشعب باكًيا، وفي 

بامرأة كوشَية. تزوج  مريم على أخيهما أنه  هرون ومعه أخته   في حياته الخاصة، إذ تذمر 

وهرون                            3-1. مريم  غيرة   .1

الرب عنه                                8-4. 2. دفاع 

مريم                                    15-9. برص   .3

فاران                       16. َحَضْيروت إلى  4. من 

غيرة مريم وهرون:  .1
تذمرهما عليه أنه في زوجة )ع 2(. ويعِلل البعض سّر  المرأة الكوشَية التي اتخذها لنفسه  وهرون ضد أخيهما موسى النبي بسبب  مريم  تحدثت 

الرب موسى وحده؟ ألم الغيرة فيهما وتسَلل الحسد إلى قلبيهما، وُيدِللون على ذلك بقولهما: "هل كَلم  يرجع إليهما فدبت  اختياره للسبعين شيًخا ربما لم   

إغريغوريوس أسقف نيصص على هذا فرصة للتذمر عليه. ُيعِلق القِديس  زواجه بالكوشَية   يكلمنا نحن أيًضا؟" ]2[. وبدخول الحسد إلى قلبيهما وجدا في 

.]
[51]

صارا كقوس للحسد ا يقذف سهاًما بل كلمات  الحسد قائًا: ]

الحزن، أم المصيبة، أساس العصيان، مبتدأ شًرا. هو والد الموت، أول مدخل للخطيئة، أصل اأذى، ابن  كما يقول: ]الحسد هو األم الذي يسبب 

أخرجنا لنستتر خزي  وعرانا من الثياب المقَدسة، وفي  شجرة الحياة  حواء! الحسد حجبنا عن  الفردوس إذ صار حّية لمقاومة  طردنا من   العار! الحسد 

.]
[52]

بأوراق التين  

اآخرين، حاسًبا نجاحه ا في يحزن لخير  اآخرين. إنه  كارثته هي وجود خير لدى  كارثة حَلت باإنسان، إنما  كما يقول: ]ا يقوم الحسد بسبب 

.]
[53]

 تمتعه بالخير بل حلول المصائب بالغير

وهرون وانتقلنا إلى موسى نفسه، فإن الكتاب المقَدس يشهد عنه "وأما موسى فكان حليًما جًدا أكثر من جميع مريم  تركنا الحديث عن حسد  إن 

اأرض" ]3[. بهذا الحلم العظيم واجه الحسد فغلبه وانتصر. كان موسى كأصم ا يسمع، وفي صمت لم يفتح فاه وا حتى  الناس الذين على وجه 

مريم تحت التأديب شفع فيها لدى اه قائًا: "اللهم اشفها" ]13[. هذا هو سّر نجاح موسى في قيادته هذا الشعب بعناده  عاتبهما، بل بالعكس حينما سقطت 

فرأينا حلمه العجيب في تعامله أرضي لشخصه أو مصلحة خاصة به فكان حليًما جًدا. سبق   المستمر. لقد حمل في قلبه حًبا واتساًعا إذ رفض كل مجد 

.
[54]

ذ هو نبي عظيم صنع اه معه الكثير من العجائب سمع لحميه الكاهن الوثني في حلم واتضاع هرون، واإ  مع حميه 

الرجل العظيم انكسر كإناء إغريغوريوس أسقف نيصص عن ضعف الحسد أمام حلم موسى النبي قائًا: ]حين هاجم الحسد هذا  لقد عَبر القِديس 

صخرة... لقد ظهر أنه أعلى من أن يصيبه القوس!... صَوب الحسد سهامه ضد موسى لكنها لم يقدر أن تبلغ العلو الذي كان فيه خزفي على   

.]!
[55]

 موسى

الراحة. بهذا أظهر- كما أظن- أنه الشخص الذي نما طلب لهم من اه  يتحرك موسى ليدافع عن نفسه ضد الذين يسيئون إليه واإ ]ليس فقط لم 

.]
[56]

أطراف السهام بدرع الفضيلة فا تصيبه   يتحّصن جيًدا 
[57]
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.] وراء اه ]ما كان يمكنه أن يفعل هذا لو لم يكن واقًفا 

الرب عنه: 2. دفاع 
الرب حاًا" ]4[. لم يدافع موسى عن نفسه وا إذ صمت موسى، ا بشفتيه فحسب بل وفي أعماقه، بسبب حلمه العظيم وطول أناته لهذا تدخل "

ومريم: لهرون  فأسرع اه يستدعي الثاثة ليدافع عن عبده موسى، قائًا  كرامته لكنه صمت بحب  لرد  الرب، وا طلب من اه أن يكشف الحق   حتى قدام 

فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي. فًما إلى فم وعياًنا أتكلم معه ا للرب   "إن كان منكم نبي 

الرب يعاين، فلماذا ا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟" ]8-6[.  باألغاز، وشبه 

الكرامة العظيمة أن يحسب أميًنا في كل بيت اه، وأن يتحدث معه اه فًما لفٍم ويتكلم معه عياًنا، ويعلن له مجده... هذا كله استحق موسى هذه 

عُرف به من حلم. في هذا يقول القِديس أغناطيوس اأنطاكي: ]موسى الذي كان حليًما أكثر من جميع الناس بقوله ه  من أجل ما اتسم من اتضاع وما 

 )لو 14:
[58]

يرفع نفسه يتضع يرتفع ومن  بالروح فتتمجد، أن من يضع نفسه   "أنا ضعيف الصوت وثقيل اللسان" )خر 14: 10(. إذن لتكن متضع 

.])11 

الروماني: ]موسى ُدعي "الخادم اأمين في كل بيت اه" )عد 12: 7، عب 3: 2(، وخال خدمته عاقب اه مصر ويقول القِديس إكليمندس 

ترسلني؟ أنا إنسان ضعيف الصوت نما قال أمام العليقة "من أكون حتى  الكرامة العظيمة التي نالها، واإ بالرغم من  بالضربات والضيقات. ومع هذا لم يتكبر   

" )راجع مز 119: 83(.
[59]

 وثقيل اللسان" )خر 3: 11؛ 4: 10(، كما قال "ما أنا إَا بخار قدر

لوجه وفًما مقبوًا ومحبوًبا يقال عنه أن اه يتكلم معه وجًها  يوحنا الذهبي الفم: ]إذ كان موسى لطيًفا للغاية حليًما... لهذا صار  ويقول القِديس 

.]
[60]

الرجل صاحبه  لفم كما يكلم 

يراه وجًها لوجه أو كما يقول القِديس باسيليوس: ]استحق أن  الكرامة فصار يتحدث مع اه وجًها  الكرامة في  ارتفع موسى في  هكذا بااتضاع 

ترتليان أن هذا اأمر تحقق في الرجل مع صاحبه أو كما يقول العامة  [. يتحدث اه معه كما يتحدث 
[61]

يخبرنا بما تعلمه من اه لوجه مثل المائكة،   

يليا وكانا يتحدثان مع السيد المسيح. ، حيث ظهر موسى واإ
[62]

 التجلي

لفرعون دعوة موسى النبي عبًدا ه أو خادمه )عد 1: 7، عب 3: 2(، بالقول: ]كان موسى إلًها  النزينزي على  إغريغوريوس  وُيعِلق القِديس 

.]
[63]

ضوء النهار تعرف وجودها في   )7: 1( لكنه هو خادم اه كما هو مكتوب. فإن النجوم التي تنير الليل تختفي أمام الشمس حتى أنك ا 

تزوج موسى بالكوشَية؟ لكن ربما يتساءل البعض: لماذا 

نوره التصرف عمًا نبوًيا رمزًيا، يشير إلى قبول كلمة اه طبيعتنا الكوشَية، يتحد بنا نحن الذين كنا في الظلمة زماًنا ليدخل بنا إلى  كان هذا 

أوريجينوس: ]عندما أورشليم" )نش 1: 5(. في هذا يقول العامة  تفسيرنا "أنا سوداء وجميلة يا بنات   اإلهي وجمال طبيعته. هذا ما رأيناه في 

الرب "فًما إلى فٍم وعياًنا أتكلم معه ا باألغاز" )ع 8(. إنه يتكلم حقيقة، فقد جاء موسى )السيد المسيح( واتحد بكوشَيتنا، حينئٍذ انتهى إعان تزوجها قال   

[. ويقول القِديس
[64]

الشريعة اإلهّية خال اأمثال والصور إذ تقدم إلينا في تمام الحقيقة. ما كان ُيعلن قبًا خال اأمثال صار واقًعا حًقا  

.]
[65]

يتزوج بكوشَية مزدرًيا بالغير، إنه  متكبًرا وا  عريسك ليس  چيروم: ]  

مريم منه فهو موقف جماعة عروسه أي الكنيسة من جماعة اأمم، أما موقف  بالمرأة الكوشَية يشير إلى قبول السيد المسيح  وزواج موسى  هذا 

تذمرت هي مريم هي جماعة اليهود الحالّيين، فقد  أوريجينوس: ] يقبلوا دخول اأمم إلى اإيمان. يقول العامة  رفضوا السيد المسيح ولم   اليهود الذين 

ااحترام لموسى القائم معنا اآن، ويبدو لهم أن هذا اأمر مخجًا، أنه ا يعلم بختان يزال ينقصه  والفريسّيون. فالشعب ا  وهرون مًعا، أي الكهنة   

يأمرنا بختان القلب والكف عن الخطيئة وااحتفال بأعياد فطير ااخاص والحق )أف 2: 11، كو 2: 9،  الجسد وحفظ السبت وتقديم ذبائح دموّية، لكنه 
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.]
[66]

الرذائل الحيوانّية بل ذبح   رو 2: 29، 1 كو 5: 8( وذبائح الحمد )مز 50: 14(، ليس الذبائح 

بشرتي. سواد  أورشليم أنكن توبخنني على  أوريجينوس على لسان كنيسة اأمم إذ تخاطب اليهود قائلة: ]حًقا إني أعجب يا بنات  يتحَدث العامة 

تعرفن أن هذا اأمر قد تحقق بحق. أنا امرأة كوشَية سوداء؟ وا  مريم حين تحدثت ضد موسى أنه اتخذ لنفسه  ورد في ناموسكن وما عنته   هل نسيتن ما 

 هي الكوشَية! حًقا إني سوداء بسبب رداءة أصلي لكنني جميلة بالتوبة واإيمان. وقد اتخذت لنفسي ابن اه. لقد قبلت "الكلمة الذي صار جسًدا" )يو 1:

فصرت جميلة! ماذا جوهره" )عب 1: 3(،  ورسم  صورة اه، بكر كل خليقة" )كو 1: 15(، الذي هو بهاء مجده   14(، لقد أتيت إلى ذاك الذي هو "

؟[.
[67]

تركت خطيتها، اأمر الذي يمنعه الناموس؟ أتطلبن مجد الناموس وأنتن تنتهكن إياه  تفعلن؟ أتوبخن من 

برص مريم:  .3
برصاء كالثلج" ]9-10[. حًقا ما أخطر الحديث ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم  الرب عليهما ومضى. فلما  يقول الكتاب: "فحمي غضب 

ُاختيروا ليس لنا أن ومعرفة أنهم با عيب، لكنهم متى  استشارة اه،  نختارهم إَا بعد   عن خدام اه، خاصة إن كان بدافع الحسد الداخلي فإنه يليق بنا أَا 

الرب عن تصرفاتهم، أما نحن فا نخسر الملكوت بسببهم، أو بمعنى أدق بسبب إدانتنا إياهم. لقد مضى   ندينهم، لهم رؤساء ولهم من يستطيع أن يفحص 

برصاء كالثلج. فوجدها  هرون إلى أخته  وارتفعت السحابة عن الخيمة، حينئٍذ تطَلع  ومريم،  هرون   

قريبك، وا تفتح فاك بالشر. لست أقول هذا بخصوص أوريجينوس على هذا التأديب اإلهي بقوله: ]يجب أَا تحتقر أخاك أو  ُيعِلق العامة 

المزامير "تجلس تتكلم مع أخيك، ابن أمك تضع أرى غضب اه وانتقامه يحان بسبب هذه الخطيئة، فقد جاء في  نما بخصوص أي إنسان، إذ   القِديسين واإ

الواردة في الكتاب المقَدس وكأنها سيف ذي الرذيلة بمساعدة هذه الوصايا  اقطعوا هذه  سًرا أقطعه" )101: 5(.  معثرة" )50: 20(، "الذي يغتاب صاحبه   

.]
[68]

بالبرص بالسوء يصاب  تجنبوا إدانة إخوتنا وسب القِديسين. فإن من يدين أخاه ويتكلم عليه   حدين )رؤ 1: 16(. 

بالبرص اآتي: مريم  وياحظ في تأديب 

والحرمان من يرمز للخطيئة ونجاستها إنما هي عامة اابتعاد عن اه  البرص وهو  مفارقة السحابة الخيمة، وكأن  البرص بها بعد  أ. حّل 

برص الخطيئة وأفكارنا النجسة، فيظهر  الرديء وأعمالنا الدنسة  أوريجينوس: ]لنخشى أن نبتعد عن السحابة بكامنا  يحذرنا العامة  الشركة معه. لهذا   

.]
[69]

تتركنا نعمة اه  فينا عندما 

أسبوًعا كامًا، فعُِزَلت عن الجماعة  مريم،  البرص على  ارتفعت السحابة عن الخيمة وتسلط  مريم فأساء ذلك إلى الجماعة كلها، فقد  ب. أخطأت 

مَُرة لإنسان- خاصة المسئول- حينما صورة  الموعد، ولم تنتقل خيمة ااجتماع عن موضعها. إنها  أرض   فيه توقف الموكب كله عن السير نحو 

الكثيرين، كالعضو الفاسد الذي يضر اأعضاء  يخطيء، إذ ا يسيء إلى نفسه وحده بل يسبب تجديًفا على اسم اه القدوس ويوقف الموكب ويعثر 

اأخرى.  

ج. ربما يسأل البعض: لماذا لم يسقط هرون تحت نفس التأديب مع أخته؟

الشريعة والبرص حسب  بكرامة الكهنوت. هذا  لهرون شيء من العذر بكونه اأخ اأكبر وقد زّين  إيرينيئوس: ]ربما أنه كان  يجيب القِديس 

الرب بتأديب مشابه لئا يمسك هذا اأمر بكل نسله )الكهنوتي(، لكن اه أيقظ هرون لهذا لم يسمح له   نجاسة، ولما كان أصل الكهنوت وأساسه في 

.]
[70]

يزول عنها هذا الغم أثَرت عقوبة أخته عليه حتى التجأ إلى موسى الُمساء إليه لكي يشفع عنها حتى  الدرس خال أخته، فقد   مخاوفه وعَلمه ذات 

المرأة عروسه من اأمم ) رفضوا اإيمان بالسيد المسيح الذي َقِبل  رمزّية لما حدث مع اليهود، فقد  صورة  مريم  برص  يرى البعض في  د. 

خارج الَمَحَلة سبعة أيام ثم مريم  خروج  وصاروا مصابين. أما  الرب،  روح  وفارقهم  برص عدم اإيمان عليهم،  ففارقتهم السحابة وتسَلط   الكوشَية( 

برص عدم وينزع عنهم  مرة جديدة إلى الخيمة المقَدسة الجديدة  ليدخلوا  اأزمنة،   عودتها فيشير إلى عودة اليهود إلى اإيمان بالمسيح في نهاية 
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إسرائيل إلى أن يدخل جزئًيا  القساوة قد حصلت  الرسول بولس "إن  الحرفي القديم. يقول  بفكرهم الناموسي  يصيروا بعد متمسكين  ، بهذا ا 
[71]

 اإيمان

 ملء اأمم" )رو 11: 25(.

خروجه من رحم أمه قد ُأكل نصف لحمه" أوريجينوس على قول هرون لموسى النبي: "فا تكون كالميت الذي يكون عند  هـ. يعلق العامة 

صاروا كالسقط إشارة إلى جماعة اليهود الذين بسبب عدم إيمانهم  صارت والسقط شيًئا واحًدا، أي با حياة. في هذا  برصاء  صارت  مريم وقد   ]12[، بأن 

أوريجينوس: ]كان الشعب القديم في رحم أمه أي  با حياة، لكن جاء موسى يتمخض بهم ليلدهم أحياء ويتصور المسيح فيهم )غل 4: 19(. يقول العامة 

مدرسة الهيكل اليهودي، لكنه بسبب خطاياه لم البلوغ إلى النتيجة الكاملة التامة... لقد مكث بعض الوقت في رحم أمه، أي في   في الهيكل غير قادر على 

.]
[72]

موعده مرفوًضا كسقط غير كامل النمو، ُولد قبل   يقدر أن يحصل على الشكل الكامل ليدخل إلى الحياة، لهذا صار 

أبوها بصًقا في وجهها أما كانت تخجل سبعة أيام؟" الرب: "ولو بصق  و. لقد شفع موسى في أخته قائًا: "اللهم اشفها" ]13[، وكانت إجابة 

وخزي با هيكل وا ذبائح كما يقول العامة فارقت نعمة اه هذا الشعب وصار في عار   ]14[. البصق هنا يشير إلى التخلي، فقد 

حضرته، أما كانت تقبل وطرده من  يوحنا الذهبي الفم هذه اإجابة اإلهّية قائًا: ]إن ما عناه هو هذا: لو أن له أب  ويشرح القِديس  أوريجينوس   

.]
[73]

أعرف الوقت المناسب إنهاء التأديب اأخوي وحلمك وسموك، لكنني أنا  تقواك   التوبيخ؟ إنني أقدر فيك 

النزينزي: ]ُمدح موسى أنه إغريغوريوس  المملوء حًبا بصاته عنها، إذ يقول القِديس  اأحوال، لقد برز صاح موسى النبي في موقفه  على أي 

.]
[74]

تذمرها ضده بالبرص بسبب  مريم التي أصيبت  اإسرائيلي، لكنه باأكثر صار موضع إعجاب عندما شفى بصاته  المصري الذي ظلم   قتل 

يوحنا الذهبي الفم: ]ا اآخرين وشفاعتهم عنا دون تقديم توبة من جانبنا. يقول القِديس  صلوات  مريم حتى ا نتكيء على  ز. تأخر اه في شفاء 

صاح نفوسنا. فإنه حتى موسى الذي بشرط توبتنا واإ قوة عظيمة  صلوات القِديسين لها بالحق  صلواتهم(، فإن  مفتوحة )تطلب  بأفواه  اآخرين   تتطلع إلى 

.]
[75]

قادًرا على إنقاذ أخته  أنقذ أخاه وستمائة ألف رجل من الغضب الذي كان سيحل عليهم )خر 32(، لم يكن 

فاران: 4. من َحَضْيروت إلى 
برص عدم اإيمان ينطلق مريم من  إشارة إلى العبور إلى "التجسد اإلهي"، فإنه بشفاء  فاران تعني "الفم المنظور"  أوريجينوس إن  يرى العامة 

كطريق للدخول إلى الملكوت.  الموكب إلى اإيمان بالتجسد اإلهي 
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اأصحاح الثالث عشر

التجسس على كنعان
نوعّية ثمار أراد أن يكشف لهم عن  كَراتها وبصلها وبطيخها الخ...  أرض العبودّية من أجل  إذا كان الشعب دائم التذمر مشتهًيا العودة إلى 

أرض العبودّية. ترتد إلى  اأرض الجديدة التي وعدهم بها حتى يسحب قلبهم إليها دون أن   

الرجال                                 16-1. 1. اختيار 

الصادرة إليهم                        20-17. 2. التعليمات 

تحركاتهم                                      25-21.  .3

تقريرهم                                       33-26.  .4

الرجال: 1. اختيار 
ترسلون. كل إسرائيل. رجًا واحًدا لكل سبط من آبائه  أرض كنعان التي أنا معطيها لبني  ليتجسسوا  ارسل رجاًا  الرب موسى قائًا:  "ثم كلم 

 واحد رئيس فيهم" ]2-1[.

اأرض بأنفسهم، فقد جاء هذا اأمر بناء على طلب الشعب نفسه، إذ يقول موسى النبي: ليتكشفوا  بإرسال رجال  إن كان اه قد أمر موسى 

الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها، فحسن خبًرا عن  ويردوا إلينا  اأرض،  ليتجسسوا لنا  نرسل رجاًا قدامنا   "تقدمتم إلَي جميعكم وقلتم دعنا 

الرب طلبتهم ونفذ موسى اأمر كطلب يلزم للشعب أن يسلك باإيمان ا بالعيان، لكن من أجل ضعفهم استجاب   الكام لدَي" )تث 1: 22-23(. كان 

تجربة النهم وااشتياق إلى أطعمة العبودّية من إغريغوريوس أسقف نيصص أن هذا اأمر قد تم بعد أن سقط الشعب في  الرب نفسه. وقد احظ القِديس   

الشهوة )للحم( قد المرتفعة فوق مثل هذه  مواعيد اه. يقول القِديس: ]موسى بنفسه  فأراد اه أن يتذوق بعض رؤسائهم أطعمة  وكَرات وبصل... الخ،   لحم 

يتركون محبة العالم(، ويجعلون الحرفي، أي الذين  الروحي ا  يخرجون من مصر ) بالمفهوم  بالميراث الذي وعد اه به للذين  تكَرس تماًما للتمتع   

.]
[76]

اأرض ليصيروا معلمين عن اأمور الجميلة التي لهذه  الجواسيس  اأرض التي تفيض لبًنا وعسًا، لهذا أقام بعض  طريقهم نحو   

الممنوحة لهم من قبل اه، للبركات  عربوًنا  يشهدوا إخوتهم مقِدمين  فيقدرون أن  اأرض  ليذوقوا ثمر  اختار موسى اثني عشر من رؤساء الشعب 

تذوقوها فعًا وعملًيا. خيرات اه الداخلّية التي  خبرة، بل يقدمون للشعب من  نظرية وكلمات با  يقدموا فلسفات ومعتقدات   إذ يليق بالمعلمين ا أن 

يشوع، أن هوشع تعني يشوع )ع 8: 16(، وكالب بن يفنة )ع 6(. دعى موسى هوشع  ممتازان هما هوشع الذي ُدعي  الرجال اثنان  كان بين 

يشوع أي رمزًيا لهذا دعاه  أدرك أن الصاة الخاصة بإتمام الخاص قد تحققت  باختياره هوشع  يشوع فتعني "مخلص"، وكأن موسى   صاة: "خّلص"، أما 

البرّية يسوع أي مخلص. حًقا إنه مخلص، إذ يخلصنا ويقودنا من  چيروم: ]ا يدعى هوشع بل  يسوع" الذي هو المخلص الحقيقي. وكما يقول القِديس  " 

يسوع المسيح هو الذي يدخل الشعب الثاني- الذي يتكون منا يوجد رمز لأمور المقبلة، فإنه إذ  ترتليان: ]هنا  [. ويقول العامة 
[77]

الموعد أرض   إلى 

بنوالنا الحياة اأبدّية التي ليس شيء الموعد التي تفيض لبًنا وعسًا )خر 3: 8(،  أرض  برّية العالم زماًنا- إلى   نحن اأمم الذين كنا في حالة تيه في 

الصخرة أي وصايا بيسوع، أي بنعمة الناموس الجديد بعد أن نختن بسكين من  الشريعي، إنما   أحلى منها. لم يتم هذا خال الناموس أي خال التدبير 

 كو 10: 14([.
[78]

كثيرة1(  بالصخرة في أماكن  يرمز للمسيح   المسيح، إذ 

اأرض التي سيقود الشعب فاران إلى  أرسله من وادي  وُيعِلق القِديس أغسطينوس على تغيير اسم هوشع قائًا: ]لماذا أعطاه هذا ااسم عندما 

" )يو 14: 3([.
[79]

يسوع الحقيقي يقول "وأنا إن مضيت وأعددت لكم مكاًنا آتي وآخذكم إلًي  إليها؟ أن 
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والنصرة حتى نتمتع أما "كالب" فاسمه يعني "قلب"، أي يعمل العمل بكل قلبه في إخاص با خوف، واثًقا في إمكانية اه الُمقَدمة لنا للغلبة 

والعقارب لتدوسوا الحيات  يسوع عن الذين يتبعونه بإخاص "ها أنا أعطيكم سلطاًنا  أوريجينوس على هذا اأمر بقوله: ]يتحدث  بمواعيده. ُيعِلق العامة   

بواسطة الروحّية في السمويات  بالجراد، فيهب الغلبة على أجناد الشر  الجبابرة  يريد أن يقهر  معجزات!  يريد أن يصنع  قوة العدو" )لو 10: 19(.   وكل 

 )أف 6: 12([.
[80]

اأرض  سكان 

الموعد فإنه ا دخول لنا إليها أرض  يسوع- رب المجد- هو قائدنا في دخولنا إلى  الموعد، فإن كان  أرض  يشوع بكالب في الدخول إلى  ارتبط 

الحّرة التي تقبل العمل في البشرّية  باإرادة  يشوع بكالب هو التحام بالعمل اإلهي المجاني  ارتباط   ما لم يكن قلبنا )كالب( جاًدا ومخلًصا في الدخول. 

 اأعماق الداخلّية.

الصادرة إليهم: 2. التعليمات 
تشددوا" )ع 17، 20(. اصعدوا...  الرجال في كلمتين هما " هؤاء  الصادرة إلى  يمكننا تلخيص التعليمات 

يشهدوا للحق أن اأرض والساكنين فيها. هكذا يليق بالمعلمين لكي  ينظرون  واطلعوا الجبل" ]17[، ومن خال الجبل  اصعدوا من هنا...  أوًا: "

اأرض الجديدة بصيرتهم الداخلّية على  وارتفاعهم على جبل الوصّية اإلهّية فُتحِلق نفوسهم في السمويات، وتنفتح  يتذوقوه بصعودهم من هنا بقلوبهم   

الراعي مغموًسا واختبروها بأنفسهم. حًقا إن بقي  نظروها  الخيرات التي  لرعيتهم من  فيقدموا  الميراث اأبدي  عربون  يختبرون   وسكانها وأمجادها. بهذا 

المرتفعات العالية ويقِدم لهم يرتفع على الجبل، كيف يقدر أن يسحب قلوب شعب اه نحو  اأرضّية والمطالب اليومّية ولم   مع رعيته في ااهتمامات 

 اأبديات؟

اأرض حتى يكون هو نفسه نصيبهم، فا لعله لهذا السبب لم يسمح اه للكهنة والاوّيين في العهد القديم أن يكون لهم نصيب مع إخوتهم في 

ن كانت خاصة يرتبك الكهنة باأمور المادّية حتى واإ مرارة ما أصعب على اه أن  اإداريات والماديات بل ينشغلون باه وحده. أقول في  يرتبكون في   

ليتفرغوا هم للصاة وخدمة الكلمة )أع 6: 4-1(. الموائد للشمامسة  تركوا خدمة  بالرسل الذين  يمتثلوا   بالكنيسة. إنه ينبغي عليهم أن 

برجاء في تحقيق وعود بقوة واثًقا  اأرض" ]20[... ا يقف اأمر عند الصعود بل ينبغي أن يتشدد قلب المعلم  فخذوا من ثمر  تشَددوا  ثانًيا: "

روح اليأس في حياة المعلمين من البشرّية هذه العطّية. ليس شيء يحطم الخدمة مثل دخول   اه، متذوًقا بنفسه عطّية اه له، مؤمًنا باه القادر أن يهب 

يوحنا الذهبي مواعيده المقَدسة. وكما يقول القِديس  البشرّية نحو  القادرة على رفع كل  نرى يّد اه القوّية   جهة أنفسهم أو رعيتهم. فإنه يليق بنا أن 

عزمه وا ييأس من خاص الضالين من القطيع، بل دائًما يباحث نفسه قائًا: "عسى أن يعطيهم اه الراعي أن يكون نبيًا، ا يخور   الفم: ]يجب على 

 تي 2: 25([.
[81]

فيستفيقوا من فخ إبليس2( " لمعرفة الحق،   توبة 

تحركاتهم:  .3
وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي صعدوا إلى الجنوب  الرجال "من برّية صين إلى رحوب في مدخل حماة" ]21[، ثم " صعد 

الرمان والتبن" بالدقرانة بين اثنين مع شيء من  وحملوه  زرجونة بعنقود واحد من العنب  وقطعوا من هناك  وأتوا إلى أشكول   وتلماي بنو عناق... 

.]23-22[ 

الرجال هكذا: تحركات  كانت 

تحوي داخلها قادش صحراوّية تقع في الحدود الجنوبّية لكنعان )عد 34: 3-4( ويهوذا )يش 15: 1(  صعدوا من برّية صين، وهي منطقة  أ. 

فاران أو على حدودها عند برّية  جزًءا من  غرًبا، وهي إما تمثل   )عد 20: 1، 27: 14، 33: 36، تث 32: 51( وعلى حدود آدوم 
[82]

ومريبة  
[83]
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.  قادش

يرى أيًضا أنها تعني برّية سين Sin والتي  تجربة وبين  أوريجينوس- عليقة أو  برّية صين Zin التي تعني- عند العامة  يلزمنا أَا نخلط بين 

عبارة عن كومة رمال عند سفح جبل التيه الرملة،  اأخيرة قد أخذت اسمها عن إله القمر سين. وهي حالًيا في الغالب دبة  يرى  تجربة. غير أن البعض   

بلغوا إليها بعد عبور البحر اأحمر من إيليم )خر 16: 1( إلى رفيديم. للمرة اأولى للشعب حيث  أنزل اه المن  البرّية   في الجنوب. في هذه 

الحرب بين رجال داود دارت  تقترب من الحدود الشمالية لكنعان. وفيها  أرامّية  عبري معناه "مكان رحب أو متسع". وهي مدينة  ب. رحوب: اسم 

 والعمونّيين )2 صم 10: 8( حيث كانت ُتدعى "بيت رحوب".

وحوالي 30 ميل شمال حوالي 130 ميل شمال دمشق  أما قوله "في مدخل حماة"، فإن حماة هي بعينها المدينة الحالية التي تسمى حماة، تقع 

والشرقّية الغربّية  الوادي الطويل الذي يقع بين سلسلتي جبال لبنان  الطريق المؤدي إلى حماة ربما يكون  يرى البعض قوله "في مدخل" يعني عند   حمص. 

الطريق إلى حماة.  والذي فيه يمتد 

أربع" )تك 23: 2(، كانت تبع يهوذا )يش 15: 48، 54(. بنيت سبع قرية  عبري يعني "صحبة أو رباط"، كانت تسمى قديًما " ج. حبرون: اسم 

وفرعون )مز 78: 12، 43(. صوعن )تانيس( في مصر، المدينة التي تمت فيها المفاوضات بين موسى  سنوات قبل   

سارة، ممرا بعض الوقت )تك 13: 18، 35: 27( هناك ماتت  بجوارها تحت بلوطات  إبراهيم إذ سكنها  حبرون قائمة على اأقل في أيام  كانت 

تغَرب إسحق ويعقوب زماًنا )تك 35: 27، 37: 14(. اشتراها من بني حث )تك 23: 2-20(. فيها أيًضا  قبًرا،  مغارة المكفيلة لتكون  إبراهيم  واشترى   

يشوع الذي غلبهم وقتلهم أورشليم ضد  يرموت ولخيش وعجلون مع أدوني صادق ملك  هوهام الذي تحالف هو وملوك  يشوع بن نون كان ملكها   في أيام 

فوجد فيها من سكانها بعد غزو كنعان )يش 14: 12(. طالب كالب بها )قض 1: 10، 20-19(، وأعادوا بناءها،  الهاربين   )يش 10(. لكن عاد بعض 

كرسي لداود في بدء حكمه، حيث ملك فيها حبرون أول   وُأعطيت للكهنة كإحدى مدن الملجأ )يش 20: 7، 21: 10-13، 1 أي 6: 54-57(. كانت 

سنوات ونصف )2 صم 1: 1-3، 11: 32، 5: 1-5(. وفيها دفن أبنير )2 صم 3: 32(، وفيها عصى أبشالوم أباه )2 صم 15: 10-7(.  سبع 

الرومان عام 68 م. أحرقها  واسترجعها يهوذا المكابي )1 مك 5: 65(.   حصنها رحبعام 2 أي 11: 2، 5(. وقعت أثناء السبي في يدي بني أدوم، 

أورشليم و5, غرب  إبراهيم خليل اه )يع 2: 23(، تعلو 3040 قدًما فوق البحر، على بعد 19 ميل جنوب  حالًيا تسمى مدينة الخليل نسبة إلى 

.
[84]

وزيتون كروم  بجوارها مع  كبيرة  وعشرة آبار  ينبوع ماء  يوجد 25  غرب بيت.   13 ميل جنوب 

.
[85]

كرسًيا أسقف كاثوليكي القرن الثاني عشر  حبرون في  كانت 

الرجال عنقود عصره حينما أحضر منه  يعرف إن كان هذا ااسم قديًما قبل موسى النبي، أم حمل ااسم في  عنقود"، وا  د. أشكول: تعني "

بكرومها. مشهورة  تزال هذه المنطقة  حبرون غالًبا يقع في شمالها، وا  قريب من   العنب. وهو وادي 

طريق ذهبوا إلى أشكول. إنها  الجبابرة الثاثة أبنا عناق، ثم  حبرون حيث وجد  برّية صين إلى رحوب عند مدخل حماة ثم  الرجال من  لقد انطلق 

التجارب والضيقات توجد  برّية صين أي حيث  طريقها من  تريد أن تعبر إلى الملكوت لتنال السيد المسيح نفسه كعنقود عنب يهب حياة. إنها تبدأ   كل نفس 

ومفرًحا، يجد نفسه عند والطريق الضيق يصير بالنسبة للمؤمن رحًبا  تعزية،  التجربة إلى   ا لتعيش في كآبة وتذمر بل تدخل إلى رحوب حيث تتحَول 

الوحيد ومع إخوته حبرون أي حياة "الصحبة" مع اه في ابنه   مدخل حماة حيث ينعم بالحماية اإلهّية مختفًيا في مسيحه صخر الدهور. هنا يدخل إلى 

الشريرة أن تعوقه عن العبور إلى أشكول ليحمل في قلبه عنقود الحياة! اأرواح  الجبابرة أي  يسوع ربنا فا يقدر بنو عناق   أيًضا في المسيح 

وفرحه، فيلتقي ببني عناق المقاومين لملكوت اه، الممتزجة بسام المسيح  التجارب  إذن ا يستطيع أحد أن يعبر إلى وادي أشكول إَا خال 

الروحّية )أف 6: 12(. مصارًعا ليس مع لحم ودم بل مع أجناد الشر   

يشوع وكالب، وكأن الرجان فهما  مواعيد اه. أما  الواحد على خشبة ليدخا بها إلى الشعب معلنين تحقيق  الرجان العنقود  في أشكول حمل 
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يسوع المسيح المخلص الذي يحمله مملوء إخاًصا. إنه صليب  يسوع" المسيح ربنا ويحمله المؤمن بقلب )كالب(   الصليب واهب الحياة إنما يحمله "

قوة قيامته. كشركة آام مع سيده ليدخل معه إلى   المؤمن 

اإرسالّية الصالحة، هذا قادوا  يشوع أحد الذين  إغريغوريوس أسقف نيصص عن هذا العنقود المحمول على الخشبة قائًا: ]كان  يتحَدث القِديس 

اأرض خال عنقود خيرات  برهاًنا على  موثوًقا فيه، مع تأكيدات. تطَلع إليه موسى فصار فيه رجاء ثابت نحو اأمور العتيدة، إذ رأى  تقريًرا   الذي قَدم 

تدرك ما رآه وكيف ثبت رجاءه. ما هو وترى العنقود معلًقا على الخشبة  اأرض  يخبرك عن  يشوع  الدقرانة. حًقا إذ تسمع  يشوع على   العنب الذي حمله 

كشراب يهب خاًصا للمؤمنين! لقد تحدث موسى معنا عنه اأخيرة، الذي سكب دمه   عنقود العنب المعلق على خشبة إَا ذاك العنقود الذي ُعِلق في اأيام 

.]
[86]

شربته" )تث 32: 14(، قاصًدا بهذا اآام المخلصة الرمز "دم العنب   في موضع آخر قائًا خال 

،
[88]

يرينيئوس ، واإ
[87]

المرتفع على الصليب مثل القِديسين: يوستين الشهيد كرمز للسيد المسيح  لقد تحَدث كثير من اآباء عن هذا العنقود 

.
[91]

أوريجينوس ، والعامة 
[90]

اإسكندري كليمندس  ، واإ
[89]

 وهيبوليتس

الموعد معلًقا على أرض  وجاءوا به من  إسرائيل،  أرسلهم، شعب  الرب عنقود عنب، هذا الذي صلبه الذين  يقول القِديس أغسطينوس: ] ُدعي 

.]
[92]

 عصا كما لو كان مصلوًبا

الجواسيس إلى وادي العنب كأمر اه. ما أرسل موسى  إمبروسيوس: ] أعطى اه لنفسه لقب عنقود العنب بصوت النبي، حينما  ويقول القِديس 

ثمرة الكرمة التي ُجِبَلت من مصر أي من الشعب اليهودي، ونما  الوادي إَا اتضاع الجسد وثمار اآام! إنني أعتقد أنه ُدعي عنقود أنه جاء من   هو هذا 

.]
[93]

 لصاح العالم

ثماًرا من السماء عربوًنا للحياة السماوّية، إذ يقول: ]ليتنا ا نحتقر السماء!... فإنه أحضر إلينا  فيرى في هذا العنقود  يوحنا فم الذهب  أما القِديس 

السموات )في 3: 20(، اأمور التي علمنا إياها بولس وكل جماعة ومواطنة  الروح" )2 كو 1: 22(،  حرارة  محموًا على عصا بل "  ليست عنقود عنب 

المراحم" )2 كو 1: 3(، ابن اه يسوع ابن "أب  أحضرا هذه الثمار بل  يشوع بن نون هما اللذان  الكرامون العجيبون. إنه ليس كالب بن يفنة وا  الرسل،   

.]!
[94]

ثمارها أي تسبيحاتها  الذي يحضر كل فضيلة، فيجلب من السماء كل 

تقريرهم:  .4
وأرعبوا ارتعبت من بني عناق  خيرات لكنها  الرجال إلى قسمين، الغالبية العظمى لم تستطع أن تنكر ما رأته من  التقرير الُمقَدم من  انقسم 

أرسلتنا إليها، وحًقا إنها تفيض لبًنا وعسًا اأرض التي  التقرير هكذا: "حًقا قد ذهبنا إلى  وانحطوا إلى اليأس. لقد جاء  ففقدوا رجاءهم   الجماعة معهم 

الجبابرة بني اأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جًدا، وأيًضا قد رأينا بني عناق هناك... وقد رأينا هناك  ثمرها. غير أن الشعب الساكن في   وهذا 

يشوع فقال: "إننا نصعد كالجراد وهكذا كنا في أعينهم" ]27-28، 33[. أما القسم الثاني الذي كان يضم كالب مع  الجبابرة فكنا في أعيننا   عناق من 

 ونمتلكها أننا قادرون عليها" ]30[.

إغريغوريوس أسقف نيصص عن هذين القسمين قائًا: ]من ناحية أولئك الذين ُيقِدمون رجاًء في اأمور الصالحة إنما هي العلل تحَدث القِديس 

بالرجاء الصالح وتقاوم اإيمان تزدري  توجد العلل التي للمضاد هذه التي  أخرى  الخيرات الُمعَدة لنا. ومن ناحية  الرجاء في   التي تتولد من اإيمان وثبات 

.])
[95]

باأرض )المقَدسة تقريًرا يليق  الرجل الذي قَدم  تقرير المقاومين بل قبل  المقررة. أما موسى فلم يثق في   في اأمور 

مكانياتهم الطبيعّية ينظرون إلى أنفسهم واإ المؤمنون فا  الجبابرة بني عناق، أما  كجراد أمام  كانوا  حًقا لقد رأى غير المؤمنين في أنفسهم أنهم 

الروحّيين(. يقول العامة الجبابرة )إبليس وجنوده  للجراد غلبة على  وروحه الساكن فيهم يسندهم فيعطي  البشرّية بل إلى اه الذي يتقدمهم   

الوراء، نتراجع إلى  متردًدا أو ضعيًفا فإننا  جبابرة، خاصة إن كان إيماننا  كجراد وهم  البشرّية بالشيطانّية نجد أنفسنا  قارَنا الطبيعة  أوريجينوس: ]إن   
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يصيرون كا شيء أمامنا. حًقا لنسمع ما قيل "إن ُسَر بنا يشوع( وآمنا بكامه وامتأنا إيماًنا به  يسوع ) جراًدا. لكننا إن تبعنا  جبابرة ونحن  ويصيرون هم   

.]
[96]

وثمارها عجيبة اأرض" )14: 8(، أنها جيدة جًدا  الرب يدخلنا إلى هذه   
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 شهوة الرجوع إلى العبودیة –األصحاح الرابع عشر 
إذ قدم الرجال تقاریرهم عن األرض وخیراتها وسكانها حدث تذمر وسط الشعب وبكاء 

مشتاقین الرجوع مرة أخرى إلى العبودیة تحت قیادة جدیدة غیر موسى النبي. 
 ٤ - ١ تذمر الشعب    – ١
 ١٠ - ٥ محاولة تهدئتهم   – ٢
 ١٢ - ١١ تهدیدات اهللا بإبادتهم   – ٣
 ١٩ - ١٣ موسى یشفع فیهم   – ٤
 ٣٥ - ٢٠ حرمانهم من أرض الموعد  – ٥
 ٣٩ - ٣٦ موت الرجال األشرار   – ٦
 ٤٥ - ٤٠ تأدیب الرب لهم   – ٧

 تذمر الشعب – ١
اهتم الشعب بتقریر الرجال األردیاء الذین بعثوا فیهم روح الخوف ولم یسمعوا لكلمة 
اهللا ووعوده، فامتألت حیاتهم قلًقا وصاروا یصرخون ویبكون كل اللیلة ال لیطلبوا معونة اهللا 
وٕارشاده بل متذمرین على موسى وهرون، مشتهین التخلص منهما والرجوع مرة أخرى إلى 

العبودیة. عللوا سّر قلقهم واضطرابهم بخروجهم من أرض العبودیة أو قیادة موسى وهرون لهم 
 أن القدیس یوحنا الذهبي الفمولم یدركوا أن ما أصابهم إنما هو من عدم إیمانهم. لهذا یؤكد 
]. إن سّر مرارتهم لیس في Ïاإلنسان ال یقدر أحد أن یؤذیه ما لم یؤِذ اإلنسان نفسه بنفسه

الظروف المحیطة بهم وال القیادة التي تتعهدهم بل في مرض القلب الداخلي وانحراف النفس عن 
رعایة خالقها. 

ما أقسى قلب اإلنسان، فإنه عوض ذبیحة الشكر التي یقدمها هللا الذي حرره من 
لْیَتَنا ُمْتَنا ِفي العبودیة وتعهد في بریة هذا العالم لیدخل به إلى كنعان الجدیدة یتذمر قائالً : "

َأْرِض ِمْصَر َأْو لْیَتَنا ُمْتَنا ِفي َهَذا الَقْفرِ ! َوِلَماَذا َأَتى ِبَنا الرَّبُّ ِإلى َهِذِه اَألْرِض ِلَنْسُقَط ِبالسَّْیِف؟ 
. )٣، ٢!" (عَتِصیُر ِنَساُؤَنا َوَأْطَفاُلَنا َغِنیَمةً . َألْیَس َخْیرًا لَنا َأْن َنْرِجَع ِإلى ِمْصَر؟

Ï "سبق أن ترجمت هذا المقال تحت عنوان "من یقدر أن یؤذیك؟ 
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َقال َ"لقد رأوا أن عالج الموقف هو إبادة القیادة الحالیة وٕاقامة قیادة حسب أهوائهم، إذ 
. أرادوا أن یتخلصوا من موسى وهرون )٤" (عَبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ : «ُنِقیُم َرِئیسًا َوَنْرِجُع ِإلى ِمْصرَ »

) لیجدوا قیادة تسلك حسب أهوائهم. ١٠كما من یشوع وكالب بالرجم (ع
الجاسوسین، إذ فضال أن ینطقا بالحق ولو كان الثمن القدیس أمبروسیوس امتدح 

) عن أن یفعال مثل بقیة الجواسیس الذین أرضوا الشعب على حساب ١٠: 14رجمهما (عد 
الحق. یقول القدیس: [فضال أن ُیرجما كما هددهما الشعب عن أن یتراجعا عن ثباتهما المملوءة 

.]، [فّضل الرجالن الصالحان المجد (اإللهي) عن األمان، أما األشرار ففضلوا األمان Ðفضیلة
 .]Ñعن الفضیلة

  محاولة تهدئتهم– ٢
لم یكن أمام موسى وهرون إالَّ أن یسقطا على وجهیهما أمام كل الجماعة عالمة 
العجز التام عن التصرف معهم، ولصرف روح الغضب لیس فقط عن الجماعة المتذمرة بل 

وعن اهللا الذي یؤدبهم ال محالة بسبب التذمر المستمر. حًقا ما أجمل روح اإلتضاع فهو زینة 
الراعي، خالله یصرف كل تذمر عن حیاة شعبه، وبه یشفع لدى اهللا عنهم. 

مزج موسى وهرون إتضاعهما بروح الحكمة وقوة اإلقناع إذ قدما شوع وكالب اللذین 
اَألْرُض الِتي َمَرْرَنا ِفیَها "ذاقا عربون الوعد ونظرا األرض لیشهدا أمام الجماعة. لقد قاال: 

ِلَنَتَجسََّسَها َجیَِّدٌة ِجّدًا ِجّداً . ِإْن ُسرَّ ِبَنا الرَّبُّ ُیْدِخلَنا ِإلى َهِذِه اَألْرِض َوُیْعِطیَنا ِإیَّاَها َأْرضًا َتِفیُض 
لَبنًا َوَعَسالً . ِإنََّما ال َتَتَمرَُّدوا َعلى الرَّبِّ َوال َتَخاُفوا ِمْن َشْعِب اَألْرِض َألنَُّهْم ُخْبُزَنا. َقْد َزال َعْنُهْم 

. )٩-٧" (عِظلُُّهْم َوالرَّبُّ َمَعَنا. ال َتَخاُفوُهمْ 
لقد شهدا لمواعید اهللا أنها غنیة وصادقة، تعطى للقلوب المملوءة إیماًنا، موضع سرور 

اهللا، ال یستطیع عدو الخیر أن یفقدنا إیاها ما دمنا نسرع إلیها برجاء بغیر إضطراب. 
أمام هذا اإلتضاع وهذه الشهادة لألسف إزداد الشعب تذمًرا فطلبوا رجم الشاهدین 

 ")، أما اهللا فأعلن مساندته لرجاله المؤمنین اآلب ورئیس الكهنة والشاهدین، إذ ١٠األمینین (ع
. إنها مساندة إلهیة عالنیة حین )١٠" (عَظَهَر َمْجُد الرَّبِّ ِفي َخْیَمِة اِالْجِتَماِع ِلُكلِّ َبِني ِإْسَراِئیل

رفضهم الناس ولو بإجماع كان اهللا معهم یسندهم ویرافقهم. 

2  Duties of the Clergy 3: 8 (54). 
3  Ibid 3: 8 (56). 
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 تهدیدات اهللا بإبادتهم – ٣
َحتَّى َمَتى ُیِهیُنِني "إذ تمادى الشعب في تذمره كعادته إلتزم اهللا بالتهدید قائًال لموسى: 

َهَذا الشَّْعُب َوَحتَّى َمَتى ال ُیَصدُِّقوَنِني ِبَجِمیِع اآلَیاِت الِتي َعِملُت ِفي َوَسِطِهْم؟ ِإنِّي َأْضِرُبُهْم 
.  )١٢، ١١!" (عِبالَوَبِإ َوأُِبیُدُهْم َوُأَصیُِّرَك َشْعبًا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنُهمْ 

كعادته لم ینفذ التأدیب في الحال لكنه یعرض األمر على نبیه موسى، ففي هذا كشف 
عن معامالت اهللا مع اإلنسان أنه یود أن یصادقه، یكشف له عن إسراره ویحدثه في تصرفاته 

خاصة مع البشریة. هذا ما فعله اهللا مع إبراهیم حین أراد اهللا معاقبة سدوم وعمورة، إذ قال: "هل 
). بهذا یقدم اهللا لنا مفهوًما حًیا للرعایة، فإن كان ١٧: ١٨أخفي عن إبراهیم ما أنا فاعله؟!" (تك

اهللا كلي الحكمة والراعي الصالح وحده ال یخفي تدابیره عن خدامه، كیف یمكن إلنسان مهما 
بلغت رتبته الكهنوتیة أو قامته الروحیة أن یسلك بفكٍر فردي دون مشاركة إخوته وشركائه في 

الخدمة؟! 
ولعل اهللا أراد بعرضه هذا األمر على موسى أن یعطیه الفرصة لینذر الشعب لعلهم 

یقدمون توبة فیغفر لهم، أو لعله أراد أن یعطي فرصة جدیدة لموسى النبي أن یشفع عن الشعب 
المقاوم له فیتزكى باألكثر إذ یطلب لهم أكثر مما لنفسه. لقد وقف قبًال أمام اهللا حین حمي 

غضب اهللا على شعبه وتشفع فیهم قائالً : "اآلن إن غفرت خطیتهم وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي 
). ففاق بحبه هذا في عیني اهللا عن كل ما فعله من آیات وعجائب، وتزكى ٣٢: ٣٢كتبت" (خر

في عیني السماء واألرض. لقد تكرر األمر كثیًرا فصارت حیاة موسى أشبه ببخوٍر مقدس أو 
صالة دائمة عن شعبه. هذا ما أعطاه مكانة لدى اهللا، حتى صار اهللا یسمع له، إذ یقول له: 

"هذا األمر أیًضا الذي تكلمت عنه أفعله، ألنك وجدت نعمة في عیني وعرفتك باسمك" 
: [إن كان العالمة أوریجینوس). تضرع موسى لدى اهللا فغّیر أحكامه، وكما یقول ١٧: ٣٣(خر

لدى اهللا أسباب للسخط ضد اإلنسان، فإنه بابتهاالت اإلنسان وتضرعاته یهدأ هذا الغضب، 
حتى یحصل اإلنسان من اهللا على تغییر األحكام التي سبق فأصدرها، إذ أن لطف اهللا الذي 

 ].Òیتبع الغضب یظهر مكانه موسى لدى اهللا

 في تهدیدات اهللا للشعب یحمل نبؤة تحققت بمجيء السید العالمة أوریجینوسویرى 
المسیح وقبوله شعب آخر من األمم غیر الیهود، إذ یقول: [هذا التهدید لم یأت عن غضب اهللا 

4  In Num., hom 8: 1. 
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إنما هو نبوءة. فإنه یجب أن ُتختار أمة أخرى من بین شعوب األمم، لكن هذا ال یتهم بواسطة 
]. Óموسى...ألن الشعب (الجدید) ال یحمل اإلسم الموسوي بل إسم المسیح

 موسى یشفع فیهم – ٤
برز في هذا السفر كما في سفر الخروج شخصیة موسى كشفیع عن شعبه لدى اهللا، 

. إنها صورة رمزیة لشفاعة السید )١٩" (عِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتكَ  "إذ یقول 
المسیح الكفاریة عن خطایا البشریة لدى اآلب خالل دمه الكریم، إذ یصرخ على الصلیب: "یا 

أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعرفون ماذا یفعلون".  
َألنَّ الرَّبَّ لْم "في شفاعة موسى یذكر الرب أوًال بالشعوب الشامتة التي تتعثر قائلة: 

. كما یذكره )١٦" (عَیْقِدْر َأْن ُیْدِخل َهَذا الشَّْعَب ِإلى اَألْرِض الِتي َحلَف لُهْم َقَتلُهْم ِفي الَقْفرِ 
وِح َكِثیُر اِإلْحَساِن َیْغِفُر "برحمته وطول أناته:  َفاآلَن ِلَتْعُظْم ُقْدَرُة َسیِِّدي َكَما ُقلتَ : الرَّبُّ َطِویُل الرُّ

الذَّْنَب َوالسَّیَِّئَة لِكنَُّه ال ُیْبِرئُ . َبل َیْجَعُل َذْنَب اآلَباِء َعلى اَألْبَناِء ِإلى الِجیِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ . 
. یذكره بكلماته فإن اهللا یصفح عن )١٩-١٧(ع" ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتكَ 

اآلباء منتظًرا توبتهم فإن لم یتوبوا یصفح عن أبنائهم أیًضا من أجل طول أناته لكن إن صممت 
. هكذا تظهر طول Ôاألجیال التالیة على عدم التوبة بل سلكو طریق آبائهم الشریر عندئذ یؤدب

 تعلیق جمیل على ذلك بالنسبة لطول أناة اهللا على وللقدیس چیرومأناة اهللا على البشریة. 
اإلنسان إذ یرى اهللا ال یعاقب اإلنسان في الحال على فكره الطاريء وال على الجیل األول حینما 

یتقبل الفكر إلى حین لكنه یؤدب على الجیل الثالث والرابع حینما تتحول األفكار إلى أعمال 
وٕالى عادات، إذ یقول: [هذا یعني أن اهللا ال یعاقبنا في الحال على أفكارنا ونیاتنا بل یرسل 

]. Õالتأدیب على أوالدهم أي على األفعال الشریرة وعادات الخطیئة النابعة منهم

 حرمانهم من أرض الموعد – ٥
قبل الرب شفاعة موسى النبي فلم یبد الشعب لكنه لم یسمح لهم بدخول أرض الموعد، 

َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلكَ . َولِكْن َحيٌّ َأَنا َفُتْمُأل ُكلُّ اَألْرِض  "إنما أعطى الوعد ألوالدهم إذ یقول: 
یَِّة  ِمْن َمْجِد الرَّبِّ ِإنَّ َجِمیَع الرَِّجاِل الِذیَن َرُأوا َمْجِدي َوآَیاِتي الِتي َعِملُتَها ِفي ِمْصَر َوِفي الَبرِّ

5  Ibid. 
Ô  ،١٩٨١راجع تفسیر سفر الخروج. 

7  Epis. 130: 9. 
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َوَجرَُّبوِني اآلَن َعَشَر َمرَّاٍت َولْم َیْسَمُعوا ِلَقْوِلي لْن َیُروا اَألْرَض الِتي َحلْفُت ِآلَباِئِهمْ . َوَجِمیُع 
. مستثنًیا یشوع وكالب من أجل إیمانهما بوعده. )٢٣-٢٠" (عالِذیَن َأَهاُنوِني ال َیُروَنَها

اهللا یصفح عن خطایانا عندما نتوب لكني یؤدب لیس كأجرة للخطیئة، فقد دفع الثمن 
بالكامل على الصلیب وٕانما لكي نتذوق من ثمارها المرة فال نعود إلیها. لیس منا من یحتمل 
ثمرة خطایاه كما هي ألنها موت أبدي لكن من أجل كثرة مراحمه یترك بعض اآلثار تعمل 

لمضایقتنا إلى حین وقدر إحتمالنا فنكره الخطیئة، وندرك أنها خاطئة جًدا. 
صفح اهللا لنه یؤدب عوض األربعین یوًما التي تجسو فیها األرض یبقون أربعین عاًما 

)، یؤَدبون فیها سنة كاملة عن كل یوم!! قد یتساءل أحدنا: ألیس في ٣٤في البریة تائهین (ع
 على العالمة أوریجینوسهذا نوع من القسوة أن یؤدب اإلنسان سنة عن الیوم الواحد؟ یجیب 

هذا السؤال قائالً : [إن كان اإلنسان یجرح بالسیف في أقل من ساعة فیتعرض آلالٍم كثیرة 
تصیب جسده وعظامه فیحتاج إلى فترة عالج طویلة، وربما تحدث له مضاعفات وتترك 

الجراحات آثاًرا أو عاهات، ألیس هذا ما یحدث أیًضا مع النفس حین یجرحها سیف الخطیئة أو 
)؟! ١٦: ٦كما یقول الرسول: "سهام الشریر الملتهبة ناًرا" (أف

آه لو أمكننا أن نرى في كل خطیئة نرتكبها كیف یجرح اإلنسان، وكیف تسبب 
الكلمات الردیئة آالًما؟! ألم نقرأ: قیل أن السیف في جرحه أهون من اللسان؟! إذن باللسان 

تجرح النفس، وباألفكار الشریرة والشهوات الدنسة تنكسر النفس وتتحطم بأعمال الخطیئة. لو 
]. Öاستطعنا أن نرى األمور كما هي ونشعر بجراحات النفس لكنا نقاوم الخطیئة حتى الموت

هذا التأدیب قائالً : [یجب على كل خاطيء أن على  أیًضا العالمة أوریجینوسویعلق 
یعاني عاًما من الشقاء مقابل كل یوم من الخطیئة، فكم من السنین تقابل األیام التي نعیشها في 

الخطیئة یلزم أن نمر بها في العقاب نحن الذین نخطيء كل األیام وال یمر علینا یوم بدون 
 ].×خطیئة؟!

على أي األحوال إذ قبل الشعب "عدم اإلیمان" ذاقوا ثماره المرة من حالة رعب، إذ 
، وحالة خسارة وفقدان إذ )٣١: ١٣" (ال َنْقِدْر َأْن َنْصَعَد ِإلى الشَّْعِب َألنَُّهْم َأَشدُّ ِمنَّا "قالوا 

)، وسقطوا تحت التأدیب أربعین عاًما عوض األربعین یوًما ٣٠حرموا من أرض الموعد (ع
" ِفي َهَذا الَقْفِر َیْفُنوَن َوِفیِه َیُموُتونَ  ")، بل وصاروا تحت حكم الموت، إذ قال الرب ٣٤(ع

8  In Num., hom 8. 
9 Ibid. 
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ِإنَُّكْم َقِد اْرَتَدْدُتْم َعِن الرَّبِّ َفالرَّبُّ ال  ". أما سّر هذا كله فهو أنه بالخطیئة یفارقهم الرب: )٣٥(ع
. فقدوا الرب سّر قوتهم وسالمهم وفرحهم ومكافأتهم بل وحیاتهم. )٤٣" (عَیُكوُن َمَعُكمْ 

 موت الرجال األشرار – ٦
إذ كان الشعب في مرحلة الطفولة الروحیة ال یؤمون إالَّ بما یعاینه ویلمسه، لهذا سمح 

) حتى یدرك الكل ماذا یفعل عدم اإلیمان بهم. ٣٧الرب بضرب الرجال العشرة بالوباء فماتوا (ع

 تأدیب الرب لهم – ٧
ندم الشعب على تذمره وبكوا جًدا، لكنهم عوض الطاعة أصروا على الصعود إلى 

أرض الموعد. حذرهم موسى النبي لكنهم أصروا فأهلكهم العمالقه والكنعانیون. 
حًقا ما أعجب اإلنسان إذ یطلب الرب منه أن یصعد، فیخاف ویرتعب في عدم 

إیمان، وٕاذ یحذره من الصعود یخرج من تلقاء ذاته فیهلك!! 
لقد ضربهم الكنعانیون مع العمالقة حتى إلى مدینة حرمة التي تعني "موضع مقدس 

: ٢١أو محّرم"، وهي مدینة لیست ببعیدة عن قادش. وقد استولى علیها العبرانیون فیما بعد (عد
: ١٥؛ یش١٧: ١)، وقد صارت من نصیب یهوذا لكنها ُنقلت فیما بعد إلى شمعون (قض٣

). وكانت عزیزة لدى داود النبي عندما كان طریًدا، إذ أرسل أصدقائه هناك جزًءا ٤: ١٩، ٣٠
). ٣٠: ٣٠صم١من غنائم صقلغ (
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 وصایا للتقدیس –األصحاح الخامس عشر 
إذ انكسر الشعب أمام العمالقة والكنعانیون إلى حرمة أي إلى "الموضع المقدس"، قدم 

اهللا لهم وصایا التقدیس، وكأنه أراد أن ینسیهم السقوط ال في استهتار أو استهانة وٕانما خالل 
"الحیاة المقدسة" التي تهبهم الغلبة الروحیة، فحدثهم عن: 

 ٢١ - ١ تقدیم ذبائح ومحرقات   – ١
 ٢٦ - ٢٢ محرقة خطیة السهو العام  – ٢
 ٣١ - ٢٧ ذبیحة خطیة السهو الخاص  – ٣
 ٣٦ - ٣٢ تقدیس السبت    – ٤
 ٤١ - ٣٧ العصابة اإلسمانجونیة   – ٥

 تقدیم ذبائح ومحرقات – ١
نترك الحدیث عن الذبائح والمحرقات والتقدمات في تفاصیلها ورموزها لسفر الالویین، 

لكننا نالحظ في حدیثه هنا: 
ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل: َمَتى ِجْئُتْم ِإلى َأْرِض  "◌ً : یبدأ حدیثه مع موسى النبي بقوله: أوال

 مكرًرا هذه العبارة مرة أخرى (ع )٣، ٢" (ع َوَعِملُتْم َوُقودًا ِللرَّبِّ ،َمْسَكِنُكُم الِتي َأَنا ُأْعِطیُكمْ 
). كأن اهللا بعد أن أعلن تأدیبهم بعدم الدخول إلى أرض الموعد أراد أن یؤكد لهم أن ما ١٧

یهبه ألوالدهم إنما یعطیه لهم، فیرفع من حیاتهم المعنویة ویبعث فیهم الرجاء من جدید، فال 
یكملوا الطریق في البریة بنفٍس محطمة! لقد أراد لهم أالَّ یفكروا كثیًرا في سقطات الماضي 

ومرارته بقد ما یستعدوا للمكاسب الروحیة المقبلة والتمتع بوعود اهللا األمینة. فإن كان عصیانهم 
هو سّر انكسارهم الحالي والماضي، فإن عبادتهم الروحیة هي العالج، لهذا حدثهم عن الذبائح 

والتقدمات. 
: أوضع لهم هنا قبوله األمم معهم كأعضاء في الكنیسة المقدسة تشاركهم ثانًیا

َأیَُّتَها الَجَماَعُة لُكْم َوِللَغِریِب النَّاِزِل ِعْنَدُكْم َفِریَضٌة َواِحَدٌة َدْهِریٌَّة "عبادتهم وشریعتهم، إذ یقول: 
ِفي َأْجَیاِلُكمْ . َمَثُلُكْم َیُكوُن َمَثل الَغِریِب َأَماَم الرَّبِّ . َشِریَعٌة َواِحَدٌة َوُحْكٌم َواِحٌد َیُكوُن لُكْم َوِللَغِریِب 

. )١٦، ١٥" (عالنَّاِزِل ِعْنَدُكمْ 

 محرقة خطیة السهو العام – ٢
تقدم ذبیحة عن السهو الذي تسقط فیه الجماعة... 
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مع أن ما حدث كان سهًوا لكن الجماعة تلتزم بتقدیم ذبیحة أوًال للكشف بطریقة 
ملموسة عن أهمیة الحیاة المقدسة في الرب وبشاعة الخطیئة حتى وٕان ارتكبت سهًوا. ثانًیا 

السهو یكشف عن عدم مباالة اإلنسان وعدم إهتمامه بالوصیة، فلو أنه مستغرق فیها ویحبها 
النشغل بها وال ینساها. 

 ذبیحة خطیة السهو الخاص – ٣
میز الرب بین الخطیئة التي ترتكب سهًوا بسبب النسیان والتي ترتكب عمًدا، األولى 
مع خطورتها إذ تكشف عن عدم اإلهتمام بالوصیة لكن اهللا یتراءف ویطلب تقدیم ذبیحة خطیة 

عنها فیغفر، وبهذا ال یعود اإلنسان ینسى الوصیة اإللهیة. أما الخطیة التي ترتكب عمًدا 
ُتْقَطُع ِتلَك النَّْفُس ِمْن َبْیِن َشْعِبَها َألنََّها اْحَتَقَرْت َكالَم الرَّبِّ َوَنَقَضْت َوِصیََّتهُ . َقْطعًا َ"فأجرتها: 

. )٣١، ٣٠" (عُتْقَطُع ِتلَك النَّْفُس . َذْنُبَها َعلْیَها

 تقدیس السبت – ٤
بعد أن سحب قلب الشعب إلى الحیاة المقدسة خالل ذبیحة الصلیب موضًحا لهم 

خطورة الخطیئة حتى وٕان كانت سهًوا، على المستوى الجماعي أو الفردي، أراد أن یكشف لهم 
بمثال عملي كراهیته للخطیئة وخاصة "كسر یوم السبت". لقد وجدوا في البریة رجًال یحتطب 

َقْتًال  "حطًبا في یوم السبت، فوضعوه في المحرس حتى یعلن الرب حكمه علیه، فجاء هكذا: 
. )٣٥" (عُیْقَتُل الرَُّجلُ . َیْرُجُمُه ِبِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعِة َخاِرَج الَمَحلةِ 

 أن رجم المحتطب كان مثاًال لآلخرین، كما حدث في القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
. إنه یقول: [لماذا عوقب الذي كان یجمع الحطب؟ Ïأمر حنانیا وسفیرة، حتى ال یتكرر األمر

ألنه لو حدث إستخفاف بالشرائع في البدایة فإنه یصعب مراعاتها بعد ذلك. حًقا كان لحفظ 
السبت مزایا كثیرة وعظیمة: یجعلهم لطفاء مع أهل البیت وكرماء (إذ ال یعمل الخدم وال العبید)، 

)، مدرًبا إیاهم بالتدریج على اإلمتناع ١٢: ٢٠ویعلمهم عنایة اهللا والخلیقة كما یقول حزقیال (
]. Ðعن الشر واإلهتمام بأمور الروح

1  In Acts 18. 
2  In Matt. 39: 3. 
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 العصابة اإلسمانجونیة – ٥

ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئیل َأْن َیْصَنُعوا لُهْم َأْهَدابًا ِفي َأْذَیاِل ِثَیاِبِهْم ِفي  "یقول الرب لموسى: 
. إن كان هدب الذیل یصل )٣٨" (عَأْجَیاِلِهْم َوَیْجَعُلوا َعلى ُهْدِب الذَّْیِل ِعَصاَبًة ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ 

إلى التراب، فإنه بوضع عصابة من إسمانجوني (لون سماوي) یجعل أفكارنا سماویة حتى وٕان 
كنا نعیش بالجسد (الثوب) على األرض! 
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 اغتصاب الكهنوت –األصحاح السادس عشر 
لم یقف األمر عند تذمر الشعب نفسه بل تسرب إلى بعض الالویین والرؤساء الذین 
أرادوا إغتصاب الكهنوت متهمین موسى وهرون بالكبریاء على الشعب وتمییزهما ألنفسهما عن 

بقیة الجماعة. 
 ٣ - ١ قورح وجماعته   – ١
 ١٤ - ٤ موقف موسى    – ٢
 ١٩ - ١٥ فرز الكهنوت الحقیقي   – ٣
 ٣٥ - ٢٠ تأدیب المزیفین   – ٤
 ٤٠ - ٣٦ مجامر قورح وجماعته  – ٥
 ٥٠ - ٤١ تذمر الشعب    – ٦

 قورح وجماعته – ١
 من رؤساء الجماعة ذوي ٢٥٠أراد قورح وداثان وأبیرام إغتصاب الكهنوت ومعهم 

ِإنَّ ُكل الَجَماَعِة ِبَأْسرَِها ُمَقدََّسٌة َوِفي َوَسِطَها الرَّبُّ . َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعاِن َعلى "إسم، قائلین: 
؟ . لقد رأوا في تسلم موسى النبوة وهرون رئاسة الكهنوت تمییًزا لهما عن )٣!" (عَجَماَعِة الرَّبِّ

الجماعة المقدسة، فأرادوا أن یكون الكهنوت مشاًعا ال یقف عند سبٍط دون آخر أو إنساٍن دون 
غیره. 

إن كان عامة الشعب غالًبا ما ُیضرب بروح التذمر بسبب األكل والشرب وشهوات 
الجسد، فإن أصحاب اإلسم والعظماء ُیحاَربون بضربة أقسى وأمر أال وهي "الكبریاء". فقورح 
وهو من بني قهات الذین میزهم الرب بحمل المقدسات اإللهیة الثمینة روحًیا دفع به الكبریاء 

إلغتصاب الكهنوت لیس خدمة لآلخرین بل عطًشا إلى الكرامة، إذ قال لموسى وهرون: "لماذا 
ترتفعان على جماعة الرب؟"، وكأن نظرته إلى الرتب الكنسیة لیست نظرة خدمة وأبوة بل تسلط 

وكرامة! 
أستطاع قورح أن یثیر داثان وأبیرام ومائتین وخمسین من رؤساء الشعب ذوي إسم، بل 
وأثار الجماعة كلها ضد موسى وهرون. لألسف أن المبتدعین والمنشقین على الكنیسة غالًبا ما 

یكونا ذوي أسم ومواهب تنحرف بهم للهدم عوض البنیان، واإلنشقاق عوض الوحدة. 
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كانت نهایة قورح المتكبر وأیًضا داثان وأبیرام انشقاق األرض وابتالعهم أحیاء، أي 
 قائالً :  غریغوریوس أسقف نیصصسقطوا إلى الهاویة. لهذا یعلق القدیس 

 إنه إذ یرفع اإلنسان نفسه بعجرفة ینتهي – كما أظن –[یعلمنا الكتاب المقدس 
.] Ïبسقوطه أسفل األرض! لهذا فلیس بدون سبب تعّرف الكبریاء أنها صعود إلى أسفل

[إن كان الذین یرفعون أنفسهم فوق اآلخرین بطریقة ما ینحطون إلى أسفل، إذ فتحت 
.] Ðاألرض هوتها لتبتلعهم، فإنه لیس ألحد أن یناقش تعریف الكبریاء أنه سقوط دنيء

[إن نظرت إنساًنا یظهر نفسه طاهًرا یعلو فوق ألم الملذات، وبحماٍس عظیم یحسب 
في نفسه أفضل من غیره، متعطًشا نحو الكهنوت، فتحقق أن الذي تراه إنسان ساقط إلى 

]. Ñاألرض بكبریائة المتشامخ
على موقف هؤالء الرجال هكذا: [ألقى الحسد القدیس كلیمندس الروماني ویعلق 

]. [من األفضل أن Òداثان وأبیرام حیین في الجحیم ألنهما أشعال ثورة ضد موسى خادم اهللا
یعترف اإلنسان بخطایاه بدًال من أن یقسو قلبه كما قست قلوب الذین ثاروا ضد موسى  خادم 

]. Óاهللا فكان عقابهم عالنیة، إذ نزلوا أحیاء في الجحیم وابتلعهم الموت

 موقف موسى – ٢
. إذ تسلم رسالته من اهللا ال یقدر أن )٤" (عَفلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعلى َوْجِههِ 4"

یتصرف إالَّ بالرجوع إلیه في إتضاع وانسحاق. بینما یرتفع قلب قورح وجماعته بالكبریاء یتضع 
موسى جًدا، وكأن اإلتضاع یفرز الخادم الحقیقي من المزیف. 

 أن یقدموا بخوًرا – حسب شهوة قلوبهم –سلم موسى األمر في یدي اهللا طالًبا منهم 
). تقدم قورح في كبریاء قلبه مع المئة ١٠بعد أن حذرهم من إغتصاب العمل الكهنوتي (ع

والعشرین رئیًسا یقدمون البخور، أما داثان وأبیرام فلم یقبال أن یأتیا لمقابلة موسى مهتمین إیاه 
بهم إلى األرض التي تفیض یأت أنه یترأس على الشعب وقد جاء بهم إلى البریة لیمیتهم، ولم 

لبًنا وعسالً . 

1  Life of Moses 2: 280. 
2  Ibid 2: 281. 
3  Ibid 2: 283. 
4 Epis. 1: 4: 11, 12. 
5 Epis. 1: 51, 3, 4. 
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 فرز الكهنوت الحقیقي – ٣
اْغَتاَظ ُموَسى ِجّدًا َوَقال ِللرَّبِّ : «ال َتلَتِفْت ِإلى َتْقِدَمِتِهَما. َ"موسى النبي الحلیم جًدا 

. لم یكن موسى مدافًعا عن نفسه، )١٥" (عِحَمارًا َواِحدًا لْم آُخْذ ِمْنُهْم َوال َأَسْأُت ِإلى َأَحٍد ِمْنُهمْ »
بل كان غیوًرا على كهنوت الرب المغتصب وعلى شعب اهللا الذي یتعرض للتذمر بسبب 

كالمهم. 

 تأدیب المزیفین – ٤
إعتزلت الجماعة مسكن قورح وداثان وأبیرام، حیث انفتحت األرض وابتلعت الرجال 

وكل ما لهم من نساء وأطفال، فهبطوا إلى الهاویة أحیاء، أما المائتان وخمسون رئیًسا فخرجت 
نام من عند الرب وأكلتهم. 

لیس شيء یحزن قلب اهللا مثل إغتصاب العمل الكهنوتي وٕاثارة إنشقاق وسط الكنیسة، 
لهذا كان تأدیب قورح وجماعته أقسى أنواع التأدیبات، إذ انشقت األرض لتبتلعهم. وكأنهم قد 

: حًقا یجلب  القدیس ایرینیئوسصاروا من جملة الشیاطین التي تهبط تحت األرض! یقول
الهراطقة ناًرا غریبة إلى مذبح اهللا، أي یجلبون تعالیم غریبة، لهذا یحترقون بنار السماء كما 

). أما الذي یقف ضد الحق، ویثیر اآلخرین ضد كنیسة ٢، ١: ١٠حدث مع ناداب وأبیهو (ال
اهللا، ویدخل مع الذین في الجحیم، إذ یبتلعه زلزال كما حدث مع قورح وداثان وأبیرام. أما الذین 

 ].Ô)١٠: ١٤مل١یشقون الكنیسة ویمزقون وحدتها فیتقبلون ذات العقوبة التي سقط فیها یربعام (

 تعلیق على هذا األمر وهو یتحدث عن الهراطقة ومسببي وللقدیس كبریانوس
اإلنشقاق إذ یقول: [لقد عرف قورح وداثان وأبیرام اهللا ذاته الذي عرفه هرون الكاهن وموسى، 

وعاشوا تحت نفس الناموس الذي لهما وذات اإلیمان، وكانوا یتضرعون إلى اهللا الواحد الحقیقي 
ویسألونه متعبدین له، ومع هذا إذ تعدوا خدمة وظیفتهم ضد هرون الكاهن الذي قبل الكهنوت 
الحقیقي...واّدعوا ألنفسهم سلطان تقدیم الذبیحة ُضربوا ضربة إلهیة وسقطوا في الحال تحت 
العقاب بسبب تصرفاتهم غیر الالئقة وتقدیمهم ذبائح مملوءة تجدیًفا غیر قانونیة ضد الحق 

]. Õاإللهي، ولم تستطع األمور األولى أن تعفیهم من العقاب أو تفیدهم

6 Adv. Haer. 4: 16: 2. 
7  Ep. 75: 8. 
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 أن عنف التأدیب وقسوته كان ألجل تعلیم اآلتین من القدیس كبریانوسویرى 
. هكذا یستخدم اهللا الشدة في بدء كل كسر لوصیة معینة لیعلن مرارة كسرها ویحذر Öبعدهم

األجیال القادمة بطریقة مادیة ملموسة. 
أیًضا تعلیق على هذا األمر إذ یحذرنا من خطیة التذمر قائالً : وللقدیس كبریانوس 

[یلیق بنا أیها اإلخوة األحباء أالَّ نتذمر، بل نحتمل بصبٍر وشجاعة كل ما یحدث، فقد كتب 
)، وجاء في ١٧: ٥١"الذبیحة هللا روح منسحقط القلب المنكسر والمتواضع ال یرذله اهللا" (مز

سفر التثنیة: "ألن الرب إلهكم یمتحنكم لكي یعلم هو تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل 
]. ×)...٣: ١٣أنفسكم" (تث

أما المائتان وخمسون رئیًسا فإذ أحرقوا بخوًرا بغیر إستحقاق نزلت نار من عند الرب 
وأكلتهم. 

قائالً : [أمر الرب  القدیس كبریانوس لماذا أمر الرب أن تعتزلهم الجماعة؟ یجیب
]. ÏÎموسى أن ینفصل الشعب عنهم لئال بخلطتهم باألشرار یسقطون معهم في الشر

إنه یمثل اقتالع  ولماذا ابتلعت األرض الرجال األشرار ونساءهم وأوالدهم وأطفالهم؟
كل جذور الخطیئة العاملة في النفس (الرجال) والجسد (النساء) وطاقات اإلنسان ومواهبه 

(األطفال) فالخطیئة إذ تفسد النفس والجسد وطاقات اإلنسان ومشاعره وعواطفه...الخ، یخسر 
اإلنسان كل شيء! 

 لهذا وٕان كان  "calvaryالحظ القدیسان چیروم وأغسطینوس أن قورح یعني "جلجثة 
قورح قد مات بخطیته مع زوجته وأوالده، لكن كان له أحفاد مباركین هم أبناء العریس المصلوب 

القدیس على الجلجثة، صاروا فرقة للتسبیح للرب، جاءت مزامیرهم كلها مملوءة فرًحا. یقول 
القدیس ]. ویقول ÏÏ: [أوالد قورح هم أوالد العریس المصلوب في موضع الجلجثةأغسطینوس

: [أي مزمور یرد فیه ذكر أبناء قورح في عنوانه یكون مزموًرا مفرًحا، لیس في شيء من چیروم
الحزن. فإن كان الرب قد عاقب قورح وداثان وأبیرام بسبب مقاومتهم موسى، لكن أبناء قورح إذ 

]. ÏÐلم یقاموا مثل أبیهم تباركوا بالفرح األبدي

8  Ibid. 
9 Treat of Cyprian 7: 11. 
10  Epis. 67: 3. 
11  On Ps. 47. 
12  On Ps., hom 16. 
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  مجامر قورح وجماعته– ٥
إن كان اهللا قد أدب الكهنة المزیفین، أو مغتصبي الكهنوت، لكنه یرى في المجامر 
التي استخدمت لتقدیم بخور باسمه القدوس أنها قد تقدست. لهذا طلب من موسى النبي أن 

تطرق هذه المجامر النحاسیة ویغشى بها المذبح النحاسي. 
 بأن المجامر تشیر إلى الكتاب العالمة أوریجینوسلماذا أمر الرب بذلك؟ یجیب 

المقدس الذي یسيء الهراطقة والمنشقون إستخدامه، فیقدمون بخوًرا مرذوالً . كأن العیب لیس في 
المجامر أو البخور وٕانما فیمن یستخدمه. أما كونها من النحاس ولیس من الذهب أو الفضة 

). ذلك ألنها تقدم صدى الكلمات بغیر قوة الروح، كقول الرسول بولس: "صرت ٦: ١٢(مز
). إذ تطرق المجامر وُیغشى بها المذبح یظهر باألكثر ١: ١٣كو١نحاًسا یطن أو صنًجا یرن" (

لمعان المذبح وبهاؤه، ویعلن العمل الشریر، ینكشف الحق من الباطل، اإلیمان السلیم  من 
الهرطقات. [من كان یدرك أن النور حسن ما لم یختبر ظلمة اللیل؟! ومن الذي یقدر حالوة 
العسل ما لم یذق شیًئا مًرا؟!...هكذا ال یمكن مجد الكهنة المخلصین أن یتألأل إالَّ بظهور 

عقاب األردیاء. كما قرأنا كل بار یبدو أكثر عظمة أمام اهللا بمقارنته بغیره، فقد ُكتب عن نوح 
). بهذا یظهر أنه ال یوجد إنسان كامل بطریقة مطلقة، ٩: ٦أنه كان باًرا كامًال في أجیاله (تك

إنما یحسب باًرا "في أجیاله". یعلن أنه بار بمقارنته مع اآلخرین. في رأیي بالنسبة للوط، كلما 
عظم فساد سدوم من یوٍم إلى یوم كان بّر لوط یتعظم. وفي السفر الذي بین أیدینا في دعوة 

الجواسیس لألرض الموعود بها عندما دفع العشرة الشعب إلى الیأس...بینما أعلن اإلثنان 
) على اإلستمرار بعزیمة ٦: ١٤ األخبار الحسنة وشجعا الشعب (عدد– كالب ویشوع –اآلخران 

روحیهما أن تتألأل بهذه العظمة لو لم لقوة قویة ناال مكافأة ال تفنى من قبل الرب...ما كان 
یظهر جبن العشرة اآلخرین المملوءة خزًیا. أقول هذا كله من أجل مجامر المذنبین، فإنه یجب 

أن توضع على المذبح لكي یظهر مجد األبرار أكثر إرتفاًعا بالمقارنة بانحطاط هؤالء. بهذا 
تصیر المجامر مثاًال لألجیال القادمة فال یتكبر أحد ویعتد بذاته ویأخذ اإلستحقاق الحبري دون 

أن یتسلمه من اهللا...فال ُیغتصب المركز بالرشوة بل یصعد حسب ضمیر استحقاقاته حسب 
]. ÏÑإرادة اهللا

13  Origen: In Num., hom 9: 1. 
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 تذمر الشعب – ٦
مرة أخرى یتذمر الشعب على موسى وهرون بسبب تأدیب الرب لهؤالء الرجال 

)، األمر ٤١المغتصبین للعمل الكهنوتي. هاج الكل على موسى وهرون واتهموهما بالقتل (ع
الذي یكشف أوًال عن مدى تأثیر قورح وجماعته على الجماعة كلها حتى أنها لم ترتدع بالرغم 
مما رأوه من تأدیب إلهي یصدر من السماء (ناًرا) ومن األرض (تفتح فاها)، كما تكشف عن 

 أنه دائم التذمر. – خارج النعمة –طبیعة هذا الشعب أو طبیعة اإلنسان 
إذ رأى الرب الشعب كله في هذا الحال المّر طلب من موسى وهرون أن یخرجان عن 

)، لكن اإلثنان خرا على وجهیهما أمام اهللا، فتراءى مجد ٤٥الجماعة لكي یفنیها في لحظة (ع
الرب وشفع موسى عن شعبه، وطلب من هرون أن یبخر بسرعة وسط الجماعة لیتوقف الوبأ! 
لست أرید أن أكرر أن هذا السفر وهو یكشف طبیعة اإلنسان المتذمر یكشف قلب 

موسى الملتهب حًبا، الدائم الشفاعة عن شعبه. 
یالحظ في هذه األحداث اآلتي: 

◌ً : إذ اقترب األذى من موسى وهرون بواسطة الشعب غطت السحابة الخیمة أوال
: [ما كان یظهر لهما مجد الرب لو لم یصیرا العالمة أوریجینوسوتراءى مجد الرب. یقول 

هدًفا لإلضطهاد والشدائد ویحدق بهما الخطر حتى قاربا من الموت. إذن ال تأمل أن ترى مجد 
الرب وأنت نائم في راحة! ألیس وسط هذه الصعوبات استحق الرسول أیًضا أن یرى مجد اهللا؟! 

) وضرب ٢٧-٢٣: ١١كو٢أال تذكر أنه دخل أكثر من مرة في ضیقات وأتعاب وسجون (
بالعصي ثالث مرات ورجم مرة وعانى من الغرق واحتمل أخطاًرا في البحر، أخطاًرا في 

األنهار، أخطار لصوص، أخطاًرا من إخوة كذبة. كلما كثرت اآلالم ظهر مجد اهللا للذین یعانون 
 ].ÏÒمنها بشجاعة

: شفاعة موسى وهرون عن الشعب واستجابة الرب لهما، إنما تشیر إلى عمل ثانًیا
الكلمة اإللهیة أو الوصیة (موسى مستلم الشریعة) وعمل العبادة (هرون الكاهن) في حیاتنا، 
ففي المسیح یسوع كلمة اهللا والكاهن األعظم نتمتع بالخالص وینزع الغضب اإللهي عنا إن 

تمسكنا بوصایاه ومارسنا العبادة كما یلیق. 

14  In Num., hom 9: 2. 
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: أحب موسى مقاومیه ومضطهدیه، وطلب من هرون الكاهن أن یسرع ویقدم ثالثًا
بخوًرا وسط الجماعة لخالصهم، وكأن موسى وهو یمثل عصر الناموس حمل فیه قوة اإلنجیل 

). ٤٤: ٥(حب المقاومین مت
: وقف هرون بین الموتى واألحیاء یقدم بخوًرا لكي یوقف عمل الموت في حیاة رابًعا

األحیاء. إنها لحظات سعیدة عاشها هرون حین وقف رمًزا للمسیح غالب الموت. وكما یقول 
: [ماذا عن هرون؟ أي وقٍت كان فیه أكثر غبطة من ذلك الذي فیه وقف القدیس امبروسیوس

بین األحیاء واألموات، وبحضرته أوقف الموت عن العبور من أجساد الموتى إلى حیاة 
.] ÏÓاألحیاء

: ظهر البخور هنا كرمٍز للصالة، لهذا یتنبأ مالخي النبي عن تقدیمه في خامًسا
)، كما ١١: ١كنیسة العهد الجدید قائالً : "وفي كل مكان یقرب السمي بخور وتقدمة طاهرة" (مال
، ٣: ٨رأى القدیس یوحنا في العبادة السماویة مالًكا یقدم بخوًرا في مجمرة من الذهب (رؤ

٤(ÏÔ .
 

15  Duties of the Clergy 2: 4 (11). 
ÏÔ  ،٣٨٠-٣٧٣، ص١٩٧٩لدراسة البخور والتبخیر، راجع كتابنا: الكنیسة بیت اهللا. 
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 عصا هرون –األصحاح السابع عشر 
إذ تذمر الشعب على موسى وهرون بسبب ما حدث لقورح وجماعته مغتصبي هكذا، 

أراد اهللا أن یؤكد للشعب بطریقة ملموسة إختیاره هرون رئیًسا للكهنة، فارًزا إیاه عن الكهنوت 
المزیف. 

. ٧-١ عصا لكل سبط   – ١
. ٩-٨ ثمرة اللوز    – ٢
. ١٣-١٠ عصا هرون والشهادة   – ٣

  – عصا لكل سبط١
أراد اهللا أن یؤكد للكل أن اختیار الكهنة أمر یخصه هو شخصًیا، وكما یقول الرسول 

). لقد ٤: ٥بولس: "ال یأخذ أحد هذه الوظیفة بنفسه بل المدعو من اهللا كما هرون أیًضا" (عب
أخذ موسى عصا من كل سبط الوي فكتب علیها اسم رئیس السبط، وكأنها تمثل عصا الرئاسة 
أو األبوة للسبط، أما عصا سبط الوي فكتب علیها اسم هرون، وٕاذ قدمت العصي أمام تابوت 

الشهادة في الخیمة وجدوا في الغد أن عصا هرون قد أفرخت وازدهرت بل وأثمرت لوًزا. یالحظ 
في هذا العمل العجیب: 

◌ً : تشكیكات قورح وجماعته لم تهز هرون بل ثبتت عمله في عیني اهللا والناس، أوال
: [كما في حالة هرون، القدیس یوحنا الذهبي الفمفإن التجارب تزید اإلنسان مجًدا، وكما یقول 

]. Ïلقد ثاروا ضده، فأكدوا عظمته، إذ لم یعد أمر سیامته موضع تساؤل بل موضع إعجاب
: [هكذا القدیس أمبروسیوس: أكد اهللا اهتمامه باختیار الكهنة بنفسه، وكما یقول ثانًیا

اختار اهللا بنفسه هرون كاهًنا حتى ال یكون لإلرادة البشریة موضع بقل تقوم نعمة اهللا بالدور 
األعظم في اختیار الكاهن. فال یتقدم اإلنسان من نفسه للكهنوت وال بإلزام (من الناس) إنما 

]. هذا ما دفع الكنیسة أن تصلي في كل لیتورچیة هللا قائلة: "الذین Ðیتقبله دعوة من السماء
". هو وحده العارف القلوب المستقیمة Ñیفّصلون كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنیستك

یختار من یصلح لخدمته. وحینما أعلن اهللا لموسى أن وقت نیاحته قد حان كانت طلبته األخیرة 
). ولم یرد ١٦: ٢٧من شعبه: "لیوكل الرب إله أرواح جمیع البشر رجًال على الجماعة" (عد

1  In Acts, hom 54. 
2  Epist. 63: 48. 

Ñ .القداس الباسیلي القبطي 
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الشیخ النبي موسى صاحب الخبرة الطویلة في القیادة، والعارف بكل الرؤساء وذوي االسم أن 
یختار، طالًبا من إله األرواح العارف األعماق الداخلیة أن یختار حسب إرادته اإللهیة. 

: یرمز هرون الذي أفرخت عصاه إلى السید المسیح رئیس الكهنة األعظم، یقول ثالثًا
: [المسیح هو الكاهن األعظم الحقیقي، وهو الوحید الذي أفرخت عصاه العالمة أوریجینوس

]. Òالتي هي الصلیب، بل وازدهرت وأنتجت ثماًرا لكل المؤمنین
: ترمز عصا هرون التي أفرخت إلى السیدة العذراء مریم التي أنجبت ابن اهللا رابًعا

المتجسد، إذ قدمت لنا ثمًرة الحیاة، فهي كالعصا، ال تقدر في ذاتها أن تنجب، لكنها إذ دخلت 
في دائرة نعمة اهللا قدمت لنا ابن اهللا القدوس متجسًدا في أحشائها. لهذا تترنم الكنیسة في 

ثیئوتوكیة األحد قائلة:  
"بالحقیقة أنت أعظم من عصا هرون،  

أنت ممتلئة نعمة، 
العصا رمز بتولیتها.  
 وولدته بغیر زرع بشر!" – الكلمة ذاته –لقد حبلت بابن العلي 

بهذا صارت عصا هرون تشیر إلى الكنیسة الجامعة والتي تمثل العذراء العضو 
األمثل فیها، فقد صار المسیح ساكًنا فینا، حملنا كثمرة حیاة في داخلنا نحن الذین كنا كعصي 

جافة بال حیاة. وما أقوله عن كل عضو في الكنیسة أقوله، باألكثر عن الكاهن الذي یحمل 
ثمار إلهیة في خدمته إن قبل العمل الكهنوتي من اهللا مستخدًما الوسائط اإللهیة في خدمته ال 

الطرق البشریة. 

  – ثمرة اللوز٢
إذ تحولت العصا الجافة إلى غصن حتى یحمل أوراًقا وزهوًرا وثمر لوز ظهر غنى 

نعمة اهللا الفائقة في كنیسته من جوانب كثیر، نذكر منها: 
◌ً : حملت شهادة مادیة ملموسة عن سیامة هرون كاهًنا من السماء مباشرة. یقول أوال

: [كانت النتیجة أن عصا واحدة صارت شهادة للسیامة القدیس غریغوریوس أسقف نیصص
]. Óالسماویة، إذ تمیزت عن بقیة العصي بمعجزة إلهیة

4  In Num, hom 9: 7. 
5  Life of Moses 2: 284. 
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: قدمت هذه العصا صورة رمزیة حیة عن حیاة الخادم، إنه یصیر كاللوز من ثانًیا
الخارج له غالف خشبي خشن لكنه في الداخل یحمل عذوبة األبوة وحنان الرعایة، مقدًما طعاًما 

 أن عصا هرون كانت من الخارج خشبة  Ôالقدیس أمبروسیوسروحًیا شهًیا ألوالده. یقول 
: [من الالئق أن ندرك نوع القدیس غریغوریوس أسقف نیصصلكنها في الداخل حلوة. ویقول 

الحیاة التي تمیز الكهنوت خالل الثمرة التي أنتجتها عصا هرون، أقصد بذلك الحیاة المضبوطة 
 في الداخل ما یمكن – بطریقة خفیة وغیر منظورة –الخشنة والجافة في المظهر، لكنها تحوي 

أكله. یصیر ذلك ظاهًرا عندما تنضج الثمر وتكسر القشرة القاسیة وینزع الغالف الذي یشبه 
]. Õالخشب عن الطعام

 في ثمرة اللوز التي أنتجتها عصا هرون إشارة إلى العالمة أوریجینوس: یرى ثالثًا
تفسیر كلمة اهللا التي یلتزم بها الكاهن. فاللوزة تحوي قشرة خارجیة مّرة تجف وتسقط وهي على 

الشجرة، هذه القشرة تشیر إلى التفسیر الحرفي لكلمة اهللا، فإنه مّر وغیر مفید، لهذا یلیق أن 
نتركه لندخل إلى أعماق كلمة اهللا في الداخل ونتعرف أسرارها. وفي رأیه أن الیهود والهراطقة 

الغنوسیین تعثروا في السید المسیح وفي العهد القدیم ألنهم لم یتعدوا التفسیر الحرفي لكلمة اهللا. 
یلیق هذا الغالف الصلب الذي نكسره لكي نأكل اللوزة وهو یمثل التفسیر األخالقي أو السلوكي 

حیث فیه نمارس حیاة األمانة واألتعاب الجسدیة من أصواٍم ومطانیات...الخ، أما اللوزة الداخلیة 
فتمثل التفسیر الروحي أو الرمزي، الدخول إلى ما وراء الحروف لنلتقي بالسید المسیح المأكل 

. Öالحق، وسّر حیاتنا
في هذه العصا صورة لعمل اهللا في المؤمنین في القدیس أمبروسیوس : یرى رابًعا

كنیسة العهد الجدید، إذ یقول: [في تابوت العهد أفرخت عصا هرون، فإنه یسهل على اهللا أن 
 فیرى فیها  ÏÎالعالمة أوریجینوس]. أما ×ینبت زهرة في الكنیسة المقدسة منا نحن الذین كالحزم

صورة رمزیة لدرجات المؤمنین األربعة: 

6  Epis. 41: 3. 
7  Life of Moses 2: 285. 

Ö  للتوسع في هذا األمر راجع كتابنا: آباء مدرسة االسكندریة، أوریجینوس (الكتاب المقدس)، طبعة
١٩٧٩. 

9  Conc. Virgins 1: 1. 
10  In Num., hom 9: 7. 
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العصا الجافة صارت غصًنا رطًبا أي حملت حیاة، إشارة إلى اإلعتراف بالسید المسیح،  .أ
 فباإلیمان تنطلق نفوسنا من حالة الموت إلى الحیاة.

أنتجت العصا أوراًقا إشارة إلى المیالد الجدید ونعمة اهللا بروحه القدوس الذي یقدم لنا  .ب
 إمكانیة الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع ربنا خالل المعمودیة.

 قدمت زهوًرا إشارة إلى حیاة النمو الدائم بعد المیالد الجدید في المعمودیة. .ج

أعطت ثمار البّر ال في حیاته فقط وٕانما أیًضا في حیاة اآلخرین، هذا هو اللوز، الذي هو  .د
 ثمر الشهادة للسید المسیح والعمل الكرازي.

 أن هذه الدرجات األربع ظهرت في حدیث القدیس یوحنا العالمة أوریجینوسویرى 
الحبیب، إذ دعى المؤمنین هكذا: "أیها األوالد ...أیها األحداث...أیها الشبان...أیها اآلباء" 

). ٢یو١(

  – عصا هرون والشهادة٣
وضع عها هرون أمام الشهادة باستمرار یذكر هرون وبنیه أن ما ناله من بركات 

للعمل الكهنوتي هو من اهللا، فال یتكبروا. وأیًضا یذكر الشعب بذلك فال یتذمروا. هذا بجانب ما 
حملته العصا من نبوة عن التجسد اإللهي من القدیس مریم العذراء، األمر الذي ینبغي أن یكون 

نصب أعین الكنیسة على الدوام. 
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 مسئولیة الكهنة وحقوقهم –األصحاح الثامن عشر 
إذ استقر هرون في الكهنوت بتأكیداٍت إلهیة ملموسة حیث أنتجت عصاه لوًزا عاد 

الرب یؤكد له ولبنیه وبقیة سبط الوي إلتزامهم وحدود عملهم وأیًضا حقوقهم كخداٍم للرب. 
 ٧ - ١ مسئولیة الكهنة    – ١
 ٢٠ - ٨ إعالة الكهنة    – ٢
 ٢٤ - ٢١ إعالة الالویین   – ٣
 ٣٢ - ٢٥ إلتزام الالویین بالعطاء   – ٤

 مسئولیة الكهنة – ١
إذ سقط الشعب تحت التأدیب فمات بالوبأ أربعة عشر ألًفا وسبع مئة بسبب تذمرهم 

)، وأكد اهللا لهم إختیار هرون للكهنوت، كلم الشعب موسى ٤٩: ١٦لهالك قورح وجماعته (
ِإنََّنا َفِنیَنا َوَهلْكَنا. َقْد َهلْكَنا َجِمیعاً . ُكلُّ َمِن اْقَتَرَب ِإلى َمْسَكِن الرَّبِّ َیُموتُ ! َأَما َفِنْیَنا  "قائلین: 
. وجاءت استجابة اهللا لشكواهم بإعالنه لهم أنهم یقتربون لمسكنه لكن )١٣، ١٢: ١٧(!" َتَمامًا؟

خالل الكهنوت، موضًحا عمل الكهنة وعمل الالویین وحدودهم. 
. من )١" (عَوَقال الرَّبُّ ِلَهاُرونَ : َأْنَت َوَبُنوَك َوَبْیُت َأِبیَك َمَعَك َتْحِمُلوَن َذْنَب الَمْقِدسِ "

تدنیس یلحق بالمقدس باقتراب أي الناحیة الحرفیة هرون وكهنته والالویون یتحملون مسئولیة 
غریب إلیه، إنهم ملتزمون أمام اهللا بحراسته. 

عن الجانب الرعوي، فإن رئیس الكهنة والكهنة مع الشمامسة هم الحراس الروحیون 
العالمة ّیسألون عن كل خطأ یرتكبه الشعب الذین هم مقدس اهللا ومسكنه المقدس. یعلق الذین 

 على هذه العبارة بقوله: [ُیسأل الطوبایون عن أخطاء مرؤوسیهم وخطایاهم. في هذا أوریجینوس
]. Ï)١: ١٥المعنى یقول الرسول "یجب علینا نحن األقویاء أن نحتمل ضعف الضعفاء" (رو

 یبدو أن البعض قد ظن أن القدیسین ال یخطئون، لهذا العالمة أوریجینوسفي أیام 
، بشيء من التوسع موضًحا أن )١" (عَتْحِمُلوَن َذْنَب الَمْقِدسِ "علق العالمة على العبارة 

القدیسین لیسوا معصومین من الخطأ، نقتطف من كلماته التالیة: [إن كان حًقا القدیس ال یمكن 
أن یخطيء أبًدا، وأنه یجب أن نعتبره كأنه معصوم من الخطأ...ما كان قد كتب "تحملون ذنب 
المقدس"...لو كان القدیسین معصومین من الخطیئة لما قال الرسول إلى أهل رومیة "ال تنقض 

1 In Num., hom 10. 
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)، هؤالء الذین كتب إلیهم في أول رسالته "إلى جمیع ٢٠: ١٤ألجل الطعام عمل اهللا" (رو
)... ٧: ١الموجودین في رومیة أحباء اهللا مدعوین قدیسین" (رو

یقول الرسول نفسه في رسالته إلى أهل كورنثوس "إلى كنیسة اهللا التي في كورنثوس 
). انظر بأي خطایا یوبخهم، إذ یكتب ٢: ١كو١المقدسین في المسیح یسوع المدعوین قدیسین" (

بعد ذلك: "فإنه إذ فیكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟!" 
). كما یقول: "إنكم قد استغنیتم، ملكتم بدوننا، ولیتكم ملكتم لنملك نحن أیًضا معكم" ٣: ٣كو١(
). بعد قلیل یقول: "یسمع ١٨: ٤كو١). وأیًضا: "فانتفخ قوم كأني لست آتًیا إلیكم" (٨: ٤كو١(

). إنه لم یستثن أحًدا، فیتهم ٢: ٥كو١مطلًقا أن بینكم زنى، وزنى هكذا ال یسمى بین األمم" (
أحدهم بالزنى واآلخرین بالكبریاء. بعد هذا یعاتبهم ألنه یحاكمون بعضهم البعض: "واآلن فیكم 

). إنه یتهم الذین دعاهم ٧: ٦كو١عیب مطلًقا ألن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض" (
قدیسین أنهم یأكلون ما ذبح لألوثان ویحكم علیهم: "وهكذا إذ تخطئون إلى اإلخوة وتجرحون 

). إنه لیس فقط یتهمهم بأكل ما ُذبح ١٢: ٨كو١ضمیرهم الضعیف تخطئون إلى المسیح" (
لألوثان بل وشرب كأس الشیطان: "ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شیاطین. ال تقدرون 

). إنه یقول لهم: "ألني أوًال حین ٢١: ١٠كو١أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشیاطین" (
)، كما یقول: "ألنه كل واحٍد ١٨: ١١كو١تجتمعون في الكنیسة أیسمع أن بینكم إنشقاقات" (

). وبسبب هذه ٢١: ١١كو١یسبق فیأخذ عشاء نفسه في األكل فالواحد یجوع واآلخر یسكر" (
األخطاء یقول: "من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى كثیرون یرقدون، ألننا لو حكمنا 

)...عالوة على هذا لم تقف الخطایا عند حد ٣١-٣٠: ١١كو١على أنفسنا لما ُحكم علینا" (
السلوك بل أخطاء ضد اإلیمان إذ یتهمهم هكذا: "كیف یقول قوم بینكم أن لیس قیامة أموات؟!" 

)، كما یقول: "وٕان لم یكن المسیح قد قام فباطل إیمانكم، أنتم بعد في خطایاكم" ١٦: ١٥كو١(
). ویطول الحدیث جًدا األمر الذي یناسب هذا المقام أن نورد جمیع الشواهد بأن ١٧: ١٥كو١(

الذین ُدعوا قدیسین ال یجب أن نعتبرهم بسبب هذه التسمیة معصومین من الخطأ، األمر الذي 
 ].Ðیعتقد به من یقرأ الكتاب المقدس بطریقة سطحیة وهو متغافل

إذ یحّمل الرب الكهنة والالویین مسئولیة "ذنب المقدس"، ال بمعنى حراسة الخیمة 
ومحتویاتها بالمفهوم المادي فحسب، وٕانما مسئولیتهم الروحیة تجاه الشعب. كمقدس روحي 

وهیكل مقدس له. إنه ال یقول "تحملون الذنب" فحسب، بل "ذنب المقدس" وكأن الكهنة یطالبون 

2  Origen: In Num., hom 10. 
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 ذلك بقوله أن الكهنة یلتزمون العالمة أوریجینوسبذنوب القدیسین ال كل ذنب یرتكب. یوضح 
بالمسئولیة نحو الخطاة الذین یطلبون القداسة، هؤالء یحسبون كقدیسین، كل خطأ یرتكبوه یلتزم 
به الكهنة، أما الخطاة الذین ال یهدفون إلى القداسة ویصرون على الخطیئة فال یحتمل الكهنة 

ذنبهم. 
 أن الذین یدرسون علًما ما أو فلسفة ما یحسبون علماء أو العالمة أوریجینوسیقول 

فالسفة في مادة بحثهم ودراستهم، ال بمعنى أنهم یفهمون كل تفاصیلها، وٕانما یبحثون فیها 
ویدرسونها، ویخطئون أیًضا لكنهم یثابرون في دراستها، هكذا القدیسون هم من یهدفون إلى حیاة 

: [عندما یلتزم إنسان بدراسات في القداسة العالمة أوریجینوسالقداسة مثابرین فیها. لهذا یقول 
(عملیة) یلزم منحه لقب قدیس حسب الهدف الذي یقصده، لكنه إذ یرتكب أخطاء بالضرورة 

]. [القدیسون یندمون على خطایاهم ویشعرون Ñیسمى خاطًئا حتى تنزع منه عادة الخطیئة
بسقطاتهم وجراحاتهم ویدركونها، فیذهبون إلى الكاهن یطلبون الشفاء ویبحثون لكي یكونوا 

]. Òطاهرین بواسطة الكاهن األعظم
إذن إن كان الكهنة یحملون ذنب أوالدهم، ذنب الشعب، فإن الشعب أیًضا ملتزم في 

توبته أن یلتقي بآبائهم الذین یصلون عنهم من أجل تمتعهم بالروح القدس على الحیاة المقدسة. 
، )١" (عَوَأْنَت َوَبُنوَك َمَعَك َتْحِمُلوَن َذْنَب َكَهُنوِتُكمْ "یكمل الرب حدیثه مع هرون هكذا 

وكأن كل أمر غریب یرتكبه الكاهن یلتزم به جمیع الكهنة. إن كانت خطیة واحد من الشعب في 
كورنثوس هدد الكنیسة حتى أسرع الرسول یقول: "نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجیًنا 

جدیًدا كما أنتم فطیر...كتبت إلیكم إن كان أحد مدعو أًخا زانًیا أو طماًعا أو عابد وثن أو 
شتاًما أو سكیًرا أو خاطلًفا أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا. ألنه بماذا لي أن أدین الذین من 

خارج. ألستم تدینون الذین من داخلَ؟ أما الذین من خارج فاهللا یدینهم. فاعزلوا الخبیث من 
). ١٣-٧: ٥كو١بینكم" (

لیس لنا أن ندین الذین في الخارج لكن الكنیسة تلتزم بعزل الخبیث إن كان من أفراد 
الشعب، فماذا إن كان كاهًنا أًیا كانت رتبته الكهنوتیة؟! هذا ما عناه الرب بقوله أن هرون 

والكهنة أوالده یحملون ذنب كهنوتهم. إن كان من أجل خطیئة عاخان سقط الشعب كله وحسب 
 البابا أثناسیوس الرسولي)، فماذا إن أخطأ الكاهن؟! یقول ١١: ٧الكل كمتعدین لعهد اهللا (یش

3  Ibid. 
4  Ibid. 
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أنه إن أخطأ كاهن بال توبة، من یجله یغضب اهللا على البشریة. إن فسد الكاهن وهو أب 
، یحطم الجمیع! القدیس یوحنا الذهبي الفمللبشریة كقول 

 تأمل جمیل یخص حیاة اإلنسان الداخلیة، فیرى الكاهن الذي وللعالمة أوریجینوس
یعمل داخل القدس إنما یهتم باألمور الداخلیة، لهذا فالمؤمن یرتكب "ذنب الكهنوت" إن ترك 

شیًئا دنًسا یدخل إلى أعماق نفسه. یقول: [یجب أن عنایة الكهنة وسهرهم باألكثر نحو ما هو 
مغطى من الداخل وراء الحجاب حتى ال یوجد هناك شيء دنس أو شيء غیر طاهر، بمعنى 

]. Óأنه یجب اإلهتمام باإلنسان الداخلي وأجزاء القلب الداخلیة فتكون بال عیب
كأن رئیس الكهنة والكهنة ملتزمون أالَّ یدخلون شیًئا غریًبا أو دنًسا إلى قدس األقداس 

والقدس بما فیهما من تابوت العهد بكاروبیه ومذبح البخور والمنارة الذهبیة ومائدة خبز 
الوجوه...الخ، فإن كان الكاروب یعني "معرفة" فإنه یلیق بالمؤمن أن أالَّ یسمح لمعرفة دنسة 

للشر أن تقترب إلى مقدس اهللا في داخله، بل یبقى كاروبا الرب ببهائهما في القلب یعلنان 
حضرة اهللا فیه. ال یرفع على مذبح قلبه بخوًرا غریًبا، فال یقدم صلوات بأیدي دنسة ألن صالة 

). هكذا یحفظ منارة ١٦: ٥األشرار مكرهة أمام الرب، أما طلبة البار فتقتدر كثیًرا في فعلها (یع
الرب التي هي الكتاب المقدس في قلبه دائمة اإلنارة بالروح القدس الناري فیهب النفس إستنارة 
غیر منقطعة وتلتهب المشاعر على الدوام بالحب اإللهي. تجد النفس في المسیح یسوع ربها 
طعامها على مائدة خبز الوجوه في أعماقها...الخ، إن كل ما في القدس وقدس األقداس من 

الذهب الخالص، لیس فیه نحاًسا وال رصاًصا أو أي معدن آخر، هكذا یحفظ المؤمن قلبه 
بالطبع السماوي (الذهبي) فال یسمح لمحبة العالم وال شهوات الجسد واألمور األرضیة أن 

تغتصب قلبه! 
َوَأْیضًا ِإْخَوَتَك ِسْبَط الِوي "بعد أن تحدث مع الكهنة وجه حدیث نحو الالویین، قائالً : 

ْبُهْم َمَعَك َفَیْقَتِرُنوا ِبَك َوُیواِزُروَك َوَأْنَت َوَبُنوَك ُقدَّاَم َخْیَمِة الشََّهاَدةِ  إنهم . )٢" (عِسْبُط َأِبیَك َقرِّ
، وعطیة اهللا لشعبه، یعملون هللایعملون مع الكهنة ورئیس الكهنة كمكرسین للرب، هبة الشعب 

في توافق وانسجام مع الكهنة لكنهم ال یرون المقدسات الداخلیة وال یلمسونها وهي مكشوفة كما 
سبق أن رأینا في األصحاحات السابقة. 

في إختصار أراد أن یحدد عمل الخدام في خیمته المقدسة معلًنا أن قداسة خدامه ال 
تقف عند إلتزامهم بالحیاة المقدسة في سلوكهم الشخصي فحسب بل ومسئولیتهم عن الشعب 

5  Ibid. 
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وأیًضا عن بعضهم البعض، وأخیًرا إنسجامهم مًعا بالروح الواحد، روح اإلقتراب القلبي والفكري 
والروحي، والمؤازرة خالل الخدمة المشتركة. العمل الكهنوتي لیس وظیفة لكنه شركة حب وعمل 

روحي لحراسة الخیمة المقدسة وأمتعتها، أي حفظ النفوس هیاكل مقدسة للرب. 

 إعالة الكهنة – ٢
إن كان اهللا قد خصص كهنته للخدمة المقدسة، وصاروا ملتزمین بذنب المقدس، أراد 

أن یفرغ كل إهتماماتهم للعمل الروحي دون أن یرتكبوا باألمور المادیة حتى الخاصة بمعیشتهم، 
لهذا قدم لهم كل إحتهاجاتهم المادیة من خالل الخدمة، لیس كأجرة عن عملهم بل لتفرغهم 

للعمل. یقول الرسول بولس: "ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء المقدسة من الهیكل 
یأكلون، الذین یالزمون المذبح یشاركون المذبح، هكذا أیًضا أمر الرب أن الذین ینادون 

باإلنجیل من اإلنجیل یعیشون. أما أنا فلم أستعمل شیًئا من هذا، وال كتبت هذا لكي یصیر فّي 
). ١٥-١٣: ٩كو١هكذا، ألنه خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد فخري" (

إن ما قد حرمه على الشعب من بكوٍر وعشور ونذور خصصه لكهنته والالویین للتفرغ 
للعمل الروحي. 

ال َتَناُل َنِصیبًا ِفي َأْرِضِهْم "والعجیب أن اهللا ختم حدیثه عن إعالة الكهنة یقوله لهرون: 
. وكأنه أراد )٢٠" (عَوال َیُكوُن لَك ِقْسٌم ِفي َوَسِطِهمْ . َأَنا ِقْسُمَك َوَنِصیُبَك ِفي َوَسِط َبِني ِإْسَراِئیل

أن یختم حدیثه معهم بخصوص حقوقهم لیس أنه یود أن یحرمهم من المیراث األرضي إنما 
تمتعهم به هو نفسه كمیراث أبدي لهم. إنه یود أن یشبعهم ویغنیهم لكن ال بأموٍر أرضیة زائلة 

بل بنفسه األبدي الذي یا ُیحد! 
وفي العهد الجدید دعى الكهنة "إكلیروس"، في الیوناني تعني "نصیب"، وكأنهم قد 

القدیس إختاروا الرب نصیًبا لهم، أو اختارهم الرب من بین الشعب نصیًبا له. في هذا یقول 
: [لیت رجل األكلیروس إذ یخدم كنیسة المسیح یفهم أوًال ماذا یعني لقبه عندئذ یحقق چیروم

المعنى، مجاهًدا أن یعمل بما دعي علیه. فإن الكلمة الیونانیة "إكلیروس" تعني "نصیب" أو 
لهم یلزمهم "میراث". وقد دعي الكهنة هكذا إما ألنهم نصیب الرب، أو یكون الرب نفسه نصیًبا 

: ١٦. فإن من یقتني الرب یقول مع النبي "الرب هو نصیبي" (مزأن یملكوا الرب والرب یملكهم
]. وكأن اهللا Ô)، فال یستطیع أن یقتني شیًئا بجانب الرب، وٕاالَّ فال یكون الرب نصیبه٢: ٧٣، ٥

6  Epis. 52: 5. 
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ال یقصد حرمانهم من شيء بل تركیز كل أنظارهم ومشاعرهم وٕاشتیاقاتهم نحوه وحده كنصیب 
له...وٕانني أرجو أن أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى في دراستنا لألصحاح السادس والعشرین 

). ٥٦-٥٣: ٢٦حیث یتهیأ الكل لنوال نصیبهم في أرض المیعاد (
إذ یعلم الرب أن الشعب كان ال یزال طفًال في الروحیات حتى سبط الوي المكرس 
لخدمته، لهذا لم یبدأ بالعبارة السابقة الخاصة بحرمانهم من نصیب األرض للتمتع باهللا وحده 

)، مقاًما لهم أوًال حقوقهم في التمتع بما ٢٠نصیبهم، بل جعلها خاتمة حدیثه مع الكهنة (ع
یخص اهللا نفسه من بكور ونذرو وتقدمات...الخ، وكأنه یطالبهم بالتنازل عن شيء إالَّ بعدما 
قدم لهم ما یأخذونه! فإنه ال یحدث تفریغ في األرضیات إالَّ بقدر ما یشبع القلب من اهللا وما 
یخصه. فإن كان قد حّرم علیهم ما یتمتع به الشعب من میراث أرضي، لكنه أوًال قدم لهم أن 

) من بكور ونذور وتقدمات: إنه یعطي أوًال قبل أن ١٤یتمتعوا بما حرمه على الشعب (ع
یسحب! 

لقد ركز باألكثر على حق الكهنة في البكور، وقد سبق لنا الحدیث عن المفاهیم 
، إنما نضیف هنا المالحظات التالیة: Õالروحیة للبكور في أكثر من موضع

◌ً : عند الحصاد یلتزم الشعب أن یقدم هللا خالل كهنته باكورة حصادهم! إنها صورة أوال
مفرحة لیوم الرب العظیم أو یوم الحصاد، حیث تتقدم المالئكة فتحصد لتقدم لرئیس الكهنة 

األعظم یسوع المسیح الباكورة المقدسة، التي هي نفوس المؤمنین. 
، لكن كیف یقومون )٨" (عَهَئَنَذا َقْد َأْعَطْیُتَك ِحَراَسَة َرَفاِئِعي": یقول الرب لهرون: ثانًیا

بحراسة رفائع الرب مع أنهم یأكلونها ویستهلكونها؟! إنها رمز للباكورة المقدسة التي ال تستهلك، 
أي "السید المسیح نفسه" الذي هو باكورة الراقدین، البكر الذي یتقدم لآلب بكًرا للبشریة فیقدسنا، 

ویتقدم إلینا عطیة اآلب لیجعلنا فیه أبكاًرا. هذا هو البكر الذي نتمتع به وال یستهلك، بل 
بالعكس یقیمنا من إستهالكنا أو موتنا، لنحیا به وفیه إلى األبد. 

َهَئَنَذا َقْد َأْعَطْیُتَك إن الكنیسة في كهنوتها صارت ملتزمة بتنفیذ الوصیة اإللهیة: "
"، وكأنها تلتزم أن تكون أمینة في حراستها لتجلي السید المسیح البكر، رفیعة اهللا، ِحَراَسَة َرَفاِئِعي

في حیاة المؤمنین. 

Õ ؟؟ 
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: یأمر الرب هرون أالَّ یقبل بكور الحیوانات النجسة بل یأخذ عنها فدیة، أما ثالثًا
، وكأنه اشترط في )١٧" (ع ُقْدٌس اِإنَّه"الحیوانات الطاهرة فال یقبل عنها فدیة، بل یأخذ بكورها: 

البكور أن تكون مقدسة. وفي قوانین الكنیسة ال تقبل قرابین الوثنیین أو األشرار غیر التائبین بل 
یشترى بها حطب لتحرق في النار! فالبكور رمز للمسیح القدوس الذي یتقبله اآلب تقدمة حب 

عن البشریة ألجل تقدیسها فیه، إذ یقول السید: "ألجلهم أقدس أنا ذاتي لیكونوا هم أیًضا مقدسین 
). ١٩: ١٧في الحق" (یو

 إعالة الالویین – ٣
إن كان الكهنة یتمتعون بالبكور فإن الالویین یتمتعون بالعشور، مؤكًدا الرب إنهم 

ینالون بهذا حق اهللا نفسه، إذ لیس لهم نصیب في المیراث األرضي. 

 التزام الالویین بالعطاء – ٤
إن كان الالویون یتمتعون بعشور الشعب، فهؤالء بدورهم یلتزمون بتقدیم عشر العشور 

لهرون الكاهن. إنه یرید أن یدرب الجمیع، شعًبا وكهنًة، على العطاء. فالكاهن وٕان كان یلتزم 
بالعطاء القلبي والروحي وبذل كل حیاته للرب في خدمة شعبه، فهو ملتزم أیًضا بالعطاء المادي 

كسائر أخوته وأوالده الروحیین. إنه لم یرد أن یحرم سبًطا من العطاء، حتى الالویون أنفسهم! 
أخیًرا بهذا التدبیر اإللهي أراد اهللا من الكهنة والالویین أمرین: أوًال وهو یكرمهم 

بتمتعهم بحقوق اهللا من تقدمات وبكورات ومحرمات وعشور ینزع عنهم الثراء الفاحش الذي كان 
لكهنة الوثنیین في ذلك الوقت. هم مكرمون في الرب لكنهم ال یغتصبون حق الشعب، لهذا ال 
یقدرون أن یقتنوا نصیًبا من أرض الموعد لهم أو ألوالدهم. األمر الثاني، أنهم بهذا یعیشون 

كجماعة مترابطة مًعا فیشعر الالویون أن ما یتمتعون به من عطایا أرضیة هي من اهللا شخصًیا 
لكنها قدمت خالل الجماعة المقدسة أو الشعب المقتني هللا، والكهنة أیًضا إذ ینالون عشور 

العشور من الالویین یدركون ذات اإلحساس، وكأن اهللا أراد أن ینزع كل روح للتعالي للكهنة 
والالویین سواء على الشعب أو الكهنة على الالویین أنفسهم. بهذا النظام ال یتحول الكهنوت 
إلى طبقة أرستقراطیة معتزلة عن الشعب بل هم خدامه والعاملون ألجل تقدیسهم في الرب. 
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 فریضة البقرة الحمراء –األصحاح التاسع عشر 
)، وجاءت ١٣: ١٧" (َمِن اْقَتَرَب ِإلى َمْسَكِن الرَّبِّ َیُموتُ !كانت شكوى الشعب: "

اإلجابة في األصحاح السابق واألصحاح الذي بیدینا. ففي السابق یعلن الرب أنه یمكن االقتراب 
هللا خالل الترتیب الكهنوتي والالوي، أما هنا فیكشف عن الحاجة للتقدیس الذي بدونه ال یقدر 

أحد أن یعاین اهللا. 
 ١٠ - ١ رماد البقرة وماء التطهیر   – ١
 ١٣ - ١١ الحاجة للتطهیر لمن مّس میًتا   – ٢
 ٢٢ - ١٤ طقس التطهیر    – ٣

 رماد البقرة وماء التطهیر – ١
ال أرید الدخول في تفاصیل الذبائح والمحرقات في الطقس الموسوي كرمٍز لجوانب 

ذبیحة الصلیب، فإني أترك هذا الموضوع لتفسیرنا لسفر الالویین إن سمح الرب وعشنا، لكنني 
هنا أود أن أوضح أن االقتراب لمسكن الرب أو التمتع بالشركة معه والثبوت فیه لن یتم إالَّ 

خالل ذبیحة الصلیب والدخول في میاه التقدیس. ففي الطقس الذي بین أیدینا یعلن اهللا لموسى 
َماَء  " بإعداد الرماد الذي یستخدم في میاه التقدیس أو كما یسمیها "فریضة التقدیس"وهرون 

، أي الماء الذي یطهر من النجاسة، وینقل اإلنسان من حالة الدنس إلى حالة )٩" (عَنَجاَسةال
 القداسة.

یتلخص هذا الطقس في اآلتي: 
) حمراء، إشارة إلى السید المسیح الذي قدم ٩◌ً : البقرة المقامة كذبیحة خطیة (ع أوال

دمه كفارة عن خطایانا، هذا الذي یتحدث عنه إشعیاء النبي قائالً : "من ذا اآلتي من أدوم بثیاٍب 
حمر من بصرة، هذا البهي بمالبسه، المتعظم بكثرة وقوة؟! قد دست المعصرة وحدي، ومن 

). هذا هو السید المسیح الذي دخل اآلالم بإرادته، ٣-١: ٦٣الشعوب لم یكن معي أحد" (إش
واجتاز معصرة الغضب اإللهي عنا، فحمل في جسده أجرة خطایانا، مقدًما لنا خالًصا هذا 

مقداره! 
، فإن ربنا یسوع المسیح هو )٢" (عَصِحیَحًة ال َعْیَب ِفیَها َولْم َیْعُل َعلْیَها ِنیرٌ ": ثانًیا

وحده بال خطیة، لیس فیه عیب ولم یسقط تحت نیر خطیة ما. لقد وبخ الیهود قائالً : "من منكم 
)، ویقول الرسول بولس "ألنه جعل الذي لم یعرف خطیة، ٤٦: ٨یبكتني على خطیة؟!" (یو

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

: القدیس یوحنا الذهبي الفم). یقول ٢١: ٥ كو ٢خطیة ألجلنا، لنصیر نحن بّر اهللا فیه" (
)، ویقول أیًضا: "رئیس هذا ١٩: ١٧[نعم، المسیح نفسه یقول: من أجلكم أقدس أنا ذاتي (یو

 ].Ï)، مظهًرا أن الذي ذبح هو بال خطیة١١: ١٦العالم قد دین" (یو

)، لم یكن ٣: تقدم أللعازار الكاهن لیخرج بها خارج المحلة وتذهب قدامه (عثالثًا
ممكًنا أن تقدم لهرون ألنه كرئیس كهنة ال یخرج خارج المحلة لذلك تقدم ألبنه ألعازار. وكأن 
السید المسیح وقد ذبح خارج أورشلیم على جبل الجلجثة، كأن في نفس اللحظة داخل قدس 

األقداس كرئیس كهنة ال ینفصل عن أبیه، وال یترك بالهوته سمواته! إنه على الصلیب خارج 
المحلة ألجلنا یكفر عن خطایانا، وهو في حضن أبیه لیضمنا إلى بّره. 

یقول الرسول بولس: "لذلك یسوع أیًضا لكي یقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. 
فلنخرج إًذا إلیه خارج المحلة حاملین عاره، ألن لیس لنا هنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة" 

). وكأن الخروج خارج المحلة إشارة إلى الخروج من المدینة الزمنیة واشتهاء ١٤-١٢: ١٣(عب
 االنطالق إلى المدینة المستقبلة، أورشلیم العلیا أمنا.

َیْأُخُذ َأِلَعاَزاُر الَكاِهُن ِمْن َدِمَها ِبِإْصِبِعِه َوَیْنِضُح ِمْن َدِمَها ِإلى ِجَهِة َوْجِه َخْیَمِة َ": رابًعا
: ما یفعله ألعازار یشیر إلى عمل السید المسیح الكهنوتي الذي )٤" (عاِالْجِتَماِع َسْبَع َمرَّاٍت 

یقدسنا بدمه، ناضًحا الدم على وجه الكنیسة، خیمة االجتماع الحقیقیة، فتتقدس ویصیر لها 
الدالة أن ترفع وجهها أمام اآلب. أما نضح الدم سبع مرات مع أن الذبح تم مرة واحدة فیشیر 
إلى فاعلیة الدم والذبیحة، لقد تمت مرة لكنها ذبیحة حیة وفعالة تعمل عبر األجیال لتدخل بنا 

 یشیر إلى كل أیام األسبوع كما یشیر إلى الكمال، كأن الذبیحة مستمرة ٧إلى الكمال. ألن رقم 
عبر أسبوع هذا العالم كله، وفعالة بكل طاقاتها لتكمیلنا. لهذا رأى القدیس یوحنا الحبیب السید 

)، فهي حّي ال یموت، لكن الدم ال ینقطع فاعلیته. وفي سّر ٦: ٥المسیح حمًال كأنه مذبوح (رؤ
اإلفخارستیا نحن ال نكرر ذبیحة الصلیب مرات ومرات إنما ندخل بالروح القدس إلى الذبیحة 

. Ðالفعالة القائمة بغیر انقطاع
. إذ )٥" (عُتْحَرُق الَبَقَرُة َأَماَم َعْیَنْیهِ . ُیْحَرُق ِجلُدَها َولْحُمَها َوَدُمَها َمَع َفْرِثَهاَ": خامًسا

تحرق الذبیحة ال نرى سوى الرماد الذي یستخدم لتطهیر الشعب من الخطیة، وهكذا إذ حمل 
السید المسیح خطایانا مات عنا محوًال خطایانا إلى رماد. أما حرق الجلد واللحم والدم الخ فیشیر 

1 In 1Cor., hom 38: 3. 
Ð  ،٦٣-٤٣، ص١٩٧٣راجع للمؤلف: المسیح في سّر األفخارستیا. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

إلى تأكید موت المسیح حسب الجسد، فال یقل أحد مثل ماني أنه یحمل جسًدا خیالًیا ودخل في 
اآلالم بهذا الجسد الخیالي. 

)، وهي األشیاء ٦أما إلقاء شعب األرز والزوفا والقرمز في نارها بواسطة الكاهن (ع
) فإشارة إلى اختالط رماد الذبیحة بما ٧، ٦: ٤التي كانت تستخدم في طقس تطهیر البرص (ال

رسم للتطهیر. الخشب یشیر إلى الصلیب، والزوفا تشیر إلى الغسل، والقرمز یشیر إلى الدم. 
: یربط الطقس بین رماد البقرة المذبوحة التي دخلت إلى آالم النار حتى النهایة سادًسا

)، وكأنه إرتباط بین ذبیحة الصلیب ومیاه ٩والماء الذي یقدم لتطهیر الجماعة من النجاسة (ع
). ١٢: ٢المعمودیة. یقول الرسول: "مدفونین معه في المعمودیة التي فیها أقمتم أیًضا معه" (كو

الِذي َأْحَرَقَها َیْغِسُل ِثَیاَبُه ِبَماٍء َوَیْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء َوَیُكوُن َنِجسًا ِإلى ": سابًعا
. )١٠" (عَوالِذي َجَمَع َرَماَد الَبَقَرِة َیْغِسُل ِثَیاَبُه َوَیُكوُن َنِجسًا ِإلى الَمَساءِ 10)، "٨" (عالَمَساءِ 

لقد أراد الطقس أن یؤكد أن خطایانا قد حملها السید المسیح، فإن كانت ذبیحة الصلیب هي سّر 
تطهیرنا لكنها حملت خطایا العالم كله! 

 الحاجة للتطهیر لمن مّس میًتا – ٢
َمْن َمسَّ َمیِّتًا َمیَِّتَة ِإْنَساٍن َما َیُكوُن َنِجسًا َسْبَعَة َأیَّامٍ . َیَتَطهَُّر ِبِه ِفي الَیْوِم الثَّاِلِث "

. )١٢، ١١(ع" َوِفي الَیْوِم السَّاِبِع َیُكوُن َطاِهراً 
: [الجسد المیت فاقد الحیاة لیس خطیة إنما یعني خطیة القدیس أغسطینوسیقول 
]. فموت الجسد كان في القدیم رمًزا للخطیة القاتلة للنفس، لهذا إن لمس أحد Ñالنفس فاقدة البرّ 

میًتا، ولو كان المیت قدیًسا أو كاهًنا یصیر نجًسا. 
أما كونه نجًسا سبعة أیام، أي یصیر نجًسا كل أیام األسبوع، رمًزا إلى عدم التطهر 

من الخطیة كل أیام غربتنا ما لم یتدخل هذا الرماد والماء! إذ ال خالص لإلنسان من دنس 
الخطیئة بدون ذبیحة الصلیب والتجدید في میاه المعمودیة. 

یتم التطهیر في الیوم الثالث بواسطة هذه المیاه المرتبطة برماد البقرة الحمراء المذبوحة 
إشارة إلى التطهیر بمیاة المعمودیة خالل القیامة مع السید المسیح (الیوم الثالث) بفاعلیة 

الصلیب. إنه یؤكد أن من ال یتطهر في الیوم الثالث لن یتطهر إالَّ في الیوم السابع، وكأنه ال 
تبریر لنا إن لم نتحد مع السید المسیح المقام من األموات، أما تطهیرنا في الیوم السابع فیشیر 

3  On the good of marriage 23. 
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إلى إستمرار عمل قیامة المسیح في حیاتنا الزمنیة، وفاعلیتها كل أیام غربتنا حتى نعبر إلى 
قیامتنا األخیرة. 

من ال یقبل قیامة المسیح ال یتطهر فیحسب قد نجس مسكن الرب وتقطع هذه النفس 
). كأن من ال یحمل فیه قوة قیامة السید كسّر تبریر له یفسد جسده ١٣من الشعب المقدس (ع

جسده مسكن الرب، وتموت نفسه وال یحسب من عداد أوالد اهللا. 

 طقس التطهیر – ٣
یتلخص طقس التطهیر بهذا المیاه في اآلتي: 

ِإَذا َماَت ِإْنَساٌن ِفي َخْیَمٍة َفُكلُّ َمْن َدَخل الَخْیَمَة َوُكلُّ َمْن َكاَن ِفي الَخْیَمِة "◌ً : أوال
. قبل أن یتحدث عن طریقة التطهیر أراد أوًال أن یبرز خطورة )١٤" (عَیُكوُن َنِجسًا َسْبَعَة َأیَّامٍ 

الموقف، ذلك كالجّراح الذي قبل أن یمد یده بالمشرط في جسم المریض یكشف له أوًال الفساد 
الذي دب في جسده حتى یتقبل برضى ید الطبیب تمتد لتجرحه وتقتطع من جسده شیًئا. إن 

وجود میت في خیمة یجعل من دخل الخیمة بإرادته أو بغیر إرادته، عن معرفة بوجود میت أو 
عدم معرفة، وأیًضا من كان داخل الخیمة یحسب هؤالء نجسین أسبوًعا كامًال، حتى إن تمت 

الوفاة فجأة، ولم یكن لهؤالء ذنب! الخطیئة بشعة، خاطئة جًدا ال یطیقها اهللا القدوس ألنها 
تخالف طبیعته، مهما قدمنا من أعذار! بشاعتها أیًضا تظهر في بقاء هؤالء نجسین سبعة أیام 

أي كل أیام غربتهم، عالمة العجز عن التطهیر فیها بذواتهم. 
. ال تقف )١٤" (عَوُكلُّ ِإَناٍء َمْفُتوٍح لْیَس َعلْیِه ِسَداٌد ِبِعَصاَبٍة َفِإنَُّه َنِجٌس ": ثانًیا

النجاسة عند الناس لكنها تمتد إلى الخلیقة الجامحة، فاإلناء المفتوح یحسب نجًسا. لعله أراد أن 
یضع تحفًظا صحیًحا، لئال یكون المیت قد أصیب بمرٍض معدي فتنتقل العدوى إلى الذین حوله 

خالل اآلنیة التي استعملها قبیل موته. أما من الناحیة الروحیة فإن هذه األواني تمثل الحواس 
مثل العینین والفم...الخ، إن كانت هذه الحواس مفتوحة لیس علیها سدادة الروح القدس الذي 

یضبطها تكون نجسة، تفسد حیاة اإلنسان. 
یلیق بالمؤمن أن یجاهد في حفظ حواسه محفوظة بالروح القدس حتى ال تتسرب 

النجاسة من األموات بالخطایا إلى نفسه أو فكره أو جسده. ما أحوجنا إلى سدادة الروح القدس 
التي تحفظ أعماقنا بعیدة عن میكروبات الخطیئة. لهذا یصرخ النبي قائالً : "ضع یا رب حافًظا 

: [رتب حواسك القدیس یوحنا سابالفمي وباًبا حصیًنا لشفتي، ال تمل قلبي إلى الشر". یقول 
أیها األخ، واحذر لها، إذ منها یدخل موت اإلنسان الداخلي. إحذر بهذه الحراسة، وانظر إلى ما 
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قاله القدیس أنطونیوس: إن كثیرین عملوا أعماًال عظیمة. لكن ألنهم لم یعملوا هذه األعمال 
]. Òبإفراز لم یدركوا طریق اهللا، وذلك المیناء الطاهر لم یصلوا

: بعد أن أظهر بشاعة الخطیئة لمن یدخل الخیمة وبها میت ومن بداخلها، ثالثًا
ولألواني المفتوحة فیها، بدأ یوضح أنها تتسرب إلینا لیس فقط خالل الذین یموتون داخل 

الخیمة، لكنها تنتقل خالل اإلنسان الذي ُیقتل بالسیف في الصحراء، أو خالل المیت في العراء، 
). ١٦أو العظام أو حتى لمس مجرد لمس القبر (ع

الذي یموت داخل الخیمة غالًبا ما یكون ذلك بسبب تسلل مرض إلى جسده أو بسبب 
الشیخوخة، إنها حالة من تسلل إلیه الخطیئة وتهاجمه سرًیا في قلبه حتى تقتله، أو حالة 

الضعف البشري والشیخوخة الروحیة ثمرة اإلهمال والفتور الروحي. أما الذي ُیقتل بالسیف في 
الصحراء، فهو من تهاجمه الخطیئة بكل عنفها في لحظات فتسقطه قتیًال وهو في حیویته 

ونشاطه! أما العظام فتشیر إلى حالة النفس التي عاشت زماًنا طویًال في موت الخطیئة 
فصارت عظاًما یابسة مبعثرة في العراء أو مدفونة في قبر، لیس من یهتم بها بل یرید الناس 

الخالص منها. هكذا یصور لنا هذا األصحاح المرض الروحي المزمن والقاتل للنفس، مقدًما له 
العالج. 

َیْأُخُذوَن ِللنَِّجِس ِمْن ُغَباِر َحِریِق َذِبیَحِة الَخِطیَِّة َوَیْجَعُل َعلْیِه َ": أما العالج فهو رابًعا
. هذا هو عمل الكنیسة إنها تأخذ الصلیب لتقدمها تطهیًرا للنجسین )١٧ع" (َماًء َحّیًا ِفي ِإَناءٍ 

: [یجب أن نسرع في القدیس بوستینخالل المیاه الحیة في إناء (جرن المعمودیة). یقول 
معرفة أي طریق هو لمغفرة الخطایا ورجاء میراث الخیرات الموعود بها، فإنه ال یوجد سوى هذا 
الطریق: أن تتعرف على هذا المسیح، وتغتسل في الینبوع (المعمودیة) الذي تحدث عنه إشعیاء 

]. Óلغفران الخطایا، وهكذا تبتديء أن تعیش بالقداسة
َوَیْأُخُذ َرُجٌل َطاِهٌر ُزوَفا َوَیْغِمُسَها ِفي الَماِء َوَیْنِضُحُه َعلى الَخْیَمِة َوَعلى َجِمیِع "

اَألْمِتَعِة َوَعلى اَألْنُفِس الِذیَن َكاُنوا ُهَناَك َوَعلى الِذي َمسَّ الَعْظَم َأِو الَقِتیل َأِو الَمیَِّت َأِو الَقْبرَ . 
. من هو هذا الطاهر )١٩، ١٨" (عَیْنِضُح الطَّاِهُر َعلى النَِّجِس ِفي الَیْوِم الثَّاِلِث َوالَیْوِم السَّاِبعِ 

إالَّ السید المسیح نفسه الذي یعمل بطریقة غیر منظورة في المعمودیة، هو الذي یعمد بید 
: [الذي یعمد هو ابن اهللا الوحید الجنس ولیس القدیس یوحنا الذهبي الفمالكاهن. في هذا یقول 

Ò ١٠٣٢للمؤلف: الحب اإللهي، ص. 
5  Dial. with Trypho. 44. 
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إنسان (كاهن)]. [إذا ما رأیت جرن المعمودیة وید الكاهن تلمس رأسك ال تفكر في الماء مجرًدا 
وال أن ید األسقف فوق رأسك، فإنه لیس إنسان هو الذي یفعل ذلك بل نعمة الروح التي تقدس 

]. Ôطبیعة المیاه وتلمس رأسك مع ید الكاهن...
أما نضح الماء فإشارة إلى المعمودیة التي تتمتع بها األمم، كما جاء في إشعیاء 

النبي: "هكذا ینضح أمًما كثیرین، من أجله یسد ملوك أفواهم ألنهم قد أبصروا ما لم ُیخبروا به 
)، إذ تمتعوا بسّر المیالد الجدید. ویقول الرسول بولس: ١٥: ٥٢وما لم یسمعوه فهموه (إش

"لنتقدم بقلٍب صادق في یقین اإلیمان مرشوشة قلوبنا من خمیر شریر ومغتسلة أجسادنا بماء 
). وكأن المعمودیة تدخل إلى األعماق الداخلیة لتغسل الضمیر الشریر كما ٢٢: ١٠نقي" (عب

تقدس الجسد أیًضا. هذا ما أكدته الشریعة التي بین أیدینا فإن الرجل الطاهر الذي یسمیه 
)، ینضح المیاه المطهرة على الخیمة أي ٢١: ١٠الرسول: "كاهن عظیم على بیت اهللا" (عب

)، أي بجمیع طاقاته وغرائزه وعواطفه وعلى األنفس ١٨على الجسد، وعلى جمیع األمتعة (ع
: [حًقا العالمة ترتلیانالذین كانوا هناك، فیمتد أثرها إلى النفوس الخفیة في األجساد. وكما یقول 

الجسد یغتسل لكي تتطهر النفس. الجسد ُیدهن لكي تتقدس النفس. الجسد ُیرشم بعالمة 
(الصلیب) لكي تتقوى النفس. الجسد ُیظلل بوضع األیدي لكي تستنیر النفس والروح 

معلًقا على هذه الشریعة موضًحا أن نضح المیاه القدیس كبریانوس ]. ویتحدث Õ(القدس)!
المقدسة إنما یعني الخالص، أي یدخل اإلنسان كأن اهللا في طریق الخالص، قائالً : [من هنا 
یظهر أن نضح المیاه یقف على قدم المساواة مع غسل الخالص، األمر الذي یتم في الكنیسة 

 ]. Öحیث اإلیمان الذي یتمتع اإلنسان به والذي یخدمه بطریقة سلیمة ویكمل بعظمة الرب والحق

أخیًرا، یؤكد أنه ال تمتع بالتطهیر في الیوم السابع ما لم یتطهر اإلنسان في الیوم 
الثالث أي یتحد مع السید المسیح القائم من األموات. 

 

6 Whitaker: Documents of Baptismal Liturgy, 1970, p. 36, 38. 
7  De Ressurr. Carn. 8. 
8  Epist. 75 (Oxford ed. 69): 12. 
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 ماء مریبة –األصحاح العشرون 
قدم الرب شریعة التطهیر لمن لمس میًتا أو عظاًما أو قبًرا، ثم عاد یحدثنا عن موت 
مریم وموت هرون، ولعله بهذا أراد أن یحذر الشعب لئال بسبب محبتهم لمریم وهرون وتقدیرهم 
لهما یلمسان جثمانهما أو قبرهما دون أن یتطهرا في الیوم الثالث والیوم السابع. كما تحدث عن 

ماء مریبة لیكشف عن ضعفات اإلنسان لیس على مستوى الشعب فحسب بل وعلى مستوى 
موسى العظیم في األنبیاء وهرون رئیس الكهنة. وقد شمل هذا األصحاح: 

 ١. موت مریم    ١
 ١٣-٢. ماء مریبة    ٢
 ٢١-١٤. رفض آدوم عبورهم   ٣
 ٢٩-٢٢. موت هرون    ٤

. موت مریم ١
إذ جاء الشعب إلى بریة صین أي بریة "التجربة" وأقاموا في قادش أو الموضع 

. هذا هو كل ما سجله الكتاب )٢" (عَوَماَتْت ُهَناَك َمْرَیُم َوُدِفَنْت ُهَناكَ "المقدس. یقول الكتاب: 
)، إنها ماتت ١٥المقدس عن نهایة حیاة مریم النبیة والمرنمة، قائدة الشعب في التسبیح (خر

هناك، ودفنت هناك. حًقا لقد ماتت في بریة صین حیث كان موتها بالنسبة للشعب تجربة قاسیة 
ومّرة، فقد تعلقت نسوة كثیرات بها، لكنها ماتت في قادش، أي في الموضع المقدس لتستریح من 

جهادها وأتعابها خالل الدخول إلى المقادس اإللهیة. 
لم یسجل لنا الكتاب المقدس شیًئا عن مشاعر موسى النبي نحو مفارقة أخته له، هذه 

التي رافقته كل هذه الرحلة، خاصة وأنه بعد فترة قلیلة یخلع موسى بیدیه ثیاب الكهنوت عن 
أخیه هرون على جبل هور لیلبسها ابنه ألعازار ویموت هرون هناك. وأیًضا لم یسجل لنا 

الكتاب شیًئا عن مشاعره نحو رفیقه في الخدمة واحتماله تذمرات الشعب ضدهما. كان الشیخ 
الوقور موسى النبي یرجو قیامة الراقدین لهذا لم یضطرب لموت أخته وأخیه بل بالحري كان 

) وتعرض لغضب اهللا وتأدیباته، ٦یحزن ویئن داخلًیا ویسقط على وجهه كلما تذمر الشعب (ع
إنه ال یحزن على فراق الجسد بل بالحري یحترق مع كل نفٍس تتعرض للموت بحرمانها من اهللا 

مصدر حیاتها. 
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. ماء مریبة ٢
إذ لم یجد الشعب ماًءا، لم یطلبوا بل تذمروا مشتهین الموت ولو بالوباء خالل السقوط 

لْیَتَنا َفِنیَنا َفَناَء ")، قائلین لموسى وهرون: ٤٩: ١٦تحت غضب كما حدث إلخوتهم قبًال (
یَِّة ِلَكْي َنُموَت ِفیَها َنْحُن َوَمَواِشیَنا؟  ِإْخَوِتَنا َأَماَم الرَّبِّ . ِلَماَذا َأَتْیُتَما ِبَجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى َهِذِه الَبرِّ

َوِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَتْأِتَیا ِبَنا ِإلى َهَذا الَمَكاِن الرَِّديِء؟ لْیَس ُهَو َمَكاَن َزْرٍع َوِتیٍن َوَكْرٍم 
َسَقَطا َعلى َوْجَهْیِهَما. َ". إذ ضاقت نفسا موسى وهرون، )٥-٣" (عَوُرمَّاٍن َوال ِفیِه َماٌء ِللشُّْرِب 

. مع كل ضیقة یتضعان فیعلن الرب أمجاده لهما، ویحل )٦" (عَفَتَراَءى لُهَما َمْجُد الرَّبِّ 
مشاكلهما الرعویة. ففي هذه المرة طلب الرب منهما أن یكلما الصخرة أمام أعین الشعب فتعطي 
ماءها بینما یمسك موسى بالعصا. لكن موسى عوض أن یكلم الصخرة ضربها مرتین بالعصا، 

ْخَرِة ُنْخِرُج لُكْم َماًء؟ "بعد أن قال هو وهرون للشعب:  " اْسَمُعوا َأیَُّها الَمَرَدةُ ! َأِمْن َهِذِه الصَّ
). ١١. فخرج ماء غزیر وشربت الجماعة ومواشیها (ع)١٠(ع

 إلى الصخرة التي أفاضت میاه تروي العطاشى أنها المعمودیة التي Ïتطلع اآلباء
تفجرت خالل العصا، أي خالل ذبیحة الصلیب فأروت ظمأ البشریة وأشبعت احتیاجاتها. یرى 

)، فإن كانت ٤: ١٠ كو ١القدیس بولس أن هذه الصخرة التي تابعتهم هي السید المسیح (
العصا هي الصلیب، فخالل السید المسیح المصلوب تقدست ینابیع المعمودیة. 

في هذه الصخرة المتفجرة سّر التوبة التي القدیس غریغوریوس أسقف نیصص ویرى 
تحسب معمودیة ثانیة، فإذ تذمر الشعب وتعرض للهالك إحتاج إلى میاه الصخرة أو التوبة 

حتى ال یهلك. یقول القدیس: [إذ فقد الشعب رجاءه في األمور الصالحة الموعود بها وهو في 
طریق البریة سقط في العطش. مرة أخرى جعل موسى الماء یفیض لهم في البریة. هذا األمر 

یفهم سرًیا إذ یعلمنا ما هو سّر التوبة. فإن الذین یرتدون إلى المعدة (شهوة األكل) والجسد 
والمذات المصریة بعدما ذاقوا الصخرة مرة یحرمون من شركة األمور الصالحة. هؤالء بالتوبة 

یجدون الصخرة التي أهملوها بالتوبة یجدون الصخرة التي أهملوها فینفتح لهم ینبوع ماء ویرثون. 
لقد أعطت الصخرة ماًء لموسى الذي آمن في صدق یشوع ولیس في مقاومیه (من الجواسیس). 

نظر موسى إلى عنقود العنب الذي علق ألجلنا وسفك الدم، وبواسطة الخشبة أعد الماء لكي 

1  Tert. De Baptismo 9; St. Hippolyt. 
       See: J. Crehan: Early Christian Baptism and Creed. 
       London 1945, p. 172 F. 
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. وقد أراد القدیس أن یؤكد حاجتنا إلى التوبة خالل إیماننا بدم Ðیتفجر من الصخرة مرة أخرى
السید المسیح الذي یكفر عن خطایانا، فننعم بینابیع فیض خالل الصخرة التي أهملناها، أي 

المسیح الذي أسأنا إلیه بسقطاتنا. 
 على هذا العمل اإللهي قائالً : [ألیس صالًحا ذاك الذي القدیس أمبروسیوسیعلق 

بأمره جعل البحار تحت أقدامهم أرًضا صلبة إذ هربت المیاه، والصخور تعطي ماء للعطاشى؟! 
فقد ظهرت أعمال الخالق الحقیقي عندما صیر السائل صلًبا والصخرة ماًء یتبخر؟ لنفهم أن هذا 

]. Ñ)٤: ١٠كو١عمل المسیح كقول الرسول: الصخرة هي المسیح (
َفَقال الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ : «ِمْن َأْجِل َأنَُّكَما لْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني "في عتاب 

" َأَماَم َأْعُیِن َبِني ِإْسَراِئیل ِلَذِلَك ال ُتْدِخالِن َهِذِه الَجَماَعَة ِإلى اَألْرِض الِتي َأْعَطْیُتُهْم ِإیَّاَها»
. لقد ُحرم اإلثنان من قیادة الشعب إلى داخل أرض الموعد ألنهما لم یقدسا الرب أمام )١٢(ع

أن موسى قد حمل شًكا في البدایة عند ضرب الصخرة، إذ  Òالقدیس أغسطینوسالشعب. یرى 
ْخَرِة ُنْخِرُج لُكْم َماًء؟ "قال مع موسى  ، وقد جاء في المزمور "وأسخطوه )١٠!" (عَأِمْن َهِذِه الصَّ

، ٣٢: ١٠٦على ماء مریبة حتى تأذى موسى بسببهم، ألنهم أمّروا روحه حتى فرط بشفتیه" (مز
ْخَرَة َأَماَم َأْعُیِنِهْم َأْن ُتْعِطَي َماَءَها"). ویرى البعض أن الرب قال لهما: ٣٣ ، )٧" (عَوَكلَِّما الصَّ

ولم یقل لهما أن ُتضرب الصخرة بالعصا. 
لعل غضب اهللا على موسى وهرون كان بسبب ضرب الصخرة مرتین، فإن السید قد 
صلب مرة واحدة بإرادته لخالص البشریة متقبًال اآلالم بفرح، كقول الرسول "من أجل السرور 

). أما الضربة الثانیة فتحزن قلبه ٢: ١٢الموضوع أمامه إحتمل الصلیب مستهینا بالخزي" (عب
ألنها رمز للصلب مرة ثانیة خالل إرتداد المؤمن عن حیاة التجدید التي صارت له، إذ یقول 

). ٦: ٦ذات الرسول "إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا ثانیة ویشهرونه" (عب
على أي األحوال سقط موسى وأخوه هرون تحت التأدیب ولم یكن كل ماضي موسى 

النبي المجید أن یشفع له، وكأن اهللا یقدم لخدام الكنیسة خاصة من نال رتبة سامیة التحذیر، 
القدیس یوحنا الذهبي فإن أعمالهم مهما كانت عظیمة وقویة لن تشفع لهم في سقطاتهم. یعلق 

 على هذا األمر في كتابه الرابع من الكهنوت قائالً : [كان موسى، هذا القدیس، أبعد ما الفم

2  Life of Moses 2: 269, 270. 
3 Of The Christian Faith 2: 2 (22). 
4  In loan. tr. 28: 9. 
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). ٤یكون عن التمسك بقیادة الیهود حتى توسل إلى اهللا أن یعفیه منها عندما أمره بقبولها (خر
بل أثار غضب اهللا علیه الذي عینه للعمل. لم یقف األمر عند هذا الحد، وٕانما حتى بعد 

إستالمه الرئاسة إشتهى الموت للتخلص منها، قائالً : "إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتالً " 
). ماذا إذن؟ هل شفع فیه هذا الرفض المتكرر عندما أخطأ بخصوص ماء ١٥: ١١(عد

]. Óالخصومة؟! هل إستطاع هذا أن یمنحه العفو؟ لماذا إذن ُحرم من أرض الموعد؟!

. رفض أدوم عبورهم ٣
)، غالًبا ما كانوا یحملون عداوة للیهود ١٩: ٣٦األدومیون هم نسل آدوم أو عیسو (تك

ترجع إلى أیام یعقوب وعیسو، وفي أیام السبي إذ خرجت یهوذا استغل آدوم الموقف وجعل من 
. Ôأراضي یهوذا مرعى لحیواناتهم. وقد سبق لنا الحدیث عن أدوم في تفسیرنا لسفر حزقیال

لقد أرسل موسى النبي إلى ملك أدوم یطلب إلیه في لطف وبروح االخوة التي تربطهما 
َهَكَذا َیُقوُل َأُخوَك ِإْسَراِئیُل َقْد َعَرْفَت ُكل الَمَشقَِّة "كشعبین من أخوین یعقوب وعیسو، قائالً : له: 

الِتي َأَصاَبْتَنا. ِإنَّ آَباَءَنا اْنَحَدُروا ِإلى ِمْصَر َوَأَقْمَنا ِفي ِمْصَر َأیَّامًا َكِثیَرًة َوَأَساَء الِمْصِریُّوَن ِإلْیَنا 
َوإِلى آَباِئَنا َفَصَرْخَنا ِإلى الرَّبِّ َفَسِمَع َصْوَتَنا َوَأْرَسل َمالكًا َوَأْخَرَجَنا ِمْن ِمْصرَ . َوَها َنْحُن ِفي 

َقاِدَش َمِدیَنٍة ِفي َطَرِف ُتُخوِمكَ . َدْعَنا َنُمرَّ ِفي َأْرِضكَ . ال َنُمرُّ ِفي َحْقٍل َوال ِفي َكْرٍم َوال َنْشَرُب 
. )١٧-١٤" (عَماَء ِبْئرٍ . ِفي َطِریِق الَمِلِك َنْمِشي ال َنِمیُل َیِمینًا َوال َیَسارًا َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ 

في حدیثه هذا تحدث معه بروح األخوة مظهًرا له أنهما ینتسبان أصًال إلى دٍم واحد، كأنما یؤكد 
له أن كل أخ یحتاج إلى أخیه، ویتكلم بروح اإلتضاع موضًحا له أنه قد تألم هو وآبائه بواسطة 

فرعون مصر، وأیًضا بروح اإلیمان أن اهللا یسنده، وأخیًرا بروح الطاعة له أن یسلك طریق یحدده 
الملك فال ینحرف عنه یمیًنا أو یساًرا. ومع هذا كله إذ كان آدوم یسمع عن أخبار هذا الشعب 

تذكر البركة التي نالها یعقوب مغتصًبا إیاها في مكٍر من عیسو فخاف منه مظهًرا له كل 
عداوة! 

قلنا أن آدوم تعني "دموي" أو "سافك دم" فهو یمثل الشیطان الذي ال یطیق مملكة اهللا، 
إنه محب للقتال بطبعه. 

5  On Priesthood 4: 1. 
Ô  ٢٥راجع للمؤلف: حزقیال، أصحاح. 
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لقد ملك آدوم على القلوب فصارت أرضه، ال یسمح لمملكة اهللا أن تعبر فیها، لكن 
 بعد أن ربطه وحطمه بالصلیب، فاتًحا – الشیطان –السید المسیح دخل أرض آدوم الحقیقي 

في القلب طریًقا ملوكًیا یعبر فیه الموكب السماوي، موكب الغلبة والنصرة. تتحول طاقات 
اإلنسان ومواهبه وكل إمكانیاته إلى موكب یسلك الطریق الملوكي یمشي دوًما نحو أورشلیم 
العلیا ال یمیل بضربة یمینیة (البّر الذاتي) وال بضربة یساریة (الشهوات) حتى یتجاوز حدود 

الزمان ویدخل األبدیة. بالمسیح یسوع طرد آدوم من قلوبنا حیث كان یملك وانفتح الطریق 
اإلنجیلي الحق في داخلنا. 

أن هذا الطریق الملوكي هو طریق اإلنسان الذي  Õ القدیس إكلیمنضس السكندريیرى
یحیا بالبر لیس عن إجبار أو عن خوف، أي غیر منحرف نحو الیسار، وال أیًضا من أجل 

المكافأة واألجرة أي غیر منحرف یمیًنا لكنه منطلق في طریق الملك الذي مهده الملك بنفسه، 
لیس فیه عثرات ومنحدرات. 

. موت هرون ٤
بدأ األصحاح بموت مریم وختم بموت هرون، األولى ماتت في قادش أي عبرت إلى 

المقدسات اإللهیة، واألخیر انطلق إلى جبل هور لیموت هناك. وكلمة "هور" تعني "جبل"، وكأن 
اهللا أراد ألول رئیس كهنة أن یموت على جبل مرتفع لیس له اسم، إنما یكفي إنه جبل، لیعلن 

أنه في موته یرتفع إلى فوق صاعًدا، ولیس كما حدث مع قورح وجماعته المزیفین حیث انحطوا 
إلى أسفل األرض. موت األبرار هو ارتفاع وصعود، أما نهایة األشرار فهي انهیار وانحدار إلى 

أسفل. 
لقد صعد موسى مع هرون أخیه ومعهما ألعازار بن هرون حیث ینزع موسى النبي 
عن أخیه ثیاب الكهنوت قبل أن یموت ویلبسها البنه ألعازار كرئیس كهنة جدید، األمر الذي 

یفرح قلب موسى وهرون مًعا. فقد كان الئًقا أالَّ یموت هرون مرتدًیا ثیاب الكهنوت، لئال تحسب 
الثیاب كأنها قد تدنست، إنما یرتدیها ابنه لیصیر رئیس كهنة عوض أبیه. وفي هذا صورة 
جمیلة للتقلید الكنسي الذي یسلمه الجیل لآلخر بال انحراف. أما قیام موسى مستلم الشریعة 

7  On Spiritual Perfection, 73. 
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بالوساطة. فیشیر إلى دور الوصیة اإللهیة أو الكتاب المقدس في التقلید، فالتقلید وهو یسلم عبر 
األجیال یلزم أن یبقى إنجیلًیا، ال ینفصل عن الوصیة وال ینحرف عن روح الكتاب المقدس. 

 في هذا التصرف تأكید الرب للشعب أن الكاهن ُیختار من القدیس كبریانوسیرى 
َوَصِعُدوا ِإلى َجَبِل ُهوٍر َأَماَم َأْعُیِن ُكلِّ "قبل الرب لكن في حضرة الشعب، إذ یؤكد الكتاب 

. یقول القدیس: [إننا نالحظ بسلطان إلهي أن الكاهن یجب أن ُیختار في )٢٧" (ع الَجَماَعةِ 
.]  Öحضرة الشعب، وأمام أعین الكل، وأن ُیحسب مستحًقا وأهًال للعمل بحكم الجماعة وشهادتهم
أخیًرا فإن موت هرون وانتقال كهنوته إلى ابنه، إنما یكشف عن عجز الكهنوت 

الالوي، إذ لرئیس الكهنة بدایة أیام ونهایة، عمله مؤقت إلى حین، ینتقل من جیل إلى جیل 
)، "رئیس كهنة... ٢١: ١٠حتى ینتهي الرمز ویأتي من هو "كاهن عظیم على بیت اهللا" (عب 

). لقد قارن الرسول بولس بین ١: ٨" (عب تقد جلس في یمین عرش العظمة في السماوا
كهنوت هرون المؤقت وكهنوت السید المسیح األبدي، على طقس ملكي صادق الذي بال بدایة 
أیام وال نهایة من جهة الهوته قادر أن یشفع بدمه أمام أبیه لیدخل بنا إلى المقدسات السماویة 
غیر المصنوعة بید، هذا الذي صار كاهًنا بقسم، القدوس الذي بال شر وال دنس، حتى في كل 

). ٧حین یشفع في الخطاة (راجع عب 
 

8  Epist. 67: 4. 
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 طریق النصرة –األصحاح الحادي والعشرون 
إن كان آدوم رفض أن یعبر الشعب في أرضه فاضطر موسى أن یجتاز بشعبه حول 

الرب قدم لهم فهًما للغلبة على الشر بالهروب منه، ففي هذا كأن أرض آدوم دون أن یدخلها، 
األصحاح قدم عینات للنصرة لیس فقط على الملوك والشعوب بل على الحیات الحارقة والظمأ 

الداخلي، لقد حدثنا هنا عن: 
 ٣ - ١ محاربة ملك عراد  – ١
 ٩ - ٤ الحیة النحاسیة  – ٢
 ١٥ - ١٠ رحیلهم   – ٣
 ٢٠ - ١٦ نشید البئر   – ٤
 ٣٠ - ٢١ النصرة على سیحون  – ٥
 ٣٥ - ٣١ النصرة على عوج  – ٦

 محاربة ملك عراد – ١
"عراد" كلمة عبریة تعني "حمار وحشي" وهي بلدة في القسم الجنوبي من الیهودیة 

).  ٦: ١؛ قض١٤: ١٢(یش
إن كان ملك أدوم رفض أن یعبر الشعب في أرضه فلم یقاوم الشعب بل اتخذ طریقه 
حول أدوم مفضًال بالحري أالَّ یقاوم الشر بالشر بل یهرب من الشر. هذا هو الطریق الروحي 

للمؤمن أنه یقلب مشاعره الطبیعیة المحبة لإلنتقام مفضًال بالحري على قلبه ویملك علیه عن أن 
ینتصر على اآلخرین ویملك علیهم. أما الكنعاني ملك عراد الذي تصرف "كحماٍر وحشي" فقام 

للهجوم والمحاربة دون أن یطلب منهم أالَّ یعبروا في أرضه. لقد التقى بهم وهم قادمون في 
طریق أتاریم وحاربهم وسبى منهم سبًیا. كلمة أتاریم تعني "األثر"، وكأن ملك عراد قد اقتفى 

أثارهم لكي یلحق بهم ویهلكهم حتى ال یتمتعوا بأرض الموعد. 
لماذا سمح اهللا لهم بالهزیمة؟ لقد أراد أن یدرك الشعب ضعفه الذاتي  وعجزه بشرًیا 

عن الخالص والنصرة حتى إذا ما طلب ید اهللا ونذر أالَّ یأخذ شیًئا لنفسه بل یحرم المدن 
ویسمي حرمة، أي منطقة محرمة، تصبح هذه شهادة دائمة وتذكار أن كل خالص ونصرة 

یتحققان في المستقبل إنما هو بقوة اهللا. هكذا أحیاًنا یسمح اهللا حتى للقدیسین أن ُیغلبوا ربنا في 
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أقل الخطایا وأتفهها لكي تصیر بالنسبة لهم تذكاًرا لضعفهم، وٕاذ یغلبون في الحرب الروحیة 
وینمون في المواهب وتثمر حیاتهم وخدمتهم ال یسقطون في الكبریاء. 

أنه إذ یسقط أحیاًنا اإلنسان في خطیة لم یسقط فیها منذ ثیئوفان الناسك یقول األب 
زمٍن طویل بل انتصر علیها یتعب للغایة، هذه عالمة الكبریاء في القلب، إذ یحسب اإلنسان 
في نفسه أن غالب على الدوام. لهذا من التداریب الجمیلة التي تقدم للمؤمنین الذین یعیشون 

زماًنا طویًال في حالة نصرة ثم یسقطون في خطیة تافهة حسب نظرتهم البشریة یمزجون توبتهم 
ودموعهم بحیاة الشكر هللا الذي یكشف لهم ضعفاتهم. فعوض أن یتحطم اإلنسان ألنه سقط فیما 

ال یتوقع یشكر اهللا الذي فضحه أمام عیني نفسه سائًال إیاه أن یرفع عنه التجربة. 

 الحیة النحاسیة – ٢
بالرغم من نصرتهم على ملك عراد الذي ثار علیهم كحماٍر وحشي، وقد شهدوا لعمل 

"، لكنهم سرعان ما تذمروا على الرب ألنهم لم یعبروا طریقهم ُحْرَمةاهللا معهم بدعوة الموضع "
ِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن  "وسط أدوم، بل ساروا طریًقا أطول. فضاقت أنفسهم في الطریق قائلین: 

یَّةِ ! َألنَُّه ال ُخْبَز َوال َماَء َوَقْد َكرَِهْت َأْنُفُسَنا الطََّعاَم السَِّخیفَ  . )٥؟!" (عِمْصَر ِلَنُموَت ِفي الَبرِّ
حین تذمروا بسبب العطش احتملهم اهللا ولم یعاتبهم بكلمة واحدة وٕانما أمر موسى وهرون أن 
یفجرا ماًء من الصخرة، أما اآلن إذ هبهم نصرة وغلبة بعد أن رواهم من الصخرة لهذا بتكرار 

التذمر قام بتأدیبهم. أرسل علیهم الحیات المحرقة في البریة تلدغهم وتمیتهم، وفي نفس الوقت 
إذ صرخ موسى إلیه لم ینزع الحیات بل أمره أن یقیم حیة نحاسیة على رایة حتى كل من ُلدغ 

). إنه لم ینزع التجربة لكنه فتح باب الخالص منها. بهذا ٨من الحیات ونظر إلیها یحیا (ع
حّول اهللا شرهم إلى بركة، مخرًجا من اآلكل أكًال ومن الجافي حالوة، مقدًما من هذا العمل رمًزا 

لصلیبه، إذ قال: "وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن اإلنسان، لكي ال 
القدیس ). یقول ١٥، ١٤: ٣یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدیة (یو

: [ذبح المسیح حتى یوجد على الصلیب ذاك الذي یتطلع إلیه كل من لدغتهم أغسطینوس
]. كما یقول: [ما هي الحیة المرفوعة؟ إنها موت المسیح على الصلیب، ألنه كما جاء Ïالحیة

الموت بواسطة الحیة، صار رمزه هو صورة الحیة. كانت لدغة الحیة ممیتة، أما موت الرب 

1  On ps., 74. 
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فواهب الحیاة... إذ یتطلع اإلنسان إلى الحیة تصیر الحیة بال سلطان، ومن ینظر إلى الموت 
] Ðیصیر الموت بال سلطان!

: [عندما ارتفع جسد الكلمة كما رفعت الحیة في البریة، القدیس أغسطینوسیقول 
: [صنع موسى رسًما رسالة برناباس]. وجاء في Ñاجتذب إلیه البشریة ألجل خالصهم األبدي

لیسوع وآالمه الضروریة، وعندما كان اإلسرائیلیون یسقطون كانو یتطلعون إلیه وكان یحییهم. 
إن الرب لكي یعلم إسرائیل بأن عصیانه أسلمه إلى حزن الموت سلط علیهم أنواًعا من الحیات 

لتلسعهم وكانوا یموتون. ومع أن موسى قال: لن یكون لكم تمثاًال منحوًتا أو مسكوًبا للرب 
)، فإنه یفعل عكس ما كتب. إنه اصطنع حیة نحاسیة ورفعها بمجٍد ودعا الشعب. ١٥: ٢٧(تث

ولما إجتمع الشعب طلبوا من موسى أن یرفع الصالة من أجل شفائهم فقال لهم موسى عندما 
ُیلسع أحدكم فلیتقدم من الحیة المرفوعة على الخشبة ولیترك نفسه للرجاء معتقًدا أن الحیة التي 

ال حیاة فیها یمكنها أن تعید إلیه الحیاة ویخلص لتوه، وهكذا فعلوا. إن مجد یسوع یقوم على 
]. Òهذا. إن كل األشیاء هي فیه وله

 على هذا األمر بقوله: [أنجب الشهوات القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیعلق 
المتمردة حیاٍت تنفث سًما یمیت من تلدغهم، لكن مستلم الشریعة جعل الحیات الحقیقیة بال قوة 
خالل صورة الحیة...الصلیب هو األلم، من یتطلع إلیه كما یقول الكتاب ال یؤذیه ألم الشهوات. 

: ٦التطلع إلى الصلیب إنما یعني أن اإلنسان یجعل حیاته كلها میتة ومصلوبة عن العالم (غل
) ال یحركها الشر. حًقا بهذا تكون كما یقول النبي: سمرو جسدهم بخوف اهللا. أما المسمار ١٤

فهو ضبط النفس الذي یضبط الجسد...هذا الشكل یشبه الحیة، لكنه لیس بحیة في ذاته، وكما 
). الخطیة هي الحیة الحقیقیة، والذي ٣: ٨یقول العظیم بولس: "في شبه جسد الخطیة" (رو

یهرب إلى الخطیة یحمل طبیعة الحیة...إذ یتحرر اإلنسان من الخطیة خالل ذاك الذي أخذ 
شكل الخطیة وصار مثلنا فحمل شكل الحیة. لم یقتل الوحوش (الحیات) لكنه جعل لدغاتها 

غیر ممیتة...في الواقع إن لدغات الشهوة تعمل حتى في المؤمنین لكن من یتطلع إلى المعلق 
]. Óعلى الصلیب یحتقر األلم، فیخفف السم بخوف الوصیة

2  On Joan, tr. 12: 11. 
3  Ad. Smyrneans 2. 

Ò  (ترجمة المطران إلیاس معوض).٧-٥: ١٢رسالة برناباس  
5  Life of Moses 2: 272, 277. 
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  في الحیة النحاسیة قبولنا لشركة آالم المسیح والموت معه، القدیس أغسطینوسیرى 
من السم ویتحرر من الموت، واآلن من یصر المرفوعة ُیشفى إذ یقول: [كل من نظر إلى الحیة 

إلى شبه موت المسیح باإلیمان به وبمعمودیته یتحرر من الخطیة متبرًرا ومن الموت بالقیامة. 
). إذن لم تكن ١٥: ٣هذا ما یعنیه بقوله "من آمن بي ال یهلك بل تكون له الحیاة األبدیة" (یو

هناك ضرورة للطفل أن یتشبه بموت المسیح في المعمودیة لو لم یكن قد تسرب سم لدغة الحیة 
]. كأنه ما دامت الحیات قد انطلقت إلى الجمیع تلدغهم وتبث سمومها فیهم لهذا یحتاج Ôإلیه؟!

 إلى میاه المعمودیة المقدسة لكي یشفوا من موت سم الحیة خالل – ناضجین وأطفاًال –الجمیع 
الصلیب. 

 رحیلهم – ٣
 – الحیة القدیمة –إن كان الصلیب هو طریق الغلبة والنصرة فال یمنع حرب الشیطان 

إنما یبدد سمه القاتل، فإن عالمة النصرة الحقیقیة هي الرحیل أو العبور المستمر من موقع إلى 
موقع للتمتع بأمجاٍد جدیدة خالل الضیقات المستمرة بقصد العبور إلى كنعان الجدیدة. أما 
أسماء المواقع التي رحلوا إلیها فهي أوبوت ثم عیي عباریم فوادي زاراد ثم عبر أرنون. یرى 

 أن أوبوت في العبریة إنما تعني تتابع النمو وكأن المؤمن إذ یدخل إلى العالمة أوریجینوس
العالمة خبرة الصلیب یلزمه أن یحیا في حالة نمو دائم بغیر إنقطاع.  أما "عیي عباریم" عند 

 فتعني "عمق العبور" وكأنه خالل النمو المستمر یلزم أالَّ ننسى هدفنا وهو العبور أوریجینوس
العمیق الداخلي من الحیاة األرضیة إلى السماویة. 

 نشید البئر – ٤
إذ عبر الشعب حامًال آثار اللدغات في جسده دون أن یحمل موتها، عبر وفي جسده 

عالمة النصرة والغلبة على لدغات الحیات، فأمر الرب موسى أن یجمع الشعب لیقدم له ماًء 
: ما الحاجة أن یصّر اهللا أن یجمع موسى Õالعالمة أوریجینوسمن بئر لیشرب. هنا یندهش 

بنفسه الشعب لیعطیه ماًء من بئر لیشرب؟ ألیس الشعب یأتي من نفسه إذ یشعر بالعطش 
 أن القصة لو فهمت بالمعنى الحرفي لبدت العالمة أوریجینوسویشرب من الماء؟! لهذا یؤكد 

لیست ذات قیمة كبیرة، لكنها تحوي أسراًرا عمیقة. 

6  St. Augustine: On Forigiueness of sins and Baptism 1: 61. 
7  In Num., hom 12. 
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"یقول روح اهللا على لسان سلیمان في سفر األمثال: "اشرب میاًها من أوعیتك ومیاًها 
. Ö)١٦، ١٥: ٥جاریة من آبارك، ال تفض من ینبوعك إلى الخارج سواقي میاه في الشوارع" (أم

هذا یعني أن میاهك هي لك وحدك، لیس آلخر نصیب فیها. لكل واحٍد منا رمزًیا بئر في 
داخله...لیس بئر واحدة بل هي أكثر من بئر، لیس له وعاء واحد بل أوعیة كثیرة، إذ لم یقل 

الكتاب "إشرب میاًها من وعائك" بل "من أوعیتك"، لم یقل الكتاب "میاًها جاریة من بئرك"، بل 
]. ×"من آبارك"، وقد سبق فرأینا أن لآلباء آباًرا، فكان إبراهیم آبار وأیًضا إلسحق وأظن لیعقوب

في اختصار لكل إنساٍن آبار داخلیة عمیقة في النفس تشیر إلى معرفة اهللا في القلب، 
في اإلنسان الداخلي. لهذا عندما جلس السید المسیح على البئر في وقت الساعة السادسة التي 
هي لحظات الصلب تحدث مع المرأة السامریة أي مع جماعة األمم عن البئر الداخلیة، قائًال 

لها: "لو كنت تعلمین عطیة اهللا ومن هو الذي یقول لِك أعطیني ألشرب لطلبت أنِت منه 
). كانت المرأة بفكرها المادي ال تقدر أن تتعدى حدود البئر ١٠: ٤فأعطاك ماًء حًیا" (یو

المنظورة معتزة بالبئر التي ورثوها عن أبیهم یعقوب، أما السید المسیح فسحب قلبها إلى البئر 
الداخلیة حتى تركت المرأة جرتها عند البئر ومضت إلى المدینة تحمل بئًرا حًیا في أعماق نفسها 

في الداخل. هذا هو عمل السید المسیح أن یهب في المؤمنین ینابیع میاه حیة، إذ یقول: "من 
). ٣٨: ٧آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو

 أن اهللا لم یهبنا بئًرا بل آباًرا وأنهار میاه حیة في العالمة أوریجینوسوكما یقول 
داخلنا، هذه تشیر إلى معرفة الثالوث القدوس وعمله في داخلنا: [في رأیي یمكننا أن نفهم معرفة 

اآلب غیر المولود كبئر، وأیًضا معرفة االبن الوحید كبئٍر آخر، إذ اآلب ممیز عن االبن، 
). یبدو لي أننا نستطیع ١٨: ٨واالبن ذاتًیا لیس اآلب إذ یقول اإلنجیل: "(آخر) یشهد لي" (یو

أن نرى بئًرا ثالثًا في معرفة الروح القدس، إذ هو ممیز عن اآلب واالبن كما یؤكد اإلنجیل: 
). إًذا التمییز في الثالثة أقانیم اآلب ١٧، ١٦: ١٤"یعطیكم اآلب معزًیا آخر...روح الحق" (یو

 ÏÎواالبن والروح القدس هو الذي یفسر الجمع في اآلبار. لكن من هذه اآلبار یوجد ینبوع واحد
]. ÏÏحیث الوحدانیة في الجوهر وطبیعة الثالوث

Ö .الترجمة السبعینیة 
9 In Num., hom 12. 

ÏÎ  (الترجمة السبعینیة).١٦، ١٥: ٥من أمثال  
11 In Num., hom 12. 
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لقد صار لنا خالل اإلیمان بالسید المسیح المخلص معرفة داخلیة خالل خبرة عملیة 
تعیشها النفس مع الثالوث القدوس، تتعرف على اآلب بكونه أباها السماوي مدبر حیاتها وعلى 

االبن الوحید بكونه العریس األبدي والمخلص اهللا یحملها فیه لیدخل بها إلى حضن اآلب، وعلى 
الروح القدس بكونه واهب البنوة والشركة یدخل بنا إلى اإلتحاد مع السید المسیح لننعم بما له 

ونتمتع بإمكانیاته كأنها إمكانیاتها. هذه هي اآلبار التي یحفرها الروح القدس عمیقة فینا فتتفجر 
: [أعتقد أن كالم المخلص لتالمیذه "من آمن العالمة أوریجینوسفینا ینابیع میاه حیة. یقول 

) عني به أن من شرب من ماء تعالیمه، ال یكون له بئر وال ینبوع بل أنهار ماء ٣٨: ٧بي" (یو
حیة تتولد فیه. فمن كالم اهللا، أي البئر الوحید، تتولد آبار ینابیع وأنهاٍر ال تحصى. هكذا یمكن 

]. ÏÐلنفس اإلنسان التي ُخلقت على صورة اهللا أن تحصل في داخلها على آبار وینابیع وأنهار
هذه األنهار المقدسة التي تنبع في قلب المؤمن، لما یقول المرتل "لتصفق باألیادي" 

). إنها أنهار المعرفة اإللهیة العملیة التي تفیض بالروح القدس في القلب فتسبح اهللا ٨: ٨٩(مز
: [لتصفق القدیس أغسطینوسوشهد له مصفقة باألیادي أي تحول المعرفة إلى "عمل". یقول 

 على هذه القدیس چیروم]. كما یعلق ÏÑهذه األنهار باألیادي، لتفرح باألعمال، وتطّوب اهللا
العبارة قائالً : [لتصفق باألیادي، فإن أعمال القدیسین هي التسبیح هللا، إذ ال ُیسبح السید المسیح 

]. ÏÒبالكلمات بل باألعمال. إنه ال یهتم بالصوت بل بالعمل
في داخلنا آبار معرفة الثالوث القدوس، لكنه لألسف كثیًرا ما یردمها عدو الخیر 

باهتمامات الحیاة الزمنیة والشهوات األرضیة فتحتاج إلى الروح القدس نفسه لكي یحفرها من 
: [في الحقیقة تحتاج آبار العالمة أوریجینوسجدید ویزیل عنها التراب الدخیل إلیها. یقول 

نفوسنا إلى من یحفرها وینظفها ویزیل عنها كل ما هو ترابي لكي تظهر األفكار العقلیة التي 
خبأها اهللا، فتقدم شبكات میاه نقیة وطاهرة ما دام التراب یغطي الماء ویختفي المجرى الداخلي 

وال یمكن للماء الداخلي أن یجري. لهذا ُكتب "جمیع اآلبار التي حفرها عبید أبیه في أیام إبراهیم 
)، لكن إسحق الذي أخذ البركة من أبیه حفر ١٥: ٢٦طمها الفلسطینیون ومألوها تراًبا" (تك
) هذه التي طمها الفلسطینیون بسبب كراهیتهم ١٨: ٢٦اآلبار مرة أخرى ونبش آبار الماء (تك

 ].ÏÓوردموها بالتراب

12  Ibid. 
13  On Ps. 98. 
14  On Ps., hom 25. 
15  In Num., hom 12. 
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العجیب أنه قد تمت زیجات مقدسة ومباركة حول اآلبار، وكأن آبار المعرفة اإللهیة 
غایتها دخول النفس إلى اإلتحاد مع العریس السماوي السید المسیح والتمتع بسماته. یقول 

: [حول البئر ولیس موضع آخر وجد عبد إبراهیم "رفقة" التي تعني "ترفق العالمة أوریجینوس
). وعندما جاء یعقوب إلى بالد ما بین النهرین ١٦: ٢٤أو إحتمال" فصارت إلسحق إمرأة (تك

). إذن ١٥: ٢)، كما وجد موسى صفورة حول البئر (خر٢: ٢٩في طاعة ألبیه وجد راحیل (تك
حول اآلبار فهمت الزیجات المقدسة. فإن أردت أن تتزوج الترفق والحكمة والفضائل األخرى 
التي تتمثل في قول الحكمة: لقد بحثت عنه لكي أتزوجه، فتردد بمواظبة وحاصر هذه اآلبار 

بغیر إنقطاع فستجد لك زوجة هناك بجانب المیاه الحیة، بمعنى أنه بجانب مجاري الكالم الحّي 
]. ÏÔتسكن كل الفضائل بك تأكید

فإن كان الحكیم ینصحنا "اشرب میاًها من أوعیتك ومیاًها جاریة من آبارك، ال تفض 
)، إنما یدعونا أن نتمتع بالزیجة ١٦، ١٥: ٥ینبوعك إلى الخارج سواقي میاه في الشوارع" (أم

الداخلیة حیث تلتقي النفس مع عریسها خالل معرفة الثالوث القدوس الداخلیة. هناك تتعرف 
على أعمال اهللا الخالصیة وتتقبل الشركة معه فتنعم بسمات السید ال كفضائل خارجیة إنما 

كثمر الروح القدس، داخل النفس. لهذا یقول السید المسیح "أما أنت فمتى صلیت فادخل إلى 
مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك 

). إنه ینصحنا أن یفتح قلبنا للعریس سرًیا فال یعرف شمالنا ما تفعله یمیننا ٦: ٦عالنیة" (مت
)، لكن العالم یكتشف آثار هذه الشركة في تصرفاتنا ومالمحنا أما أعماقها فتبقى سّر ٣: ٦(مت

حب عمیق تدركه النفس وحدها. 
إن عدنا إلى النص الذي بین أیدینا نجد اهللا یصر أن یقوم موسى بدعوة الجماعة 

للشرب من البئر، وكأن هذا العمل یحمل بطریقة رمزیة دعوة الناموس (موسى) لرجال العهد 
: [تدعوك شریعة اهللا أن العالمة أوریجینوسالقدیم أن نتعرف على شخص المخلص. یقول 

تأتي إلى البئر...أي إلى اإلیمان بالمسیح. لقد قال بنفسه "موسى كتب عني". بأي هدف 
یجمعنا؟ لكي نشرب من الماء وننشد له بتسبحة، بمعنى أن القلب یؤمن به للبر وفمنا یعترف به 

 ].ÏÕ)١٠: ١٠للخالص" (رؤ

16  Ibid. 
17  Ibid. 
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إذ شربت الجماعة من البئر، أي تعرفت على شخص السید المسیح خالل موسى 
واألنبیاء أنشدت "أنشودة البئر" قائلة: 

"ابتدأوا أن تنشدوا للبئر، 
الرؤساء حفروها، 

 ÏÖملوك األمم في مملكتهم وفي رئاستهم نقروها في الصخرة"
 على هذا النشید قائالً : [الرؤساء (الشرفاء) هم األنبیاء العالمة أوریجینوسویعلق 

الذین خبأوا البئر وغطوها بنبواتهم عن المسیح في أعماق الحرف، لهذا یقول أحد األنبیاء "وٕان 
) ویقول نبي آخر للسید الرب ١٧: ١٣لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة" (ار

). ٢٠: ٣١"تسترهم بستر وجهك من مكاید الناس، تخفیهم في مظلة من مخاصمة األلسن" (مز
إذن الرؤساء هم الذین حفروا البئر، أما الملوك الذین نقبوها أي قطعوها في الحجر. إذن 

الشرفاء أقل من الملوك یحفرون اآلبار أي یعمقون في األرض لكن إلى حد معین أما الذین 
ُدعوا ملوًكا فهم أكثر قوة وعلًوا، لم یحفروا فقط في األرض بل نقبوا في صالبة الصخر لیصلوا 
إلى أعماق أكثر وفحص أدق...هؤالء هم الرسل. یقول أحدهم "فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه، ألن 

). إنهم بفضل الروح القدس یفحصون ١٠: ٢كو١الروح یفحص كل شيء حتى أعماق اهللا" (
أعماق اهللا ویخترقون أسرار البئر، بهذا یكونون قد نقبوا البئر في الصخر، واخترقوا أسرار 

المعرفة الصلبة والصعبة. أما دعوة الرسل ملوًكا فیمكن إستنتاجه مما قیل عن المؤمنین "وأما 
)...لهذا السبب ُدعي السید الرب ٩: ٢بط١أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة" (

]. ×Ï)١٦: ١٩"ملك الملوك" (رؤ
إذن البئر الحقیقیة التي هي السید المسیح مخلص البشریة، أعلنها الشرفاء خالل 
الناموس والنبوات، وفي أكثر وضوح تحدث عنها التالمیذ والرسل خالل األناجیل والكتابات 

: [الكتاب المقدس كله: الشریعة واألنبیاء والكتابات اإلنجیلیة العالمة أوریجینوسالرسولیة. یقول 
والرسولیة تكون بئًرا واحًدا ال یمكن حفرها وال فحصها إالَّ إذا ُوجد ملوك وشرفاء...كملوك 

حقیقیین وشرفاء حقیقیین یمكنهم أن ینظفوا أرض البئر، یرفعوا سطح الحرف وینزعوا سطحیة 
 ].ÐÎالصخرة الداخلیة حیث یوجد المسیح فیتدفق المعنى الروحي

ÏÖ .الترجمة السبعینیة 
19 In Num., hom 12. 
20  Ibid. 
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 بین البئر الحقیقیة التي حفرها الشرفاء والملوك وتلك التي العالمة أوریجینوسیمیز 
یحفرها الهراطقة التي تعطي ماًء ملًحا ال یصلح للشرب، إذ یقول: [أتریدون أن تروا من الكتاب 

المقدس إلى أي بئر یأتي (الهراطقة)؟ إنهم یأتون إلى وادي من الملح حیث توجد "آبار حمر 
)...إنها في وادي، ووادي من الملح. فحیث الخطیة واإلثم ال یرتفع إلى العلو ١: ١٤كثیرة" (تك

بل یحدث نزول دائم إلى األماكن الدنیئة السفلیة. كل فكر هرطوقي وكل خطیئة إنما یوجدان 
في وادي، وادي من الملح ومرّ . أیة عذوبة أو حالوة یمكن أن تقدمها الخطیئة؟ ال یوجد أسوأ 

من أن یسقط اإلنسان في أفكار الهراطقة، أو یسقط في مرارة الخطیئة، فإنه یسقط في آبار 
حمر كثیرة. اإلحمرار هو طقام النار، فإن شربنا ماًء من هذه اآلبار، وقبلنا آراء الهراطقة، إن 

قبلنا مرارة الخطیئة، إنما نهیيء في أنفسنا مادة للنار وحطًبا لجهنم. الذین ال یریدون أن یشربوا 
من ماء البئر التي حفرها الشرفاء والملوك إنما یریدون أن یشربوا من البئر الذي في وادي 

: ٥٠الخطیئة، التي تغذي النار، یقال لهم "اسلكوا بنور ناركم والشرار الذي أوقدتموه" (إش
١١(ÐÏ .[

أخیًرا إذ شربت الجماعة من البئر الحقیقیة، التي حفرها الشرفاء والملوك، قیل أنهم 
یَِّة ِإلى َمتَّاَنَة َوِمْن َمتَّاَنَة ِإلى َنْحِلیِئیل َوِمْن َنْحِلیِئیل ِإلى َباُموَت َوِمْن َباُموَت ِإلى "رحلوا  ِمَن الَبرِّ

یَّةِ   ).٢٠-١٨" (عالِجَواِء الِتي ِفي َصْحَراِء ُموآَب ِعْنَد َرْأِس الِفْسَجِة الِتي ُتْشِرُف َعلى َوْجِه الَبرِّ
 على ذلك بقوله: [تبدو هذه األسماء أنها لمواضع معینة، العالمة أوریجینوسیعلق 

لكننا إذا رجعنا إلى اللغة األصلیة لمعانیها لقدمت لنا مجموعة من الحقائق السریة أكثر منها 
 ].ÐÐأسماء أماكن

 تعني العالمة أوریجینوس◌ً : اإلنطالق إلى متانة، إن كانت كلمة متانة كما یقول أوال
"عطایاهم"، فإن النفس التي ترتوي من البئر، أي تتعرف على شخص السید المسیح الذي قادنا 

إلیه موسى خالل الشریعة والنبوات وأعلنه لنا التالمیذ والرسل، یلیق بنا أن نقدم عطایانا له 
وتقدماتنا التي هي في الحقیقة عطایاه هو وتقدماته، إذ یقول الرب "قرباني طعامي مع وقائدي 

). شربنا من البئر هو قبول عطیة ١: ٢٨رائحة سرور تحرصون أن تقدموه لي في وقته" (عد
اهللا، إذ یعرفنا عن نفسه، ویقدم حیاته لنا، فنقابل الحب بالحب لنقدم له حیاتنا، وكما یقول 

الكتاب "ماذا یطلب منك الرب إلهك إالَّ أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد 

21 Ibid. 
22  Ibid. 
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). إذن نقدم له هذه العطایا من قلبنا بعد ١٢-١٠الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك" (تث
]. ÐÑأن نكون عرفناه، أي بعد أن نكون قد شربنا معرفة لطفه من أعماق بئره

. إذ یقدم اإلنسان ÐÒ: من متانة إلى نحلیئیل، فإن كلمة "نحنیئیل" تعني "من اهللا"ثانًیا
حًبا عملًیا هللا وعطایا وتقدمات، یرد له اهللا عطایا إلهیة. لقد قدم إبراهیم ابنه الوحید، فرد إلیه 

حًیا وقدم له الكبش الفدیة! بقدر ما یتسع قلبنا بالحب العملي یمأل اهللا بروحه القدوس القلب من 
ثماره الخفیة المشبعة للنفس. 

: من نحلیئیل إلى یاموت التي تعني مجيء الموت، حیث یشتهي اإلنسان العبور ثالثًا
بقوة منتصًرا على الموت، متطلًعا إلیه كإنطالقة نحو السمویات. [یقول اهللا أنا أمیت وأحیي 

). حًقا إنه یمیت لكي نحیا مع المسیح، وهو یحیي لكي نحیا معه. إًذا یجب علینا ٣٩: ٣٢(تث
أن نشتهي البلوغ إلى یاموت ونترجى أن یحل هذا الموت الطوباوي بأقصى سرعة حتى نستحق 

]. ÐÓأن نحیا مع المسیح
: من یاموت إلى الجواء التي تعني "صعود أو قمة الجبل". هذه هي غایة رحلتنا رابًعا

أن نرتفع إلى الفردوس، لنتمتع بإقامة جمیلة على قمة جبل الكمال ونتمتع بالبهجة الروحیة، 
). ٦: ٢قائلین "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات في المسیح یسوع" (أف

هذه هي المرحلة: من بئر المعرفة اإللهیة في المسیح یسوع المخلص، إلى تقدیم 
عطیة حبنا، وقبول عطایاه اإللهیة، لنرتفع إلى جبال كماله. 

 النصرة على سیحون – ٥
َدْعِني َأُمرَّ ِفي َأْرِضكَ . ال َنِمیُل ِإلى  "أرسل موسى إلى سیحون ملك األموریین قائالً : 

. )٢٢" (عَحْقٍل َوال ِإلى َكْرٍم َوال َنْشَرُب َماَء ِبْئرٍ . ِفي َطِریِق الَمِلِك َنْمِشي َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ 
لكن سیحون عوض أن یسمح لهم بالمرور جاء إلى باهص وحارب إسرائیل، فغلب إسرائیل 

سیحون وأقاموا في مدن األموریین وحفى حشبون العاصمة. 
 أن "سیحون" تعني "متشامخ" و"شجرة عقیمة"، وأن األموریین العالمة أوریجینوسیرى 

جاءت عن "المرارة". وكأن سیحون یشیر إلى الشیطان المتشامخ الذي بال ثمر، رجاله هم 
"المرارة بعینها". 

23  Ibid. 
24  Ibid. 
25  Ibid. 
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یقول: [الملك سیحون یمثل الشیطان ألنه متكبر وعقیم. أظن أنه یجب أالَّ ندهش أن 
)، یأتي ٣٠: ١٤أدعوه ملًكا، إذ قال عنه سیدنا ومخلصنا في اإلنجیل "رئیس هذا العالم" (یو

). فإن كان قد ٣١: ١٢ولیس له فّي شيء، كما قال "اآلن یطرح رئیس هذا العالم خارًجا" (یو
ُدعي في اإلنجیل رئیس هذا العالم كله فال ینظر أنه غیر الئق أن نقارنه بسیحون ملك 

األموریین...لیس ألنه خلق العالم وٕانما ألن الخطاة كثیرون في العالم. إذ هو رئیس الخطاة 
دعي رئیس العالم، بمعنى رئیس الذین لم یتركوا بعد العالم لیتجهوا نحو اآلب. بنفس المعنى 

). ماذا یفیدنا أن نقول عن المسیح أنه رئیسنا ١٩: ٥یو١قیل "العالم كله قد وضع في الشریر" (
إن كنا نؤكد بأعمالنا وتصرفاتنا أننا تحت سلطان الشیطان؟! أال تعرف بوضوح إلى أي رئیس 
ینتمي اإلنسان الفاجر والفاسق والظالم؟! هل یستطیع إنسان كهذا أن یقول بأنه تحت سلطان 
المسیح حتى وٕان كان حسب الظاهر محصي تحت إسم المسیح؟! متى كان المسیح رئیًسا لنا 
ال نرتكب قط نجاسة وال بغًیا وال یكون لشهوة الظلم موضع فینا. بهذا المعنى یلیق بنا أن نقول 

]. ÐÔأن المسیح هو رئیس الفضائل والشیطان رئیس الشر وكل ظلم
أما كون سیحون "متشامخ" رمًزا للشیطان، فواضح من كلمات الكتاب المقدس نفسه، 

: [إنه ذاك الذي قال "بقدرة یدي وبحكمتي ألني فهیم. ونقلت تخوم العالمة أوریجینوسإذ یقول 
: ١٠شعوب ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك كبطل، فأصابت یدي ثروة الشعوب كعش" (إش

). بروح متشامخة یقول "أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق كواكب اهللا وأجلس على ١٤، ١٣
: ١٤جبل اإلجتماع في أقاصي الشمال. أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصیر مثل العلي" (إش

). هل ال زلت تسأل إن كان متشامًخا ومتكبًرا؟ نعم إنه متشامخ ومتكبر مثل ابنه ١٤، ١٣
الوحید الذي كتب عنه "ال یخدعكم أحد على طریقة ما، ألنه ال یأتي إن لم یأت اإلرتداد أوًال 

ویستعلن إنسان الخطیة ابن الهالك، المقاوم والمرتفع على كل ما ُیدعى إلًها أو معبوًدا حتى أنه 
). كل من یكون متشامًخا أو ٤، ٣: ٢تس٢یجلس في هیكل اهللا كإله مظهًرا نفسه إنه إله" (

متكبًرا إنما یكون إبًنا لهذا الروح المتكبر أو تلمیًذا له وممتثًال به. لهذا السبب یتحدث الرسول 
)، مظهًرا أن كل تصلف ٦: ٣تي١عن البعض قائالً : "لئال یتصلف فیسقط في دینونة إبلیس" (

]. ÐÕُیحاكم بدینونة تماثل دینونة إبلیس"

26  Ibid. 
27 Ibid. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

بماذا أرسل الشعب إلى سیحون؟ لقد طلب أن یمر في أرضه وال یتأخر معه، أي ال 
یبقى عنده، بل یسلك في طریق الملك حتى یتجاوز تخومه دون أن یمیل إلى حقٍل أو كرٍم أو 
یشرب من بئٍر له. هذا هو العهد الذي تعهدنا به عند المعمودیة، حین جحدنا الشیطان وكل 

أعماله الشریرة وٕاغراءاته وعبودیته. كأننا نقول له: لن نمیل إلى حقٍل من حقولك وال إلى كرٍم لك 
: [ال یأخذ المؤمن قطرة من علم العالمة أوریجینوسوال نشرب قطرة ماء من آبارك. یقول 

الشیطان، الفلك والسحر وغیر ذلك من العلوم المقاومة للتقوى في اهللا، إنما له ینابیعه، یشرب 
من ینابیع إسرائیل، ینابیع الخالص، ال من بئر سیحون. إنه ال یترك ینبوع الحیاة لیكنز في 

). إنه یعلن أن یسیر في الطریق الملوكي، طریق ذاك الذي قال: "أنا ١٣: ٢اآلبار المشققة (ار
). إنه طریق ملوكي إذ قال عنه النبي "اللهم اعط أحكامك ٦: ١٤هو الطریق والحق والحیاه" (یو

). یلیق بنا أن نتبع طریق الملك دون أن نمیل من أي ناحیة، ال إلى حقل وال ١: ٧٢للملك" (مز
]. ÐÖإلى األعمال واألفكار الشیطانیة

سبق فرأینا أن المؤمن ال یمیل عن الطریق الملوكي یمیًنا أو یساًرا، فال ینحرف 
بضربة یمینیة (البّر الذاتي) وال بضربة شمالیة (الخطیئة). كما رأینا أن السلوك في الطریق 

الملوكي إنما یعني السلوك متجهین نحو اهللا ال عن خوٍف كالعبید وال من أجل المكافأة كاألجراء 
القدیس غریغوریوس . لهذا یقول ×Ðبل من أجل اهللا نفسه كأبناء، بهذا ال ننحرف یمیًنا وال یساًرا

: [لیتك تسیر في الطریق الملوكي، ال تنحرف یمیًنا وال یساًرا بل یقودك الروح في الممر النزینزي
 .]ÑÎالمستقیم

 عن هذا الطریق الملوكي قائالً : القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویتحدث 
[یتطلب الناموس من اإلنسان الذي یسلك فیه أالَّ ینحرف شماًال وال یمیًنا عن الطریق الذي هو 

). هذا التعلیم یوضح أن الفضیلة تتمیز باإلعتدال. ١٤: ٧ضیق وكرب كما یقول الرب (مت
فإن كل شر یعمل بطریقة طبیعیة خالل نقص الفضیلة أو المبالغة فیها. ففي فضیلة الشجاعة، 

الجبن هو نقص للفضیلة والتهور هو مبالغة فیها. أما األمر النقي لكل منهما فیرى خالل 
الطریق الوسط بین الشرین المتقاربین، فیحسب ذلك فضیلة، وهكذا كل األمور األخرى التي 

تصارع ألجل الحالة األفضل إنما تكون بإتخاذ الطریق المعتدل بین الشرین المتقاربین. الحكمة 

28 Ibid. 
Ð× .راجع تفسیر األصحاح السابق 

30 Panegyric on S. Caesarius, Or. 6: 8. 
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تأخذ الطریق الوسطى بین المكر والبساطة، فال تمدح حكمة الحیات وال بساطة الحمامة إن 
إختار إنسان ما إحداها وحدها دون األخرى. باألحرى یحسب التدبیر فضیلة إذا اتحدت اإلثنان 
مًعا في إعتدال. اإلنسان الذي یفقد العفة یحسب فاسًقا، أما الذي یتعدى العفة فیحسب ضمیره 

). فإن الواحد یسلم نفسه للشهوات بال ضابط واآلخر ینجس ٢: ٤تي١موسوًما كقول الرسول (
]. ÑÏالزواج كأنه زنى. إذ یكون التدبیر معتدًال بین اإلثنین یحسب ذلك إعتداالً 

یطلب المؤمنون أن یعبروا هذا العالم بسالم، لكن سیحون الحقیقي، أي الشیطان 
المتكبر یغضب باألكثر ألنهم ال یریدون أن یمكثوا معه وال أن ینشغلوا بشيء من أموره أو 

أو یشربوا قطرة من بئره، إذ تزداد كراهیته لهم ویثور كبریاؤه بالغضب ممتلكاته یلمسوا شیًئا من 
علیهم ویهیج علیهم خالل جنوده، أي األرواح الشریرة، الذین هم األموریین لیبثوا كل مرارة ضد 

إنها ). ٢٣" (عَجَمَع ِسیُحوُن َجِمیَع َقْوِمِه َوَخَرَج ِلِلَقاِء ِإْسَراِئیل "المؤمنین. لهذا یقول الكتاب: 
الحرب الروحیة التي یثیرها الشیطان ضد مملكة اهللا! 

 تعني العالمة أوریجینوسأما موقع الحرب أو میدانها فهو "یاهص" التي في رأي 
إتمام الوصایا. فإننا حیث ندخل إلى تحقیق الوصایا اإللهیة ال یحتمل الشیطان ذلك بل یشرع 

في قتالنا بأرواحه الشریرة، لكن المعركة تنتهي بنصرة المؤمن على الشیطان كقول الرسول: "وٕاله 
)، إذ أكد لنا السید: "هذا أنا أعطیكم ٢٠: ١٦السالم سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریًعا" (رو

). فإن هذه ١٩: ١٠سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء" (لو
جمیعها لن تضرنا إن دخلنا إلى "یاهص" أي حفظنا الوصایا اإللهیة. 

، وكأن المؤمنین ÑÐویرى البعض أن "یاهص" تعني موضًعا مطروًقا باألقدام أو مفتوًحا
 بروح آبائهم، الطریق الذي سبق فسلكوه، الطریق المفتوح قبًال یدخلون في ینبغي أن یسلكوا

حرٍب مع الشیطان لكنهم یغلبون. جاء في سفر ارمیا "هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا 
: ٦واسألوا عن السبل القدیمة أین هو الطریق الصالح وسیروا فیه فتجدوا راحة لنفوسكم" (ار

١٦ .(
إنتهت حیاة سیحون، الذي یمثل الشیطان المتكبر بضربه بالسیف، الذي هو كلمة 

). هكذا إذ یختص المؤمن ١٧: ٦اهللا، إذ یقول الرسول: "سیف الروح الذي هو كلمة اهللا" (أف
في كلمة اهللا ووصیته یهلك إبلیس وتتبدد كل حیله. 

31 Life of Moses 2: 287-289. 
32  New Westminsiter Dict. of Bible, p. 442. 
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ُقتل سیحون بالسیف واستولى المؤمنون على أرضه كلها من أرنون إلى یبوق، على 
جمیع المدن خاصة العاصمة حشبون. 

أرنون هو نهر كان یفصل بین حدود األموریین شماًال والموآبیین جنوًبا، فیما بعد 
). وكان ألرنون ١٦: ١٣؛ یش٨: ٣صار الفاصل بین سبط رأوبین شماًال وموآب جنوًبا (تث

). ٢: ١٦معابر (إش
"یبوق" هو فرع شرقي لنهر األردن، في ذلك الموضع صارع یعقوب مع الرب حتى 

). یعرف اآلن بنهر الزرقاء، وكان یمثل الحد ٢٢: ٣٢الفجر بعد أن أجاز زوجتیه وأوالده (تك
الغربي لبني ویفصلهم عن األموریین، وفیما بعد یفصلهم عن سبط جاد. وهو یشطر جلعاد إلى 
قسمین: القسم الجنوبي كان تبًعا لسیحون والذي صار لجاد، أما الجزء الشمالي فكان یملك عوج 

). ٦-٢: ١٢؛ یش١٣-١٢: ٣، ٣٦: ٢الذي أخذه منه نصف سبط منسى (تث
أما حشبون، مدینة سیحون ملك األموریین، والتي هي في األصل أخذت من 
الموآبیین. لقد عینها موسى لتكون من نصیب سبط رأوبین، وقد أعاد هذا السبط بناءها 

)، إمتلكها بعد ٢٦: ١٣)، وقد صارت حًدا بین رأوبین وجاد (یش١٧: ١٣؛ یش٣٧: ٣٢(عد
). استولى علیها بنو ٨١: ٦أي١؛ ٣٩: ٢١ذلك جاد وقد عینت كمدینة لجاد وهبت لالویین (یش

). ٣٤-٣٣، ٢: ٤٨؛ ار٩-٨: ١٦، ٤: ٦٥موآب في أیام إشعیاء النبي وارمیا النبي (إش
مدینة . ال تزال تعرف باسم حسبان ÑÑإستولى علیها فیما بعد اسكندریانیوس وهیرودس الكبیر

 أمیال شمال مدبة. ٦مهدمة على التالمیذ معزول بین أرنون ویبوق، على بعد حوالي 
 أن أرنون تعني "لعنات"، أما یبوق فتعني "صراع" حیث فیها العالمة أوریجینوسیرى 

صارع یعقوب مع اهللا. وكأن حدود مملكة الشیطان تبدأ باللعنات وتنتهي بالصراع. إذ یدخل 
اإلنسان أرضه یمتليء لعنات ویبقى هكذا حتى یخرج منها خالل صراعه كیعقوب لتحل علیه 

البركة ویتحرر من مملكة إبلیس، إنه یقول: [مملكة سیحون المتكبر والعقیم تبدأ باللعنات 
وتنتهي في یبوق أي الصراع. كل من یرید أن یخرج من مملكة الشیطان ویهرب منها یجد 

الصراع...فإن صارع وغلب تكف یبوق عن أن تكون مدینة لسیحون، وتتحول إلى 
]. ÑÒإسرائیل...

33  Joseph. Antiq. 13: 15: 8, 5. 
34  In Num., hom 13. 
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أما عاصمة مملكته فیه حشبون أي "حساب"، فمن یفكر بحساٍب مادي زمني یصیر 
فكره هذا هو مركز مملكة إبلیس في حیاته، أما إن تحررت بالرب وصارت حساباته روحیة، 
یحمل فكًرا إیمانًیا، حاسًبا حساب النفقة فیصیر فكره هذا هو مركز حیاته الجدیدة في المسیح 

العالمة یسوع. یتحول الفكر من مملكة إبلیس إلى مملكة المسیح. لعل هذا هو ما جعل 
 یقول أن حشبون تشیر إلى "التفكیر". یقول: [لماذا ُتدعى عاصمة مملكة سیحون أوریجینوس

حشبون؟ ألن حشبون تعني "التفكیر"، وهو الجزء األكثر أهمیة في مملكة الشیطان، هو أساس 
قدرته. وقد قال السید المسیح "ألنه من الداخل من قلوب الناس تخرج األفكار الشریرة: زنى 

فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عین شریرة تجدیف كبریاء هجل، وجمیع هذه الشرور 
). لهذا البد من إضرام النار في هذه ٢٣-٢١: ٧تخرج من الداخل وتنجس اإلنسان" (مر

المدینة وحرقها بالنار، بالتأكید النار التي قال عنها المخلص "جئت أللقي ناًرا على األرض، 
]. ÑÓ)٤٩: ١٢فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو

َیُقوُل َأْصَحاُب اَألْمثَالِ : ِایُتوا ِإلى َحْشُبوَن َفتُْبَنى َوُتْصلَح َمِدیَنُة  "جاء بعد هذا: 
ِسیُحونَ . َألنَّ َنارًا َخَرَجْت ِمْن َحْشُبونَ . لِهیبًا ِمْن َقْرَیِة ِسیُحونَ . َأَكلْت َعاَر ُموآبَ . َأْهل 

. من هم أصحاب )٢٩-٢٧" (عُمْرَتَفَعاِت َأْرُنونَ . َوْیٌل لَك َیا ُموآبُ . َهلْكِت َیا ُأمََّة َكُموَش 
األمثال الذین یرون نار الروح القدس التي أضرمها السید المسیح على األرض التي ملكها 
سیحون زماًنا، مشتهین أن یعاد بنائها وٕاصالحها؟ أصحاب األمثال بال شك هم الشریعة 

وجماعة األنبیاء الذین رأوا خالل الرموز كیف تهدم مملكة إبلیس لكي تقوم مملكة المسیح 
بروحه القدوس الناري، أما الذین یفهمون هذه األمثال فهم رجال العهد الجدید الذین أدركوا الحق 

: [من الذي تحدث باألمثال إالَّ العالمة أوریجینوسوتكشف لهم ما كان قبًال رمًزا ولغًزا. یقول 
الناموس واألنبیاء؟ اسمع كیف یعبر داود النبي عن ذلك قائالً : "أفتح بمثل فمي، أذیع ألغاًزا من 

). بألغاٍز یعلن أیًضا كاتب آخر هو إشعیاء: "وصارت لكم رؤیا الكل مثل ٢: ٧٨القدم" (مز
كالم السفر المختوم الذي یدفعونه لعارف الكتابة قائلین: إقرأ هذا، فیقول ال أستطیع ألنه 

مختوم، أو یدفع الكتاب لمن ال یعرف الكتابة ویقال له: إقرأ هذا، فیقول ال أعرف الكتابة" 
). إنه كتاب مختوم ألنه مملوء باألمثال ومغلف باأللغاز. ١٢، ١١: ٢٩(إش

35 In Num., hom 13. 
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. لقد سقطت حشبون "ِایُتوا ِإلى َحْشُبوَن َفتُْبَنى"أصحاب األمثال هؤالء یقولون: 
األولى. ماذا أقول؟ إنها ُضربت واحترقت، لذا یجب أن تبنى من جدید، لتبنى حشبون أخرى. 
كیف یتحقق ذلك؟ أوضح هذا بمثال: إن رأیت وثنًیا یعیش في عاٍر وضالل دیني تقول عنه 

بغیر تردد أنه مدینة حشبون الواقعة في مملكة سیحون، إذ یتسلط علیها الملك العقیم والمتكبر 
في أفكاره. فإن اقترب هذا الرجل إلى إسرائیل (الجدید) وصار إبًنا للكنیسة، فیلقى عنه كل 

)، تنهدم فیه كل المتاریس أي ١٦: ٦مقاومة لكالم اهللا، حامًال ضد ذلك سیف الروح (أف
سیحون قد الملك العقائد الوثنیة، ویحترق كبریاء إدراكه بنار الحق. بهذا ُیقال أن حشبون مدینة 

ُدمرت، لكنها ال تترك كصحراء مجهورة هذه التي نزعت عنها عقائد الوثنیین...إنما لتبن في 
قلبه األفكار الصالحة والشعور بالتقوى وتوضع فیه مباديء الحق ویتعلم الطقوس الدینیة وأسس 
الحیاة وتقام فیه العادات التي تطابق الشریعة. حینئذ یقول بحق أصحاب األمثال الواحد لآلخر: 

"إیتوا إلى حشبون فتبنى، التي هي مدینة سیحون". لقد دعى أبناء الكنیسة أیًضا أصحاب 
األمثال ألنهم یفهمون بالروح رموز الشریعة واأللغاز. هذا ما عناه ارمیا النبي في حدیث رمزي 

عندما قال له السید الرب: "ها قد جعلت كالمي في فمك. انظر، قد وكلتك هذا الیوم على 
). ماذا یقلع؟ وماذا ١٠، ٩: ١الشعوب وعلى المالك لتقلع وتهدم وتنقض وتبني وتغرس" (ار

یهدم؟ مدینة حشبون التي كان یملكها ملك سیحون. أي شيء یقلعه أو یهدمه؟ أفكار الكفر 
والنجاسة! ماذا یبني فیها من جدید؟ أو یغرس فیها؟ أفكار التقوى والعفاف. یجب أن تكف 

]. ÑÔحشبون عن أن تكون مدینة األموریین لتصبح مدینة أبناء إسرائیل (الروحي)

 ملك باشان    النصرة على عوج– ٦
 قائالً : [إذ تسلطوا على مدن األموریین "تحولوا العالمة أوریجینوسیعلق على هذا 

وصعدوا في طریق باشان" لكنهم لم ینزلوا إلیها وال بعثوا رسًال كما لم یطلبوا المرور في أرضها، 
إنما شرعوا في الحال في محاربته (عوج) حیث هزموه هو وبنیه. ما هي باشان؟ باشان تعني 

"عار". إنه بحق لم یبعث برسل إلى هذا القوم وال طلب المرور على أرضه، ألنه یجب أالَّ 
یكون لنا هناك أي ممر أو طریق یدخل بنا إلى العار. یلزمنا أن نهاجمها ونحترس منها دائًما. 
من نایحة أخرى فإن "عوج" الذي هو ملك باشان یعني "إعوجاج" أو "عائق"، فهو یمثل األمور 

36 Ibid. 
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الجسدیة، هذه التي محبتها تعوق النفس وتبعدها عن اهللا. لهذا یجب إشهار الحرب ضد أي 
]. ÑÕعوج (أي ضد أي محبة الزمنیات)

، وال أیًضا )٣٥" (علْم َیْبَق لُه َشاِردٌ "كما یقول: [بخصوص مملكة حشبون لم یكتب 
بخصوص مملكة موآب، ألنه ربما نحتاج إلى بعض سكانها، ربما یلزم وجود بعضهم لكفاحنا 

). أما عن باشان، أي العار، فال ١٠: ٥كو١وتدریبنا، "وٕاالَّ فیلزمكم أن تخرجوا من العالم" (
حاجة لنا بشيء منها. ال یترك فیها شيء یعیش بل یجب إبادة كل أعمال العار، فإنه ال ُیحسب 

 ].ÑÖالعار صالًحا عند أحد

 

37 Ibid. 
38 Ibid. 
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 قصة بلعام –األصحاح الثاني والعشرون 
إذ أشرف الشعب على الدخول إلى أرض الموعد، ابتكر الشیطان حرًبا جدیدة ال 

خالل قواد وجنود بل خالل بلعام النبي، ال بأسلحة منظورة إنما بطلب اللعنة أن تحل علیهم 
لكي ال ینجحوا في الطریق. إنها آخر سهم یصوب من الشیطان لمحاربتهم قبل عبورهم األردن. 
وقد اهتم الوحي اإللهي بعرض القضیة في كثیر من التفاصیل وٕان كانت ال تزال تعتبر لغًزا في 

نظر الكثیرین. 
 شخصیة بلعام بن بعور  – ١
 ٨ - ١ دعوة باالق األولى له   – ٢
 ١٣ - ٩ ظهور اهللا لبلعام   – ٣
 ٢١ - ١٤ تكرار الدعوة له   – ٤
 ٣٥ - ٢٢ بلعام في الطریق   – ٥
 ٤١ - ٣٦ استقباله في موآب   – ٦

 شخصیة بلعام بن بعور – ١
إذ رأى باالق بن صقور ملك موآب الخطر یحوط به عوض أن یستعد للحرب بخطة 

حربیة، التجأ إلى بلعام لكي یلعن الشعب فینهزم أمامه. 
من هو بلعام هذا؟ من أي شعب هو؟ وهل هو نبي حقیقي أم عّراف؟ من الذي كان 

یتحدث معه اهللا أم إلًها وثنًیا؟ 
◌ً : من جهة جنسه فواضح أنه لیس من شعب اهللا. فقد كان مستقًرا في المنطقة، أوال

َألنِّي "ویبدو أن له ماضي طویل في أعمال خارقة للطبیعة یعرفها الملك جیًدا، إذ یقول له: 
. وكان بلعام قد مارس أعماًال نجح )٦" (عَعَرْفُت َأنَّ الِذي تَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ 

فیها. وفي حدیث الملك معه عن الشعب الذي یرید أن یلعنه یظهر بوضوح أن ال عالقة لبلعام 
. )١١" (عُهَوَذا الشَّْعُب الَخاِرُج ِمْن ِمْصَر َقْد َغشَّى َوْجَه اَألْرضِ "به، إذ یقول له: 

ُهَوَذا َأَنا ُمْنَطِلٌق ِإلى َشْعِبي. َهُلمَّ أُْنِبْئَك ِبَما َیْفَعُلُه َهَذا الشَّْعُب "یقول بلعام للملك: 
. وكأنه یتحدث عن ثالث شعوب، شعب بلعام، وشعب )١٤: ٢٥" (ِبَشْعِبَك ِفي آِخِر اَألیَّامِ 

الملك، والشعب الذي سیتصرف بشعب الملك، فماذا یقصد بلعام بقوله "شعبي"؟...غالًبا ما كان 
بلعام من األمم المجاورة المتحالفة مع بني موآب في ذلك الحین مثل المدیانیین، وهم شعب 
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كثیر التجوال في الصحراء، وكان على عالقة طیبة مع موآب في ذلك الوقت، لهذا إستعان 
الملك بشیوخ مدیان. وربما قصد بلعام بقوله "شعبي" الجماعة التي یعیش في وسطها كشعٍب 

محلي یقیم حول هذا الرجل في خضوع له ووالء أمام شهرته وٕامكانیاته الفائقة. 
: هل كان بلعام نبًیا حقیقًیا أم عراًفا؟ ثانًیا

رأى البعض أن بلعام كان نبًیا حقیقًیا، دخل في معامالت مع اهللا، فكان غالًبا ما 
" َفَأَتى اُهللا ِإلى َبلَعامَ "یستشیره قبل أي تصرف. ویكرر الكتاب المقدس مثل هذه العبارات: 

، )٣١" (عَكَشَف الرَّبُّ َعْن َعْیَنْي َبلَعاَم َفَأْبَصَر َمالَك الرَّبِّ "، )١٢" (عَفَقال اُهللا ِلَبلَعامَ "، )٩(ع
...هذا وقد نطق بلعام بخمسة نبوات إلهیة )١٦: ٢٣" (َفَواَفى الرَّبُّ َبلَعاَم َوَوَضَع َكالمًا ِفي َفِمه"

). ٢٤، ٢٣غایة في الروعة (ص
عند أصحاب هذا الرأي، لیس األمر الغریب أن یتعبد إنسان أممي هللا، ففي العصر 

)، إذ نعمة اهللا غیر قاصرة على ٣٥: ١٠الرسولي ُوجد كرنیلیوس الذي كان یعبد اهللا بتقوى (أع
أمة معینة لكنها تعمل في النفس التي تسعى نحو الرب بقلٍب مملوء إخالًصا. 

ویعللون صحة نبوته أنه لو كان ساحًرا أو عّراًفا فلماذا اهتم اهللا بإصرار أالَّ یلعن 
الشعب، فإن ما یخرج من فم الشیطان وأتباعه ضد أوالد اهللا ال قیمة له! أما كون بلعام قد أخطأ 

وتكرر خطأه، وانتهت حیاته بجریمة كبرى ارتكبها في حق اهللا وأوالده، فإنهم یرون أن كلمة 
"نبي" ال تعني وظیفة دائمة متى أعطیت إلنسان رافقته كل حیاته، وٕانما یمكن أن یوهب روح 
النبوة إلنساٍن فترة مؤقتة لتحقیق خطة إلهیة ومقاصد سماویة بعدها ینزع عنه هذا الروح. هذا 

واألنبیاء أنفسهم لهم أخطاؤهم ال في حیاتهم الشخصیة فحسب، بل وأحیاًنا في الخدمة إن 
تصرفوا من ذواتهم، كما حدث مع ناثان النبي حین أخبره داود النبي أن یبني بیًتا للرب، فأجابه 

). لكن ناثان صحح ٣-١: ٧صم٢من نفسه: "اذهب افعل كل ما بقلبك ألن الرب معك" (
-٤: ٧صم٢الموقف في الیوم التالي عندما أعلن له الرب أن داود لن یبني البیت بل ابنه (

١٦ .(
لقد رأت الكنیسة األولى بآبائها في بلعام رجًال ساحًرا وعراًفا استخدمه اهللا لتحقیق 

رسالة إلهیة ومقاصد علویة، فإنه لیس غریًبا أن یخرج من اآلكل أكًال ومن الجافي حالوة. وفیما 
یلي موجًزا لنظرة اآلباء لشخصیة بلعام واألحداث التي دارت حوله:  

 أن بلعام كان ساحًرا یحمل قوة شیطانیة، وقد القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى  .أ
دعاه الملك لیلعن الشعب، فأراد اهللا أن یوضح عجز الشیطان عن إصابة أوالد اهللا بضرر، 
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فإنه حتى إن أراد أن یلعن یلتزم أن یبارك، وٕان أراد أن یسب فال یجد فیهم مجاًال لسبهم. 
كما التزمت الشیاطین أن تشهد للسید المسیح أنه قدوس اهللا وكانت تنطق بالحق مع أن 

طبیعتها مملوءة كذًبا، ولم یرد الرب شهادتها له، لكنه سمح بذلك إلعالن غلبة الحیاة 
 المقدسة حتى على إفتراءات الشیاطین.

یقول القدیس: لقد دعي الساحر كرفیق له ضد من یهاجمهم. یقول التاریخ أن هذا 
الساحر كان عراًفا ومتكهًنا، یستمد قوته المؤذیة بالحدس من أعمال الشیاطین لمحاربة 
األعداء، وقد طلب منه الحاكم أن یلعن الذین یعیشون مع اهللا، لكن ما حدث أن اللعنة 
تحولت إلى بركة. إننا ندرك خالل األحداث الماضیة التي تأملناها (سحرة مصر أثناء 
الضربات العشر) أنه لیس للسحر فاعلیه ضد الذین یعیشون في الفضیلة، بل بالعكس 

الذین یتحصنون بالعون اإللهي یغلبون كل هجوم... 
في تاریخ اإلنجیل كانت جماعة الشیاطین "لجیئون" مستعدة لمقاومة سلطان 

الرب. لكنه إذ إقترب إلیهم ذاك الذي له سلطان على كل شيء حیا لجیئون سلطانه الفائق 
ولم یخفي الحقیقة أنه بالهوته سیعاقب المخطئین في الوقت المناسب. خرجت أصوات 

الشیاطین هكذا: "نحن نعرفك، من أنت، قدوس اهللا". وأیًضا: "أتیت قبل الوقت لتعذبنا". لقد 
حدث ذلك قبًال عندما رافقت القوة الشیطانیة بلعام وأعلمته أن الشعب اهللا ال یغلب... 
حًقا إن الذي یرغب أن یلعن السالكین في الفضیلة ال ینطق ضدهم شیًئا وال 

یلعن، بل تتحول اللعنة إلى بركة. ما نقصده أن اإلنتهار المملوء خزًیا لن یقترب من الذین 
یعیشون في الفضیلة. فإنه كیف یمكن أن ُیسب بالطمع من كان ال یملك شیًئا؟ أو كیف 

یتهم أحد باإلسراف وهو یعیش حیاة العزلة والبعد عن اآلخرین؟! أو یتهم بالترف من كان 
في عاداته معتدًال؟! أو یتهم بأموٍر أخرى ملومة متى كان اإلنسان یمارس ما هو ضدها؟! 

فإن هؤالء (السالكین في الفضیلة) یقدموا حیاتهم بال لوم حتى كما یقول الرسول: "یخزي 
). عندئذ یقول من ُدعي لكني یلعنه: ٨: ٢المضاد إذ لیس له شيء رديء ضدهم" (تي

كیف ألعن من لم یلعنه اهللا؟! بمعنى كیف أسب من لم یترك مجاًال قط لسبه؟! فإن حیاته 
 ].Ïال ینفذ إلیها شر ألنه یتطلع نحو اهللا

كأن اهللا سمح بهذا األمر الخاص ببلعام قبل دخول الشعب أرض الموعد لیعلن 
أن اإلنسان المتحصن باهللا، المتبرر بدم السید المسیح والملتهب بروح اهللا القدوس إذ یرتفع 

1  Life of Moses 2: 292, 294-6. 
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نحو أورشلیم السمائیة ال تقدر حتى الشیاطین أن تلعنه أو تفتري علیه، بل یشرق النور 
اإللهي فیه، ویشهد الكل له! ولعله لهذا ألزم الرسول بولس في إختیار األسقف ال أن یكون 

مشهوًدا له من الداخل فحسب، بل والذین هم من خارج. 
یلیق بنا أن ندافع عن أنفسنا حتى ضد الشیطان نفسه، لكننا نترك الحیاة المقدسة 

التي لنا في المسیح یسوع ربنا تشهد لنا وتسندنا. 
َفاْنَطلَق ُشُیوُخ ُموآَب َوُشُیوُخ ِمْدَیاَن َوُحلَواُن الِعَراَفِة ِفي َأْیِدیِهْم َوَأُتوا ِإلى "یذكر الكتاب:  .ب

. لقد حملوا أجرة العرافة والسحر، األمر الذي لم یرفضه بلعام، إنما إستضاف )٧" (عَبلَعامَ 
: [توجد أشیاء یصفها الكتاب العالمة أوریجینوس). یقول ٨الرجال لیرد علیهم جواًبا (ع

المقدس بحلوان العرافة، أما في التقلید الوثنیین فتسمى مشاجب ومراجل أو أسماء أخرى 
 ].Ðمشابهة، تكرس لهذا العمل، حیث تستخدم في العرافة

وفي موضع آخر نجد بلعام یطلب من باالق أن یبني له سبعة مذابح في 
) لیقدم ذبائح للبعل، وبعد تقدیم الذبائح ذهب إلى رابیة ١: ٢٣، ٤١: ٢٢مرتفعات بعل (
). ٢: ٢٣لعل اهللا یجیبه (

یقول بلعام في نبوته الثانیة: "لیس عیافة على یعقوب وال عرافة على إسرائیل" 
)، وكأن إمكانیاته في العرافة قد توقفت تماًما. ٢٣: ٢٣(

 أن بلعام كان ساحًرا وأراد أن یمارس عرافته بالسحر، العالمة أوریجینوسیرى 
لكن اهللا تدخل لیس عن إستحقاق وٕانما إعالًنا عن رعایته لشعبه، إذ یقول: [عادة كانت 

الشیاطین تحضر عندما یأخذ بلعام حلوان العرافة، لكنه رأى العكس فقد هربت الشیاطین 
واهللا حضر. لهذا السبب كان یقول أنه یسأل اهللا. إذ لم یعد یرى الشیاطین التي كانت 
تطیعه. لقد جاء اهللا بنفسه لیتلقي مع بلعام، ال عن إستحقاٍق للزیارة وٕانما لكي تهرب 

األرواح التي إعتادت أن تحضر إلیه لتجلب اللعنة واألذى بالسحر، مؤكًدا سهره على 
]. Ñشعبه

اعتاد اهللا أن یتعامل مع البشر حسب ظروفهم وباللغة التي یفهمونها، فنسمع أنه في معبد  .ج
أبولون یشهد كاهن الوثن أن اإلله الوثني أعلن عجزه من أجل المتجسد، فصار ذلك باًبا 

 أنه العالمة أوریجینوسبین الوثنیین لقبول اإلیمان. أما بخصوص هذا الساحر، فیقول 

2 In Num., hom 13. 
3 Ibid. 
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كان مشهوًرا وقد صار له تالمیذ كثیرون احتفظوا بنبواته في بالد المشرق، ومنها عرف 
المجوس عن السید المسیح، إذ جاء فیها "یبرز من یعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل" 

). بهذا إذ ظهر لهم النجم أدركوا النبوة وعرفوا أنها تحققت، فصاروا أفضل من ١٧: ٢٤(
هم أدركوا حسب [الشعب الیهودي الذین لم یسمعوا لكلمات األنبیاء التي بین أیدیهم. 

المخطوطات الوصیة التي تركها بلعام أن الوقت قد جاء فأسرعوا یبحثون عنه ویسجدوا له، 
 ].Òمظهرین عظم إیمانهم بإكرامهم هذا الملك الطفل الصغیر

: من الذي كان یتحدث معه، هل اهللا حًقا أم إلًها وثنًیا؟!...أترك اإلجابة عن هذا ثالثًا
  "ظهور اهللا لبلعام".٣التساؤل إلى الحدیث في البند رقم 

 دعوة باالق األولى له – ٢
إذ رأى باالق بن صفور ملك موآب ما حدث مع األموریین فزع من الشعب جًدا وقال 

. )٤" (عاآلَن َیلَحُس الُجْمُهوُر ُكل َما َحْولَنا َكَما َیلَحُس الثَّْوُر ُخْضَرَة الَحْقلِ  "لشیوخ مدیان: 
: [بدون أدنى شك ألن الثور وهو العالمة أوریجینوسلماذا إستخدم باالق هذا التشبیه؟ یقول 

یلحس خضرة الحقل یستخدم لسانه كمنجل فیقطع كل ما یجده. هكذا كان هذا الشعب كالثور 
الذي یحارب بالفم والشفتین، مستخدًما أسلحته التي هي كلمات (العبادة) والصلوات. إذ عرف 

]. Óباالق ذلك أرسل رسًال إلى بلعام لكي یواجه الكلمات بكلمات والصلوات بصلوات
لقد أدرك باالق أن سّر القوة في هذا الشعب لیس في أسلحته المادیة لكن في وجود 
الرب سّر البركة. وسطهم، لهذا عوض أن یجهز جیًشا لمحاربته أرسل رسًال وقدم هدایا كثیرة 

العالمة ووعد بوعوٍد لكي یأتي بلعام ویلعن هذا الشعب، فتنزع عنه البركة سّر قوته. یقول 
: [الحرب تهددك أیها الملك باالق بن صفور، وستمائة ألف رجًال مسلحین أوریجینوس

یتسلطون على أرضك، لهذا یلزمك أن تعد سالحك وتجمع جیشك وتفكر في الحرب حتى تتقدم 
إلى األمام بقوة ضد العدو الذي ال یزال بعیًدا...لكن الملك أرسل إلى بلعام متجاهًال الحرب، 
واضًعا كل رجائه في الكلمات التي ینطق بها واللعنات التي یصوبها كسهام. إنه یحاول أن 

ینتصر بكلمات بلعام ضد الشعب الذي لم یقدر الجیش الملكي أن یغلبه...إنه لسلوٍك غریب، 

4 Ibid 
5 Origen: In Num., hom 13. 
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إلى ملتجًئا أین ومتى رأینا أمًرا كهذا. أي ملك أمام معركة أكیدة ینسى الحرب ویتجاهل جیشه 
]. Ôخدمات عرافه؟!

أرسل إلیه یدعوه قائالً :  
  ،ُهَوَذا َشْعٌب َقْد َخَرَج ِمْن ِمْصرَ "

، ُهَوَذا َقْد َغشَّى َوْجَه اَألْرِض َوُهَو ُمِقیٌم ُمَقاَبِ◌ِلي
، َفاآلَن َتَعال َوالَعْن ِلي َهَذا الشَّْعبَ 

، َألنَُّه َأْعَظُم ِمنِّي
، لَعلُه ُیْمِكُنَنا َأْن َنْكِسَرُه َفَأْطُرَدُه ِمَن اَألْرضِ 

. )٦، ٥" (عَألنِّي َعَرْفُت َأنَّ الِذي تَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ 
: [كان بلعام مشهوًرا بفنونه السحریة، لیس له مثال في العالمة أوریجینوسیقول 

سحره المؤذي. ال یحمل بمراسیمه بركة، بل یملك اللعنة، فإنه حیث تدعى الشیاطین تلعن وال 
تبارك...حًقا لقد الحظوا أن الكثیر من الجیوش قد ُهزمت بلعناته، األمر الذي ال یقدر أن یبلغه 

بالحدید واألسلحة. كان له هذا الیقین وأمامه الخبرة المتجددة. ترك باالق كل وسائل الحرب 
وأسالیبها لیرسل رسًال ویقول: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غشي وجه األرض وهو 

مقیم مقابلي. 
في رأیي، كان الملك مندفًعا بقوة. یبدو لي أنه قد تعلم أن أبناء إسرائیل حصلوا على 

النصرة ضد أعدائهم بالصالة ال باألسلحة، بالتضرعات أكثر مما بالحدید، إنهم لم یستخدموا قط 
). وفي المعركة ١٤: ١٤أسلحة ضد فرعون، إذ قیل لهم: "الرب یقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر

ضد عمالیق لم تكن لقوة األسلحة فاعلیة صلوات موسى، بل كان إذا رفع موسى یدیه نحو اهللا 
). بكل تأكید سمع باالق ملك ١٧ینهزم عمالیق، وٕاذا أرخى یدیه حلت الهزیمة بإسرائیل (خر

موآب بهذه األمور، فقد كتب: "یسمع الشعوب فیرتعدون. تأخذ الرعدة سكان فلسطین، حینئذ 
، ١٣: ١٥یندهش أمراء آدوم. أقویاء موآب تأخذهم الرجفة، یذوب جمیع سكان كنعان" (خر

). إذن قد بلغهم الخبر كما تنبأ موسى قبًال في نشیده عند عبور البحر األحمر. لقد تعلم ١٤
موآب أن هذا الشعب ینتصر بالصلوات ویحارب خصومه بالفم ال بالسیف. لقد تبصر في 

6 Ibid. 
 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


       

 

األمر وقال في نفسه: بما أن األسلحة ال تقدر أن تقاوم صلوات هذا الشعب وتضرعاته فعلّي 
]. Õأن أجد تضرعات وأسلحة شفاهیة وصلوات تقدر أن تغلبهم

َألنِّي َعَرْفُت َأنَّ الِذي  "لقد أسرع الملك برسله لیأتوا ببلعام فیلعن الشعب، قائًال له: 
: [أعتقد أن الملك ال العالمة أوریجینوس. یقول )٦" (عتَُباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ 

 لیجامله – كما یبدو لي –یعرف إن كان الذین قد باركهم بلعام قد تباركوا، إنما ینطق بهذا 
ویالطفه لتحقیق مقاصده بتفخیم فنه وتعظیمه، فإن السحر ال یعرف أن یبارك، إذ ال تعرف 
الشیاطین فعل الخیر. إسحق ویعقوب یعرفان أن یباركا وهكذا كل القدیسین، أما األشرار فال 

]. Öیعرفوا أن یباركوا

 ظهور اهللا لبلعام – ٣
َفَأَتى "إذ وصل الرسل طلب منهم بلعام أن یبیتوا عنده حتى یستشیر الرب ویجاوبهم 

. )١٢، ٩" (عَفَقال اُهللا ِلَبلَعامَ : ال َتْذَهْب َمَعُهْم َوال َتلَعِن الشَّْعَب َألنَُّه ُمَباَركٌ  ...اُهللا ِإلى َبلَعامَ 
هنا یقف الكثیرون في حیرة من الذي جاء لبلعام وتحدث معه بكلمة الحق، هل اهللا 

حًقا أم ألزم اهللا آلهة بلعام أن تنطق بالحق حتى ولو بغیر إرادتها؟! 
قبل أن ندخل في هذه المناقشات أود أن أوضح أن ما قد أعلن لبلعام هو كلمة حق، 
سواء كان المتحدث اهللا نفسه مباشرة أو عن طریق الروح الذي یتصل به بلعام. فإن اهللا أراد أن 

یعلن ویكشف رعایته، لهذا فإن األمر صدر من قبل اهللا، دون اعتبار للوسیلة. لقد رأى كثیر 
من اآلباء أن المتحدث غالًبا ما كان إله بلعام نفسه ولیس اهللا الحق، لكن اهللا استخدمه، من 

. والقدیسین باسیلیوس وامبروسیوس وغریغوریوس أسقف نیصص العالمة أوریجینوسهؤالء 
: [أیًضا بلعام بكونه عراًفا وراء یشتغل في العرافة ينیصالغریغوریوس القدیس یقول 

].، إذ هو ×جلب تعلیم الشیاطین وعرافة السحر، فقیل عنه في الكتاب أنه نال مشورة من اهللا
: [أذكر ماذا حمل بلعام ضدك طالًبا معونة فن القدیس أمبروسیوسحسب هذا إلهه. ویقول 

: [بلعام أیًضا عراف وراٍء، إذ القدیس باسیلیوس]. ویقول ÏÎالسحر ولكنني ألزمته أالَّ یضرك
صارت األقوال بین یدیه عندما أخذ تعالیم من الشیاطین بفنون العرافة وصفه الكتاب المقدس 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
9  On The Holy Trinity. 
10 Epist. 41: 24. 
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]. ویكمل القدیس موضًحا أن الكتاب المقدس یتحدث عن الناس بسبب ÏÏأنه أخذ مشورة من اهللا
 فتحدث في هذا األمر بشيء العالمة أوریجینوساأللفاظ الدارجة لهذا یسمي األصنام آلهة. أما 

من التوسع أحاول أیجازه هنا في األسطر التالیة: 
 أنه حینما یكتب اسم الرب أو اهللا في العبریة "یهوه" فإنه ÏÐالعالمة أوریجینوسیرى 

یقصد به اهللا الحق ذاته، أما إذا كتبت بغیر هذا التعبیر فتأخذ االحتمالین. فقد قال الرسول 
بولس: "ألنه وٕان وجد ما یسمى آلهة سواء كان في السماء أو على األرض كما یوجد آلهة 

كثیرون وأرباب كثیرون، لكن لنا إله واحد اآلب الذي منه جمیع األشیاء ونحن له، ورب واحد 
)...لهذا یتشكك أوریجینوس في ٦، ٥: ٨كو١یسوع المسیح الذي به جمیع األشیاء ونحن به" (

ال َتْذَهْب َمَعُهْم َوال َتلَعِن "ظهور اهللا نفسه لبلعام بكونه لم یذكر "یهوه". هذا وفي الكلمات: 
، لماذا لم یقل ال تلعن شعبي؟ في كل األحادیث الطویلة التي )١٢" (عالشَّْعَب َألنَُّه ُمَباَركٌ 

تحدث بها الرب مع بلعام لم یذكر قط هذا التعبیر "شعبي"!!! 
على أي األحوال، فإن األمر صدر من قبل اهللا نفسه أالَّ یلعن بلعام شعب اهللا، سواء 

جاء عن طریقه مباشرة أو ألزم آلهته أن تنطق بهذا، إنها رعایة اهللا الفائقة بأوالده. 

 تكرار الدعوة له – ٤
ُرَؤَساُء "إذ رفض بلعام أن یذهب مع رسل باالق، عاد األخیر فأرسل إلیه أناًسا أعظم 

َألنِّي ُأْكِرُمَك ِإْكَرامًا َعِظیمًا َوُكل َما َتُقوُل ِلي َأْفَعُلهُ . "، وأغراه بالمال قائًال له: )١٤" (عُموآبَ 
َولْو َأْعَطاِني َباالُق ِملَء َبْیِتِه  ". لقد أجاب في حزم )١٧" (عَفَتَعال اآلَن الَعْن ِلي َهَذا الشَّْعبَ 

ًة َوَذَهبًا ال َأْقِدُر َأْن َأَتَجاَوَز َقْول الرَّبِّ ِإلِهي َألْعَمل َصِغیرًا َأْو َكِبیراً  . إنها إجابة )١٨" (عِفضَّ
قاطعة وقویة توبخ المؤمنین، وكما یقول السید المسیح أن أبناء هذا الدهر صاروا أحكم من 

أبناء الملكوت لقد سجلها الوحي اإللهي لتوبیخنا، كما وبخ اهللا یونان النبي بواسطة رجل وثني، 
). ٦: ١إذ قال له: "مالك نائًما. قم اصرخ إلى إلهك عسى أن یفتكر اإلله فینا فال نهلك" (یو 

مع هذه اإلجابة القویة مال قلبه نحو المكافأة األرضیة، فعوض أن یرد علیهم بما 
أخبره الرب أوًال سألهم أن یمكثوا لیلة لیسمع صوت الرب ثانیة، وكأنه كان یأمل أن یغّیر رأیه، 

لهذا سمح له الرب بالنزول حسب سؤال قلبه. كثیًرا ما یستجیب الرب لنا حسب انحراف قلبنا إذا 
 على تصرف بلعام هذا قائالً : [إنه یرید أن العالمة أوریجینوسأصررنا على طلبتنا. یعلق 

11 Epist. 139: 6. 
12 In Num., hom 14. 
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یسمع، فإن اإلنسان الجشع ال یستطیع أن یرفض المنفعة بسهولة. فإنه ماذا یسمع من اهللا في 
. لقد تركه الرب لرغبته الخاصة )٢٠" (عِإْن َأَتى الرَِّجاُل ِلَیْدُعوَك َفُقِم اْذَهْب َمَعُهمْ "هذه المرة؟ 

لكي ما یستفید، فیتحقق فیه ما ُكتب: "سلمتهم إلى قساوة قلوبهم لیسلكوا في مؤمرات أنفسهم" 
). وفي نفس الوقت تكمل خطة اإلرادة اإللهیة...إذ كانت شهوة المنفعة المادیة ١٢: ٨١(مز

تسود على قلبه لهذا لم توضع كلمة اهللا في قلبه إنما في فمه. عجیبة هي كلمة اهللا وعظیمة، 
فإنه إذ ال یمكن أن تصل إلى األمم النبوات الخاصة داخل إطار إسرائیل، لهذا استخدم اهللا 
بلعام الذي كان األمم یثقون فیه، لكي یعرفوا أسرار المسیح المخفیة ویقدم لهم كنًزا ثمیًنا، ال 

]. ÏÑخالل القلب والروح بل باألكثر خالل الفم والكالم

 بلعام في الطریق – ٥
تكلم الرب مع بلعام حسب اشتیاق قلبه المنحرف نحو المادة، أو كما قال على لسان 
حزقیال النبي: "الذي یصعد أصنامه إلى قلبه ویضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم یأتي إلى النبي 

ُرَؤَساُء ). لقد أمره بالذهاب مع الرجال "٤: ١٤فأنا الرب أجیبه حسب كثیرة أصنامه" (حز
َحِمَي َغَضُب اِهللا َألنَُّه ُمْنَطِلٌق َوَوَقَف َمالُك الرَّبِّ ِفي الطَِّریِق َ""، وٕاذ تمم بلعام األمر ُموآبَ 

ِلُیَقاِوَمُه َوُهَو َراِكٌب َعلى َأَتاِنِه َوُغالَماُه َمَعهُ . َفَأْبَصَرِت اَألَتاُن َمالَك الرَّبِّ َواِقفًا ِفي الطَِّریِق 
َوَسْیُفُه َمْسُلوٌل ِفي َیِدِه َفَمالِت اَألَتاُن َعِن الطَِّریِق َوَمَشْت ِفي الَحْقلِ . َفَضَرَب َبلَعاُم اَألَتاَن 

. )٢٣-٢٢" (عِلَیُردََّها ِإلى الطَِّریقِ 
حادثه بلعام وحماره الذي نطق موبًخا إیاه فریدة وعجیبة، أما سّر إستخدام اهللا هذا 

الحیوان األعجم لتوبیخ بلعام فله معاٍن كثیرة: 
) حتى تصیر األتان دیاًنا ٢٨: [فتح الرب فم األتان (العالمة أوریجینوس◌ً : یقول أوال

]. ÏÒله، بصوت الحیوان األعجم یخزي من كان یظن أنه حكیم
َماَذا َصَنْعُت ِبَك َحتَّى َضَرْبَتِني اآلَن َثالَث ": لما فتح الرب فم األتان فقالت لبلعام: ثانًیا

َألنَِّك اْزَدَرْیِت ِبي. لْو َكاَن ِفي "، لم یظهر بلعام أي عالمة اندهاش بل أجاب: )٢٨!" (عَدَفَعاٍت؟
. ودخل معها في حوار ذلك ألن بلعام كعراف اعتاد )٢٩" (عَیِدي َسْیٌف لُكْنُت اآلَن َقْد َقَتلُتكِ 

أن یتحدث مع الطیور والحیوانات العجماوات، لهذا وبخه الرب بذات الوسیلة التي اعتادها في 
: [یقدم لنا التاریخ شهادة عن العرافة القدیس غریغوریوس أسقف نیصصسحره وعرافته. یقول 

13 Ibid. 
14  Ibid. 
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بمالحظة الطیور حینما تقول عن الشخص المشار إلیه أنه یملك قوة العرافة ویتقبل مشورة من 
الطیر...مثل هذا یتعلم أموًرا خالل ما إعتاد علیه، وذلك بواسطة نهیق حماره. فقد إعتاد أن 
یقبل المشورة بأصوات حیوانات غیر عاقلة تحت تأثیر شیطاني، لذا وصف الكتاب المقدس 

بوضوح ما نطق به الحمار. بهذا الطریق أظهر الكتاب أنهم عوض التعقل قبلوا التعلیم خالل 
الحیوانات غیر العاقلة. بانتباهه إلى الحمار تعلم عن األمور التي خدعته وعرف أن قوة الذین 

 ].ÏÓاستؤجر ضدهم لن تقهر

: حملت القصة مفاهیم رمزیة، فإن المالك الذي ظهر لألتان یشیر إلى مالك ثالثًا
)، هذا الذي رأته األتان ولم یقدر بلعام أن یراه. ٣٤: ٣٢الرب الذي كان یسیر أمام شعبه (خر

 - تشیر إلى الكنیسة البسیطة التي كانت قبًال ÏÔالعالمة أوریجینوس فكما یرى –أما األتان 
حاملة الذي یعني "شعب باطل". لقد حملت قبًال كل ما هو باطل، لكن السید المسیح أرسل 

). لقد حلها التالمیذ من الرباطات لكي ٢: ١١إلیها تلمیذیه یحالنها، ویأتیان بها فیركبها (مر
). بهذا یتحقق ٢٢: ١٢یصعد الرب علیها ویدخل بها المدینة المقدسة، أورشلیم السمائیة (عب

قول النبي: "ابتهجي جًدا یا ابنة صهیون، إهتفي یا بنت أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك، هو 
). ٩: ٩عادل ومنصور ودیع وراكب على حمار وعلى جحش بن أتان" (زك

َفلمَّا َأْبَصَرِت اَألَتاُن َمالَك الرَّبِّ َزَحَمِت الَحاِئَط َوَضَغَطْت ِرْجل "ماذا فعلت األتان؟ 
. إذ یظهر لها الحق ال تطیق بلعام بل تدخل به في )٢٥" (عَبلَعاَم ِبالَحاِئِط َفَضَرَبَها َأْیضاً 

الطریق الضیق وتضغط على رجلیه فال یقدر أن یمشي وال أن یمتطیها بل یتركها لكي یصعد 
السید ویملك في كنیسته. 

 استقباله في موآب – ٦
َألْم ُأْرِسل ِإلْیَك َألْدُعَوَك؟ ِلَماَذا لْم  "خرج الملك بنفسه الستقباله، وفي عتاٍب قال له: 

؟ َأَحّقًا ال َأْقِدُر َأْن ُأْكِرَمَك؟ . )٣٧!" (عَتْأِت ِإليَّ
 

15 Life of Moses 2: 293. 
16  In Num., hom 13, 14. 
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 نبوات بلعام –األصحاح الثالث والعشرین 
یتحدث هذا األصحاح عن: 

 ٦ - ١ إقامة سبع ذبائح   – ١
 ١٠ - ٧ نبوته األولى    – ٢
 ١٥ - ١١ تغییر المكان    – ٣
 ٢٤ - ١٦ نبوته الثانیة    – ٤
 ٣٠ - ١٥ تغییر المكان ثانیة   – ٥

 إقامة سبع ذبائح – ١
أخذ باالق بلعام إلى مرتفعات بعل، وهناك طلب األخیر من باالق أن یبني له سبعة 

: ٢٢مذابح ویهیئ له سبعة ثیران وسبعة كباش، وقدم باالق وبلعام ثوًرا وكبًشا على كل مذبح (
) قبل أن ینطلق إلى رابیة لیسمع صوت الرب. لقد أخطأ بلعام إذ بنى هیاكل وقدم ١: ٢٣، ٤١

. فقد أراد اهللا أن یشهد )٥" (عَوَضَع الرَّبُّ َكالمًا ِفي َفِم َبلَعامَ "علیها ذبائح للشیاطین، ومع هذا 
للحق أمام األمم ولو خالل عّراف. 

 نبوته األولى – ٢
استغل اهللا هذا الموقف لكي یقدم لألمم خمس نبوات على فم بلعام بقیت في سجالت 

األمم: 
): تتحدث عن التجسد اإللهي. ١٠-٧: ٢3النبوة األولى (
): تتحدث عن آالم السید وقیامته. ٢٤-١٦: ٢3النبوة الثانیة (

یوم النبطیقستي. : تتحدث عن )١٤-١: ٢4(لثة النبوة الثا
): تتحدث عن الكرازة بالسید المسیح. ١٩-١٥: ٢4النبوة الرابعة (

اقتناء المسیح یسوع ربنا. ): تتحدث عن ٢٥-٢١: ٢4(الخامسة النبوة 
هكذا حملت النبوات فیما احتوته عرًضا سریًعا عن أعمال اهللا الخالصیة في ملء 

األزمنة من تجسد االبن الوحید، آالمه وموته وقیامته، وحلول الروح القدس على الكنیسة، 
والكرازة بین األمم، وأخیًرا غایة إیماننا "اقتناء السید المسیح". 

أما نص النبوة األولى فهو: 
، ِمْن َأَراَم َأَتى ِبي َباالُق َمِلُك ُموآَب ِمْن ِجَباِل الَمْشِرقِ "
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، َتَعال الَعْن ِلي َیْعُقوَب َوَهُلمَّ اْشِتْم ِإْسَراِئیل
؟ ! َكْیَف َألَعُن َمْن لْم َیلَعْنُه اُهللا َوَكْیَف َأْشِتُم َمْن لْم َیْشِتْمُه الرَّبُّ

ُخوِر َأَراهُ  ،  َوِمَن اآلَكاِم أُْبِصُرهُ ،ِإنِّي ِمْن َرْأِس الصُّ
،  َوَبْیَن الشُُّعوِب ال ُیْحَسبُ ،ُهَوَذا َشْعٌب َیْسُكُن َوْحَدهُ 

! َمْن َأْحَصى ُتَراَب َیْعُقوَب َوُرْبَع ِإْسَراِئیل ِبَعَدٍد؟
. )١٠-٧" (عِلَتُمْت َنْفِسي َمْوَت اَألْبَراِر َولَتُكْن آِخَرِتي َكآِخَرِتِهمْ 

قبل أن ندخل في المعاني الرمزیة التفصیلیة لهذه الكلمات أرید أن أوضح أن جوهر 
هذه النبوة هو أن بلعام لم یقدر أن یلعن هذا الشعب وال أن یشتمه، ألنه قد ارتفع إلى رأس 

الصخور إلى السید المسیح نفسه الصخرة الحقیقیة فنظر الشعب وٕاذا به لیس كسائر الشعوب، 
رآه جسد المسیح یسوع السّري، له طبیعة جدیدة على صورة خالقه ال یمكن أن ُتلعن وال ُتشتم، 

قد تبررت في دم السید المسیح وتقدست. رأى تراب یعقوب أي أموره األرضیة قد تباركت 
 بركة – في المسیح یسوع –وتقدست، إذ یتقدس المؤمنون روًحا وجسًدا، بل صار حتى موتهم 

یشتهي بلعام أن ینعم بها. 
. ولعل "آرام" وهي )٧" (عِمْن َأَراَم َأَتى ِبي َباالُق َمِلُك ُموآَب ِمْن ِجَباِل الَمْشِرقِ "یقول: 

أكادیة تعني "األرض المرتفعة"، أطلق على هذا اإلقلیم في الترجمة السبعینیة "المصیصة 
Mesopopotania أو "سوریا"، وقد ظهرت عدة دویالت آرامیة في الوقت الذي فیه نشأت ،"

)، والنهران هما دجلة والفرات. ویظن ١٠: ٢٤مملكة في أرض إسرائیل، منها "آرام النهرین" (تك
البعض أنهما نهر خابور والفرات، وكان "فدان آرام" یقع في هذا اإلقلیم كانت تقع مدینتا 

نصیبین والرها اللتین اشتهرتا كمركزین للثقافة واآلداب السریانیة. 
 في هذا النص، حیث یرى باالق قد جاء ببلعام إلى ما بین العالمة أوریجینوسیتأمل 

النهرین على الجبال من جهة الشرق. لقد دخل به إلى ما بین األنهار، لیست األنهار المقدسة 
التي تنبع عن نهر الحیاة كقول السید "من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء 

التسبیح هللا باألعمال المقدسة كما یقول المرتل: "األنهار الدائمة )، األنهار ٣٨: ٧حيّ " (یو
)، إنما انطلق به إلى أنهار بابل التي كتب عنها: "على أنهار ٨: ٩٨لتصفق باألیادي" (مز

العالمة ). یدعوها ١: ١٣٧بابل هناك جلسنا، بكینا أیًضا عندما تذكرنا صهیون" (مز
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 "أنها الفتور"، قائالً : [إذا ما أتى بنا وسط هذه األنهار التي لبابل، إذا ما فاضت أوریجینوس
]. Ïمجاري اللذة واستحممنا في أمواج عدم العفة...هناك سبونا في هذا الموضع

إنها لیست الجبال [...أي جباٍل هذه؟ الجبالجاء به من أنهار الفتور والملذات من 
)، وفي موضع آخر: ١: ٧٨المقدسة التي كتب عنها "أساساته في الجبال المقدسة" (مز

، ٣: ١٢٢"أورشلیم المبنیة كمدینة متصلة كلها. أورشلیم الجبال حولها، والرب حول شعبه" (مز
)، وعنها ١٦: ١٣). إنها جبال الفتور (القائمة بین النهرین، دعیت بجبال العتمة (ار٢: ١٢٥

قیل: "أتوا إلیك، جبل الفساد". إنها الجبال التي خصصت لهذا العمل "كل علو یرتفع ضد معرفة 
]. Ð). هذه هي الجبال التي ُأخذ بلعام إلیها٥: ١٠كو٢اهللا" (

"، فإنه "لها أیًضا نورها الذي یشرق"، إذ "یغیر شكله إلى شبه من المشرقأما كونها "
: ١٨). لها هذا النور الذي قیل عنه "نور األشرار ینطفيء" (أي١٤: ١١كو٢مالك نور" (

). إنه من الشرق المضاد للشرق ١٢: ٨)...وهو مضاد للنور القائل: "أنا هو نور العالم" (یو٥
]. Ñ)١٢: ٦الذي كتب عنه في زكریا: "هوذا الرجل الغصن (الشرق) اسمه" (زك

. لعله أراد أن یؤكد أنه )٧" (عالَعْن ِلي َیْعُقوَب َوَهُلمَّ اْشِتْم ِإْسَراِئیل"یقول له باالق: [
یلعن یعقوب ویزید اللعنات على إسرائیل، فحین قبل یعقوب البركة من أبیه إسحق هاج العدو 
علیه حتى اضطر إلى الهروب، أما وقد صارع بعد أن رأى الرأى فقد ازداد هیاج العدو. هكذا 
كلما التقت النفس مع اهللا وصارع اإلنسان مجاهًدا من أجل الملكوت تزایدت الحروب الروحیة 

ضده. 
؟!؟!َكْیَف َألَعُن َمْن لْم َیلَعْنُه اهللاُ "یجیب بلعام:  "  َوَكْیَف َأْشِتُم َمْن لْم َیْشِتْمُه الرَّبُّ

). وجد في الدسائس ٧: ١٠. كان فم بلعام مملوء من اللعنة، "تحت لسانه مشقة وٕاثم" (مز)٨(ع
مع األغنیاء، إذ كان ینتظر األجرة من الملك ألجل قتل األبریاء بطریقة غیر ظاهرة. لكن اهللا 

) یستخدم حتى أعدائه في صنع السالم. وضع ٤: ١٣٦"الصانع العجائب العظام وحده" (مز
كلماته في فم بلعام، مع أن قلبه لم یقدر أن یتقبل كلمات اهللا...لم یحمل كالم اهللا في قلبه وٕانما 

]. Òعلى لسانه فقط. لكنه على أي األحوال نطق بكالم اهللا...
ربما یتساءل البعض: هل اهللا یلعن؟ 

1  In Num., hom 15. 
2  Ibid. 
3  Ibid. 
4 Ibid. 
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 هكذا: [أعتقد إن اهللا یعلن أي شخص (أو كائن) آخر، إذ العالمة أوریجینوسیجیب 
)، وآلدم ١٤: ٣نقرأ أن الرب یقول للحیة: "ملعونة أنِت من جمیع البهائم ومن وحوش البریة" (تك

)، ولقایین: "ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل ١٧: ٣"ملعونة األرض بسببك" (تك
)، وفي موضع آخر یقول: "ملعون اإلنسان الذي یصنع تمثاًال ١١: ٤دم أخیك من یدك" (تك
). ال تعتقد أن هذه التعبیرات ال نجدها إالَّ في العهد القدیم فإننا ١٥: ٢٧منحوًتا أو مسبوًكا" (تث

نجد ما یشبهها في األناجیل. إذ جاء فیها أن الرب یقول للذین عن یساره: "إذهبوا عني یا 
)، وعندما یقول "ویل لكم أیها الكتبة والفریسیین" ٤١: ٢٥مالعین إلى النار األبدیة" (مت

)، ماذا یفعل إالَّ أن یلقي علیهم اللعنات. إًذا ٢٤: ٦)، "ویل لكم أیها األغنیاء" (لو٢٩: ٢٣(مت
)؟...عندما یلعن اهللا ١٤: ١٢ما هو موقف الوصیة المعطاة من الرسول: "باركوا وال تلعنوا" (رو

إنما عن إستحقاقهم للعنة، إنه ینطق بالحكم ألنه ال یخطيء ال في حكمه على طبیعة الخطیة، 
وال على نیة الخطاة. لكن اإلنسان ال یقدر أن یدخل إلى العمق، ال یقدر أن یرى إرادة غیره أو 
یدركها. فإننا إن لفظنا باللعنة حسب نظرة الدیان الذي یصدر الحكم، نفعل ذلك خارج حقنا إذ 

]. Óنجهل شعور الخاطيء
ُخوِر " . ُهَوَذا َشْعٌب  (أالحظه)َأَراهُ . َوِمَن اآلَكاِم أُْبِصُرهُ (في الجبال) ِإنِّي ِمْن َرْأِس الصُّ

. إن كان باالق قد جاء بي إلى جبال الفتور إلى )٩" (عَیْسُكُن َوْحَدهُ . َوَبْیَن الشُُّعوِب ال ُیْحَسبُ 
خداعات الشیاطین، لكن الرب نقله إلى جبال اهللا إلى "قمة الجبال" وٕالى التالل المقدسة، هناك 

ألن إسرائیل (الروحي) یقع على الجبال المرتفعة وعلى التالل [یرى الشعب اهللا ویدرك أسراره. 
العالیة، أي یعیش حیاة فاضلة وصعبة، حیث ال نستطیع بسهولة أن نكون جدیرین بالتطلع 

إلیها أو إدراكها ما لم نتسلق المرتفعات وقمم المعرفة، لهذا لم یلعنه اهللا. إن حیاته عالیة 
ومرتفعة، ولیست دنیئة أو منحطة. لكن یبدو لي أن اهللا ال یقول هذا عن إسرائیل حسب الجسد 

]. Ô)٢٠: ٣بل عن ذاك الذي یسیر في األرض وسیرته في السموات (في
هكذا على المرتفعات العالیة رأى بلعام أوالد اهللا، أو كنیسة اهللا التي تتأسس على 

السید المسیح "الصخرة" الحقیقیة. 
إن أردنا أن ننظر كنیسة اهللا، إسرائیل الروحي الجدید، فلنرتفع على جبال الشریعة 

المقدسة ونصعد على تالل النبوات العالیة، خاللها نرى رأس الكنیسة نفسه، السید المسیح، ومن 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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خالله نرى كنیسته المقدسة، بكونها جسده السّري. لهذا یقول "هوذا شعب یسكن وحده، وبین 
الشعوب ال یحسب". إنه یسكن في المسیح یسوع، حامًال الطبیعة الجدیدة التي تمیزه. ال یراه 
شعًبا بالمفهوم الزمني، فیحسب وسط الشعوب، إنما یراه الكنیسة الواحدة المقدسة، تحیا في 

السمویات، هكذا یرى بلعام التجسد واضًحا خالل ظالل الشریعة والنبوات، ویرى الكنیسة 
واضحة خالل التجسد، لكنها فوق كل إدراك. 

. وفي الترجمة السبعینیة "من )١٠!" (عَمْن َأْحَصى ُتَراَب َیْعُقوَب َوُرْبَع ِإْسَراِئیل ِبَعَدٍد؟"
: [هذا العالمة أوریجینوسأحصى بذار یعقوب تماًما، ومن أحصى عائالت إسرائیل؟!". یقول 

یذكرنا بالقول: "ثم أخرج اهللا إبراهیم إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت 
). ال ٦، ٥: ١٥أن تعدها. وقال له هكذا یكون نسلك. فآمن إبراهیم بالرب فحسب له بًرا" (تك

یستطیع إبراهیم وال أي إنسان آخر وال مالك وال رئاسات علیا أن تحصي عدد النجوم وال نسل 
إبراهیم، إذ كتب عنه "هكذا یكون نسلك". أما اهللا فقیل عنه "یحصي عدد الكواكب، یدعو كلها 

). هذا الذي قال: "قد أعطیت أوامري لكل الكواكب"، فإنه یقدر أن یحصي ٤: ١٤٧بأسماء" (مز
تراب یعقوب وربع إسرائیل بعدد. هو وحده الذي یعرف بحق من هو یعقوب الحقیقي ومن هو 
إسرائیل الحقیقي. فإن األمر ال قیمة له من جهة الیهود حسب الظاهر، وال الختان الذي في 

)، ختان القلب ال الجسد، إنه وحده ٢٨: ٢الظاهر في الجسد، بل "الیهودي في الخفاء"  (رو
القادر أن یعد وأن یسجل، بحسب حكمته الفائقة الوصف غیر المدركة...هذا اإلحصاء ال یكون 
مقدًسا وعجیًبا إالَّ إذا تم بناء على أمر إلهي. أما إذا أراد أحد أن یصنع تعداًدا بغیر ما أمر به 

)، ُیحسب هذا التصرف ضد ٢٤صم٢الرب، حتى ولو كان داود النبي العظیم هو الذي أمر به (
 ].Õالشریعة، ویصیر الشخص موضع إتهام ویسقط تحت العقاب

. وفي الترجمة السبعینیة )١٠" (ع َولَتُكْن آِخَرِتي َكآِخَرِتِهمْ ،ِلَتُمْت َنْفِسي َمْوَت اَألْبَرارِ  "
"لتمت نفسي مع نفوس األبرار". وكأن بلعام وقد رأى كنیسة العهد الجدید المقدسة خالل التجسد 
اإللهي لم یشتهي العضویة فیها فحسب بل أراد أن ینعم بحیاتها خالل التمتع بالموت مع السید 

المسیح. وكأنه أدرك خالل الظل كلمات الرسول بولس: "إننا كل من اعتمد لیسوع المسیح 
)، و "إن كنا قد متنا معه فسنحیا ٤، ٣: ٦إعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودیة للموت" (رو

: [بخصوص هذا الموت یقدم بلعام نبوءة العالمة أوریجینوس). یقول ١١: ٢تي٢معه أیًضا" (
مدهشة، وبواسطة كلمة اهللا جعل لنفسه صالة رائعة، فإنه یطلب أن یموت عن الخطیة لیحیا 

7  Ibid. 
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: [إشتیاق بلعام إلى هذا األمر بروح النبوة إذ رأى فیه القیامة امبروسیوس القدیس]. ویقول Öاهللا
األبدیة للبشریة، بهذا لم یخف أن یموت األبدیة یقوم ثانیة. إذن لیت نفسي ال تموت في خطیة 

وال ترتكب شًرا بل تموت في نفس البار فتتقبل بّره فیها. فإن من یموت في المسیح یصیر شریًكا 
]. ×في نعمته داخل الجرن

لألسف لم یتحقق لبلعام هذا الطلب إذ ختم حیاته بمشورته الشیطانیة التي قدمها 
). إنتهت حیاته بالقتل ٢٥لباالق لیسقط أوالد اهللا في الزنا، فیحل علیهم غضب اهللا (أصحاح 

: [ذبح بلعام بن بوعز بالسیف ألنه القدیس ایرینیئوس). یقول ١١؛ یه١٦، ٨: ٣١بالسیف (عد
: ٢لم یعد ینطق حسب روح اهللا بل أقام ناموًسا آخر هو ناموس  الزنا المضاد لناموس اهللا (رؤ

). لم یعد یحسب نبًیا وٕانما مثل عراف، إذ لم یستمر في إعالن وصیة اهللا بل تقبل الجزاء ١٤
]. ÏÎالعادل لمشورته الشریرة

لم تتحقق هذه الطلبة في حیاته الخاصة، لكنها تحققت في تالمیذه، جماعة المجوس، 
الذین جاؤا من المشرق وقبلوا السید المسیح كملك، مقدمین له ذهًبا ولباًنا ومًرا، مؤكدین ملكوته 

الروحي وكهنوته وآالمه. لقد تنبأ بلعام في شخصه عن األمم التي قبلت الموت مع السید 
المسیح. 

أخیًرا لم یكن سهًال أن ینطق بلعام بهذه الكلمات مشتهًیا الموت، في وقٍت كان فیه 
الموت عند الیهود كما عند األمم عالمة غضب اهللا، وعالمة نجاسة. لكن رؤیته بروح النبوة 

موت السید المسیح جعل "الموت" شهوة یطلبها من یرغب في التبرر بدم السید. 

 تغییر المكان – ٣
أصیب الملك بفزع إذ رأى بلعام ینطق بغیر ما كان یتوقع. سمعه یبارك عوض أن 

َماَذا َفَعلَت ِبي؟ ِلَتْشِتَم َأْعَداِئي َأَخْذُتَك َوُهَوَذا َأْنَت َقْد "یلعن، فلم یحتمل، بل عاتبه قائالً : 
. وٕاذ أصر بلعام أن ینطق بالكلمات التي یضعها الرب في فمه، أخذه باالق )١١؟!" (عَباَرْكَتُهمْ 

إلى موضع آخر یرى منه إسرائیل، لكنه ال یرى إالَّ أقصاءه ولیس كل الجماعة لیعلنه من 
هناك. أخذه إلى صوفیم في رأس الفسجة وبني له هناك سبع مذابح وأصعد ثوًرا وكبًشا على كل 

مذبح. 

8 Dial. with Heraclides, 171. 
9 On Belief in the Resurr. 2: 43. 
10  Fragments no. 45. 
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أخذه إلى موضع جدید لعل اهللا یغیر رأیه، وقد أطاع بلعام بغیر تردد أمًال في األجرة، 
أما إختیار المكان فغریب، منه یرى أقصى الجماعة لكنه ال یرى كل الجمهور، والحكمة في 

ذلك إن باالق ظن أن بلعام كان یرتعب من كثرة الجمهور، فكان یخشى أن یلعنه، فیسيء إلیه 
الشعب عندما یغلب موآب. أراد من بلعام أن یكون كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمل حینما 

ترى الخطر محدًقا بها عوض أن تهرب من الخطر أو تواجهه. 
 بالعبریة یعني "حقل الناظرین"، في رأس الفسجة وتعني "قسم أو صوفیم" "حقل

منطقة". هذه األخیرة جزء من سلسلة جبال عباریم الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من 
البحر المیت. إذ كان البحر تحت سفوحها، فمنها تشرف على البریة، وفي نفس الوقت یمكن 

من قمتها التطلع على جزء كبیر من أرض كنعان غرب نهر األردن. هناك نظر موسى أرض 
)، حالًیا غالًبا هي رأس السیاغة. ٤-١: ٣٤، ٧: ٣الموعد (تث

على رأس الفسجة، على جبال عباریم تطلع بلعام نحو البریة لیرى الشعب في أقصائه 
وال یراه جمیعه فیلعنه، وعلى نفس الجبال تطلع موسى النبي على أرض الموعد فافتح قلبه على 

السماء واشتهى العبور إلیها! أقول بالعین الشریرة ینظر اإلنسان إلى األرضیات فیمتليء قلبه 
شًرا ویشتهي اللعنة على اآلخرین، وبالعین البسیطة ینظر المؤمن إلى السمائیات فینفتح قلبه 
على البركة والسالم. ما أحوجنا ال إلى تغییر األماكن أو الظروف التي نعیش فیها بل تغییر 
النظرة وتقدیسها، فعوض تركیزها على العالم والزمنیات ترتفع إلى فوق نحو اهللا والسمویات. 

 نبوته الثانیة – ٤
إن كانت النبوة األولى قد ركزت على التجسد اإللهي، من خالله تطلع إلى إسرائیل 

الجدید أو كنیسة العهد الجدید التي حملت طبیعة جدیدة فصارت لیست شعًبا من الشعوب، بل 
له طبیعته، وأیًضا بركته فال یقدر أحد أن یحصیه غیر اهللا وحده! اآلن یركز على عمل الفداء 

من آالم الرب وصلبه وقیامته، إذ یقول: 
، ُقْم َیا َباالُق َواْسَمعْ . اْصَغ ِإليَّ َیا اْبَن ِصفُّورَ "

، لْیَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَیْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَیْنَدمَ 
!  َأْو َیَتَكلُم َوال َیِفي؟!َهل َیُقوُل َوال َیْفَعُل؟

، ِإنِّي َقْد ُأِمْرُت َأْن أَُباِركَ . َفِإنَُّه َقْد َباَرَك َفال َأُردُّهُ 
، لْم ُیْبِصْر ِإْثمًا ِفي َیْعُقوَب َوال َرَأى ُسوءًا ِفي ِإْسَراِئیل

، الرَّبُّ ِإلُهُه َمَعهُ . َوُهَتاُف َمِلٍك ِفیهِ 
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،  لُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ ،َاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ 
، ِإنَُّه لْیَس ِعَیاَفٌة َعلى َیْعُقوَب َوال ِعَراَفٌة َعلى ِإْسَراِئیل
، ِفي الَوْقِت ُیَقاُل َعْن َیْعُقوَب َوَعْن ِإْسَراِئیل َما َفَعل اهللاُ 

، ُهَوَذا َشْعٌب َیُقوُم َكلْبَوٍة َوَیْرَتِفُع َكَأَسدٍ 
). ٢٤-١٨" (عال َیَناُم َحتَّى َیْأُكل َفِریَسًة َوَیْشَرَب َدَم َقْتلى

مع أن هذا الشعب كثیر التذمر، وتعرض لتأدیبات قاسیة جًدا ومرة أثناء رحلته في 
البریة، لكن خالل الصلیب والقیامة لم یرى اهللا في شعبه إثًما وال تعًبا، بل یجد فیه بّر المسیح 

وسّر راحته، یصیر موضع سروره. لقد أخرجه من أرض العبودیة وعبر به إلى الراحة واهًبا إیاه 
الغلبة على قوات الظلمة (العیافة والعرافة). أقامه كعروس المقدسة، كإمرأة لألسد الخارج من 

سبط یهوذا، لبوة تنجب أشباًال أقویاء...الخ. 
یبدأ نبوته الثانیة الخاصة بأعمال السید المسیح الخالصیة بقول: "قم یا باالق". مع أن 

)، لكنه یأمره "قم یا باالق". إن كانت كلمة ١٧باالق كان واقًفا عند محرقته مع رؤساء موآب (ع
"باالق" تعني "المتلف" أو "المخرب"، فإن الدعوة هنا موجهة إلى جماعة األمم التي عاشت زماًنا 

طویًال تتعبد لألوثان فصارت بكل طاقتها في حالة سقوط وانهیار، بل صارت متلفة للنفس 
وُمخربة للقلب، لهذا صارت إلیها الدعوة أن تقوم مع السید المسیح القائم من األموات فال تصیر 

بعد مخربة وال متلفة، بل تحمل طبیعة الحیاة المقامة فیها. 
هذه هي الدعوة التي سمعها شاول الطرسوسي الذي كان یخرب كنیسة اهللا ویتلفها 

). لقد نادى الرب اإلنسان ٦: ٩بإفراط: "قم وادخل المدینة فیقال لك ماذا ینبغي أن تفعل" (أع
وهو ملقى في الطریق محطم النفس ودعاه أن یتمتع بالقیامة معه لیدخل المدینة الجدیدة وهناك 

یعرف كیف یسلك في الرب. لقد تمتع بالقیامة، لهذا صارت كلماته الكرازیة تدور حول خبرة 
). ١٤: ٥القیامة، إذ یقول: "قم من األموات فیضيء لك المسیح" (أف

"اصغ إلّي یا ابن صفور"؛ إن كانت كلمة "صفور" تعني "عصفور"، فإن باالق وهو 
). ٦: ١٢كالعصفور الساقط بال ثمن في عیني الناس لكنه لیس منسًیا عند اهللا (لو

، لْیَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَیْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَیْنَدمَ "
! َهل َیُقوُل َوال َیْفَعُل؟
). ١٩!" (عَأْو َیَتَكلُم َوال َیِفي؟
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لقد وعد أنه یبارك شعبه، وهو ملتزم بالوعد، ال بأن ینطق بكلمات البركة إنما ملتزم 
"أن یفعل، وأن یفي". مباركته لشعبه تكلفه الكثیر، إذ یلتزم أن یحمل أجرة اللعنة التي سقطوا 
فیها تحتها حامًال عار الصلیب عنهم، ویقول فیقیمهم إلى الحیاة المباركة الجدیدة. یدخل بهم 

إلى قوة قیامته، فال یظهر فیهم إثم وال یوجد فیهم تعب. إنهم یتمتعون ببره عوض إثمهم، 
وبراحته عوض تعبهم. 

. لقد حّل وسط شعبه )٢١" (عالرَّبُّ ِإلُهُه َمَعهُ . َوُهَتاُف َمِلٍك ِفیهِ "النبوة هكذا: یكمل 
. )٢٢" (عَاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ "وملك فیهم بصلیبه، معلًنا كمال حریتهم فیه وبه. لهذا یقول: 

هذه هي الحریة، أنه وهبهم فصًحا حقیقًیا بعبوره بهم من أرض العبودیة إلى حریة مجد أوالد 
اهللا. 

" لُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ "هذا العبور اإللهي في حیاة المؤمنین یتم بقوة وبسرعة فائقة 
. الرئم هو حیوان یرجح أنه األوروخس، نوع من الثور الوحشي إنقرض من العالم، یمتاز )٢٢(ع

)، ال یمكن إحناء عنقه للنیر أو تسخیره لخدمة ٨: ٢٤بسرعته الفائقة، وقوته العظیمة (عد
). یشیر الرئم إلى السید المسیح القائم من ١٢-٩: ٣٩اإلنسان في األعمال الزراعیة (أي

)، قیل "قرناه قرنا رئم، بهما ینطح الشعوب مًعا إلى ٢٢: ٨األموات، إذ له قرن عالمة الملك (دا
). وكأن السید القائم من األموات یملك روحًیا على الشعوب، وال ٧: ٣٣أقاصي األرض" (تث
). ٣٣: ١یكون لملكه نهایة (لو

ِإنَُّه "إذ یملك الرب على األمم روحًیا یحطم كل قوى الشیطان تحت أقدامهم، إذ یقول: 
. )٢٣" (علْیَس ِعَیاَفٌة َعلى َیْعُقوَب َوال ِعَراَفٌة َعلى ِإْسَراِئیل

إن كان اهللا قد حّرم إستخدام العیافة والعرافة بواسطة شعبه، أي معرفة الغیب عن 
طریق السحر، مستخدمین في ذلك حیوانات وطیور معینة، هذه التي إعتبرها الكتاب "دنسة"، 
لیس ألجل ذاتها وٕانما بسبب إساءة اإلنسان إستخدامها، في نفس الوقت یعطي الرب طمأنینة 

ألوالده أنه ال یستطیع أحد أن یستخدم السحر لضررهم ما دامو محفوظین في یده. 

إذ ملك الرب على شعبه ال یستطیع الشیطان بكل فنون سحره أن یسیطر علیهم، 
ُهَوَذا َشْعٌب "فتوجد الكنیسة كإمرأة األسد (لبؤة) تتمتع بقیامة عریسها وترتفع معه إلى سمواته: 
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...هذه هي صورة الكنیسة الحیة وأوالدها األقویاء كأشبال )٢٤" (عَیُقوُم َكلْبَوٍة َوَیْرَتِفُع َكَأَسدٍ 
یحملون قوة مسیحهم األسد الغالب. 

: [في الواقع األسد والشبل ال یخشیان أي حیواٍن آخر...بل العالمة أوریجینوسیقول 
: ١٦كل الحیوانات تخضع لهما. هكذا إذ یحمل المسیحي الكامل صلیبه ویتبع المسیح (مت

) ویدوس كل شيء تحت ١٤: ٦)، یستطیع أن یقول: "قد صلب العالم لي وأنا للعالم" (غل٢٤
قدمیه، قاهًرا كل شيء. بالحق یحتقر كل ما في العالم ویرذله، مقتدًیا باألسد الخارج من سبط 

]. ÏÏ)٥: ٥یهوذا (رؤ

. هذا )٢٤" (عال َیَناُم َحتَّى َیْأُكل َفِریَسًة َوَیْشَرَب َدَم َقْتلى"یختم النبوة الثانیة بقوله: 
الشعب الذي صار الذي صار عروًسا لألسد ال یستریح حتى یأكل فریسة، أي حتى یغتصب 

). إنه یجاهد كل أیام غربته حتى النفس األخیر من ١٢: ١١ملكوت السموات إغتصاًبا (مت
أجل التمتع بالملكوت. أما قوله "یشرب دم قتلى" فال تحمل مفهوًما حرفًیا، بل كما قیل في سفر 

)، مشیًرا إلى التمتع بدم السید المسیح الذي ذبح ١٤: ٣٢التثنیة "دم العنب شربته خمًرا" (تث
لخالصنا. 

إن كان السید المسیح قد ربض على الصلیب فحطم إبلیس كفریسة، وأهلك جنوده 
الشریرة، هكذا باإلتحاد معه نحمل روح الغلبة على الشیطان وكل أرواحه المقاومة. 

أخیًرا نالحظ أنه في النبوة األولى قد أعلن سّر بركة هذا الشعب أنه مرتفع على 
الجبال الشاهقة ال تقدر سهام اللعنات الشیطانیة أن تقترب إلیه، إنه شعب فرید (روحًیا) ینمو 
ویتكاثر روحًیا. أما في هذه النبوة فیؤكد عدم إمكانیة لعنته، لقد یئس تماًما من ذلك أوًال ألن 

مواعد اهللا ثابتة ال تتغیر، وألنه حالًیا بال لوم وال شّر، وألنه قوي بأعماله الماضیة (خروجه من 
مصر) وأعماله الحاضرة (كلبوة یقوم وكأسٍد یرتفع). بهذا لم یعد أي رجاء لباالق. 

 تغییر المكان ثانیة – ٥
لم یعد لباالق إالَّ أن یطلب من بلعام أن یغیر موضعه مرة أخرى لعل اهللا یأذن له 

: [ظن الملك البائس أنه لم تتهیأ األماكن المناسبة العالمة أوریجینوسبلعنهم، وكما یقول 

11 In Num., hom 16. 
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لسحر بلعام ألجل تحقیق اللعنات، ولم یدرك أن األمر یحتاج إلى اإلرادة. لقد ظن أنه ینجح 
]. ÏÐبتغییر الموضع

لقد دعاه إلى رأس (قمة) فغور، التي تعني قمة الفجور أو الملذات. أراد أن یسحب 
نظره من اهللا إلى الفجور والملذات. والعجیب أن هذا الموضع كما یوضح الكتاب "یشرف على 

وجه البریة" فحیث توجد الملذات الزمنیة یوجد الجفاف الروحي والتغرب عن اهللا. 
 

12 In Num., hom 17. 
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 (تابع) نبوات بلعام –األصحاح الرابع والعشرون 
یحوي هذا األصحاح: 

 ١٤ - ١ نبوته الثالثة   – ١
 ١٩ - ١٥ نبوته الرابعة   – ٢
 ٢٥ - ٢٠ نبوته الخامسة  – ٣

 نبوته الثالثة – ١
إذ جاء باالق ببلعام إلى رأس الملذات لیعزله عن الرب فینطق بلعناته الخاصة عوض 
بركة الرب أدرك بلعام على العكس أنه لن یقدر أن یتصرف من ذاته فتنبأ للمرة الثالثة، بظروٍف 

إختلفت عن النبوتین السابقتین من جهة: 
). ١لم یستخدم الفأل أي السحر كعادته (ع .أ
 ).٢لم ینسحب إلى مكاٍن منعزل بل ذهب مباشرة متجًها نحو الشعب ومعسكرهم (ع .ب

 ).٤، ٢حل علیه روح الرب فانفتحت عیناه لرؤیة الموقف في أكثر وضوح (ع .ج

 توقف بلعام عن استخدامه كل فنون السحر لیس حًبا في اهللا وٕایماًنا عدم إستخدامه الفأل: .أ
به، وٕانما غالًبا إدراًكا لعجز شیاطینه تماًما عن مساندته في تمكینه من النطق بلعناته. 

: [نستطیع أن نتساءل بماذا عرف بلعام أنه قد حسن في عیني العالمة أوریجینوسیقول 
الرب أن یبارك إسرائیل؟! لقد الحظ أنه عندما أحرق الذبائح لم یتقدم شیطان واحد وال 

تجاسرت سلطة معایدة أن یظهر بالقرب من ضحایاه، فقد إبتعد خدام الشّر الذین إعتادوا 
].، أوًال تعلن شوق اهللا لمباركة إسرائیل الجدید أي الكنیسة، Ïعلى مساعدته في تقدیم لعناته

كما یرى البعض فیها نبوة عن عودة الیهود عن جحودهم وعدم إیمانهم فیقبلوا السید المسیح 
في آخر األزمنة، ویتمتعوا بالبركة الروحیة عوض العنصریة الصهیونیة. 

 ثم عن ٩ إذ تنبأ قبًال عن التجسد (النبوة األولىإنسحابه لیرى معسكر الجماعة المقدسة: .ب
أحداث الصلیب والقیامة (النبوة الثانیة) إنفتحت عیناه لرؤیة الكنیسة المتحدة بالمسیح 

 المتمتعة ببركة الخالص، لهذا انطلق مباشرة لیعاینها.

 لما كانت النبوة التالیة تخص یوم البنطقستي، یوم میالد الكنیسة حلول الروح علیه: .ج
المتمتعة بالخالص بالمسیح یسوع خالل عمل الروح القدس لهذا "كان علیه روح الرب". 

1 In Num., hom 17. 
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لكن لألسف كشر الروح له عن أسرار اهللا في معاملته للبشریة، فانفتحت عیناه دون قلبه، 
وعوض التوبة إزداد عجرفة وكبریاء، قدم معرفة دون إتضاع، وامتأل قلبه جفاًفا بسبب 

 محبته للفضة.

فشمل أمرین: الشعب الذي یراه بعینیه الجسدیتین كنواة مقدسة، موضوع النبوة أما 
والشعب الذي یراه بعیني النبوة بكونه كنیسة العهد الجدید التي تقوم بواسطة الروح القدس في 

یوم البنطقستي كجسد المسیح یسوع. 
فمن جهة الشعب الذي یراه أمامه بعینیه الجسدیتین یرى في: شعًبا مملوء جماًال "ما 
أحسن خیامك یا یعقوب..."، مثمًرا على الدوام "كأودیة ممتدة كجناٍت على نهر"، یحمل كرامة 

الحاضر "مثل سرعة الرئم" وفي المستقبل القریب "یأكل أمًما"، وأخیًرا عن أثره على من هم حوله 
وٕاهتمام اهللا به. هذه نبوة تحققت فعًال في بدء إنطالق هذا الشعب ، لكنها انتزعت عنهم 

بإنكارهم المسّیا المخلص، فصارت هذه النبوة میراثًا إلسرائیل الجدید، الكنیسة التي جاءت من 
األمم، وفیما یلي شرح مبسط للنبوة: 

،  َوْحُي الرَُّجِل الَمْفُتوِح الَعْیَنْینِ ،َوْحُي َبلَعاَم ْبِن َبُعورَ "
، َوْحُي الِذي َیْسَمُع َأْقَوال اهللاِ 

. )٤-٣(ع "الِذي َیَرى ُرْؤَیا الَقِدیِر َمْطُروحًا َوُهَو َمْكُشوُف الَعْیَنْینِ 
 هكذا: [من المدهش أن یمتدح بلعام بمثل هذا العالمة أوریجینوسیعلق 

المدیح...كیف یكون بلعام مفتوح العینین هذا الذي سّلم نفسه للعرافة والسحر؟!...لقد إستحق 
)، ١٦: ٢٣هذا المدیح العظیم إذ قیل عنه "فكان علیه روح اهللا"، "ووضع الرب كالًما في فمه" (
]. Ðاألمر الذي ال نجده حتى في موسى أو في نبي آخر، أن یرتفع إلى مكاٍن عال هكذا

جاءت كلمات بلعام عن نفسه "الرجل المفتوح العینین" تشیر إلى حالة المؤمن في 
كنیسة العهد الجدید حیث رفع البرقع، فانكشفت أعماق الشریعة وحل الحق عوض الظل، 

وتحققت النبوات. صار اإلنسان "یسمع أقوال اهللا" لیس خالل حروف بل مسجلة بالحب على 
الصلیب في ابنه الوحید، و"یرى رؤیا القدیر" لیس خالل أحالم كدانیال أو إعالنات رمزیة بل 
كما قال الرسول "ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجٍه مكشوف كما في مرآة تتغیر إلى تلك 

). ١٨: ٣كو٢من مجٍد إلى مجد كما من الرب الروح" (عینها الصورة 

2  Ibid. 
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لقد صار اإلنسان بالخطیة مفتوح العینین إذ تعرف على الشّر ومارسه، وبالمسیح 
یسوع ربنا صار مفتوح العینین یتعرف على األمور اإللهیة السماویة ویعیشها في حیاتنا الیومیة. 

: [قالت الحیة لحواء بأن "اهللا عالم أنه یوم تأكلین منه تنفتح أعینكما" العالمة أوریجینوسیقول 
). لكن یوجد نوعان من األعین: ٧: ٣)، فأكلت ویقول الكتاب "وانفتحت أعینهما" (تك٥: ٣(تك

]. وقد جاء Ñاألعین التي تنفتح بالخطیة، وأعین نظهر بها آدام وحواء قبل أن تنفتح هذه األعین
السید المسیح لیفتح البصیرة الداخلیة الروحیة التي كانت عمیاء، ویعمي هذه األعین التي 

تتعرف على الشّر وتشتهیه. لهذا یقول: "لدینونة أتیت أنا إلى هذا العالم حتى یبصر الذین ال 
یبصرون (أي تنفتح البصیرة الروحیة) ویعمي الذین یبصرون (أي تغلق أعین الشّر التي فتحها 

). ما أحوجنا أن یفتح الرب أعیننا على ٣٩: ٩الشیطان بناء على نصیحة الحیة)" (یو
السمویات ویغلقها نحو الشرّ !! 

خالل نصیحة الحیة إنفتحت أعین اإلنسان على الشّر فصار أعمى، وخالل السید 
المسیح انغلقت عینیه عن الشّر لتتفتحا على اإللهیات فصار بصیًرا أو مستنیًرا. 

. في )٥" (عَما َأْحَسَن ِخَیاَمَك َیا َیْعُقوُب َمَساِكَنَك َیا ِإْسَراِئیلُ !"إذ إنفتحت عیناه قال: 
الترجمة السبعینیة "ما أحسن ماسكنك یا یعقوب، خیامك یا إسرائیل". إن كان المسكن یشیر إلى 
حالة اإلستقرار فإن الخیمة تشیر إلى حالة التحرك المستمر. فالكنیسة في حالة إستقرار بكونها 

جسد المسیح السّري، مستقرة في حضن اآلب، وفي نفس الوقت هي دائمة الحركة والنمو، 
تنطلق بالروح القدس من مجٍد إلى مجد لكي یبلغ أعضاؤها إلى قیاس ملء قامة المسیح. 

بالمسكن أراد إعالن دخولنا إلى اإلتحاد مع اهللا في ابنه یسوع المسیح بواسطة روحه القدوس 
فتعرفنا على أسرار معرفة الثالوث القدوس كخبرة نعیشها ونمارسها، وبالخیام أراد تأكید حالة 

النمو المستمر في المعرفة، ننطلق بقیامنا من خبرة إلى خبرة، وندخل من معرفة إلى 
) كالبدو الرحل ال نتوقف عن طلب المزید من ١٣: ٣معرفة...بهذا "نمتد إلى ما هو قدام" (في
المعرفة الروحیة حتى نراه وجًها لوجه. 

َكَأْوِدَیٍة ُمْمَتدَّةٍ . َكَجنَّاٍت َعلى َنْهرٍ . َكَشَجَراِت ُعوٍد َغَرَسَها الرَّبُّ . َكَأْرَزاٍت َعلى ِمَیاهٍ . "
" َیْجِري َماٌء ِمْن ِدالِئِه َوَیُكوُن َزْرُعُه َعلى ِمَیاٍه َغِزیَرٍة َوَیَتَساَمى َمِلُكُه َعلى َأَجاَج َوَتْرَتِفُع َمْملَكُتهُ 

. )٧، ٦(ع

3 Ibid. 
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یا لها من صورة حیة لیوم البنطقستي، یوم میالد كنیسة المسیح المقدسة بالروح 
القدس! لقد وهبها االستقرار كمساكن مقدسة وأعطاها حیویة النمو الدائم كخیاٍم دائمة الحركة. 

اآلن یراها بلعام أودیة بال حدود وجنات مثمرة على الدوام! 
جاءت الترجمة السبعینیة: "كحدائق (غابات صغیرة) مظللة، كجنات على نهر، كخیام 

نصبها اهللا، كأرزات على میاه. یأتي رجل من زرعه ویحكم على أمم كثیرة، وتتسامى مملكة 
). هنا یبرز عمل الروح القدس في حیاة الكنیسة، فیجعلها ٧، ٦جوج، وتتزاید مملكته" (ع

كالغابات المظللة التي تستضیف الحیوانات والطیور، وكجناٍت على نهر تفرح قلب اإلنسان 
وتعید إلیه سالمه المفقود، وكخیاٍم نصبها اهللا فصارت مقدسة تتحرك نحو صانعها لتستریح فیه، 

وكأرزاٍت مرتفعة ومستقیمة، وكرجٍل یحكم بسلطان ال یقدر الشیطان بكل جنوده علیه! 
 على هذا النص، قائالً : [یقدم بلعام صورة ساحرة وعجیبة: العالمة أوریجینوسیعلق 

. الذین یتعبون ه" صغیرة مظللة، كجنات على نهر، كخیام نصبها اهللا، كأرزات على میا"كغابات
في الطریق یسیرون خالل "األشجار المظللة" التي هي جماعة األبرار وطغمة األنبیاء 

القدیسین. هؤالء تتذوق أرواحهم الرطوبة تحت ظل المعاني التي یجدونها في كتابتاهم وفي 
سیرهم وتعالیمهم، متلذذین من عمق األشجار!...إنهم كجناٍت على نهر، یحملون صورة 

الفردوس حیث یوجد فیه شجر الحیاة على األنهار أي الكتابات اإلنجیلیة والرسولیة...مخلصنا 
). بالروح القدس أیًضا ال یصیر لنا فقط النهر بل ٥: ٤٦هو النهر الذي یفرح مدینة اهللا (مز
). أیًضا اآلب یقول: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة" ١٣: ٤ینبوع میاه توهب لنا في بطوننا (یو

الذي هو مدصر هذه األنهار (المیاه). لهذا ینصب اإلسرائیلیون خیامهم لیستقوا من هذه 
]. Òاألنهار، هذه الخیام التي نصبها اهللا نفسه

ما أجمل الكنیسة وما أعظمها فقد نصب اهللا نفسه خیامها على األنهار المقدسة 
لتستقي من ینابیع معرفة الثالوث القدوس، تفرح باآلب "ینبوع المیاه الحیة" واالبن "نهر الحیاة" 

والروح القدس الذي یفجر ینابیع میاه حیة داخل النفس! 
ماذا یعني نصب الخیمة على المیاه المقدسة إالَّ غرس المؤمنین في میاه المعمودیة 

المقدسة، حیث یخلع اإلنسان كل وصمة للخطیة ویحمل اإلنسان الجدید على صورة خالقه. في 
الجرن یغرس عضًوا في جسد المسیح، یصیر هیكًال للروح القدس، ویتمتع بحق اإلستقرار في 

حضن اآلب بكونه إبًنا له. 

4 Ibid. 
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بهذا تتحول الكنیسة إلى غابات مظللة، یلجأ إلیها كل إنسان لیستریح تحت ظاللها 
من ضربات شمس التجارب الحارقة للنفس. وتصیر كجناٍت على نهر، تناجي عریسها قائلة: 

). ویجیبها عریسها متهلًال "قد دخلت ١٦: ٤"لیأت حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش
جنتي یا أختي العروس، فقطفت مري مع طیبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع 

). ١: ٥لبني، كلوا أیها األصحاب، اشربوا واسكروا أیها األحباء" (نش
: [هذه الخیم هي أیًضا العالمة أوریجینوستصیر كأرزات على میاه، وكما یقول 

كأرزات على میاه، األرز هنا ال یحمل الكبریاء الشریرة، إنما هو "أرز اهللا" الذي یسند فروع 
]. Ó)، لكي ینضج الثمر ویغطي ظلها الجبال٨: ٨٠الكرمة التي نقلت من مصر (مز

عن دوره في حیاتها الكرازیة، فقال: تحدث إذ رأى عمل الروح القدس في حیاة الكنیسة 
 فإن السید المسیح یأتي متجسًدا من بیت إسرائیل، "یأتي رجل من زرعه ویحكم على أمم كثیرة"

العالمة هذا الذي یملك روحًیا على أمٍم كثیرة خالل عمل الروح اهللا القدوس في كنیسته. یقول 
: [إنه المسیح الذي خرج من ذریة إسرائیل حسب الجسد. كیف یملك على األمم؟ أوریجینوس

هذا ال یحتاج إلى شرح، خاصة إن قرأنا ما یقوله اآلب: "إسألني فأعطیك األمم میراثًا لك، 
). لكن ماذا یعني "یتسامى ملكه على جوج؟ إن "جوج" ٨: ٢وأقاصي األرض ملًكا لك" (مز

تعني فوق السطوح، فال نأخذ النص بكونه إسم شعب معین...إنما یعني "یتسامى مملكته فوق 
السطوح وتنمو مملكته". التسامي فوق السطوح، فوق الذین یشغلون األجزاء الفضلى ویسكنون 
المرتفعات العالیة...لهذا السبب أظن أن المخلص یقول: "والذي على السطح فال ینزل لیأخذ 

)، محذًرا الذین بلغوا درجات الكمال العلیا أالَّ ینزلوا عنها إلى ١٧: ٢٤من بیته شیًئا" (مت
األماكن السفلى والدنیئة في هذا العالم..أما نمو مملكته فیعني تزاید الكنائس وتكاثر المؤمنین، 

فترتفع مملكته إلى أن "یضع اآلب جمیع األعداء تحت قدمیه، آخر عدو یبطل هو الموت" 
]. Ô)٢٦، ٢٥: ١٥كو١(

إذن تنمو الكنیسة في إتجاهین، نمو كل مؤمن نحو الكمال لیرتفع فوق السطوح ویبلغ 
السمویات، ونمو لیضم الكثیرین إلى معرفة اهللا، أي الكرازة في العالم. 

، كأن غایتها إنطاق )٨" (عَاُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصرَ "أما عالمات هذه الكرازة فهي: 
النفس وعبورها من أرض العبودیة متجهة نحو أرض الموعد كما انطلق الشعب القدیم. ویرى 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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البعض في هذه العباره إشارة إلى هروب السید المسیح إلى أرض مصر، لكي یدعى من مصر 
: [أخرجه اآلب من مصر، وجعله العالمة أوریجینوسفیعبر باألمم إلى طریق اإلیمان. یقول 

]. Õیأتي إلیه، لكي یفتح الطریق للذین هم من مصر هذا العالم فیصعدون نحو اهللا
، وقد رأینا في تفسیرنا لألصحاح السابق )٨" (علُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّْئمِ  "یكمل قائالً : 

: ٢٣) أنها تشیر إلى الكرازة بالسید المسیح بقوة لیملك روحًیا إلى أقاصي األرض (تث٢٢: ٢٣(
١٧ .(

. خالل هذه الكرازة )٨" (عَیْأُكُل ُأَممًا ُمَضاِیِقیهِ . َوَیْقِضُم ِعَظاَمُهْم َوُیَحطُِّم ِسَهاَمهُ "
یحطم الروح القدس أفكار الشّر في اإلنسان التي كانت كاألمم المقدومة للنفس، یقضم عظامهم 

أي الشهوات الجسدیة، ویحطم سهام التجارب الشریرة. بهذا ینقل الروح القدس اإلنسان نفًسا 
وجسًدا إلى الحیاة المقدسة، واهًبا إیاه روح الغلبة والنصرة. 

َجَثَم َكَأَسدٍ . َرَبَض َكلْبَوةٍ . َمْن ُیِقیُمهُ ! ُمَباِرُكَك ُمَباَرٌك َوالِعُنَك "أما موضوع الكرازة فهو: 
. یحدث العریس والعروس مًعا، ألنهما متحدان، فقد جثا العریس كأسد على )٩" (عَملُعونٌ 

الصلیب وربضت معه عروسه، من یقیمهما؟! یقوم السید بسلطانه، إذ قال "لي سلطان أن 
أضعها ولي سلطان أن آخذها"، وهیأ عروسه قوة القیامة. بهذا حملت الكنیسة إمكانیات 

عریسها، فصار من یباركها یتبارك بعریسها، ومن یلعنها یحمل غضب عریسها. 
إشتعل غصب باالق على بلعام وصفق بیدیه عالمة الحیرة الشدیدة والعجز عن 

التصرف، لم یبقى له إالَّ التهدید..."اهرب إلى مكانك...هوذا الرب منعك من الكرامة!". وشعر 
بلعام أنه ال عالج للموقف لهذا قرر أن یرجع إلى شعبه، لكنه قبل أن ینطلق نطق بنبوتین 

أخریتین (الرابعة والخامسة) دون أن یطلب منه باالق أن یتكلم. 

 نبوته الرابعة – ٢
قلنا أن النبوة األولى ركزت باألكثر على رؤیة إسرائیل الجدید من خالل التجسد، 

والثانیة من خالل الصلب والقیامة، والثالثة من خالل الروح القدس، واآلن یوضح باألكثر عن 
الكنیسة الكرازي دون أن یفصل هذه األعمال الخالصیة عن بعضها البعض. عمل 

بدأ مقدمته بذات الكلمات التي نطق بها في مقدمة النبوة السابقة لكنه یضیف هنا 
. لماذا نطق بهذه )١٦" (عَوَیْعِرُف َمْعِرَفَة الَعِليِّ "عبارة عجیبة ال یجرؤ نبي أن ینطق بها: 

7  Ibid. 
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الكلمات؟ هل ألنه ما رآه وتعرف علیه یفوق كل إدراك بشري، لم یكن یتوقعه قط فحسب في 
نفسه أنه قد أدرك معرفة العلي؟ أو ألنه تعرف على أسرار االبن الوحید الذي قال "ال أحد 

)، وكأنه یرید أن یؤكد أن االبن ٢٧: ١١یعرف اآلب إالَّ االبن ومن أراد االبن أن یعلن له" (مت
المتجسد والذبیح یكشف له أسرار اآلب؟! أو ألنه دخل خالل النبوة إلى یوم البنطقستي والتقي 

)؟! أو لعله كإنساٍن قد ١٠: ٢كو١بالروح القدس الذي "یفحص كل شيء حتى أعماق اهللا" (
تمتع بهذه العطایا وأدرك هذه األسرار أراد أن یمیز بین معرفته السابقة ومعرفته الحالیة، قبًال 

كان یستخدم فنون السحر والعرافة ویعتمد على الشیاطین مدعًیا معرفة المستقبل، أما نبواته هذه 
فهي عطیة اهللا، إنها معرفة اهللا الصادقة ال الشیاطین المضللة. ویرى البعض أن بلعام كإنساٍن 

غیر نقي القلب إذ تمتع بعطایا اهللا ومعرفته تحول إلى الكبریاء واالعتداد بالذات عوض 
التواضع واالنسحاق. 

. من الذي یراه ولكنه )١٧" (عَأَراُه َولِكْن لْیَس اآلنَ . أُْبِصُرُه َولِكْن لْیَس َقِریباً "یقول: 
كمن هو بعید؟  

، َیْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َیْعُقوَب َوَیُقوُم َقِضیٌب ِمْن ِإْسَراِئیل"
 َفُیَحطُِّم َطَرَفْي ُموآَب َوُیْهِلُك ُكل َبِني الَوَغى. 

  َوَیُكوُن َسِعیُر َأْعَداُؤُه ِمیَراثاً . ،َوَیُكوُن َأُدوُم ِمیَراثاً 
 َوَیْصَنُع ِإْسَراِئیُل ِبَبْأسٍ . 
. )١٩-١٧" (ع َوَیْهِلُك الشَّاِرُد ِمْن َمِدیَنةٍ ،َوَیَتَسلُط الِذي ِمْن َیْعُقوبَ 

. وبحسب الترجمة )١٧" (عَأَراُه َولِكْن لْیَس اآلنَ . أُْبِصُرُه َولِكْن لْیَس َقِریباً "یقول 
السبعینیة یقول: "سأشیر إلیه ولكن لیس اآلن، أباركه ولكنه لم یقترب" رآه بروح النبوة أو أشار 

 عاًما على تجسده حین نطق بلعام، إنه یشیر إلیه ١٥٠٠إلیه لكنه بعید عنه، إذ بقي أكثر من 
) فیقترب إلى األمم ویفهم المجوس هذه الكلمات. ٤: ٤من بعید حتى یأتي ملء الزمان (غل

حینئذ یباركون الرب مقدمین قلوبهم وحیاتهم مع ذهبهم ولبانهم ومرهم. یقول بلعام "أبارك" لكنه 
لم یقترب بعد، یأتي وقت یقترب فیه الرب فتنفتح ألسنة األمم بكلمات التسبیح والبركة. 

، فیحمل نبوة "ِمْن ِإْسَراِئیل(إنسان) َیْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َیْعُقوَب َوَیُقوُم َقِضیٌب أما قوله: "
عن الهوت السید وناسوته، فهو الكوكب السماوي الذي جاء متجسًدا لیملك (قضیب) على 
قلوب البشریة. وكما سبق فقلنا أن هذه النبوة سجلت في كتب أبناء المشرق، خاللها تعرف 

المجوس على الملك المولود حین ظهر لهم النجم في المشرق. 
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بظهوره كوكًبا منیًرا في قلوب األمم خالل الكرازة باإلنجیل "یحطم طرق موآب". إن 
كان رؤساء موآب یعني تحطیم عمل الشیطان وخداعاته الیمینیة (البّر الذاتي) والشمالیة 

العالمة (الخطایا والنجاسات). الكرازة باإلنجیل تحرر موآب من رؤسائه، أو كما یقول 
: [هذا المولود من إسرائیل یحطمهم عندما یجرد الریاسات والسالطین ویشهرهم أوریجینوس

.] Ö)، فیخلص الموآبیین ویقودهم إلى معرفة الرب١٥: ٢جهاًرا على صلیبه (كو
، وفي الترجمة السبعینیة: "ویهلك بني شیث". یرى )١٧" (عَوُیْهِلُك ُكل َبِني الَوَغى"

 أنه بعد قتل هابیل أنجبت حواء "شیث" الذي خرج منه كل جنس البشر، العالمة أوریجینوس
أما نسل قایین فأهلكه الطوفان. هذا الجنس صار غنیمة للشیاطین. لهذا إذا جاء السید وصارت 
كلمة الكرازة باإلنجیل حطم الشیطان وسبي هؤالء الذین كانوا تحت قبضته، فصار كغنیمة للسید 

). هنا یهلك السید الشّر الذي فیهم ویقتنیهم أسرى للخالص، لیدخل بهم إلى سمواته. ٨: ٤(أف
: [إني أشتهي أن أكون أنا أیًضا أسیر المسیح، یقتادني مع العالمة أوریجینوسلهذا یقول 

)، ١: ٣غنائمه، ویحفظني مقیًدا برباطاته، فاستحق أن یقال عني: "أسیر یسوع المسیح" (أف
]. ×كما كان الرسول بولس یقول مفتخًرا

. قلنا )١٨" (عَأْعَداُؤُه ِمیَراثاً (عیسو) َوَیُكوُن َأُدوُم ِمیَراثًا َوَیُكوُن َسِعیُر "یقول بلعام: 
قبال أن أدوم تعني إنساًنا دموًیا محًبا للقتال، وسعیر تعني "شعر". فإن أدوم ربما یشیر إلى 

النفس البشریة وقد فسدت بالخطیة فصارت محبة للقتال، وسعیر تشیر إلى الجسد الملوء شعًرا 
وكأنه الكرازة باإلنجیل یملك اهللا على النفس والجسد مًعا، فینزع عنا اإلنسان العتیق العامل في 

نفوسنا وأجسادنا ونوهب اإلنسان الجدید كمیراث اهللا فینا. 
 أن أدوم كما سعیر یشیران إلى الجسد، بكون أدوم یشیر إلى العالمة أوریجینوسیرى 

: ٥الدم (الجسد) وسعیر إلى الشعر. لهذا یعلق قائالً : [أدوم هو الجسد الذي یقاوم الروح (غل
)، عدو الروح. ولكن في مجيء المسیح إذ نخضع الجسد للروح برجاء القیامة یحصل ١٧

الجسد أیًضا على المیراث. ألنه لیس فقط النفس كانت عدًوا للروح بل الجسد أیًضا، فبإطاعته 
]. ÏÎللروح القدس یكون له نصیب في المیراث اآلتي

8 In Num., hom 18. 
9  Ibid. 
10 Ibid. 
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، فإن المؤمن وقد خضع بنفسه وجسده لعمل )٩" (عَیْصَنُع ِإْسَراِئیُل ِبَبْأسٍ "أما قوله: 
الروح القدس وصار میراثًا للرب، یصیر رجل بأس ال یقدر عدو الخیر على مقاومته. حقا ال 
یعود یحارب جسده وعواطفه وأحاسیسه، بل تتجند هذه جمیعها ال لمحاربة النفس بل لمحاربة 

الخطیة، ویصیر الجسد الذي كان ثقًال على النفس معیًنا لها. 
" الِذي ِمْن َیْعُقوَب َوَیْهِلُك الشَّاِرُد ِمْن َمِدیَنةٍ (یظهر) َوَیَتَسلُط "لهذا یكمل قائالً : 

. من هذا الذي یظهر أو یتسلط إالَّ السید المسیح الذي خرج من إسرائیل، یتجلى في )١٩(ع
حیاة اإلنسان المؤمن ببهاء مجده، ویهرب الشیطان الشارد من مدینة اهللا (القلب). یدخل السید 

المسیح إلى القلب بصلیبه فیهلك الشیطان وال یكون له موضع في داخل النفس. یتسلط اإلنسان 
الجدید الحامل سمات المصلوب ویهرب اإلنسان القدیم بأعماله. 

 نبوته الخامسة – ٣
لقد رأى عمالیق فنطق بالنبوة الخامسة واألخیرة، وٕان كان البعض یعتبرها جزًءا ال 

یتجزأ من النبوة الرابعة. 
ُل الشُُّعوِب َوَأمَّا آِخَرُتُه َفِإلى الَهالكِ "یقول:  . إن أول حرب تمت )٢٠" (عَعَماِلیُق َأوَّ

في البریة كانت ضد عمالیق، لهذا قال أن عمالیق أول الشعوب وقد بقوا في حرٍب مستمرة مع 
). ٤٣: ٤أي١هذا الشعب حتى إنتهى عمالیق في أیام حزقیا (

) نسمع عن الملوك رجعوا إلى عین مشفاط ٧: ١٤إن عدنا إلى سفر التكوین (
(الدینونة) التي هي قادش (مقدس) وضربوا كل بالد العمالقة. لهذا حیث تقوم الدینونة ویفرز 

البشر عن البّر، والنجاسة عن التقدیس یقتل العمالقة في قادش أي في المقدسات. وكأنه حیث 
: [إًذا الذین العالمة أوریجینوستوجد القداسة ال یمكن أن یوجد العمالقة (جنود الشرّ )...یقول 

یلتفون حول المقدسات (قادش) ویهتدون إلى التقدیس والطهارة یقتلون عمالیق ویزیلونه هذا الذي 
یقتنص الشعب بسرعة ویجعله منحرًفا...في القداسة (قادش) التي هي عین شفاط 

(الدینونة)...وبقلب طاهر یتأمل عقاب الخطاة وسعادة األبرار، بهذا یصارع لیطرح أمراء 
عمالیق. أما الذین ال یهتدون إلى قادش أي القداسة وال إلى عین الدینونة فال یتأملون یوم 

الدینونة القادم. هؤالء یخضعون ألمراء عمالیق. یخطفهم عمالیق بسرعة ویفترسهم وینحرف بهم 
]. ÏÏبعیًدا عن اهللا

11  In Num., hom 19. 
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) نسمع أیًضا عن عمالیق بن الیفاز بكر عیسو ١٢، ١١: ٣٦إن عدنا إلى التكوین (
الذي ولدته أمه تمناع. هذا هو عمالیق المقاوم ألوالد اهللا الذي ینبغي مقاومته، والده الیفاز الذي 

، وأمه تمناع التي تعني "ممتنعة"...هنا عمالیق ثمرة اإلضطراب والتشتت ÏÐیعني "الهي شتتني"
بعیًدا عن اهللا واإلمتناع عن الرجوع إلیه. إنه یمثل حالة التغرب عن اهللا واإلمتناع عن اللقاء 

معه. لهذا حسب أول عدو لشعب اهللا ألنه مقاوم لشعب اهللا ولشعبه، یلتقي بأوالد اهللا في البریة 
لیهلكهم. 

إن كان عمالیق یمثل باكورة المقاومة هللا في شعبه، فإن السید المسیح یمثل باكورة 
) لیهلك باكورة الشّر أي ٣٢: ١٥كو١الطاعة هللا فیهم، لهذا جاء السید الذي هو الباكورة (

 وفي الترجمة السبعینیة "وأما زرعه فیهلك". "َوَأمَّا آِخَرُتُه َفِإلى الَهالكِ "عمالیق. لهذا یقول بلعام: 
 هو [اإلعتقاد الذي جعله راسًخا في ذهن الناس أن العالمة أوریجینوسهذا الزرع كما یقول 

ینحرفوا بعیًدا عن الرب. هذا هو الروح الفاسد، والعقیدة البغیضة، الزرع الذي غرسه فیهم. هذا 
]. ÏÑ)٢٢: ٣٥یهلك خالل الرجوع بتنهدات لیخلصوا (إش

َوَقال: «ِلَیُكْن َمْسَكُنَك َمِتینًا َوُعشَُّك َمْوُضوعًا ...ثُمَّ َرَأى الِقیِنيَّ "یكمل بلعام النبوة قائالً : 
) فإن كان یلزمنا إبادة ٧: ١٤. ماذا یعني (القیني) إالَّ المقتني أو المالك (تك)٢١" (عِفي َصْخَرة

روح الشّر عمالیق وكل زرعه أي معتقداته وشروره إنما یجب أن نقتني آخر أو نكون نحن 
موضوع إقتنائه، أال وهو السید المسیح الصخرة ففیه نجد مسكًنا متیًنا، وندخل إلیه كالعصفور 

: [یستطیع القیني أن یخلص إن نصب عشه العالمة أوریجینوسالذي یجد له فیه عًشا! یقول 
على الصخرة، أي وضع رجاءه في المسیح، فال یلتفت إلى خداعات الهراطقة الذین 

]. ÏÒحوله...
. إنه یحذر من )٢٢" (علِكْن َیُكوُن َقاِیُن ِللدََّمارِ . َحتَّى َمَتى َیْسَتْأِسُرَك َأشُّوُر؟"یقول: 

دخل إلى السید المسیح ووجد له فیه مسكًنا، إن عاد یتطلع إلى أشور (الهراطقة) ینحرف على 
الحق فیهلك. إن كان عمالیق یمثل الخطر خارج الكنیسة (الخطیة والشر) فإن أشور یمثل 

الخطر داخل الكنیسة خالل الهرطقات تحت اسم المسیح. 

12  Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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. لقد أدرك أنه یتنبأ عن العصر )٢٣" (عآْه◌ِ ! َمْن َیِعیُش ِحیَن َیْفَعُل َذِلكَ "یقول: 
 عاًما، كما أدرك أنه بعید من جهة التصدیق إذ ١٥٠٠الماسیاني الذي یبعد عنه أكثر من 

تحدث أمور فائقة للعقل. 
َوُتْخِضُع َأشُّوَر َوُتْخِضُع (كریت) َوَتْأِتي ُسُفٌن ِمْن َناِحَیِة ِكتِّیَم "تختم نبوته بالقول: 
. لقد رأى بالروح النبوة أحداثًا كثیرة منها: )٢٤" (عَعاِبَر َفُهَو َأْیضًا ِإلى الَهالكِ 

ما فعله إسكندر المقدوني قادًما من جزیرة كریت (الحاكم الیوناني)، ویرى البعض أنه یشیر  .أ
إلى اإلستعمار الروماني قادًما من الغرب حیث كان كتیم تشیر ال إلى كریت وحدها بل كل 

الغرب. 
 تشیر إلى خضوع العبرانیین (عابر) للسبي البابلي (أشور). .ب

یرى البعض في خضوع عابر للهالك إشارة إلى فرض العبرانیین شخص السید المسیح  .ج
ودخولهم إلى الهالك خالل عدم اإلیمان. 
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 السقوط مع الموآبیات –األصحاح الخامس والعشرون 
عثرة لهذا االق مشورة شریرة وهو أن یلقي الإذ لم یستطع بلعام أن یلعن الشعب قدم لب

هم غضب اهللا وینهزموا: عليالشعب خالل الموآبیات، فیحل 
 ٥ - ١ السقوط مع الموآبیات   – ١
 ١٥ - ٦ غیرة فینحاس الكاهن   – ٢
 ١٨ - ١٦ األمر بقتل األشرار   – ٣

 السقوط مع الموآبیات – ١
 أنه إذ منعت اإلرادة اإللهیة بلعام من لعنة الشعب أراد أن العالمة أوریجینوسیقول 

یرضي باالق الملك فقدم له هذه المشورة: [ال یحصل هذا الشعب على النصرة بقوته وٕانما 
بعبادته اهللا وحیاة الطهارة. فإن أردت أن تهزمه أبًدا بهدم طهارته فینهزم بأسلحته. إنه ینهزم 

بالجمال النسائي ال بقوة الجیوش، بنعومة النساء ال صالبة رجال الحرب. لتستبعد أیدي 
المحاربین لتجمع نخبة من الجمیالت، یسرن على نغمات رقص وصفقن بأیدیهن. فإن الجمال 

ینزع األسلحة من المحاربین وستبعد السیوف الرجال الذین ال یقهرون في الحرب یهزمهم 
الجمال. فإذا ما الحظت الموآبیات أن الرجال تركون أنفسهم للشهوات، وأحنوا رقابهم للخطیئة، 

علیهن أالَّ یرضین رغباتهم قبل أن یطعموهم من ذبائح األصنام. هكذا تحت سطوة الشهوة 
 ].Ð التي هي أصنام (فجور)Ïیخضعوا إلرادة النساء ویتعرفوا على أسرار فغور

هذه المشورة خرجت من بلعام ألجل إرضاء الملك لنوال األجرة، إذ یقول الكتاب عن 
ِإنَّ َهؤُالِء ُكنَّ ِلَبِني ِإْسَراِئیل َحَسَب َكالِم َبلَعاَم َسَبَب ِخَیاَنٍة ِللرَّبِّ ِفي َأْمِر َفُغوَر هؤالء النساء: "

). وبأكثر وضوح جاء في سفر الرؤیا: "ولكن عندي ١٦: ٣١" (َفَكاَن الَوَبُأ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 
علیك قلیل أن عندك هناك قوًما متمسكین بتعلیم بلعام الذي كان یعلم باالق أن یلقي معثرة أمام 

). وفي رسالة یهوذا: "انصبوا ضاللة ١٤: ٢بني إسرائیل أن یأكلوا ما ذبح لألوثان ویزنوا" (رؤ
). ١١بلعام ألجل األجرة" (یه

َوَأَقاَم ِإْسَراِئیُل ِفي ِشطِّیَم "، إذ یقول: ٢٥نعود إلى النص الوارد في سفر العدد أصحاح 
العالمة . تم هذا الشّر في شطیم، وكما یقول )١" (عَواْبَتَدَأ الشَّْعُب َیْزُنوَن َمَع َبَناِت ُموآبَ 

Ï .كلمة "فغور" تعني "فجور" أو قبائح 
2  Origen: In Num., hom 20. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

. في الوقت الذي Ñ أن "شطیم" كما جاءت في القوامیس العبریة تعني "إجابة أو رد"أوریجینوس
كان اهللا یصارع مع بلعام وباالق لكي ال یلعن هذا الشعب بكلمة، مرسًال له مالكه في الطریق 

ومعلًنا أسراره لساحر أجیر من أجل محبته لشعبه، كان رد الفعل لدى الشعب أنه زنى مع بنات 
موآب وعبد آلهتهن! حًقا ما أقسى قلب اإلنسان، إنه دائم الجحود هللا الذي یرعاه ویهتم به. 

على هذه المشورة الشریرة، قائالً : [إذ فشل  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یعلق
مخترع الشّر في ذلك (في إثارة بلعام لیلعن شعب اهللا) لم یتوقف قط عن مواجهة من یقاومهم، 
فإنه یلجأ إلى حیلة تناسب طبیعته باستخدام الملذات إلجتذاب الطبیعة للشر. حًقا إن الملذات 
تشبه طعًما شریًرا، تلقي بخفة لیسحب النفوس الشرهة نحو طعم السمكة الملك؛ فإنه بواسطة 
الشهوة الخلیعة تنسحب الطبیعة التي بال أساس نحو الشرّ . هذا بحق هو ما حدث في هذه 
الشهوة الخلیعة تنسحب الطبیعة التي بال أساس نحو الشرّ . هذا بحق هو ما حدث في هذه 

المناسبة. فإن الذین غلبوا أسلحة العدو، وبرهنوا أن كل هجوم یوجه ضربة بأسلحة حدیدیة هو 
ضعف أمام قوتهم. إستطاعوا بقدرة أن یتحملوا في المعركة التي أثارها أعداؤهم، لكنهم هم 

أنفسهم ُجرحوا بسهام الملذات النسائیة. هؤالء الذین كانوا أقوى من الرجال هزمتهم النساء. فما 
أن ظهرت النساء أمامهم مبرزین جمالهن عوض األسلحة حتى نسوا قوتهم الرجولیة وتبددت 

]. Òعزیمتهم أمام اللذة
: [یبدو لي أن التاریخ یقدم لنا هنا نصیحة نافعة  القدیس غریغوریوسمرة أخرى یقول

للبشر. إنه یعلمنا إنه من بین اآلالم العظیمة التي تحارب فكر اإلنسان لیس شيء أقوى مرض 
الملذات. هؤالء الذین هم إسرائیلیون، الذین كانوا بكل وضوح أقوى من فرسان مصر وقد غلبوا 

عمالیق وصاروا مرعبین لألمم األخرى. وانتصروا على فرق المیدانیین، هؤالء صاروا عبیًدا لهذا 
المرض في اللحظات التي فیها رأوا النساء الغریبات. كما سبق فقلت أن اللذة هي عدونا الذي 

یصعب محاربته والتغلب علیه. 
بالغلبة التي صارت للذة التي ظهرت على الذین لم تغلبهم األسلحة، أقامت نصًبا 

تذكارًیا عن العار الذي لحق بهم، یعلن عن خزیهم أمام جمهور اإلهانة. لقد أظهرت اللذة أنها 
حولت البشر إلى حیوانات مفترسة...تجتذبهم إلى الدعارة فینسون طبیعتهم اإلنسانیة. إنهم ال 

3  Ibid. 
4 Life of Moses 2: 297 . 8. 
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یخفون تهورهم بل یزینون أنفسهم بعار الشهوة، ویجملون أنفسهم بوحمة الخزي، إذ یتمرغون 
كالخنزیر في حمأة الدنس عالنیة لیراهم كل أحد. 

إذن ماذا نتعلم من هذا األمر؟ اآلن إذ نعرف أن قوة الشّر العظیمة التي لمرض 
الملذات فلنوجه حیاتنا بعیًدا عنها قدر ما نستطیع حتى ال یجد له المرض فتحة فینا یدخل 
خاللها إلینا، كالنار التي بمجاورتها یحدث لهیب شریر. لقد علمنا سلیمان ذلك عندما قال 
بحكمة أنه یلزم على اإلنسان أالَّ یسیر على جمر ملتهب حافي القدمین، وال یخفي ناًرا في 

حضنه. هكذا في مقدورنا أن نبقى غیر متأثرین باأللم ما دمنا نبتعد عما یلهبه. إن اقتربنا إلیه 
لنقف على النار الملتهبة، تلتهب نار الشهوة في صدورنا وتحرق أقدامنا وصدورنا مًعا. 

لكني ُنحفظ من شّر كهذا قطع الرب في اإلنجیل أصل الشّر ذاته، أقصد الرغبة التي 
تثیر النظر، إذ یعلمنا أن اإلنسان الذي یرحب باأللم خالل نظراته یفتح الباب للمرض الذي 

 .]Óیضره. ألن اآلالم الشریرة كالوباء إذ یملك على موضع ال یتوقف حتى یسبب موًتا

َفَدَعْوَن الشَّْعَب "نعود إلى الشعب الساقط في الزنا مع بنات موآب، إذ یقول الكتاب 
. بالزنا الجسدي انجرفوا إلى آلهتهم )٢" (عِإلى َذَباِئِح آِلَهِتِهنَّ َفَأَكل الشَّْعُب َوَسَجُدوا آلِلَهِتِهنَّ 

والملذات الجسدیة فامتألت بطونهم من الذبائح الوثنیة وسجدوا لآللهة الغریبة، أي انحرفوا إلى 
: [لم یكتفوا باألكل العالمة أوریجینوسالزنا الروحي في أبشع صورة وهو "العبادة الوثنیة". یقول 

وٕانما سجدوا أیًضا. انظر كیف تقدموا في الشّر، إذ ترك خدام الرب أنفسهم أوًال للشهوة ثم 
الشراهة وأخیًرا للكفر. الكفر هو أجرة البغاء، فقد قرأنا في مناسبة أخرى النصوص الخاصة 

 إذ یعطي أحضانه لكثیر من النساء یزیغ قلبه عن اهللا، – مهما یكن –لسلیمان. فإن كل حكیم 
). مع أنه كان حكیًما جًدا ١٧: ١٧إذ یقول الناموس: "ال یكثر له النساء لئال یزیغ قلبه" (تث

ونال استحقاقات عظیمة أمام اهللا لكنه زاغ ألنه ترك نفسه لكثیر من النساء. ما نسمیه بعدد 
كبیر من النساء أظن أن العدد الضخم من البدع والفلسفات المختلفة التي تدرس في كثیر من 
األمم. أراد أن یتعرف علیها أو یتعمقها كعالم وحكیم، فلم یستطع أن یحفظ نفسه في الناموس 

اإللهي. الفلسفة الموآبیة أغرت سلیمان وأقنعته أن یذبح آللهتهم. وكذلك فلسفة بني عمون وهكذا 
فلسفات األمم التي قیل أنه أخذ منها نساًء، فكرم األصنام بتشیید المعابد وتقدیم الضحایا. إنه 
عمل إلهي عظیم أن نألف مع النساء كثیر من المعتقدات دون أن ننحرف عن أصل الحق، 

5  Ibid 2: 301 . 4. 
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فنقول بأمانة: "هن ستون ملكة، وثمانون سریة، وعذارى بال عدد" "واحدة هي حماتي كاملتي، 
]. Ô)٩، ٨: ٦الوحیدة ألمها هي عقیلة والدتها هي" (نش

 وهو یفضل أالَّ یرتبط اإلنسان بفلسفات كثیرة لئال تسحبه العالمة أوریجینوسكأن 
 فتكون في – وبقوة إلهیة –إلیها عن كلمة اهللا، یعود فیسمح بإستخدام الفلسفات، لكن بحذٍر 

]. Õنظره كالسرارى والعذارى الكثیرات، لكن تبقى كلمة اهللا كعروس وحیدة للنفس ال ینافسها أحد
َوَتَعلَق ِإْسَراِئیُل ِبَبْعِل "نعود إلى الشعب القدیم الذي أغوته بنات موآب، إذ یقول: 

. لقد وجدوا لذه في هذه الشهوات فتعلقوا ببعل فاغور أي "سید الفجور"، أو "سید )٣" (عَفُغورَ 
العالمة القبائح"، یتعلقون بالنجاسات ألجل ذاتها، ویصیرون عبیًدا لها وهي سادتهم . یقول 

: [لنتعلم أن الزنا یحاربنا، فإننا معرضون لسهام النجاسة، لكنها ال تقدر أن تصیبنا أوریجینوس
إن كانت ال تنقصنا األسلحة التي یدعونا الرسول أن نتسلح بها "ممنطقین أحقاءنا بالحق 

والبسین درع البّر، وحاذین أرجلنا باستعداد إنجیل السالم، حاملین فوق الكل ترس اإلیمان الذي 
). هذه هي األسلحة التي ١٧-١٤: ٦به تقدرون أن تطفئوا جمیع السهام الملتهبة ناًرا" (أف

تحمینا في هذه الحرب. إن أهملناها نترج جانبنا لضربات الشیطان فیسبینا كل صنوف 
)، ویحل غضب الرب علینا، ونعاقب في هذا العالم كما في الدهر ٨: ٢الشیاطین سبًیا (أف

]. Öاآلتي
كما یقول: [یلیق بنا أن نعرف أن كل إنسان یرتكب أي عمل فاجر، ویسقط في أي 

]. ×شكل من أشكال القبائح، یحسب مشترًكا في االعتقاد ببعل فغور، شیطان المدیانیات
[ال تقترب من أبواب منازل الشّر، إن شعرت بأن روًحا شریًرا یحدثك في قلبك، ویرید 

أن یقودك إلى عمل الخطیة، افهم جیًدا بأنه یریدك أن تتعلق بعبادة الشیطان. إنه یرید أن 
 ].ÏÎیقودك لتقبل أسرار الشیطان، أسرار البغي

َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعلى ِإْسَراِئیل. َفَقال الرَّبُّ ِلُموَسى: ُخْذ َجِمیَع "یكمل الكتاب: 
. )٤، ٣" (عُرُؤوِس الشَّْعِب َوَعلِّْقُهْم ِللرَّبِّ ُمَقاِبل الشَّْمِس َفَیْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّبِّ َعْن ِإْسَراِئیل

6 In Num., hom 20. 
Õ.راجع نظرة العالمة أوریجینوس إلى الفلسفة في كتابنا: آباء مدرسة االسكندریة  

8  In Num., hom. 20. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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أخطأ الشعب لكن الرب یأمر بقتل جمیع رؤساء الشعب وتعلیقهم أمام الشمس لكي 
یرتد غضب الرب عنهم. فإن الرؤساء هم الملتزمون عن خطایا الشعب، إذ أهملوا في تعلیمهم 

وتحذیرهم، أما قتلهم وتعلیقهم مقابل الشمس فإشارة إلى الدینونة الرهیبة في یوم الرب العظیم 
التي تتم في حضرة "شمس البرّ ". 

 غیرة فینحاس الكاهن – ٢
إذ رأى فینحاس الكاهن أن إسرائیلًیا قدم میدیانیة إلى إخوته أمام عیني موسى وأعین 

الجماعة لدى باب خیمة االجتماع، أخذ رمًحا بیده ودخل وراء الرجل إلى القبة وطعنه هو 
والمدیانیة فامتنع الوبأ عن الشعب بعد أن مات أربعة وعشرون ألًفا. كلم الرب موسى قائالً : 

ِفیَنَحاُس ْبُن َأِلَعاَزاَر ْبِن َهاُروَن الَكاِهُنِ◌ َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبِني ِإْسَراِئیل ِبَكْوِنِه َغاَر َغْیَرِتي "
ِفي َوَسِطِهْم َحتَّى لْم ُأْفِن َبِني ِإْسَراِئیل ِبَغْیَرِتي. ِلَذِلَك ُقل َهَئَنَذا ُأْعِطیِه ِمیثَاِقي ِمیثَاَق السَّالِم 

" َفَیُكوُن لُه َوِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدِه ِمیثَاَق َكَهُنوٍت َأَبِديٍّ َألْجِل َأنَُّه َغاَر ِللِه َوَكفََّر َعْن َبِني ِإْسَراِئیل
. )١٣-١١(ع

لقد سحبت هذه القصة قلوب اآلباء، إذ رؤا فیها صورة حیة للغیرة المقدسة على 
مقدسات اهللا وكشفت عن بشاعة خطیة الزنا في عیني اهللا، ورمًزا للعمل اإللهي في حیاة 

اإلنسان داخل میاه المعمودیة المقدسة. 
 أن الیهود كانوا یعتقدون بأن فینحاس هو العالمة أوریجینوسفمن جهة الغیرة یقول 

 وٕان كنا ال نقدر أن نقبل  .ÏÏبعینه أیلیا، وأن اهللا قد أطال عمره جًدا بسبب غیرته على بیت اهللا
هذا الرأي لكنه یعكس مشاعر الكنیسة الیهودیة نحو ذاك الذي غار غیرة الرب ضد من ینجس 

  فینحاس قائالً : [لو أنه القدیس أغسطینوسمقدسات الرب بشهواته الجسدیة النجسة. وقد مدح 
صنع هذا عن كراهیة من جهتهما ولیس عن حب خالل غیرته على بیت اهللا التي ألهبته لما 

 ترى: [ُدعي فینحاس بالغیور إذ القدیس غریغوریوس النزینزي ویقول  ].ÏÐحسب له ذلك بًرا
العالمة وراء المیدیانیة والرجل الذي ارتكب معها الزنا، ونزع العار عن بني إسرائیل]. كما یعلق 

 على تصرف فینحاس الغیور بقوله: [یا من ُفدیت بالمسیح الذي رفع السیف المادي أوریجینوس
عن األیدي مقدًما سیف الروح لها، خذ هذا السیف حتى إذا ما رأیت فكرة إسرائیلیة قد تدنست 
بنساء زانیات من المدیانیات، إي تختلط بأفكاٍر شیطانیة فال تتردد بل اضرب في الحال، اتقل 

11 In Loadn. 7. 
12  On. Ps. 106. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


        

 

حاالً ...انزع مصدر الخطیة نفسه لكي ال تحبل قط، ولن تلد...فإن فعلت هذا تطفيء غضب 
]. هكذا یلیق بنا أن نمتليء غیرة فنضرب الخطیة التي ترید اآلن تتحد معنا ÏÑالرب في الحال

في أفكارنا في أحشائها وال نترك لها مجال فینا! وعلى العكس فإن مهادنة الخطیة والحوار معه 
یشعل غضب اهللا  علینا، ویجعلها تتحد بنا فتنجب ثماًرا یصعب علینا تجنبها. 

: [على أي األحوال القدیس كلیمندس االسكندريأما عن بشاعة خطیة الزنا فیقول 
 ].ÏÒفي سفر العدد واضح أن اإلنسان الذي صّوب سهمه في الزاني ُحسب مبارًكا باهللا

 منها هكذا: [انظر لئال یصوب فینحاس سهمه ضدك وأنت القدیس چیرومویحذرنا 
]. ÏÓترتكب الزنا مع المرأة المدیانیة

القدیس أما ما تحمله هذه القصة من رمز لعمل اهللا في سّر المعمودیة فیرى 
 أن فینحاس یمثل موت السید المسیح الذي یضرب بسهمه فینا غریغوریوس أسقف نیصص

فیقتل إنساننا العتیق أي الخطیة التي ملكت علینا لكي نصیر هیكًال مقدًسا للرب [اآلن إن كنا 
نتمثل بموته تصیر الخطیة التي فینا بالتأكید جثماًنا قد طعنها رمح المعمودیة كما طعنت غیرة 

]. ÏÔفینحاس الزاني
إن كان فینحاس قتل الرجل مع المدیانیة، إنما بهذا یشیر إلى تمتع النفس والجسد مًعا 
بالموت عن اإلنسان العتیق، فقد تحدثنا أثناء تفسیرنا لسفر الخروج أن الرجل یشیر إلى النفس 

. وكأن النفس وقد زنت روحًیا بخضوعها لشهوات الجسد عوض أن ترتفع معه ÏÕوالمرأة للجسد
 رئیس الكهنة األعظم – السید المسیح –في دائرة الروح القدس، لهذا أطلق فینحاس الحقیقي 

صلیبه كسهم یقتل أعمال اإلنسان القدیم ویخلق فینا بروحه القدوس اإلنسان الجدید، نفعیش 
مقدسین نفًسا وجسًدا. 

 األمر بقتل األشرار – ٣
إن كان فینحاس الكاهن قد غار غیرة الرب فقتل زمري الذي ربما یعني "من یشبه بقر 

 التي تعني "كاذبة" وهي ابنة صور رئیس قبائل ُكْزِبيالوحش" وهو رئیس سبط شمعون كما قتل 
مدیان، إنما یشیر إلى إباده الخطیة، فالرجل كان شهوانًیا یتصرف كمن یشبه بقر الوحش بغیر 

13 Origen: In Num., hom. 20. 
14 On Marriage 32. 
15  Epis. 147: 9. 
16 Baptism of Christ. 

ÏÕ  ،١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 
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تفكیر وال تعقل والمرأة كاذبة ومخادعة...وهذه هي سمات الزنا: الطیش والتهور مع الكذب 
والخداع. 

لقد أمر الرب ضرب مدیان كلها بسبب الشّر الذي وضعوه كفخ لهالك الشعب. 
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اأصحاح السادس والعشرون

التعداد الثاني
مثيرة كما في اأصحاحات السابقة التي سَجلت لمحات هامة من معامات اه مع تعرض أحداثًا  اأخيرة )26-36( ا  اأصحاحات اأحد عشر 

الموعد وتقسيم أرض  البرّية، إنما قَدمت لنا ااستعدادات الطويلة لتهيئة الشعب أهم حدث تم في العهد القديم وهو دخول   اإنسان في رحلته داخل 

يسوع. بدأت ااستعدادات بصدور أمر إلهي بإقامة تعداد جديد. الميراث اأبدي على يدي ربنا  كرمز لدخولنا  اأرض على يدي موسى   

1. اأمر اإلهي بعمل التعداد                       4-1.

2. تسجيل التعداد                                  51-5.

3. تعليمات خاصة بالتقسيم                        56-52.

4. تعداد الاوّيين                                  62-57.

5. ماحظة على التعداد                            65-63.

1. اأمر اإلهي بالتعداد:
أرض البرّية، أما اآن فالاستعداد لدخول  الخروج بسنة وشهر لاستعداد للجهاد في  المرة اأولى بعد  للمرة الثانية يصدر اأمر اإلهي بالتعداد، 

الموعد. وقد جاء التعداد يحمل بأرض  مرحلة التأديب وصار الشعب مهيأ للتمتع  الموعد وتقسيم.. لهذا لم يصدر اأمر إَا بعد توقف الوبأ )ع 1( وانتهت   

ظهرت في تسجيل وقائعه ونتائجه. شروط التعداد اأول )أصحاح 1( مع اختافات بسيطة   ذات 

2. تسجيل التعداد:
قَدم لنا السفر تسجيًا لوقائع اإحصاء ونتائجه، خاله ياحظ في هذا اإحصاء اآتي:

عشائره موضًحا أسماء العشائر. وياحظ أن أوًا: في التقسيم اأول لم يذكر اسماء العشائر مكتفًيا بأسماء اأسباط، أما هنا فقسم كل سبط إلى 

أربعة ورأوبين لكل منهم  وأفرايم وَيَساَكر ونفتالي  زبولون له ثاث عشائر،  مباشرة.  وراء يهوذا  عشيرة واحدة ومع ذلك فتعداده يأتي   سبط دان له 

أواد في مصر عشرة   عشائر، ويهوذا وِشْمعون وأشير لكل منهم خمسة عشائر، ولكل من جاد وبنيامين سبعة، وَمَنَسى ثمانية. ومع أن يوسف قد أنجب 

انقرضت تماًما. عشائرهم قد  ينجبوا أو أن   )تك 46: 21( لكن يبدو أن ثاثة منهم لم 

اأرقام نجد اآتي: رمزّية  إن أخذنا بمبدأ 

أ. رقم )1( يشير إلى الاهوت الذي ا يستطيع أحد أن يتمتع بعمله فيه ما لم يجد له موقًعا في سبط دان، أي يدين نفسه. إذ يدخل اإنسان في

نما التمتع بسماته خال ااتحاد معه. الواحد فحسب واإ بالتعرف على اه   عضوية هذا السبط ينعم ا 

زبولون، أي )المسكن(،  بمعنى من ينعم بااتحاد مع اه، أي الثبوت فيه ب. رقم )3( يشير إلى اأقانيم اإلهّية التي ينعم بها أعضاء سبط 

بالروح القدس.  والسكنى فيه إنما ينعم بعمل الثالوث القدوس في حياته، إذ يتحد مع اآب في ابنه 

كثيرة( أفرايم )ثمار  اأربعة أو عمل الخاص )تجسد، صلب، قيامة، صعود( إنما يتمتع بها رجال أسباط  ج. رقم )4( وهو يشير إلى اأناجيل 

جزائه من اه، حامًا قلًبا متسًعا ه المتزايد، متقبًا مكافأته أو  الرؤيا(. ينعم بها من له من ثمر التوبة  ورأوبين )ابن  جزاء( ونفتالي )متسع(   وَيَساَكر )

الرؤيا(. روحّية )ابن  بصيرة   وأخيه وله 
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اعتراف أو إيمان( وِشْمعون جوانبها المتعددة، يقبلها اه عن أسباط يهوذا ) د. رقم )5( يشير إلى ذبائح العهد القديم رمز ذبيحة الصليب من 

أسرار الذبيحة المقدسة. الروحي يدخل بنا إلى  الفرح   )مستمعون( وأشير )سعيد(. وكانت هذه اأمور الثاثة إذ تلتحم مًعا: اإيمان والطاعة مع 

الرجال المجاهدين المملوئين جدية )جاد( والذين يقفون عن يمين اه هـ. رقم )7( يشير إلى الكمال الذي ينسب لسبطي جاد وبنيامين، أي 

 )بنيامين(، فإذ تلتحم جدية الجهاد القانوني مع الثبوت عن يمين اه يبلغ اإنسان كمال غايته.

اأسبوع السبعة إنما يتمتع بها أبناء َمَنَسى، الذين ينسون العالم من أجل اأبدّية، أخيًرا رقم )8( وهو يشير إلى الحياة المقبلة، أي ما بعد أيام  ز. 

السماوي. الفرح  اضطراب َوَهّم من أجل   وينسون كل 

تزايد تعدادهم، وهم يهوذا يخرج السيد المسيح حسب الجسد قد  لواء َمَحَلة يهوذا الذي منه  ثانًيا: ياحظ أن جميع اأسباط التي كانت تحت 

ويتزايد وا يهلك! وزبولون. وكأن من يحتمي في ظل السيد المسيح ينمو   وَيَساَكر 

تدرب أن ينسى يتزايد سبط قط مثل َمَنَسى الذي كان قبًا أصغر اأسباط، عدده )32.200( فصار )64.400( أي تضاعف، فإن من  ثالثًا: لم 

بركة مضاعفة في التعداد اأخير. الزمان فيحسب هنا كأقل لكنه يحمل   أمور هذا 

حوالي الثاثين من تعداده. ويعِلل البعض سّر ذلك أن رابًعا: لم ينقص سبط مثل ِشْمعون فقد كان تعداده )59.300( وصار )22.000(، أي فقد 

زمري يعني )من زمري الذي قتله فينحاس الكاهن كان رئيس بيت أب من هذا السبط )25-14(. فإن كان   الوبأ اأخير حّل غالبيته على هذا السبط، فإن 

الوحش ففقد الكثير. صار هذا شهوات الجسد وملذاته كبقر  وراء  يلتزم بسمة السبط )ِشْمعون يعني مستمعون( انجذب  الوحش( فإنه ِعَوض أن   يشبه بقر 

وراء اللذة الجسدّية! بالروح في طاعة مستمًعا لصوت اه ولأسف انتهى بالجسد يسلك   السبط يمثل اإنسان الذي بدأ 

اأشرار من التمتع بنصيب في لحرمان  ظروف معينة تأكيًدا  ماتوا تحت  ُذكرت أسماء لها عاقة بأسماء رؤساء اأسباط  خامًسا: أثناء التعداد 

ُذكرت اأسماء التالية: الموعد. فقد  أرض   

وهرون )أصحاح 16(. وتذمروا على موسى  اغتصبوا الكهنوت  قورح )ع 9-10( وقد  اأرض مع  وأبيرام اللذا ابتلعتهما  داثان 

اأرض لكي ا أخوه أونان فقد أفسد على  الرب فأماته با نسل )تك 38: 7( وأما  شريًرا في عيني  عير وأونان ابنا يهوذا )ع 19( كان اأول 

الجزاء )تك 38: 9(.  يعطي نسًا أخيه فحمل ذات 

الرب )ع 61( فقتلهما )ا 10: 1-7، عد 26: 61(. غريبة أمام  ناًرا  قربا  هرون رئيس الكهنة الذان  ناداب وأبيهو ابنا 

3. تعليمات خاصة بالتقسيم:
اأرض، نصيًبا على عدد اأسماء. الكثير تكثر له نصيبه، والقليل تقلل له نصيبه" ]52-53[. مع أن لهؤاء تقسم  الرب موسى قائًا:  "كَلم 

يسوع" بيشوع رمز " الموعد لن يتم إَا  اأرض لكن اه أصدر التعليمات الخاصة بالتقسيم لموسى قبل نياحته. إن دخول  يشوع بن نون هو الذي يقسم   

 المسيح ربنا، لكن موسى ممثل الناموس تقبل التعليمات حيث ا فصل بين الناموس واإنجيل.

ترف، أما يريدون يعيشون هنا في  إشارة إلى الذين  العشيرة مساحة أكبر  أوريجينوس أن هذا اأمر اإلهي أنه كلما كثر العدد تأخذ  يرى العامة 

لينعموا اأرض  يرثون القليل على  الكرب )لو 13: 23(. إنهم  والطريق  إشارة إلى الداخلين من الباب الضيق   العشائر اأقل عدًدا فتنال مساحة أصغر 

نوح مثًا، فإن القسم اأسفل هو القسم الرب وحده نصيبهم. وقد قَدم فلك  اأرض ليكون  يرثوا شيًئا قط على   بالكثير في السماء. لهذا فإن الاوّيين لم 

ارتفع اإنسان الرب في اأعالي. هكذا كلما  يكونون مع  نوح وعائلته حيث  العلوي وهو أقل اأقسام مساحة فاحتله  الحيوانات أما   المتسع جًدا احتلته 

الرب وحده نصيبه. اأرضيات ليكون  تنازل عن   المؤمن نحو السمويات 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


للميراث الخيرات العتيدة )عب 10: 1(، ويقدم نموذًجا  أرضي وظل  اأرض هو رمز  اأرض وهذا  أوريجينوس: ]بما أن تقسيم  يقول العامة 

اآخرين أكثر الميراث الذي نشتهيه هل نطلب اأكثر عدًدا أم اأقل عدًدا؟ إنني أجد أن  المؤمنون والقِديسون، فإنني أبحث في هذا  السماوي الذي يشتهيه   

وكثيرون هم الذين يدخلون منه" )مت 7: 13-14(. لكن الذين يدخلون من الطريق الذي يؤدي إلى الهاك  ورحب   سعادة من اأولين. فإنه "واسع الباب 

تبرد لكثرة اإثم  الكرب المؤدي إلى الحياة فقليلون. في موضع آخر قيل: "أقليل هم الذين يخلصون؟" )لو 13: 23(. وأيًضا " والطريق   الباب الضيق 

ذراع يكون طوله، نوح الذي ُأعطيت مقاييسه من السماء هكذا يصنعه ثاثمائة  الكثيرين" )مت 24: 12( وليس محبة قليلين. وفي بناء فلك   محبة 

اأجزاء السفلّية التي تشمل مساحات واسعة اأذرع... السبب في هذا أن  ارتفع البناء ضاق ونقص عدد  ارتفاعه. لكنه كلما  عرضه، وثاثين   وخمسين 

.]
[255]

وصغيرة السعة فهي مكان اإنسان الناطق ارتفاًعا تدخله الطيور، أما القمة فضيقة  الجزء اأكثر  الحيوانات والقطعان،   وفسيحة يدخل فيها 

يشوع القرعة )يش 14: 6-15( أنه مع  حبرون كامتياز له دون  بالقرعة )ع 57(: ياحظ عند التقسيم أن كالب بن يفنة أخذ  أما التقسيم فيتم 

قرعة كمكافأة لهم الممتازون يأخذون نصيبهم في الغنائم بدون  المحاربون  المعركة كان  وأربعين عاًما قبل التقسيم، كذلك بعد   شَدد قلب الشعب منذ خمسة 

تألموا أكثر يعرف أنهم قد  يسوع المسيح سيفعل هكذا، فإن البعض الذين  أوريجينوس: ]يبدو لي أن سيدي  بالقرعة. يقول العامة  اآخرون فيأخذون   أم 

شرًفا وأمجاًدا استثنائية عظيمة، إن استطعت القول أنها تشبه أمجاده. أما يبدو لك أنه يهب اآخرين ويعلم أعمالهم العظيمة وفضائلهم السامية يهديهم   من 

تجلسون أنتم أيًضا على اثني عشر يكونون معي حيث أكون أنا" )يو 17: 24(، " هؤاء  أريد أن  الحوارّيين بعض تطويباته بقوله: "أيها اآب   تاميذه 

ليكون الجميع واحًدا كما أنك أنت أيها اآب فَي وأنا فيك" )يو 17: 21(. هذه جميعها ا إسرائيل ااثني عشر" )مت 19: 28(، " كرسًيا تدينون أسباط   

المختارين ااستثنائّيين الذين وعارف ضمائر الناس. أما نحن فإن كنا لسنا ضمن  بالقرعة لكنها ُتمنح كامتياز مختار من الذي وحده فاحص القلوب   ُتعطى 

.]
[256]

قرعة القِديسين كرامة التمتع بنصيب مع  القرعة، فلتكن لنا   هم فوق 

4. تعداد الاوّيين:
الرب نفسه نصيبهم وهم أنفسهم نصيبه. لكنه أمر اأرض بل يكون  يرثون معهم في  الاوّيون ا يدخلون في التعداد العام أنهم ا  إن كان 

انفراد عامة رعايته بهم.  بتعدادهم على 

كَرسوا حياتهم لخدمة الاوّيون الذين  الرب، أما  مواعيد  ورجاًء في  المملوء إيماًنا وشجاعة  امتياًزا خاًصا به بسبب موقفه  إن كان لكالب بن يفنة 

دراستنا لأصحاح الثامن عشر. وميراثهم كما رأينا في  الرب نفسه نصيبهم  بميراث زمني ليكون  فامتيازهم هو عدم تمتعهم  الحراسة  الرب والسهر في   

لاقتراع. إنهم كل الاوّيين، بمعنى أن اقتراع وجد أناس لهم موضع خاص ا يخضعون  أوريجينوس: ]في الوقت الذي عمل فيه  يقول العامة 

وميراثهم. إنهم يمثلون الذين لم الرب نفسه هو نصيبهم  اأرض بل  الحراسة ا يكون نصيبهم على  ويسهرون الليل في  الرب   الذين يبقون في خدمة 

تداريبها، فا يطلبون شيًئا جسدًيا، أي شيًئا الرب كل حياتهم مع  ويضعوا في  المنظورة  يجتازوا مجد كل اأمور  عوائق الطبيعة الجسدّية أن  يفشلوا لسبب   

ميراث على كنزهم هناك يكون قلبهم أيًضا" )مت 6: 21(. إذ ليس لهم  أسرار اه، "وحيث يكون  ومعرفة  هؤاء يطلبون الحكمة  غريًبا عن العقل.   

معرفته، يشبعون بحاوته، ويكون هو غذاءهم الرب إلى اأبد في كلمته وحكمته وذات  يكونون مع  يرتفعون إلى فوق حيث السماء. هناك  اأرض بل   

.]
[257]

الوحيد ميراثهم  يعرفونها أن اه هو  مصيرهم وهذه هي الممتلكات التي  ومأواهم وغناهم ومملكتهم. هذا هو   

5. ماحظة على التعداد:
إسرائيل في برّية سيناء. أن هؤاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهرون الكاهن حين عّدا بني  ختم التعداد بهذه الماحظة: "وفي 

الميراث ويشوع بن نون" ]64-65[. بهذا يؤكد أنه ا مكان للشّر في  الرب قال لهم إنهم يموتون في البرّية فلم يبَق منهم إنسان إَا كالب بن يفنة   

 اأبدي!
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 قانون المیراث وٕاقامة یشوع –األصحاح السابع والعشرون 
یحوي هذا األصحاح أمرین جاءا في خاتمة حیاة العظیم في األنبیاء موسى، هما 

قصة بنات صلفحاد وتعیین یشوع قائًدا للشعب: 
 ٥ - ١ بنات صلفحاد   – ١
 ١١ - ٦ قانون المیراث  – ٢
 ٢٣ - ١٢ إقامة یشوع قائًدا  – ٣

 بنات صلفحاد – ١
أثناء التعداد السابق ظهرت قضیة واحدة وهي أن بني جلعاد صاروا عشائر یضمون 

َوَأمَّا َصُلْفَحاُد ْبُن َحاَفَر َفلْم َیُكْن لُه َبُنوَن  ذكوًرا دخلوا في اإلحصاء ما عدا صلفحاد، إذ قیل: "
)، بهذا لم یدخل ٣٣: ٢٦" (َبل َبَناتٌ . َوَأْسَماُء َبَناِت َصُلْفَحاَد َمْحلُة َوُنوَعُة َوُحْجلُة َوِملَكُة َوِتْرَصةُ 

الخمسة كن شجاعات مملوءات إیماًنا ورجاًءا في نوال نصیب بناته صلفحاد في التعداد. لكن 
مع بقیة الشعب، فوقفن أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء ولكل الجماعة لدى باب 

یَِّة َولْم َیُكْن ِفي الَقْوِم "خیمة االجتماع یعرضن قضیتهن بقوة حجة، قائالت:  َأُبوَنا َماَت ِفي الَبرِّ
الِذیَن اْجَتَمُعوا َعلى الرَّبِّ ِفي َجَماَعِة ُقوَرَح َبل ِبَخِطیَِّتِه َماَت َولْم َیُكْن لُه َبُنونَ . ِلَماَذا ُیْحَذُف 

. لقد تحدثن )٤، ٣" (عاْسُم َأِبیَنا ِمْن َبْیِن َعِشیَرِتِه َألنَُّه لْیَس لُه اْبٌن؟ َأْعِطَنا ُملكًا َبْیَن َأْعَماِمَنا
بشجاعة لكن في وقاٍر وبتواضع، واعترفن أن أباهن مات بخطیته كما مات كل الجیل السابق 
بخطیته لكنه لیس من مغتصبي الكهنوت كقورح وجماعته، فلماذا یحذف اسمه من بین وارثي 

األرض الجدیدة؟! 
إنها كلمات إیمانیة وتمسك بوعود اهللا بفتح السماء لإلستجابة، فألزم اهللا الجماعة كلها 
بقانون للمیراث فیه یرث االبن أباه، فإن لم یكن للمتوفي ابًنا فابنته، وٕان لم یكن له ابنة فإخوته، 

أو أعمامه، أو أقرب من له في عشیرته. 
هذه القصة الفریدة التي سجلها الوحي اإللهي تحمل أیًضا مفهوًما رمزًیا سجله لنا 

، فیرى أن "صلفحاد" یعني "ظل في فمه" أو ظل فیه حمایة من الخوف. العالمة أوریجینوس
إنه یمثل اإلنسان الذي ینطق نعمة الناموس كظل للحق دون أن یتعرف علیه في أعماقه 

كحیاة، اإلنسان الحرفي الذي ال ینجب أوالًدا. [هذا الرجل الذي ال یدرك أي معنى روحي أو أي 
فكر عمیق، لیس له إالَّ ظل الشریعة في فمه، فال یقدر أن ینجب أفكاًرا حیة وروحیة، لكنه 
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 إنه ال یحمل أفكاًرا، ألن األوالد  ].Ïینجب أفعاًال وأعماًال (بنات) هذه التي تخدم عامة الشعب
الذكور یشیرون إلى الفكر أو العقل، إنما أعماًال ألن البنات یشیرن إلى الجسد والعمل. 

یمكننا أیًضا أن نرى فیها صورة رمزیة لحیاة المؤمن، فإن كان "صلفحاد"  یعني "ظل 
في فم" أو "ظل في خوف" فهو یشیر إلى الجسد بكونه الظل یظهر في العالم لیختفي، إذ یموت 
الجسد مع السید المسیح كما مات صلفحاد فإنه یحمل بنات مباركات هن الحواس الخمسة التي 

تتقدس خالل التمتع بالموت مع المسیح. هؤالء البنات یعترفن أن أباهن قد مات في السید 
المسیح ولم یهلك مع قورح وجماعته. مثل هذه الحواس المقدسة والمصلوبة مع السید المسیح 

تغتصب مراحم اهللا وحكمته المملوء حًبا وترفًقا لینعم الجسد مع النفس بالمیراث األبدي وال 
یحذف اسمه من بین عشیرة السمائیین! 

 قانون المیراث – ٢
بسبب قضیة بنات صلفحاد جاء قانون المیراث یعلن الورثة الشرعیین كما قلنا االبن، 

 في هذا القانون العالمة أوریجینوسفالبنت، فاإلخوة، فاألعمام أو أقرب من في العشیرة. ویرى 
ظًال للخیرات السماویة، إذ یرى هؤالء الورثة الخمسة على األرض فیرمزون للورثة في السماء، 

ففي الدرجة األولى درجة األبناء هؤالء الذین لهم معرفة روحیة، أما الدرجة الثانیة "االبنة" فتشیر 
ألصحاب العمل الممتاز، ألننا كما سبقنا فكررنا أن الذكر یشیر إلى الفكر أو العقل أو المعرفة، 

أما األنثى فتشیر إلى الجسد أو العمل والخدمة. األولون یمثلون أصحاب التأمل واآلخرون 
یمثلون المجاهدین في الخدمة والعمل. الدرجة الثالثة، أي درجة األخوة، فیمثلون الذین یجاهدون 

متمتثلین باآلخرین كإخوة لهم. الدرجة الرابعة أي العم ففي رأیه یمثل جماعة البسطاء الذین 
یمارسون العادات الطیبة دون عمق فكري. وأخیًرا درجه أي قریب تشیر إلى الورثة الذین 

یضمهم الرب ألجل أي عمل یصنعونه في بساطة، إذ یشتاق الرب إلى خالص الكل. 

 إقامة یشوع قائًدا – ٣
شخصیة موسى النبي تزداد بهاًء ومجًدا مع كل یوم یعیشه في الخدمة حتى اللحظات 

األخیرة التي فیها أسلم روحه في یدي اهللا. بین أیدینا دعوة من اهللا موجهة لهذا النبي العظیم 
لیصعد على جبال عباریم یلقي نظرة على أرض الموعد ویضم إلى آبائه... وهنا تألألت نفس 

هذا الجبار بتصرفه الحكیم المملوء روحانیة، والبعید كل البعد عن روح األنانیة أو العجرفة. 

1 In Num., hom. 22. 
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اْصَعْد ِإلى َجَبِل َعَباِریَم َهَذا َواْنُظِر اَألْرَض الِتي َأْعَطْیُت "كانت كلمات الرب لموسى: 
.  )١٣-١٢" (عَبِني ِإْسَراِئیل. َوَمَتى َنَظْرَتَها ُتَضمُّ ِإلى َقْوِمَك َأْنَت َأْیًضا َكَما ُضمَّ َهاُروُن َأُخوكَ 

كانت دعوته أن یصعد إلى جبل عباریم، كما سبق فصعد هرون أخوه إلى جبل هور 
)، هكذا ٢٠وهناك تنیح بسالم وفرح بعد أن خلع ثیاب الكهنوت لیرتدیها ابنه ألعازار (أصحاح 

یرتفع موسى النبي على جبل عباریم أي جبل العبور وهناك یرى مواعید اهللا تتحقق فیرقد بسالم 
وفرح. وكما قلنا عن هرون أنه لم ینزل إلى الهاویة كقورح وجماعته بل صعد إلى جبل هور، 

هكذا صعد أیًضا موسى. فالموت بالنسبة له إرتفاع صعود ولیس نزول وخسارة! 
 تعلیق جمیل: [انظر أوًال كیف أن الرجل الكامل والسید ال وللعالمة أوریجینوس

یموت في وادي أو في سهل وال على التالمیذ بل على الجبل، أي على مكاٍن مرتفع یصعب 
الوصول إلیه. ألن حیاته كانت لها المرتفعات كمسوح. هذا وهناك ینظر بعینیه إلى أرض 

الموعد، یتمعن في كل شيء من مكاٍن مرتفع بعید. حًقا ینبغي للرجل الذي یرید أن یبلغ منتهى 
الكمال أالَّ یظل جاهًال (األرض) بل یتعرف على كل الأشیاء، یراها ویسمعها. عندما یدخل إلى 
عالم الروح ونقاوة الفكر یعود إلى األمور التي تعرف علیها وهي في شكلها المادي أثناء وجوده 
في الجسد فیستمع إلى دروس الحكمة ویمكث في مدرستها ویدرك أسبابها ودواعیها بسرعة. أي 

منفعة أخرى له مثل أن یرى قبل رحیله من هذا العالم األراضي واألماكن التي لیس له أن 
یتغلب على صعابها (إذ هو یستریح من التعب) دون أن یحصل على مزایاها (ألنه 

]. حًقا ما قد جاهد من أجله عشرات السنوات لینعم به هو وشعبه اآلن یراه من بعید Ðیتركها)؟!
لتستریح نفسه فیه! 

إنه یرى أرض الموعد من بعید ویضم إلى قومه كهرون، فهو ال یراها لتبكیته وٕانما 
لتفرح نفسه في داخله من أجل دخول شعبه إلیها لهذا یضم إلى قومه أي إلى صفوف آباء هذه 

الجماعة، فیستریح مع اآلباء دون أن ینفصل عن الجماعة. 
لقد ذّكر الرب موسى بحرمانه هو وأخیه من دخول األرض بسبب ما حدث عند ماء 

) ال لتبكیته وٕانما لیزداد موسى تزكیة أمام اهللا، فإنه ال یشفع عن نفسه وال ٢٠مریبة (أصحاح 
عن أخیه في هذا األمر بل یهتم بالجماعة فیصرخ من أجل إختیار القائد المناسب الذي یراه 

 حتى –"إله أرواح جمیع البشر" مناسًبا! یا له من حب عجیب حینما ینسى القائد الروحي 
 كل ما یخصه هو شخصًیا ألجل بناء الجماعة وسالمها ونموها! –النسمات األخیرة 

2 Ibid. 
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ولعل اهللا سمح بتأكید ضعف موسى حتى اللحظات األخیرة لیعلن عجز الناموس عن 
)، "دخلت الخطیة ١٤: ٥التقدیس، إذ یقول الرسول: "قد ملك الموت من آدم إلى موسى" (رو

: ٥إلى العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا إجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع" (رو
)...صارت الحاجة إلى آخر غیر موسى قادر ال أن یرى األرض من بعید بل یدخل بشعبه ١٢

إلیها. لقد أعلن الناموس عن السمویات لكن من بعید خالل الظل أما یشوع الحقیقي، فقد أجلسنا 
في السماویات. 

اهتم موسى بالصالة طالًبا من اهللا أن یختار بنفسه الرجل الذي یقود الجماعة...لم 
یفكر في ابنیه وال في أقربائه لیحتل أحدهم مركزه لكنه اهتم أوًال وقبل كل شيء في الجماعة 

: [یجب على رؤساء الكنیسة بدًال من أن العالمة أوریجینوسالتي یحبها من كل قلبه. یقول 
یوصوا بأقربائهم حسب الدم والجسد...أن یتعلموا الرجوع إلى أحكام اهللا، وبدًال من أن یختاروا 

حسب عواطفهم البشریة أن یتركوا تعیین من یخلفهم لقرار اهللا. ألم یكن یستطیع موسى أن 
یختار رئیًسا للشعب بحكمة حقیقیة وبقرار صالح وعادل، هذا الذي قال اهللا له "اجمع إلى 

)، وقد إختارهم حسب ١٦: ١١سبعین رجًال من شیوخ إسرائیل الذین تعلم انهم شیوخ الشعب" (
روح اهللا الذي حّل علیهم فتنبأوا جمیًعا؟! لكن موسى لم یفعل هذا وال عین أحًدا. إنه لم یجسر 

على فعل هذا، لماذا؟ حتى ال یترك لألجیال القادمة مثاًال فیه یعتمد اإلنسان على رأیه. إنه 
ِلُیَوكِِّل الرَّبُّ ِإلُه َأْرَواِح َجِمیِع الَبَشِر َرُجًال َعلى الَجَماَعِة َیْخُرُج َأَماَمُهْم َوَیْدُخُل َأَماَمُهْم "یقول: 

. إن كان )١٧، ١٦" (عَوُیْخِرُجُهْم َوُیْدِخُلُهْم ِلَكْیال َتُكوَن َجَماَعُة الرَّبِّ َكالَغَنِم الِتي ال َراِعَي لَها
رجل عظیم مثل موسى ال یترك لحكمه الخاص في أمر تعیین رئیس الشعب، وتنصیب خلف 
له، فمن الذي یجسر من وسط هذا الشعب..أو حتى من بین صفوف الكهنة أن یعتبر نفسه 
قادًرا على إعطاء رأیه في هذا األمر، اللهم إالَّ في حالة إلهام یحصل علیها خالل الصلوات 

]. Ñالكثیرة والتضرعات المقدمة هللا؟!
أجاب اهللا طلبته بتوصیته أن یضع یده على تلمیذه یشوع بن نون. حًقا ما أعظم فرحة 
موسى بهذا األمر اإللهي، فقد إختار الرب الرجل الذي كان الذراع األیمن لموسى زماًنا طویًال، 

)، یتشرب الروح الكنسیة العمیقة والداخلیة. ١١: ٣٣هذا الذي كان ال یفارق الخیمة (خر
اإلنسان الذي دخل أرض الموعد وجاء یقدم إلخوته عربون الحیاة الجدیدة مع تأكیدات بدخول 

3 Ibid. 
 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


         

 

األرض والتمتع بخیراتها...وٕانني أترك الحدیث عن هذا القائد الجدید عند تفسیر سفر یشوع إن 
سمح الرب وعشنا، مكتفًیا هنا بالكشف عن مراسیم إقامته رئیًسا للجماعة: 

. وأوضح سفر التثنیة )١٨" (ع َضْع َیَدَك َعلْیهِ "جاءت الوصیة اإللهیة لموسى: 
فاعلیة هذا العمل: "ویشوع بن نون كان قد امتأل روح حكمة إذ وضع موسى علیه یده" (تث 

). لقد تسلم عمل امتأل روح حكمة أو روح القیادة. لهذا ارتبط وضع األیدي غالًبا ١٩: ٣٤
بسیامة خدام اهللا. 

في الكتاب المقدس استخدم "وضع األیدي" في أموٍر كثیرة منها:  
استخدم "وضع األیدي" لتسلیم بركة إلهیة، كما فعل أبونا یعقوب مع ابني یوسف، فوضع  .أ

یمینه على األصغر افرایم الواقف على یساره، ووضع یساره على األكبر منسى الواقف 
على یمینه، وكأنه بسط یدیه على شكل صلیب لتحل بركة الرب علیهما...وحین بارك 

). لهذا كان األسقف یضع ١٥، ١٣: ١٩السید المسیح األطفال "وضع یدیه علیهم" (مت
، وخاصة أثناء الصلوات الخاصة Òیدیه على طالبي العماد أثناء الصالة علیهم قبل العماد

. Óبطرد الشیطان
كما یستخدم هذا الطقس لنقل بركة الرب، هكذا یستخدم كعالمة إللقاء حمل خطایا اإلنسان  .ب

)، كرمز لما حدث مع السید ٢١: ١٦؛ ٢٤، ٤: ٣؛ ٤: ١على آخر لیصیر ذبیحة عنه (ال
 ).٦: ٥٣المسیح "وضع علیه إثم جمیعنا" (إش

، ٤: ٤؛ لو٢٣: ٨، ٥: ٦في شفاء المرضى قبل "وضع یدیه على مرضى فشفاهم" (مر .ج
 ).٨: ٢٨)، وقد استخدم الرسل أحیاًنا نفس الطقس (أع١٨: ٩؛مت١٣: ١٣

بأن خدام الكنیسة یمتثلون بالسید المسیح الذي كان  Ôالقدیس كبریانوسیقول 
یضع یدیه على المرضى فیشفیهم، هؤالء الذین هم مرضى روحًیا الذین یأتون تائبین. وال 

یزال هذا الطقس قائًما حیث یضع الكاهن یده على الرأس حین یصلي "تحلیالً " للتائب. 
 .Õ وضع األیدي على العریسین في الزواج لمباركتهماالقدیس إكلیمنضس االسكندريیذكر  .د

جاء في سفر األعمال "وضع األیدي" عند طلب حلول الروح القدس للمعمدین  .ه
)، وبقیت ٦: ١٩حدیًثً◌ً◌ا...ولما وضع بولس یدیه علیهم حّل الروح القدس علیهم (أع

4 Euseb. Vita Constant. 4: 61; Tertillian: De Coron, 3 PL 2: 79. 
5 Origen: In Jos., hom. 24: 1 PG 22: 940. 
6  De Laps. 16. 
7 Paedag 3: 11. 
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الكنیسة األولى تمارس هذا الطقس حتى استبدلته بمسحة المیرون، وٕان كان لألساقفة حق 
العودة لهذا الطقس عند الضرورة كما في حالة عماد السیدات فیضع األسقف یدیه علیهن 

 وینفخ في وجوههن نفخة الروح القدس.

أخیًرا فإن "وضع األیدي" ارتبط باألكثر بالسیامات الكنسیة، ففي سیامة الشمامسة قیل  .و
). وحین أفرز برنابا ٦: ٦"الذین أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا علیهم األیدي" (أع

). وعندما ٣: ١٣وشاول للخدمة قیل: "فصاموا حینئذ وصلوا ووضعوا علیهما األیادي" (أع
قدم الرسول بولس تعلیمات عن السیامة، قال: "ال تضع یًدا على أحد بالعجلة وال تشترك 

). كما قال: "اذكرك أن تضرم أیًضا موهبة اهللا التي فیك ٢٢: ٥تي١في خطایا اآلخرین" (
). هكذا صار "وضع األیدي" یحمل معنى "السیامة"، وال زالت ١٦: ١تي٢بوضع یدي" (

الكنیسة األرثوذكسیة والكاثولیكیة تتطلع بهذا المنظار اإلنجیلي، وفي كنیسة إنجلترا یعتبر 
 .Ö"وضع األیدي" هو الطقس الرئیسي في سیامة األساقفة

َوَأْوِقْفُه "نعود إلى إقامة یشوع بن نون عوض موسى النبي لنسمع الصوت اإللهي: 
. رأینا في سیامة الالویین )١٩" (عُقدَّاَم َأِلَعاَزاَر الَكاِهِن َوُقدَّاَم ُكلِّ الَجَماَعِة َوَأْوِصِه َأَماَم َأْعُیِنِهمْ 

) الدور اإلیجابي للكهنة والشعب في السیامة. فالشعب كما الكهنة ال تقفوا متفرجین ٨(أصحاح 
بل یلتزمون بالمساهمة في هذا العمل والتعاون معهم. 

، فإن )٢٠" (عاْجَعل ِمْن َهْیَبِتَك َعلْیِه ِلَیْسَمَع لُه ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئیل"یقول الرب: 
كان موسى یضع األیدي، لكن اهللا الذي وهب موسى روحه ومهابته هو الذي یهب یشوع ذات 

العطایا. 
إن كان یشوع یقام رئیًسا یقود الشعب إلى أرض الموعد، لكن في تعاون مع رئیس 

). األوریم والتمیم ویعنیان "األنوار ٢١الكهنة ألیعازار الذي یسأل له أمام الرب بقضاء األوریم (ع
) ٨:٨؛ ال٣٠: ٢٨والكماالت" غالًبا هما حجران كریمان في صورة رئیس الكهنة (خر

یستخدمهما في معرفة إرادة اهللا. إنهما یشیران إلى عمل الروح القدس الذي یهب اإلنسان إستنارة 
(األنوار) وكماال (الكماالت) فیسلك المؤمن في طریق الرب بغیر إنحراف. 

 

8 J. G. Duies: A Dict. of Liturgy and Woship, p 189. 
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 أعیاد وتقدمات دائمة –األصحاح الثامن والعشرون 
ال یقف االستعداد لدخول أرض الموعد واالستقرار فیها بعد فترة التجول في البریة 

على عمل اإلحصاء لتقسیم األرض، ووضع قوانین المیراث، وتعیین القائد الجدید الذي یدخل 
بهم إلى أرض الموعد ویقسم األرض، وٕانما أراد اهللا قبل دخولهم مباشرة أن یوضح مفهوم الراحة 

التي یتمتعون بها في األرض الجدیدة، إنها لیست راحة كسل وتراخي، بل راحة فرح مستمر 
خالل ذبائح المصالحة والحب المقدمة یومًیا كل صباح ومساء، وأسبوعًیا، وشهرًیا، وسنوًیا. أراد 

أن تكون حیاتهم أعیاد بغیر إنقطاع عالمة الفرح الدائم. 
 ٨ - ١ الذبائح الیومیة   – ١
 ١٠ – ٩ الذبائح األسبوعیة   – ٢
 ١٥ - ١١ الذبائح الشهریة   – ٣
 ٢٥ - ١٦ أعیاد سنویة: الفصح   – ٤
 ٣١ - ٢٦ أعیاد سنویة: عید الخمسین  – ٥

 الذبائح الیومیة – ١
 للصلیب لتفسیرنا لسفر – بتفاصیل طقوسها –أود أن أترك الحدیث عن رمزیة الذبائح 

الالویین إن سمح الرب وعشنا، حتى نتجنب التكرار واإلطالة. هذا ویالحظ أن األصحاحین 
 عدًدا ١٣ عدًدا، منها ٧١) وهما یتحدثان عن الذبائح والتقدمات المستمرة تحوي ٢٩، ٢٨(

 عدًدا یتحدث عن رائحة سرور للرب. هذا یبرز ٥٨یتحدث عن ذبیحة الخطیة، والباقي حوالي 
لنا ما أراد الوحي التركیز علیه في نظرتنا إلى ذبیحة الصلیب. فإن الصلیب غایته غفران 

خطایانا: "هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له 
)، فإن الجانب اآلخر المكمل له وله دوره الهام في حیاة الكنیسة وهو ١٦: ٣الحیاة األبدیة" (یو

أن الصلیب هو "رائحة سرور اآلب"، یشتم اهللا فیه رائحة رضا نحونا في المسیح یسوع. هذا 
لألسف ما یتجاهله الكثیرون في تعلقهم بالصلیب. إن كان الصلیب قد غفر خطایانا، ولكن ما 

 أنه نقلنا من حالة العداوة إلى حالة فرح اآلب بنا – بل إن صح التعبیر ما هو أهم –هو مكمل 
وسروره ورضاه عنا خالل ابنه. لهذا صار الصلیب ولیمة فرح وسرور، بل محفل مقدس فیه 

یضمنا اآلب إلى حضنه لنجد فیه موضًعا أبدًیا! هذا ما نلمسه في هذین األصحاحین. 
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َأْوِص َبِني ِإْسَراِئیل: ُقْرَباِني َطَعاِمي َمَع َوَقاِئِدي َراِئَحُة ُسُروِري بدأ الرب حدیثه هكذا: "
ُبوُه ِلي ِفي َوْقِتهِ  . قدم لهم هذه الوصیة ألن غالبیة الداخلین أرض )٢" (عَتْحَرِ◌ُصوَن َأْن ُتَقرِّ

الموعد لم یسمعوا الشرائع التي قد قدمت للشعب في بدء رحلتهم، إذ مات الجیل القدیم وجاء 
جیل جدید، لهذا أكد على تقدیم القرابین والذبائح في وقته. أما تأكیده "في وقته" فكان ضرورًیا 

ألنهم داخلین في حروٍب مع شعوب هذه األمم فال یظنوا أن هذه الحروب تعفیهم من التقدمات، 
وٕانما بالحري تجعلهم في حاجة إلى تقدیمات ألنها رائحة سرور الرب، بدونها ال یتمتعون بالغلبة 

والنصرة. 
إنها قرابینه وطعامه وقائده ورائحة سروره، هذه كلها تعبیرات تكشف عن شوق اهللا إلى 

اإلنسان، وسروره به خالل ابنه الحبیب الذبیح. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما یقدمه 
اإلنسان إنما لیس من عندیاته بل من عطایا اهللا له. إنها قربان الرب ووقائده. وقد جاءت 

الترجمة السبعینیة في أكثر وضوح: "احرصوا أن تقدموا لي في أعیادي عطایاي، هدایاي، 
على هذا هكذا: [إذ نرد إلى ربنا قدر البابا أثناسیوس الرسولي محرقاتي، رائحة سرور". ویعلق 

طاقتنا، وٕانما نرد إلیه ال من عندیاتنا بل من األشیاء التي أخذناها منه، التي هي نعمته، فهو 
یسألنا أن عطایاه التي وهبنا إیاها. وقد حمل شهادة بذلك، قائالً : "تقدموا لي عطایاي" ألن ما 

]. Ïتقدمونه لي كأنه منكم إنما قد نلتموه مني، إذ هو عطیة من قبل اهللا
، تقدیم خروفین حولیین كل یوم، خروف في الصباح وآخر بین بالمحرقة الدائمةبدأ 

العشاءین، وكأننا في حاجة إلى محرقة بال إنقطاع لكي نكون في مصالحة مع اهللا لیل نهار 
بغیر توقف. هذه هي المحرقة الدائمة أو "عید الرب الدائم" إنه یفرح ویسر بمصالحتنا معه كل 
أیام حیاتنا، نهاًرا ولیالً . لهذا بدأ بهذه المحرقة الدائمة كمقدمة التقدمات التي یوصینا بها كوقود 

). ٨"رائحة سرور الرب" (ع
: [العید األول للرب هو "العید الدائم"؛ حًقا إنه مطلوب تقدیم العالمة أوریجینوسیقول 

قربان في الصباح والمساء باستمرار بغیر إنقطاع. ففي تشریع األعیاد هنا لم یبدأ الرب بعید 
الفصح وال بعید الفطیر أو عید القربان المقدس، وال بأي عیٍد آخر، إنما وضع العید األول هو 
عید "المحرقة الدائمة". فهو یرید للذي یصیر إلى الكمال والقداسة أالَّ تكون له أیام أعیاد وأیام 

بدون أعیاد مقدسة هللا، وٕانما یحتفل بعیٍد دائم. الذبیحة التي یجب أن تقدم صباًحا ومساًءا 
باستمرار عیني ضرورة التفكیر في الناموس واألنبیاء الذین یمثلون الصباح، والتفكیر في 

1 Festal Letters 5: 4. 
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اإلنجیل الذي أعلن في المساء أي مجيء المسیح في آخر األیام. هذه هي اإلحتفاالت التي قال 
). إًذا یوجد عید للرب إن كنا نقدم الذبیحة ١٧: ٥تس ١عنها الرب: "ستبصرون أعیادي"  (

: ١٤١على الدوام، أي "نصلي بال إنقطاع"، إن كان رفع أیدینا إلیه یصعد كالبخور قدامه (مز
) في الصباح وذبیحة مسائیة في المساء. إذن اإلحتفال األول هو المحرقة الدائمة التي یجب ٢

على تالمیذ اإلنجیل أن یقدموها كما سبق فشرحناها. لكن تحولت أعیاد الخطاة إلى نوح كما 
) وأغانیهم إلى مراٍث . فال شك الخاطيء الذي یحتفل بیوم الخطیة ال یقدر ١: ٨یقول النبي (عا

أن یحتفل بعیدٍ . األیام التي یخطيء فیها ال یقدر أن یقدم الذبیحة األبدیة. فإنه ال یقدر أن 
یقدمها إالَّ إذا اتبع البّر واحترس من الخطیة، أما الیوم الذي یمارس فیه الخطیة فال یقدم للرب 

 ].Ðالذبیحة األبدیة

  الذبائح األسبوعیة– ٢
إن كان اهللا یرید أن تكون كل أیامنا أعیاًدا له یفرح فیها بنا خالل ذبیحة ابنه الوحید 

فیستقبل صلتنا النهاریة واللیلیة، وال یكون في أیامنا یوم واحد غیر عید، فإنه أقام لنا أیًضا عیًدا 
). ٩: ٤أسبوعًیا هو "عید السبت" أو "عید الراحة"، لهذا یقول: "إذا بقیت راحة لشعب اهللا" (عب

قلنا أن الرب استراح في الیوم السابع ال بتوقفه عن العمل بل بفرحه باإلنسان وراحته، 
ونحن أیًضا إذ نتمتع بیوم األحد، یوم قیامة السید المسیح كیوم الراحة، إذ نجد في ذبیحته غیر 

المتوقفة سّر تمتعنا بالحیاة المقامة فنستریح في اهللا الذي أقامنا معه وأجلسنا في السمویات 
ویستریح اهللا فینا إذ یجد له فینا موضًعا. 

یبقى األحد عیًدا أسبوعًیا، سبًتا حقیقًیا هللا والكنیسة، أو هللا ولإلنسان في المسیح یسوع 
المقام من األموات إلى أن نلتقي معه وجًها لوجه یوم الراحة العظیم حین یتمتع جسدنا بالقیامة 

جدیدة ویوجد اإلنسان مع اهللا ممجًدا في أحضانه. وكأن كل روحیة من األموات ویحمل طبیعة 
: [السبت الحقیقي العالمة أوریجینوسأعیادنا الحالیة هي عربون للعید األبدي، أو كما یقول 

الذي فیه یستریح اهللا من كل أعماله یكون في الدهر اآلتي، حین تنهزم اآلالم واألحزان 
والتنهدات ویكون اهللا هو الكل في الكل. في هذا السبت یهبنا اهللا أن نعّیده معه، ونحتفل به مع 

]. Ñمالئكته القدیسین بتقدیم ذبیحة التسبیح وٕایفاء النذور التي نطقت بها شفاهنا هنا

2 Origen: In Num., hom. 23. 
3 In Num., hom. 23. 
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ُمْحَرَقُة ُكلِّ َسْبٍت َفْضًال َعِن الُمْحَرَقِة "في هذا العید األسبوعي كان الشعب یلتزم بتقدیم 
. إنها ذبیحة واحدة غیر متكررة، لكنها ذبیحة المسیح القائمة والفعالة )١٠" (عالدَّاِئَمِة َوَسِكیِبَها

بغیر إنقطاع تجتمع حولها الكنیسة یوم األحد أحتفاًال براحة القیامة بجانب ذبائح الحب الیومیة 
من صلوات وتسابیح تقدم خالل الصلیب! 

 الذبائح الشهریة – ٣
) مع ذبیحة ١٣في رأس كل شهر نحتفل بعید الرب فیه تقدم محرقة رائحة سرور (ع

) فضًال عن المحرقة الدائمة الیومیة صباًحا ومساًءا. ١٥خطیة للرب (ع
 مع أنه إذ یتكلم عن السبت یلذ له أن )١١" (عُرُؤوِس ُشُهوِرُكمْ "ویالحظ هنا قوله 

) وكأنه یعتز بها كسّر فرحه هو، أما ٢: ٢٦، ٣٠، ١٣: ١٩؛ ال١٣: ٣١یقول "سبوتي" (خر
. حًقا ما أجمل أن یدعو اهللا Ò)٣٥: ٢٦في حالة صنع الشّر فیود أن یدعوها "سبوتكم" (ال

السبت "سبوتي"، واألعیاد "أعیادي" والتقدمات "تقدماتي" ألنها كلها تشیر إلى الدخول إلى الراحة 
األبدیة والعید الدائم وتقدمة السید المسیح األبدیة، فیها یستریح اهللا في اإلنسان كما اإلنسان في 
أحضان اهللا، أما الشهور فیدعوها "شهوركم"، ألن الشهر یشیر إلى الزمن المتغیر من شهٍر إلى 

شهر، هذا الذي ینتهي بنهایة العالم. من أجلنا ُخلق الزمن بوجود الكواكب، ومن أجلنا تنتهي 
في نهاٍر واحد بال إنقطاع یكون فیه الشمس نوجد األزمنة وال یعود هناك شهور وسنوات بل 

التي ال تغیب، یوم سبٍت غیر منقطع، یوم راحة أبدیة. 
مع بدء شهورنا نحتفل بعیٍد ثالث للرب بجانب العید الدائم وعید السبت فیه نفرح 

 على هذا العید بقوله: العالمة أوریجینوسبالرب الذبیح الذي وهبنا "الحیاة األبدیة" فیه. یعلق 
[األحتفال الثالث هو عید الهالل، الیوم الذي فیه أیًضا تقدم ذبیحة. یكون هذا األحتفال عند 
ظهور القمر من جدید. نقول أن القمر صار جدیًدا عندما یقترب جًدا من الشمس بإتصاله 

به...أي منفعة لإلحتفال بعید الهالل الجدید؟ إنه یعني إقتراب القمر من الشمس جًدا ویتحد بها، 
المسیح هو "شمس البرّ " والهالل یعني كنیسته الممتلئة من نوره، تتصل به وتتحد معه بقوة، 

). إنها تحتفل بعید الهالل إذ ١٧: ٦كو١كقول الرسول "وأما من التصق بالرب فهو روح واحد" (
تصیر جدید بتركها اإلنسان العتیق ولبس اإلنسان الجدید بحسب اهللا في البّر وقداسة الحق 

). بهذا یستحق اإلحتفال بعید التجدید أو عید الهالل...النفس التي اتحدت باهللا ٢٤: ٤(أف

Ò  ٣١راجع للمؤلف: سفر الخروج، األصحاح. 
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أي اإلنشغال بأمر دنیوي أو شهوة إعجاب أرضي وعرفت بهاءه ونوره، التي لیس لدیها فكر 
الناس بها، هذه التي سلمت نفسها لنور الحكمة وحرارة الروح وأصبحت غیر مادیة بل روحیة، 
ال یمكن أن یراها البشر وال هي تتعلق بنظرات البشر بها، ال یدرك اإلنسان الطبیعي اإلنسان 

الروحي وال یصل إلیه؛ مثل هذه النفس تستحق بحق أن تحتفل بالعید وتقدم ذبیحة الهالك للرب 
]. Óالذي جددها

 أعیاد سنویة: الفصح – ٤
قدم الرب لهم مجموعتین من األعیاد السنویة، مجموعة یحتفل بها مع بدء السنة، 
ومجموعة أخرى تبدأ بالنصف الثاني من السنة أي الشهر السابع. ففي النصف األول للسنة 

یحتفل بعید الفصح (الیوم الرابع عشر من الشهر األول) وعید الباكورة أو الخمسین (البنطقستي) 
أو عید الفصح أو عید العبور فتحدثنا عنه قبًال في األصحاح الثاني عشر من سفر الخروج، 

واألصحاح التاسع من سفر العدد. 
ركز هنا على سبعة أیام الفطیر حیث یمتنع عن أكل الخمیر واستعماله لكي تبدأ سنة 

: [تستحق أن تحتفل بهذا العید إن العالمة أوریجینوسجدیدة ال ترتبط بالخمیر العتیق. یقول 
) والخطیة، محتفًظا بفطیر اإلخالص والحق. فإنه ٨: ٥كو١نزعت من نفسك كل خمیر الشّر (

ال یلیق بنا أن نتخیل أن اهللا القادر على كل شيء یشرع لإلنسان قوانین تخص إستخدام 
) إن كانت قد نست أن تكنس ما عندها ١٣: ٩الخمیر، ویقوم بقطع تلك النفس من شعبها (عد

من خمیر...لكن ما یكرهه اهللا وبحق هو خمیر الروح الشریرة المتذمرة والظالمة، هذه التي 
اختمرت بخمیرة الشرّ . هذا هو ما یریده اهللا من النفس، فإنها إن لم تنزع هذه الخمیرة من 

مسكنها تقطع!...فإن الذي یترك في نفسه أقل بذرة للشّر یزداد سوًءا من یوم إلى یوم ویزداد 
 ].Ôشًرا. فإن أردت اإلحتفال بعید الفطیر مع اهللا فال تترك في نفسك أقل خمیرة للشرّ 

: [إًذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة وال بخمیرة الشّر والخبث البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
). وٕاذ نخلع اإلنسان العتیق وأعماله، نلبس اإلنسان ٨: ٥كو١بل بطیر اإلخالص والحق (

)، ونلهج في ناموس اهللا نهاًرا ولیًال، بعقل متضع ٢٤، ٢٢: ٤الجدید المخلوق حسب اهللا (أف

5 In Num., hom. 23. 
6 Ibid. 
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وضمیر نقي. لنطرح عنا كل ریاء وغش، مبتعدین عن كل كبریاء ومكر. لیتنا نتعهد بحب اهللا 
]. Õومحبة القریب، لنصبح خلیقة جدیدة، متناولین خمًرا جدیًدا إًذا لنحفظ العید كما ینبغي

 في الفطیر رفض الخمیرة القدیمة وقبول الجدید، فیكون لنا القدیس أغسطینوسیرى 
الحیاة الجدیدة والتسبیح الجدید...الخ: [إن كان لنا حیاة جدیدة فلنغن أغنیة جدیدة وننشد للرب 

.] Öتسبحة جدیدة

 أعیاد سنویة: عید الخمسین – ٥
ألجل تقدیس الزمن، لتكون أیام اإلنسان كلها مقدسة للرب، جعل الرب عند الیهود 

الیوم األخیر أو السابع "سبت للرب" فبتقدیس الیوم السابع یتقدس األسبوع كله، ألن كلمة أسبوع 
تأتي من رقم "سبعة" خاصة في العبریة إذ یدعى "شبوع" أي "سبعة" 

وقدس الرب األسابیع بإقامة "عید األسابیع" الذي هو عید الخمسین ألنه بعد سبعة 
أسابیع من بدء الحصاد ویحسب سبًتا للرب. كان عیًدا مرتبًطا بالزراعة، ولما كان من الصعب 
تحدید یوم الحصاد، لهذا استقر األمر أن یحسب من عید الفصح، فصار یوم الخمسین من عید 

)، بل یقدمون للرب من ١٥: ٢٣الفصح. في هذا العید یظهر الشعب أمام اهللا غیر فارغین (خر
ُبوَن َتْقِدَمًة َجِدیَدًة ِللرَّبِّ ِفي َأَساِبیِعُكمْ "الحصاد الجدید، لهذا یقول:  . ما هي )٢٦" (عِحیَن ُتَقرِّ
: [ال یلیق بك أن تدخل بیت اهللا بدون القدیس یوحنا الذهبي الفمهذه التقدمة الجدیدة؟ یقول 

ذبائح، فال تذهب اإلجتماع غیر مصطحب إخوتك، فإن هذه الذبیحة والتقدمة أفضل من تلك، 
]. في یوم الخمسین حل الروح القدس على التالمیذ في ×متى قدمت اهللا نفًسا معك في الكنیسة

علیة صهیون الروح الناري القادر أن یجتذب تقدمات جدیدة للرب، فقد قدم بطرس الرسول في 
). هذه هي تقدمة المؤمنین في عید األسابیع، ٤١: ٢ذلك الیوم نحو ثالثة آالف نفًسا للرب (أع

الدخول بالنفوس المتعبة لتستریح في أحضان الرب. 
 

7 Paschal Epis. 1. 
8 On ??. 40: 14. 
9 To those who had not attended the assembly, 4. 
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 أعیاد وتقدمات دائمة –األصحاح التاسع والعشرون 
یكمل الرب حدیثه عن األعیاد والتقدمات فیذكر هنا المجموعة الثانیة من األعیاد 

السنویة، التي تقام في النصف الثاني من السنة، مع ختام عن التقدمات الشخصیة التي یقدمها 
اإلنسان دون إلتزام بوصیة معینة. 

 ٦ - ١ یوم الهتاف العظیم   – ١
 ١١ - ٧ یوم الكفارة    – ٢
 ٣٨ - ١٢ عید المظال    – ٣
 ٤٠ - ٣٩ التقدمات الشخصیة   – ٤

 یوم الهتاف العظیم – ١
في الشهر السابع یحتفل بثالث أعیاد عظام مترابطة مًعا: عید األبواق أو الهتاف، 

وعید الكفارة، وعید المظال. أما إختیار هذا الشهر لهذه األعیاد فسّره اآلتي: 
كما تقدس أیام األسبوع یتقدس الیوم السابع، وتقدس األسابیع بتقدیس عید األسابیع في  .أ

األسبوع السابع، هكذا أیًضا تتقدس الشهور بإقامة هذه األعیاد الثالثة في الشهر السابع، 
وكأنها سبت الشهور. لقد حرص الرب على تقدیس كل ما هو سابع من الزمن على كل 

 المستویات.

یسمى هذا الشهر عند الیهود "تشري" أي "تشرین األول" (أكتوبر) وهو بدء السنة المدنیة،  .ب
 سماه الحاخامیة یوم میالد العالم.

كانت هذه الفترة هي فترة راحة بالنسبة للعاملین في الزراعة. ما بین الحصاد وبذر البذور،  .ج
 وكأن اهللا أراد أن یفرغهم للعبادة المفرحة في هذه الفترة.

كما یبدأ اهللا السنة بالفصح في الشهر األول عالمة أن اهللا هو الذي عبر بهم من العام  .د
الماضي لیدخل بهم إلى عام جدید، رمز عبورنا من الحیاة الزمنیة إلى الحیاة األخرى، 

هكذا أراد أن یقدس الشهر السابع أي عند نصف السنة لكي یشعر اإلنسان أن اهللا بدأ هو 
 یكمل إلى التمام. فال یكفي أن نقدم بكور حیاتنا وٕانما نسلمه كل الحیاة لیقودها بنفسه.

 أو عید الهتاف العظیم فإنه یدعى محفًال مقدًسا حیث تضرب لعید األبواقأما بالنسبة 
األبواق، كأن اهللا یعلن لشعبه أن یستعدوا للعیدین العظیمین والمتكاملین مًعا: عید الكفارة العظیم 
وعید المظال. وبحسب التقلید الیهودي ال یضرب في هذا الیوم بالبوقین الفضیین المذكورین في 
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األصحاح العاشر بل بالشوفار أي قرن الكبش الذي كان یستخدم في مناسبات خاصة مهیبة 
). ٦مثل المناداة بسنة الیوبیل (یش

 یوم الكفارة – ٢
في العاشر من الشهر السابع یكون لهم محفل مقدس فیه یتذللون، فیه یقربون محرقة 

). هكذا یمتزج تذللهم بالفرح إذ یسر اهللا بهم ال من أجل تذللهم ولكن من ٨للرب رائحة سرور (ع
أجل المصالحة التي تتحقق بینه وبینهم خالل المحرقة في یوم الكفارة العظیم. 

: ٢٣، ١٦تحدث سفر الالویین في شيء كبیر من التوسع عن هذا الیوم العظیم (ال
)، فهو یوم صوم واتضاع وتكفیر عن خطایا الشعب كله لكن دون أن ینسى أن یكفر ٣٢-٢٦

رئیس الكهنة عن نفسه أیًضا. األمر الذي استلفت نظر الرسول بولس في مقارنته بین السید 
ورئیس الكهنة عینها المسیح رئیس الكهنة األعظم الذي بال خطیة دخل بنا إلى السموات 

الیهودي الذي یدخل ظل السمویات مرة في السنة بعد تقدیم دم عن نفسه كما عن جهاالت 
). وٕانني أرجو أن أعود إلى تفاصیل طقسه في دراستنا لسفر ٢٨-٢٤، ١٢-١: ٩الشعب (عب

. إن شاء الرب وعشناالالویین 

 عید المظال – ٣
إن كان عید الكفارة هو عید صوم وتذلل فإن عید المظال الذي یلحقه في الخامسة 
عشر من نفس الشهر ویستمر ثمانیة أیام هو عید الفرح والتهلیل. إن كان الكفارة یشیر إلى 

الصلیب لهذا ارتبط بالصوم والتذلل، فإن عید المظال یشیر إلى ثمار الصلیب بما یحمله من 
قوة قیامة وصعود وتمتع بالروح القدس. فإستمرار العید ثمانیة أیام إنما یشیر إلى الحیاة المقامة 

أي الحیاة األخرى، إذ الیوم الثامن هو الیوم األول بعد األسبوع، أي الدخول في أسبوٍع جدید. 
) وكانوا یسكنون ١٦: ١٦في هذا العید یلتزم كل رجل أن یظهر أمام الرب في الهیكل (تث

خیاًما ینصبونها أثناء العید في ساحات المدینة وعلى سطوح البیوت وأفنیتها وفي دور الهیكل 
) وعلى الجبال المجاورة ألورشلیم، بهذا كان قمة األعیاد إذ یشیر إلى إنطالق ١٦: ٨(نح

الكنیسة خارج المسكن األرضي. وكانت الشریعة تقرأ كل سبع سنین أمام الشعب في میعاد سنة 
). وقد أدخلت مراسیم كثیرة للعید بجانب الذبائح ١٣-٩: ٣١األبراء في عید المظال (تث

. ففي وقد ذبیحة الصباح إن سمح الربوالتقدمات التي نتحدث عنها في دراستنا لسفر الالویین 
كان الشعب یحمل سعف النخیل وأغصان اآلس والصفصاف والفاكهة ویطوفون حول المذبح 
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 كما ظهرت عادة أخرى وهي أن كاهًنا یمأل وعاًء Ïمرة كل یوم، وسبع مرات في الیوم السابع
ذهبًیا من ماء بركة سلوام ویحمله إلى الهیكل عند الذبیحة الصباحیة والمسائیة كل یوم من أیام 
العید، فیستقبلونه بهتاف البوق وكلمات إشعیاء النبي "فتسقون میاًها بفرٍح من ینابیع الخالص" 

). ولعل رب المجد قد أشار إلى هذا بقوله "إن عطش أحد فلیقبل إلّي ویشرب. من آمن ٣: ١٢(
). وكأن السید قد وجه ٣٨-٣٧: ٧بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حّي (یو

أنظارهم إلى الروح القدس الذي یتقبلونه في داخلهم. واعتادوا أیًضا في المساء الالحق ألول یوم 
في العید أن یضیئوا دار النساء من منارتین عالیتین تحمل كل منهما أربعة مصابیح كبیرة فتلقي 

بنورها على المدینة إشارة إلى عمل الروح القدس "اإلستنارة الداخلیة". 
كأن عید المظال هو عید الفرح والقیامة واإلنطالق نحو السمویات خالل التمتع بالروح 

القدس الذي یفجر ینابیع میاه حیة في داخلنا وینیر بصیرتنا الداخلیة. 
إستخدام المظال أیًضا یشیر إلى حالة الشعب بعد إنطالقه من أرض العبودیة ورحیله 

: القدیس أغسطینوسفي البریة في خیام لیعبر إلى أورشلیم مدینة الملك العظیم. وكما یقول 
[نحن اآلن قبل أن ندخل أرض الموعد، أعني الملكوت األبدي نعیش في البریة في 

مظال...اإلنسان الذي یدرك أنه عابر في هذا العالم یكون في مظال. هذا اإلنسان یفهم أنه 
]. Ðراحل في مدینة غریبة إذ یرى نفسه یئن إشتیاًقا إلى وطنه

أما بالنسبة للذبائح والتقدمات في هذا العید فیالحظ اآلتي: 
 ١٥ ثوًرا و٧١◌ً : كثرة الذبائح والتقدمات ففي أیام العید یذبح كمحرقت سرور للرب أوال

 خروًفا حولًیا صحیًحا...الخ. فبقدر ما یزداد الفرح تعلن الذبیحة بصورة، ألنه فرحنا ١٠٥كبًشا و
إنما ینبع عن مصالحتنا مع اهللا خالل ذبیحته، وسروره بنا من خاللها! بمعنى آخر كلما إكتشفنا 

قوة الذبیحة إنما ننعم بالفرح السماوي! 
: إن كان فرح العید یبعث فیهم تقدیم ذبائح وتقدمات لكن دون تجاهل للمحرقة ثانًیا

الدائمة الیومیة في الصباح والمساء، وكأن العید وهو یدفعنا باألكثر للتمتع بالشركة مع اهللا 
وممارسة عبادتنا اللیتورچیة ال یعني توقفنا عن تداریب حیاتنا الیومیة. 

1  Joseph. Antiq. 
2 On the Gospel of St. John, Tr 28: 9. 
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: في أیام العید ال تختلف الذبائح فیما عدا الیوم الثامن حیث اإلعتكاف، أما عدد ثالثًا
) بتناقص ثور واحد كل یوم عن الیوم ٧) وینتهي في الیوم السابع برقم (١٣الثیران فیبدأ برقم (

السابق له. 
: یقدم كل یوم ذبیحة خطیة كما في سائر األعیاد ملتحمة مع المحرقات وقود رابًعا

رائحة سرور للرب...وكأن سرور اآلب بنا یلتحم مع غفران خطایانا خالل العمل الخالصي 
الواحد: الصلیب! 

 التقدمات الشخصیة – ٤
بجانب هذه الذبائح والتقدمات الجماعیة على مستوى كل یوم وكل أسبوع وكل شهر 

وكل سنة توجد النذور والتقدمات والسكائب والذبائح التي یقدمها اإلنسان بإرادته الشخصیة، 
لیلتحم العمل الجماعي مع الشخصي وعبادة الجماعة مع عبادة كل عضو فیها. 
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 النذور –األصحاح الثالثون 
إذ ختم حدیثه عن التقدمات والذبائح بالتقدمات الشخصیة أراد أن یوضح مدى التزام 
المؤمن بنذوره ممیًزا بین الرجل الناضج وبین االبنة التي تحت وصایة أبیها والزوجة المطیعة 

لرجلها. 
 ٢ - ١ نذر الرجل    – ١
 ٥ - ٣ االبنة في بیت أبیها   – ٢
 ٨ - ٦ الزوجة في رعایة رجلها  – ٣
 ١٦ - ٩ األرملة والمطلقة   – ٤

 نذر الرجل – ١
َفال َیْنُقْض َكالَمهُ . َحَسَب ُكلِّ َما َخَرَج ِمْن َفِمِه "المبدأ العام في النذر أن ملتزم بالنذر 

. هذا النذر أو القسم یلتزم به ما دام "للرب"، فهو ینذر نذًرا یلیق بالرب فیه طاعة )٢" (عَیْفَعلُ 
لوصایاه، وٕاالَّ فال یحسب هذا نذًرا أو قسًما یخضع لما ورد في هذا األصحاح. 

 أن العبارة هنا جاءت في األصل تكرر كلمة "الرجل" العالمة أوریجینوسوقد الحظ 
، وهو یتساءل سبب تكرار الكلمة، وفي نفس الوقت "َرُجٌل َرُجٌل َنْذرًا ِللرَّبِّ الِإَذا َنَذَر "مرتین: 

یجیب بأن هذا یشیر إلى مبدأ روحي هام. وهو أن الناذر نذًرا إنما هو "الرجل رجل" أي إنسان 
یحمل في داخله "اإلنسان الجدید" أو "اإلنسان الداخلي". فإن اإلنسان ال یقدر أن یقدم للرب 

شیًئا، وال یفي له نذًرا ما لم یحمل في داخله اإلنسان الجدید الذي یحمل إمكانیات روحیة تفرح 
اهللا؛ إذ یقول: [ال تستطیع أن تقدم للرب نذوًرا دون أن نملك في أنفسنا أو في طبیعتنا شیًئا 

نقدمه. اإلنسان الخارجي ال یمكنه أن یقبل ناموس اهللا وال أن یقدم بنفسه نذوًرا، إذ ال یمكن أن 
یوجد لدیه ما یكون الئًقا بالرب. وعلى العكس، اإلنسان الداخلي له في طبعیته (الجدیدة) ما 

، فیه تتجدد صورة اهللا. عندما والمعرفةیقدمه للرب، إذ فیه تتركز كل الفضائل ومجموعة العلم 
ینال الصورة التي وهبه اهللا إیاها في البدء، عندما یحیي الفضائل، وعندما یعود إلى جماله 

األول، حینئذ یقدر أن یقدم للرب نذوًرا، فال نسمیه "الرجل" بل یدعى "الرجل رجل" إن لم ُیهذب 
اإلنسان الداخلي ونحافظ علیه ونزینه بالفضائل ونهیئه بالعادات الصالحة وندربه بالتداریب 

اإللهیة، وٕان لم یبحث عن حكمة الرب ویجتهد في معرفة الكتب المقدسة، ال یمكن أن یدعى 
"الرجل رجل" بل "الرجل" فقط، أو "اإلنسان الجسداني"...إن رأینا اإلنسان الداخلي الذي فینا 
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مختبيء تحت أوساخ الخطایا وعفونة الرذائل یجب علینا أن نسرع في تخلیصه من األدناس 
وانتزاعه من نجاسة الجسد والدم وٕاقناعه بالتوبة لیتذكر اهللا ویأمل في الخالص...هكذا نستطیع 

]. Ïأن نقدم النذور للعلي ونسمى "الرجل رجل"
هذا عن اإلنسان مقدم النذور، لكننا نتساءل: ما هو النذر الذي یطلبه الرب؟ یجیب 

: [ماذا یطلب منك الرب إلهك إالَّ أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه العالمة أوریجینوس
). إن كنا ال نقدم له أوًال ١٢: ١٠وتحبه، وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك؟! (تث

فال نأخذ منه...إن أعطیتم المجد هللا فستنالون مجًدا، ألن اهللا نفسه یقول: "أكرم الذین یكرمونني" 
). أما من جهتي فأقول أنه إذا قدمنا طهارة أقصد طهارة الجسد ننال منه طهارة ٣٠: ٢صم١(

: ٢كو١الروح. وٕان سلمناه فكرنا فهو یقدم لنا فكره ككلمات الرسول "أما نحن فلنا فكر المسیح" (
١٦(Ð .[

إًذا اهللا یرید القلب كامًال، یطلب أعماقنا وحبنا وجهادنا فال ینسى تعب المحبة، یأخذ 
مما له فینا نذًرا لیرده لنا مضاعًفا. نعطي لذلك مثاًال في حیاة موسى حین أعلن حبه هللا ولشعبه 

). قدم موسى النبي حًبا إذ ١٥: ٣٣بإصراره "إن لم یسر وجهك فال تصعدنا من ههنا" (خر
صمم إالَّ یتحرك ما لم یحتل الرب مكانه وسط شعبه، وكأنه یقول هللا: لك في وسطنا موضع 

: ٣٣من یقدر أن یحتله غیرك؟!، لهذا بعد قلیل یقول الرب لموسى: "هوذا عندي مكان" (خر
). رّد اهللا الحب بالحب! وعلى العكس حینما حمل إسرائیل في قلبه أصنام األمم عوض ٢١

محبة اهللا، وذهبوا یسألون النبي، قال الرب: "أنا الرب أجیبه حسب كثرة أصنامه، لكي آخذ بیت 
)، حتى یرجعوا عن أصنامهم. ٥: ١٤إسرائیل بقلوبهم" (خر

: ١صم١وفي العهد القدیم نذرت حنة للرب ثمرة بطنها وكرست صموئیل للهیكل (
)، ولألسف نذر یفتاح أن الخارج من أبواب بیته للقائه عند رجوعه من معركته مع بني ٢٤-١١

عمون یصعده محرقة للرب، وٕاذا بالخارجة للقائه ابنته الوحیدة كانت تستقبله بدفوف ورقص 
). وآخرون قدموا بیوت ٣٠-٣٠: ١١فمزق ثیابه وامتأل حزًنا وكدًرا وقدمها محرقة (قض

وحیوانات نذًرا للرب. أما السید المسیح فقدم حیاته نذیًرا لآلب، حامًال صلیبه ذبیحة حب للبشریة 
ووقود رائحة سرور لآلب. فاشتمه اآلب رائحة رضا عن البشریة المؤمنة والمقدسة فیه. ونحن 

أیًضا إذ نحمل هذا النذیر الفرید في داخلنا نقبل سمات نذره فینا، فنحمل صلیبه في داخلنا 

1 In Num., hom. 24. 
2 Ibid. 
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ونقدم حیاتنا كاملة هللا، فال نعیش بعد لذواتنا بل هللا الذي إفتدانا. أما عالمة نذورنا فهو: "مع 
)، "إن كنا قد متنا معه فسنحیا معه ٢٠: ٢المسیح صلبت فأحیا ال أنا بل المسیح یحیا فيّ " (غل

). ١١: ٢تي٢أیًضا" (

 االبنة في بیت أبیها – ٢
إذا نذرت ابنة نذًرا وهي في بیت أبیها وسمع أبوها النذر ولم ینتهرها في نفس الیوم 
تلتزم االبنة بكل ما نذرته. هذا هو حال كنیسة العهد القدیم التي كانت أشبه بفتاة قاصرة في 

بیت أبیها. لقد نذرت نذًرا حین سمعت وصایا الرب وشرائعه فقالت بلسان "جمیع الشعوب 
). وصارت الكنیسة ملتزمة أن ٣: ٣٤بصوٍت واحد...كل األقوال التي تكلم بها الرب نفعل" (خر

تحقق هذا النذر، لكنها لألسف كسرته، ألن الجمیع وجدوا كاسرین للوصیة. 

 الزوجة في رعایة رجلها – ٣
إذا نذرت زوجة نذًرا وهي في بیت رجلها وسمع النذر ولم ینتهرها في نفس الیوم تلتزم 
بكل ما نذرته، إنها حال كنیسة العهد الجدید التي صارت عروًسا للرب، التزمت أن تقدم حیاتها 
مقدسة له. حًقا إنها لن تستطیع أن تفي بالنذر إالَّ بروح عریسها الذي نالته في داخلها لیقدسها 

على الدوام ویهیئها للعرس األبدي. 

 األرملة والمطلقة – ٤
أظن أن األرملة والمطلقة تشیران إلى النفوس التي رفضت اإلیمان وحرمت من بیت 

عریسها...فهل تقدر أن تفي بنذرها؟! 
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 حرب ختامیة –األصحاح الحادي والثالثون 
أمر اهللا موسى أن یقاتل المدیانیین الذین أجروا نسوة شریرات لعثرة بني إسرائیل، وذلك 

كآخر فصل في جهاد موسى النبي. 
 ٧ - ١ مقاتلة المدیانیین   – ١
 ٨ قتل الملوك وبلعام   – ٢
 ١٢ - ٩ الغنائم    – ٣
 ٢٠ - ١٣ قتل النساء الشریرات   – ٤
 ٢٤ - ٢١   والثیاب تطهیر المعادن – ٥
 ٥٤ - ٢٥ توزیع الغنائم    – ٦

 مقاتلة المدیانیین – ١
أراد اهللا أن یختم موسى النبي حیاته حیاته وجهاده بحرب غایتها "التقدیس" بإبادة 

العثرة التي حطمت الشعب. لم یكن هدف الحرب هجومًیا وال سلب غنائم لكنه أراد قتل الذین 
إنصاغوا لكلمات بلعام فأجروا نساء یحاربن الشعب بجمالهن والتنجس معهن یجب أن یقاتلوا 
حتى ال تتكرر العثرة. وكان ذلك إشارة إلى ضرروة بتر العثرة في حیاة المؤمنین حتى یعیشوا 

بروح الغلبة والنصرة. 
هذا هو نهایة كل عمل موسى قبل أن یصعد إلى جبل عباریم ویرى األرض المقدسة 
من بعید. إنه غایة عمل الناموس یكشف العثرة ویسند في الجهاد ضدها لكنه ال یقدر أن یهب 
البّر وال أن یعبر بالمؤمنین إلى حدود األرض المقدسة. إنه یبعث فینا روح الجهاد ویرتفع بنا 

خالل الظل والرمز لنرى السموات من بعید، لكنه عاجز أن یحملنا إلیها. 
أما مالمح هذا الجهاد الروحي المقدس فهو:  

: [العثرات التي ألقیت ألبناء إسرائیل العالمة أوریجینوس◌ً : نزع العثرة: یقول أوال
سببها مكیدة المدیانیین، الذین إستأجروا النساء لسلب قلوبهم حتى یخطئوا أمام الرب، فكابد بنو 

إسرائیل عقاًبا على إرتكابهم الخطیئة، أما المدیانیون إذ سببو السقوط في الخطیئة صاروا 
موضع عقوبة أشد، نتعلم من هذا أننا إذ نعثر اآلخرین فیسقطوا نكون في حالة أشر من إرتكابنا 

الخطیئة هذا ما یعلمنا إیاه الرب بقوله: "خیر له لو طّوق عنقه في حجر وطرح في البحر من 
)]. ٢: ١٧أن یّعثر أحد هؤالء الصغار (لو
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: حین سقط الشعب في الخطیئة انهزم إسرائیل بغیر محاربین ظاهرین، إذ ال ثانًیا
نسمع عن حرب بینه وبین المدیانیین والموآبیین، لكن أربعة وعشرون ألًفا ماتو بالوبأ بغیر حرٍب 

). أما اآلن ١١: ٢٥). ولوا غیرة الكاهن فینحاس على المقدسات لفني الشعب كله (٩: ٢٥(
وقد تقدس الشعب فال حاجة لخروج رجال الحرب البالغین أكثر من ستمائة ألف رجل وٕانما 

یكفي إختیار ألف رجل عن كل سبط لیخرج اإلثنا عشر ألف رجل فیلغلبوا وینتصروا. فهي لیس 
حرب العدد الكبیر وال اإلمكانیات الحربیة من أسلحة وتخطیطات عسكریة، إنما هي قوة التقوى 

: [لم یحصل على النصرة بكثرة عدد العالمة أوریجینوسوالقداسة على الشّر والخطیئة. یقول 
الجند وٕانما بواسطة بّره وتقواه...فقد قیل: إذا إتبعوا ناموس الرب، واحد فقط یطارد ألًفا واثنان 

). هكذا ترى أن قدیًسا واحًدا فقط في صلواته یكون أقوى من ٨: ٢٦یجعالن ألفین یهربون (
جیش ال یحصى من األشرار. صالة البار تخترق السماء، فیكف ال نحصل على النصرة على 

)، فأننا إن وجدنا واحتفظنا به ٣٣: ٦األرض؟ لهذا یلزمك أن تبحث أوًال عن بّر اهللا (مت
ُنخضع جمیع األعداء بشرط أن نكون البسین "درع البرّ " ممنطقین أحقائنا بالحق، نحمل خوذة 

الخالص وسیف البّر، ونحمل فوق الكل ترس اإلیمان الذي به نقدر أن نطفيء جمیع سهام 
)...بهذه األسلحة ینهزم كل معسكر الشیاطین وجیشه ونرنم ١٧-١٤: ٦الشریر الملتهبة (أف

بثقة قائلین: "إن نزل علّي جیش ال یخاف قلبي، وٕان قامت علّي حرب ففي ذلك أنا مطمئن" 
]. Ï)٣: ٢٧(مز

) یشیر إلى ملكوت اهللا على األرض، حیث یملك الثالوث ١٢: إن كان رقم (ثالثًا
) یشیر إلى الحیاة السماویة ألن ١٠٠٠) فإن رقم (٤ x ٣القدوس في كل جهات المسكونة (

) یشیر إلى ملكوت اهللا السماوي على ١٢،٠٠٠یوًما عند الرب كألف سنة. إذن فالرقم (
األرض، هذا الذي له الغلبة على روح الشّر والعثرة. من ینضم إلى العضویة في مملكة المسیح 

الروحیة، حامًال السمات السماویة ینهزم أمامه إبلیس وكل جنوده. 
: لم نسمع في هذه الحرب عن قیادات عسكریة وال إستعدادات باألسلحة لكننا رابًعا

َفَأْرَسلُهْم ُموَسى َألفًا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِإلى الَحْرِب ُهْم َوِفیَنَحاَس ْبَن َأِلَعاَزاَر الَكاِهِن ِإلى الَحْرِب "نقرأ: 
. كانت طاقات الحرب هي األلف رجل أي الحیاة )٦" (عَوَأْمِتَعُة الُقْدِس َوَأْبَواُق الُهَتاِف ِفي َیِدهِ 

السماویة التي تسمو على الخطیة وترتفع فوق كل إغراءاتها، تحت قیادة فینحاس الكاهن الغیور 

1 Ibid. 
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على مقدسات اهللا الذي یشیر إلى العبادة الناریة بالروح القدس والملتهبة بال إنقطاع، وأمتعة 
القدس خاصة تابوت العهد الذي یشیر إلى حضرة اهللا كسّر تقدیسنا ونصرتنا، وأبواق هتاف 
تشیر إلى كلمة اهللا إذ هي "حیة وفعالة وأمضى من كل سیف دي حدین وخارقة إلى مغرق 

). هذه هي اإلعدادات ١٢: ٤النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیزة أفكار القلب ونیاته" (عب
الحقیقیة للغلبة في الحرب الروحیة: الحیاة بفكر سماوي، العبادة الملتهبة غیر المتقطعة، 

والشعور بحضرة اهللا الدائمة، التمسك بكلمة اهللا. 
: كانت الحرب موجهة ضد "كل ذكر". قلنا أن الذكر یشیر إلى الفكر أو العقل خامًسا

أو النفس كما أن األنثى تشیر إلى الجسد أو العمل أو العاطفة. ففي حربنا ضد الخطیة نصوب 
سهامنا الروحیة ضد كل فكر شریر هذا الذي یفسد النفس والجسد مًعا. نحن ال نعادي الجسد 

الفكر المفسد له ولعواطفه وأحاسیسه. نقاوم بل 

 قتل الملوك وبلعام – ٢
َوُمُلوُك ِمْدَیاَن َقَتُلوُهْم َفْوَق َقْتالُهمْ . َأِوَي َوَراِقَم َوُصوَر َوُحوَر َوَراِبعَ . َخْمَسَة ُمُلوِك "

. )٨" (عِمْدَیانَ . َوَبلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتُلوُه ِبالسَّْیفِ 
بجانب كل ذكر أي كل فكر شریر قتلوا الملوك الخمسة المذكورة أسمائهم أعاله مع 

بلعام...من هم هؤالء الملوك الخمسة ومن هو بلعام؟ 
◌ً : من هم هؤالء الملوك الخمس إالَّ الحواس التي ینبغي أن تموت عن الخطیة أوال

لتتمتع بالحیاة المقدسة؟! فال حیاة لهذه الحواس ما لم تمت أوًال بالصلیب عن أعمال اإلنسان 
 عن الملوك الخمسة، قائالً : [باإلختصار الذین یسیطرون العالمة أوریجینوسالعتیق. یتحدث 

 هم خمسة ملوك، بهذا نتعلم بوضوح أن كل رذیلة – حسب الكتاب المقدس –على الرذائل 
تسود على الجسد تتبع أحد الحواس الخمسة، إًذا یجب قتل الحواس الخمسة في مملكة 

المدیانیین لكي یسودهم البّر عوض الرذائل وعوص العمل المعثر یصیر العمل الصالح الذي 
للبنیان، ألن هذه الحواس كانت تستخدم للعثرة لدى المدیانیین. لهذا أمر الرب "إن كانت عینك 

). هذا نحن نرى الرب یأمر بنزع الملوك ٣٠-٢٩: ٥الیمین تعثرك فاقلعها والقها عنك" (مت
الخمسة وقتلهم، "ألنه خیر أن لك أن یهلك أحد أعضائك وال یلقي جسدك كله في جهنم". إنه ال 

یأمرنا بقلع العین الجسدیة وبتر الید أو الرجل الجسدیتین إنما یأمر ببتر الحس الجسداني 
: ٤المنحرف بالشهوات الجسدیة، لكي "تنظر عیناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقیًما" (أم

). لكي ما تسمع أذانك كلمة اهللا وتلتهمها، وتلمس یداك كلمة اهللا وتلتصق بها، بهذا فإنه إذ ٢٥
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یموت ملوك المدیانیین وتقتلع الرذائل المعثرة یسود بّر سیدنا یسوع المسیح، إذ "منه أنتم 
 ].Ð)٣٠: ١كو١بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسة وفداء" (

هكذا یموت الملوك الخمسة فال یكون للشیطان سلطاًنا على حواسنا ال لنعیش بال 
حواس في جحود، وٕانما لتنطلق أحاسیسنا ملتهبة فینا بالروح القدس لحساب الملك الجدید، رب 

المجد یسوع. 
: هؤالء الملوك تحمل أسماؤهم معاني رمزیة، فالملك "آوي" یشیر إلى الرغبة كما ثانًیا

یرى البعض. وكأن بدء الملوك بعد "الفكر" هو "الرغبة"، متى سیطر علیها إبلیس وملك حطم 
حیاة اإلنسان واستعبدها. عمل الروح القدس في حیاة الناس هو تحویل "الرغبة" من مملكة 

الخطیة إلى مملكة البّر، أو من أسر إبلیس إلى حریة الحیاة في المسیح یسوع ربنا. 
 یرى أن كلمة "آوي" تعني "حیوان مفترس"، لهذا فمع قتل العالمة أوریجینوسغیر أن 

كل فكٍر شریر "كل ذكر" یلزم على المؤمن أن یبدد العادات الحیوانیة المتوحشة، قائالً : [كیف 
)، ما لم تقتل أوًال آوي وتسلم الغضب ٥: ٥یمكنك أن تتمتع بالتطویب: "طوبى للودعاء" (مت

المتوحش للموت؟! في رأیي أن الكتاب المقدس ال یذكر هذه األسماء لیروي قصة، إنما یقدمها 
 تعلیم النفوس، إذ یریدنا أن – كما أعتقد تماًما –ألجل معرفة الحقائق...إن النص السماوي 

نحارب هذه األنواع من الرذائل. لنطردها عن مسكنها الذي في داخل أجسادنا. لنطرد هؤالء 
الملوك من مملكة أجسادنا. هذا ما یقوله الرسول بوضوح: "ال تملكن الخطیة على جسدكم 

 ].Ñالفاني"

. إن كان Ò: الملك الثاني الذي ینبغي قتله هو "راقم"، الذي یعني "رفش" أو "تلوین"ثالثًا
الملك األول یمثل العنف والشراسة فإن هذا الملك یحارب الروح بإتجاه مضاد وهو التلون 
ومجاراة الناس والمداهنة ألقتناص النفس. األول یقتل النفس بعنف والثاني یقتلها باللطف 

  أن نحذر الذئب حتى إن الطفنا أو عانقنا، وال نخش القدیس أغسطینوسالمخادع. لهذا یحثنا 
الحمامة حتى إن دخلت معنا في صراح إذ یقول: [الحمامة تحب حتى في صراعها، والذئب 

]. لنقتل هذا الذئب (الشیطان) حتى في مالطفته إیانا. عن هذا الملك Óیبغض حتى وهو یعانق

2  Ibid. 
3 Ibid. 
4  New Westminister Dict. of Bible, p 797. 
5 Sermons on N.T. Lessons 14: 4. 
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المخادع یقول داود النبي: "أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال، ألین من الزیت كلماته وهي سیف 
). ٢١: ٥٥مسلول" (مز

، هذا الذي یفقد اإلنسان إنسانیته Ô: الملك الثالث یدعى "صور" أي "صخر"رابًعا
فیكون قلبه قاسًیا كالصخرة. لهذا یقول الرب: "وأعطیكم قلًبا جدیًدا وأجعل روًحا جدیدة في 

). إنه یقتل الملك "صور" ٢٦: ٣٦داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطیكم قلب لحم" (حز
لیملك بروحه القدوس فیقیم قلًبا لحمًیا ومملكة مملوءة حًبا عوض العنف والقسوة. 

: الملك الرابع هو "حور"، وهو اسم مصري مشتق من اإلله حورس. وٕان كان خامًسا
البعض یراه إسًما أكادًیا یعني "طفل". وهو یقاوم اإلنسان ال كالملك السابق بتحجیر قلبه وٕانما 
یجعله كطفٍل یلهو في غیر جدیة. یمارس عبادته في إستهتار وٕاستهانة، وال یطلع إلى خالص 

نفسه وأبدیته برجولة ناضجة. 
: الملك الخامس هو "رابع" ویعني "الرابع"، ربما یشیر إلى الحیاة الجسدانیة سادًسا
) یشیر إلى األرض بإتجاهاتها األربعة. هذا هو الملك الشریر الذي یربط ٤الزمنیة، إذ رقم (

قلب اإلنسان باألرض فال تقدر النفس أن تنطلق بجناحي الحمامة إلى األعالي، بل تنجذب 
دوًما نحو أمور هذا العالم الزائلة. 

هذا الذي قدم المشورة الشریرة لباالق بإلقاء معثرة للشعب خالل النساء الشریرات...إنه 
یلیق بنا إبادة كل مجال للعثرة. 

 الغنائم – ٣
ماذا فعل المنتصرون ببني مدیان؟ 

◌ً : سبوا النساء وأطفالهن وجمیع البهائم والمواشي وكل الممتلكات؛ كان ذلك عمًال أوال
رمزًیا لإلنسان الغالب روحًیا فإنه یسبي الجسد "النساء" لیعمل لحساب اهللا في إتفاق مع النفس. 
أما األطفال فیشیرون إلى الثمار، فعوض أن یكون الجسد بأعماله یخدم الشیطان یصیر آلة بّر 

هللا، مقدًسا وطاهًرا. أما البهائم وكل الممتلكات فتشیر إلى الغرائز والطاقات...هذه التي كانت 
دنسة تصیر مقدسة، وعوض أن تكون ثقًال تصیر معیًنا لنا في عبادتنا هللا. 

إیماننا ال یحمل عداوة ضد الجسد وال ضد أحاسیسه أو عواطفه أو أعماله أو طاقاته 
ومواهبه، إنما یحمل تحوًال جذرًیا له بكل ممتلكاته وأعماله للعمل لحساب مملكة المسیح. 

6 J. Hastings: Dict. of Bible, p 1059. 
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: حرق جمیع المدن والحصون بالنار، إذ یغلب اإلنسان روحًیا ال یستهین ثانًیا
بالصغائر بل یحطم كل موضع فیه عثرة، قاطًعا كل جذور الخطیة من قلبه، لكي ال یكون لعدو 

الخیر حق الدخول إلیه من جدید. إن كل تهاون في تنظیف القلب تماًما من كل أثار الخطیة 
یعطي لها حق الرجوع إلى موضعها في الوقت المناسب لها. 

ِإلى الَمَحلِة  ": أخذوا الغنیمة وجاؤا بها إلى موسى وألعازار الكاهن وٕالى الجماعة،ثالثًا
. )١٢" (عِإلى َعَرَباِت ُموآَب الِتي َعلى ُأْرُدنِّ َأِریَحا

قلنا أن هذه الغنائم تشیر إلى تقدیس الجسد بكل طاقاته فیتحول من العداوة ضد الروح 
)...لكن ما هو سّر تقدیسها؟ ٣: ٦) لیصیر بأعضائه "آالت بّر هللا" (رو١٧: ٥(غل

جاؤا بالغنائم إلى موسى مستلم الشریعة إعالًنا عن أن الوصیة أو كلمة اهللا هي سّر تقدیس  .أ
)، یحفظها اإلنسان في قلبه ١٢: ٤اإلنسان بكل أعضائه، "كلمة اهللا حیة وفعالة..." (عب

فیتقدس كل ما له وتنزع عنه الخطیئة: "خبأت كالمك في قلبي لكیال أخطيء إلیك" 
). وجد فیها المرتل سّر حیاته الروحیة، إذ یقول: "لصقت بالتراب نفسي ١١: ١١٩(مز

)، أي لصقت نفسه بالجسد بكل شهواته ولیس من ٢٥: ١١٩فأحییني حسب كلمتك" (مز
یعین هذه النفس إالَّ كلمة اهللا التي تهبه حیاة من بعد الموت بالخطیة. 

جاؤا بها إلى ألعازار الكاهن إلى الجماعة إلى جوار األردن. هنا إشارة إلى تقدیس الجسد  .ب
بكل طاقاته خالل میاه المعمودیة المقدسة، األردن، بواسطة الكهنوت وسط الجماعة أي 
الكنیسة. ففي الجرن المقدس یحطم السید المسیح إبلیس ویعطي لإلنسان إمكانیة الحیاة 

). ٦: ٤الجدیدة المقامة معه (كو

 قتل النساء الشریرات – ٤
سخط موسى على رؤساء األلوف ورؤساء المئات الذین وٕان كانوا قد غلبوا المدیانیین 

وجاؤا بغنائم كثیرة لكنهم إحتفظوا بالنساء الشریرات اللواتي كن سبب عثرة الشعب، لهذا أمر 
بقتل كل امرأة قدمت جسدها للشّر للشعب وأعثرته. وكأن موسى النبي أراد أالَّ یترك مجاًال 

للسقوط مرة إخرى بإختفاء العثرة داخل الشعب. لقد ُقتلت النساء الشریرات وأطفالهن الذین كانوا 
ثمرة النجاسة. وكأنه لم یرد أن یترك أثًرا حتى لتذكار الشّر حتى ال یعود إلیه اإلنسان من جدید. 
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 تطهیر المعادن والثیاب – ٥
طلب ألعازار رئیس الكهنة من الجند القادمین من المعركة أن یقدموا المعادن التي 

ُة َوالنَُّحاُس َوالَحِدیُد َوالَقْصِدیُر َوالرََّصاُص "یمكن أن تجتاز النار مثل   )٢٢" (عَالذََّهُب َوالِفضَّ
لكي تجیزونه في النار فیكون طاهًرا غیر أنه یتطهر بماء النجاسة (الماء الذي یطهر من 

)، أما ما ال یدخل النار فیجیزونه في الماء. ورجال الحرب أنفسهم إذ ١٩األصحاح النجاسة، 
لمسوا المدیانیین وقتلوهم یغسلون ثیابهم في الیوم السابع لیتطهروا وعندئذ یدخلون المحلة 

). ٢٤(ع
نالحظ في هذه الشریعة: 

◌ً : صروة رمزیة رائعة لجیش اهللا الروحي الذي غلب وانتصر على الخطیة منطلًقا أوال
). إنهم ینطلقون نحو عریسهم ٣: ٢١نحو المحلة الحقیقیة، أورشلیم "مسكن اهللا مع الناس" (رؤ

لیستریحوا معه وفیه في أحضان أبیه القدوس وأعمالهم تتبعهم. یحملون معهم الذهب والفضة 
والنحاس والحدید والقصدیر والرصاص، یحملون ثیابهم وقد غسلوها وبیضوها في دم الخروف 

). ما هو هذا الذهب الذي إجتاز النار إالَّ الحیاة السماویة التي انسكبت في حیاة ١٤: ٧(رؤ
المجاهدین خالل عمل الروح القدس الناري. وما هي الفضة إالَّ الكرازة بكلمة اهللا التي صفیت 

) وهكذا یدخل المؤمنون إلى المحلة السماویة یحملون أتعاب ٦: ١٢كما بناٍر سبع مرات (مز
محبتهم، یقدمونها ثمًرا نفیًسا للعریس المتهلل بعروسه المقدسة فیه. أما الثیاب المغتسلة بالدم 

فتشیر إلى أجسادنا التي تقوم في یوم الرب العظیم وقد تقدست في السماء المسیح لتشارك 
النفوس إكلیها األبدي وأمجادها السماویة. 

: العجیب أن الشریعة حسبت هؤالء المجاهدین الذین صارعوا مع الخطیة وغلبوا ثانًیا
أنهم في حالة نجاسة، یلزمهم أن تغتسل ثیابهم في الیوم السابع لیدخلوا المحلة. كأن الرب أراد 

 یتعرضون للضعف، وهم – مهما بلغت قامتهم الروحیة –أن یؤكد أن جمیع المجاهدین 
محتاجون إلى التستر في دم السید المسیح المطهر من كل خطیة. إنهم وٕان حسبوا أبطاًال لكن 

دخولهم المحلة لن یكون قانونًیا إالَّ خالل السید المسیح الذي یطهر البشریة من كل نجاسة. 

 توزیع الغنائم – ٦
یالحظ في توزیع الغنائم اآلتي: 
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) بینما النصف اآلخر على ١٢،٠٠٠◌ً : نصف الغنائم توزع على رجال الحرب (أوال
)، وكأن رجل الحرب الغالب یأخذ أكثر ١٢،٠٠٠ – رجل ٦٠٠،٠٠٠بقیة الشعب (أكثر من 

) ضعًفا مما یأخذ اإلنسان العادي. هكذا یكلل هللا المجاهدین الغالبین بإمتیازاٍت خاصة، ٥٠من (
). ویقول الرسول بولس: "ألن نجًما ٢: ١٤إذ یقول الرب نفسه: "في بیت أبي منازل كثیرة" (یو

). وقد رأینا ذلك األمر واضًحا حتى في تقسیم أرض ٤١: ٥كو١یمتاز عن نجم في المجد" (
). ٥٥: ٢٦الموعد (راجع تفسیر عدد 

: مع أن الغنائم وزعت علیهم كمكافأة إلهیة، لكن إلتزم الكل أن یقدم منها زكاة أو ثانًیا
). فالمجاهدون الغالبون یقدمون نفًسا عن كل خمسمائة نفس، وحیواًنا عن كل ٢٨رفائع للرب (ع

خمسمائة حیوان، أما البقیة فتقدم واحد عن كل خمسین. هكذا في نصرتنا ونحن نتقبل هبات 
إلهیة نقدم له من هباته تقدمات حب له، عالمة الحب المتبادل. هذا من ناحیة، ومن ناحیة 
أخرى فإن العطاء هنا تأكید أن القیادة الحقیقیة في هذه الحرب كانت للرب نفسه، هو الذي 

) یذكرنا ٥٠)، ورقم (٥٠٠غلب بهم، فنقدم نصیبه في الغنیمة لكهنته وخدام بیته. هنا رقم (
بالمثل الذي قدمه لنا السید المسیح عن الدائن الذي سامح المدینان، األول علیه خمسمائة 

)، فاألول یحب الدائن أكثر. هذان الرقمان كما سبق ٤٢، ٤١: ٧والثاني خمسون دیناًرا (لو
 یشیران إلى الحریة، حیث أن في سن الخمسین یتحرر الالوي من خدمة المسكن المنظور Õفقلنا

لیستعد للمسكن غیر المنظور، وفي یوم الخمسین حل الروح القدس لیهب البشریة الحریة من 
الخطیة في إستحقاقات الدم، وفي الیوبیل (السنة الخمسین) تتحرر األرض ویتحرر العبید 

ویتحرر اإلنسان من كل دینونة...الخ. 
إذن ما یدفعه هؤالء إنما یجعلهم أحراًرا في تصرفاتهم فیما تبقى لهم. 

: شملت الغنائم أنفًسا بشریة (نساء وأطفال) مع حیوانات إشارة إلى أسر كل فكر ثالثًا
). ما كان تحت سلطان ملوك مدیان ینزع عنهم لیصیر ٥: ١٠كو٢فینا إلى طاعة المسیح (

تحت قیادة السید المسیح نفسه. 
: أخذ موسى وألعازار الذهب وأتیا به إلى خیمة اإلجتماع تذكاًرا للشعب أمام الرب رابًعا

). إن كان الذهب یشیر إلى الحیاة السماویة فإنه وحده دون غیره من الغنائم یبقى في ٥٤(ع
حضرة الرب، ألن كل ما هو لیس سماوي، حتى وٕان كان عطیة من قبل اهللا سینتهي أمام الفكر 

Õ .تفسیر األصحاح الرابع 
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السماوي والحیاة السماویة التي تعمل فینا فهي تبقى لنا أمام الرب تشهد عن غلبتنا ونصرتنا 
لحسابه 
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 أرض جلعاد –األصحاح الثاني والثالثون 
إذ نصب خیام الشعب في سهول موآب تطلع سبطا رأوبین وجاد إلى أرض جلعاد 

فاشتهیا أن یملكاها ألنها أرض رعي وهما سبطان یملكان ثروة عظیمة من األغنام. 
 ٥ - ١ طلب أرض جلعاد   – ١
 ١٥ - ٦   للسبطین تأنیب موسى – ٢
 ٢٧ - ١٦ إلتزامهما بالجهاد مع إخوتهما  – ٣
 ٣٣ - ٢٨ وصیة موسى عنهما   – ٤

 طلب أرض جلعاد – ١
إذ استولى الشعب على منطقة شرقي األردن في طریقهم لعبور األردن والتمتع بأرض 

المیعاد طلب سبطا رأوبین وجاد أن یمتلكا هذه األرض وال یعبران األردن مع بقیة الجماعة 
) ویشتركان معهم في أرض الموعد. وربما طلب أیًضا معهما نصف سبط منسى نفس ٥(ع

األمر. 
، ویرى Ï، فیرى البعض أنها مشتقة عن العربیة وتعني قاسي أو خشنجلعادأما عن 

) حیث أقام هناك یعقوب رجمة عالمة العهد ٤٧: ٣١البعض أنها تعني "رجمة الشهادة" (تك
. تحمل جلعاد معنى واسع یشمل كل المنطقة شرق األردن Ðالذي قطعه بینه وبین خاله

). أما جلعاد ٢٧-٢٤، ١٧: ٥مل١؛ ٩: ٢صم٢؛ ١: ٢٠؛ قض٩: ٢٢؛ یش١: ٣٤(تث
بمفهوم أكثر تحدیًدا فهو منطقة جبلیة شرق األردن تشمل حالًیا البلقاء الحدیثة، غرب عمون 

. یبلغ إرتفاعها الجنوبوحدود یرموك من جهة الجنوب عند حدود حشبون تقریًبا من جهة 
 قدم فوق سطح البحر، تشمل في بعض المناطق غابات وأیًضا حقول وودیان ٢٠٠٠حوالي 

ومجاري میاه. تصلح للرعي حتى شبه العریس عروسه بقطیع معز رابض على جبل جلعاد 
). تشتهر بنوع من األشجار یخرج منه مادة صمغیة تسمى بلسان جلعاد ذات ٥: ٦، ١: ٤(نش

) قیل أن عصیره یستخدم كعالج لإللتهابات وأن قیمته كانت ١١: ٤٦، ٢٢: ٨خواٍص طبیة (ار
مرتفعة جًدا حتى أنه في زمن اإلسكندر األكبر كانت قیمته تقدر بضعفي وزنه من الفضة، 

) أنه یمثل تجارة هامة. حینما یتحدث األنبیاء عن إصالح ٢٥: ٣٧وجاء في سفر التكوین (

1 New Westminster Dict. of Bible, p 331. 
2  McKenzie: Dict. of Bible, p310. 
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: ٧؛ میخا١٩: ٥٠حال إسرائیل الجدید في العصر الماسیاني یذكرون جلعاد كشبع لنفسه (ار
). ١٠: ١٠؛ زك١٤

نعود إلى سفر العدد لنرى سبطي رأوبین وجاد إشتهیا هذه األرض مقدمان لموسى 
َعَطاُروُت َوِدیُبوُن َوَیْعِزیُر َوِنْمَرُة  "النبي والعازار رئیس الكهنة ورؤساء الجماعة هذا التعلیل: 

. )٤، ٣" (ع اَألْرُض الِتي َضَرَبَها الرَّبُّ ُقدَّاَم َبِني ِإْسَراِئیل،َوَحْشُبوُن َوَأِلَعالُة َوَشَباُم َوَنُبو َوَبُعونُ 
حشبون إسم موآبي یعني "حشبان" أو "تدبیر"، ال تزال تعرف باسم حسبان، وهي مدینة 

خربة قائمة على تل منعزل بن أرنون ویبوق، على بعد حوالي سبعة أمیال ونصف شمال 
مادابا. یوجد هناك خزان میاه عظیم شرقي خرائب المدینة، ربما یكون إحدى البرك التي كانت 

). ٤: ٧خارج أسوار المدینة (نش
ِإْن َوَجْدَنا ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َفلُتْعَط َهِذِه اَألْرُض ...ِهَي َأْرُض َمَواٍش َوِلَعِبیِدَك َمَواشٍ  "

. )٥، ٤" (عِلَعِبیِدَك ُملكًا َوال ُتَعبِّْرَنا اُألْرُدنَّ 
. غالًبا هي Ò، وربما یعني "حظیرة غنم"Ñ: إسم عبري یعني "أكالیل" أو "تیجان"عطاروت .أ

خربة عطاروس الحالیة، على المنحدر الغربي من جبل عطاروس، تبعد ثمانیة أمیال 
شمال غرب دیبون (ذبیان)، وثالثة أمیال شمال شرق فخاروس التي استشهد فیها القدیس 

یوحنا المعمدان. 
: اسم موآبي یعني "أنحالل" وهي مدینة إستولى علیها سیحون ملك األموریین من دیبون .ب

)، تسمى بالعربیة ذبیان، وهي خربة تبعد ثالثة أمیال شمال نهر ٣٠-٢٦: ٢١موآب (عد
م، وجد في ١٨٦٨األردن ومیالن شمال غرب عرعیر وأربعون میًال جنوب عمان في عام 

 خرائبها حجر موآب الشهیر.

) وأعادوا بناءها، صارت ٢٥: ٢٣: تعني "معین". أخذ سبط جاد هذه المدینة (یشیعزیر .ج
؛ ٩، ٨: ١٦). إستولى علیها بنو موآب (إش٨١: ٦؛ أي٣٩: ٢١مدینة لالویین (یش

). عرفت یعزیر بكرومها ٨: ٥مل١) وأعادها یهوذا المكابي من المعونیین (٣٢: ٤٨ار
أمیال رومانیة غرب ربة ١٠). بحسب یوسابیوس تبعد یعزیز ٣٨: ٣٢؛ ار٨: ١٦(إش

  شمال حشبون.١٥عمون و

3    New Westminster, p76. 
4  McKenzie: p 67. 
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. وهي تل البلیبل بالقرب من تل نمرین، تبعد Ó: أو بیت آمرة، وتعني "بیت النمر"نمرة .د
 عشرة أمیال إلى الشمال من البحر المیت وثالثة أمیال إلى الشرق من مجرى األردن.

: كلمة عبریة تعني "اهللا عال"، أعاد بناءها سبط رأوبین، وقد سقطت في ید بني ألعالة .ه
). خربهما تدعى "العال" على قمة التالمیذ یبعد ٣٤: ٤٨؛ أر٩: ١٦، ٤: ١٥موآب (إش

 حوالي میل شمال حشبون.

)، ویعني "بارد أو باردة"، صارت من نصیب رأوبین ٣٢:٣٤: ومونثا "سبمة" (شبام .و
). ٣٢: ٤٨؛ أر٩، ٨: ١٦) واستولى علیها بنو موآب. عرفت بكرومها (إش ١٩: ٣٣(یش

 تبعد حوالي نصف میل من حشبون. حالًیا تسمى قرن الكبش بین القدیس چیرومحسب 
 حسبان ونبو، وتبعد ثالثة أمیال شمال شرق صیاغة على وادي سالمة.

، وهو اسم إله بابل یسیطر على األدب والعلم، إبن بعل Ô: كلمة أشوریة تعني "مذیع"نبو .ز
مردوخ ورسوله، الذي یفسر إرادته للقابلین للموت. أما المدینة التي تحمل هذا االسم فتقع 

: ٣٤على جبل نبو أو بجواره، الجبل الذي وقف علیه موسى النبي لیر من كنعان (تث
 بناها –المحیط )، تبعد المدینة خمسة أمیال جنوب شرقي حسبان، حالًیا هي خربة ١١

سبط رأوبین أي أعادوا بناءها، وبحسب ما جاء في الحجر الموآبي أن ملك موآب إستولى 
، ١: ٤٨؛ أر٢: ١٥علیها. وقد ذكرت ضمن مدن موآب في النبوات ضد بني موآب (إش

٢٢.( 

)، ٢٣: ٤٨)، أو بیت معون (أر١٧: ١٣یش: أو بعل معون، أو بیت بعل معون (بلعون .ح
 ٥ أمیال جنوب غربي حسبان، وحوالي ٩وتعني "بعل المسكن". حالًیا تدعى معین تبعد 

 ).٣٦: ٩مل١أمیا جنوب غربي میدیه (

لماذا أراد سبطا رأوبین وجاد ونصف سبط منسى أرض جلعاد؟ 
◌ً : السبب الواضع هو اشتیاقهم لهذه األرض لما اتسمت به من صالحیة للرعي، أوال

وقد ملك سبطا رأوبین وجاد مواشي وفیرة جًدا، فأحسوا أنهم أحوج إلى هذه األرض من غیرهم. 
) اللتان افقدتا السبطین تطلعهما إلى األرض التي ٦یو: ١إنها "شهوة العیون وتعظم المعیشة" (

وهبت للجماعة كلها من قبل الرب، تفیض لبًنا وعسالً . إختار السبطین بمنظاٍر بشري ولم یدركا 

5  Hastings, p 100. 
6  J. Jasting, p 692. 
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أنهما یناالن أرًضا بال حدود طبیعیة تعرضهما لهجمات األعداء حتى اضطر إخوتهما للتدخل 
) بجانب بعد األرض عن الجماعة فصارا كمن في عزلة. ٣: ٢٢مل١، ١١صم١إلنقاذهما (

یتطلع اإلنسان بمنظار بشري ضعیف وقصیر المدى فیشتهي لنفسه أموًرا قد تضره 
وتحرمه من بركات روحیة وزمنیة في نفس الوقت. 

: لعل السبب النفسي الخفي الختیار هذا الموضع هو شعور رأوبین ابن یعقوب ثانًیا
البكر أنه فقد بكوریته، وأیًضا جاد الذي هو بكر من زلفة الجاریة، وٕاحساس منسى أن أخاه 
األصغر منه "افرایم" یفوقه في البركة... هؤالء الثالثة أرادوا بطریٍق أو آخر تعویض فقدانهم 

البكوریة فاشتهوا التمتع ببكوریة النصرة مع أنها خارج أرض كنعان، وبعیدة عن الخیمة. 
 أن هناك سًرا خفًیا في اختیار هؤالء الثالثة ألرض العالمة أوریجینوس: یرى ثالثًا

جلعاد التي شرقي األردن بینما یتمتع تسعة أسباط ونصف بأرض الموعد بعد عبورهم نهر 
األردن وانتصارهم على أكثر من ثالثین ملًكا. إنه یرى في المجموعة األولى صورة حیة لكنیسة 

العهد القدیم التي كانت وال تزال جزًءا ال یتجزأ من كنیسة اهللا الواحدة لكنها لیست في غنى 
بركات العهد الجدید التي عبرت میاه المعمودیة المقدسة وحملت في وسطها المقدسات. إنها 

صورة رائعة للجنس البشري المؤمن، جزء نال نصیب خالل الناموس (موسى) حیث تمت الغلبة 
على یدي أیام قیادته، أما الجزء األعظم فقد تحقق على یدي یشوع (یسوع) الذي دخل بهم إلى 

األرض عینها التي تفیض عسًال ولبًنا. األولون أبكار لكنهم أقل أصالة فنالوا میراث موسى، أما 
اآلخرون فنالوا میراث یشوع (المسیح ربنا). لقد سبقت كنیسة الیهود كنیسة العهد الجدید لكنها لم 

 أعظم من یوحنا المعمدان تتنعم بما تمتعت به األخیرة، ألن األصغر في ملكوت السماوا
). ١١: ١١(مت

: [الحظ بك دقة السبب الذي ألجله الوارثون القدامى العالمة أوریجینوسیقول 
یأخذون نصیبهم خلف نهر األردن على حدة من اآلخرین؛ فقد قیل أن لهم مواٍش كثیرة وافرة 

). هذا هو السبب الذي ألجله لم یستطع رجال العهد القدیم البلوغ إلى میراث ٤-١: ٣٢جًدا (عد
األرض التي تفیض لبًنا، وتفیض عسًال، أي تشرق بأشعة عسل بجانب األرض األخرى. هذا 

)، إذ كان لهم مواٍش ١٤: ١هو السبب الذي ألجله لم یتمكنوا من إدراك "الكلمة صار جسًدا" (یو
كثیرة وافرة جًدا. فال یستطیع اإلنسان الطبیعي أن یقبل ما لروح اهللا، ألن عنده جهالة وال یقدر 
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)...فحصل على نصیبه من المیراث خارج مجاري میاه األردن وصار ١٤: ٢كو١أن یعرفه (
]. Õغریًبا عن األرض المقدسة

 على وجود مواشي كثیرة وافرة كدا إشارة إلى إرتباط العالمة أوریجینوسلقد ركز 
شعب العهد القدیم باألمور الجسدیة الملموسة فلم یقدروا أن ینعموا بكمال سّر العهد الجدید، بل 
نظروه خالل الظل والرمز من بعید، أما رجال العهد الجدید فمعهم مواشي لكنها ال تعوقهم بل 
إنطلقوا بمواشیهم وقطعانهم كما بنسائهم وأطفالهم لیعبرو األردن ویتمتعوا بالمواعید المقدسة، 

فال تعتزل طاقاتهم (المواشي) وكل وعواطفهم (األطفال) وثمارهم فتقدست أجسادهم (النساء) 
األنفس بل ترتبط معها في العبور، وترث األجساد بركات سكنى الروح القدس فیها وتقدیسها 

كمسكن للرب. 

 تأنیب موسى للسبطین – ٢
لم یسترح موسى النبي لهذا الطلب بل وبخهم توبیًخا قاسًیا ومًرا، وٕان كان قد دخل 
معهم في حوار عملي إنتهى بمراضات هؤالء الرجال بغیر مجاملة على حساب الحق وبنیان 

الجماعة. هنا یظهر موسى النبي حتى في أیام شیخوخته الرجل الحازم الجاد، المملوء مرونة، 
یجابه المشاكل بقلٍب منفتح ال لفرض إرادته بروح السیطرة بل لیجد حلوًال بروح الحب والحكمة، 

، وُیعرف عن الشیوخ عدم المرونة وتمسكهم برأیهم سنة ١٢٠خاصة وأنه كان قد بلغ حوالي 
في حیاته. نسمة وخبرتهم الخاصة...إما هذا القائد العجیب فكان مرًنا حتى آخر 

أما سّر توبیخهم وٕانتهارهم فهو: 
، األمر الذي أحزن قلب هذا )٥" (عَوال ُتَعبِّْرَنا اُألْرُدنَّ "◌ً : ختم الرجال كلماتهم هكذا أوال

القائد الذي قضى أربعین عاًما في مرارة یشتهي أن یدخل هو وكل شعبه إلى أرض الموعد. فإن 
كان قد حرم الجیل السابق بسبب تذمرهم المستمر، وحرم هو وهرون من الدخول بسبب ضعفهم 
عند ماء المخاصمة إذا بهؤالء یشتهون عدم الدخول وهم على األبواب. ما أقسى على قلبه أن 
یرى أبناء الموعد یحتقرون الموعد، وأصحاب المیراث یرفضون میراث اهللا من أجل شهوة قلبهم 

الزمنیة؟! 
: إهجم الرجال بمواشیهم وقطعانهم فوجدوا جلعاد مرعى خصًبا لها ولم یهتموا ثانًیا

بمواعید اهللا لهم وال بمساندة إخوتهم في جهادهم القادم بعد عبور نهر األردن. لقد أدرك موسى 

7 In Num., hom. 26. 
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 أعمت أعینهم عن رؤیة نعم اهللا – شهوات الجسد –النبي أن الجانب الحیواني في حیاتهم 
علیهم وأفقدتهم اإلهتمام بإخوتهم. 

: لعله قد أخفى اهللا عن نبیه العظیم موسى إدراك ما یحمله هذا العمل من رمزیة ثالثًا
بأنهم یمثلون رجال العهد القدیم بینما التسعة أسباط ونصف الذین یعبرون إلى ما بعد األردن 

یمثلون رجال العهد الجدید. 
كان موقف موسى النبي مملوء حكمة في توبیخه لهم إذ أوضح لهم سبب التوبیخ، 
طالًبا منهم أالَّ یستریحوا في أرض جلعاد مع نسائهم وأطفالهم ومواشیهم بینما ینطق إخوتهم 

)، وأالَّ یمتثلوا بآبائهم الذین سمعوا للعشرة جواسیس في عدم إیمان بكلمات الرب ٦للحب (ع
). یفقدوا إخوتهم ١٤فحمى غضب الرب علیهم وفني جیلهم، فیزیدون من حمو غضب الرب (ع

ویفقدون الرب في وقٍت واحدٍ ! 

 إلتزامهما بالجهاد مع إخوتهما – ٣
أمام كلمات موسى النبي الحازمة والحكیمة والواضحة، إذ ال تحمل تحیًزا وال تسلًطا 

اضطروا إلى تقدیم عرٍض جدید، جاء فیه: 
◌ً : تراجعهم في عرضهم األول من جهة عدم عبورهم األردن، بل طلبوا أن یتقدموا أوال

" َوَأمَّا َنْحُن َفَنَتَجرَُّد ُمْسِرِعیَن ُقدَّاَم َبِني ِإْسَراِئیل َحتَّى َنْأِتَي ِبِهْم ِإلى َمَكاِنِهمْ "صفوف الحرب: 
. لم یقفوا عند حّد المشاركة في الجهاد بل أرادوا أن یتقدموهم في الجهاد. )١٦(ع

: قرروا أالَّ یرجعوا إلى بیوتهم حتى یقتسم بقیة األسباط أراضیهم، أي حتى ثانًیا
). ١٨تستریح نفوسهم من جهتهم (ع

بهذا استراح قلب موسى النبي وقبل عرضهم الجدید، بل إستراح قلب الكنیسة من 
جهتهم إذ صاروا یمثلون بحق رجال العهد القدیم المملوئین إیماًنا، إن كانوا لم ینطلقوا إلى أرض 

الموعد بنسائهم وأطفالهم ومواشیهم لكنهم عدوا كرجال حرب یسندون إخوتهم رجال العهد 
الجدید. لقد عبروا إلینا لیسندونا خالل نبواتهم ورموزهم والناموس الذي تسلموه. بحق تقدم آباء 

العهد القدیم وأنبیاؤه الموكب لیعلنوا الخالص خالل ربنا یسوع المسیح! 
كانت إجابة موسى بالموافقة عجیبة، إذ لم یردد ما قالوه أنهم یتجردون مسرعین أمام 

...إنها لیست )٢٠" (عِإْن َتَجرَّْدُتْم َأَماَم الرَّبِّ ِللَحْرِب ") بل أكد أكثر من مرة ١٦بني إسرائیل (ع
مجرد مساندة إلخوتكم لكنها إعالن خضوع وجهاد روحي في الرب وأمامه. وحسب عدم التنفیذ 

). ٢٧)...فعادوا یؤكدون إلتزامهم بالعرض الجدید (ع٢٣هو خطیة موجهة ضد الرب نفسه (ع
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 وصیة موسى عنهما – ٤
إذ یعلم موسى أن وقت انحالله قد حضر سلم الوصیة في أیدي العازار رئیس الكهنة 

) مكرًرا بكل وضوح كل ما تعهد به الرجال وقد ظهر بینهم ٢٨ویشوع ورؤوس آباء األسباط (ع
نصف سبط منسى ألول مرة. 

بنى هؤالء األسباط المدن لكي یتركوا فیها النساء واألطفال مع المواشي حتى یكمل 
وبعل نبو رفقاؤهم جهادهم ویعودون إلیهم. وقد غّیر رأوبین أسماء ثالث مدن عند إعادة بنائها 

وثنیین، وكانت الوصیة اإللهیة "ال تذكروا إسم آلهة أخرى نبو وبعل أسماء إلهین وسبمة، ألن 
). أما سبمة فكما رأینا تعني "باردة" فإنه ال یلیق بهم أن یسكنوا ١٣: ٢٣وال یسمع من فمك" (خر

في حیاة باردة بل أن تلتهب حیاتهم بنار الحب اإللهي! 
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 ملخص الرحلة –األصحاح الثالث والثالثون 
لقد صدر األمر اإللهي لموسى النبي أن یسجل صورة مختصرة للرحلة منذ إنطالقها 

من أرض مصر حتى بلغت عربات موآب شرق األردن استعدادا للدخول إلى أرض الموعد. 
 ٢ - ١ األمر اإللهي بتسجیل الرحلة  – ١
 ٤٩ - ٣ محطات الرحلة   – ٢
 ٥٦ - ٥٠ االستعداد للعبور   – ٣

 األمر اإللهي بتسجیل الرحلة – ١
َهِذِه ِرْحالُت َبِني ِإْسَراِئیل الِذیَن َخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُجُنوِدِهْم َعْن َیِد ُموَسى "

. )٢، ١" (عَوَهاُرونَ . َوَكَتَب ُموَسى َمَخاِرَجُهْم ِبِرْحالِتِهْم َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ 
في سفري الخروج والعدد، التفصیل لقد سبق فسجل موسى هذه الرحالت بشيء من 

فما الحاجة لها الملخص المقتضب للرحلة؟ 
، أي ما "َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ "◌ً : إن ما فعله موسى النبي لم یكن من ذاته بل یقول أوال

جاء إستجابة ألمٍر إلهي. ولعله كما أمر اهللا باإلحصاء مرتین، اإلحصاء األول في بدء الرحلة 
في السنة الثانیة من بدء الشهر الثاني، والثاني قبیل دخولهم أرض الموعد، هكذا سمح بتسجیل 
الرحالت مرتین، المرة األولى یقدم تفاصیل معامالت اهللا مع اإلنسان، والمرة الثانیة أیًضا قبیل 
دخولهم أرض الموعد من أجل التذكرة. وكما یقول موسى النبي: "وتتذكر كل الطریق التي فیها 
سار بك الرب إلهك هذه األربعین سنة في القفر لكي یذلك ویجربك لیعرف ما في قلبك أتحفظ 

). ٢: ٨وصایاه أم ال" (تث
في التسجیل األول كان یقدم لنا تفاصیل معامالت اهللا معنا وتذمرات اإلنسان ضده 
لكي یبعث فینا روح الجهاد والغلبة، فنكون دائًما في تحرك مستمر بغیر توقف مجاهدین من 

أجل بلوغ أورشلیم العلیا، أما التسجیل الثاني فیمثل أنشودة أو تسبیًحا للرب. 
: في السجل المقتضب ظهر تحرك اإلنسان في بریة هذا العالم، تارة یتقدم ثانًیا

خطوات وأخرى یتراجع، لكنه ما دام تحت قیادة اهللا نفسه المظلل علیه كسحابة والمنیر له 
الطریق كعمود نار، حتًما یبلغ هدفه ویحقق رسالته. حًقا إن طریق اهللا هو أكثر الطرق أماًنا 

حتى وٕان كان لیس أقصر الطرق وال أسهلها. 
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: من یتطلع إلى هذا األصحاح یظن ألول وهلة أنه یحوي أسماء بالٍد وسهول ثالثًا
العالمة وتالل وجبال مع ذكر آلبار ونخیل...أمور قد یظنها البعض ال نفع لنا بمعرفتها. لكن 

 یعلق على ذلك في حدیث طویل جًدا نقتطف منه العبارة التالیة: [الدرس الذي بین أوریجینوس
أیدینا یبدو صعب الفهم وبال فائدة للقراءة، لكننا ال نستطیع القول بأنه یوجد في كتابات الروح 

القدس شيء بال نفع وزائد، حتى وٕان بدى بالنسبة للبعض غامًضا. إنما یلزمنا بالحري أن نوجه 
]. Ïعیون ذكائنا نحو (الرب) الذي أمر بالكتابة، ونطلب منه المعنى

 أن البعض یتطلعون إلى هذا العرض كشيء العالمة أوریجینوسفي إختصار یرى 
بال نفع وزائد، فیكون مثلهم مثل األسد الذي ال یأكل العشب بل اللحوم فیرى في وجود العشب 

على األرض أمًرا ال نفع منه، بینما الماشیة وهي تأكل العشب تجد شبعها في العشب بینما 
تظن في غیره من األطعمة أنه بال نفع. هكذا لإلنسان طعام، وللحیوانات المفترسة طعام 
والحیوانات البریة طعام والطیور طعام، فاألطعمة متنوعة ال شباع الكل. هكذا في الكتاب 
المقدس نجد أطعمة كثیرة تشبع هذا وذاك، فما یظنه إنسان أنه بال نفع یجد غیره فیه لذته 

وشبعه. وقد قدم العالمة أمثلة لنفع هذا األصحاح لعمل رمزي لخالصنا وتحریرنا من أرض 
العبودیة إلى كنعان السماویة، إذ یحمل كل اسم مدینة أو جبل أو سهل...الخ، مفهوًما روحًیا 

في طریق خالصنا. 
َخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُجُنوِدِهْم َعْن َیِد ُموَسى "وصف موسى النبي الرحلة بقوله: 

. لقد خرجوا كرجال حرب روحیین بقیادة موسى وهرون لیسوا هاربین في عجلة )١" (عَوَهُرونَ 
إنما تحت قیادة اهللا نفسه خالل وصیته (موسى) وذبیحته المقدسة (هرون الكاهن)، إذ یقول 

إشعیاء النبي: "ألنكم ال تخرجون بالعجلة وتذهبون هاربین، ألن الرب سائر أمامكم وٕاله إسرائیل 
). لقد ظهروا كهاربین لكن خروجهم في أعماقه یحمل خطة إلهیة ١٢: ٥٢یجمع ساقتكم" (إش

تسلم الرب تنفیذها نفسه. 

 محطات الرحلة – ٢
 محطة تنتهي بدخولهم أرض الموعد. هذا یذكرنا بقول ٤٢سجل لنا موسى النبي 

اإلنجیلي "فجمیع األجیال من إبراهیم إلى داود أربعة عشر جیًال، ومن داود إلى سبي بابل أربعة 
). وكأن األجیال من ١٧: ١عشر جیًال، ومن سبي بابل إلى المسیح أربعة عشر جیالً " (مت

1 In Num., hom. 26. 
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 جیًال، مطابًقا عدد المحطات التي عبر بها الشعب ٤٢إبراهیم أب اآلباء إلى السید المسیح 
قدیًما في إنطالقه من مصر إلى أورشلیم. كأن هذه المحطات تمثل الخالص وتاریخه خالل 

البشریة. لقد خرج بنو إسرائیل من مصر بجنودهم، أي یحملون قوة للجهاد الروحي، هذه القوة 
في حقیقتها هي السید المسیح الذي عبر بالبشریة خالل التاریخ كسّر قوتهم حتى ظهر بتجسده 

بعد إثنین وأربعین جیالً . 
هذا من جهة العدد أما من جهة أسماء المحطات فتحمل عمًال رمزًیا مستمًرا یرفع 

 العالمة أوریجینوسالنفس من حالة العبودیة للعبور بها إلى أعالي السموات. لهذا یسمیها 
) ومن مجٍد إلى ٧: ٨٤[مركبة من كلمات غامضة]. هذه المركبة تعبر بنا من قوة إلى قوة (مز

مجد، یتخللها آالم كثیرة وتجارب تزید من قوتنا الروحیة وأمجادنا...وفیما یلي ملخص ألسماء 
رمزیة: معاٍن المحطات اإلثنین واألربعین الواردة في هذا األصحاح وما تحمله من 

: اسم مصري قدیم یعني "ابن إله الشمس (رع)" كما یعني "بیت رمسیس"، إذ َرَعْمِسیس )١
بناها رمسیس الثاني كعاصمة للدلتا، في حدود مصر الشرقیة وسمها باسمه. یظهر من 

) أنها في أرض جاسان، تسمى حالًیا "صالحجر" أو "صان الحجر" األرجح ١١: ٤٧(تك
 ).١١: ١أنها أحدى مدن المخازن التي بناها اإلسرائیلیون في مصر (خر

" أو "إضطراب مزعج" أو Ð أنها تعني "بلد الفسادالعالمة أوریجینوسیرى 
". تبدأ الرحلة باإلنطالق من موقع الفساد، مكان العثرة والخطیة، Ñ"إضطراب بالبرغوث

) ٤حیث تكون النفس في حالة إضطراب. في هذا الموضع یدفن األشرار أبكارهم (ع
: [كل ما في العالم العالمة أوریجینوسویفقدون سالمهم، لهذا یهرب المؤمنون منها. یقول 

یسقط فریسة لإلضطراب والقلق والفساد، األمور الممثلة في البرغوث. لهذا یجب على 
]. Òالنفس أالَّ تمكث فیه (محبة العالم وٕاغراءاته) بل ترحل منه إلى سكوت

: اسم عبراني یعني "مظالت" أو "خیام"، تقع غالًبا في وادي الطمیالت، ظن ُسكُّوت )٢
البعض أنها المدینة المحیطة بفیثوم، لكن الرأي الغالب أنها تل المسخوطة في نهایة شرق 

 .Óوادي الطمیالت

Ð  ،٨١، ص١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 
Ñ  ٢٧أوریجانوس: تفسیر العدد، عظة. 
Ò .المرجع السابق 

5  Hastings, p942. 
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من الناحیة الرمزیة إذ تنطلق النفس من رعمسیس حیث اإلضطراب الداخلي 
تنطلق إلى سكوت (الخیام) لتعیش متغربة ال تستریح حتى تبلغ حضن اآلب السماوي 

: [إذ تنفض عنك صدأ الفساد العالمة أوریجینوسمستقرة في المسیح یسوع ربها. یقول 
وتبتعد عن مجال الرذیلة اسكن في الخیام، هذه التي ال نرید أن نخلعها بل نلبس فوقها 

]. وأیًضا: Ô). یسكن في الخیام من یركض نحو اهللا حًرا بال قیود وال أحمال٤: ٥كو٢(
[أول تقدم للنفس هو أن تتلخص من اإلضطراب األرضي وتعرف أنه یجب علیها أن 
تسكن في الخیمة كالبدو الرحل، فتكون كجندي تحت السالح مستعد لمواجهة األعداء 

 ].Õ(الروحیین) ومتیقظ وغیر مرتبك

) على طرف البریة في نهایة الطرف الشرقي تل المسخوطة: شرقي مدینة سكوت (ِإیثَام )٣
لوادي الطمیالت. أمام بریة إیثام فتقع شرقي إیثام. وُیظن أن إیثام كانت بالقرب من مدینة 

 اإلسماعیلیة الحالیة.

 وهي  "×" أو "مضیقÖ أن كلمة "إیثام" تعني "عالمةالعالمة أوریجینوسیرى 
 أنها تحمل رمز قیامة المسیح في العالمة أوریجینوسالمحطة الثالثة في الرحلة، لهذا یرى 

الیوم الثالث. فعند بلوغهم هذه المحطة جاءوا إلى حافة البریة، واستطاعوا أن یتمتعوا بظل 
الحیاة المقامة مع السید المسیح، إذ رأوا اهللا یظللهم كسحابة في النهار، وینیر لهم الطریق 
لیًال كعمود نار. هذه العالمة التي لهذه الرحلة، أو هذه هي الرؤیا...إنها رحلة القیامة مع 

. ÏÎالسید المسیح التي سبق لنا الحدیث عنها
 على معنى إیثام كمضیق بقوله: [ یجب علینا في العالمة أوریجینوسیعلق 

المضیق أن نحتمل مصارعة عظیمة وٕاعالن قتال ضد الشیطان وسالطینه المضادة. هكذا 
) ملوًكا أشراًرا وغلبهم. إذن سیاحتنا هي ٨: ١٤حارب إبراهیم في وادي (عمق) السدیم (تك

نزول إلى سكان األعماق واألماكن السفلیة (المضیق) ال لكي نبطيء هناك إنما لكي 
نحصل على الغلبة]. 

6 In Exod., hom. 5: 2. 
7 In Num., hom. 27. 

Ö  ،٨٧، ٨٦، ص١٩٨١للمؤلف: سفر الخروج. 
9 In Num., hom. 27. 

ÏÎ  ١٣للمؤلف: سفر الخروج، األصحاح. 
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إذن دخولنا إیثام إنما هو دخول إلى الحیاة المقامة في المسیح یسوع ربنا حیث 
 نغلب به إبلیس الساكن في األعماق السفلیة أو المضیق.

 أنها في مستنقعات جنفه Pére Abel أو فیهوحیروث: یظن األب هابیل :َفِم الِحیُروث )٤
Jeneffehعلى حافة الممر بین الجبل والبحیرة المرة ÏÏ تقع بین مجدل والبحر أمام بعل .

. وقد سبق أن عرضنا التفسیر الرمزي لهذا االسم وموقعه، إذ یرى )٩: ١٤ (خرصفون
 أن "فم الحیروث" تعني "الصعود القاسي أو القفر"، وأنها تقع بین العالمة أوریجینوس

)، والبحر یشیر ٢٨: ١٤مجدل التي تعني "برج" والذي یشیر إلى ضرورة حساب نفقته (لو
 التي تشیر إلى "الصعود ÏÐإلى أمواج التجارب المستمرة، أما كونها أمام بعل صفون

بسرعة أو بخفة"، إنما یعني أن اإلنسان إذ یدخل البریة یلزمه أن یقبل الصعود القاسي أو 
القفر، واضًعا أمام عیني قلبه حساب النفقة، متقبًال التجارب غیر المنقطعة، مسرًعا في 

 .ÏÑالجهاد غیر متباطيء في حیاته الروحیة

هذا ملخص ما قدمه لنا أوریجینوس في عظاته على سفر الخروج لكنه یعود 
فیقدم لنا تفسیًرا آخر أثناء عظاته على سفر العدد. إنه یرى في "فم الحیروث" معنى "فم 
الكفور"، أي مدخل أو فم البالد الصغیرة التي تحسب كفوًرا ال مدًنا. وكأن "فم الحیروث" 
تعني الدخول إلى البالد الصغیرة الضیقة حتى ال یوجد ترف المدن الكبرى بل التقشف 

والزهد. فإن كانت هذه هي أول محطة في البریة بعد الخروج من إیثام آخر حدود مصر 
في ذلك الوقت فإنه یجب علینا أن نصعد إلى فم الضیق والتعب واأللم، نصعد خالل 

الكفور الضیقة متجهین نحو مدینة اهللا العظمى، أورشلیم العلیا. أما كونها تقع بین مجدل 
والبحر، فإن "مجدل" تعني "برج" كما تعني "مجد"، فالمؤمن یدخل إلى الضیق ناظًرا إلى 

 األمجاد السماویة كدافع لجهاده المستمر غیر متخوف من أمواج بحر هذا العالم.

: إسم عبراني یعني "مرّ " أو "مرارة". وهي عین میاه مرة جًدا بلغها الشعب بعد عبورهم َمارَّة )٥
بحر سوف حوالي ثالثة أیام. مرارة المیاه جعلت الشعب یدرك مدى صعوبة الرحلة 

-٢٣: ١٥فتذمروا، ولكن اهللا أمر موسى النبي أن یلقي بخشبة في المیاه فتصیر حلوة (خر

11 New Westminster Dict. p 751. 
ÏÐ  إسم عبراني یعني "بعل شمال"، غالًبا كان مزارا لإللهة "بعلة الشمال". أما موقعها فبالقرب من خلیج

 السویس على الشاطيء الغربي من السویس.
ÏÑ ٨٩، ٨٨للمؤلف: سفر الخروج، ص. 
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). تقع هذه العین في بریة شور في الطریق إلى سیناء، غالًبا هي عین حوارة، تبعد ٢٦
 میًال من السویس، وبضعة أمیال قلیلة من البحر األحمر تفصلها عنه سلسلة ٤٧حوالي 

 قدًما وٕان كان اإلتساع یزداد في العمق. تربة هذه المنطقة ٢٥تالل. عمق العین حوالي 
 .ÏÒبها نسبة عالیة من الصودا ومیاهها مالحة ومّرة

إذ دخلوا في بریة إیثام ثالثة أیام التقوا بالمیاه المرة التي صارت خالل الخشبة 
عذبة ومرویة، إشارة إلى تمتع المؤمن بالحیاة المقامة في المسیح یسوع خالل دفنه في میاه 

المعمودیة المقدسة ثالث مرات باسم الثالوث القدوس، هكذا یتحول الدفن إلى قیامة، 
ویصلب اإلنسان القدیم بأعماله المره ویظهر اإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه. هنا 
أیًضا یشرب المؤمن میاه الناموس فال یجدها مرة خالل الحرف القاتل بل عذبة ومرویة 

. ÏÓخالل نعمة الصلیب الخشبة المحییة
: إسم عبري یعني أشجاًرا ضخمة مثل السندیان والنخیل والبطم. تعرف حالًیا بواحة ِإیِلیم )٦

 میًال من السویس، بها أشجار نخیل ونبات الطرفاء (عبل) ٦٣وادي غرند، على بعد 
 نخلة ١٧٠ عین ماء و١٢وشجر السنط. عبر إلیها الشعب القدیم بعد مارة فوجدوا بها 

)، فكان ذلك إشارة إلى إنطالق النفس من مرارة الناحیة (مارة) إلى ١: ١٦؛ ٢٧: ١٥(خر
الحیاة اإلنجیلیة الغنیة خالل اإلثني عشر تلمیًذا والسبعین رسوالً . إنها رحلة النفس من 

حرفیة الناموس المرة إلى عذوبة الفهم الروحي اإلنجیلي. فال یكفي لإلنسان أن یشرب من 
میاه الناموس حتى بعد تحوله إلى ماء حلو خالل خشبة الصلیب إنما یلزمه أن ینهل من 

 .ÏÔالمیاه اإلنجیلیة الرسولیة ویتمتع بالطعام الجدید
. قلنا أن سوف )١٠" (عاْرَتَحُلوا ِمْن ِإیِلیَم َوَنَزُلوا َعلى َبْحِر ُسوفَ ": َبْحِر ُسوفشواطيء  )٧

تعني "قصب الغاب"، ألن المنطقة الشمالیة للبحر من جانب صر كان یمثل مجموعة من 
 المستنقعات یتكثر حولها قصب الغاب.

إذ بلغ الشعب إیلیم وتمتعوا بالحیاة اإلنجیلیة الرسولیة إلتزموا أالَّ یعبروا بحر 
سوف مرة أخرى بل ینزلوا على شواطئه. إنهم دخلوه مرة واحدة إشارة إلى المعمودیة التي 

لن تتكرر حتى إن أنكر المؤمن إیمانه وعاد مرة أخرى بالتوبة، فإنه ال ینزل إلیها بل ینزل 

14 New Westminster, p 586. 
ÏÓ ٩٩للمؤلف: سفر الخروج، ص. 
ÏÔ ١٠٠المرجع السابق، ص. 
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إلى جوارها خالل التوبة لیستعید عمله فیها. لهذا یقول الرسول بولس: "ألن الذین استنیروا 
مرة (نالوا المعمودیة التي هي سّر اإلستنارة) وذاقوا الموهبة السماویة وصاروا شركاء الروح 

القدس، وذاقوا كلمة اهللا الصالحة وقوت الدهر اآلتي، وسقطوا ال یمكن تجدیدهم (أي ال 
ُتعاد معمودیتهم التي هي سّر تجدید الطبیعة) أیًضا للتوبة، إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا 

: [إننا ال ننال القدیس كیرلس األورشلیمي). یقول ٦-٤: ٦ثانیة ویشهرونه" (عب
: ٤المعمودیة مرتین أو ثالثة...ألنه یوجد "رب واحد وٕایمان واحد ومعمودیة واحدة" (أف

: [ال العالمة ترتلیان]. ویقول ÏÕ)، فال تعاد إالَّ معمودیة الهراطقة إذ ال تحسب معمودیة٥
]. ÏÖیمكن إعادة السرّ 

إنهم یعسكرون على شاطيء البحر یذكرون عمل اهللا العجیب خالل المیاه 
المقدسة، كیف خلصهم من فرعون وحطم الشیطان وكل قواته الشریرة، هذا والوقوف بجانب 

البحر یذكرهم أیًضا باألمواج الشدیدة التي یتعرضون لها خالل رحلتهم لكنهم ال یخافونها 
بل یذكرون خالصهم. 

یَِّة ِسین )٨ : وهي غیر بریة صین. وهي غالًبا كلمة أكادیة مشتقة من إله القمر "سین". َبرِّ
غالبا مكانها اآلن دبة الرملة وهي كومة رمال في الجنوب الغربي من الداخل عند شبه 

 جزیرة عند سفح جبل التیه. فیها أنزل اهللا المن للشعب ألول مرة.

 أن "سین" تعني "علیقة" أو "تجربة"، وهو یربط بین العالمة أوریجینوسیرى 
المعنیین مًعا. فإذا ینزل اإلنسان إلى شواطيء بحر سوف یتأمل أعمال اهللا معه خالل میاه 

المعمودیة إنما یذكر العلیقة التي تشیر إلى التجسد اإللهي والصلب والقیامة فینفتح أمامه 
الرجاء في الخیرات الحقیقیة، إذ یقول العالمة: [یبدأ الرجاء في الخیرات الحقیقیة یتبسم لك، 

لكن من یأتي هذا الرجاء؟ إنه في العلیقة التي ظهر فیها الرب وتحدث مع موسى، وكان 
 ولما كانت "سین" تعني أیًضا "التجربة" فإننا إذ   ].×Ïذلك أول ظهورات اهللا لبني إسرائیل

نتطلع إلى العلیقة یلزمنا أن نمیز بین الرؤیا الحقیقیة التي من اهللا والرؤیا المخادعة التي 
). ولهذا ٤: ١١كو٢یجربنا بها الشیطان، هذا الذي یحول شكله إلى مالك نور لیخدعنا (

). ١٣: ٥عندما رأى یشوع بن نون رؤیا، سأل في الحال: "هل لنا أنت أو ألعدائنا؟" (یش

ÏÕ  ٧مقال إفتتاحي. 
18 De Oratione. Ench. 208-314. 
19  In Num., hom. 27. 
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كأن من یبلغ هذه المحطة الثامنة یلزمه أن یحمل روح التمییز لیتقبل الرؤي اإللهیة 
ویفرزها، فال یسقط في تجارب إبلیس وفخاخه. 

: إسم عبراني غالًبا یعني "سوق المواشي"، وهي في الطریق بین البحر األحمر ُدْفَقة )٩
 أن العالمة أوریجینوس. یرى ÐÎورفیدیم، ربنا في سرابیة الخادم أو بجوار وادي المغارة

"دفقة تعني في العبریة "صحة" فإن النفس التي تدخل إلى بریة سین وتمحص بالتجارب 
ویكون لها روح التمییز الذي یفرز ما هو هللا مما هو من الشیطان ُتشفى من كثیر من 

األمراض الروحیة وتتمتع بالصحة. حًقا إن لكثیر من أمراضنا الروحیة إنما هو ثمرة عدم 
 تمییزنا الروحي.

في دفقة تدرك النفس مسیحها ك؛كطبیب  لها فترنم، قائلة: "باركي یا نفسي 
الرب، وكل ما في باطني لیبارك إسمه القدوس...الذي یغفر لك ذنوبك، الذي یشفي كل 

 ).٣-١: ١٠٣أمراضك" (مز

 أنها تعني "أعمال". فإذ تدخل النفس العالمة أوریجینوس: بالقرب من رفیدیم، یرى َأُلوش )١٠
إلى دفقة أي إلى الصحة الروحیة، وتسبح الرب الشافي أمراضها تنطلق للعمل الروحي 

 ).٢: ١٢٨بفرح بال ملل، فیقال للمؤمن: "ألنك تأكل تعب یدیك، طوباك وخیر لك" (مز

). ٢: ١٩، ١: ١٧، تقع بین بریة سین وسیناء (خرÐÏ إسم عبري یعني "متسعات" :َرِفیِدیم )١١
لم یكن فیها ماء فتذمر الشعب على موسى الذي بأمٍر ألهي ضرب الصخرة بالعصا مرتین 

). وفي رفیدیم تمت المعركة ضد عمالیق فكان إذ یبسط ٦، ٥: ١٧فأفاضت ماء (خر
). وٕالیها جاء حمو موسى ١٣-٨: ١٧موسى یدیه یغلب شعبه، وٕاذ یخفضهما ینغلب (خر

)، األمور التي سبق الحدیث عنها في ١٢-١: ١٨وسجد للرب مع شیوخ إسرائیل (خر
دراستنا في سفر الخروج. أما موقعها فیحتمل أن یكون وادي رفاید شمال غرب جبل 

موسى، هنا یتصل وادي ردوا، وهو مجرى ماء بارد بوادي رفاید حیث توجد واحة عند سفح 
 .ÐÐجبل رفاید

 تعني "مدیح التمییز"، العالمة أوریجینوسأما التفسیر الرمزي لرفیدیم ففي رأي 
قائالً : [من الصواب أن یتبع األعمال المدیح، ولكن أي مدیح هو هذا؟ إنه مدیح بروح 

20 New Wesminster Dict. p 231. 
21  New Westminster Dict., p 798. 
22 Ibid, p799. 
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التمییز. فإن النفس تصیر مستحقة للمدیح حینما یكون لها تمییز صالح، تمییز جید فتحكم 
). ١٥: ٢كو١في كل شيء وال یحكم فیها أحد (

یَِّة ِسیَناء )١٢  كلمة "سیناء" مأخوذة من الكلمة األكادیة "سین" إله القمر، ویالحظ أن  :ÐÑَبرِّ
كلمة "سیناء" تطلق بصورة أعم على بریة سیناء كما على جبل سیناء الذي یسمى أیًضا 

 یوًما عن ١١بجبل حوریب. تبعد هذه البریة المحیطة بالجبل عن قادش بربیع مسیرة 
). هذه البریة متسعة تكفي أن یعسكر فیها الشعب عند سفح ٢: ١طریق جبل ساعیر (تث

: ١٩)، وهي مالصقة للجبل ، یمكن للجبل أن یلمسه الشعب (خر٢٠: ١٩الجبل (خر
). على هذا الجبل إستلم ١٩، ١٨، ١٦: ١٩) ویمكن للمعسكر أن یرى قمته (خر١٢

). لم ٨: ٢٤-خر١: ٢٠موسى الوصایا العشر وعند سفحه تم العهد بین اهللا وشعبه (خر
یذكر فیما بعد الكتاب أي زیارة لهذا الجبل سوى هروب إیلیا عندما هددته إیزابل الشریرة 

 ).٨: ١٩مل١(

هناك نظریات كثیرة بخصوص جبل سیناء، فالبعض یراه جبل سلایر في وادي 
فیران یرجع إلى عهد یوسابیوس المؤرخ، یمتاز بینه جبل منعزل وعظیم جًدا، یبلغ إرتفاعه 

 قدًما، ُیرى من مسافة بعیدة، لكن لیس حوله بریة تتسع لمعسكر الشعب. أما الرأي ٦٧٤٨
اآلخر فیرجع إلى جوستنیان، حیث یرى أن جبل موسى هو جبل سیناء وهو شدید 

اإلنحدار، في أسفله یوجد وادي الراحة التي تبلغ مساحتها حوالي أربعة أمیال مربعة تكفي 
للمعسكر. لهذا الجبل أهمیته العظمى فهو الجبل الذي تقدس بلقاء اهللا مع موسى على 
قمته لیهبه الوصایا العشر، وفیه وحوله نشأت عدة كنائس مسیحیة، خاصة دیر سانت 

كاترین الغني بممخطوطاته األثریة. في هذا الدیر اكتشفت النسخة السینائیة للكتاب 
المقدس والتي ترجع للقرن الرابع المیالدي. 

على أي األحوال إن رجعنا إلى التفسیر الرمزي یقول أن النفس بعد أن تدخل إلى 
رفیدیم وتستحق المدیح خالل روح التمییز الصالح یمكنها أن تصعد على جبل سیناء 

لتلتقي مع إلهها في خلوة مقدسة تتسلم فیها وصیته وتتعرف على أسراره، وتتمتع 
 بإنعكاسات مجده علیها.

23 Ibid, p 886-7. 
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 میًال شمال شرق ١٥: موضع ما بین جبل سیناء وحضیروت، على بعد َقَبُروَت َهتََّأَوةَ   )١٣
سیناء. فیها إشتهى الشعب اللحم فأرسل اهللا السلوى لیأكلوا لحًما شهًرا كامًال، وٕاذ أكلوا 

 بشهوة ضربهم بالوبأ.

). یقول ٣٤: ١١"قبروت هتأوة" تعني "قبور الشهوة" أو "قبور الشهوانیین" (عد
تدفن الشهوات وتبطل، فتنطفيء فیه : [إنها بال شك الموضع الذي العالمة أوریجینوس

) بل نموت عن الناموس ١٧: ٥الرغبات الشریرة كلها، وال یشتهي الجسد ضد الروح (غل
 )].٧:١٤بجسد المسیح (رو

 میًال شمال شرق جبل سیناء، ٣٦: ربما هي عین خضراء التي تبعد حوالي َحَضْیُروت )١٤
 ).١٢هناك تذمرت مریم وهرون على موسى حیث صارت برصاء (عد

 أنها تعني "بناء العالمة أوریجینوسكلمة حضیروت تعني "إستقرار"، ویرى 
كامل (مستقر)" أو "تطویب"، لهذا یقول: [الحظ أیها المسافر تتابع تقدم الرحلة، فإنك إذ 
تقبر شهوات الجسد وتسلمها للموت تبلغ عظمة الموضع (اإلستقرار) وتنال تطویًبا. حًقا 

 ].ÐÒطوبى للنفس التي ال تقهرها أي رذیلة جسدیة

یرى البعض أنها تعني "دیار" أو "حظائر"، وهو ذات المعنى "إستقرار"، فإن 
النفس ال یمكن أن تستقر وتشعر بالراحة كمن في داره آمًنا ما لم یقبر أوًال بالروح القدس 

شهوات الجسد وقتلها بالصلیب! 
: إسم عبراني یعني "رثمة" وهو نبات من الشیح ینمو في المناطق الصحراویة، یؤكل ِرْثَمة )١٥

). ویرى ٤: ١٢٠جذوره في المجاعات كما تستخدم جذوعه وجذوره في صنع الفحم (مز
 أن الكلمة تعني "رؤیا متممة"، فالنفس التي تقبر الشهوات الجسدانیة العالمة أوریجینوس

وتستحق التطویب واإلستقرار تتمتع برؤیا روحیة سلیمة، تتعرف على أسرار التجسد 
 والتدبیر اإللهي بطریقة كاملة وعمیقة.

: لعلها "نقب البیار". أما معناها فهو "رمانة الشق أو الثغرة"، أي الرمانة التي ِرمُّوَن َفاِرص )١٦
 أن "فارص" هنا تعني "قطع" أو "شق" العالمة أوریجینوستنبت على شق أو ثغرة. ویرى 

بمعنى أنه یلیق بالنفس بعد عبورها على رثمة وتمتعها بالرؤي المتممة أن تقطع األمور 
 العلویة السماویة عن األمور السفلیة األرضیة، تفصل األبدیات عن الزمنیات.

24 In Num., hom. 27. 
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: تعني "أبیض". إذ تدخل النفس إلى رمون فارص وتنعم بالفصل بین ما هو سماوي ِلْبَنة )١٧
وما هو أرضي تختار ما هو سماوي فتنعم بالبیاض رمز السماء. فقد رأى یوحنا الحبیب 

)، ورآه ١٤: ٧السید المسیح السماوي رأسه وشعره أبیضان كالصوف األبیض كالثلج (رؤ
). وفي أحداث القیامة والصعود ظهرت المالئكة ٢: ١٧دانیال في ثیاب بیضاء كالثلج (دا

) هؤالء ٩: ٧). وفي الملكوت یظهر الغالبون بثیاٍب بیضاء (رؤ١٠: ١بثیاب بیضاء (أع
). لهذا یقول دانیال النبي "تتطهرون ١٤: ٧الذین غسلوا ثیابهم في دم الخروف (رؤ

 ).٣٥: ١١فتْبَیضون" (دا

إذن الدخول إلى لبنة هو قبول الحیاة المقدسة السماویة، ورفض األمور الدنسة. 
: ربما كانت في قندیلة الجرافي بین قسیمة والعقبة، شمال غربي جبل روبسة ِرسَّةَ  )١٨

 العالمة أوریجینوس. وهو إسم عبراني یعني "تحطیم أو ندى أو مطر"، غیر ÐÓالنجین
یرى أنه یعني "تجربة منظورة"، هذا یعني المعنى القریب من "التحطیم"، كما یرى أنه یعني 

"مستحق للمدیح". لها یقول: [مهما تقدمت النفس فإن التجارب لن تفارقها. واضح أن 
التجارب تلحق بها كحارس ووقایة لها. فكما أن اللحم یفسد بدون ملح مهما كان نوع اللحم، 

هكذا تفسد النفس إن لم تملح بتجارب متواصلة، إذ بدونها تتهاون النفس وتتراخى. لهذا 
). لهذا أیًضا یقول الرسول ١٣: ٢" (التقادمك بالملح تملحهالسبب قیل: "كل قربانك من 

بولس: "لئال أرتفع بفرط اإلعالنات ُأعطیت شوكة في الجسد مالك الشیطان لیلطمني لئال 
 ].ÐÔ). هذه هي التجارب المنظورة التي تجعلنا نستحق المدیح٧: ١٢كو٢أرتفع" (

: یرجح إنها "قنتلة قرایة" والتي تدعى أیًضا "عجرود". حیث توجد بها آبار وخزان ُقَهْیالَتة )١٩
 .ÐÕماء، بها ممر یقود إلى بئر معین

. كان دخول ÐÖ"قهیالتة" إسم عبري یعني "مجمع" كما یعني "رئاسة" أو "عصا"
النفس إلى رسة أي إلى التجارب ال یضعفها ما دامت تحمل السمة السماویة بل بالعكس 

یربطها باألكثر بمجمع السمائیین ویهبها سلطاًنا أعظم، فتصیر كملكة، یسیطر على القلب 
والفكر وكل الحواس، تقبل الفكر الذي تریده وتطرد ما تشاء، تتحكم في كل أعماقها 

الداخلیة بسلطان. إنها تمسك بعصا التي هي الصلیب به تقول في قوة: "قد صلب العالم 

25  New Westminster Dict., p806. 
26 In Num., hom. 27. 
27 New Westminster Dict., p 534. 
28  Origen: In Num., hom. 27. 
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). إنها تسمع صوت عریسها یناجیها قائالً : "جملت جًدا جًدا ١٤: ٦لي وأنا للعالم"  (غل
فصلحت لمملكة وخرج لك إسم في األمم لجمالك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته 

). ١٤، ١٣: ١٦علیك یقول السید الرب" (حز
في قهیالتة تدخل النفس إلى مجمع السماء كملكة صاحبة رئاسة ومعها عصا 

عریسها، سّر قوتها وجمالها، لتملك معه إلى األبد. 
: یحتمل أن یكون جبل عرایف الناقة، جنوب قادش. كملة شافر تعني "جمال" َجَبِل َشاَفر )٢٠

أو "أناقة". فالنفس التي تدخل إلى قهیالتة وتحسب عضًوا في مجمع السمائیین وتوهب 
سلطاًنا وعصا الصلیب إنما تدخل إلى الجمال السماوي واألناقة على مستوى فائق. إنها 

)، ١٥: ١تسمع صوت عریسها السماوي "ها أنِت جمیلة یا حبینتي، ها أنِت جمیلة" (نش
 مؤكًدا إعجابه بها.

 أن شافر تعني "أصوات أبواق"، فإذ تملك النفس مع العالمة أوریجینوسویرى 
السید المسیح إنما تمسك بأصوات البوق التي تشیر إلى كلمة اهللا، التي هي سّر نصرتها 
وبهائها السماوي. إنها تضرب بالكلمة اإللهیة أصوات أبواق الغلبة والفرح لكي تعّید عیًدا 

). ١٠سماوًیا بال إنقطاع (عدد 
 ، أو وادي العین التي تبعد مسیرة یوم عن عین حضیرة. ×Ð: ربما في وادي لوسانَحَراَدة )٢١

حرادة كلمة عبریة تعني رعب أو خوف، فإن اإلنسان مهما بلغ في تقدمه 
الروحي، حتى إن بلغ جبل شافر، فصار له جمال السید المسیح الروحي لكنه ینبغي أن 

 أن كلمة العالمة أوریجینوسیسلك في مخافة الرب، مكمًال خالصه بخوٍف ورعدة. یرى 
حرادة تعني "یجعله مستحًقا"، بهذا فإن من بلغ جبل شافر بأبواق كلمة اهللا یستحق اإلكلیل. 

: ربما تكون هي بعینها قهیالتة عادوا إلیها من جدید أم بلدة مشابهة في اإلسم، َمْقَهْیُلوت )٢٢
إذ یرى البعض أنها أیًضا تعني "مجامع" ویرجحون أنها قنتلة قرایة والتي تدعى 

 ؟!ÑÎعجرود

 قد رأى أنها عودة للجماعة إلى ذات البلد األولى حتى العالمة أوریجینوسلعل 
رأى فیها المعنى الرمزي "منذ البدء"، مع أن مقهیلوت تعني "مجامع"، قائالً : أن یمیل إلى 

29  Hastings, p 364. 
30 New Westminster Dict., p 581. 
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التأمل في كلمة اهللا "جبل شافر" ویتمسك بأبواقها لیغلب یلزمه أن یتأمل فیمن كان في 
البدء، أي في اهللا الكلمة وال یتغرب عنه قط. 

: إسم عبراني یعني "ما هو تحت"، فمن یرید أن یتمتع بمقهیلوت أي بالمجامع َتاَحت )٢٣
المقدسة متأمًال في ذاك الذي من البدء، یلزمه أن یكون آخر (تحت) الكل وخادًما للجمیع. 

 بهذا یحیا في سالٍم مع اهللا والناس.

 أن تاحت تعني "التثبیت". من یتضع "ینزل إلى تحت" العالمة أوریجینوسیرى 
). ٤: ١٥یتأمل الذي كان من البدء ال تأمًال نظرًیا، بل خالل الثبوت فیه (یو

 ُیظن أن تاحت موقعها عند جبل التیه.

: غالًبا بین عین الحضرة والقسیمة، وكلمة "تارح" كلمة عبرانیة تعني "وعلى" أو "نوع َتاَرح )٢٤
 یرى أنها تعني "الدهش" أو "اإلختطاف العالمة أوریجینوسمن الغزال الجبلي". إالَّ أن 

بالروح". وكأن ثبوتنا في السید المسیح "كلمة اهللا" یدخل بنا إلى إدراك أسراره اإللهیة غیر 
المنطوق بها وال مدركة، فندخل إلى مدینة الدهش، حیث تختطف أرواحنا إلى حجاله 

 السماوي.

: ربما وادي أبو تقیة الذي ینزل من نقب العرود إلى وادي الجرعفي. "مثقة" كلمة ِمْثَقة )٢٥
عبرانیة تعني "حالوة"، وكأنها تشیر إلى الدخول إلى عذوبة المسیح یسوع وحالوته خالل 

 ثبوتنا فیه.

 أنها تعني "الموت الجدید". فإن مدینة الدهش أو العالمة أوریجینوسیرى 
إختطاف الروح في اإللهیات تدفعنا باألكثر إلى التمتع بموت السید المسیح كموت جدید 
لیس ثمرة الخطیة التي إرتكبناها أو ورثناها بل ثمرة اإلتحاد مع السید المسیح المصلوب 

 والقائم من األموات.

: غالًبا هي وادي الهشیم. كلمة حشمونة تعني "غصب"، فإن كانت مثقة تعني َحْشُموَنة )٢٦
 العذوبة في المسیح یسوع فإن حشمونة تعني خصوبة الحیاة وٕاثمارها فیه.

 أن حشمونة تعني "عظام"، فإن كانت مثقة في رأیه هي العالمة أوریجینوسیرى 
"الموت الجدید"، فإننا بموتنا مع المسیح ال نخاف وال نضطرب فإن واحدة من عظامنا 

(الروحیة) ال تنكسر. 
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: موضعها غیر معروف، لكنها بجوار جبل هور على حدود آدوم. كلمة ُمِسیُروت )٢٧
 أن من یدخل مدینة العالمة أوریجینوس"مسیروت" تعني "رباطات" أو "قیود"، لهذا یرى 

 ).٢٧: ٤مسیروت یقید العدو إبلیس ویطرحه، فال یكون له فینا موضع (أف

: أي أبناء یعقان، وهي قبیلة حوریة من جبل سعیر، إغتصبها األدومیین َبِني َیْعَقان )٢٨
). في أیام الخروج كون بنو یعقان قبیلة ١٢: ٢؛ تث٣٨: ١أي١؛ ٢٧، ٢١، ٢٠: ٣٦(تك

إحتلت إقلیًما على حدود آدوم بالقرب من جبل هور حیث مات هرون، وقد عسكر بنو 
 إسرائیل عند بعض آبارهم.

 أن یعقان تعني "ینابیع" أو "تنقیة"، فإذ یطرح إبلیس العالمة أوریجینوسیرى 
مقیًدا وال یكون له فینا موضع، یلزمنا أن ننهل باألكثر من ینابیع اهللا النقیة، أي من كلمته 

 أو وصیته التي تنقي أعماقنا الداخلیة.

)، ربما تقع على وادي ٧، ٦: ١٠: أي "كهف الجدجاد"، وهي الجدجود (تثُحوِر الِجْدَجاد )٢٩
 غدغودة أو غداغد التابع لوادي جیرافي أو جیرعفي شمال قنتیلة الجیرافي.

 أن "جدجاد" تعني "إنقباض" أو "تجربة". إذ تتخلل العالمة أوریجینوسیرى 
الدجلة مواقع كثیرة تمثل أنواًعا من التجارب بدونها ال تتقدم النفس في الفضیلة وال تتزین 

بأكالیل المجد. لهذا یقول: [التجارب قوة للنفس وسوٍر واٍق لها، تختلط بالفضائل جیًدا، 
بدونها ال تكون الفضائل جمیلة أو كاملة. ففي تقدمنا نحو الفضائل كثیًرا ما نجد محطات 

 ].ÑÏمتنوعة للتجارب

 میًال شمال العقبة، والموضع به جداول میاه ٢٢ ربما تكون "الطابة"، تبعد حوالي  :ُیْطَبات )٣٠
). كلمة "یطبات" عبریة تعني "الطیبات"، فإنه كلما دخلنا مدینة تجارب ٧: ١٠غزیرة (تث

"الجدجاد" ننعم بخیرات أكثر وصالح، وتتحول مرارة التجربة إلى لذة نصرة في المسیح 
 یسوع ربنا.

: وهي واحة تسمى حالًیا عین دریه تبعد سبعة أمیال ونصف شمال عصیون َعْبُروَنة )٣١
جابر. كلمة "عبرونة" تعني "عبور" أو "ممر". فإن النفس التي تتمتع بالخیرات الروحیة 

(بطبات) یلزمها أن تكون في حالة عبوٍر مستمر، فتجتاز من خیٍر إلى خیر أعظم، وترتفع 
 من مجٍد إلى مجد بواسطة روح اهللا القدوس.

31 In Num., hom. 27. 
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: مدینة تقع على الطرف الشمالي لخلیج العقبة بالقرب من إیالت وربما من ِعْصُیوَن َجاِبر )٣٢
). یظن أنها تل الخلیفة، ١٧: ٨؛ أي٤٨: ٢٢، ٢٢: ١٠، ٢٦: ٩مل١؛ ٨: ٢غربها (تث

 یاردة من ساحل البحر األحمر على منتصف الطریق بین العقبة والطرف ٥٠٠تبعد 
الشرقي من خلیج العقبة، ومرشراش على الطرف الغربي، وهي أسفل منحنى یمیل على 

)، بنى ٩: ٨الجانب الشرقي من تالل آدوم. كانت مركًزا لتجارة الحدید والنحاس (تث
سلیمان الحكیم أسطوله البحري مستغًال موقعها الجغرافي، لكن آدوم إستولت علیها فیما 

، ١: ٢٦أي٢؛ ٢٢: ١٤مل٢بعد، ثم عاد الملك أمصیا فاحتلها منهم وبني مرفأ إیالت (
٢(ÑÐ. 

 أنها تعني "مقاصد الرجال". العالمة أوریجینوسأما من الناحیة الرمزیة فیرى 
فإنه بدخولنا عبرونة أي قبولنا حیاة العبور المستمر ننطلق من مرحلة الطفولة إلى نضوج 

الرجال، أو الرجولة الروحیة. فیصیر لنا مقاصد الرجال ومشوراتهم التي قیل عنها: 
). كما یقول الرسول: ٥: ٢٠"المشورة في قلب الرجل مایه عمیقه وذو الفطنة یستقیها" (أم

: ١٣كو١"لما كنت طفًال كطفل كنت أتكلم، ولكن لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل" (
١١ .(

ّیِة ِصین )٣٣ : مالصقة للحدود الجنوبیة لكنعان، وهي حد ألدوم غرًبا ولیهوذا إلى الجنوب برِّ
)، وكانت جزًءا من بریة فاران أو كانت قادش حًدا بینهما. وهي ٣-١: ١٥الشرقي (یش

. تعني أیًضا "تجربة". هكذا ننطلق في رحلتنا من تجربة إلى ÑÑتختلف عن بریة سین
تجربة، هذه التي یدخلها من له مقاصد الرجال فیزداد نضوًجا وبهاًءا. إنه یشبه اإلناء 

: [الصائغ الذي العالمة أوریجینوسالمكرم الذي یدخل النار فیزداد نقاوة وبهاًءا، إذ یقول 
یرید أن یصنع إناًءا نافًعا یقربه من النار ویشكله بالمطرقة، ویهذبه كثیًرا لكي یجعله أكثر 

 ].ÑÒنقاوة، ویهبه الشكل الجمیل الذي یقصده الفنان

 إسم سامي معناه "مقدس". تسمى أیًضا "قادش برنیع". وهي واحة هامة في شمال  :َقاِدش )٣٤
) إلى الجهة الغربیة من وادي العربة قرب ١: ٢٠بریة سیناء، عند طرف بریة صین (عد

 یوًما من ١١التخم الجنوبي ألرض سبط یهوذا أو الحد الجنوبي لبني إسرائیل، على مسیرة 

32 New Westminster Dict., p 289, 290. 
33  Ibid., p 1024-5. 
34 In Num., hom. 27. 
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حوریب في إتجاه جبل سعیر وعلى طریقه. وهي لیست بعیدة عن جبل هور وتخم آدوم. 
 لعبت دوًرا رئیسًیا في الرحلة بعد جبل سیناء مباشرة. ففي قادش حدث اآلتي:

تذمر الشعب على موسى بسبب عطشهم فضرب الصخرة بالعصا مرتین  .أ
). ٢٠(عد

 )١٦حدث عصیان قورح وجماعته (عد .ب

 )١: ٢٠موت مریم أخت هرون (عد .ج

أرسل موسى الجواسیس إلى كنعان، وجاؤا إلى الجماعة یقدمون عنقود  .د
؛ ١٣عدالعنب محموًال على خشبة عربوًنا لألرض التي تفیض لبًنا وعسًال (

 ).٢٠: ١تث

أرسل موسى رسًال إلى آدوم یستأذنه في عبور أرضه إلى بالد موآب  .ه
 ).٢١-١٤: ٢٠(عد

قضى الشعب أكبر فترة في الرحلة في هذا الموقع لهذا یرى البعض أن  .و
الخیمة كانت منصوبة في قادش وكانت الجماعة تتنقل حولها وتعود ألجل 

 العبادة والقضاء فیها.

 میًال من بئر سبع جنوًبا، والبعض ٥٠یرى البعض أنها عین قدیس على مسافة 
یرى أنها عین قضیرات القریبة منها واألكبر من األولى. 

من الناحیة الرمزیة فإن قادش وهي تمثل حیاة القداسة لیس لها موقع إالَّ عند 
بریة صین أي بریة التجارب، فخارج األلم ال یدخل اإلنسان إلى الحیاة المقدسة. في هذه 
الحیاة نرتوي بمیاه الصخرة الحیة التي تفیض لنا بالروح القدس خالل العصا (الصلیب)، 
وفیها یتبدد كل عصیان وعجرفة لقورح وجماعته، ونتقبل الموت (مریم) بال حزن، ونتمتع 

بعربون الملكوت (عنقود العنب)، وندخل في حرٍب مع الشیطان (آدوم)... 
: ٣٣، ٢٩-٢٤: ١٠: عند حدود بالد آدوم، مات علیه هرون وهناك دفن (عدَجَبِل ُهور )٣٥

 أن جبل ÑÓ). كان التقلید السائد على األقل حتى أیام یوسیفوس٥٠: ٣٢؛ تث٣٩-٣٧
هرون هو جبل هور، وهو یقع على منتصف الطریق بین خلیج العقبة والطریق الجنوبي 

 قدًما، البتراء قریبة من نحو ٤٧٨٠من البحر المیت، وهو صخر رملي یبلغ إرتفاعه 
 ١٥الغرب. إالَّ أن بعض الدارسین المحدثین یرون أن جبل هور هو جبل نضیرة على بعد 

35  Antiq. 4: 4, 7. 
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میل من شمال شرقي قادش على الطریق بین قادش وموآب. ویعللون ذلك أن جبل هرون 
وسط آدوم ولیس على حدودها، األمر الذي یصعب فیه على الشعب في ذلك الوقت أن 

: ٢٠یعبروا إلیه. هذا وٕارتفاع جبل هرون ال یعطي الفرصة للجماعة معاینة موته (عد
٢٩-٢٢.( 

أما كلمة "هور" فتعني "جبل"، وكأن هرون الذي یصعد إلى هذا الجبل لیموت 
یرتفع لیرقد ویستریح دون أن یهتم باسم الموقع. یكفیه أن یرتفع وال ینحدر كقورح وجماعته. 

من یدخل قادش أي الحیاة المقدسة یشتهي أن یرتفع على جبل هور، لیستریح 
 في حضن اهللا إلى األبد.

: لعلها شرق جبل هرون عند بئر مدكور. كلمة "صلمونة" تعني "ظل الملك"، فإن َصلُموَنة )٣٦
من یرتفع على جبل هور خالل حیاته المقدسة في الرب ال یسقط في الكبریاء والتشامخ بل 

یعیش مستتًرا في ظل الملك السماوي. لقد تمتعت القدیسة مریم بهذا الظل إذ سمعت 
). هذا ما تشتهیه كل نفس، قائلة: "تحت ظله ٣٥: ١البشرى: "قوة العلي تظللك" (لو

 ).٣: ٢إشتهیت أن أجلس" (نش

: یعتقد أنها تقع في الجانب الشرقي من العربة نحو خمسة أمیال ونصف شرقي ُفوُنون )٣٧
 أن كلمة العالمة أوریجینوسخربة نحاس، وهي منطقة تشتهر بالنحاس والحدید. ویرى 

"فونون" تعني "حفظ اللسان". لهذا فإن من یرتفع إلى جبل هور ویجلس تحت ظل الملك 
 نفسه یلزمه أن یحفظ لسانه مقدًسا، یتكلم بالحق وال ینطق بكلمة بطالة.

: تعني "قرب الماء"، تقع بالقرب من حدود موآب الجنوبیة الشرقیة، ربما عند عین ُأوُبوت )٣٨
 الویبة. لعل قرب المیاه تشیر إلى شربنا من میاه الروح القدس التي تسندنا دوًما في رحلتنا.

: "عیي" كلمة موآبیة تعني "خراب"، وهي على حدود أرض موآب الجنوبیة، َعیِّي َعَباِریم )٣٩
 وهي نفسها عییم، ربما هي مخاي شرق ذات الرأس بسبعة أمیال.

 أن "عیي عباریم" تعني "عمق العبور" أو "هوة العبور". العالمة أوریجینوسیرى 
فإننا إذ نقترب إلى نهایة الرحلة ندخل إلى األعماق في أحضان أبینا إبراهیم الذي یقول 

). في هذا الحضن األبوي تستریح النفس ٢٦: ١٦لألشرار "بیننا وبینكم هوة عظیمة" (لو
 بعبورها الدائم إلى أعماق الحیاة األخرى العظیمة.

 : سبق لنا الحدیث عن دیبون في األصحاح الثاني والثالثین.ِدیُبوَن َجاد )٤٠
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 تعني "خلیة" فإن النفس الواعیة كلما العالمة أوریجینوسإن كانت "دیبون" عند 
اقتربت من العبور األبدي تزداد نشاًطا وجدیة فتكون كخلیة النحل التي لجاد (الجاد في 

حیاته). 
: أي "نعلم أن التین قد ذبل". هذه هي المحطة قبل األخیرة وهي بین نهر َعلُموَن ِدْبالَتاِیمَ  )٤١

)، ویرجح أنها دلیالت ٢٢: ٤٨أرنون وجبال عباریم، ربما كانت هي نفسها بیت دبلتایم (أر
 الغربیة على بعد میلین ونصف شمال شرق لب.

إننا إذ ندخل هذا الموقع نتحقق أن العالم قد صار كشجرة التین التي ذبلت. ندرك 
). لهذا ال نتستر بعد بأوراق التین ١بحق "باطل األباطیل الكل باطل وقبض الریح" (جا

كأبینا آدم بل نتقبل ذبیحة السید المسیح التي تستر ضعفنا وتنطلق بنا إلى المیراث األبدي. 
: سبق الحدیث عنها في األصحاح الثاني والثالثین. إنها المرحلة ِجَباِل َعَباِریَم َأَماَم َنُبو )٤٢

األخیرة حیث نقف مع موسى النبي على جبال العبور، ونرى كنعان أمامنا فنشتهي 
 اإلنطالق لننضم مع جماعة القدیسین الذین رقدوا في الرب.

هذه هي رحلة النفس من رعمسیس حیث اإلضطراب والعبودیة إلى عباریم حیث 
تتضح رؤیا كنعان السماویة. 

 اإلستعداد للعبور – ٣
إنتهت الرحلة إلى جوار األردن، النهر المقدس، الذي فیه حل السید المسیح لیعمد 

الكنیسة واهًبا إیاها روح النبوة، مقدًسا إیاها عروًسا له، وهیكال لروحه القدوس. 
ختم موسى النبي بتشدید الرب في عدم ترك الوثنیین وسطهم حتى ال تتسلل إلیهم 
العبادة الوثنیة، وٕاالَّ صار هؤالء كأشواٍك في أعینهم ومناخس في جوانبهم وسبب مضایقات 

مستمرة، بل أن اهللا نفسه یفعل بهم ما أراد أن یفعله باألشرار. 
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 حدود أرض المیعاد –األصحاح الرابع والثالثون 
بعد أن عرض ملخًصا سریًعا للرحلة في البریة والوصیة الختامیة قبیل دخولهم أرض 

الموعد أعلن حدود هذه األرض، من الذي یرثها، ومن الذي یقوم بالتقسیم. 
 ١٢ - ١ حدود أرض الموعد   – ١
 ١٥ - ١٣ الوارثون لها    – ٢
 ٢٩ - ١٦ هیئة التقسیم    – ٣

 حدود أرض الموعد – ١
لم یترك الشعب یحدد كیفما یشاء بل حدد تخومها من كل اإلتجاهات، فهي في نظر اهللا  .أ

لها أهمیتها الكبرى إذ تمثل "ظل الخیرات السماویة"، ورمز أورشلیم العلیا. هذه األرض 
). ٢٦: ٩أي٢متسعة جًدا لم یملكها الشعب إالَّ في عهدي داود الملك وسلیمان الحكیم (

إن سّر عظمة األرض ال في إتساع حدودها وال في سلطان ملوكها لكن في كونها مركز  .ب
العبادة اإللهیة زماًنا حتى یخرج القضیب الذي من أصل یسى ویملك على قلوب البشریة. 

یقول المرتل "اهللا معروف في یهوذا، إسمه عظیم في إسرائیل، كانت في سالیم مظلته، 
 ).١: ٧٦ومسكنه في صهیون" (مز

وجود حدود لألرض إنما یشیر إلى وضع شروط معینة للداخلین أورشلیم العلیا، فهي وٕان  .ج
: ٢١كانت متسعة یمكن أن تضم كل البشریة لكنه ال یدخل فیها شيء دنس أو نجس (رؤ

). لهذا كانت الوصیة مشددة للغایة "ال ٧: ٢٥). إنها كنیسة مجیدة ال دنس فیها (أف٢٧
تدنسوا األرض التي أنتم فیها...وال تنجسوا األرض التي أنتم مقیمون فیها التي أنا ساكن 

). وفي سفر أرمیا ٣٤، ٣٣: ٣٥في وسطها. إني أنا الرب ساكن في وسط إسرائیل" (عد
). هذه هي الحدود، إنها أرضه ١٨: ١٦یوبخهم الرب قائالً : "ألنهم دنسوا أرضي" (

 ومسكنه، من یدخل بدنس إلیها یقتحم مملكة اهللا وأرضه!

وضع لهم حدوًدا وتحصینات طبیعیة، البحر الكبیر (البحر المتوسط) في الغرب، وبحر  .د
الملح أي البحر المیت من نحو الشرق...الخ، وبریة صین من الجنوب...الخ. 

 الوارثون لها – ٢
لقد حدد الوارثین لها وهم التسعة أسباط والنصف اآلخر لسبط منسى، أما سبط رأوبین 

َأَخُذوا  ...َأَخُذوا َنِصیَبُهمْ "وجاد ونصف سبط منسى فال یرثون فیها شیًئا، إذ یقول عنهم: 
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. إنه یكرر إختیارهم األرض التي یریدونها )١٥، ١٤" (عَنِصیَبُهْم ِفي َعْبِر ُأْرُدنِّ َأِریَحا َشْرقاً 
بأنفسهم ثالث مرات، إختاروا ألنفسهم فال یتمتعون بما إختاره الرب لشعبه. حین یعین لنفسه 

بإرادته الذاتیة ُیحرم من بركات العطایا اإللهیة. 

 هیئة التقسیم – ٣
حدد الرب هیئة التقسیم باألسماء: رئیس الكهنة ألعازار، یشوع بن نون القائد األعظم، 

ورئیٍس عن كل سبط من األسباط الوارثة لألرض حددهم بأسمائهم. وكان البد أن یكون في 
مقدمتهم كالب بن یفنه الذي جاء مع یشوع حامًال عنقود العنب إلى الجیل السابق منذ سنوات 
طویلة! األرض لیست غریبة عنه فقد دخلها قبًال وذاق ثمرها وشهد لها مقدًما عربوًنا لثمارها. 

هذا هو عمل اإلنسان المسیحي أن یدخل الملكوت ویعیشه ویتمتع بثمره مقدًما عربوًنا 
إلخوته...حتى متى جاء یوم الرب العظیم یتألأل أسمه ككوكب منیر، ویدخل حضن اهللا بدالة 

ألنه متمتع به قلیًال، ولیس بغریب عنه. 
قلنا أن یشوع رمًزا لیسوع المسیح القائد األعظم لدخول الملكوت األبدي، وألعازار تعني 

"اهللا أعان" أعاننا بابنه الوحید الذي نزل إلینا وحملنا فیه لننعم بملكوته. أما كالب فمشتقة من 
"قلب" وتشیر إلى إخالص القلب وغیرته في التمتع بالمیراث األبدي. وهكذا بقیة أسماء الرؤساء 

تحمل معنى وتكشف عن سمات الذین ینعمون بالمیراث ویسندون إخوتهم في التمتع به: 
" یعني  "اهللا قد سمع"،  َشُموِئیل"
"  یعني "من یحبه إلهي"، َأِلیَداد"
"  یعنى "من یختبره الرب"، ُبقِّي"

، "اهللا حنان"َحنِّیِئیل"  یعنى "
، "مجمع اهللا"َقُموِئیل"  یعنى "

، "إلهي أخفى"َأِلیَصاَفان" یعنى "
، " قد نجىیعنى "اهللا "َفلِطیِئیل" 

، "أخي عظیم"َأِخیُهود"  یعنى "
. " افتدى"َفَدْهِئیل"  یعنى "اهللا

في اختصار، هذه األسماء تكشف عن سمات الملكوت األبدي بكونه هو عمل اهللا 
الفادي، وثمرة استماع اهللا لنا في ابنه، وسّر محبته لنا فیه، وحنانه علینا، الذي ینجینا. إنه 
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یعطي لمجمع القدیسین في اهللا، المجمع الخفي فیه، فیه یرى كل منا أخاه عظیًما، فیفرح ویسر 
بأمجاد اآلخرین. 
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 مدن الالویین ومدن الملجأ –األصحاح الخامس والثالثون 
بعد أن حدد األرض المقدسة وعین هیئة التقسیم أعلن اهتمامه بخدامه الذین ال یرثون 

أرًضا لكنهم یسكنون في مدن معینة خصص بعضها كملجأ للذین یقتلون إنساًنا سهًوا (راجع 
). ١٩تث

. ٥-١ مدن الالویین   – ١
. ٨-٦ مدن الملجأ   – ٢
. ٢٨-٩ شریعة مدن الملجأ  – ٣
. ٣٤-٢٩ التشدید ضد القتل  – ٤
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 مدن الالویین – ١
)، لكن ما نود اآلن ٢١سیأتي التفصیل عن مدن الالویین ومواقعها في سفر یشوع (ص  .أ

 ال ینسى احتیاجاتهم تتوضیحه أن اهللا الذي یرید أن ینطلق بأفكار خدامه نحو السماویا
). لم یقبل ٣٣: ٦الزمنیة، إذ وعدنا: "اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّره وهذه كلها تزاد لكم" (مت

 ٤٨أن یشترك خدامه مع الشعب في میراث أرضي، لكنه ال یتركهم بال مدن بل حدد لهم 
 فكما سبق فرأینا یشیر أل االثنین ٤٢ مدینة لهم. أما رقم ٤٢ من كملجأ، ٦مدینة منها 

وأربعین محطة التي توقف فیها الشعب في البریة في رحلتهم إلى أورشلیم، وٕالى االثنین 
). وكأن مدن الملجأ ٣٣وأربعین جیًال من إبراهیم إلى میالد السید المسیح (األصحاح 

أیًضا تشیر إلى عمل الالویین...إنها مجرد محطات مؤقتة تدخل بالنفس البشریة في 
حضن اآلب السماوي. هذا هو عمل الخدام، إنهم لیسوا إالَّ خدام الكلمة، عملهم الدخول 
بكل نفٍس إلى حیاة الشركة مع اهللا في ابنه بالروح القدس، خالل رحلتها في هذه الحیاة. 

 ).٤: ٦لقد رفض التالمیذ إالَّ أن یتفرغوا لكلمة اهللا مع الصالة (أع

َتُكوُن ِمْن ُسوِر الَمِدیَنِة ِإلى ِجَهِة الَخاِرِج "لقد حدد اهللا أیًضا مسارح المدن أي ساحاتها  .ب
، في جمیع االتجاهات تكون الساحة على بعد ألف ذراع من )٤" (عَألَف ِذَراٍع َحَوالْیَها

 یشیر للحیاة السماویة، وكأن كل ما لالویین ١٠٠٠السور، وكما سبق فكررنا أن رقم 
ینبغي أن یحمل السمة السماویة. 
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 مدن الملجأ – ٢
من بین الثمانیة وأربعین مدینة اختیرت ست مدن الملجأ، منتشرة في األرض شرق 

). ١٩األردن وكنعان لها شریعتها الخاصة (تث 
)، "ألنك كنت ١٧، ٩: ٥٩اهللا هو ملجأ النفس، إذ یقول المرتل "ألن اهللا ملجأي" (مز

). لهذا أقیمت ست مدن، ٧: ٧١)، "أما أنت فملجأي القوي" (مز٣: ٦١، ١٦: ٥٩ملجأ لي" (
ثالث مدن شرق األردن وثالث مدن في كنعان. إن كان شرق األردن یشیر إلى كنیسة العهد 

القدیم التي لم تعبر میاه المعمودیة المقدسة، وأرض كنعان تشیر إلى كنیسة العهد الجدید، فإن 
ملجأ اإلنسان سواء في العهد القدیم أو الجدید هو الثالوث القدوس، اهللا الواحد للجمیع. أیًضا 

 یشیر إلى أیام العمل الكاملة لإلنسان، وكأن اإلنسان معرض في عمله أن یخطئ لهذا ٦رقم 
یجد كل أیام غربته في اهللا ملجأ له! أذرع اهللا مفتوحة له كل أیامه، ال یغلقهما مطلًقا. 
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 شریعة مدن الملجأ – ٣
مدن الملجأ من نصیب رجال الكهنوت، وكأن اهللا أراد أن یعّرف البشریة أن غایة الكهنة  .أ

 هو إرشادهم إلى السید المسیح "الملجأ" الحقیقي، فیه یختفي المؤمنون من الشرّ . 

) أن ٣: ١٩على القاتل سهًوا أن یلجأ بسرعة إلى أقرب مدینة ملجأ، إذ اشترط في (تث  .ب
تكون الطرق المؤدیة إلى مدن الملجأ صالحة، ویقال أن عرضها كان یبلغ حوالي عشرین 

ذراًعا، تقام الجسور حین تعترضها المیاه، كما توضع الفتات مكتوب علیها "ملجأ... 
ملجأ". وكانت المدن موزعة في كل األرض حتى یسهل على كل من یرغب في اللجوء أن 

یهرب إلیها. هذه الطرق تشیر إلى الكتاب المقدس المفتوح للجمیع، یقود كل راغب 
 لاللتجاء إلى اهللا نحو رب المجد یسوع لیجد ذراعیه مبسوطتین للجمیع.

بعد االلتجاء إلى المدینة یعود فیعرض دعواه أمام شیوخ المدینة فیضمونه إلیهم إن رأوه قد  .ج
اعترف أنه قتل وتحققوا أن القتل قد تم سهًوا، ولیس عن عمد أو بقصد اإلضرار به. حینئذ 

یعود إلى مدینة الملجأ ویبقى داخل أسوارها فال یحق للولي أي من هو أقرب للقتیل أن 
ینتقم لدم القتیل. یبقى هكذا حتى یموت رئیس الكهنة فیحق له الخروج من المدینة وال یحق 
للولي أن یقترب إلیه. إن كانت المدینة تشیر للسید المسیح، فإن اإلنسان التائب یبقى في 

أمان مادام في داخل السید، أما إن هرب منه فیتعرض للموت. أما موت رئیس الكهنة 
فیشیر إلى موت السید المسیح، الذي به عتقنا من أجرة الخطیة، ووهبنا الحریة الكاملة فیه. 
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 التشدید ضد القتل – ٤
لئال یظن أحد أن شریعة مدن الملجأ تعني التهاون مع جریمة القتل، فأوضح جریمة 

القتل وخطورتها. 
 إن جریمة القتل ال تثبت بشهادة إنساٍن واحد، بل أكثر من شاهد، عقوبتها اإلعدام. .أ

ال یمكن قبول فدیة عن نفس القاتل المذنب للموت، حتى ال یظن الغني بأمواله أنه قادر  .ب
 أن یقتل ویدفع فدیة...إنما من یقتل ُیقتل.

التهاون في عقاب القاتل یحسب تدنیًسا لألرض التي یقیمون فیها، والرب نفسه ساكن في  .ج
 وسطها.

كأنه أراد أن یؤكد أن مدینة الملجأ ال تعني االستهتار بحیاة اآلخرین، فإن الخالص ال 
یعني تهاوننا مع الخطیة واستخفاًفا بارتكابها. 
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 شریعة میراث النساء –األصحاح السادس والثالثون 
)، ٢٧إذ صار لبنات صلفحاد من سبط منسى حق میراث نصیب أبیهن (أصحاح 

تقدم رؤساء اآلباء من عشیرة بني جلعاد بن ماكیر بن منسى إلى موسى النبي یشتكون بأن 
بنات صلفحاد إن تزوجن من سبٍط آخر ینتقل جزء من میراث سبط منسى إلى السبط اآلخر، 
بهذا یمكن أن یقتني سبط على حساب آخر. فأجاب موسى حسب أمر الرب مؤكًدا مبدأین: 

 من حق البنات أن یتزوجن بمن یخترن، فإن الزواج ال یكون إلزاًما. .أ

هذا االختیار یكون أیًضا محدوًدا، فیتزوجن بمن یخترن من رجال السبط عینه حتى یبقى  .ب
 المیراث محفوًظا لذات السبط.

َهِذِه ِهَي الَوَصاَیا َواَألْحَكاُم الِتي َأْوَصى ِبَها الرَّبُّ ِإلى "أخیًرا، ُختم السفر بهذه العبارة: 
. "َبِني ِإْسَراِئیل َعْن َیِد ُموَسى ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعلى ُأْرُدنِّ َأِریَحا
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