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إذ نقف بكل إجالل وتقدیر أمام العظیم في األنبیاء، موسى مستلم الناموس، وأول 
قائد لشعب اهللا، الذي أخرجهم من عبودیة فرعون القاسیة بذراٍع قویة ویّد رفیعة، ولكنه 

كممثل للناموس عجز عن أن یدخل بهم إلى أرض الموعد، لینعموا بمدینة الملك العظیم 
أورشلیم، ویقیموا هیكل الرب. كان البد أن یجتاز بهم البریة، ولكنه یقف عند حافة نهر 

األردن، على جبل موآب، ینظر أرض المیعاد من بعید دون أن یدخلها، حتى یظهر القائد 
الجدید یشوع كممثل یسوع ربنا القادر وحده أن یحقق ما عجز عنه الناموس، فیدخل بنا إلى 

المیراث، وبه تتحقق المواعید التي طال إنتظار البشریة لها.  
خالل هذه النظرة اإلنجیلیة نرى في سفر یشوع إنجیًال مفتوًحا، یستمد قوته من 
عمل ربنا یسوع المسیح الخالصي، وفي نفس الوقت یكشف أسرار العهد الجدید ویبرزها 

بغنى فائق. 
لیت إلهنا الصالح یسوع یستخدم هذا العمل لیدفعنا خالله لالشتیاق نحو التمتع 

بمیراثنا األبدي فیه، خالل عمل روحه القدوس الناري. 
 
القمص تادرس یعقوب ملطي 
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مقدمة 

أوالً : شخص یشوع 
لكي نتفهم سفر یشوع یلیق بنا أن نتلمس شخصیة یشوع بن نون، خاصة في فتـرة 
التصاقه بموسى النبي، قبل استالمه قیادة الشعب لیدخل بهم إلى أرض الموعد المقدسة... 

وٕان كنا قد سبق فتعرضنا لها أثناء دراستنا لسفر الخروج والعدد. 

كلمة "یشوع"... 
"یشوع" كلمة عبریة تعني "یهوه هو الخالص"، أو "اهللا مخلص". إسمه في األصل 

). 27: 7 أي 1)، أو "یهوشوع" (8: 13"هوشع" (عد 
لما كان اسم "یشوع" هو بعینه "یسوع" في العبریة، لذلك أضفى هذا االسم على 

السفر جاذبیة خاصة، بكونه یمثل رمزًیا شخص یسوع كمخلص البشریة وأعماله معنا، مما 
جعل اآلباء یسجلون في تأمالتهم كل كلمة وكل تصرف ورد في السفر بكونه رمًزا لعمل 

یسوع المسیح لخالصنا. 
إن اسم "یسوع" كما یقول الرسول بولس یفوق كل اسم، ُأعطي لكلمة اهللا المتجسد 
"لكي تجثوا باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض" ( 

)... ولما كان یشوع بن نون هو أول من حمل هذا اإلسم، فإن هذا لم یتم 10-9: 2في 
مصادفة وال بدون هدف، إنما لُیعلن عمل ربنا یسوع المسیح القیادي حیث یدخل بنا إلى 

أورشلیم العلیا، بعد أن یعبر بنا في األردن، لننعم باألرض الجدیدة، ونتناول الحنطة الجدیدة، 
ونتعبد في هیكل الرب بطقس تعبدي فائق. 

[إن أحًدا من األجیال القدیمة األولى لم یحمل هذا العالمة أوریجانوس یقول 
)، 26: 4االسم سوى یشوع بن نون. حًقا إن هابیل بمیالده "ُأبتدئ یدعى باسم الرب" (تك 

لكنه لم یتأهل لنوال االسم. ونوح تأهل وحده في كل جیله أن ینال نعمة في عیني اهللا (تك 
) ومع هذا لم ینعم باالسم. حتى إبراهیم الذي ُوعد بنوال العهد، وٕاسحق ابن 8-9: 6

: 12). وموسى اآلمین في كل بیت اهللا (عد 36: 28الموعد، ویعقوب مختلس البركة (تك 
]. Ï)، هؤالء جمیًعا لم یستحق أحدهم التمتع بهذا الشرف2: 3، عب 7

Ï  ترجمة أمال إبراهیم1: 1راجع أوریجانوس: عظات على یشوع عظة  .
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یشوع ومعركة رفیدیم...  
یشوع بن نون، من سبط إفرایم، ُولد في مصر، وخرج مع موسى النبي إلى البریة، 
وتتلمذ على یدیه، ولكننا لم نسمع عنه في الكتاب المقدس إالَّ في معركة رفیدیم حیث عینه 

)، 9: 17موسى النبي كقائد للشعب في المعركة األولى بعد الخروج وكانت ضد عمالیق (
 عاًما. 44وكان عمره آنئذ حوالي 

، ولكنني ما Ïفي دراستنا لسفر الخروج تعرضنا لهذه المعركة، وما تحمله من رموز
أرید تأكیده هنا هو أن ذكر یشوع أوًال في هذه المعركة كبدایة تعارف معه إنما یحمل فهًما 
خاًصا یود الوحي اإللهي تقدیمه. لقد قیل: "وأتى عمالیق وحارب إسرائیل في رفیدیم، فقال 

موسى لیشوع: انتخب لنا رجاًال وأخرج حارب عمالیق، وغًدا أقف أنا على رأس التلة وعصا 
). لعل 10-8: 17اهللا في یدي، ففعل یشوع كما قال له موسى لیحارب عمالیق" (خر 

الوحي أراد تأكید أن لقاءنا مع مع رب المجد یسوع إنما یكون أوًال خالل معركة الصلیب، 
خاللها ینتخب مؤمنیه كرجال أقویاء یحاربون إبلیس وكل جنوده، فینعمون به على النصرة 
الروحیة ضد قوات الظلمة. إننا في تعرفنا على یسوعنا الحّي سواء في البشارة بتجسده أو 
میالده أو ختانه أو صومه أو تجربته أو عماده أو خدمته إلخ... إنما نراه خالل الصلیب. 
إننا نلتقي بیشوع بن نون ألول مرة كقائد جیش غالب، أما سّر غلبته فهو حمله 

: [لقد ُأختیر قائًدا للجیش ضد عمالیق األب لكتانتیوساسم "یشوع" غالب الشیطان. یقول 
المهاجم لبني إسرائیل، لكي یغلب العدو خالل رمز اسمه. ویقود الشعب إلى أرض 

]. Ïالمیعاد
لماذا طلب موسى من یشوع أن ینتخب رجاًال ویحارب عمالیق؟ قلنا أن موسى 

یمثل الناموس، ویشوع یمثل یسوع المسیح واهب النعمة، وكما یقول اإلنجیلي: "ألن الناموس 
). كأن الناموس ممثًال 17: 1بموسى ُأعطي، أما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا" (یو 

في موسى قد كشف عن عمالیق العدو العنیف وأوضح خطورة الموقف، لهذا صرخ لیسوع 
المسیح القادر وحده أن یختار رجاًال روحیین یهبهم إمكانیة النصرة. كشف الناموس عن 

عمالیق الحقیقي، كقول الرسول: "لم أعرف الخطیة إالَّ بالناموس فإنني لم أعرف الشهوة لو 
)، لكنه لم یقدر أن ینزعها، لذا قدمني لیسوع غالب 7: 7لم یقل الناموس ال تشته" (رو 

Ï  17، أصحاح 1980للمؤلف: سفر الخروج .
2 Lactantius: Divine Inst. 4: 17. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



 

  

: 10الخطیة، كقول الرسول نفسه: "ألن غایة الناموس هي المسیح للبر لكل من یؤمن" (رو 
). وكأن عمل الناموس مزدوج: الكشف عن خطورة المعركة مع عمالیق (الخطیة)، 4

واإلعالن عن الحاجة إلى یسوع كقائد للمعركة الروحیة وواهب الغلبة. 
)، قائالً : 10-8: 17على هذا النص الكتابي (خر العالمة أوریجانوس یعلق 

[اعترف موسى بعدم قدرته على تحریك الجیش. إعترف بعجزه عن قیادته، ومع أنه هو 
). لهذا یقول الكتاب أنه نادى یشوع وقال 11: 32الذي صنع الخروج من أرض مصر (خر 

]. Îله: "انتخب لنا رجاًال وأخرج"، ُترى على من وقعت مسئولیة محاریة عمالیق؟!
یا لها من صورة رمزیة رائعة، إذ یقول موسى لیشوع: "انتخب لنا رجاًال وأخرج". 
وكأنه صوت الناموس الموسوي الذ هیأ الطریق للمخلص، وها هو یصرخ إلیه، سائًال إیاه 

)، لیس فیهم عجز الطفولة وال تدلیل 3: 16 كو 1أن یختار مؤمنیه كرجال ناضجین (
. یخرجون إلى الحرب الروحیة معه و به، ذاك الذي بتجسده وٕاخالئه ذاته خرج إلینا Ðالنساء

لكي یغلب بالنیابة عنا، باسمنا ولحسابنا. لقد رآه یوحنا الحبیب: "خرج غالًبا ولكي یغلب" 
)، ومن أجل 8: 2). لقد خرج في طاعة لآلب محب البشر حتى الموت (في 2: 6(رؤ 

). لیحمل الموت عن كل واحٍد منا، مصارًعا عمالیق الحقیقي! 20: 2محبته لّي (غل 

یشوع كجاسوس... 
في دراستنا لسفر العدد تحدثنا عن یشوع كجاسوس مختار عن سبطه، قدم لنا هو 
وكالب رفیقه تقریًرا صحیًحا عن أرض الموعد، ینبع عن إیمانها بمواعید اهللا الصادقة. رأینا 

ضرورة التحام یشوع بكالب (قلب) كعالمة التقاء إیماننا بیسوع كمخلص بإخالص القلب 
. Ñوقداسته لنوال المواعید اإللهیة

یشوع خادم موسى... 
: 24یقول الكتاب: "فقام موسى ویشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل اهللا" (خر 

). فإن كان موسى ُیشیر إلى الناموس العاجز عن تقدیم الخالص كیف یمكن أن ُیقال 13
عن یشوع وهو رمز لیسوع المسیح أنه خادم موسى؟ 

1 In Jos. Hom. 1: 1. 
Ð  1981للمؤلف: سفر العدد .
Ñ  84-77المرجع السابق، ص. 
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مفهموم كلمة (خادم) هنا، قائالً : [كیف كان یخدمه؟ العالمة أوریجانوس یوضح 
]. Îلیس كتابع له، أو كمن هو أقل منه، وٕانما كمعین وحامي له

كیف یحسب یسوع المسیح ربنا خادًما أو معیًنا له. لقد حقق الناموس ما كان 
یهدف إلیه، وقد عجز عن تحقیقه، أال وهو خالص البشریة. لقد كشف الناموس الداء لكنه 
لم یقدر أن یقدم العالج سوى أن یسلمنا إلى السید المسیح كطبیب حقیقي للنفس. أو بمعنى 

آخر، ما قد فعله الناموس هو أنه أعلن حكم الموت علینا مؤكًدا ضرورة اعدامنا، كالقائد 
الذي یضع طاقیة اإلعدام على المجرم فینتظر الكل تنفیذ الحكم، فالناموس دان الخطیة 

فینا، فصرنا جمیًعا تحت لعنة الناموس، عوض التمتع بالخالص تأكدت اللعنة وصرنا تحت 
حكم الموت. لهذا جاء ربنا یسوع المسیح لینزع "طاقیة اإلعدام" ویبدد سلطان الموت ال 

بالكالم واألوامر إنما بالحب العملي، فحمل جسدنا لیقبل الموت فیه، ویحمل دینونتنا في 
جسده، هذا الذي ال یقدر الموت أن یحبسه وال اإلدانة أن تثبت علیه، فیقوم لیقیمنا في 

جسده أبراًرا، ال تقدر بعد اللعنة أن تملك علینا. لهذا یقول الرسول: "المسیح افتدانا من لعنة 
). كما یقول: "ألنه ما كان الناموس عاجًزا عنه في ما كان ضعیًفا 13: 3الناموس" (غل 

: 8بالجسد فاهللا أرسل ابنه في شبه جسد الخطیة وألجل الخطیة دان الخطیة في الجسد" (رو 
). وكأن السید المسیح قد حقق مقاصد الناموس، أي خالصنا، بحمله الدینونة في جسده 3

محرًرا إیانا من الحكم. لقد صارت تحت الناموس لكي یحررنا نحن من حرفیته القاتلة. یقول 
 لموسى؟ ألنه عندما  خادًما: [ربما تسأل: كیف أن یسوع ابن اهللا، كانالعالمة أوریجانوس

]. Ï )4: 4"جاء ملء الزمان، أرسل اهللا ابنه مولوًدا من امرأة، مولوًدا تحت الناموس" (غل 
عن كیفیة خضوع السید المسیح للناموس لكي یفتدینا البابا كیرلس الكبیر یتحدث 

من لعنته، قائالً : [اآلن نجده مطیًعا لناموس موسى، وبعبارة أخرى نجد اهللا المّشرع ینفذ 
القانون الذي شاء فّسنه! أو كما یقول الحكیم بولس: "لما كنا قاصرین كنا مستعبدین تحت 

أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان، أرسل ابنه مولوًدا من امرأة تحت الناموس لیفتدي 
). وكیف افتدانا؟... بحفظه وصایا 5-3: 4الذین تحت الناموس لننال التبني" (غل 

الناموس. وبعبارة أخرى، أطاع المسیح الفادي عوًضا عنا اهللا اآلب طاعة تامة. كما هو 
مكتوب: "ألنه كما بمعصیة اإلنسان الواحد ُجعل الكثیرون خطاة هكذا أیًضا بإطاعة الواحد 

1 In Jos. Hom. 1: 2. 
2 Ibid 2:2. 
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). ّسلم المسیح نفسه للناموس أسوة بنا، ألنه یلیق به أن 19: 5سُیجعل الكثیرون أبراًرا" (رو 
یكمل كل بّر، واتخذ صورة عبد، وأصبح واحًدا منا، نحن الذین بطبیعتنا تحت نیر الناموس، 

بل دفع نصف الشاقل، وهو المقدار الذي فرضته الحكومة الرومانیة على أفراد الشعب... 
فإذا رأیت المسیح ُیطیع الناموس فال تتألم وال تضع المسیح الحّر في زمرة العبید األرقاء، بل 

]. Ïفكر في عمق السّر العظیم، سّر الفداء والخالص

یشوع خلیفة موسى... 
أعلن موسى النبي إقامة یشوع خلًفا له في حضرة ألعازر رئیس الكهنة وقدام كل 

). وكأن الناموس ُیعلن لشعب اهللا خالل العمل الكهنوتي 23-18: 27الجماعة (عد 
الحاجة إلى یسوع كقائد جدید یدخل بهم إلى المیراث األبدي. 

). لیتسلم یشوع القیادة، فإن كانت النفس قد 2: 1كان البد أن یموت موسى (یش 
ارتبطت بالناموس الموسوي كرجلها فال یمكن لها أن ترتبط بیسوع إالَّ بعد موت الرجل 
األول. یقول الرسول بولس: "أم تجهلون أیها األخوة، ألني أكلم العارفین بالناموس، أن 

الناموس یسود على اإلنسان مادام حًیا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس 
بالرجل الحّي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإًذا مادام الرجل حًیا 
ُتدعى زانیة إن صارت لرجل آخر. إًذا یا إخوتي أنتم أیًضا قد متم للناموس بجسد المسیح 

).  4-1: 7لكي تصیروا آلخر للذي ُأقیم من األموات لنثمر هللا." (رو 
كان یلزم أن یموت الناموس حتى ال ُیتهم المؤمنون العالمة أوریجانوس: [ویقول 

كما یقول: [إن لم نفهم كیف یموت موسى لن نقدر أن نفهم كیف یملك یسوع. إن . ]Ïبالزنا
كنت ترى أورشلیم قد تهدمت والمذبح زال، فال تنظر تقدمات أو الذبائح أو إراقة دم وال كهنة 

وال أحباًرا وال طقوًسا دینیة (یهودیة)، إن رأیت هذا كله قد توقف فقل إن موسى عبد الرب 
). إن وجدت أنه لیس أحد یأتي "ثالثة مرات سنوًیا أمام وجه الرب" (خر 2: 1مات (یش 

)، وال من یقدم عطایا في الهیكل، وال من یذبح فصًحا وال من یأكل فطیًرا أو 22، 17: 23
)... قل "موسى عبد الرب مات". لكنك إذ ترى 28: 22یقدم بكوًرا أو یقدس األبكار (خر 

األمم یدخلون اإلیمان والكنائس ُتقام والمذابح غیر المغطاة بدم حیوانات بل مقدسة بدم 
)... فقل إن یشوع احتل مركز موسى ونال الرئاسة، لكن لیس 19: 1 بط 1المسیح الكریم (

Ï  270، 269الحب اإللهي، ص .
2 In Jos. Hom. 1: 3. 
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)، وترانا 7: 5 كو 1یشوع بن نون، بل یسوع ابن اهللا. عندما نرى "المسیح فصحنا قد ُذبح" (
)، وتنظر ثمر األرض الصالحة یتضاعف في 8: 5 كو 1نأكل فطیر الطهارة والحق (

)... عندما ترى "أبناء اهللا الذین كانوا متفرقین 23-8: 13الكنیسة ثالثین وستین ومئة (مت 
) وترى شعب اهللا یقدس السبت ال باالمتناع عن أعمال الحیاة 52: 11قد اجتمعوا مًعا" (یو 

الیومیة وٕانما بالكف عن أعمال الخطیة، عندما ترى هذا كله فقل إن موسى عبد الرب مات 
األب لكتانتیوس: ]. ویمكننا في اختصار أن نردد كلمات Îوأن یسوع ابن اهللا نال الرئاسة

[لقد خلف یشوع موسى لیظهر أن الشریعة الجدیدة التي ُتعطى خالل یسوع المسیح تخلف 
]. Ïالناموس القدیم الذي ُأعطي خالل موسى

هذا وال یمكننا تجاهل الدور الرئیسي الذي قام به موسى النبي في تلمذته لیشوع، 
مثًال حًیا للتلمذة الحقیقیة، إذ یقول: [حسن جًدا أن یلتصق القدیس أمبروسیوس حتى أعتبره 

اإلنسان برجل صالح. إنه لمفید للغایة أن یتبع الشاب رجاًال عظماء وحكماء، ألن من 
یعیش في صحبة الحكماء یكون هو أیًضا حكیًما، من یرتبط باألغبیاء ُیحسب غبًیا. 

الصداقة مع الحكماء هي عون عظیم یسندنا في تعلیمنا، وبرهان أكید على استقامتنا. 
فاألحداث عادة یمتثلون بسرعة بمن یلتصقون بهم]. هذه الفكرة لها أساسها في الواقع 

العملي، حیث ینشأ األحداث مشابهین بمن یلتقون بهم خالل عالقات كاملة. 
یشوع بن نون صار عظیًما هكذا: ألنه كان في وحدة مع موسى ! وكانت هذه 

الوحدة هي الوسیلة لیست فقط لتثقیفه بمعرفة الناموس وٕانما أیًضا لتقدیسه وناواله نعمته! 
فعندما كانت عظمة الرب تشرق في الخیمة خالل الحضرة اإللهیة، كان یشوع في الخیمة! 

 إلخ). 12: 24عندما كان موسى یتحدث مع اهللا كانت السحابة المقدسة تغطي یشوع (خر 
لقد كان الكهنة والشعب یقفون أسفل الجبل بینما كان یشوع وموسى یصعدانه عند استالم 

الشریعة... وعندما نزل عمود السحابة وتحدث اهللا مع موسى وقف یشوع كخادم أمین 
بجانبه، ولم یخرج الشاب من الخیمة بینما وقف الشیوخ من بعید مرتعبین. 

في كل موضع كان یشوع یحتفظ بالوحدة مع القدیس موسى وسط هذه األعمال 
العجیبة واألسرار الرهیبة. لهذا صار في صحبته عند حدیث اهللا معه، وخلفه في السلطة 

)... 9: 34(تث 

1 Ibid 2:1. 
2 Divine Inst. 4: 17. 
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جمیلة هي هذه الوحدة التي قامت بین الشیخ والشاب، واحد یقدم شهادة، واآلخر 
]. Î یعطي راحة، واحد یرشد واآلخر یعطي بهجة!

یشوع واالستعداد للعبور... 
ال أرید اإلطالة في الحدیث عن بقیة حیاة یشوع وأعماله، خاصة وأن ما سیرد بعد 

ذلك یتكلم عنه بشيء من التفصیل أثناء دراستنا للسفر نفسه، مكتفًیا هنا بوضع الخطوط 
العریضة حتى یسهل ربط السفر مًعا. 

لقد أعطى یشوع الشعب ثالثة أیام إلعداد الزاد من أجل عبور األردن والدخول إلى 
)، وكأنه یرینا یسوع المسیح الذي یهبنا إمكانیة القیامة معه 11-10: 1أرض الموعد (یش 

(الیوم الثالث) كزاد ننعم به في حیاة األردن لنرث الحیاة الجدیدة، ونتمتع بالطعام الروحي 
الجدید. 

یشوع والجاسوسان... 
أرسل یشوع جاسوسین على ملك أریحا، فآوتهما راحاب الكنعانیة الزانیة، وخبأتهما 
بین عیدان الكتان على السطح. إنها صورة رمزیة رائعة إلرسالیة تالمیذ المسیح إلى الشعب 
األممي لیتقبلوا اإلنجیل في حیاتهم الخفیة، وتستتر كلمة الكرازة بین عیدان الكتان، أي في 

العمل الكهنوتي (ألن الكتان رمز النقاوة، ومنه تصنع مالبس الكهنة) الذي یرتفع روحًیا 
على السطح. 

)، 17: 5لقد طاردهما ملك أریحا، وكأنه بالجسد الذي یشتهي ضد الروح (غل 
فیطلب أن تنزل النفس من األعالي (السطح) إلى الهاویة، ال تستتر ببر المسیح وأعماله 

الكهنوتیة (عیدان الكتان). 

یشوع وعبور األردن... 
لعل عبور نهر األردن یمثل أحد األعمال الرئیسیة لیشوع بن نون، وقد جاء في 

صورة بهیة خاصة إن قورن بعبور البحر األحمر تحت قیادة موسى، األمر الذي نترك 
الحدیث عنه إلى تفسیر األصحاح الثالث. 

1 Duties of Clergy 2: 20. 
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یشوع وسّر الراحة... 
إن كان سفر یشوع یسمیه البعض [سفر الحروب والنصرة]، فإننا نستطیع أن نلقبه 

). وحینما أراد 23: 11بسفر "الراحة" إذ جاء فیه: "استراحت األرض من الحرب" (یش 
الرسول بولس في رسالته إلى العبرانیین أن یقارن بین یسوع ویشوع إنما تحدث عن "الراحة". 
فإن یشوع دخل بالشعب إلى الراحة المؤقتة في أرض الموعد، لكن بقیت الراحة الحقیقیة في 

شخص المسیح. الذي فیه یجد اآلب راحته إذ یجدنا أوالده موضع سروره، وفیه نجد نحن 
أیًضا راحتنا إذ نرى اآلب آبانا فاتًحا أحضانه األبدیة لنستقر فیها خالل دخولنا في المسیح 

یسوع ربنا. 
أخیًرا أترك الحدیث عن هذا القائد العظیم، یشوع رمز یسوعنا الحّي، أثناء دراستنا 
للسفر، خاصة تقسیم أرض المیعاد الذي ُیشیر إلى تمتعنا بالمیراث األبدي بالمسیح یسوع 

ربنا. 
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ثانًیا: سفر یشوع 
كاتب السفر... 

یؤكد التلمود الیهودي أن یشوع بن نون هو كاتب السفر، فیما عدا العبارات 
)، وجاء 33: 24الخمس األخیرة، التي غالًبا ما أضافها فینحاس بن العازر بن هرون (

أغلب الدارسین یؤكدون أن الكاتب هو یشوع فیما عدا الفقرات التي حدثت بعد موت یشوع. 
ومما یؤكد أن یشوع هو الكاتب أن السفر یسجله لنا شاهد عیان لكثیر من 

األحداث، فیقول: "عندما سمع جمیع ملوك األموریین الذین في عبر األردن غرًبا وجمیع 
ملوك الكنعانیین الذین على البحر أن الرب قد یبس میاه األردن من أمام بني إسرائیل حتى 

)، وأن راحاب كانت حّیة أثناء كتابة السفر، إذ 6: 5) (راجع 11: 5 ذابت قلوبهم" (عبرنا
). وٕان السفر سجل قبل 25: 6یقول الكاتب: "وسكنت في وسط إسرائیل إلى هذا الیوم" (

)، ففي سفر یشـوع یذكر 16: 9 مل 1) بمقارنته بـ (10: 16سلیمان كما یظهر من (یش 
أن بني إفرایم لم یقدروا أن یطردوا الكنعانیین الساكنین في جازر، بینما في ملوك األول 

یذكر أن فرعون مصر أخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانیین الساكنین فیها وأعطاها 
مهًرا البنته امرأة سلیمان. بل وكتب السفر قبل داود النبي إذ جاء فیه أن بني یهوذا لم 

 2)، بینما جاء في (63: 15یقدروا على طرد الیبوسیین من أورشلیم إلى ذلك الیوم (یش 
 12) أن داود ضرب الیبوسیین الذین في أورشلیم. ُسجل السفر قبل القرن 9-5: 5صم 

). وقد صار "الفینیقیین" في القرن 6-4: 13ق.م حیث فیه یذكر إسم الصیدونیین (یش 
 ق.م أي قبل غزو 1200الثاني عشر بعد أن صعدت صور على صیدون؛ وقبل سنة 

). 12الفلسطنیین لألرض، إذ لم ُیذكر الفلسطنییون بین سكان المنطقة أیام غزو یشوع (ص 
)، وغلبة كالب على 30، 29: 24أما الحوادث التي تحققت بعد یشوع فهي موته (

؛ 19- 15: 15)، وعثینیئل على دبیسر (یش 20: 1؛ قض 14، 13: 15حیرون (یش 
)... ولعل هذه الفقرات 18؛ قض 47: 19)، ودان على لشم (یش 15- 11: 1قض 

أضافها رئیس الكهنة بعد نیاحة یشوع بن نون. 
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موضوعه... 
عند سفح جبل موآب، وقف شعب بني إسرائیل بخیمة االجتماع وتابوت العهد مع 

كهنة الرب والالویین یتطلعون إلى أرض الموعد عبر األردن التي طالما كانوا یترقبون 
نوالها، یأملون في القائد الجدید یشوع أن یعبر بهم إلیها فتتحقق فیهم مواعید اهللا آلبائهم حًقا 
لقد استطاع موسى في عهده أن ینعم بأرض جلعاد شرقي األردن، وهي أرض تصلح لرعایة 
الغنم، وطلب السبطان والنصف (رأویین وجار ومنسي) أن یمتلكوها، ولكن لم یكن ممكًنا أن 
ینال أحد شبًرا واحًدا من المیراث سواء شرقي األردن أو غربه في أیام موسى، بل كان یلزم 

أن ینتظر الكل القائد الجدید الذي وحده له حق تقدیم المیراث. وكأن هذا السفر هو سفر 
المیراث یعلن أن بیسوع المسیح وحده ینال رجال العهدین القدیم والجدید المیراث األبدي. 

 عاًما من موت موسى إلى موت ألیعازر بن 31یشمل هذا السفر تاریخ نحو 
 سنوات. وبحسب التقلید الكنسي تمت هذه األحداث 6هرون، أي بعد موت یشوع بحوالي 

 بحجة أن Î ق.م1200 ق.م وقد رأى البعض أن ذلك تم في حدود 1450حوالي عام 
 1600بعض المستندات األثریة تكشف عن أن هذه المنطقة كانت خاضعة لفرعون سنة 

 ق.م... لكن بعض الدارسین یرون أن الغزو المصري كان یتم في 1200ق.م وأیًضا سنة 
فترات متقطعة على مناطق محددة، فیمكن أن یكون قد حدث غزو سابق المتالكهم األرض 

في أیام یشوع، وأن غزًوا جدیًدا قد حدث على مناطق معینة بعد عصر یشوع. 

مركز السفر... 
في الدراسات العلمیة للعهد القدیم یضع بعض الدارسین هذا السفر مع أسفار 

موسى الخمسة كمكمل لها، حیث تسمى بالسداسیات أما في التقسیم العبري فینقسم العهد 
القدیم إلى أسفار موسى الخمسة، وأسفار األنبیاء األولین الذي یفتتح بهذا السفر، ثم األنبیاء 

المتأخرین. 
ویالحظ أن هذا السفر یبدأ بكلمة "وكان" وكأنه یربط ما بینه وبین السفر السابق 
"التثنیة" بحرف العطف "الواو". على أي األحوال یعتبر هذا السفر یمثل حلقة متكاملة مع 

األسفار الخمسة خاصة سفري الخروج والعدد. فإن كان الخروج یمثل العبور من أرض 

1 Peak's Comm. On the Bible, 1920, p. 
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العبودیة إلى البریة متجهین نحو كنعان، فإن سفر العدد هو سفر الجهاد في البریة بقصد 
التمتع بالمیراث. وٕاذ یأتي سفر یشوع یحقق غایة الخروج وغایة العدد بقصد الدخول إلى 

أرض الموعد وتوزیع المیراث على األسباط. یمكننا أن نقول أن سفر یشوع هو سفر "القیامة 
مع المسیح" الذي ال ینفصل عن سفر الخروج الذي یمثل "صلب السید"، وال عن سفر العدد 

الذي یمثل "الجهاد"! 
مركز هذا السفر بالنسبة ألسفار موسى الخمسة كمركز سفر األعمال بالنسبة 

لألناجیل األربعة. فإن كانت األسفار الخمسة في جوهرها إنما تقدم وعود اهللا لآلباء بمتالك 
األرض التي تفیض لبًنا وعسًال، وقد قدمت الشریعة الموسویة لیمارس المؤمن الطاعة هللا 

ویتعرف على العبادة الحقة والخالص خالل الذبیحة، فإن سفر یشوع یعتبر بحق هو بدایة 
تاریخ الكنیسة في أرض الموعد، حیث بدأت فعًال في نوال المیراث، وتمتعت بشيء من 
االستقرار في األرض المقدسة لتلهج في شریعة الرب وتتعبد له في هیكله المقدس وتقدم 
الذبیحة بغیر انقطاع. إنه سفر كنیسة العهد القدیم في بدء انطالقها بعدما استقرت في 

كنعان لتحیا ممثلة للعبادة الحّیة وسط عالم أممي دّنسته رجاسات الوثنیة. إنه یشبه سفر 
أعمال الرسل بكونه سفر كنیسة العهد الجدید في بدء إنطالقها بعدما استقرت بالروح القدس 

في المسیح یسوع میراثها الحق، خالله تمارس طاعة الشریعة الجدیدة التي وردت في 
األناجیل األربعة وتمارس العبادة بالروح والحق، وتقدم ذبیحة المسیح الفریدة! إنها تنعم بما 

حملته إلینا األناجیل المقدس من بشارة الفرح الجدیدة! 

سمات السفر...  
. شمل هذا السفر أعمال بني إسرائیل في بدء حیاتهم الجدیدة حیث عبروا نهر 1

األردن واستقروا في أرض الموعد، حتى یحین الوقت إلقامة هیكل الرب الذي یقدم ظًال 
للسماویات. حًقا لقد ضم هذا السفر الحروب العدیدة عن دخولهم األرض ونصرتهم على 

األمم لیملكوا هناك، لكن في الحقیقة هو سفر "أمانة اهللا" في تحقیق مواعیده لإلنسان بالرغم 
من عدم أمانتنا. لقد رأینا في سفري الخروج والعدد عصیان اإلنسان المستمر ومقابلته عطایا 

اهللا بجحود ومرارة، واستخدم اهللا كل وسیلة إلعالن غضبه لیس انتقاًما لنفسه ولكن عدم 
قبوله كقدوس رجاساتهم وعصیانهم، وأخیًرا اضطر أن یحرم الجیل األول كله من التمتع 

). ومع ذلك فبفرح حقق اهللا وعده مع أبنائهم، 30: 14بالمیراث عدا یشوع وكالب (عد 
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مقدًما لهم كل ما سبق فوعد به آبائهم. إن اهللا یبقى أمیًنا بالرغم من عدم أمانتنا، ویترجى 
خالصنا، وشتهي مجدنا بالرغم من جحودنا المستمر.  

. كشف لنا هذا السفر "مفهوم الخالص"، فإن كان اهللا قد عبر بالشعب األردن 2
إنما لیملكوا مع یشوع عوض األمم أصحاب الرجاسات. إنها بحق صورة حیة لمفهوم 

الخالص، أال وهو أننا بالرب نطرد من قلبنا كل الرجاسات لنتحرر من سلطان الخطیة كمن 
یطرد ملوًكا من مدنهم ویهدم حصونهم ویبدد جیشهم ویغتصب أرضهم، أما غایة هذا العمل 

فهو أن یملك یشوع الحیقیقي كملك الملوك، یملك فینا فنصیر نحن به ملوًكا، وأصحاب 
عن هذا السلطان الذي یصیر لنا بالرب، القدیس یوحنا الدرجي سلطان في الرب. یعبر 

قائالً : [كن متسلًطا على قلبك مثل ملك، لكنك تجلس في عمق االتضاع! تأمر الضحك أن 
یذهب فیذهب، وتدعو البكاء العذب أن یأتي فیأتي، والجسد العبد العاصي أن یفعل هذا 

]. Î)9: 8فیفعل (مت 
اهللا ال ُیرید أن یملك فینا لكي یستعبدنا، وال یطلب عبادتنا كعبید أو حتى كأجراء، 

ولكنه وهو یملك یجعلنا ملوًكا... ُیریدنا أبناء أصحاب سلطان داخلي في النفس إنه لیس 
كما صوره الوجودیین ُیرید أن یحطم حریتنا أو یكتم أنفاسنا. 

. أبرز هذا السفر "قداسة اهللا" إذ ال یطبق الخطیة، وال یقدر أن یهادنها. لقد 3
استخدم شعبه في تأدیب الوثنیین المصریین على الرجاسات الُمّرة، هؤالء الذین قال عنهم 
الرسول: "ألنهم لم عرفوا اهللا لم یمجدوه أو یشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم 
الغبي، وبینما هم یزعمون أنهم حكماء صاروا جهالء، وأبدلوا مجد اهللا الذي ال یفنى بشبه 
صورة اإلنسان الذي یفنى والطیور والدواب والزحافات... الذین استبدلوا حق اهللا بالكذب، 

). وفي نفس الوقت ألزم شعبه كأداة 25- 21: 1وأتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق" (رو 
تأدیب أن یكونوا مقدسین، أن انحرفوا عن قداسته سقطوا تحت التأدیب لیس لمجرد عقابهم 

وٕانما بغیة تقدیسهم بالعودة إلى "سّر قداستهم". 
. ُیشیر هذا السفر إلى الخالص بیسوع المسیح ربنا بدخل اإلنسان إلى الحیاة 4

الجدیدة تحت قیادة قائد جدید في أرض جدیدة وینعم بطعام جدید. إنه سفر المیراث الذي 
ننعم بعربونه هنا خالل تمتعنا بالحیاة الجدیدة التي صارت لنا في المسیح یسوع، والذي 

وهبنا سلطاًنا على قوات الشر وٕامكانیة طرد كل شر وشبه شر لننعم بالراحة السماویة فیه. 

1 Ladder, step 7: 39. 
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وكأننا نقول مع الرسول بولس: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماویات في المسیح یسوع، 
). 6: 2لُیظهر في الدهور اآلتیة غنى نعمته الفائق باللطف علینا في المسیح یسوع" (أف 

. إن كان هذا السفر هو "سفر الخالص المجاني" حیث یحقق اهللا وعوده من 5
أجل أمانته وألجل اسمه الذي دعي علینا، لكنه هو سفر الطاعة هللا، فال نصرة بدون طاعة، 

وال تمتع بالمیراث خالل العصیان! إیماننا بنعمة اهللا المجانیة یجب أن یلتحم بالطاعة هللا، 
فُیعلن كإیمان حّي عامل بالمحبة. 

. یعتبر سفر یشوع أیًضا هو سفر قبول األمم، فإن كان البد للشعب أن یرث 6
كنعان بعد طرد الوثنیین، لكن اهللا ال یرفضهم، إنما یرفض وثنیتهم وشرهم. وحینما أعلنت 

راحاب الكنعانیة الزانیة إیمانها تمتعت وعائلتها بالخالص، وصار لها الشرف الذي ُحرم منه 
كثیر من العبرانیات أن من نسلها یأتي المّسیا المخلص. لقد ُسجل اسمها في سلسلة نسب 

)، األمر الذي ُحرم منه كثیر حتى من أبطال اإلیمان واألنبیاء! 25: 1السید المسیح (مت 
اهللا ال یرفض إنساًنا في البشریة، بل یطلب خالص الجمیع: "ُیرید أن جمیع الناس یخلصون 

). 4: 2 تي 1وٕالى معرفة الحق یقبلون" (
. معامالت اهللا مع اإلنسان حملت وسیلة جدیدة. قبًال كان اهللا یتحدث مع أوالده 7

خالل األحالم والرؤى وخدمة المالئكة، أما اآلن فقد تسلم موسى الشریعة، لذا صار حدیث 
اهللا مع شعبه خالل الوصیة المسلمة أو المكتوبة. كان الوصیة الرئیسیة للقائد الجدید هي: 

"كن متشدًدا وتشجع جًدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشریعة التي أمرك بها موسى عبدي. 
ال تمل عنها یمیًنا أو شماًال لكي تفلح حیثما تذهب. ال یبرح سفر هذه الشریعة من فمك..." 

). وعندما زحف یشوع إلى أرض الموعد اختار جبل عیبال كمركز لهم في 8، 7، 1(یش 
: 8ذلك الحین، علیه بنى مذبًحا للرب وكتب على الحجارة نسخة من توراة موسى (یش 

)، ثم "قرأ جمیع كالم التوراة البركة واللعنة حسب ما ُكتب في سفر التوراة، ولم تكن كلمة 32
من كل ما ُأمر بها موسى لم یقرأها یشوع قدام كل جماعة إسرائیل والنساء واألصفال 

). 35-34: 8والغریب السائر في وسطهم" (یش 
. بدأ سفر یشوع بموت موسى كممثل الناموس حتى یتسلم یشوع القیادة ویدخل 8

بهم إلى أرض الموعد، كما انتهى السفر بموت یشوع لیعلن أنه ال یمكن التمتع بالمیراث وال 
االستقرار والراحة إالَّ بموت ربنا یسوع عنا فنموت معه ونحیا معه وبه. 
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سفر یشوع والحروب... 
لقد أثارت الحروب المذكورة في سفر یشوع تسؤالت: أما كان یمكن اهللا أن یهب 

هذا الشعب المیراث دون إلزامهم بقتل الشعوب القاطنة هناك؟ 
. أظهرت االكتشافات الحدیثة حالة المجتمع في كنعان في ذلك الحین، وصورت 1

مدى االنحطاط الخلقي الذي بلغه اإلنسان، والفساد الذي ال ُیعبر عنه، فقد عبد اإلنسان 
اإلله ملوخ واإللهة عشتاروت وٕالتزمت النساء بارتكاب الشر كتقدمة لآللهة مع أمور أخرى 

. لقد حمل الفساد موًتا روحًیا وهالًكا أبدًیا ال یمكن أن یعبر عنه، فما صدر من Îغیر الئقة
حكم إلهي یحققه شعب اهللا لم یكن إالَّ كشًفا عن بشاعة ثمرة الخطیة وتدمیرها للحیاة. لقد 

اختارت هذه الشعوب الهالك لنفسها بنفسها، فاهللا في قداسته ال یطیق الفساد وال یقبله، 
وحینما یأمر بإبادته فإنه ال ینتقم لذاته وٕانما یحقق ما اختاره اإلنسان لنفسه.  

. ما حدث لم یكن لصالح شعب إسرائیل وحده، وٕانما في الحقیقة هو لصالح 2
البشریة عامة، فإن هذه المنطقة كانت مركًزا هاًما للتجارة، وكان التجار یحملون في أسفارهم 

مع معامالتهم التجاریة الفساد وكأنه "الموت األسود" لیتحرك في كل اتجاه في العالم 
. لقد أراد الرب أن یعطي للبشریة درًسا، وأن یحمي العالم من هذا الوباء. Ïالمعروف حینئذ

هذا ومن جانب آخر إذ كان اهللا یعد الشعب الیهودي لیكون خمیرة للعالم في الشهادة له أمر 
بإبادة كل فساد حولهم حتى ینشأوا في جو نقي. یقول الوحي اإللهي: "لكي ال ُیعلموكم أن 

). 18: 20تعملوا جمیع أرجاسهم التي عملوا آللهتهم، فتخطئوا إلى الرب إلهكم" (تث 

یشوع ویسوع... 
ارتبطت شخصیة یشوع بربنا یسوع المسیح بكونه الرمز الذي یسبق المرموز إلیه، 

أم أوجه الشبه فكثیرة نذكر منها: 
. جاء یشوع بعد موسى مستلم الناموس، كرمز لربنا یسوع المسیح الذي جاء بعد 1

الناموس یحقق ما عجز عن آدائه، یقول الرسول بولس: "ألن غایة الناموس هي المسیح 
للبر لكل من یؤمن، ألن موسى یكتب في البر الذي بالناموس إن اإلنسان الذي یفعلها 

). كما یقول: "فإنه یصیر إبطال الوصیة السابقة من أجل 5-4: 10سیحیا بها" (رو 

1 J. M. Gray: Comm. On the Whole Bible, 1971, P 166. 
2 Ibid. 
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ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم یكمل شیًئا، ولكن یصیر إدخال رجاء أفضل به نقترب 
).  9، 18: 7إلى اهللا (عب 

. یشوع قاد الشعب قدیًما إلى النصرة كرمز لربنا یسوع المسیح واهب الغلبة على 2
الخطیة والموت وكل قوات الظلمة. یقول الرسول: "الذي نجانا من موت مثل هذا وهو 

)، "ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل حین 10: 1 كو 2ُینجي" (
). 14: 2 كو 2ویظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" (

. إذ تعرض الشعب لغضب اهللا مزق یشوع ثیابه وسقط على األرض یشفع فیهم 3
)، وأیًضا إذ سقطت البشریة تحت الغضب 10-7: 7أمام تابوت العهد حتى المساء (یش 

أخلى كلمة اهللا ذاته ونزل إلى األرض لیشفع فینا بدمه لدى أبیه. 
وكما یقول الرسول یوحنا: "إن أخطأ أحد فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار، 

). 2: 2 یو 1وهو كفارة لخطایانا، لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم أیًضا" (
. قام یشوع بتقسم أرض المیراث، ویقول الرسول عن عمل المسیح فینا: "الذي 4

فیه أیًضا نلنا نصیًبا معینین سابًقا حسب قصد الذي یعمل كل شيء حسب رأي مشیئته" 
).  11: 1(أف 

كنعان والكنعانیون... 
لما كان سفر یشوع هو سفر المیراث حیث أعلن تحقیق مواعید اهللا لشعبه بدخولهم 

أرض المیراث، التي هي أرض كنعان، لذلك أشعر بالضرورة تلزمني بالحدیث عن هذه 
األرض والشعب القاطن فیها. 

)، قطن نسله في األرض 8: 1 أي 1، 6: 10كنعان هو ابن حام الرابع (تك 
 صم 1الواقعة غرب األردن، والتي دعیت باسم كنعان، كما دعیت أیًضا أرض إسرائیل (

) وأرض العبرانیین 9: 11) وأرض الموعد (عب 12: 2). واألرض المقدسة (زك 19: 13
) نسبة إلى عابر جد إبراهیم. كان الفینیقیون والعبرانیون یعتبرون فنیقیة جزًءا 15: 40(تك 

)، ثم سكنها إسحق ویعقوب 8، 5: 12من كنعان، سكنها إبراهیم وُوعد بها ملًكا لنسله (تك 
) وذهب مع أوالده إلى 46)، ولكن یعقوب تركها بسبب المجاعة (تك 45: 26وأوالده (تك 

مصر. 
في أیام یشوع كان الكنعانیون بقبائلهم المختلفة أو شعوبهم غالًبا ما یقطنون في 

الودیان والمناطق الساحلیة حیث یوجد الماء بصورة نسبیة أوفر وأسهل مما یوجد على 
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الجبال. كانوا یقطنون في مدن محصنة منتشرة في المناطق السهلة، كل مدینة لها ملك 
خاص أشبه بدویلة مستقلة، لها حكامها وأشرافها وجیشها ومشاریعها التجاریة ومؤسساتها 

. Îالدینیة وعبیدها، وال توجد حكومة مركزیة
یمكننا تقسیم الكنعانیین إلى ثالثة فئات من الشعوب أو القبائل: 

أ. قبائل مستقرة، بلغت درجة من الحضارة مثل الفینیقیین على شاطئ البحر 
األبیض المتوسط، هؤالء الذین صاروا من أهم تجار البحار في العالم القدیم. كما توجد 

قبائل أخرى أصغر مستقرة في الودیان والتالل ما بین البحر األبیض واألردن مثل 
األموریین، أو شرق األردن مثل الموآبیین وبني عمون.  

ب. قبائل ُتحسب نصف بدو، مثل بني آدوم وأخرى أصغر منها. 
ج. قبائل بدو تماًما، أي جماعات رّحل، مثل بني مدیان واإلسماعیلیین وعمالیق، 

 .Ïالذین كانوا یجولون في الصحراء العربیة
وفیما یلي فكرة مختصرة عن بعض هذه القبائل: 

. العناقیون... 1
هم ذریة عناق، ُیشیر االسم "عنق" إلى ضخامة الجسم. یصورهم التقلید العبري 

: 6؛ 21، 10: 2؛ تث 33، 28: 13كجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في الحرب (عد 
)، بینما قطن الباقي بالمدن 32: 13). أقام ثالثة من بني عناق في منطقة حبرون (عد 2

المجاورة خالل التالل. خافهم العبرانیون قبل أن یحاربوهم، حتى حاربهم یشوع بن نون 
: 11واستولى على ممتلكاتهم وقسمها بین الیهود، وأعطى حبرون لكالب بن یفئة (یش 

). وهم یحسبون من الرفائیین، وكانوا مضرب األمثال من جهة 15، 12: 14؛ 21-22
. Ð)، ویظن أن جلیات الجبار هو واحد منهم10: 2كثرة عددهم وضخامة جسمهم (تث 

. الرفائیون... 2
 أن كلمة "الرفائیین" تعني "أمهات متراخیات"، بینما یراها العالمة أوریجانوسیرى 

البعض أنها تعني "أرواح الراحلین" أو "ظالل الموت. وقد استخدم هذا االسم في العهد القدیم 
بأكثر من معنى: 

1C. M. Laymann: Interpreter's one-volume Comm-on the Bible, P 123.  
2 Peak's Comm., p. 3. 
3 New Westminister Dict. Of Bible, P 41.  
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یقصد به إحدى قبائل منطقة كنعان قبل إسرائیل. سبق فضربهم المعنى األول: 
 )، وفي سفر التثنیة جاء عن الرفائیین كمجموعة شعوب5: 14كدرلعومر ملك عیالم (تك 

: 2إلسرائیل، بعضهم سكن في أرض موآب، وقد دعاهم بني موآب باإلیمیین (تث  سابقة
: 2)، والبعض كان یقطن في أرض العمونیون، وكان هؤالء یدعونهم زمرمیین (تث 11
)، هذا االتساع من توزیع 13: 3)، والبعض سكن في باشان وكان عوج آخر ملوكهم (20

الرفائیین جعل بعض الدارسین یرون أن كلمة "رفائیین" تعنى لغوًیا "السالفین" وٕان كان هذا 
التفسیر مشكوك فیه، ولكن في رأیهم أن كل شعب ُیقیم في منطقة یدعو الشعب السابق له 

. Îبالرفائیین أي السابقین لهم
 الذین في الهاویة، الذین ال یسبحون اهللا، Ï: یقصد به األمواتالمعنى الثاني

. Ñ) الذین بال عمل وال حیاة16: 21، 18: 2ترجمت في سفر األمثال باألخیلة (
تستخدم كلمة "الرفائیین" أو "رفایم" كاسم لوادي قریب من أورشلیم المعنى الثالث: 

). أخذ اسمه 5: 17، عرف بخصوبته (أش Ò، جنوب غرب أوشلیم ووادي هنومÑوبیت لحم
عن الرفائیین الذین غالًبا ما قطنوه فترة من الزمن. یسمى حالًیا "وادي البقاع". 

. األموریون... 3
یرى البعض أنها مأخوذة من الكلمة األكادیة "أمر" بمعنى األمر، أو ربما تعني 

. patron"Ó"حارس أو نصیر أو عمیل 
بدایة تاریخهم غامض، لكنهم لعبوا دوًرا هًما في منطقة الهالل الخصیب؛ تمتد 
منطقة نفوذهم من فلسطین إلى الصیصة. خالل الثالثة آالف سنة ق.م. دعى البابلیون 

 Sumu-abuسوریا وفلسطین بأرض األموریین. وكانت األسرة األولى لبابل التي أقماها 
 ق.م.)، انتهت 17/ 18 ق.م أموریة، أهم ملك فیها هو حامورابي (القرن 1894حوالي عام 

.  Ôهذه األسرة عندما نهب الحویون بابل

1 John L. Mckenzie: Duct. Of Bible, 1972, P 730. 
2 Ibid.. 

Ñ  في اللغة الـugaritic .
4 New Westminister Dic. Of Bible, P 798. Josuiph. Antiq. 7: 4: 1; 2 Sam. 23: 13-14. 
5 Jos. Antiq. 15: 18; 18; 16. 
6 Strong: Dict of the Hebrrew Bible, P. 4. 
7 New Westminster Dict. Of Bible, word Amorites. 
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ُیدرج األموریون مع بقیة الشعوب أو القبائل الكنعانیة، كأبناء كنعان، وهم من نسل 
حام، هذا التقسیم یبدو أنه على أساس جغرافي أكثر منه أثنولوغي (علم األخالق واألجناس 

. وفي أیام إبراهیم ظهروا بالقرب من البحر المیت في Îأو أصول السالالت البشریة)
)، "وكان ساكًنا عند بلوطات ممرا األموري أخي أشكول وأخي 7: 14حصون تامار (تك 

) دعیت شكیم 22: 48). وفي (تك 13: 14عاز، وكانوا أصحاب عهد مع إبرام" (تك 
مدینة أموریة. كان لهم مملكة في شرق فلسطین تحت حكم سیحون التي هزمها اإلسرائیلیون 

). وفي غرب فلسطین -حسب التقلید الیهودي- سكن األموریون على الجبال 21: 21(عد 
)، وفي سفر یشوع 9: 13بینما سكن الكنعانیون على سواحل البحر وفي وادي األردن (عد 

) ركز الملوك الخمسة ألورشلیم وحبرون ویرموت ولخیش وعجلون كملوك أموریین، 5: 10(
غلبهم یشوع عند جبعون... وقد بقى بعض األموریین في أرض كنعان بعد افتتاحها، وقد 
كانوا منتشرین على نطاق وأسع، في كل منطقة كنعان، وفي زمن صموئیل النبي صنع 

: 9 مل 1)، وقد استخدمهم سلیمان في التسخیر (14: 7 صم 1معهم العبرانیون صلًحا (
). هذا ویبدو أنه بسبب أهمیتهم كان اسم "األموریین" یطلق بوجه عام على كل 20-21

). 10: 6، قض 7: 7شعب منطقة كنعان (یش 

. الجبعونیون... 4
"جبعون" اسم عبري یعني "تل"، وهي المدینة الرئیسیة للحویین من أهل كنعان، 

)، وكانوا یمتلكون كغیرة وبئیروت وقریة یعاریم 2: 21 صم 2ینتمون أیًضا إلى األموریین (
)9 :17  .(

حالًیا هي قریة الجیب تقوم على قمة هضبة في شمال غرب أورشلیم، على بعد 
. غیر أن المدینة القدیمة كانت أكثر Ï أمیال من أورشلیم، بجوار رأس وادي عجلون8حوالي 

 J. B. Pritchardاتساًعا وارتفاًعا عن التل المجاور الذي تقوم علیه القریة الحالیة. قام 
، وقد أكدت اكتشافاته ما جاء في الكتاب 1956باكتشافها على أربعة فصول ابتداء من عام 

). وأكدت االكتشافات أن جبعون في أیام 2: 10المقدس عنها كمدینة ملوكیة عظیمة (

1 Mckenzie, P 26. 
2 Ibid, P 307. 
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الحكم اإلسرائیلي كانت أعظم مركز لتصنیع الخمور، حتى دعوا هذه المنطقة بالمناطق 
. Îالصناعیة

)، وقد ُأعطیت هي 25: 18لقد صارت جبعون من نصیب بنیامین (یش 
). 17: 21ومسارحها لبني هارون كإحدى مدن الالویین (یش 

 Hivites . الحویون...5
 وتعني "قریة من الخیام" وفي العربیة حواء تعني مجموعة Hawwaفي العبریة 

) 10: 9، یش 17: 3، خر 17: 10خیامة. أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانیین (تك 
وقد انتشروا في مجتمعات متعددة، ولم یكونوا مختونین. سكن بعضهم في شكیم في أیام 

) وظل لساللتهم تأثیر في المدینة ألجیال عدیدة 24-14، 2: 34؛ 18: 33یعقوب (تك 
). والبعض سكن في جبعون وما یجاورها وقد حصلوا على عهد 28: 9بعد الغزو (قض 

). كان لهم مقر واسع، ربما كان في سفح جبل لبنان، من جبل 9سالم مع یشوع (یش 
). وكانت لهم قرى یملكونها في هذه 3: 3، قض 3: 11حرمون إلى مدخل حماة (یش 

). الذین كانوا في فلسطین 7: 24 صم 2المناطق الجبلیة الشمالیة إلى أیام داود (
). 7: 8 أي 2؛ 22- 20: 9 مل 1استخدمهم سلیمان في التسخیر (

ربما یسأل البعض إن كان الحویون كشعب لهم وجود حقیقي مستقل. في الواقع 
 عاشوا في وسط فلسطین وسوریا في تاریخ مبكر، Horites, Hurriansإن الحوریین 

ویرى البعض أن لبًسا قد حدث بین الكلمتین "حویین" و "حوریین" في النص العبري. ففي 
) 39، 20: 36) ُذكر أن صبعون حّوي، بنیما في نفس األصحاح (2: 26سفر التكوین (

) مترجمة في السبعینیة 2: 34أنه حوري. وجاءت كلمة "حّوي" في العبریة في (تك 
"حوري"... واالحتمال القائم هو أن قسًما من الحوریین ُیعرف بالحویین، وأن كلمة "حوري" 

. Ïهي األصل

  Ð ...Hittites. الحثیون6
 عندما اكتشفت نقوش في كركمیس بدأت معرفتنا بالحثیین الذین 1871منذ عام 

یمثلون إمبراطوریة شرقیة عظیمة بجوار إمبراطور بني وادي النیل ووادي دجلة والفرات، 

1 Ibid. 
2 New Westminster Dict., P 400. 
3 Ibid, P 398-400. 
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 ق.م 1200 ق.م، 1900أزدهرت اإلمبراطوریة الخاصة بالحثیین في آسیا الصغرى ما بین 
تقریًبا، وال ُیعرف على وجه التحقیق العنصر الذي ینتمي إلیه الحثیون، فهناك جنس منهم 

یشاهد في آثار مصر له أنف كبیر، ویبدو أن األرمن الحدیثین هم ساللة جماعة من األمة.  
كلمة "حثیون" تستخدم على األقل في ثالثة معانٍ : 

)  Hattians المواطنون الذین قطنوا في منتصف األناضولیا. (.أ
) أي الناسیون. Nesians المواطنون الذین عاشوا حول عاصمة حاتوشاش (.ب
 الذین عاشوا في جنوب اإلمبراطوریة، یتحدثون بلغة محتفظ بها في .ج

الهیروغلیفیة. 
من الناحیة التاریخیة یجب وضع حد فاصل یمیز بین اإلمبراطوریة الحثیة، 

والوالیات الحثیة في شمال سوریا وجنوب شرق آسیا الصغرى، وبحسب علم الحفریات، 
تنطبق كلمة حثیین على بقایا ثقافة شهیرة فریدة موجودة في آسیا الصغرى، شمال سوریا 

وبالرغم من المشابهة بین آثار حثي آسیا الصغرى، . Mespotamiaوشمال المصیصة 
وتلك التي في شمال المصیصة وشمال سوریا (بما في ذلك منطقة طورس)، فهناك بعض 
العوامل التي تبین انفصاًال عاًما بین الجماعتین. ویظهر أن ثقافة الحثیین األناضولیین قد 

. Troyتركزت في كبادوكیة، التي تبین أوانیها الفخاریة صالت نسب كثیرة لطرواده 
 لوحة 10.000على أي األحوال جاء المفتاح الحقیقي لمشكلة الحثیین باكتشاف 

طینیة في تركیا ببوغاز كوي (موقع حتوشاش القدیم)، منقوشة بحروف أشوریة إسفینیة أو 
مسماریة، وهي تمثل عدًدا من اللغات: السومریة واألكادیة والحثیة. والنقوش على اآلثار 
الحثیة مكتوبة بالحروف الحثیة الهیروغلیفیة، وهي تمثل اللسان الثاني في األهمیة لدى 

اإلمبرطوریة. وهي تبدو آریة "هندیة أوروبیة". كانت مستخدمة في اإلمبراطوریة الحثیة من 
 ق.م. 700- 1600سنة 

: المملكة القدیمة والمملكة Îیقسم المؤرخون المحدثون تاریخهم إلى ثالث مراحل
الحثیة، الممالك الحثیة الجدیدة، األمور التي یطول الحدیث عنها. 

ین أنهم ذریة حث ثاني أبناء كنعان. ونقرأ عن يجاء في العهد القدیم عن الحث
)، وأن عیسو اتخذ 18-10: 23إبراهیم أنه اشترى مغارة المكفیلة من عقرون الحثي (تك 

). 6-5: 3)، وأن العبرانیین قد تزاوجوا فیما بعد معهم (قض 34: 26إمرأتین حثیتین (تك 

1 Mckenzie, P 363/4. 
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: 11 صم 2)، وتزوج بتشبع امرأة أوریا الحثي (6: 26 صم 1وكان لداود أصدقاء حثیون (
 1) وقد استخدم الحثیین في التسخیر (1: 11 مل 1). وكان لسلیمان نساء حثیات (2-27

)، 4: 1). وقد اعتبرهم العبرانیون شعًبا قوُیا معروًفا، اعترفوا بأرضهم (22-20: 9مل 
)، ویضعونهم في مرتبة واحدة مع المصریین 29: 10 مل 1یذكرونهم مع ملوك آرام (

). 6: 7 مل 2كدلیل على عظمتهم (

 Jebusites. الیبوسیون... 7
أن كلمة "یبوس" تعني "یدوس باألقدام"، فتحمل معنى العالمة أوریجانوس یرى 

رمزًیا لمن یدنس الشيء وینجسه بقدمیه. 
)، وٕان 4: 11؛ أي 10: 19تظهر كلمة "یبوس" كاسم مدینة أورشلیم في (قض 

كان بعض الدارسین یرونها تضم أیًضا الجبال المحیطة بها بینما یرى آخرون أنها تنحصر 
فقط في صهیون أو مدینة داود القائمة في الجبل الشرقي. 

؛ 29: 13؛ عد 20: 15ظهر الیبوسیون كإحدى القبائل القاطنة في كنعان (تك 
). وهم من ساللة كنعان (تك 8: 9؛ نح 1: 9 مل 1؛ 5: 3؛ قض 10: 3؛ یش 1: 7تث 
؛ قض 63: 15)، أخضعهم یشوع لكنهم لم یتركوا أورشلیم (یش 14: 1 أي 1؛ 16: 10
: 29 مل 1)، وبقوا فیها حتى أیام داود، وقد استخدمهم سلیمان الملك في التسخیر (21: 1

). 2-1: 9)، وبقى البعض في الیهودیة إلى ما بعد رجوع السبي (عز 21

 Perizzites. الفرزیون... 8
  العالمة أوریجانوس یرى بعض الدارسین أنها تعني "أهل قریة مفتوحة"، ویرى 

أنها تعني "الثمر الكثیر". 
؛ 7: 13الحظ البعض أن الفرزیین یحصون أحیاًنا وحدهم مع الكنعانیین (تك 

) مما جعلهم ینظرون إلیهم كالرفائیین من السكان األصلیین للمنطقة، 4: 1؛ قض 30: 34
عنصرهم مختلف عن الكنعانیین وأقدم منهم في البالد. وقد أحصوا مع السبعة شعوب الذین 

)، ولكنهم مع هذا 3-2: 7أكد الرب على شعبه أال یقطع معهم عهًدا أو یصاهروهم (تث 
). 20: 9 مل 1). وقد استخدم سلیمان الحكیم في التسخیر (5: 3صاهروهم (قض 

 Girgashite. الجرجاشیون... 9
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؛ 10: 3، یش 1: 7، تث 21: 15ُأحصي الجرجاشیون مع القبائل الكنعانیة (تك 
)، وهي من القبائل التي ال نعرف عنها شیًئا.  8: 9، نح 11: 24

-28: 8یجب أال نخلط بینهم وبین الجرجسیین المذكورین في العهد الجدید (مت 
)، إذ ال ارتباط بینهم. 1: 5؛ مر 33

سفر یشوع وعلم اآلثار... 
 منطقة في Prof. Sellinبفضل عملیات التنقیب التي قام بها بروفیسیر سیلین 

. یرى أن Îأریحا وما حولها ظهر التطابق بین ما ورد في سفر یشوع واالكتشافات األثریة
أساسات األسوار التي بناها الكنعانیون حول مدنهم بسهولة یمكن التعرف علیها، فقد 

استخدموا حجارة كثیرة األضالع والزوایا أما اإلسرائیلیون فكانوا یستخدمون الحجارة المربعة 
الجوانب. ال تزال حطام أسوار أریحا محفوظة وبقایا منزل على السور ارتفاعه ستة أقدام 

قائًما. 
 أن أعمال التنقیب قد دلت على أن أریحا من أقدم المدن Ðیقول الدكتور جون إلدر

 ق.م، وأن مواصفات المدینة تتفق مع (یش 6700في العالم، وترجع أسسها إلى حوالي عام 
) یحیط بها جداران یتصالن من أعلى بوصالت عرضیة مقامة علیها منازل سكنیة، 15: 2

). 7-5: 2والجداران اآلن ساقطان على األرض في مكانهما، وللمدینة مدخل واحد (یش 
ویالحظ على اآلثار أن المدینة كلها محروقة بالنار كما ُتشیر طبقة الرماد وبقایا األخشاب 

)، ولكن الدالئل كلها ُتشیر إلى أن المدینة لم تُنهب قبل إحراقها 24: 6المحترقة (یش 
فالقمح والعدس والبصل والبلح وجد في صوامع من الطین، حتى العجین ُاكتشف في أوانیة 

). أخیًرا فإن الدالئل ُتشیر إلى 18-17: 6ألن یشوع قد ّحرم أخذ شيء من المدینة (یش 
أن المدینة المحترقة قد تركت كما هي بدون بناء لعدة قرون، هذا یتفق مع لعنة یشوع (یش 

 ق.م، 1500) وتثبت أیًضا أن خراب المدینة قد تم حوالي عام 34: 16 مل 1، 26: 6
وهذا یتفق مع تقریر الوحي. 

أقسام السفر: 
]. 12-1أوالً : الحروب الروحیة والنصرة ص [

1 J. M. Gray, P 180. 
Ð  7األحجار تتكلم للدكتور جون إلدر، تعریب د. عزت زكي، قصل .
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اإلستعداد للمیراث 
قدم لنا سفر الخروج صورة حیة للعبور من أرض العبودیة واإلنطالق من أسر 

فرعون، لكن هذا العمل یبقى ناقًصا بال نفع ما لم یدخل العابرون إلى أرض الموعد ویتمتعوا 
بمواعید اهللا. العبور في سلبیته خروج، وفي إیجابیته دخول! هو تحرر من أسر إبلیس ألجل 

التمتع بالدخول إلى األحضان اإللهیة في المسیح یسوع قائد العبور الروحي الحق. 
وكما استلزم الخروج استعدادات طویلة ظهرت في ظهور موسى كأول قائد 
للشعب، وعمل اهللا معه في عالقته بفرعون وبالشعب، وتجلى اهللا في الخالص خالل 

الضربات خاصة ضربة البكور التي استلزمت ذبح خروف الفصح، وانشقاق البحر 
األحمر... هكذا أیًضا احتاج الدخول إلى المیراث إلى استعدادات كثیرة سجلها سفر یشوع 

في األصحاحات الخمسة األولى: 
: أعلن اهللا أنه هو العامل الحقیقي في هذا الخالص. هو األصحاح األولففي 

الذي یختار یشوع، وهو الذي یسنده ویسند الشعب بكلمته واهبة الحیاة، وبطعامه الروحي 
الذي یقدمه لهم، وأمانته في تحقیق مواعیده. 

: یبرز الجانب البشري في شخص راحاب األممیة الزانیة، األصحاح الثانيوفي 
التي بالرغم من فقرها الشدید في التمتع بالخالص، لكنها باإلیمان الحّي دخلت كعضوة في 

الجماعة المقدسة، بل وجاء المسّیا المخلص من نسلها.  
: قدم لنا إمكانیة األردن، حیث یدخل بنا یسوع المسیح بنفسه األصحاح الثالثوفي 

إلى میاهه الحلوة، لنعطي للبریة ظهرنا، متأملین في المیراث األبدي لیس كأمر غریب أو 
بعید عنا!... بالمعمودیة المقدسة تتحقق االستنارة فندرك ما ال یدرك! 

: تظهر الكنیسة المختفیة في میاه األردن حیث یحمل األصحاح الرابعوفي 
األسباط اثني عشر حجًرا ُتمثل الكنیسة. فال عبور للمیراث األبدي خارج الكنیسة الخفیة، أي 

العضویة في جسد المسیح. 
 یتم الختان الثاني ویعّید الفصح، فال دخول للمیراث األصحاح الخامس:أخیًرا في 

باإلنسان العتیق، إنما یلزم ختان القلب لیّحل اإلنسان الجدید عوض القدیم. هذا كله إنما 
یتحقق خالل المسیح یسوع فصحنا. 

في إختصار نقول إن اإلمكانیات التي صارت لنا للتمتع بالمیراث األبدي هي: 
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). 1. أدراك أن اهللا هو العامل فینا وقائدنا الروحي (ص 1
 ).2. التمتع باإلیمان الحّي العملي    (راحاب الزانیة ص 2

 ).3. التمتع بالبنوة خالل المعمودیة    (عبور األردن ص 3

 ).4. الدخول فى العضویة الكنسیة    (ص 4

  ).5. خلع اإلنسان القدیم ولبس الجدید خالل الفصح الجدید  (ص5
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األصحاح األول 

اهللا هـو العامل 
"اختیار یشوع" 

ُأفتتح السفر بإعالن موت موسى وتسلیم یشوع القیادة، وقد أبرز الوحي بكل 
وضوح في إعالن تسلیم یشوع القیادة أن القائد الحقیقي هو اهللا، الذي یختار خدامه ویهبهم 

عوًنا وحكمة، ویسندهم بشریعته "كلمته اإللهیة"، ویرافقهم في كل عمل. 

].  2-1. موت موسى لیملك یشوع  [1
]. 5-3. أمانة اهللا في وعوده   [2
]. 7-5. معیته للخدام    [3
]. 9-8. شریعته كسفر للخدام   [4
]. 11-10. الزاد اإللهي    [5
].  18-12. الدور اإلنساني   [6

. موت موسى لیملك یشوع... 1
"وكان بعد موت عبد الرب أن الرب كّلم یشوع بن نون خادم موسى قائالً : موسى 

عبدي قد مات، فاآلن قم أعبر هذا األردن أنت وكل هذا الشعب إلى األرض التي أنا 
]. 2-1معطیها لهم أي لبني إسرائیل" [

اهللا الذي سبق فاختار موسى لقیادة الشعب باالنطالق به من أرض العبودیة إلى 
جبل سیناء حتى یتسلم الشریعة اإللهیة كمرشد ومعین وسط بریة هذا العالم، مؤكًدا له: "إني 

)، وهو بعینه ُیعلن موت موسى وٕاقامة یشوع كقائد عبور ومحقق 12: 3أكون معك" (خر 
للمیراث. كان البد لموسى أن یموت لیظهر یشوع، فینتهي عهد الناموس لننعم بعهد النعمة، 
فإن اهللا هو العامل في العهدین بخطته اإللهیة المتكاملة... إن ّسر القوة في خدمة موسى أو 

یشوع إنما في الدعوة التي تقدم لهما من اهللا لتحقیق مقاصد إلهیة. 
اهللا الذي اختار موسى ممثًال لناموسه هو الذي سمح بموته لیقیم یشوع ممثًال 
لیسوع ابنه الوحید الجنس، وقد سبق لنا في مقدمة هذا الكتاب الحدیث عن االرتباط بین 

موت موسى وقیام یشوع، أو إبطال الناموس للتمتع بالنعمة. 
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: [مات موسى وحكم یشوع! لقد بطل الناموس  Arlesأسقفاألب قیصریوس یقول 
القدیم وحكم یشوع الحقیقي، أي یسوع. حًقا یشهد اإلنجیلي: "كان الناموس واألنبیاء إلى 

). هذا وقد جاء في اإلنجیل "موسى" بمعنى "الناموس" إذ قیل: "عندهم 13: 13یوحنا" (لو 
)، أي عندهم الناموس واألنبیاء، ویقول الرسول: "لكن حتى 29: 16موسى واألنبیاء" (لو 

)، أي ُیقرأ الناموس. إًذا، یبطل الناموس یصعد یسوع 15: 3 كو 2الیوم حین ُیقراء موسى" (
: [كان الئًقا أن ُیخرج موسى القدیس إیریناوس]. وفي تعبیر أخر یقول Îربنا إلى العرش

الشعب من مصر، وأما یسوع فیدخل بهم إلى المیراث. كان موسى كممثل للناموس یجب أن 
]. Ïیتوقف، أما یشوع (یسوع) فبكونه الكلمة الذي صار جسًدا فُیبشر للشعب...

اهللا هو الذي دعى موسى للعمل، اآلن یدعو یشوع، أو على حد تعبیر الرسول 
). 1: 1بولس أن اهللا كلمنا قبًال خالل الناموس واألنبیاء كلمنا في هذه األیام في ابنه (عب 

لم یقف األمر عند دعوة یشوع، وٕانما بقى اهللا هو القائد الروحي الحقیقي العامل 
قم ُأعبر هذا األردن أنت وكل هذا الشعب إلى األرض التي خالل یشوع، فقد أصدر له أمره "

. نستطیع في شيء من التجاسر أن نقول أن هذا األمر اإللهي یمثل ]2أنا معطیها لهم" [
عمًال رمزًیا یكشف عن العالقة بین اآلب وابنه الحبیب یسوع. فإن كان یسوع قد أطاع حتى 

). فقد أقامه اآلب لیس كعطیة خارجیة یمنحه إیاها، وٕانما 8: 2الموت موت الصلیب (في 
كإعالن عن قبول الصلیب خالل إرادة اآلب بأن یقوم االبن، فیعبر هو وشعبه نهر األردن 

)، سبق 25: 11(میاه المعمودیة)، فننال شركة المیراث األبدي. یسوع هو القیامة ( یو 
: 10فأعلن عن نفسه أنه صاحب السلطان أن یضع نفسه حتى الموت وأن یأخذها (یو 

). من أجلنا یقبل الموت ومن أجلنا یتقبل القیامة التي هي لیست بطبیعة خارجیة تمنح 18
). هذا ما أعلنه رمزًیا بقول اهللا لیشوع: "قم ُأعبر" فقد 25: 11له، إذ هو واهب الحیاة (یو 

قام االبن في طاعة لآلب وعبر بنا قبرنا، واهًبا إیانا قوة القیامة خالل معمودیته، حتى نترنم 
).  6: 2قائلین: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماویات" (أف 

لم یكن ممكًنا لموسى النبي أن یعبر األردن لیدخل ارض المیراث، فإنه ال یحمل 
)، أما یشوع فحمل رمز 1: 27قوة القیامة وال السلطان لتحطیم التنین الراكد في المیاه (إش 

1 Sermon 116: 1. 
2 Fragm. 19. 
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 1، 2: 20المسیح یسوع الذي یعبر بقوة محطًما التنین وكاسًرا شوكة الموت بقیامته (رؤ 
). 55: 15كو 

. أمانة اهللا في وعوده... 2
]. 3 "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطیته كما كلمت موسى" [

لقد سبق فأكد اهللا لموسى أن یهبهم األرض التي سبق فوعد بها اآلباء: إبراهیم  
وٕاسحق ویعقوب، فإن اهللا یبقى أمیًنا في وعوده بالرغم من عدم أمانتنا، كقول الرسول: "فماذا 

إن كان قوم لم یكونوا أمناء؟! أفلعل عدم أمانتهم یبطل أمانة اهللا؟! حاشا! بل لیكن اهللا 
). فإن كان الجیل الخارج من مصر من عبودیة 4-3: 3صادًقا وكل إنسان كاذًبا (رو 

فرعون قد عصى اهللا، لكن اهللا یبقى أمیًنا فیحقق وعوده ألوالدهم. 
إنه أمین في وعوده، وهو الذي یعرف "ملء الزمان" الذي فیه یقدم عطایاه بخطته 
اإللهیة المحكمة لخالصنا وخیرنا. فاإلنسان بسبب ضعفه البشري وٕارتباطه بالزمن الزائل یود 

أن یرى اهللا واهًبا إیاه كل شيء في الحال، لكن اهللا الذي یهتم بخالصنا لیس فقط یعرف 
ماذا یقدم وٕالى أي مدى یهب وٕانما یحدد الموعد المناسب أیًضا حتى ُتحقق هباته غایته 

فینا... لقد طلب إبراهیم وسارة ابًنا ربما لسنوات طویلة حتى شاخا ویئسا، فطلبت سارة من 
رجلها أن أن یقیم له نسًال من جاریتها، لكن اهللا أعطاها إسحق من أحشائها (التي صارة في 

حكم الموت) ابًنا مبارًكا، جاء في الوقت المناسب لُیحقق نصیًبا من خطة اهللا لخالص 
البشریة كلها! أعطاها ما لم تكن تتوقعه أو تحلم به، لكن في الوقت الذي یحدده هو!  

اهللا أمین في مواعیده، حتى إن حسبناه قد تأخر في العطیة، هذا من جانبه أما من 
جانبنا فال یلیق بنا أن نقابل إیجابیة حب اهللا نحونا بسلبیتنا، وال أمانته بعدم األمانة، لهذا 

: 2یقول الرب ألسقف كنیسة سمیرنا: "كن أمیًنا إلى الموت فسأعطیك إكلیل الحیاة" (رؤ 
). لكن من أین لنا أن نحمل هذه السمة، أي سمة األمانة، إالَّ باتحادنا باألمین وحده، 10

القادر أن یهبنا سماته عاملة فینا؟! یقول الرسول بولس: "أمین هو الذي یدعوكم الذي 
)، إنه األمین وحده القادر أن یهبنا أمانته عاملة فینا خالل 24: 5 تس 1سیفعل أیًضا" (
شركتنا معه! 

هذا من جهة أمانة اهللا وٕالتزامنا باألمانة أیًضا خالل اتحادنا معه، أما من جهة 
. "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطیته"العطیة التي قدمها فیقول: 
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بال نهایة، فإنه یعطي بال حدود، إنما نحن  كأن اهللا ُیرید أن یدخل بنا إلى سباق
الذین نقدم الحدود. لنجر سریًعا مادمنا في العالم، ولنطأ كل محبة للعالم تحت بطون 

أقدامنا، فإنه كل موضع تدوسه بطون أقدامنا یقدمه لنا اهللا ملًكا وهبة من عندیاته! 
لقد عاش آباؤنا في هذا السباق، یریدون أن ینعموا بالمیراث المجاني خالل 

جهادهم بالرب الذي ال ینقطع، كقول الرسول: "لعلي أبلغ إلى قیامة األموات، لیس أني قد 
نلت أو صرت كامًال لكني أسعى لعلي أدرك الذي ألجله أدركني أیًضا المسیح یسوع. أیها 
اإلخوة أنا لست أحسب نفسي أنّي قد أدركت، ولكني أفعل شیًئا واحًدا إذ أنسى ما هو وراء 
وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض ألجل جعالة دعوة اهللا العلیا في المسیح یسوع" 

).  14- 11: 3(في 
أما عن المیراث، ألعل اهللا یهمه أن نرث أرضنا أو یقصد المعنى الحرفي لوطء 
األرض ببطون أقدامنا؟! لست أظن هذا، فإن كان قد سبق فوعد الشعب في العهد القدیم 

باألراضي التي تطأها أقدامهم، إنما كان هذا في جوهره یحمل ما هو أعظم: میراثنا لمواضع 
علویة ندخل إلیها ونقطن فیها! یرى بعض اآلباء أن هذه األراضي إنما ُتشیر إلى المركز 
الذي كان إلبلیس وجنوده قبل السقوط، حیث كان مالًكا نورانًیا مقرًبا هللا، كوكب الصبح 
المنیر، هذا الذي سقط مع مالئكته، وبسقوطه أیًضا وطأ قلوبنا تحت قدمیه، إذن، علینا 

تحت قیادة یشوع الحقیقي أن نسترد أرضنا ونطأ إبلیس وجنوده تحت أقدامنا كوعد السید أنه 
). فال نسترد 19: 10وهبنا سلطان أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو (لو 

قلوبنا فحسب إنما نحتل المركز الذي كان إلبلیس قبالً . 
: [أنظروا بماذا وعد یشوع جنوده في ذلك الحین؟ العالمة أوریجانوسفي هذ یقول 

). كان الوعد بالنسبة للذین كانوا في 23: 1"كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطیته" (
ذلك الوقت یمثل أرض الكنعانیین والفرزیین والیبوسیین وكل األمم التي ُنزعت عنهم أرضهم 

میراثًا بعد طرد سكانها غیر المستحقین لها! أما بالنسبة لنا فهذه الكلمات تضم وعوًدا أخرى: 
توجد أجناس شیطانیة مقتدرة، نشن علیها الحرب ونصارعها بعنف شدید في هذه الحیاة. فإن 

وطأنا بأقدامنا هذه القوات العظیمة وغلبناها في القتال نحتل أرضهم ومقاطعاتهم وممالكهم 
هذه التي یوزعها علینا الرب یسوع، فإن هؤالء المقتدرین كانوا قبًال مالئكة، لهم شركة في 

بهاء ملكوت اهللا. ألم نقرأ في أشعیاء ما یقوله عن أحدهم: "كیف سقطت من السماء یا زهرة 
). كان مسكن رئیس الشیاطین ظاهًرا في السموات، لكنه إذ 12: 14بنت الصبح؟   !" )إش 
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صار مالًكا ساقًطا أستطیع أن أغلبه وأطأه تحت قدمي؛ فإذ تأهلت بالرب یسوع أن أسحق 
) صار لّي الحق في التمتع بمكان رئیس الشاطین في 20: 16الشیطان تحت قدمي (رو 

السموات. بهذا نفهم وعد ربنا یسوع أن كل موضع تدوسه بطون أقدامنا یهبه لنا. لكي ال 
]. ویقدم لنا Îتظنوا أننا نقدر أن ننعم بهذا المیراث ونحن نیام في غفوة الجمود واإلهمال

(شیطان الغضب) كمثال ینبغي أن نذله تحت أقدامنا لكي نطرده من العالمة أوریجانوس 
أرض الموعد (قلوبنا) لیماك یسوع فیها عوًضا عنه، قائالً : [لقد أسقط الغضب المالك من 
رتبته، فإن لم تنتصر علیه في قلبك، إن لم تستبعد عنك كل حركات اإلثارة والغضب لن 

تقدر أن تنال الموضع الذي شغله هذا المالك كمیراث. لكن ال یمكنك طرده من أرض 
الموعد وأنت متراخ. هكذا أیًضا بالنسبة للكبریاء والحسد واألنانیة والنجاسة. كل هذه الرزائل 
لها مالئكتها المؤذیة التي توحي بالشر وتحرض علیه، إن لم تنتصر علیها في قلبك مطهًرا 

]. Ïإیاه منها، هذا الذي سبق فتطهّر بنعمة المعمودیة، لن تنعم بالمیراث الموعود قط
تفسیر رمزي آخر، وهو أن المؤمن لكي ینعم بالمیراث وللعالمة أوریجانوس 

الروحي األبدي یلزمه أوًال أن یطأ بقدمیه األراضي المنخفضة أي یطأ التفسیر الحرفي القاتل 
لكي ینعم بالتفسیر الروحي الذي یرفعنا إلى السمویات. الذي یسلك بروح الناموس الحرفي 
یعیش بفكر أرضي، أما من یسلك بالنعمة فیحیا روحًیا في السمویات. إنه یقول: [ما هي 
هذه المواضع التي تدوسها بطون أقدامنا؟  ! إنها رسالة الناموس الموضوعة على األرض 
وترقد في األعماق المنخفضة فال یمكنها أن ترتفع قط مادمنا نسلك في حرفیة الناموس. 
لذلك إن أردت أن ترتفع من الحرف إلى الروح، وتعلو من المدلول التاریخي إلى إدراك 

أسمي، فإنك بهذا تكون قد ارتفعت إلى المواضع السامیة التي ُیورثها لك اهللا. إن كنت تقدر 
أن تدرك الرموز فیما هو مكتوب وتفهم األمور اإللهیة، إن كنت تبحث بروحك وٕادراكك 

)، فإنك ترث هذه 1: 3 كو 2"األشیاء التي من فوق حیث یجلس المسیح عن یمین اهللا" (
). 26: 12األمور كقول مخلصنا وفادینا: "حیث أكون أنا هناك یكون خادمي أیًضا" (یو 

إن كنت قد بلغت إلى المسیح الجالس عن یمین اهللا بإیمانك وحیاتك ونقاوتك وفضیلتك 
) فإن ترث هذه المواضع التي یهبها اهللا لك، 5: 13وبطن قدمیك الذین غسلهما یسوع (یو 
 أن وطء العالمة أوریجانوس]. هكذا یرى Ð)17: 8وتصیر وارثًا هللا ووارثًا مع المسیح (رو 

1 In Jos. Hom 1: 6. 
2 Ibid. 
3 Ibid 2: 3. 
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األرض بالقدمین إنما تعني انطالقة النفس بإدراكاتها الروحیة إلى الفكر الروحي والتفسیر 
العمیق لكلمة اهللا خالل الحیاة اإلیمانیة النقیة والمقدسة بالرب. 
من البریة ولبنان هذا إلى أما إمتداد األرض التي یرثونها فیحددها اهللا هكذا: "

. ویالحظ في هذا النص: ]4[" النهر الكبیر نهر الفرات
: تبدأ حدودها بالبریة، فإن أرض الموعد في الحقیقة هي قلوبنا التي صارت أوالً 

خالل انفتاحها لعدو الخیر كبریة خربة بال حیاة، یدخلها یشوع الحقیقي لتتحول من حالة 
البریة القاحلة إلى الجنة المثمرة التي ُتفرح قلب اهللا. لذلك یقول النبي "تفرح البریة واألرض 

). 1: 54)، كما یقول أن: "بني المتوحشة أكثر من بني ذات البعل" (1: 35الیابسة" (إش 
: 8وفي سفر النشید ُیقال للعروس: "من هذه الطالعة من البریة مستندة على حبیبها" (نش 

: [نحن الذین كنا قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، القدیس یوحنا ذهبي الفم). یقول 5
]. Ïنصعد اآلن إلى ملكوت السموات، وندخل السموات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهي

هكذا نرتفع عن البریة ال لندخل إلى جنة أرضیة أو فردوس زمني، إنما إلى السموات عینها، 
ونكون أمام العرش اإللهي. 

: یقول "من البریة ولبنان هذا"؛ وفي الترجمة السبعینیة "موضع لبنان ثانًیا
Antilibanon ولیس لبنان ذاتها... فالمیراث ال یوهب فقط لمن كانوا في البریة وٕانما أیًضا 

أن لبنان ُتشیر إلى الیهود، أما العالمة أوریجانوس للذین كانوا في "موضع لبنان". ویرى 
"موضع لبنان" فُیشیر إلى األمم التي احتلت مركز الیهود خالل اإلیمان. فیقول: [إذا تأملت 

) فإفهم 24: 11األمة األولى التي حسب الجسد، إسرائیل، والتي كانت الزیتونة الجیدة (رو 
أنها لبنان الحقیقیة، لكن بسبب قلة إیمانها ُنزع ملكوت اهللا منها وأعطى ألمة تعمل أثماره 

). متى رأیت األمة المطرودة، واألخرى تحتل موضعها في الملكوت إفهم أن 43: 21(مت 
)، والتي جمعت 15: 3 تي 1األمة الثانیة هي "موضع لبنان" التي هي "كنیسة اهللا الحيّ " (

]. Ï) بیسوع المسیح ربنا24: 9من األمم أیًضا (رو 
"إلى النهر الكبیر نهر الفرات... وٕالى البحر الكبیر نحو مغرب الشمس : ثالثًا

. دخل نهر األردن في تخم العبرانیین بكونه "نهر الحیاة" أي المعمودیة ]4یكون تخمكم" [
المقدسة التي بدونها لن ننعم بالمیراث، وال تكن لنا حیاة. یقول الرائي: "وأراني نهًرا صافًیا 

Ï  732الحب اإللهي: ص .
2 In Jos. Hom. 2: 3. 
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)، لكن ال تدخل إلى 1: 22من ماء الحیاة المًعا كبلور خارًجا من عرش اهللا والخروف" (رؤ 
أرض الموعد میاه هذا العالم التي تمأل النفس تلًفا فال النهر الكبیر وال البحر الكبیر... یقول 
الرائي عن األبدیة: "ثم رأیت سماًء جدیدة وأرًضا جدیدة ألن السماء األولى واألرض األولى 

). لتبقى میاه هذا العالم خارج تخم أرض 1: 21مضتا والبحر ال یوجد فیما بعد" (رؤ 
الموعد فال تدخل إلى قلوبنا وال تقلق نفوسنا حتى تعبر أیامنا بسالم! 

، وكأن شمس البر لن یغرب عن أرضنا ]4"نحو مغرب الشمس یكون تخمكم" [
قط، إنه یبقى دائًما یشرق فینا، واهًبا إیانا إستنارة روحیة ال تتوقف! 

. معیته للخدام... 3
"ال یقف إنسان في وجهك كل أیام حیاتك. 

كما كنت مع موسى أكون معك. 
ال أهملك وال أتركك. 

تشدد وتشجع. 
]. 6-5ألنك أنت ُتقسم لهذا الشعب األرض التي حلفت آلبائهم أن ُأعطیهم" [

إن كان اهللا قد دعى یشوع للعمل، إنما لیكون اهللا نفسه هو العامل به وفیه... "كما 
". كأنه یقول له: "إن كان موسى قد نجح في تحقیق رسالته فأنا أكون معككنت مع موسى 

سّر نجاحه، وأكون أیًضا معك كسّر نجاحك! 
خالل هذه المعیة اإللهیة ال یكون للخادم عدو شخصي، فیرى كل الناس أحباء 

له، یشتهي خالصهم. وٕان وجد مقاوم فهو عدو الخیر الذي ُیهیج الناس، ولیس الناس 
]. ال یعني هذا أن 5أنفسهم، لذلك یقول له: "ال یقف إنسان في وجهك كل أیام حیاتك" [

الخادم ال یجد من یقاومه، إنما یدرك أن المقاوم الحقیقي هو رئیس مملكة الظلمة! في هذا 
یقول الرسول: "فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السالطین مع والة 

). 12: 6العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف 
وخالل المعیة مع اهللا أیًضا یدرك اإلنسان أنه مختف في اهللا قائد المعركة الحقیقي 

فال یخاف وال یرهب قوات الظلمة، ألنها لیست ثائرة علیه وٕانما على القائد اإللهي نفسه. 
لهذا یؤكد اهللا لیشوع: "ال أهملك وال أتركك، تشدد وتشجع". فاهللا ُیرید في خدامه أن یكونوا 
مملوئین رجاء وثقة فیه، كما یثق الجند في قائدهم. هذا ما نلمسه بقوة في كلمات معلمنا 

بولس الرسول الذي أدرك أن سیده هو الغالب الحقیقي، الذي غلب كرأس حین جاءنا 
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بالجسد، وال یزال یغلب قوات الظلمة خالل الجسد أي خالل خدامه وكنیسته، إذ یقول: "شكًرا 
هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل حین ویظهر بنا رائحة معرفته في كل 

: 8). كما یقول: "في هذه جمیعها یعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 14: 2 كو 2مكان" (
37 .(

. شریعته كسند للخادم... 4
إن كان اهللا هو الذي یختار الخادم وهو الذي یدعوه ویسنده ویكون معه كسّر 

غلبته فال یقف إنسان في وجهه كل أیام حیاته، إذ یخفیه داخله هو بمواجهة كل هجوم یثیره 
إبلیس، فإنه أیًضا ُیقدم شریعته لخادمه لیلهج فیها نهاًرا ولیًال، تكون كسّر تقدیس له وسّر 

حكمته اإللهیة ُتعینه في خدمته. لهذا یؤكد اهللا على یشوع:  
"إنما كن متشدًدا وتشجع جًدا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشریعة التي أمرك 

بها موسى عبدي، 
ال تمل عنها یمیًنا وال یساًرا لكي تفلح حینما تذهب. 

. ]8-7ال یبرح سفر هذه الشریعة من فمك، بل تلهج فیه نهاًر ولیالً ..." [
أمران هامان في حیاة الخادم یركز علیهما اهللا في هذا الحدیث مع یشوع، وهما 

أیًضا مترابطان مًعا ومكمالن بعضهما البعض: 
: التأكد أن اهللا معه فیسلك متشدًدا ومتشجًعا، یعمل بقوة ویقین شدید، واثًقا في أوالً 

اهللا العامل به ومعه تحت كل الظروف یقول الرسول: "إن إنجیلنا لم یصر لكم بالكالم فقط 
). لهذا أكثر من مرة یؤكد اهللا على 5-1 تس 2بل بالقوة أیًضا وبالروح القدس ویقین شدید" (

]، 9-7یشوع "كن متشدًدا وتشجع، ال ترهب وال ترتعب، ألن الرب إلهك معك حیثما تذهب" [
وبنفس الروح یقول ألرمیا النبي: "ال تقل إنّي ولد... ال تخف من وجوههم ألنّي أنا معك 
: 1ألنقذك یقول الرب... فیحاربونك وال یقدرون علیك ألنّي أنا معك یقول الرب ألنقذك" (إر 

). بقدر ما یختفي الخادم في اهللا ال یخاف غیره، إذ یبقى مطمئًنا فیه، وكما یقول 19، 7-8
: [الذي صار خادًما هللا یخاف سیده وحده، أما من ال یخاف سیده یوحنا الدرجي القدیس

.] Îفغالًبا ما یخاف حتى من خیاله

1 Ladder, step. 
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: التمسك بشریعة اهللا عملًیا، فإنه إذ یختفي في اهللا مرسله یخاف اهللا وحده، ثانًیا
أي یخش أن یجرج مشاعر أبوته اإللهیة بكسر وصیته وعده تحقیق إرادته، لهذا یلهج في 

شریعة الرب لیًال ونهاًرا حتى تشغل كل قلبه وفكره وأحاسیسه وسلوكه الخفي والظاهر. بهذا 
تصیر كلمة اهللا طعام الخادم وشرابه وسالحه وسّر راحته، أو قل جزًءا ال یتجزأ من حیاته 

 القدیسإن صح هذا التعبیر. هذا هو سّر القوة في حیاة الخادم الداخلیة وفي كرازته. یقول 
: [یلیق بنا حًقا ال أن نطلب معونة الكلمة المكتوبة فحسب، بل أن تظهر یوحنا الذهبي الفم

حیاتنا نقیة هكذا، فتكون لنا نعمة الروح عوض الكتب بالنسبة لنفوسنا. فكما كتبت بالحبر 
]. كما یقول: [عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة كل Îفي الكتب تسجل بالروح في قلوبنا

]. Ïالشرور؛ إذ ندخل المعركة ُعزل من السالح، فكیف نقدر أن نغلب؟!
أن كلمة اهللا هي السالح الحقیقي للخادم، ال یوحنا الذهبي الفم  القدیسهكذا یرى 

یتقبلها خالل المعرفة الذهنیة فحسب، أو الحفظ عن ظهر القلب، إنما خالل الحیاة بها، 
فتشهد حیاته لها عملًیا. حًقا ما أحوج العالم الیوم إلى قادة روحیین یعیشون الحیاة المقدسة، 

ویمارسون كلمة اهللا كسّر حیاة لهم قبل أن یكرزوا بها بأفواههم! 

. الزاد اإللهي... 5
طلب یشوع من عرفاء الشعب أن یخبروا الشعب أال یتسرعوا بل یتهیأوا للعبور 

 حاملین معهم زاًدا لمدة ثالثة أیام. فمن هم هؤالء العرفاء؟ وما هو الزاد؟
كان هؤالء العرفاء هم المدبرین الذین یعملون تحت المسخرین المصریین لحساب 

)، أما بعد الخروج فیعملون كرؤساء ألوف ومئات وعشرات لتحقیق 6: 5عّد الطوب (خر 
).  15: 1العدالة (تث 

ما هو هذا الزاد؟ 
 أن هذا الزاد لمدة ثالثة أیام ثم بعده یعبرون األردن األب قیصریوس: یرى أوالً 

للتمتع بالمیراث إنما هو اإلیمان بالثالوث القدوس. إذ یقول: [الیوم الثالث كما نعلم هو سّر 
الثالوث. أي طعام یلزمنا أن نعده حتى نبلغ الیوم الثالث؟ یبدو لّي أنه یلیق بنا أن نفهم الزاد 

باإلیمان، فالمسیحیون یبلغون سّر المعمودیة (نهر األردن) باإلیمان بالثالوث... حًقا أیها 

1 In Matt. Hom. 1: 1. 
2 In Col. Hom. g. 
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اإلخوة لن یعاین اإلنسان أرض الموعد الحقیقیة أي الطوبى األبدیة ما لم یعبر خالل سّر 
]. Îالمعمودیة

: یرى نفس األب في الزاد لمدة ثالثة أیام لعبور األردن أنه التمتع بسمات ثانًیا
]. Ïاإلیمان والرجاء والمحبة إذ یقول: [اإلیمان والرجاء والمحبة

 أن الزاد الذي یلزمنا أن نحمله في داخلنا لكي نتبع  العالمة أوریجینوسیرى :ثالثًا
یشوعنا الحقیقي لندخل أرض الموعد األبدیة إنما هو الكتاب المقدس أو كلمة اهللا مدركة 

بطریقة روحیة ومعلنة عملًیا في حیاتنا. یقول العالمة: [بعد ذلك یقول یشوع: "هیئوا ألنفسكم 
زاًدا للطریق"، والیوم إن أصغیت یقول لك یسوع: "إن تبعتني فهیئ لنفسك زاًدا للطریق". الزاد 
في الحقیقة هي األعمال التي ترافقنا في سفرنا مع المخلص خالل الطریق العتید. لیتنا في 

].  Ðدراستنا للكتاب المقدس نحذر من القراءة السریعة المتهاونة، وٕاالَّ فكیف نستخلص الزاد؟  !
: یمكننا أن نقول بأن هذا الزاد الذي یبقى معنا ثالثة أیام إنما هو إمكانیة رابًعا

" ُیشیر إلى القیامة التي بدونها ال 3الحیاة المقامة في المسیح یسوع. فنحن نعلم أن رقم "
نقدر أن نعبر األردن، وال ندخل أرض الموعد، إن الزاد الذي نهیئه ألنفسنا لیس من 

عندیاتنا، لكنه إقتناء حیاة المسیح المقامة كحیاة لنا، بدونها نبقى في البریة حتى نتحول إلى 
جثث هامدة غیر قادرة على الحركة. في دراستنا لسفر الخروج تحدثنا عن سّر األیام الثالثة 

حیث كان الحدیث مع فرعون "اآلن نمضي سفر ثالثة أیام في البریة ونذبح للرب إلهنا" 
)، وكان فرعون یبذل كل الجهد أال یدخلوا إلى سّر األیام الثالثة، وكأنه بإبلیس 18: 3(خر 

الذي ُیرید أن یحرم اإلنسان من قوة القیامة مع المسیح، فال ُتقبل عبادته وال ینعم بالمیراث. 
قد سبق فاختبر أبونا إبراهیم هذا السّر حیث سار ثالثة أیام لیقدم ابنه ذبیحة حب اهللا (تك 

)، متطلًعا إلى عالمة القیامة من األموات، فقدم ابنه الحبیب في یقین أن اهللا قادر 4: 22
. Ò )9: 11على اإلقامة من األموات (

. الدور اإلنساني... 6
عالمة حب لإلنسان لیس فقط أن یهبه ولكنه ُیشركه معه في العمل، لكي تلتحم 

إرادة اهللا الفائقة بإرادة اإلنسان التي تتقدس باتحادها مع اهللا في ابنه... هذا ما برز بكل 

1 Sermon 115: 1. 
2 Ibid 115: 2. 
3 In Jos. Hom. 1: 4. 

Ò  38-36، ص 1981سفر الخروج .
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وضوح في الحدیث اإللهي مع یشوع بن نون، فإن كان اهللا هو العامل في الدخل كواهب قوة 
]. اهللا یهب المیراث مجاًنا 1القیامة والعبور فإن یشوع ملتزم مع الشعب أن یقوم ویعبر [

] 3كوعده لكن لیس للكسالى والمتراخین، وٕانما یقدم كل موضع تدوسه بطون أقدامهم [
] ومساندته له ضد 5مشجًعا إیاهم على السیر ألجل المیراث. إنه یعلن معیته مع خادمه [

]. اهللا یهبه 7-6كل هجوم من العدو لكن الخادم ملتزم أن یتشدد ویتشجع ال یخاف إنساًنا [
شریعته كسند له، ولكن الخادم ملتزم أن یلهج فیها نهاًرا ولیًال حتى تصلح طریقه وینجح 

]. یطلب منهم أن یهیئوا ألنفسهم زاًدا، وهو یقدم لهم الزاد! یا للعجب فإن محبة اهللا الغنیة 8[
تهب كل شيء مجاًنا لكنها دون احتقار إلرادة اإلنسان أو تجاهل لجهاده ومحبته! 

وقد برز هذا الجانب اإلنساني بكل وضوح في تصرف یشوع مع السبطین 
: 23والنصف (رأویین وجاد ونصف منسي) الذین أرادوا أن یستقروا غرب نهر األردن (عد 

) في أرض جلعاد، وقد وافق موسى على ذلك مشترًطا أن یتركوا نساءهم وأطفالهم 1-5
ومواشیهم في األرض، لكن الرجال یعبرون مع بقیة األسباط نهر األردن وال یعودوا إلى 

جلعاد حتى یتمموا كل الجهاد مع إخوتهم ویمتلك الكل أرض كنعان... وقد حمل ذلك رمًزا 
لكنیستي العهد القدیم والعهد الجدید، األولى یمثلها السبطین والنصف، والثانیة التسعة أسباط 

. لقد كان اهللا قادًرا أن ُیخلص التسعة Ïونصف، وقد سبق لنا الحدیث عن ذلك بأكثر تفصیل
أسباط ونصف دون جهاد السبطین والنصف... لكن اهللا ُیقدس العمل البشري والوحدة، 

فألزمهم بالعمل مع إخوتهم مادامت لهم قوة للعمل. ماداموا قادرین على الجهاد. ال یستخدم 
اهللا المعجزات إالَّ بالقدر الذي فیه ال یوجد طریق آخر للخالص من المأزق! 

في شيء من الوضوح أود أن أوكد تقدیس اهللا لمؤمنیه، روحًیا وفكرًیا وعاطفًیا 
وجسدًیا، إحدى عالقات هذا التقدیس أنه یستخدم اإلنسان للعمل والجهاد وال یتدخل بالعمل 
المعجزي الفائق إالَّ عند الضرورة، في حالة العجز البشري! فقد كان یمكن هللا الذي أخرج 

الشعب بید قویة وذراع رفیعة، وعالهم أربعین سنة في البریة، وصنع لهم معجزات بال حصر 
أن یقدم لهم أرض الموعد دون جهاد هذه األسباط (السبطین والنصف) أو حتى دون جهاد 
كل األسباط، لكن لو حدث هذا لما تقدست وحدة الشعب ككل ولما نالت هذه األسباط بركة 

عمل اهللا بها. 

Ï  216-210، ص 1981سفر العدد .
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أقول حینما نطلب أن تكون حیاتنا ملیئة بالعمل المعجزي الفائق إنما نطلب 
حرماننا من تقدیر اهللا لنا الذي ُیرید أن یعمل بقلبنا وفكرنا وأحاسیسنا وأیدینا، مقدًسا كل ما 

وهبنا للعمل بطریقته الخفیة فینا حتى یدخل بنا أرض المیراث مكللین. 
 

 1من وحي یش 
لك الشكر أیها المدّرب والمهّذب اإللهي! 

  .إلهي، تسبحك نفسي في وسط الضیق كما في الفرج
في ضیقي أتمتع بحمل صلیبك، ألدخل ومعي كثیرون، 

ال إلى أرض الموعد، بل إلى المیراث األبدي. 

  .من یقدر أن یرفع قلبي وقلوب إخوتي إلى السماء إال أنت
أنت وحدك الذي نزلت إلینا، لكي تصعد بنا إلى سماواتك. 

أنت هو خالصي ومجدي وٕاكلیلي األبدي! 
لتتجّلى یا إلهي في أعماقي، وتقیم ملكوتك في داخلي، 

فأشتهي أن أقدم لك كل بشٍر ینعمون بحضورك اإللهي. 

  ،مع كل خطوة لتهمس في آذان عبیدك: "تشّددوا وتشجعوا
ال یقف إبلیس وكل قواته في وجوهكم كل أیام حیاتكم. 

كما كنت موسى وكل اآلباء واألنبیاء والرسل والشهداء، أكون معكم". 

  ."لتحقق وعودك الصادقة: "كل ما تصنع تنجح فیه
أنت هو الطریق، تعبر بي إلى السماء عینها! 

هب لنا أال ننحرف یمیًنا وال یساًرا،  
بل ألتزم وكل مؤمنیك بالسلوك فیك. 

لترافقنا كل أیام حیاتنا، فیلتصق بنا فرحك وسالمك، 
وتتحول رحلة حیاتنا إلى تهلیل ال ینقطع! 

  .لك الشكر أیها المدّرب والمهّذب اإللهي
ألثبت فیك فتقیم مني قائًدا حی�ا،  

ولتثبت فّي، فتهبني إمكانیاتك العجیبة، 
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فال یكون لكلمة "مستحیل" موضًعا في قاموس حیاتي! 
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األصحاح الثاني  

اإلیمـان العـامل 
"راحاب والجاسوسان" 

إن كان األصحاح السابق في جوهره هو إعالن عن سّر مصرة الخادم بكون اهللا 
هو العامل فیه، فإننا في األصحاح نقف عند حقیقة هامة أراد الكتاب المقدس أن یوضحها 

قبل التمتع بالمیراث أال وهي أن الخالص للجمیع، یتمتع به كل مؤمن حقیقي. إن كان 
الیهود قد خرجوا من نیر العبودیة لینعموا بالمیراث لكن كثیرین منهم لم یتمتعوا به بسبب 

عدم إیمانهم بینما استطاعت المرأة الكنعانیة الزانیة أن یكون لها نصیب في المیراث. كأن 
اهللا یؤكد أنه ال یرفض األمم لكنه یرفض عدم إیمانهم ورجاساتهم! 

].  1. إرسال الجاسوسین   [1
]. 2. الجاسوسان وراحاب الزانیة [2
].  3. ملك أریحا وراحاب   [3
]. 6-4. الجاسوسان على السطح  [4
]. 21-7. طلب عالمة أمانة   [5
]. 22. الجاسوسان على الجبل   [6
]. 24-23. الجاسوسان لدى یشوع   [7

. إرسال الجاسوسین... 1
"فأرسل یشوع بن نون من شطیم رجلین جاسوسین سًرا، قائالً : إذهبا أنظرا 

. ]1األرض وأریحا" [
إن كان یشوع یرمز لیسوع كلمة اهللا المتجسد، فمن هما الجاسوسان اللذان أرسلهما 

یشوع إلى األرض وأریحا لیكسبا راحاب الزانیة كإنسانة مؤمنة، تفتح بیتها لهما، وقلبهما 
إللههما، وتسألهما عالمة أمانة لخالصها وخالص أهل بیتها؟ 

إن كان یشوع یمثل یسوع المسیح ربنا، فإن الجاسوسین المرسلین من قبله أوالً : 
غالًبا ما یمثالن اإلرسالیتین اللتین بعثهما السید إلى العالم، أي اإلثني عشر تلمیًذا والسبعین 
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رسوًال، هؤالء الذین بدأوا بالیهود وكملوا باألمم. وقد قبلت الشعوب األممیة رسالتهم في 
قلوبهم كسّر خالص لهم. 

أنهما یمثالن الرسولین بطرس وبولس بكونهما خادمي القدیس جیروم ویرى 
الختان واألمم، إذ یقول: [إذ یرغب یسوع في أن یقود شعبه إلى اإلنجیل یرسل رجلین إلى 
أریحا خفیة، یرسل أحدهما ألهل الختان واألخر لألمم: بطرس وبولس. لقد طلبت أریحا 

قتلهما، لكن الزانیة أدخلتهما، هذه بالطبع تعني الكنیسة المجتمعة من األمم، والتي آمنت 
بیسوع. لقد جمتهما بسالم على سطحها، وأخفتهما هناك حیث إیمانها العلوي. خبأتهما بین 

]. Îعیدان الكتان مع أنها زانیة
 إنهما یشیران إلى وصیتي الحب: محبة اهللا ومحبة األسقف قیصریوسیرى ثانًیا: 

الناس، إذ یقول: [أرسل یشوع جاسوسین، ألن یشوع الحقیقي یرسل وصیتي الحب. ماذا قدم 
]. أن كان غایة Ïالرجال الذین أرسلهما یشوع الحقیقي لیعلنوه لنا سوى أن نحب اهللا والناس؟!

الكرازة باإلنجیل أن نتقبل رب المجد یسوع فینا، إنما نتقبله یسكن في داخلنا، فیهبنا سماته 
عامله فینا، حبه لآلب وحبه للبشر! 

. الجاسوسان وراحاب الزانیة... 2
 القدیس أمبروسیوس أن صارت راحاب مثًال حًیا لإلیمان العامل فینا، فعندما أراد

یحث العذارى على عدم احتقار المتزوجات المؤمنات بل حتى الزانیات إن رجعن وعشن 
] ویتحدث القدیس Ðفي الطهارة، قال: [كانت راحاب الزانیة، لكن آمنت باهللا فوجدت خالًصا

عن هذا اإلیمان الفّعال، قائالً : [لو أنها قالت في نفسها: كیف یمكن لهؤالء یوحنا ذهبي الفم 
المسبیین المنفیین الالجئین والذین یعیشون في القبائل المتشردة (بال مدن) أن یغلبوننا نحن 

  ].Ñالذین لنا مدینة بأسوار وأبراج؟! لكانت قد هلكت!
لقد سمعت راحاب الزانیة ككل أهل المدینة، بل وكل سكان المنطقة عن عمل اهللا 

مع شعبه، كیف یّبس میاه بحر سوف أمامهم عند خروجهم من مصر منذ حوالي أربعین 
] لكنها وحدها التي آمنت به 10عاًما، وكیف خلصهم من سیحون وعوج ملكي األموریین [
إن الرب قد أعطاكم األرض وٕان وفتحت بیتها للرسولین، كما فتحت فمها لتشهد هللا، قائلة: "

1 On Ps. Hom 18. 
2 Sermon 115: 2. 
3 Conc. Virgins 2: 4. 
4 In Rom. Hom 2. 
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رعبكم قد وقع علینا وأن جمیع سكان األرض ذابوا من أجلكم... سمعنا فذابت قلوبنا ولم 
تبق بعد روح في إنسان بسببكم، ألن الرب إلهكم هو اهللا في السماء من فوق وعلى 

. ]11-9األرض من تحت" [
أعلنت إیمانها عملًیا فعرضت حیاتها للخطر، وطلبت من الجاسوسین أن یحلفا لها 

أن ینقذاها هي وكل أقاربها  ! استطاعت امرأة أممیة زانیة، تسكن في مدینة ُمدانة، أن تعلن 
إیمانها بأعمالها لتنال وعًدا أكیًدا بالخالص. یقول الرسول بولس: "باإلیمان راحاب الزانیة لم 

). ویقول معلمنا یعقوب: 31: 11تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسان بسالم" (عب 
"كذلك راحاب الزانیة أیًضا أما تبررت باألعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طریق آخر؟!" 

)... أعلن الرسول بولس عن إیمانها وأعلن الرسول یعقوب عن أعمالها، وفي 25: 2(یع 
الحقیقة ال یمكن عزل هذا عن ذاك! 

القدیس باإلیمان أیًضا تركت راحاب طریق زناها لتعیش مقدسة للرب، یرى 
 أن "راحاب" تعني (مكان رحب) أو (كبریاء)، هذه التي خالل اإلیمان قبلت طریق جیروم

االتضاع الضیق عوض طریقها القدیم المتسع. یقول: ["كانت قبًال تسلك الطریق الرحب 
)، فقد سحبها كبریاؤها إلى الهالك، لكن أخیًرا تحولت إلى 13: 7المؤدي إلى الموت" (مت 

االتضاع]، كما یقول في نفس العظة: [كانت في وقت ما على الطریق الرحب المؤدي 
]. Îللهالك لكنها صعدت بعد ذلك إلى فوق، إلى ذاكرة اهللا

بینما هلك شعب اهللا بسبب عدم اإلیمان فماتوا في البریة، إًذا باألممیة الزانیة 
تغتصب المواعید اإللهیة باإلیمان الحّي العامل، فیصیر لها ولعائلتها نصیب في أرض 

)، فصارت تصرفاتها تمثل 5: 1الموعد، ویأتي المّسیا المخلص متجسًدا من نسلها (مت 
: [ها أنتم ترون أیها األحباء أنه لم القدیس أكلیمندس الرومانيأعماًال نبویة. في هذا یقول 

]. Ïیكن لهذه المرأة اإلیمان فحسب بل والنبوة
"علمت أن بروح النبوة تحدثت مع الجاسوسین معلنة ما سیحدث لشعب اهللا، قائلة: 

، لكن ما هو أعظم أن تصرفاتها بل وشخصیتها صارت نبوة ]9الرب قد أعطاكم األرض" [
[تلك األسقف قیصریوس: عن قیام كنیسة األمم عند مجيء یشوع الحقیقي. في هذا یقول 

أیها العزیز المحبوب تمثل الكنیسة التي كانت قد اعتادت على ارتكاب الزنا مع  الزانیة

1 On ps. Hom 18. 
2 Ep. Of Clem Rom. 12. 
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أصنام كثیرة قبل مجيء یسوع. على أي األحوال إذا جاء المسیح لم یحررها من الزنا فحسب 
وٕانما ّصیرها بتوًال بعمل معجزي فائق. یقول عنها الرسول: "ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدم 

منا زانیة، إذ كانت تعیش  ). لقد كانت نفس كل واحد2: 11 كو 2عذراء عفیفة للمسیح" (
في آالم (أهواء) الجسد وشهواته، لكنها قبلت جاسوسي یشوع وتحقق فیها ما قاله الرسول: 

]. Î)8: 5"ألننا كنا قبًال ظلمة أما اآلن فنور في الرب" (راجع أف 
هكذا صارت راحاب تمثل كنیسة األمم التي قبلت إرسالتي المسیح (التالمیذ 

والرسل) وأخفت في داخلها وصیته "محبة اهللا ومحبة الناس"، فصارت الكنیسة المقدسة له. 
أما أقوله عن الكنیسة في كلیتها أقوله أیًضا عن كل نفس منا بكونها عضًوا حًیا في 

الكنیسة، كانت قبًال في ظلمة الشر وقبلت خالص ربنا یسوع فیها. 

. ملك أریحا وراحاب... 3
إذ قبلت راحاب الجاسوسین باإلیمان الحّي العامل بالمحبة، هاج ملك أریحا على 
الجاسوسین. وهذا لیس باألمر الغریب أو الجدید، فإنه مع كل إرسالیة إلهیة أو عمل إلهي 

یهیج عدو الخیر لیبعث إرسالیة شیطانیة بقصد تحطیم إیمان راحاب. إذ خلق اهللا آلدم حواء 
معینة، استغل عدو الخیر الحیة لتكون محطمة آلدم كما لحواء. وٕاذ أرسل اهللا موسى وهرون 

لیخلصا الشعب من عبودیة فرعون أرسل العدو الساحرین لیحطما عمل اهللا. وٕاذ بعث اهللا 
أنبیاءه مثل إرمیا وحزقیال وٕاشعیاء، بعث العدو في نفس العصر أنبیاء ونبیات كاذبات. وٕاذ 
جاء أخیًرا السید المسیح البد أن یظهر المسیح الدجال مقاوًما لكنیسة المسیح إلخ... في كل 

عصر مع كل عمل روحي توجد مقاومة، بل وفي حیاة كل إنسان كلما تهیأ للتوبة هاجت 
الحرب ضده، ربما من جسده أو من أقربائه وأحیاًنا من العاملین في الكنیسة !! 

. الجاسوسان على السطح... 4
"أما هي فأطلعتهما على السطح ودارتهما بین عیدان كتان لها منضدة على 

. ]6السطح" [
ماذا فعلت راحاب بالجاسوسین؟ 

لقد خبأتهما في بیتها،  

1 Sermon 116: 3. 
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ثم أطلعتهما على السطح فكان قلبها معهما، حتى وٕان بقیت بالجسد تتحدث مع 
مندوبّي ملك أریحا،  

وخبأتهما بین عیدان كتان؟  
 یا لها صورة رمزیة رائعة تكشف عما یحدث في كنیسة العهد الجدید، فقد قبل 
األمم إرسالیة یسوع ربنا كجاسوسین، وأخفوا اإلیمان بالمخلص في قلوبهم كما في بیوتهم 

الداخلیة، كما فعلت راحاب. وٕاذ دخل اإلیمان إلى القلوب انطلق بها إلى السطح، أي رفعها 
من حرفیة الناموس القاتلة التي تهبط بالقلوب إلى أسفل، لكي تنطلق خالل حریة الروح إلى 

فوق كما إلى السطح، فتفتح بصیرتها لمعاینة السماویات وٕادراك األمجاد اإللهیة خالل 
االتحاد مع اآلب في المسیح یسوع ربنا بالروح القدس. 

یمكننا أن نقول أن الیهود الذین یتمسكون بالحرف یعیشون في الطابق األسفل 
محرومین من االستنارة الروحیة، وكأنهم قد وضعوا برقًعا على وجه موسى حتى ال یعاینوا 

المجد، أما األمم فإذ ُقدمت لهم اإلرسالیة الخاصة فتح الروح القدس قلوبهم لیقبلوها داخلهم، 
وانطلق بهم كما بجناحي حمامة من طابق إلى طابق، أي من مجد سماوي إلى مجد، لیبلغ 
بهم إلى السطح وینعموا بالوجود في القمة بغیر برقع أو عائق! یقول: "فإذ لنا رجاء مثل هذا 

نستعمل مجاهدة كثیرة. ولیس كما كان موسى یضع برقًعا على وجهه لكي ال ینظر بنو 
إسرائیل إلى نهایة الزائل، بل أغلظت أذهانهم... لكن حتى الیوم حین ُیقرأ موسى البرقع 

موضوع... وحیث روح الرب هناك حریة، ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف 
 كو 2كما في مرآة نتغیر إلى تلك الصورة عینها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح" (

[لقد ارتفعا إلى السطح إشارة إلى الكنیسة التي  :األسقف قیصریوس). یقول 12-18: 3
تقبل تعالیم الرسل لیس بطریقة منحطة بل مرتفعة، إذ لم تتبع الحرف القاتل مع الیهود، بل 

]. Îقبلت الروح المحیي النازل من السماء
كثیرون قبلوا اإلیمان في داخلهم كما فعلت راحاب، ولكنهم في جفاف روحي 

رفضوا عمل الروح فیهم لیرفعهم من مجد إلى مجد حتى ینطلق بهم إلى السطح كمعاینة 
األمجاد اإللهیة. هؤالء یحملوان اسم المسیح لكنهم في تراخیهم وتهاونهم یعیشون في 

الطوابق السفلیة، وكأنهم یریدون أن یرتدوا إلى الحیاة الناموسیة الجافة عوض االرتفاع إلى 
السماویات والشركة مع الطغمات السماویة في تسابیحهم وفرحهم وبهجة قلبهم الداخلي. 

1 Ibid. 
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لقد دارتهما راحاب على السطح بین عیدان الكتان رمز "بیاض" الحیاة السماویة 
: [الكتان یصیر له البیاض القدیس جیرومالنقیة، والتي لن ینالها اإلنسان وهو متراخ. یقول 

الناصع بجهاد كثیر واهتمام. أنتم تعرفون أنه ُیزرع في األرض، التي هي سوداء وبال 
جمال...، لكنه أوًال یرتفع فوق األرض، ثم ُیكسر، وُیجدل وُیغسل وبعد ذلك ُیدق، وأخیًرا 

ُیمشط، وبعنایة فائقة وعمل شاق یصیر في النهایة أیًضا. هنا نجد المعنى، فقد أخذت هذه 
. Îالزانیة الرسولین وغطتهما بكتانها حتى یقوم هذان العامالن بتحویل كتانها إلى البیاض

هذا وعیدان الكتان أیًضا تذكرنا بثیاب الكهنوت في العهدین، فإن كنیسة العهد 
الجدید "راحاب"، إذ قبلت اإلیمان بالسید المسیح وانطلقت بقلبها إلى السطح لتحیا 

بالسماویات، إنما یتحقق لها هذا خالل العمل الكهنوتي... أقصد كهنوت السید المسیح، 
بكونه "رئیس الكهنة األعظم" الذي یشفع فینا بدمه. وكما یقول الرسول بولس: "فمن ثمَّ یقدر 
أن یخلص أیًضا إلى التمام الذین یتقدمون به إلى اهللا إذ هو حّي في كل حین لیشفع فیهم، 

ألنه كان یلیق بنا رئیس كهنة مثل هذا قدوس بال شر وال دنس قد انفصل عن الخطاة 
). خالل هذا الكهنوت الجدید، على مستوى 26-25: 7وصار أعلى من السموات" (عب 

فائق قدم لنا نعمة الكهنوت، بظهوره في كهنته یعمل بنفسه فیهم، وكما یقول الرسول بولس: 
"كونوا أنتم أیًضا مبنین كحجارة حیة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًسا لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة 

). 9، 5: 2 بط 1عند اهللا بیسوع المسیح... وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي" (
خالل العمل الكهنوتي في المسیح یسوع رئیس الكهنة األعظم وأسقف نفوسنا وراعیها تقدم 
الكنیسة ذبیحة الحب المقبولة لدى اآلب، وترتفع بأعضائها لیشتركوا مع السمائیین - كما 

عن القدیس یوحنا الذهبي الفم على السطح- في تسابیحهم ولیتورجیاتهم. وكما یقول 
لیتوروجیا األفخارستیا: [كأن اإلنسان قد ُأخذ إلى السماء عینها، یقف بجوار عرش المجد، 

]. Ïویطیر مع السیرافیم، ویتغنى بالتسبحة المقدسة
 

. طلب عالمة أمانة... 5
بروح النبوة أدركت راحاب الزانیة مواعید اهللا لشعبه، فاستقبلت الجاسوسین لكي ال 
تعیش بعد كزانیة، وٕانما ترتفع باإلیمان معهما إلى السطح، تلتحف بالكتان النقي متحررة من 

1 On Ps. Hom. 
2 In Joan. Hom. 46. 
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شهوات الجسد وأهوائه. لقد أرادت أن تنعم هي وعائلتها بنصیب في هذه المواعید اإللهیة، فلم 
یقف إیمانها عند ثقتها في إمكانیات اهللا وأمانته مع شعبه وٕانما وثقت أنه یهبها هي أیًضا وكل 

أهل بیتها، كثیرون لهم اإلیمان بعمل اهللا مع البشریة لكنهم ال یدخلون في عالقات شخصیة 
مع اهللا على مستوى حیاته الخاصة الداخلیة ومستوى أهل بیته. 

اآلن إحلفا لّي بالرب وأعطیاني عالمة أمانة، ألنّي قد في ثقة اإلیمان قالت: "
عملت معكما معروًفا، بأن تعمًال أنتما أیًضا مع بیت أبي معروًفا، وتستحییا أبي وأمي 

. ]13-12وأخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت" [
كان إیمانها على المستوى الشخصي والدالة التي تفرح قلب اهللا، لكن لیس في أنانیة 
وانعزالیة، فطلبت من أجل أبیها وأمها وأخوتها وأخواتها وكل ما لهم! هذا هو إیماننا المسیحي 
الحّي الذي فیه یلتقي المؤمن بخالقه ومخلصه كمن له: "أنا لحبیبي وحبیبي لّي، الراعي بین 

)، لكن خالل عضویته الكنسیة، فال یعتزل الجماعة بل یدرك أنه یحیا 16: 2السوسن" (نش 
مع مسیحها كعضٍو فیها، حتى وٕان كان متوحًدا ال یلتقي مع أحد بالجسد! 

یمكننا أیًضا إن سلكنا بالتفسیر الرمزي أن نقول أن راحابنا أي إیماننا یصرخ 
لخالص النفس بكونها اآلب والجسد بكونه األم، وتقدیس الحواس والعواطف وكل فكر 

بكونهم اإلخوة واألخوات، وتقدیس كل موهبة لحساب الرب لكونها "مالهم"! 
"هوذا نحن نأتي إلى األرض فإربطي هذا الحبل من خیوط القرمز كانت اإلجابة: 

في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إلیِك في البیت أباِك وأمِك وٕاخوتِك وسائر بیت أبیِك، 
فیكون أن كل من یخرج من أبواب بیتك إلى خارج قدمه على رأسه، ونحن نكون برئین" 

. العالمة التي ُأعطیت هي "الحبل القرمزي"، إشارة إلى دم السید المسیح، الذي ]18-19[
: 9بدونه ال یمكن الخالص. یقول الرسول بولس: "بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" (عب 

)، كما یقول الرسول بطرس: "عالمین أنكم إفتدیتم ال بأشیاء تغني بفضة أو ذهب من 22
سیرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اآلباء، بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال دنس دم 

: [فقدت الزانیة كل رجاء في القدیس أمبروسیوس) یقول 19-18: 1 بط 1المسیح" (
وسائل األمان (البشري) وسط دمار المدینة، لكن إیمانها غلب، فقد ربطت حبًال قرمزًیا على 

الكوة! رفعت عالمة إیمانها وشعار آالم الرب، حتى یكون رمز الدم السري الذي یخلص 
]. Îالعالم في الذاكرة

1 On Christian Faith 5: 10. 
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 یتمتعوا بالخالص لو خرجوا من البیت الذي علق نلم یكن لراحاب أو أهل بیتها أ
القدیس على كوته الخیط القرمزي، إذ ال خالص خارج الكنیسة المفدیة بدم المسیح. یقول 

:  كبریانوس
أتظنون أنكم قادرون أن تصمدوا وتحیوا إن انسحبتم من الكنیسة لتقیموا [

 البیت أباِك وأمِك يألنفسكم بیوًتا ومواضع مختلفة، وقد قیل لراحاب: "اجمعي إلیك ف
وٕاخوتِك وسائر بیت أبیِك، فیكون أن كل من یخرج من أبواب بیتِك إلى خارج فدمه على 

رأسه، ونحن نكون بریئین؟! 
 یحیوا ویهربون من هالك العالم یلزمهم نفي هذا أعلن السّر، أن الذین یریدون أ

أن یجتمعوا مًعا في بیت واحد وحدهم، أي في الكنیسة، أما من یخرج من بین هؤالء 
المجتمعین هناك مًعا، أي إن كان أحد بالرغم من نواله نعمة في الكنیسة یتركها ویخرج 

خارًجا، فدمه على رأسه؛ هو مسئول عن هالك نفسه، األمر الذي أوضحه بولس موصًیا 
] Îبتجنب الهرطوقي...

]، [فإنه لیس مسیحًیا من هو Ï[من یبقى خارج الكنیسة فهو خارج معسكر المسیح
]، [إذ كیف یمكن أن یكون أحد مع المسیح إن كان ال یسلك Ðلیس داخل كنیسة المسیح

]. Ñداخل عروس المسیح، وٕان لم یوجد في كنیسته؟!
 عبارته المشهورة: [من لیس له الكنیسة أًما، ال یقدر أن یكون وللقدیس كبریانوس

] Óاهللا أباه!

. الجاسوسان على الجبل... 6
"قالت لهما: إذهبا إلى الجبل لئال یصادفكما السعاة، وٕاختبئا هناك ثالثة أیام 

حتى یرجع السعاة ثم إذهبا في طریقكما... فإنطلقا وجاءا إلى الجبل ولبثا هناك ثالثة أیام 
]. 22، 16حتى رجع السعاة. وفتش السعاة في كل الطریق فلم یجدوهم" [

لماذا طلبت راحاب منهما أن یذهبا إلى الجبل؟ وأن یبقیا هنالك ثالثة أیام حتى 
یرجع السعاة؟ 

1 Unity of the Church, 8; Epistle 75:4. 
2 Epistle 40 to Cornelius. 
3 Epistle 43 to Antonius. 
4 Epistle 42 to Cornelius. 
5 Unity of the Church, 6.  
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إذ قبلت راحاب الزانیة اإلیمان باهللا هاج ملك أریحا، ودخل معها في عداوة لیس 
ألجل ذاتها وٕانما من أجل إیمانها، هذا الق بها أن ترتفع بإیمانها على جبل اهللا المقدس 

ویبقى هناك ثالثة أیام حتى ال یقدر إبلیس (ملك أریحا) أن یبلغ إلیه بسعاته األشرار. 
لعل هذا الجبل ُیشیر إلى السید المسیح نفسه الذي تحدث عنه دانیال النبي بكونه 

)، هذا "الذي ضرب التمثال فصار جبًال كبیًرا ومأل 34: 2الحجر الذي قطع بغیر یدین (دا 
). هذا هو الحجر المقدس الذي یرفعنا إلیه فیحطم إبلیس ویسحقه 35: 2األرض كلها" (دا 

كالتمثال، لیصیر هو جبًال یرتفع إلیه جماعة األمم. 
والجبل المقدس أیًضا هو كلمة اهللا التي ترفعنا إلى السماویات، فال نسقط في 

العالمة فخاخ ملك أریحا وال نقع بین سعاته، التي ُتشیر إلى شهوات الجسد، وكما یقول 
: [أصبحت الزانیة معرضة لحقد ملك أریحا، لماذا؟ ألن "الجسد یشتهي ضّد الروح أریجانوس

)، مكتوب أیًضا: "إن كان العالم یبغضكم فاعلموا أنه قد 17: 5(غل " والروح ضّد الجسد
). إذن، یوجد ملك عدو لهذه الزانیة، هو "رئیس هذا العالم" (یو 18: 15أبغضني قبلكم" (یو 

) الذي یطارد جواسیس یسوع ویرید أن یتخلص منهم، ولكنه ال یقدر أن یضع یده 31: 12
)، ویطلبون أعالي التالل وقمم الجبال. النفس 22: 2علیهم إذ یسیرون على الجبل (یش 

). 1: 121الزانیة التي فینا تصرخ: "رفعت عیني إلى الجبال من حیث یأتي عوني" (مز 
حًقا إن رئیس هذا العالم ال یقدر أن یصعد هذه المناطق ویصل إلى یسوع في المرتفعات، 

)، 6: 4مع أنه في التجریة أخذه إلى موضع عالي وقال له: اطرح نفسك إلى أسفل (مت 
فإنه ال یحب سوى الساقطین إلى األعماق السفلیة. إذ هناك یملك، وهناك یقیم مسكنه، ومن 

]. Îهناك یهبط إلى جهنم
 بتفسیر أوریجانوس بل واقتبس الكثیر من Arlesقیصریوس أسقف وقد تأثر 

عبارته إذ یقول: [اقتفى ملك أریحا أي الشیطان أثر جاسوسي یشوع، ولكنه لم یقد أن 
یأسرهما إذ صعدا على الجبل. إنهما لم یسیرا في األماكن المنخفضة وال ابتهجا بالودیان أي 

الملذات بل سلكا قمم الجبال لیقوال مع المرتل: "رفعت عیني على الجبال من حیث یأتي 
عوني". رئیس هذا العالم ال یقدر أن یرتفع وراءهما، إذ هو یحب ما هو منحط وسهل 

اإلنكسار، لذا غالًبا ما یقود المبتهجین بالملذات، ویملك علیهم، ویجعل له مسكًنا فیهم، 
وینحدر بهم ومعهم إلى الهاویة. 

1 In Jos. ho, 1:5. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/



. الجاسوسان لدى یشوع... 7
"ثم رجع الرجالن ونزال عن الجبل وأتیا إلى یشوع بن نون، وّقصا علیه كل ما 
أصابهما. وقاال لیشوع: إن الرب قد دفع بیدنا األرض كلها، وقد ذاب كل سكان األرض 

]. 24-23بسببنا" [
إن كان الجاسوسان یشیران إلى إرسالیة، أو خدامه، فإن الخادم إذ یسلك على 

الجبال، أي یعیش في الكتاب المقدس بكونه الجبل المقدس الذي منه ینال الخادم العون، 
وعلیه یرتفع فوق كل أمور الحیاة الزمنیة، لیلتقي مع السید المسیح الصاعد إلى سمواته عند 

]. وكأنه خالل كلمة اهللا الجبل 23جبل الزیتون إلخ... یعود الخادم فینزل ویأتي إلى یشوع [
العالي یدخل الخادم إلى أعماقها لیكشف رب المجد یسوع نفسه ینتظره لیتسلم منه تقریر 

نجاحه. لقد جاء التالمیذ إلیه فرحین یقولون: "یارب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك" (لو 
). فقال لهم: "رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق في السماء. ها أنا أعطیكم سلطاًنا 17: 10

لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضربكم شيء، ولكن ال تفرحوا بهذا أن األرواح 
). إنهم 20-18: 10تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السموات" (لو 

كجاسوسى یشوع اللذین جاءا إلیه یعلنان نصرتهما في الرب فأكد لهما یشوع "الرب قد دفع 
بیدنا األرض كلها"، وكأنه یقول إنه یتمم مواعیده لنرث الملكوت. 

إن كان السید المسیح غیر المنفصل عن أبیه یقضي أحیاًنا اللیل كله في حدیث 
مع أبیه، فكم بالحري یلیق بنا كخدام أن نلتقي بیسوعنا - كقائد موكب النصرة - ونقدم له 

تقریًرا عن كل صغیرة وكبیرة حتى یتحقق عمله فینا بال عائق، ویدخل بنا إلى أرض میراثه! 
]، 22، 16أخیًرا فإن الجاسوسین قد إختبآ ثالثة أیام قبل رجوعهما إلى یشوع [

وكأنه ال یمكن اللقاء مع یسوع القائم من األموات إالَّ بدخول الخادم نفسه في الحیاة المقامة 
)... إن كان سعاة الملك یریدون قتلهما، فبدخولهما في سّر األیام الثالثة أو سّر 3(رقم 

القیامة مع یسوع ربنا یثابران في جهادهما ورعایتهما حتى یقدران أن یلتقیا به! 
في إیجاز یمكننا أن نمتدح راحاب الزانیة من جوانب متعددة. 

أ. قبلت الجاسوسین سًرا، أي قبلت إرسالتي یسوع الخاصتي باإلیمان به في قلبها 
سًرا.  

ب. رفعتهما إلى السطح، أي تحّول إیمانها إلى حیاة سماویة علویة. 
ج. خبأتهما بین عیدان الكتان إشارة إلى قبولها الحیاة الطاهرة عوض الزنا. 
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د. طلبت عالمة أمانة، إذ قبلت المواعید اإللهیة وآمنت لیس كعطیة عامة فحسب 
وٕانما أیًضا كعطیة شخصیة لها وألهل بیتها. 

هـ. طلبت منهما الذهاب إلى الجبل أي ال یسلكا بعد في األمور السفلیة الدنیئة. 
و. بوضع خیوط القرمز على بیتها صار رمًزا لكنیسة العهد الجدید المقدسة بالدم. 
ز. طلبت من الجاسوسین أن یبقیا ثالثة أیام في الجبل حتى ال یقتلهما رسل ملك 

أریحا، إعالًنا عن التمسك بالقیام مع المسیح حتى ال یمسك بنا عدو الخیر.  
 

 2من وحي یش 
لتبعث إلّي برسولیك: العهدین القدیم والجدید. 

  ،مخلصي الصالح یسوع المسیح
لتبعث إلّي برسولیك: العهدین القدیم والجدید. 

لیعبرا إلّي، ویدخال إلى قلبي! 
لقد امتأل نجاسة وفساًدا وحمل رائحة الموت. 

فصار قًشا ُمعًدا للحریق األبدي. 
لیكرزا لي رسوالك بكلمة الحیاة. 

لیحال في قلبي، فیصیر هیكًال مقّدًسا لك. 
لیعلنا رسالتك، فأحبك وأحب كل البشریة.  

اشتهي أن یعبر الكل نهر األردن لیصیروا أبناء لك. 
ورثة اهللا، ووارثون معك األمجاد األبدیة. 

  .لیهج ملك أریحا وكل رجاله ضد أبنائك
فإنه بالحق یرفسون مناخس. 

أنت في وسط كنیستك، فلن تتزعزع! 
أنت ملجأ لنا، وحصننا الحصین. 

ترفع قلوبنا كما إلى السماء. 
فال یقدر إبلیس، الحّیة القدیمة، أن یبتلعنا. 

بك لن نصیر تراًبا، مأكًال للحّیة! 
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  .لیختبئ رسوالك فّي أنا القش الجاف
فیملك الحب في أعماقي. 

أحبك یا مخلصي الصالح، 
وأحب كل البشریة محبوبیك الذین ُمتَّ ألجلهم. 

بالحب یتحول القش إلى عرش لك، فأنت هو الحب عینه! 
ال أعود أسلك الطریق الواسع الُمهلك. 

إنما أسلك فیك أنت هو الطریق الضیق. 
أحمل صلیبك بفرٍح، فال أنحرف عنك یمیًنا وال یساًرا. 

أسلك فیك، فیصیر قلبي مّتسًعا لكل محبوبیك: السمائیین واألرضیین. 

  .لك الشكر یا من حّولت بیت الزانیة إلى كنیسة مقدسة
هب لي أن اقتدي بها، فأخفي كلمتك على السطح. 
فأرى مع تلمیذك بطرس المالءة النازلة من السماء. 

لن ألقي بكلمتك في الجب كما فعل الملك بإرمیا النبي. 
ألسمع صوت هذه الزانیة التي تقّدست،  

فاختفي فیك یا صخر الدهور. 
التزم باالختفاء ثالثة أیام، فأمكث معك في قبرك المقدس. 

أقوم معك، حامًال قوة قیامتك. 
انطلق إلیك والتقي بشعبك. 

لك المجد یا مقدِّس الخطاة، وواهب برَّك لكل الراجعین إلیك. 
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األصحاح الثالث  

إمكانیة المعمودیة 
"عبور نهر األردن" 

إن كان هذا السفر قد افتتح بالكشف عن الحقیقة الرئیسیة في الخدمة وهي أن اهللا 
)، لیدخل بهم مع شعبه إلى میراثه، وجاءت قصة الجاسوسین 1هو العامل في خدامه (ص 

وراحاب الزانیة تؤكد أن اإلیمان باهللا المخلص إیماًنا عملًیا هو الطریق لبلوغ المیراث اإللهي 
والتمتع بمواعید اهللا، فإننا اآلن إذ نقف عند شاطئ األردن نكتشف إمكانیة المعمودیة في 

العالمة العبور، أو إمكانیة عمل اهللا الخالصي بالمعمودیة للتمتع بالمیراث. یقول 
]. Î[أحداث األردن هي صورة للسّر الذي یتم في المعمودیةأوریجانوس: 

].  4-1. االنتظار ثالثة أیام   [1
]. 6-5. االستعداد للعبور   [2
]. 8-7[ . یشوع یتمجد في األردن  3
]. 12-9. التابوت في األردن   [4
 ].17-13. الند الواحد    [5

... . االنتظار ثالثة أیام1
إذ قدم الجاسوسان تقریرهما عن عمل اهللا معهما انطلق الموكب كله نحو األردن، 

بكر یشوع في الغد وارتحلوا من شطیم وأتوا إلى األردن وكل بني إسرائیل، وباتوا حیث "
-1هناك قبل أن یعبروا، وكان بعد ثالثة أیام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة إلخ..." [

2  .[
إن كان الجاسوسان قد قدما تقریًرا واقعًیا لیشوع أن أریحا كلها في حالة رعب 

وخشیة، وأن راحاب قد قبلتهما في بیتها وارتفعت بهما إلى السطح لینطلقا إلى الجبال ویأتیا 
إلیه، إنما كان هذا إشارة إلى كلمة الكرازة بین الموعوظین حیث یدرك هؤالء أنه بیسوع 
المسیح المخلص تنهدم كل حصون الشر ویرتعب رئیس الظلمة ویتحقق الخالص لمن 

یحتضن إرسالیة یسوع المسیح وٕانجیله... ولكن لن یتحقق لهم هذا إالَّ باالنطالق إلى نهر 

1 In Jos. Hom 5: 1. 
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األردن تحت قیادة "یشوع الحقیقي" نفسه! البد لإلیمان أن ُیختم بالمعمودیة حتى یمكن العبر 
إلى المیراث والتمتع بمواعید اهللا وهباته المجانیة! فاالرتحال من شطیم إلى األردن بقیادة 

یشوع هو إلتزام الموعوظین بالعبور إلى المعمودیة. 
، التي تعني "شجر السنط"، الموضع الذي حاول فیه بلعام أن شطیمارتحلوا من 

)، والذي فیه ضل الشعب وراء بنات موآب ومدیان وبعل 24-22یلعن شعب إسرائیل (عدد 
) لینطلقوا خالل األردن إلى أرض الموعد. إرتحلوا من اللعنة والضالل 25فغور (عدد 

والفجور (بعل فغور) للحیاة الجدیدة المقدسة بالمعمودیة. لكن هذه االنطالقة احتاجت إلى 
وقوفهم مع یشوع ثالثة أیام قبل عبور األردن، وهنا ندخل في سّر األیام الثالثة التي طالما 
تحدثنا عنها ونبقى نتحدث عنها، بكونها سّر القیامة مع المسیح في الیوم الثالث. فال عبور 
في األردن وتمتع بإمكانیات المعمودیة إالَّ خالل الدفن مع السید ثالثة أیام به ومعه! یقول 

الرسول بولس: "أم تجهلون أننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموته؟! فدفنا معه 
بالمعمودیة للموت حتى كما أقیم المسیح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أیًضا في 

). ویقول: "العماد هو الصلیب. ما قد حدث بالنسبة للمسیح في 4-3: 6جدة الحیاة (رو 
الصلب والدفن یصنعه العماد معنا، وٕان كان لیس بذات الطریقة. لقد مات المسیح بالجسد 

ودفن، أما نحن فنموت عن الخطیة وندفن... إن كنت تشاركه الموت والدفن، فباألولى 
". Îتشاركه القیامة والحیاة

 یشیر إلى الثالوث القدوس فال عبور Ðوالثالثة أیام كما رأینا في األصحاح األول
في میاه المعمودیة إالَّ بعد إعالن إیماننا بالثالوث القدوس، حیث نتقبل البنوة لآلب 

والعضویة في جسد االبن الوحید ویقوم الروح القدس بتثبیتنا في االبن. بمعنى آخر أن 
المعمودیة هي تمتع بعمل الثالوث القدوس في حیاتنا، فبدون إیماننا به ال نفع للعماد! 
بعد اجتیاز الثالثة أیام أي قبول قوة القیامة المسیح وٕاعالن اإلیمان بالثالوث 
القدوس اجتاز العرفاء، أي رؤساء األلوف والمئات والعشرات في وسط المحلة، وأمروا 

عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة الالویین حاملین إیاه الشعب، قائلین: "
فارتحلوا من أماكنكم وسیروا وراءه، ولكن یكون بینكم وبینه مسافة نحو ألفي ذراع 

1De Sacr. 51:1. 
Ð 11: 1  راجع تفسیر یش .
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بالقیاس، ال تقربوا منه لكي تعرفوا الطریق الذي تسیرون فیه، ألنكم لم تعبروا هذا الطریق 
]. 4-3من قبل" [

: [األردن یعني "نزولهم" إذن لتنزلوا حتى ترتفعوا، وال القدیس أغسطینوسیقول 
]. إن كانت المعمودیة هي نزول ألجل الصعود، فإن طریقها غریب Îترتفعوا لئال تهبطوا

على بني البشر الذین سقطوا في الكبریاء، وال یریدون أن ینزلوا، حتى إن أرادوا ال یقدرون. 
إنه طریق جدید البد أن یفتتحه ذاك الذي وحده استطاع أن یتضع وهو العظیم، كلمة اهللا 

المتجسد. فعبور تابوت عهد الرب یحمله الكهنة الالویین أمام الشعب إنما یعني افتتاح السید 
المسیح طریق المعمودیة بنفسه، یتقدم إلیها باتضاعه فیرفعنا إلى بنوته هللا. االبن صار 

عبًدا، لكیما في میاه المعمودیة یرفع العبید إلى البنوة هللا! 
لو لم یقدس السید المسیح میاه األردن لصارت المعمودیة میاه مجردة بال فاعلیة، 

]. وفي الطقس القبطي ترشم Ï أنها [تحمل نعمة المسیحالقدیس أمبروسیوس:لهذا یقول 
المیاه بالصلیب، ویغطس الصلیب فیها إعالًنا عن أن المصلوب - تابوت العهد الحقیقي- 

قد دخل األردن وقّدسه.  
لقد طلب العرفاء من الشعب أن یكون بینهم وبین التابوت نحو ألفي ذراع قیاس، 

 یشیر للحب الذي یجعل اإلثنین- المحب والمحبوب- واحًدا، ألن الحب 2ذلك ألن رقم 
جاء في الوصیتین األولى والثانیة من الناموس، وقد دفع السامري الصالح درهمین للفندق 

من أجل محبته هللا وألخیه الجریح، وقدمت األرملة فلسین عالمة محبتها هللا والناس. أما رقم 
 یشیر إلى الحب على المستوى 2000 فیشیر للحیاة السماویة، لذلك فإن رقم 1000

السماوي الروحي، سواء كان الحب هللا أم للناس. كأن طالب العماد یلزم لكي ینال بركات 
المعمودیة أن یقبل الحب الجدید في میاه المعمودیة. بهذا ینعم المعمد ببركة سكنى اهللا فیه، 

[إن ُوجد القدیس أغسطینوس: هذا الذي ال یسكن إالََّ◌ في القلوب المتسعة حًبا. یقول 
)، حیث یسكن اهللا فیك، وتكن أنت 10: 13الحب إنما یوجد تكمیل الناموس أیًضا (رو 

].  Ðعرًشا له
إن كنا في میاه المعمودیة نصیر أعضاء مقدسة في جسد المسیح، فإننا بالحقیقیة 

)، وٕان كانت 8: 4 یو 1نحمل سمته التي عبر عنها القدیس یوحنا الحبیب: "اهللا محبة" (

1 On Ps. 42. 
2 De Sacr. 51:1. 
3 On Ps. 99. 
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المعمودیة هي میالًدا جدیًدا فإن الرسول یؤكد: "كل من یحب فقد ُولد من اهللا ویعرف اهللا، 
)، وكأن من یغلق قلبه عن اهللا والناس ال ینفعه 8-7: 4 یو 1ومن ال یحب ال یعرف اهللا" (

میالده في میاه المعمودیة شیًئا، بل یكون سّر دینونة علیه... نال إمكانیة الحب خالل 
المیالد الجدید لكنه لم یمارسه. وٕان كانت المعمودیة هي سّر استنارة النفس، فإنه بدون 

الحب یعیش اإلنسان في الظلمة، كقول الرسول: "من قال أنه في النور وهو یبغض أخاه 
)... هكذا ال یمكن عزل األردن عن طبیعة الحب 9: 2 یو 1فهو إلى اآلن في الظلمة (

السماوي الموهوبة لنا بالروح القدس. 
ال تقربوا منه لكي تعرفوا الطریق الذي تسیرون فیه، ألنكم لم تعبروا أما قوله: "

، إنما یشیر إلى أن هذا الطریق جدید بالنسسبة لنا، لم نختبره من ]4هذا الطریق من قبل" [
قبل، ولم یكن ممكًنا التمتع واالقتراب إلیه لو لم یدخل السید أوًال ویفتحه! 

إن كان عبور یشوع یمثل عبور یسوع المسیح كمخلص لنا، ألن كلمة یشوع تعني 
"یهوه الخالص"، فإن عبور التابوت یشیر إلیه ككلمة اهللا، إذ یحمل داخله لوحي الشریعة، 

وعبور الكهنة یشیر إلیه كرئیس كهنة أعظم، وكأننا في میاه المعمودیة نلتقي بیسوعنا 
المخلص، كلمة اهللا واهب الحیاة، رئیس الكهنة الذي یشفع فینا لدى اآلب خالل دمه الكریم. 

فیها نثبت في جسده المقدس لننال خالصنا وننعم بحیاته فینا، وتصیر لنا دالة لدى اآلب 
خالله! 

. االستعداد للعبور... 2
. لقد ]5"قال یشوع للشعب: تقدسوا ألن الرب یعمل غًدا في وسطكم عجائب" [

طالبهم یشوع بالتقدیس لیروا عجائب اهللا في وسطهم. حًقا لیست هذه العجائب هي ثمن 
تقدیس أنفسهم، إنما هي عطایا مجانیة تقدم لمن یعلن اشتیاقه وٕایمانه بعمل اهللا خالل جدیته 

واستعداده لقبول نعم اهللا وعطایاه. في دراسنا لطقس المعمودیة رأینا االستعدادات الواجبة 
. كان طالبوا العماد في الكنیسة األولى Ïعلى طالبي العماد حتى یتأهلوا لنوال هذا السرّ 

یلتزمون بدراسات معینة وفحص دقیق من جهة إیمانهم وسلوكهم كما یلتزمون بالصوم 
: [یجدر باآلتین إلى المعمودیة أن العالمة ترتلیانوالصالة مع السهر قبیل العماد. یقول 

ینشغلوا على الدوام بالصلوات واألصوام والمطانیات واألسهار، كل هذا مع االعتراف 

Ï 151-139، ص 1918 راجع: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر .
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 حدیث رائع مع طالبي العماد: [إن اقترب یوم وللقدیس كیرلس الكبیر]. Îبالخطایا السابقة
عرسكم أما تتركوا كل شيء وتتفرغوا تماًما إلعداد الولیمة؟! لقد اقترب یوم تكریس نفوسكم 
لعریسها السماوي، أما تكفوا عن االنشغال باألمور الزمنیة لتربحوا الروحیة؟! لیتنقى ذهنكم 

كما بنار في وقار! لُتصهر نفوسكم كالمعدن فتزول الشوائب ویبقى المعدن الخالص... 
]. Ïصلوا بأكثر مثابرة لكي یجعلكم اهللا مستحقین األسرار السمائیة الخالدة...

. یشوع یتعظم في األردن...  3
"فقال الرب لیشوع: الیوم أبتدئ أعظمك في أعین جمیع إسرائیل لكي یعلموا أني 
كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائالً : عندما 

. ]8-7تأتون إلى ضفة میاه األردن تقفون في األردن" [
یلیق باإلنسان أن یعظم اهللا خالل عبادته وسلوكه الداخلي وتصرفاته مع اآلخرین، 

]. كیف یعظم اهللا یشوع؟ لقد 7أما هنا فنجد اهللا نفسه یؤكد لیشوع: "الیوم أبتدئ أعظمك" [
)، وكأنها صورة 14: 4ارتبطت عظمة یشوع في عیني اهللا والناس بعبور نهر األردن (

رمزیة لبدایة إعالن عظمة ربنا یسوع خالل األردن، أما وجه المقارنة في هذا الشأن فیظهر 
في اآلتي:  
]. هذا هو ما 7: یقول له: "لكي یعلموا أنّي كما كنت مع موسى أكون معك" [أوالً 

أعلنه عبور نهر األردن، إذ كشف عن معیة اهللا لیشوع. أما بالنسبة لربنا یسوع فإن عبوره 
األردن أو عماده قد كشف عن عالقته مع اآلب، بكونه ابن اهللا الوحید، وموضع سروره، إذ 

صوت من السماء ،  قد انفتحت له فرأى روح اهللا نازًال مثل حمامة وآتًیا علیهت"السماوا
). وقد دعي العید الخاص 17-16: 3قائالً : هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت" (مت 

بعماد السید: "عید الظهور اإللهي"، خالله لیس فقط ظهر الثالوث المقدس بكون االبن في 
المیاه والروح نازًال علیه واآلب یتحدث عنه من السماء، إنما ظهر عمل الثالوث المقدس 

واضًحا في حیاتنا. فخالل المعمودیة یهبنا الروح القدس الحیاة الجدیدة التي صارت لنا في 
المسیح یسوع، ویفتح عن بصیرتنا الداخلیة لندرك مركزنا الجدید كأبناء اآلب ننعم ببنوته 

وسروره، ألننا أعضاء جسد ابنه المحبوب. 

1 De Baptismo 20. 
2 Protech. 6:16. 
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: لعل یشوع أیًضا قد تعظم خالل حمل الكهنة تابوت العهد وتقدمهم للشعب ثانًیا
حتى یعبر الكل میاه األردن. هذه هي المرة األولى التي فیها نجد التابوت المقدس محموًال 

بواسطة الكهنة وقائًما بدور قیادي للشعب الذي التزم أن یبقى على بعد نحو ألفي ذراع قیاس 
]... هذا التصرف أبرز جوانب كثیرة في عمل یشوعنا الحقیقي في میاه المعمودیة، نذكر 4[

منها اآلتي: 
أ. لقد تعظم یشوعنا الحقیقي لیس بحملنا تابوت العهد وٕانما بما وهبه لنا في 
األردن الجدید حیث صرنا نحمل الثالوث القدوس نفسه. صرنا نحن أنفسنا هیكل اهللا 
: 17المقدس، نتقبل روحه القدوس فینا خالل سّر المیرون. صار ملكوت اهللا داخلنا (لو 

)، یسكن الهد فینا ویملك علینا. 21
ب. حمل الكهنة للتابوت إنما یشیر إلى عطیة اهللا لإلنسان، والتابوت یمثل 
الحضرة اإللهیة، وحمله إنما یعني اقتراب اإلنسان هللا بعد فترة عداوة طویلة، لقد كان 

اإلنسان یتطلع إلى اهللا كنار آكلة ال یمكن االقتراب إلیه. أما وقد دخل یشوعنا األردن، فإنه 
دخل بنا ال إلى االقتراب إلیه فحسب وٕانما إلى االتحاد مع اآلب فیه. ففي المیاه المقدسة 

یعمل الروح الناري فینا، ال لیحرق ننفوسنا وٕانما لیبدد إنساننا القدیم ویحرق العداوة واهًبا إیانا 
: [طوبى العالمة أوریجانوساستنارة روحیة خاللها ندرك بنوتنا هللا وٕاتحادنا معه. لذلك یقول 

]. إن كان في التجسد Îللذین صاروا قریبین! لقد اقتربوا وجاوروا النار التي تنیرهم وال تحرقهم
اإللهي قد اتحد الالهوت بالناسوت، ورأینا ابن اهللا ینزل إلینا ویحّل في وسطنا قریًبا منا بل 

كواحد منا: ففي األردن أعطانا أن نرتفع نحن إلیه ونقترب منه لنحمل حیاته اإللهیة فینا 
ویرفعنا إلى سمواته. هذا هو ما یمجد یشوعنا الحقیقي ال باقترابنا لحمل التابوت مع كهنة 

العهد القدیم وٕانما بارتفاعنا إلى السموات ووجودنا مع اهللا متحدین معه في ابنه بروحه 
القدوس الناري. 

عن عمل األردن في حیاتنا قائًال القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یتحدث 
.] Ïبإیجاز: [لقد تعظم األردن، إذ هو یجدد البشر ویزرعهم في فردوس اهللا

للتمتع بالمعمودیة التي یتمجد القدیس غریغوریوس النیصي مرة أخرى یدعونا 
یشوعنا فیها خالل عمله في حیاتنا، قائالً : [إنك تتمرغ في الوحل إلى وقت طویل، إسرع إلى 

1 In Jos 4:3. 
2In Baptis. Chrisyu PG 46:293D 
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األردن، ال بدعوة من یوحنا وٕانما خالل صوت المسیح! في الحقیقة إن نهر النعمة یجري 
في كل موضع، إنه ال ینبع في فلسطین لتختفي في البحر المجاور، لكنه یغطي العالم كله، 

ویدخل الفردوس، ویفیض على األنهار األربعة النازلة من هناك، ویرد للفردوس األمور 
الثمینة أكثر مما تجلبه األنهار األخرى. فإن هذه األنهار تقدم روائح طیبة وزراعة لألرض 

وثماًرا، أما هذا النهر فیجلب ُأناًسا مولودین بالروح القدس! إمتثل بیشوع بن نون وحمل 
اإلنجیل كما حمل التابوت! أترك البریة أي الخطیة وأعبر األردن. إسرع نحو الحیاة حسب 

المسیح، ونحو األرض التي تفیض ثمار الفرح فتجري فیها مجاري اللبن والعسل. ّحطم 
]. Îأریحا المسكن القدیم وال تتركها مخصبة

لقد سبق فتحدثنا بشيء من التفصیل عن فاعلیة المعمودیة في حیاتنا، األمر الذي 
. Ðبحق یمجد یسوعنا الذي عبر بنا هذا النهر المقدس

ج. التزم الشعب أن یبقى على ُبعد حوالي ألفین ذراًعا من التابوت إنما یشیر إلى 
مؤمني العهد القدیم ككل الذین وٕان كانوا ینعمون بالخالص لكن عن ُبعد، خالل الرموز 

والنبوات، أي خالل الظالل وشبه السماویات، أما مؤمنوا العهد الجدید فیرمز لهم بالكهنة 
حاملي التابوت، وفي هذا وذاك یتمجد یشوعنا ویتعظم. 

أیًضا إذ بعبوره األردن ظهر الكهنة كقادة للشعب خالل حملهم  تعظم یشوع :ثالثًا
التابوت، بكونهم المنارة التي تحمل النور اإللهي لیضيء للكل. فالتابوت إذ یّحوي لوحي 

العهد یرمز للكرازة بالكلمة اإللهیة، األمر الذي بدونه ال یقدر أحد أن یعبر إلى أرض الموعد 
إنها طغمة الكهنة والالویین التي : [العالمة أوریجانوسویتمتع بالمیراث األبدي. یقول 

 تابوت عهد الرب حیث یوجد الناموس فیه، إذ یلزمهم أن یّبصروا الشعب تقف عن قرب من
)، هذا النور 105: 119بوصایا اهللا، كقول النبي "سراج لرجلي كالمك ونور لسبیلي" (مز 

الُمضاء بواسطة الكهنة والالویین، حیث یوجد من بینهم من یضع السراج على المنارة 
]. أما في أردن العهد الجدید فال یحمل Ð)15: 5فیضيء لجمیع الذین في البیت (مت 

الكهنة تابوًتا یحوي الشریعة منقوشة على حجرین إنما یحملون "كلمة اهللا" منقوًشا في قلوبهم 
) متجلًیا بسماته في حیاتهم الداخلیة وسلوكهم الظاهر، یقدمونه ال 3: 3 كو 2بالروح (

بكلمات الوعظ فحسب وٕانما بالروح القدس الذي ُیدخل الكلمة إلى قلوب السامعین. یقول 

1De Bap. PG 46:420 D- 421 A. 
Ð .راجع كتابنا عن الروح القدس 

3 In Jos. Hom 4:2. 
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الرسول بولس: "إن إنجیلنا لم یصر لكم بالكالم فقط بل بالقوة أیًضا وبالروح القدس وبیقین 
). 5: 1 تس 1شدید كما تعرفون أي رجال كنا بینكم من أجلكم" (

: تعظم یشوع أیًضا بعبور الشعب خالل القیادة التابوت لهم، فما كان یمكنهم رابًعا
أن یعبروا ما لم یتقدم یشوع والكهنة حاملي التابوت ویقفوا في األردن، إذ قیل لیشوع: "عندما 

]. إنها صورة رمزیة لحقیقة الخالص، فما 8تأتون عند ضفة میاه األردن تقفون في األردن" [
كان لنا أن ننعم بالحیاة الجدیدة وال أن نجتاز األردن بقوة ما لم یدخل یسوعنا المحیي األردن 

بنفسه، ویقف فیه لكي یحملنا على كتفه وینطلق بنا إلى ملكوته. حًقا إن میاه المعمودیة 
بدون المسیح تصیر مًاء عادًیا قادًرا على غسل الجسد دون تقدیسه، عاجًزا على الدخول إلى 

أعماق النفس. 
لقد إلتزم یشوع والكهنة أن یقفوا في األردن، یا لها من صورة رمزیة لعظمة یشوعنا 

الحقیقي الذي دخل بنا إلى میاه األردن لنراه واقًفا فنقف معه وفیه. حًقا لقد دفن في المیاه 
كما في القبر، لكن لم یكن ممكًنا للموت أن یحبسه وال للقبر أن یغلق علیه، بل وقف قائًما 

)، ال 4: 6من األموات، واهًبا إیانا الحیاة المقامة. إننا ُندفن معه بالمعمودیة للموت (رو 
لنبقى في حالة دفن بل في حالة قیام معه وفیه. هذا هو سّر تعظیم یشوع الحق، إذ ُأعلن 

في میاه المعمودیة سّر صلیبه ودفنه وقیامته، كسّر واحد متالحم! 
: یتعظم یشوع بإستالمه القیادة رمًزا إلستالم یشوع الحقیقي قیادة نفوسنا عند خامًسا

عن قیام السید نفسه القدیس أمبروسیوس عبورنا األردن الجدید وبعده أیًضا. یتحدث 
بالعمل السري أثناء العماد، قائالً : [ال تنظر إلى استحقاقات األفراد... آمن أن الرب یسوع 

حاضر عند استدعاء الكاهن، هذا الذي قال: "ألنه حیثما اجتمع إثنان أو ثالثة باسمي 
)، فكم باألكثر حینما تكون الكنیسة موجودة، 20: 18فهناك أكون في وسطهم" (مت 

القدیس ]. وفي أكثر من موضع یطالبه Îوسرائره حاضرة، یمنحنا باألكثر إعالن حضرته؟!
أال ننظر إلى الكاهن أثناء الخدمة السرائریة بل إلى السید المسیح نفسه یوحنا الذهبي الفم 

العالمة العامل خفیة فیه. أما بخصوص قیادة ربنا یسوع نفوسنا بعد العماد، فیقول 
: [إذ عبرت نهر األردن بواسطة الكهنة تدخل أرض المیعاد، هذه األرض التي أوریجانوس

]. Ïفیها یتعهدك یشوع - بعد موسى- ویكون مرشدك في طریقك الجدید

1 On myst. S. 
2 In Jos. 4:1. 
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. التابوت في األردن... 4
بهذا تعلمون أن اهللا الحّي في وسطكم، وطرًدا یطرد من أمامكم یقول یشوع: "

الكنعانیین والحثیین والحویین والجرجاشیین واألموریین والیبوسیین. هوذا عهد سید كل 
 ].11-10األرض عابر أمامكم في األردن" [

في هذه العبارة یظهر بوضوح وجود خطین رئیسیین ومتكاملین مًعا في لیتورجیا 
أو المعمودیة، أال وهما إقامة مملكة إبلیس بظهوره في وسط أوالده، ساكًنا فیهم، وطرده 

المرموز إلیها بهذه األمم الوثنیة. وقد تحدثنا بإفاضة عن هذین  تحطیمه مملكة إبلیس
. Ïالخطین عن دراستنا للمعمودیة

ومما یجدر مالحظته أن عبو نهر األردن، وٕان كان قد أبرز حلول اهللا وسط شعبه 
واهًبا إیاهم النصرة على مملكة الظلمة، فإنه من جانب آخر أیًضا یكشف عن عمل اهللا مع 

أوالده إذ یخضع الطبیعة لحسابهم. فمادمنا نحمل الخالق فینا نخضع الخلیقة لنا، ولتعمل في 
 بین خضوع الطبیعة للمؤمنین لصالحهم، العالمة أوریجانوسطاعة لحسابنا. یقارن 

ومقاومتها لألشرار، قائالً : [یشعر الشریر بكراهیة نحو كل الخلیقة، كما جاء عن المصریین 
الذین یشعرون بعداوة نحو األرض والمیاه والهواء والسماء. أما بالنسبة للبار فحتى ما یبدو 
قاًسا یتحول له إلى سهول ومنحدرات رقیقة. اإلنسان البار یعبر البحر األحمر كمن یمش 
على الیابسة، أما المصري الذي یرید عبوره فُیبتلع فیه. بالنسبة للبار یكون الماء سوًرا له 

)! لیتقدم البار إلى متاهات البریة المرعبة فیجد 29-22: 14عن یمینه وعن یساره (خر 
). هكذا في األردن كان تابوت العهد یقود شعب اهللا؛ 24: 78طعاًما له من السماء (مز 

كان الكهنة والالویون یقفون، والمیاه كما لو كانت قد أخذت في دهشة تقف أمام أسرار اهللا 
إجالًال، تنحصر عن مجراها، وتتجمع في جانب ككومة لتقدم لشعب اهللا طریًقا بال أخطار 

). ال تندهش أیها المسیحي عندما نروى لك ما حدث مع الشعب القدیم، فإن 15: 3(یش 
كلمة اهللا یعدك یا من تعبر نهر األردن - خالل سّر المعمودیة- بخیرات أعظم بكثیر 

وأسمى، إنه یعدك بطریق وممر خالل الهواء. اسمع ما یقوله القدیس بولس عن األبرار: 
"سُنخطف جمیًعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء، هكذا نكون كل حین مع الرب" 

). بل، یلیق بالبار أال یخشى شیًئا، فإن الخلیقة كلها في خدمته. استمع 17: 4 تس 1(
أیًضا إلى الوعود التي یقدمها لنا اهللا بالنبي: "إذا مشیت في النار فال ُتلدغ واللهب ال 

Ï .(جحد الشیطان) راجع كتابنا عن الروح القدس 
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). هكذا یكون البار كمن في مخدعه (في راحة) 2: 43یحرقك، ألنّي أنا الرب إلهك" (إش 
)... إذن، إذ تذكر 7: 8، مز 26: 1وأینما وجد، ُتظهر له الخلیقة كلها خضوًعا له (تك 

هذه العالمات التي ال ُیسمع عنها الخاصة بعظمة اهللا: البحر المنشق إلى إثنین بسببك وماء 
النهر المتوقفة عند المنبع، فإنك ترجع وتصرخ: "مالك أیها البحر قد هربت، ومالك أیها 

األردن قد رجعت إلى خلف، ومالكن أیتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش، وأیتها التالل مثل 
). وتجیبك كلمة اهللا: "أیتها األرض تزلزلي من قدام الرب 8- 5: 114حمالن الغنم" (مز 

]. لقد أردك Îمن قدام إله یعقوب، المحّول الصخرة إلى غدران میاه، الصوان إلى ینابیع میاه"
ذلك، ففي مناجاته هللا یقول: [لقد كرست كل خلیقتك لخدمتي حتى القدیس أوغسطینوس 

یمكنني أن أتكرس أنا لخدمتك بالكلیة]، كما یقول: [أخضعت كل شيء تحت قدمي اإلنسان 
) حتى یمكنه أن یتكرس بكلیته لك. لهذا لن تقم علیه سیًدا سواك، إنما أقمته هو سیًدا 8(مز 

]. Ðعلى خلیقتك!

. الند الواحد...  5
عبور نهر األردن تحت قیادة یشوع إختلف تماًما عن عبور البحر األحمر تحت 
قیادة موسى النبي، فاألخیر تحقق خالل انشقاق البحر وعبور الشعب حیث كانت المیاه 

المنحدرة من فوق تنفلق وتقف نًدا " الملحة على الجانبین كسور لهما، أما هنا فالمیاه
، بمعنى أن المیاه المنحدرة من أعلى تبقى حیث المنبع متوقفة في هذا الجانب ]13واحًدا" [

األیمن، أما النازلة في البحر المیت المالح فتنحدر فیه ویجف موضعها. فتكون المیاه حلوة 
من جانب واحد ونحو المنبع ولیس كسورین من الجانبین كما في عبور البحر األحمر. هذا 

األمر لم یتحقق مصادفة لكن حمل رمًزا للعهد الجدید ندركه خالل تقدیم مقارنة بین العبورین 
في شيء من االختصار، مع توضیح الجوانب الرمزیة في كل تفاصیل العبور الجدید: 

: في دراستنا لسفر الخروج تعرضنا للحدیث عن عبور البحر األحمر تحت أوالً 
قیادة موسى النبي بكونه رمًزا للمعمودیة، فما هو وجه االختالف بینه وبین عبور نهر 
األردن تحت قیادة یشوع بن نون! ما أرید توضیحه هنا أن العبورین في الواقع یمثالن 

جانبین متكاملین لسّر المعمودیة، فاألول یشیر إلى خلع اإلنسان العتیق، والثاني یشیر إلى 
التمتع بعطیة اإلنسان الجدید، وهما عمالن في حقیقتهما عمل واحد متكامل، فال تمتع 

1 In Jos. Hom. 4:1. 
Ð 20، 19 مناجاة .
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باإلنسان الجدید ما لم ُیخلع القدیم وال یمكن خلع القدیم ما لم نلبس الجدید. لهذا وٕان كنا 
نقارن بین العبورین إنما في الحقیقة هما عبور واحد ممتد فیه یخلع طالب العماد اإلنسان 

العتیق الذي أعلنه الناموس (موسى) وفضحه مظهًرا ثمره أي الموت األبدي، ویلبس اإلنسان 
الجدید الذي تقدمه النعمة اإللهیة بیشوعنا الحق، كقول اإلنجیلي: "ألن الناموس بموسى 

). األول یمثل الصلیب مع 17: 1ُأعطي أما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا" (یو 
المسیح والثاني یمثل القیامة معه، لهذا تحقق األول بضرب البحر بالعصا (الصلیب) أما 

الثاني فبوقوف الكهنة حاملي التابوت (القیامة)! 
: في عبور البحر األحمر تحت قیادة موسى انشقت المیاه إلى إثنین وصارت ثانًیا

كسورین عن یمینهم وعن یسارهم، أما هنا فالمیاه اجتمعت عند المنبع بینما انحدرت األخرى 
في ذلك صورة حیة لعمل العالمة أوریجانوس إلى البحر المیت لیجف الطریق أمامهم. یرى 

المعمودیة التي [جعلت اإلثنین واحًدا، ونقضت حائط السیاج المتوسط، فقد تراكمت المیاه 
]. خالل موسى أو الناموس انشقت البشریة إلى یهود وأمم، أما في المسیح Îفي ناحیة واحدة

یسوع فنلنا بالمعمودیة روح الوحدة، لیس فقط بیننا وبین السماء، وٕانما بین بعضنا البعض... 
حیث تجمعت الكنیسة من كل األمم وكل الشعوب وكل األلسنة، وصار الكل أعضاء في 

الجسد الواحد. 
طریق الناموس ضیق ال یمكن أن یعبر فیه إالَّ شعب واحد، وتحصره المیاه 

كسورین عن الیمین والیسار، أما طریق یشوع الجدید فمتسع تتجمع المیاه من جانب واحد، 
یمكن أن یعبر فیه كل العالم، منفتح للجمیع بال تمایز عنصري! 

هذا ومن ناحیة أخرى، لیس بدون سبب بقیت المیاه العذبة من جانب واحد، على 
]. 16یمینهم عند العبور، بینما انحدرت المیاه من الجانب اآلخر في البحر المیت المالح [

: [لو كان الذین یتعمدون جمیعهم یحتفظون بعذوبة الروح اإللهي العالمة أوریجانوسیقول 
الذي نالوه، وال یعود واحد منهم إلى مرارة الخطیة، ما كان بالتأكید قد كتب أن جزًءا من 
النهر ُیقذف في هوة البحر المالح. لهذا فإن هذه الكلمات كما یبدو لّي تشیر إلى وجود 

اختالف بین المعمدین... فإنه یوجد من ینال المعمودیة المقدسة ویرجع فُیسلم نفسه 
الهتمامات العالم ومیول الشهوات، فیشرب من كأس الشهوة المالح مرة أخرى. لقد ُرمز عن 

هؤالء بالجزء من الماء الذي یتدفق إلى البحر ویفنى في المیاه المالحة. أما الجزء الذي یظل 

1 In Jos. Hom. 1:4. 
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متوفًقا، ویحتفظ بعذوبته، فیمكن أن یشیر إلى الذین في غیر تراجع یحفظون العطیة التي 
نالوها من اهللا. وطبیعي هؤالء الذین خلصوا یمكن أن ُیرمز لهم بجزء واحد، ألنه أیًضا ال 

)، كما 33: 6یوجد سوى "خبز اهللا (الواحد) هو النازل من السماء الواهب حیاة للعالم" (یو 
]... Î)6-4: 4یوجد "إیمان واحد ومعمودیة واحدة وروح واحد" (أف 

: العبور تحت قیادة موسى یدخل بنا إلى طریق بین سورین من الماء المالح، ثالثًا
أما تحت قیادة یشوع فالمیاه عذبة والطریق متسع... األول یعّبر عن الناموس الذي یدخل 

بنا إلى المرارة ویجعلنا كمن هم محصورین وفي خطر، أما الثاني فیعّبر عن نعمة ربنا یسوع 
العذبة والغنیة، التي تعطي للنفس فرًحا أثناء عبورنا هذا العالم. 

: العبور األول كان في اضطراب فالعدو من خلف والمیاه المالحة من رابًعا
الجانبین أما العبور الثاني فكان في سالم، لیس من عدو خلفنا وال من میاه مالحة حولنا... 
إنه الطریق الذي هو "یسوعنا الحق"، فیه نستریح وال نخاف العدو، وال تقدر المیاه المالحة 

أن تقترب إلینا. 
: في العبور األول ینتظر الشعب بریة قاحلة یسیرون فیها أربعون عاًما، خامًسا

وأن كان اهللا لم یتركهم وسط البریة بل كان یرعاهم بنفسه ویهتم بكل احتیاجاتهم الروحیة 
والجسدیة واألدبیة، أما في العبور الثاني فیرى المؤمن أرض كنعان لیست بعیدة عنه 
وأورشلیم قریبة إلیه جًدا. ففي المسیح یسوع ربنا نرى أورشلیم العلیا واضحة باإلیمان 

ومواعیده السماویة لیست ببعیدة، إنما ننعم بعربونها. والعجیب أنه في العبور الثاني تبقى 
المیاه عند المنبع متوقفة في األعالي... وكأنها ُتشیر إلى ارتفاع النفس المؤمنة إلى فوق 

لتحیا في السمویات وال تنحدر إلى میاه البحر المیت. 
: [عندما أخرج موسى الشعب من أرض مصر العالمة أوریجانوس: یقول سادًسا

لم یكن هناك أي نظام بین الجموع وال طقس لدى الكهنة، هكذا كانوا یعبرون ماء البحر... 
لكن عندما یقود سیدي یشوع الجیش فلننظر فإن: "الكهنة یسیرون أمام الشعب حاملین 

]. Ïتابوت العهد على أكتافهم... حیث ُتحفظ فیه الشریعة والمائدة المقدسة (المن)"
: في العبور األول كان الكل صامًتا، أما في العبور الجدید فكان الكهنة سابًعا

یحملون األبواق عالمة الغلبة والنصرة. 

1Ibid 4:1. 
2 Ibid 1:4. 
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في العبور األول لم یحمل الشعب ذكرى للعبور، أما في العبور الجدید  :ثامًنا
فحملوا معهم إثنى عشر حجًرا إشارة إلى الكنیسة المقدسة التي وجدت في أعماق األردن... 

أي انطلقت سرًیا خالل المعمودیة. 
: تحقق العبور عندما استقرت بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب في تاسًعا

میاه األردن، إشارة إلى سحق السید المسیح رئیس الكهنة األعظم للشیطان تحت قدمیه. 
فعبورنا إنما هو ثمرة سحقه لقوى الظلمة! 

: توقیت عبور نهر األردن كان دقیًقا، فنحن نعلم أن النهر مقابل أریحا عاشًرا
 قدًما عمًقا، وقد تم العبور أثناء الفیضان، ما بین شهري إبریل ومایو، 180-150حوالي 

فتكون المیاه مضاعفة والنهر متسًعا في عرضه وشدیًدا في سرعته، إشارة إلى عمل اهللا في 
المعمودیة إنه یفیض وبطریقة فائقة! 

 
 3من وحي یش 

ألعبر نهر األردن بعذوبته الفائقة! 
  ،هب لي یا رب أن أبكر إلیك 

فالتقي بك مع المریمات عند القبر. 
أنعم بقوة قیامتك، وأسیر من قوة إلى قوة، 

فآتي إلیك مع كل بشٍر حسب وعودك اإللهیة! 
  .أسیر فیك ومعك وبك، فال انحرف یمیًنا وال یساًرا

أسیر لیس تحت سحابة، بل في نورك اإللهي، 
فال أخشى المستقبل كأنه مجهول وقاتم،  

بل ارتفع بروحك القدوس كما بجناحّي حمامة. 
  ،ال أعبر البحر األحمر وسط المیاه المالحة 

فانطلق إلى مرارة البریة في تیه عظیم. 
بل أعبر نهر األردن بعذوبته الفائقة! 

ال أحمل تابوت العهد، بل أحملك في قلبي. 
أصرخ مع الرسل: سلَّمنا فصرنا ُنحمل". أثبت فیه وتثبت فيّ . 

تدخل بي إلى كنعان السماویة، أتجاسر واتكئ في حضن اآلب، 
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ألنني قد لبستك ثوٍب برٍّ أبدي! 
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األصحاح الرابع 

حجارة نهر األردن 
لما كان نهر األردن یشیر إلى سّر المعمودیة المقدسة في جانبها اإلیجابي، لهذا 

انتخب یشوع إثنى عشر رجًال من الشعب یحملون اثني عشر حجًرا من أعماق األردن 
لیقیموها في الجلجال إعالًنا عن قیام الكنیسة المقدسة خالل المعمودیة. 

].  8-1. الحجارة التذكاریة    [1
]. 9. الحجارة التي نصبت في القاع   [2
]. 11-10. اإلسراع في العبور    [3
]. 13-12. عبور الجند المتجردین    [4
]. 14. مهابة یشوع     [5
]. 24-15. الصعود إلى الجلجال    [6

. الحجارة التذكاریة...  1
"وكان لما انتهى جمیع الشعب من عبور األردن أن الرب كلم الشعب، قائالً : 

انتخبوا من الشعب إثنى عشر رجًال، رجًال واحًدا من كل سبط وأمرهم قائالً : احملوا هنا من 
وسط األردن من موقف أرجل الكهنة راسخة إثني عش حجًرا وعبروها معكم وضعوها في 

]. 3-1المبیت الذي تبیتوا فیه اللیلة" [
 رجًال، هؤالء الذین بحق إذ یحملون 12لقد أمر اهللا یشوع أن ینتخب من الشعب 

إثني عشر حجًرا من قاع األردن من موقف الكهنة إنما یعلنون قیام الكنیسة بكونها جسد 
: القدیس أغسطینوسالمسیح الخفي، الذي تمتع بوجوده خالل میاه المعمودیة. وكما یقول 

 یشیر إلى الكنیسة المقدسة هذه التي تجتمع من األربع جهات المسكونة (مر 12[إن رقم 
]، أو یمكننا القول أن الثالوث Î)4 × 3) خالل المعمودیة باسم الثالوث المقدس (27: 13

 إنما 12القدوس یملك على البشریة في المشارق والمغارب والشمال والجنوب، فیكون رقم 
یشیر إلى ملكوت اهللا على البشریة كلها، أي إلى الكنیسة التي تضم أعضاًء من كل األمم 

والشعوب. 

1 On Ps. 87. 
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ُأعلنت هذه الكنیسة خالل هذا الرقم في العهد القدیم حیث كان عدد األسباط 
)، وفي 12: 35الممثلین لشعب اهللا أو ملكوته على األرض في ذلك الوقت إثني عشر (تك 
)، 28: 19العهد الجدید إختار السید إثني عشر تلمیًذا یدینون اإلثني عشر سبًطا (مت 

حتى أورشلیم السماویة التي في جوهرها تعني ملكوت اهللا فینا إلى األبد، أو كما یلقبها 
)، ثالثة 12: 21). لها إثنا عشر باًبا (رؤ 3: 21معلمنا یوحنا "مسكن اهللا مع الناس" (رؤ 

)، إشارة إلى 27: 15أبواب في كل اتجاه. وفي إیلیم وجد الشعب إثني عشر عین ماء (خر 
الكنیسة التي صار لها الروح القدس (عین الماء) سّر حیاتها وتعزیتها وسط بریة هذا العالم، 

). كشًفا عن أن الكنیسة إنما 4: 24وٕاذ أقام موسى مذبًحا للرب أقام إثني عشر عموًدا (خر 
هي أعمدة حیة في هیكل الرب السماوي ومذبًحا روحًیا علیه وفیه تقدم ذبیحة الصلیب 

الفریدة األبدیة. وبنفس الفكر أقام إیلیا النبي مذبًحا من إثني عشر حجًرا عند تقدیم الذبیحة 
). وفي الطقس الیهودي یضع رئیس الكهنة إثني عشر حجًرا كریًما على 31: 18 مل 1(

الصدریة التي یلبسها عندما یقف في حضرة اهللا، وكأنه بیسوع المسیح رئیس الكهنة السماوي 
 القدیسالحامل كنیسته في قلبه وعلى كتفیه، ویقدمها لدى اآلب على الدوام. ویرى 

: 28أن مالبس الكهنة في العهد القدیم كانت تحمل إثنى عشر جرًسا (خر إیریناؤس 
2(Î نحن نعلم أن الثوب ُیشیر إلى الجسد، وكأن كاهننا یسوع المسیح إنما یرتدي كنیسته ،[

)، تتحرك معه أینما تحرك لتعطي 2: 17كثوب أبیض بال دنس ُیضيء كالنور (مت 
أصوات أجراس الفرح والتهلیل لقدیسیه واإلنذار للمهملین خالصهم! 

. الحجارة التي نصبت في القاع... 2
"ونصب یشوع إثنى عشر حجًرا في وسط األردن تحت موقف أرجل الكهنة 

. في الوقت الذي فیه أخذ الرجال إثنى عشر حجًرا من القاع، ]9حاملي تابوت العهد" [
: [إن األسقف قیصریوسجاءوا إلى القاع أیًضا بإثنى عشر حجًرا ونصبوها هناك. ویرى 

اإلثنى عشر حجًرا الذین جاءوا بها إلى القاع إنما هي آباء العهد القدیم، بینما اإلثنى عشر 
]. الحجارة المحمولة إلى القاع Ïحجًرا التي حملوها من القاع إنما تشیر إلى تالمیذ المسیح

ُتشیر إلى الیهود الذین دفنوا في البریة واختفوا، أما الحجارة التي ُرفعت من القاع فٌتشیر إلى 
األمم الذین انطلقوا إلى أرض الموعد خالل المعمودیة. 

1 Adv. Haer. 1:18. 
2 Sermon 115:3, 4. 
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 في الواقع ال نستطیع أن نفصل بین الحجارة التي ُرفعت إلى الجلجال على 
األكتاف لتبنى في الجلجال، والحجارة التي ُأقیمت في قاع األردن، فاألولى إنما ُتشیر إلى 
الكنیسة بكونها جسد المسیح الذي اجتاز األردن واحتمل الصلیب والموت والدفن كل یوم 

لیقوم أیًضا مع رأسه ویختبر معه كل یوم الحیاة الجدیدة المقامة، أم الحجارة األخرى فُتشیر 
إلى استمرار الصلیب مع المسیح. كأن المؤمن الحقیقي یلزمه أن یقوم مع السید ویختبر كل 

یوم الجلوس معه في السماویات لیحیا بفكر مالئكي في حیاة علویة مقدسة، وفي نفس 
الوقت یقف على شاطئ األردن لیرى نفسه مدفوًنا في أعماقه مع مخلصه لیختبر معه 

القیامة. 
والعجیب أن الكتاب المقدس یحدثنا عن الحجارة المرفوعة إلى الجلجال حیث 

الملكوت (أرض الموعد) قبل الحدیث عن الحجارة التي تنصب في وسط األردن، مع أن 
الدفن یسبق القیامة، واأللم یسبق الرحة، والهوان یسبق المجد، لكن في الواقع الروحي ال 

انفصال بین الصلیب والقیامة، واأللم مع السید المسیح والتمتع براحته، واحتمال الهوان من 
أجله لنوال مجده. كان السید معلًقا على الصلیب وهو القیامة قبل أن تتحقق قیامته، وكان 

یدخل اآلالم مع أن أمجاده أزلیة! والمسیحي ال یقدر أن یقبل الدفن واأللم والهوان ما لم 
یدرك بروح اهللا قیامة المسیح وراحته ومجده! لهذا یقول الرسول بولس: "ألعرفه وقوة قیامته 

). فإنه ال یقدر 11-10: 3وشركة آالمه متشبًها بموته لعلى أبلغ إلى قیامة األموات" (في 
أن یدخل إلى شركة آالمه ما لم یعرف قوة قیامته، وحینئذ یقبل الموت بفرح على رجاء یوم 

القیامة العظیم! 
لیت قلبنا یجول كل یوم في الجلجال - أرض الموعد - لیجد لنفسه موضًعا بین 

الحجارة الحیة، مدرًكا قوة السید العاملة فیه لترفعه من مجد إلى مجد، وتدخل به إلى أعماق 
السماویات، وعندئذ ینطلق إلى شاطئ األردن لیدرك أنه ال یقدر أن ینطلق إلى الجلجال 
الحقیقي ما لم یدفن في أعماق األردن! إنه یتهلل بقوة القیامة لكنها لیست خارج الصلیب 

والدفن مع رب المجد یسوع! 
أخیًرا یؤكد لنا الكتاب المقدس أنه ال تمتع بهذه الهبات اإللهیة إالَّ في یسوع 

المسیح، الذي قیل عنه: "وأما أنه صعد فما هو إالَّ إنه نزل أیًضا إلى أقسام األرض السفلى، 
). 10-9: 4الذي نزل هو الذي صعد أیًضا فوق جمیع السموات لكي یمأل الكل" (أف 

. اإلسراع في العبور... 3
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"وأسرع الشعب فعبروا، وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت 
 صورة حیة لمفهوم العبور السریع، إذ یقول: العالمة أوریجانوس. یقدم لنا ]11-10الرب" [

[یبدو لّي أن الكلمات: "وأسرع الشعب فعبروا" لیست إضافیة وضعها الروح القدس بال 
ضرورة، إنما یلیق بنا نحن الذین نقبل إلى معمودیة الخالص ونتلقى أسرار كلمة اهللا أال 

نسلك برخاوة أو تهاون، بل نسرع بالعمل حتى نعبر تماًما. والعبور "تماًما" إنما یعني تنفیذ 
: 5كل الوصایا. لنسرع بالعبور خالل تتمیم ما هو مكتوب: "طوبى للمساكین بالروح" (مت 

)، فإذ نترك كل كبریاء ونحتضن إتضاع یسوع نستحق التطویب الموعود به. وٕاذ تتمم هذه 3
الوصیة ال نتوقف بل نعبر إلى بقیة الوصایا مثل: "طوبى للجیاع والعطاش إلى البر" (مت 

)، 4: 5)، وطوبة للحزانى (الباكین) اآلن في هذا العالم... "طوبى للودعاء" (مت 6: 5
). 9: 5). وبهذا نستحق أن نسمع أننا أوالد اهللا (مت 9: 5"طوبى لصانعي السالم" (مت 

ولنسرع بالعبور خالل فضیلة الصبر واحتمال االضطهادات. بهذا البحث النشط والحار 
للبلوغ إلى كل كمال غایته نصرة الفضیلة، یتم عبور األردن بسرعة... لكننا إذ ننتهي من 

هذا العبور نكون قد بلغنا مرامنا، وعندئذ یلیق بنا أیًضا أن نكون في یقظة وحذر لئال خالل 
). كأن النبي یقول 2: 73اإلهمال الزائد في سیرتنا نتعثر: "أما أنا فكادت تزل قدماي" (مز 

]. Îیلزمنا أال نكون أقل حمیة في االحتفاظ بالفضائل عنه عندما كنا نبحث عنها
إذن لنسرع بالعبور خالل اإلیمان العامل، فنحیا مجاهدین في تتمیم الوصایا 

اإللهیة، وفي االحتفاظ بما نلناه من عطایا وفضائل من قبل اهللا. ففي القدیم إذ تباطأ لوط 
وعائلته أمسك المالكان "بیده وبید إمرأته وبید ابنتیه لشفقة الرب علیه وأخرجاه ووضعاه 

خارج المدینة. وكان لما أخرجهما إلى خارج أنه قال: أهرب لحیاتك، ال تنظر إلى ورائك وال 
). وبالفعل أسرع لوط وٕامرأته 22: 19تقف في كل الدائرة، أهرب إلى الجبل لئال تهلك" (تك 

وبنتاه وهربوا، ولكن إمرأة لوط لم تقدر أن تحتفظ بعطیة الخالص فبعدما أسرعت عادت 
بقلبها إلى الوراء فصارت عمود ملح!! 

من التباطؤ في العبور وعدم اإلسراع، خاصة في القدیس یوحنا الدرجي یحذرنا 
بدء حیاتنا الروحیة، إذ یقول: [التباطؤ في بدایة المعركة الروحیة بالذات یؤكد موتنا العتید 
أن یحدث، وهذا أمر مكروه وخطیر. البدایة الحازمة بالتأكید تفیدنا، حتى وٕان تراخینا فیما 

1 In Jos Hom 5:1. 
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بعد. فالنفس القویة في بدایتها، عندما تتوانى تذكر حماسها السابق، األمر الذي یدفعها إلى 
]. Îالتقدم، وبهذا تحصل على أجنحة

والعجیب أن الكهنة حاملي تابوت العهد لم یخرجوا من القاع حتى یسرع كل 
]. یا لها من أبوة حقة، فإن الراعي الصالح ال یطلب ما لنفسه بل ما 11الشعب بالعبور [

لآلخرین، فإن كان هو الذي یفتتح الطریق ویمهده لهم، لكنه یبقى محتمًال آخر الصفوف 
حتى یطمئن على أوالده جمیًعا، لقد بدأ الكهنة بالعبور وختموا العبور، وكأنهم یحملون سمة 
سیدهم الذي وهو فوق الكل احتل آخر الصفوف لیحتضن كل البشریة، هذا الذي هو البدایة 

). 13: 22والنهایة، األول واآلخر (رؤ 

. عبور الجند المتحاربین... 4
"وعبر بنو رأوبین وبنو جاد ونصف سبط منسي متجهزین أمام بني إسرائیل كما 
كلمهم موسى نحو أربعین ألًفا متجردین للجند، عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أریحا 

]12-13 .[
في دراستنا لسفر العدد طلبت هذه األسباط من موسى النبي أن تُترك لهم أرض  

جلعاد شرقي األردن میراثًا وال یكون لهم نصیب غرب األردن مع بقیة األسباط، ووافق 
). وهنا یؤكد الوحي اإللهي أن 32موسى على ذلك بشرط أن ینزل الرجال مع إخوتهم (عد 

نحو أربعین ألًفا من هذه األسباط متجهزین ومتجردین للحرب خرجوا أمام الشعب وأمام الرب 
للعمل. ویالحظ في النص الذي بین أیدینا اآلتي: 

: أن عدد الخارجین للعمل أو الحرب من هذه األسباط هو نحو أربعین ألًفا، أوالً  
 1000 ُیشیر للجسد الذي هو من األرض "أربع جهات المسكونة"، فإن رقم 4فإن كان رقم 

ُیشیر للحیاة السماویة أو الروحیة كما سبق فذكرنا في دراستنا السابقة. وكأن هؤالء الرجال 
قد نزلوا لمشاركة الجماعة جسدًیا وروحًیا، یشاركونهم في األمور الزمنیة واألمور السماویة. 

ما أسهل أن نشارك اآلخرین جسدًیا بحضورنا أفراحهم أو مناسبات الحزن، لكن مع هذه 
المشاركة الجسدیة یلزم أن نشاركهم روحًیا بالقلب والفكر. على سبیل المثال عند مشاركتي 
إلنسان في حفل نجاحه ال أكتفي بالحضور أو تقدیم هدیة ولكن ما هو أعظم أن أشاركه 

قلبًیا وروحًیا، مشتهًیا نجاحه الروحي وتمتعه بالعطایا اإللهیة. لتكن شركتنا مع بقیة 

1 Ladder, step 1:11. 
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األعضاء خالل الرأس یسوع المسیح الذي یهتم بنا روحًیا وجسدًیا ونفسانًیا وٕاجتماعًیا 
وثقافًیا... إنه یریدنا ناجحین في كل جوانب حیاتنا. 

: یؤكد الوحي أنهم عبروا "أمام بني إسرائیل" وأیًضا "أمام الرب"، فال یكفي أن ثانًیا
نعمل لحساب الجماعة المقدسة لنموها روحًیا وغلبتها على ظلمة الشر، وٕانما یلزم أن یكون 

عملنا داخلًیا لحساب رب هذه الجماعة. كثیرون یخدمون في الكنیسة ویعملون أعماًال مجیدة 
"أمام بني إسرائیل"، لكنهم ال یقدمون العمل لحساب اهللا وال یظهرون "أمام الرب"... إنما 

یخدمون الناس أو یخدمون كرمتهم ومجدهم الذاتي ال اهللا. 
: العالمة أوریجانوس: یصفهم الكتاب "متجهزین" و"متجریدین للحرب". یقول ثالثًا

[من هم هؤالء الرجال الذین یقدمهم الكتاب كمتمنطقین أو متجهزین تجهیًزا خفیًفا؟ ال 
أستطیع أن أقدم من ذاتي شیًئا، لكننا نتعلم هذا من رسائل الرسول... "ممنطقین أحقاءكم 

). أترى كیف أن بولس یعرف هؤالء المتمنطقین أنهم یرتدون منطقة 14: 6بالحق" (أف 
الحق؟! هكذا یلیق بنا أن یكون "الحق" هو منطقتنا، إن كنا بالحق أمناء نحو هذا السر 

الممثل بهذا السالح الحربي (الروحي). فإن كان الحق هو منطقة الجندیة الخاصة بالمسیح 
ففي كل مرة نخطيء في الحدیث وننطق بالكذب نكون قد خلعنا عنا منطقة جندیة المسیح. 

أما إن كنا بالفعل نحیا في الحق فإننا نكون مسلحین للجهاد. إن كنا نسلك بالكذب فنحن 
عزل من السالح! آه! لیتنا نمتثل بهؤالء األربعین ألًفا الممنطقین للحرب، الذین عبروا أمام 
الرب، فنكون ممنطقین بالحق، لیتنا أیًضا ال ننسى ما یقوله الكتاب "ممنطقین أمام الرب"، 
فال یكفي أن نجعل الحق ظاهًرا أمام الناس، إذ یمكننا أن نخدع الناس ونبدو كصادقین، 
لكننا ال ُنحسب ممنطقین بالحق إالَّ إن حفظناه أمام الرب، ال أقصد الحق الذي یسمعه 

الناس في أقوالنا بل الذي یراه اهللا في أعماق قلوبنا. فال یكون في شفاهنا غًشا، وال یكون في 
: 28قلوبنا خداًعا، إذ یلوم النبي هؤالء "المخاطبین أصحابهم بالسالم والشر في قلوبهم" (مز 

3(Î .[

1 Jos. Hom. 5:2. 
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. مهابة یشوع... 5
: [كل العالمة أوریجانوس. یقول ]14[ "فهابوه كما هابوا موسى كل أیام حیاته"

إنسان تحت الناموس یهاب موسى، لكنه متى انطلق من الناموس لیعبر إلى اإلنجیل تتغیر 
عبادته وتتغیر مهابته، كقول الرسول: "ألنّي ُمت بالناموس للناموس ألحیا هللا، مع المسیح 

]. Î)19: 2صلبت فأحیا ال أنا بل المسیح یحیا فيَّ " (غل 
الذین یعیشون تحت الحرف القاتل یهابون الناموس ویرتعبون، أما الذي یحیا في 

حریة الروح فیهاب یسوعنا الحّي مخافة االبن الذي یخشى جرح مشاعر أبیه! إننا نهابه 
خالل الحب الذي یرفعنا من مخافة العبید إلى مخافة البنین المقدسة. فقد قیل عن السید 

). 3: 11المسیح نفسه: "وّلذته تكون في مخافة الرب" (أش 

. الصعود إلى الجلجال... 6
كلم الرب یشوع أن یأمر الكهنة حاملي تابوت العهد أن یصعدوا األردن بعد أن 

أطمأن أن جمیع الشعب قد صعد أمامه، وعندئذ رجعت میاه األردن إلى مكانها وجرت إلى 
كل شطوطه، وكان صعود الشعب من األردن لیحلوا في الجلجال في الیوم العاشر في 

الشهر األول، وهنا نالحظ اآلتي: 
: أن الشعب قد صعد من األردن إلى أرض الموعد في نفس الموعد الذي فیه أوالً 

). وكأنه في الیوم الذي كانوا 3: 12اقتنى كل واحد شاه لتقدیمها ذبیحة فصح للعبور (خر 
فیه یحتفلون بسر الفصح هو بعینه الذي فیه یتحقق صعودهم من األردن لتطأ أقدامهم أرض 
الموعد؛ وكأن صعودهم إلى المیراث إنما یتحقق خالل الفصح، أي سر الصلیب، فال نصرة 

لنا وال میراث لنا خارج دائرة الصلیب! 
هذا وأن الیوم الذي فیه بدأ التحرك بالخروج من العبودیة هو بعینه الیوم الذي فیه 

بدأ التحرك بالدخول إلى الحریة، وكأن الخروج والدخول یمثالن عمًال واحًدا متكامًال ال 
یفصل بینهما زمن. ففي الصلیب كما في المعمودیة أنطلق من عبودیة فرعون الحقیقي 

ألدخل إلى حریة مجد أوالد اهللا في یشوع الحق؛ أخلع بالروح القدس اإلنسان القدیم بأعماله 
الشریرة التي ربطتني كل زمانّي أللبس بالروح القدس اإلنسان الجدید بطبیعته المقدسة في 

المسیح یسوع ألكمل أیام غربتي حًرا في الرب! 

1 Ibid 5:4. 
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: تحقق ذلك أي الصعود إلى أرض المیراث في العاشر من الشهر األول، ثانًیا
ولما كان الشهر األول ُیشیر إلى بدایة سنة جدیدة، فإن هذا الصعود ُیشیر إلى الدخول في 

) ونحمل 5: 2الحیاة الجدیدة خالل تمتعنا باإلنسان الجدید الداخلي لنحیا بفكر المسیح (في 
 فُیشیر إلى الكمال الزمني كما ُیشیر إلى الوصایا العشر، وكأننا 10سماته فینا. أما رقم 

ندخل إلى المیراث في كماله حین نكمل جهادنا على األرض ونعلن بالمسیح یسوع متمم 
الوصایا أننا غیر كاسرین للناموس... حًقا كنا قبًال كاسرین الناموس، لكننا في المسیح یسوع 

) من أجلنا، صرنا غیر كاسرین له. بالحیاة الجدیدة 4: 4الذي صار تحت الناموس (غل 
(الشهر األول) نرتفع من تحت الناموس إلى فوق الناموس لنحیا في بّر اهللا بروحه القدوس! 

: لقد دعى أول معسكر للشعب بعد عبورهم األردن ودخولهم كنعان بالجلجال ثالثًا
: 5أي "متدحرج" أو "دائرة"، وجاء هذا االسم یعلن عن دحرجة عار العبودیة القدیم (یش 

 عاًما لكنه لم ُینزع عنهم عار 40). فمع أنهم انطلقوا من عبودیة فرعون منذ حوالّي 9
العبودیة إالَّ بوطأة أقدامهم أرض الجلجال (في كنعان)، وكأنه ال ینزع عنا عار الخطیة إالَّ 

بدخولنا "دائرة األبدیة"وتمتعنا بعربون المیراث األبدي في داخلنا. 
في حدیث اهللا عن أعماله مع شعبه یتحدث عن تحریرهم من أرض العبودیة 

) وكأنها آخر موضع یستقر فیه الشعب، مع أنه من 5: 6واالنطالق بهم إلى الجلجال (في 
الجانب الجغرافي هي أول موقع داخل كنعان استقروا فیه... فبنوالهم الجلجال حسبهم اهللا 

كأنهم تمتعوا بكل كنعان. وللجلجال ذكریات كثیرة تكشف عن أعمال اهللا معهم في هذه 
األرض الجدیدة، منها: 

: 4أ. كان الجلجال مركز عملیات یشوع، فیه أقام اإلثنى عشر حجًرا تذكارًیا (یش 
)... وهكذا إذ نعبر إلى الحیاة السماویة (الدائرة) 9: 5)، وفیه اختتن الشعب ثانیة (یش 19

یتسلم یسوعنا حیاتنا ویدبر كل أمورنا حتى یكمل انتصارنا به. 
)، فیه ُأقیم 6: 7 صم 1ب. یظهر الجلجال كموضع مقدس حتى أیام صموئیل (

. هكذا یصیر قلبنا Î إلخ)، وغالًبا ما كان به هیكل14: 11، 8: 10 صم 1شاول ملًكا (
الجلجال الحق الذي یقدسه روح اهللا، فیجعل منه هیكًال له، ویقیمنا ملوًكا متحدین بملك 

الملوك، لنا سلطان روحي على قوات الظلمة (الشیاطین) وكل أعمالهم. 

1 Mckenzie. P. 311. 
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ج. كان الجلجال أیًضا مركز لعملیات شاول الحربیة ضد األمم خاصة عمالیق... 
فحینما یتقدس القلب یتحول إلى موقع حربي روحي ضد الشر والخطیة، لحساب اهللا! 

أخیًرا هناك أحداث كثیرة حدثت في الجلجال، فإلیه ذهب رجال یهوذا لمقابلة داود 
)... ولألسف تحول هذا الموضع فیما بعد كمركز 16: 19 صم 2عندما رجع من جلعاد (

، 15: 4للعبادة الوثنیة أیام الملوك الذین تولوا الحكم بعد یربعام، فهجاه األنبیاء ولعنوه (هو 
). 5: 5؛ 4: 4؛ عا 11: 12؛ 15: 9

). أما 29: 12یحتمل أن تكون هي بیت الجلجال الُمشار إلیه بعد السبي (نح 
موقع الجلجال فغیر معروف بدقة، یرى البعض أنه قرابة النتلة (خرابة األثلة) بجوار بركة 
جلجولة على بعد حوالي ثالثة أمیال وعن جنوب شرق عین السلطان، ویقترح آخرون أنها 

. Îخرابة مفجیر على بعد میل وربع شمال شرق أریحا القدیمة (عین سلطان)
 

 4من وحي یش 
أعمالك عبر الزمن شاهد لحبك الفائق لنا 

  .مخلصي الصالح، أنت هو هو أمًسا والیوم وٕالى األبد
إذ نركز بصیرتنا على صلیبك المحیي، 

ینبض الماضي كله بالحیاة التي ال یفسدها الزمن. 
نتكئ على الماضي الحي حیث نلمس معامالتك معنا. 

ونفرح بالحاضر المبهج لحلولك في وسطنا. 
ونترقب المستقبل المفرح حیث ُتعد لنا المیراث األبدي. 

  ،لُنقم في أعماق األردن اثني عشر حجًرا
ولنحمل من هناك اثني عشر حجًرا تذكاًرا لمعامالتك معنا. 

تبقى الحجارة المخفیة في عمق األردن دافًعا لنا لاللتصاق بك، 
فعالقتنا بك عمیقة للغایة تمس قلوبنا الخفیة. 
وأعمالك عبر الزمن شاهد لحبك الفائق لنا. 

لینحت روحك الناري أعمال محبتك على قلوبنا، 

1 New Westminster Dict. Of Bible, p 332. 
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ولیشهد سلوكنا الظاهر أننا أوالدك المحبوبون! 

  ،لننطلق من األردن ونعبر مسرعین
فإن أورشلیم السماویة تنتظرنا لترحب بنا. 
نرتمي في أحضانك بروح القوة بال رخاوة. 
لننطلق تحت قیادتك كجنودك الصالحین. 

سالحنا هو أنت، وقوتنا هي برِّك. 
لنتمنطق بالحق اإللهي فال ننطق بكلمة بطاَّلة. 

   ،في القدیم ُدهنت القائمتان والعتبة العلیا بدم الحمل
فلم یستطع المالك المهلك أن یقتحم بیوتنا. 

واآلن بدمك یا حمل اهللا فتحت لنا أبواب المعمودیة. 
ننطلق بروحك القدوس من أرض السخرة لحساب إبلیس، 

إلى السماء الجدیدة التي ُتعدَّها فینا! 

  .لك المجد یا من تقیم منا أیقونات حیة تذكاریة لعمل نعمتك
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األصحاح الخامس 

 للحرب الروحیة االستعداد
كانت األذهان منحصرة في افتتاح األرض الجدیدة وتقسیمها والتمتع بخیراتها، لكن 

اهللا أوقفهم قلیًال في الجلجال لكي یكشف لهم حقیقة روحیة هامة، أن النصرة ال تقوم على 
كثرة العدد وال قوة الذراعین، وٕانما خالل الحیاة المقدسة في الرب الواهب للمیراث. لقد قدم 

اهللا لهم األسلحة الروحیة التي خاللها یعمل فیهم حتى ینعموا بمواعیده المجانیة، بالرغم من 
المقاومة الشدیدة التي یثیرها عدو الخیر. 

]. 2-1. هیاج األمم ضدهم  [1
]. 9-3. الختان الثاني   [2
]. 10. عمل الفصح    [3
].  12-11. التقوت بغلة األرض   [4
]. 15-13. ظهور رئیس الجند رب  [5

  .... هیاج األمم ضدهم1
إذ عبر الشعب نهر األردن هاج جمیع ملوك األموریین والكنعانیین علیهم جًدا، 
وبدأ التكتل ضدهم، بل ضد إلههم! هذه معركة ظاهرة تحمل صورة للمعركة األصیلة التي 

تقوم بین اهللا وٕابلیس، فإن األخیر ال یقدر أن یحتمل النور، ولن یقبل دخول أحد في 
العضویة في ملكوت اهللا. فمع كل نجاح روحي یثور العدو ویحارب إن لم یكن عالنیة 

فخفیة، وٕان لم یكن خالل الغرباء فخالل األقرباء، بل خالل الجسد نفسه وأحیاًنا خالل من 
یحملون اسم الخدام في الكنیسة... لهذا ینصحنا السید قائًال إن أعداء اإلنسان أهل بیته 

). 36: 10(مت 
عبورهم نهر األردن لیس نهایة الجهاد بل بدایته، وتمتعنا بالمعمودیة المقدسة ال 

یعني بلوغنا كمال النصرة، إنما یعني تمتعنا ببركات إلهیة جدیدة تثیر باألكثر الشیطان 
وحیة، وهكذا یرتفع المؤمن من مجد إلى رضدنا. ومع كل غلبة وكل نصرة تزداد الحرب ال

مجد خالل نصرات متوالیة، وهجوم الخطیة المستمر ضده. 
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إن أول عمل أوضحه اهللا لشعبه بعد عبور نهر األردن هو الكشف عن وجود 
مقاومین وكأن أول خطوة تلزمنا في حیاتنا الروحیة هو إدراكنا لحقیقة الموقف: وجود عدو 

خطیر یحدق بنا، لیس من لحم ودم، بل كما یقول الرسول: "أجناد الشر الروحیة في 
). هذا العدو ال یتوقف عن مصارعتنا بكل الطرق الظاهرة والخفیة، 12: 6السماویات" (أف 

لیًال ونهاًرا حتى یحطم إیماننا ورجاءنا في المسیح یسوع. لكنه یجب علینا ونحن نكتشف 
خطورة هذا العدو وخداعاته المرة أن ندرك إمكانیات یشوعنا الحق القادر أن یحطم إبلیس 

 قائالً : [هوذا المجرب القدیس أغسطینوسویبدد حیله ویسحب سلطانه علینا. لهذا یصرخ 
]. Ïیأتیني كجیش قوي لكنه ال یقدر أن یغلبني، ألنك كسرت مهابته وأعطیتني شجاعة أمامه
أما األسلحة الروحیة التي صارت لنا في المسیح یسوع فتبدأ بالختان الثاني، أو 

الختان الروحي. 

 .... الختان الثاني2
"في ذلك الوقت قال الرب لیشوع: أصنع لنفسك سكاكین من صوان، وُعد فأختن 

]. 2بني إسرائیل ثانیة" [
) كان 8: 17حین وعد اهللا إبراهیم بأرض كنعان لتكون له ولنسله ملًكا أبدًیا (تك 

الختان هو ختم العهد بموجبه تتحقق مواعید اهللا. 
 بني إسرائیل ثانیة"؟ حًقا لم یكن بني إسرائیل في ذلك اختنلماذا یقول اهللا لیشوع: "

الحین مختتًنا، ألن كل الذكور الذین خرجوا من مصر هلكوا في البریة، ولم یدخل كنعان 
منهم سوى یشوع وكالب. فلكي ینعم نسل إبراهیم هذا بالوعد التزم بالختان في الجلجال لكي 
یدخلوا في العضویة المقدسة لشعب اهللا، فقد حذر اهللا إبراهیم: "أما الذكر األغلف الذي ال 

). كانت 4: 17یختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي" (تك 
الضرورة ملحة أن یختتنوا ما داموا قد تركوا البریة، ووجدت الظروف المناسبة للختان... لكن 

 على هذا السؤال: [إننا نقول عمن نوسيالعالمة أوریجلماذا یقول "إختن... ثانیة"؟ یجیب 
تهذب تحت الناموس وتلقى تعالیم موسى تارًكا أخطاء الوثنیة وهاجًرا عبادتها وخرافتها أنه 

قد تمم الختان األول الذي حسب الناموس. لكننا إن كنا قد انتقلنا من الناموس واألنبیاء إلى 

Ï 16 مناجاة .
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) وعندئذ 4: 10 كو 1 (التي) كانت المسیح" (الصخرةاإلنجیل فإننا نختن ثانیة بواسطة "
]. Î]19تتحقق فینا كلمة الرب لیشوع: "الیوم قد دحرجت عنكم عار مصر" [

بقوله: [ال یكون هذا الختان الثاني للجسد األب لكتانتیوس هذا أیًضا ما أوضحه 
كما كان الختان األول الذي ال یزال الیهود یمارسونه، إنما هو ختان القلب والروح الذي یهبه 

إلى هذه العبارة من بین العبارات القدیس كبریانوس ]. وقد التجأ Ïالمسیح، یسوع الحقیقي
التي اقتبسها من العهدین القدیم والجدید لیؤكد للیهود الحاجة إلى ختان الروح وبطالن ختان 

. Ðالجسد
لقد تم الختان الثاني في الجلجال قبل االستیالء على مدن كنعان مباشرة، كان 

ذلك لكي یؤكد لكل عضو في الجماعة أن الدفن في األردن والقیامة یخصان السید المسیح 
نفسه الذي ُدفن وقام، حتى باتحادنا معه ُنصلب معه وُندفن ونقوم أیًضا. إنه تحقیق 

للمعمودیة على المستوى الشخصي لكل عضو في الجماعة. ففي الجلجال نرى اإلثنى عشر 
حجًرا المحمولین من قاع األردن یمثلون جسد المسیح في كلیته وقد تمتع بالدفن والقیامة، 

أما في الختان فنرى كل عضو في الجماعة ینعم بالدفن والقیامة. 
" صنع یشوع سكاكین من صوان وختن بني إسرائیل في تل القلفیؤكد الكتاب: "

)، فإن هذه 4: 10 كو 1. إن كان الصوان أو الصخر ُیشیر إلى السید المسیح (]3[
السكاكین إنما ُتشیر إلى صلیب السید الذي یقبله المؤمن لیصلب معه ویختن عن كل 

أعمال اإلنسان العتیق، متمتًعا باإلنسان الجدید المقام من األموات! 
هكذا یظهر الختان كقوة حیاة داخلیة، حیث ینعم اإلنسان بالشركة العملیة مع قائده 

الحقیقي- یسوع المسیح - یقبل صلبه لینعم بقوة قیامته واهبه الغلبة والنصرة على إبلیس، 
بل وعلى الموت نفسه! 

أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا، وقال الرب لیشوع: قد دحرجت لقد "
. ]9عنكم عار مصر فدعى اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا الیوم" [

كلمة "جلجال" تعني "دحرجة"، فإن اهللا یرید أن یدحرج عنهم عار العبودیة الذي 
[لنقترب إلى معنى هذه وس: ینالعالمة أوریجارتبط به ذهن الشعب القدیم بمصر. یقول 

العبارة، فإن كل الناس حتى إن كانوا تحت الناموس وقبلوا تعالیم موسى ففیهم عار مصر 

1 In Jos. Hom. 5:5. 
2 Divine Inst. 4:17. 
3 Treat. 12 to Quirinius 1:8. 
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أي عار الخطیة. من یمكن أن ُیقارن ببولس حتى في حفظ الناموس؟ إذ یقول: "من جهة 
)، ومع هذا فإنه یعلن بنفسه: "ألننا كنا نحن 6: 3البر الذي في الناموس بال لوم" (في 

أیًضا قبًال أغبیاء غیر طائعین ضالین مستعبدین لشهوات ولذات مختلفة عائشین في الخبث 
). أالَّ یعني هنا عار مصر؟!... لكن 3: 3والحسد ممقوتین مبغضین بعضنا بعًضا" (تي 

)، وطّهر أرواحنا وطرح 5: 3جاء یسوع وأعطانا الختان الثاني "بغسل المیالد الثاني" (تي 
عنا هذا العار وأعطانا عوًضا عنه الوعد بالضمیر الصالح نحو اهللا. إذن الختان الثاني هو 
الذي نزع العار وطهرنا من رذائلنا وأخطائنا... إذن إن كنا باإلیمان قد عبرنا مجرى األردن 

بفضل اإلنجیل وتطهرنا بالختان الثاني فال نخشى عار الخطیة السابقة. أتسمع: "لقد 
]. كما یقول أیًضا: [هذا ما یرید الرب أن یقوله في األناجیل إذ Îدحرجت عنكم عار مصر؟!

)، لكنه یقول: "ال تخطيء أیًضا لئال یكون لك أشر" 5: 2یقول: "مغفورة لك خطایاك" (مر 
). فإن كنت ال تخطيء قط بعد نوال غفران الخطایا یكون بالحقیقة قد دحرج 14: 5(یو 

عنك العار. أما إذا ارتكبت خطایا جدیدة فإنك بهذا ترجع إلى العار القدیم، بل بالحري تكون 
: 10في حالة أشر كمن "داس ابن اهللا الوحید وحسب دم العهد الذي قدس به دنًسا" (عب 

)... نعم من ُیسّلم نفسه للزنا بعد قبوله اإلنجیل یكون عاره أكثر جسامة من الذي یفعل 29
 1ذلك وهو تحت الناموس. ألنه كما قیل: "أفآخذ أعضاء المسیح وأجعلها أعضاء زانیة؟!" (

). أترى كیف بالتكاسل یتراكم العار الراجع إلیك ویثقل علیك؟!. آه! إنه ال یكون 15: 6كو 
اتهامك هو النجاسة إنما تدان كمنتهك للمقدسات، فقد قیل عنك: "أم لستم تعلمون أن 

: 3 كو 1)، "إن كان أحد یفسد هیكل اهللا فسیفسده اهللا" (9: 6 كو 1جسدكم هو هیكل اهللا" (
17(Ï) "18: 6 كو 1.] كما قال: [أضف إلى ذلك أن "الذي یزني یخطيء إلى جسده ،(

لیس إلى جسده الذي صار هیكًال هللا بل إلى جسد الكنیسة كلها، فمن یدنس جسده؛ فكعضو 
ینتشر الدنس في الجسد كله... إذن لكي یكمل فینا الختان الثاني وُینزع عنا عار مصر 

العتیق، لننفصل تماًما عن هذه األدناس، فنكون أنقیاء في الجسد والروح لنرفع "أیادي 
) وفم طاهر وشفاه طاهرة، ممجدین اهللا بقلب صادق، بصلواتنا 8: 2 تي 1طاهرة" (

]. Ðوأعمالنا، في المسیح یسوع ربنا الذي له المجد والسلطان إلى األبد اآلباد

1 In Jos. Hom. 5:5. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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إذ نعرف عدونا الروحي ونقتني الختان الثاني الذي ُیطهرنا من كل دنس ویحررنا 
من كل سلطان لهذا العدو لكي ال یكون له في قلبنا میراث یلزمنا أن نتسلح أیًضا بالفصح 

الجدید. 

 .... الفصح الجدید3
"فّحل بنو إسرائیل في الجلجال وعملوا الفصح في الیوم عشر من الشهر مساًء 

]. 10في عربات أریحا" [
في دراستنا لسفر الخروج تحدثنا في شيء من التفصیل عن الفصح، وارتباط  

الفصح القدیم بالجدید. وأما هنا إذ عبروا األردن إلى أرض المیراث التزموا قبل البدء في 
الجهاد أن یتمتعوا بالختان الثاني حتى متى برئوا من جراحاتهم في الجلجال یقیموا الفصح 

الجدید في الرابع عشر من الشهر مساًء في عربات أریحا. وهنا نالحظ: 
 الختان بالفصح إنما هو ارتباط المعمودیة باإلفخارستیا، الفصح ارتباط: أوالً 

الجدید؛ فال یمكن لمؤمن أن یتمتع بسّر الفصح ویشترك فیه ما لم یكن قد ُختن قلبًیا في 
المعمودیة. ففي میاه المعمودیة ننال العضویة في جسد المسیح، وباإلفخارستیا ننعم بالجسد 
المقدس لنثبت فیه وهو فینا. هذ االرتباط یذكرنا بطقس المعمودیة القدیم حیث كان غالبیة 
الموعوظین ینالون سّر العماد لیلة عید الفصح المجید، عید الغلبة على الموت ونوال قوة 

القیامة في المسیح یسوع القائم من األموات، ویخرج المعمدون حدیثًا البسین ثیاب النصرة 
البیضاء ومعهم السرج المنیرة، لیدخلوا إلى خورس المؤمنین ینعمون بالتناول من األسرار 
المقدسة "سّر اإلفخارستیا" بعد العماد مباشرة. بالمعمودیة عبروا من اإلنسان العتیق إلى 

اإلنسان الجدید، وباإلفخارستیا یعبرون من األرض إلى السماء عینها باتحادهما مع اهللا في 
المسیح یسوع فصحنا الحقیقي. 

: لم یكن ممكًنا للشعب أن یترك أماكنه في المحلة لینطلقوا للحرب ما لم یبرأوا ثانًیا
]، فإن كنا قد نلنا الصلب مع إنساننا القدیم في میاه المعمودیة فیلزمنا أن 8أوًال بعد ختانهم [

: [إنه نوع من نوسيالعالمة أوریجنّهم باألبراء التام بخلع عاداتنا الشریرة تماًما. وكما یقول 
الجهاد المؤلم أن نترك عادات الخطیة القدیمة لندخل إلى طریقة حیاة جدیدة تماًما... في 

رأیي هذا هو الوقت الذي یقول عنه الكتاب یلزمنا أن نظل فیه مقیمین في مواضعنا كما في 
 عندما نقوم بواجباتنا الجدیدة بدون ضجر االلتئام والبرء. یتم االلتئامألم الختان حتى یتم 
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ونتعود على ما كنا نظنه قبًال أنه صعب بسبب عدم تعودنا علیه. ونقول إننا قد برئنا بالحق 
.] Îعندما تختفي نقائصنا بقوة العادة الجدیدة وتتحول الفضیلة فینا إلى طبیعة ثانیة

 .... التقوت بغلة األرض4
مّر شعب بني إسرائیل في طعامهم بثالث مراحل: المرحلة األولى عند خروجهم 

)، وٕاذ نفذ العجین ولم یعد لهم 34: 12من مصر: "حمل الشعب عجینهم في ثیابهم" (خر 
خبز دخلوا في المرحلة الثانیة وهو أن اهللا أمطر علیهم المن من السماء، هذا الذي قال عنه 

). وأخیًرا إذ دخلوا أرض 49: 6السید المسیح: :آباؤكم أكلوا المن في البریة وماتوا" (یو 
"أكلوا من غلة األرض في الغد بعد الفصح فطیًرا وفریًكا في نفس ذلك الیوم وانقطع الموعد 

 ].12-11المن في الغد عند أكلهم من غلة األرض ولم یكن بعد لبني إسرائیل منّ " [
) أي بجسدهم، فیأكلون 34: 12في المرحلة األولى ارتبط العجین بثیابهم (خر 

من أجل حاجة الجسد، حیث كانوا في مرحلة الطفولة الروحیة، مرتبطین بالجسد 
واألرضیات. ولكنه إذ خرج بهم إلى البریة قدم لهم المن من السماء لیؤكد لهم أنه هو الذي 
یعولهم ویهتم بهم روحًیا وجسدًیا فال یقلقون على أجسادهم، أما في األرض الجدیدة فیقدم 
كلمة اهللا نفسه الخبز السماوي، قائالً : "أنا هو الخبز الحّي الذي نزل من السماء، إن أكل 

أحد من هذا الخبز یحیا إلى األبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل 
) وكأن المؤمن یمر بثالث مراحل، في المرحلة األولى یأكل لیعیش، 51: 6حیاة العالم" (یو 

وفي المرحلة الثانیة ال یضطرب متكًال على اهللا الذي یقوته بكل طریقة، أما الثالثة ففیها یجد 
اإلنسان في اهللا نفسه طعامه األبدي المشبع! 

 .... ظهور رئیس جند الرب5
 ،إذ عبر یشوع بشعب اهللا نهر األردن وانطلق إلى الجلجال یقیم الحجارة التذكاریة

وقد تقدس الشعب بختانه الثاني وتمتعه بالفصح والغلة الجدیدة. صار كل شيء جدیًدا 
]، ربما كان بمفرده قد أدرك أنه وحید بال موسى، 14بالنسبة لهم... تقدم یشوع نحو أریحا [

وحصوٍن تقدر أن تبقى فترة طویلة تحت  یرى حرًبا من صنف جدید، مدینة بأسواٍر عالیةٍ 
الحصار، وال یمكن لیشوع أن یتجاهلها وینطلق إلى مدینة أو قریة أخرى فإنها تمثل عدًوا 

یبقى خلفهم یضربهم من الظهر! ولعل یشوع كان یفكر في هیاج األمم والشعوب الكنعانیة 

1 Ibid 6 C 1. 
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]. على أي األحوال كان یشوع رجل اإلیمان، لهذا تقدم إلیه كلمة اهللا كرئیس جند 2-1علیه [
الرب لیسنده! 

إن كان اهللا نفسه هو الذي ُیطّهرهم قلبًیا بالختان الجدید، ویثبتهم فیه بالفصح 
الجدید ویشبعهم بالغلة الجدیدة، فإنه ال یمتنع عن أن یظهر كلمته الحّي بصورة ملموسة 

. إنه لیس مجرد مالك أو رئیس ]14أنا رئیس جند الرب، اآلن أتیت" [لیؤكد لیشوع: "
مالئكة بل كلمة اهللا نفسه، إذ یقول له: "اخلع نعلك من رجلك ألن المكان الذي أنت واقف 

]، الحدیث الذي قیل لموسى النبي أیًضا حین ظهر له الرب في شكل 15علیه هو مقدس" [
). وقد سبق فرأینا بأكثر تفصیل أن خلع النعلین إنما تأكید بضرورة 3علیقة متقدة ناًرا (خر 

خلع االهتمامات األرضیة الممیتة وترك المجد الباطل، وتأكید أن الخادم لیس هو عریس 
: نوسيالعالمة أوریج. ویقول Ïالكنیسة بل خادمها أما العریس الحق فهو یسوع العامل فینا

[عرف یشوع بالروح لیس فقط أنه من عند اهللا، إنما هو اهللا نفسه، فإنه ما كان یعبده لو لم 
]. أما دعوته رئیس جند الرب، فلیست بغریبة عن كلمة اهللا الذي قیل عنه Ïیعرف أنه هو اهللا

)، ویظهر في 4: 55 "هوذا قد جعلته شارًعا للشعوب، رئیًسا وموصًیا للشعوب" (إشعیاءفي 
سفر الرؤیا جالًسا على فرس أبیض، متسربل بثوب مغموس بدم واألجناد الذین في السماء 

: 19كانوا یتبعونه على خیل بیض البسین بًزا أبیض ونقًیا ومن فمه یخرج سیف ماٍض (رؤ 
11-15 .(

عجیبة هي محبة اهللا وعظیمة هي رعایته، فإذ ُیدخل مؤمنوه في حرب ضد إبلیس 
وأعماله الشریرة یتقدم إلیهم كرئیس جند غالب ولكي یغلب بهم. وٕاذ یظهر عدو الخیر كأسد 

). 5: 5) یتقدم أیًضا كلمة اهللا األسد الخارج من سبط یهوذا (رؤ 8: 5 بط 1یزأر یفترس (
إذ نجوع یقدم نفسه خبًزا حًیا من یأكل منه ال یجوع، وٕان شعرنا بالوحدة یتقدم كصدیٍق فریٍد 

یسندنا بل كعریٍس روحي حق یمأل كل فراغ فینا، وٕان شعرنا بالضیاع یقدم نفسه الطریق 
والحق، وٕان أصابنا الموت یتقدم إلینا بكونه القیامة ! في محبته یقدم لنا كل شيء لكي یسد 

كل عوز فینا  ! 
في حدیث یشوع بن نون مع رئیس جند أنبا أنطونیوس الكبیر أخیًرا یرى القدیس 

الرب مثًال حًیا للتمییز بین الرؤى السماویة والشیطانیة، إذ یقول: [عندما ُتشاهد رؤیا ال 

Ï 3 راجع تفسیر سفر الخروج، أصحاح .
St. Cyprian: Treat 12:2:16.                                      
2 In Jos hom. III. 
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تسقط خائًفا، إنما مهما كان األمر اسأل بشجاعة: من أنت؟ ومن أین جئت؟ فإن كانت 
 ففي ، فإنك تتأكد من ذلك بتحویل الخوف إلى فرح. أما إن كانت من الشیطان،الرؤیا مقدسة

الحال تضعف الرؤیا أمام ثبات ذهنك... هكذا سأل ابن نون لیعرف من هو هذا الذي 
]. Îینهایع

 
 5من وحي یش 

أنت هو قائد المعركة وأنت هو السالح. 

   ،إلهي ومخلصي، إن كان الكاهن قام بعمادي
فأنت بصلیبك وقیامتك وهبتني المیالد الجدید. 

ُصلبت معك وُدفنت وقمت ألنعم بالحیاة الجدیدة! 
أنت الذي عمدتني بیدیك المخفیتین! 

  .في جرن المعمودیة دخلت معك في األردن
حملتني إلى الفردوس المفرح. 

أقمت مني جندًیا یعبر لیحارب إبلیس وینتصر ویرث! 

  .ألدخل إلى أرض المعركة مختفًیا فیك
أنت قائد المعركة وأنت هو السالح. 

أنا لست طرًفا في المعركة. 
أنت الذي تحارب، وأنت الذي تغلب. 

تهبني اإلكلیل، وتتوجني بیدیك. 
تقدم لي المیراث األبدي، فأحیا معك في أحضانك اإللهیة. 

 

1 Vita Antonii 43. 
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األصحاح السادس 

سقوط أریحا 
إذ قدم اهللا لشعبه تحت قیادة یشوع كل إمكانیة للتمتع بالمیراث، واجتاز بهم األردن 

 المدینة التي لها شهرتها عبر األجیال والمحصنة بأسوار، وكان البد أن ، أریحامووقفوا أما
تنهار أریحا أمام الشعب لكي تتحقق مواعید اهللا. هنا أیًضا یقدم لهم اهللا إمكانیات جدیدة 

للغلبة والنصرة! 
. مدینة أریحا 1
]. 1. الدوران حول المدینة  [2
]. 4. الضرب باألبواق   [3
]. 16-5. هتاف الشعب    [4
]. 21-17. ناموس المحرم   [5
]. 25-22. خالص راحاب   [6
]. 27-26. لعنة أریحا   [7

  . مدینة أریحا1
"أریحا" تعني "مدینة القمر" أو "مكان الروائح العطریة"، تقع على بعد خمسة أمیال 

 میًال شمال شرقي أورشلیم. أما أریحا المذكورة في هذا 17غرب نهر األردن، وعلى بعد 
 فموضعها اآلن "تل السلطان" على بعد میٍل من غرب أریحا الحدیثة، والتي تدعى ،السفر

اآلن الریحا وتالل أبو العلیق. 
: 3، قض 3، 1: 34اشتهرت أریحا منذ العصور القدیمة بزراعة النخیل (تث 

)، والبلسم 4: 19)، وأشجار الجمیز (لو 14: 24) والموز والبرتقال والورد (سیراخ 13
وكثیر من أشجار الفاكهة. 

: 16أعطیت أریحا ضمن نصیب بنیامین، على الحدود بین بنیامین وٕافرایم (یش 
). وكان عجلون ملك موآب یسكن فیها حین ضرب إسرائیل وأذلهم 13-12: 18؛ 7، 1

). وفیها أقام رسل داود الذین أرسلهم إلى حانون ملك بني 13-12: 3بسبب شرهم (قض 
 2 فحلق لهم لحاهم وقص ثیابهم من الوسط، وقد بقوا حتى نبتت لحاهم ورجعوا (،عمون
 ففقد ، أریحاي). وفي أیام آخاب بن عمري ملك إسرائیل بنى حیئیل البیتئیل5-1: 10صم 
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، 34: 16 مل 1بكره عند وضع األساسات وصغیره عند نصب األبواب بسبب نبوة یشوع (
). وفي أریحا زار إیلیا وألیشع جماعة األنبیاء قبل انتقال إیلیا، ورجع ألیشع إلى 26: 6یش 

 2)، ویبدو أن النبع الذي أبرأه ألیشع بعد طرح الملح فیه (15، 4: 2 مل 2هؤالء األنبیاء (
) هو عین السلطان، وعندما ُأطلق سراح أسرى یهوذا الذین أسرهم جیش إسرائیل 21: 2مل 

). وبالقرب منها قبض البابلیون على 15: 28 أي 2بقیادة فقح بن رملیا أتوا بهم إلى أریحا (
 نفًسا من سكان أریحا 345)، وقد رجع مع زربابل من السبي 5: 52صدقیا ملك یهوذا (أر 
) وساعد البعض منهم في بناء سور أورشلیم 36: 7، نح 34: 2السابقین ونسلهم (عزرا 

). 2: 3(نح 
بنى هیرودس الكبیر قلعة بالقرب من أریحا، وقد مات هناك. وفي أیام السید 

المسیح كانت فرقة من الكهنة تسكن في أریحا، وكانوا یسافرون كثیًرا من أورشلیم إلى أریحا، 
). وفي أریحا أعاد السید 31-30: 10كما یظهر ذلك من مثل السامري الصالح (لو 

)، وفیها أیًضا 35: 18، لو 46: 10، مر 29: 20المسیح البصر لبرتیماوس ورفیقه (مت 
). 10-1: 49زار السید المسیح بیت زكا (لو 

 . الدوران حول أریحا2
أریحا كأول مدینة حصینة تواجه الشعب القدیم للتمتع بالمیرث تمثل العالم وقد 

وضع في الشریر، أو بمعنى أدق تمثل محبة العالم الزمني كعائق یعوق النفس عن انطالقها 
نحو األبدیة للتمتع بالمیراث الحقیقي، یثقلها فال ترتفع بأجنحة الروح القدس من مجٍد إلى 

مجدٍ . وفي نفس الوقت أیًضا تمثل األنا بكونها أخطر عائق یقف أمام المتدینین  - إن صح 
هذا التعبیر- لكي یفقدهم شركتهم مع اهللا واهب النصرة ومانح المیراث األبدي. خطران 

یواجهان اإلنسان في جهاده الروحي: محبة العالم أو الزمنیات وهذه تمثل الضربة الشمالیة، 
واألنا أو الذات وهي تمثل الضربة الیمینیة حیث یحسب اإلنسان نفسه أفضل من غیره وأبر 

منه! 
 عن أریحا بكونها تمثل العالم وقد وضع في الشریر العالمة أوریجینوسیتحدث 

أو تمثل الشر ذاته، قائالً : [جاء في اإلنجیل: "إنسان كان نازًال من أورشلیم إلى أریحا فوقع 
). هنا نتعرف جیًدا على صورة آدم الساقط من أورشلیم منحدًرا 30: 10بین لصوص" (لو 

) هذین اللذین قابلهما 30: 20إلى منفى هذا العالم. واألعمیین اللذین كانا من أریحا (مت 
یسوع ووهبهما البصر ألم یمثال رجال هذا العالم الذین أصابهما عمى الجهل، والذین من 
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أجلهم جاء ابن اهللا؟! إذن، مدینة أریحا هي هذا العالم الذي نحن فیه، والذي یجب أن 
 ]. Îینهدم

ویتحدث عن معركة أریحا بكونها معركة ضد شر هذا العالم میدانها القلب، قائالً : 
[لنذهب إلى الحرب ولنهاجم أخطر مدینة في هذا العالم، أي الشر، ولندمر أسوار الخطیة 

المتعجرفة، هل تنظر حولك لتعرف الطریق الذي یلزمك أن تسلكه، ومیدان القتال الذي یلیق 
هي فیك، هناك یوجد بك أن تختاره؟!... أحصر بحثك في داخلك، فالمعركة التي تقاتل فیها 

بناء الشر الذي یجب هدمه! لُیطرد عدوك من أعماق قلبك! لست أقول هذا من عندي بل من 
 له: "ألنه من القلب تخرج أفكار شریرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، استمعالمسیح. 

). ألعلك تعي عظمة هذا الجیش المعادي لك، والذي یتقدم نحوك في 19: 15تجدیف" (مت 
أعماق قلبك؟ هؤالء هم أعداؤنا الذین یجب أن نذبحهم في المعركة األولى، ونطمسهم في 

التراب في الخط األول، إن كنا قادرین أن نهدم أسوارهم ونستأصلهم وال تبقى منهم نسمة (یش 
)، وال یبقى منهم فرد واحد یستریح فینا ویحیا من جدید ویبرز في أفكارنا. بهذا یعطینا 14: 11

یسوع الراحة العظمى: "یجلسون كل واحٍد تحت كرمته وتحت تینته وال یكون من یرعب أمناء 
.] Ï)4: 4إسرائیل" (في 

"وكانت أریحا مغلقة مقفلة بسبب بني یصف الكتاب المقدس أریحا هكذا: 
. إنها تمثل اإلنسان المنغلق على ذاته، ال ینفتح ]1[ إسرائیل، ال أحد یخرج وال أحد یدخل"

قلبه باألخذ والعطاء، إنما یكون كمدینة مغلقة لیس من یخرج منها وال من یدخل فیها. إنها 
منعدمة الحب! أما اإلنسان المتسع القلب بالمسیح محب البشر، فإنه یعیش بفكٍر منفتٍح 

یفتح أعماقه لكل إنساٍن بحكمة إلهیة، ویخرج من قلبه كل محبة مشبعة لآلخرین. 
هذه هي أریحا ممثلة العالم الموضوع في الشریر، أو الشر ذاته، خاصة األنا، وقد 
استخدم اهللا طریقة فریدة في الغلبة على أریحا لم تتكرر في بقیة الحروب أو االستیالء على 

المدن. فإن موقعة أریحا - إن صح هذا التعبیر- تعتبر أول موقعة في أرض الموعد بعد 
عبور نهر األردن، وقد أراد اهللا أن یعلن بطریقة ملموسة أن الحرب له والنصرة هي من 

عنده، وأن سالحهم الحقیقي والجوهري هو اإلیمان. یقول الرسول بولس: "باإلیمان سقطت 
). 30: 11أسوار أریحا بعدما طیف حولها سبعة أیام" (عب 

1 In Jos. Hom 6:4. 
2 Ibid 5:2. 
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في سقوط أریحا لم یستخدم اهللا التدبیرات العسكریة والحكمة البشریة وال رجال 
الحرب وال األسلحة، مع أنه ألزم الشعب باستخدام هذه األمور في المواقع التالیة، لیؤكد لهم 

 لكنه یبقى ،منذ البدایة أنه وٕان كان ُیقدِّر الحكمة البشریة ویستخدم العمل البشري متى تقّدس
اهللا وحده سّر نصرتنا على الخطیة! لقد أمرهم أن یدوروا حول المدینة مرة كل یوم لمدة ستة 
أیام حتى تنهك قواهم، أما في الیوم السابع فیدورون حول المدینة سبع مرات حتى ال تبقى 
لهم قدرة على المشي وعندئذ یهتفون هتاًفا عظیًما إعالًنا عن إیمانهم باهللا واهب النصرة، 

فیدافع عنهم ویهبهم ما وعدهم به. 
ُیشیر إلى "الدخول إلى األبدیة" بكونها تمثل الحیاة التي بال نهایة فلعل الدوران 

كالدائرة. فبالحیاة األبدیة التي صارت لنا في المسیح یسوع ربنا نستطیع أن نهدم أسوار 
أریحا المتشامخة وبیوتها الشاهقة، فال یقدر العالم بكل إغراءاته أن یجتذب قلوبنا، وال الشر 
بكل خداعاته أن یسحب أفكارنا إلیه، والذات بكل صولجانها أن تأسر النفس وتغلق علیها. 
"األبدیة" أو "الحیاة مع المسیح األبدي" هو طریق الغلبة أو النصرة الداخلیة، خاللها ُیبتلع 

الزمن المائت، ومن أمامها تهرب كل أوهام العالم الشریر والمجد الباطل. حًقا إن دخولنا إلى 
السماء ونحن بعد على األرض یرفعنا فوق كل ضعف ویقتلع من داخلنا جذور الشر 

الدفینة! 
أیًضا الدوران مرة كل یوم خالل الستة أیام األولى إنما ُیشیر إلى العمل الدائم كل 
أوقاتنا (أیام العمل األسبوعیة)، أما الدوران سبع مرات في الیوم السابع فمعناه أنه في یوم 

 ُیشیر إلى 7راحتنا، الیوم السابع، نعمل لحساب الرب مضاعًفا، ونجاهد جهاًدا كامًال (رقم 
الكمال)، فبهذا الجهاد یتحقق حفظ السبت روحًیا، أي الراحة في یوم الرب. حًقا إن یوم 
الرب أو یوم الراحة فیه، لیس یوم تراخ أو كسل إنما یوم جهاد مستمر بالنعمة المجانیة 

العاملة فینا حتى تنهدم الحصون الشیطانیة تماًما، وتصلب فینا األنا، ویملك یشوعنا 
الحقیقي في داخلنا، ویستریح في قلبنا كما في عرشه ونحن نستریح فیه، وال یكون للخطیة 

 [إن السبت قد كسر هنا حرفًیا، لكنه ُحفظ القدیس یوحنا الذهبي الفم:سلطان علینا، یقول 
القدیس ]. ویقول Îروحًیا، إذ تزاید العمل جًدا فتزایدت النصرة أكثر من كل یوم

 إكلیمنضسالقدیس ]، یقول Ï [من ال یخطئ، فهذا بحق یحفظ السبتأغسطینوس:

1 In Matt. Hom 39. 
2 Sermon 38 P1 270:1242. 
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]، Î [إننا نتمسك بالسبت الروحي حتى مجيء المخلص، إذا استرحنا من الخطیةاإلسكندري:
[لم یكن یشعل الیهود ناًرا في السبت، أما نحن فعلى العكس یلزمنا القدیس جیروم: ویقول 

تعبیر رائع نوس يوللعالمة أوریج]، Ïأن نشعل نار الروح القدس ونحرق كل رذیلة وخطیة
عن مفهوم یوم الرب: [اإلنسان الكامل هو ذاك الذي ینشغل دوًما بكلمات الرب وأعماله 

.] لقد كان بالحق Ðوأفكاره، بهذا یحیا في أیام الرب على الدوام وتصیر كل أیامه أیاًما للرب
یوًما للرب حین داروا حول أریحا سبع مرات وضربوا باألبواق وهتفوا للرب الذي حطم قوى 

الشر وسلطانه لیملك یشوع وكل أوالده معه! 

 . الضرب باألبواق3
في الیوم السابع إذ یدورون سبع مرات حول المدینة یضرب الكهنة باألبواق في 

) أن تحدثنا عن 10-1: 10]. وقد سبق لنا في دراستنا لسفر العدد (16، 4الدورة السابعة [
لغة األبواق بكونها كلمة اهللا التي ینطق بها الكهنة على الدوام، القادرة أن تهب المؤمنین 

وسیوس: رالقدیس أمب. یقول Òحیاة النصرة الروحیة وتبعث فیهم الفرح الداخلي وتهلیل القلب
[لیس كل أحد له الحق أن یضرب بالبوق، وال یدعو اآلخرین لالجتماع المقدس، إنما ُمنح 

.] Òهذا االمتیاز للكهنة وحدهم
 عن أبواق الكهنة التي ُضربت لتهدم أسوار أریحا، نوسيالعالمة أوریج یتحدث 

قائالً : [أریحا تمثل العالم الحاضر، قوة أسوارها ُتهدم عندما یبوق الكهنة. السور القوي الذي 
یخدم هذا العالم هو عبادة األوثان ونسب األلوهیة للمصنوعات بخداع شیطاني وأعمال 

العرافین الكذبة والمجوس... نضیف إلى ذلك أفكار الفالسفة المختلفة (اإللحادیة)، وأیًضا 
التعالیم التي نشأت عن المجادالت... هذا كله كان كسور مرتفع یسند العالم. لكن إذا جاء 
الرب یسوع - الذي یمثله یشوع بن نون - أرسل الكهنة والرسل لضرب بوق من فضة (عد 

)، أي تقدیم التعالیم السامیة السماویة في الوعظ، لقد ُضرب البوق 6: 98، مز 2: 10
الكهنوتي األول في إنجیل متى وأیًضا في مرقس ولوقا ویوحنا، كل ضرب بأبواق الكهنة. 

ضرب أیًضا بطرس بوقین في رسالتیه، وأیًضا یعقوب ویهوذا، ویوحنا في رسائله، ولوقا في 

1 Lib. Of th Frs. Of the Church, vol 43. 
2 P1 39: 2058. 
3 Adv. Celsus 8:21. 

Ò 55، 54: ص 1981 سفر العدد. 
5 On Belief in Resur. 2:111. 
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سفر أعمال الرسل. أما األخیر (بولس) فقد ضرب باألبواق خالل رسائله األربعة عشر، 
ملقًیا بالصواعق على أسوار أریحا لینزل بها حتى األرض، هادًما أبنیتها ومحطًما كل آالت 

]. Îالحرب التي لها من عبادة أوثان وآراء الفالسفة
عن أبواق الكهنة، قائالً : [ُتشیر أریحا إلى هذا األسقف قیصریوس  ویتحدث 

العالم، وكما سقطت أسوارها عند ضرب األبواق هكذا تسقط اآلن مدینة هذا العالم أي 
الكبریاء بأبراجها التي هي الطمع والحسد والخالعة مع كل شعبها؛ أي یجب أن تتحطم كل 
شهوة شریرة وتُباد خالل كرازة الكهنة المستمرة. لهذا یلیق بالكهنة أال یصمتوا في الكنیسة بل 
بالحري یتممون قول الرب: "ناِد بصوت عالي، ال تمسك، ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي 

). إننا مطالبون أن نصرخ وننادي بصوت عاِل دون توقف حتى 1: 58بتعدیهم" (إش 
نستبقي على خالصنا. یقول: "ناد وال تمسك" لئال تهلك بصمتك بسبب شر الخاطئ. بینما 
تراعى إحساساته في حیاء تفشل في االهتمام بصحته (الروحیة). ال تجعل جراحاته تسوء 

بسبب صمتك، إذ یجب أن ُتشفى خالل التصویت. هذا ما یلزمنا أن ننادي، وننادي بصوت 
]. كما Ïعاِل حتى ال یقل أحد إنه لم یسمع الصوت أو أن صوت الكاهن غیر معروف لدیه

یقول: [البوق هام بالنسبة للخطاة ال لیخترق آذانهم فحسب وٕانما لیهز قلوبهم، ال لیفرحهم 
فحسب وٕانما لیوبخهم. یلیق بصوت البوق أن یشجع السهارى على صنع الخیر، ویرعب 
المهملین على خطایاهم. وكما في المعركة یرعب البوق الجندي الخائف بینما یلهب روح 
الشجاع، هكذا بوق الكاهن یهین فكر الخاطئ ویشجع روح البار... هذا هو عمل البوق 

.] وأیًضا یتحدث عن أبواق الكهنة، قائالً : [یقول Ðیبدد فعل الخطاة ویثبت أعمال األبرار
الطوباوي بولس: "إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة بل قادرة باهللا على هدم حصون، هادمین 

: 10 كو 2ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد معرفة اهللا ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح" (
). أال ترى أن ألسنة الكهنة حسب كلمات الرسول هي أسلحة كالمیة تبدد األفكار 4-5

؟!]. Ñالباطلة وتأسر الكبریاء المتشامخ

 . هتاف الشعب4

1 In Jos. Hom. 7:1. 
2 Sermon 115:5. 
3 Ibid. 
4 Ibid 115:6. 
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 عند سماعهم ]5جمیع الشعب یهتف هتاًفا عظیًما" [طلب اهللا من یشوع أن "
"فیسقط سور المدینة في مكانه ویصعد الشعب كل رجل صوت البوق الذي یضربه الكهنة، 

. وقد ترجم البعض كلمة "هتاف" بمعنى "صیحات الفرح"، بینما یراها البعض ]5مع وجهه" [
كهتاف الوحدة التي یصرخ بها الجنود مًعا بروح واحدة عندما نوس يالعالمة أوریجمثل 

یتحمسون في المعركة. وكأنما سقوط أسوار أریحا، أو هدم مملكة إبلیس ال یتطلب حیاة 
الفرح للفرد منعزًال عن الجماعة، وٕانما هتاف النصرة المنطلق من الجماعة كلها بروح واحد. 
حًقا إنه هتاف الجهاد الروحي ضد الخطیة ومملكة إبلیس المملوء رجاًء وفرًحا خالل الوحدة 

)، 1: 100مًعا. لهذا یقول المرتل: "اهتفي للرب یا كل األرض، اعبدوا الرب بفرحٍ " (مز 
). 15: 89وأیًضا: "طوبى للشعب العارفین الهتاف" (مز 

 إذ داروا حول أریحا سبع مرات ُأرهقوا جسدًیا وصاروا كمن في حكم الموت، 
عاجزین تماًما ال عن الحرب وٕانما حتى على السیر على األقدام، وهذا إذ یشیر إلى الدوران 

 نقول بأن موتهم قد ابتلعته غلبة األبدیة ونصرتها كقول الرسول: "فحینئذ ،إلى الحیاة األبدیة
). وكأن الكل إذ تمتع 54: 15 كو 1تصیر الكلمة المكتوبة ُأبتلع الموت إلى غلبة" (

باألبدیة في المسیح یسوع ینطلق بهتاف الفرح والتهلیل عالمة الغلبة على الموت والتمتع 
بنصرة األبدیة، قائلین مع الرسول: "أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا هویة؟!... شكًرا هللا 

). هكذا یمتزج جهادهم 57، 55: 15 كو 1الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح" (
المضني بتهلیل قلوبهم. وتلتحم الحرب الروحیة بخبرة الفرح السماوي! 

لهذا تحدث آباء الكنیسة - حتى النساك منهم - عن حیاة الفرح الداخلي في 
المسیح یسوع، والتهلیل وسط دموع التوبة وأتعاب الجهاد الروحي، محذرین من السقوط تحت 

روح الغم الذي یدخل بنا إلى الیـأس فیحطم إیماننا. إنهم یؤكدون التزامنا بالهتاف الداخلي 
 [إن جاءك فكر أو األسقف أغناطیوس بریانشاینتوف:العظیم وسط جهادنا المضني. یقول 

إحساس بالغم فمن المفید أن تتذكر قوة اإلیمان، وكلمات الرب الذي منعنا من الخوف 
والغم، معلًنا ومؤكًدا لنا مواعید اهللا بأنه حتى شعور رؤوسنا محصاة، وأنه لیس شيء یمكن 

[الخطیة ال تحطم القدیس یوحنا الذهبي الفم: .] ویقول Îأن یحدث لنا بدون عنایته وسماحه
كالیأس، فإن من یخطئ متى كان ساهًرا بسرعة یتوب ویصلح ما قد حدث، أما من تعلم 

1 The Arena, P 208. 
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]. كما یتحدث أیًضا Îالیأس وعدم التوبة فیفشل في إصالح األمر بعدم قبوله عالجات التوبة
عن ارتفاعنا على حزن الضیقات ومرارتها بتقدیم هتافات الشكر المفرحة، قائالً : [لیتنا ال 

نغرق في ضیقاتنا بل نقدم التشكرات في كل شيء، فنقتني نفًعا عظیًما، إذ نرضي اهللا الذي 
یسمح بالضیقات، الضیقة هي صالح عظیم. هذا ما نتعلمه من أطفالنا الذین بدون ضیقة 

]. Ïال یتعلمون شیًئا نافًعا، أما نحن ففي حاجة إلى الضیق أكثر منهم
 على وحدة الروح في الهتاف المفرح، إذ یعلق على قول نوسيالعالمة أوریجیركز 

)، قائالً : [لم یقل طوبى للشعب الذي 15: 89المرتل: "طوبى للشعب العارفین الهتاف" (مز 
یمارس البر، وال للشعب العارف األسرار، وال لمن له معرفة بالسماء واألرض والكواكب، 

وٕانما "طوبى للشعب العارفین الهتاف". أحیاًنا مخافة اهللا تهب اإلنسان فرًحا (هتاًفا)، لكنها 
تهب ذلك لشخص واحد؛ لهذا على سبیل المثال قیل: "طوبى للرجل الخائف الرب" (مز 

)... أما التطویب هنا فیقدم بفیض... لماذا؟ ألن كل الشعب یشترك فیه، الكل 1: 112
یعرف صحبة التهلیل. لهذا یبدو لّي أن هتاف الفرح یعني وحدة القلب وترابط الروح مًعا... 

عندما یرفع الشعب صوته باتفاق واحد، یتحقق فیه ما جاء في سفر األعمال من حدوث 
]. Ð)... فینهدم كل شيء ویبطل هذا العالم13: 1زلزلة (أع 

إن كانت أبواق الكهنة ُتشیر إلى كلمة اهللا وعمل الكرازة الذي ال ینقطع، فإن هتاف 
الشعب یعني وحدانیة القلب الذي یولد فرًحا وتهلیًال خالل الغلبة على مملكة الظلمة. الكهنة 
یكرزون بالتوبة والشعب ینعم بعطایا اهللا وغلبته على العالم خالل وحدة الحب الحقیقي! لهذا 

]. مسیحیتنا إذن تقوم على أساس 5یقول الكتاب: "جمیع الشعب یهتف هتاًفا عظیًما" [
العالقة الشخصیة بین اهللا والنفس البشریة، ولكنها لیست في عزلة وانفرادیة وٕانما خالل 

اتحادها مع بقیة األعضاء بروح واحد خالل الرأس الواحد. 
 بین أبواق الكهنة وهتافات الشعب داخل النفس، إذ یرى نوسيالعالمة أوریجیربط 

یشوع الحقیقي یدخل النفس لكي یفتتحها مملكة له، محطًما أسوار أریحا الداخلیة. یقول إنه 
یلیق بنا ككهنة أن نحمل في داخلنا األبواق، ونضرب بها لكي نستبعد األفكار والكلمات 

)، أو 16: 3 كو 1غیر الالئقة، نضرب باألبواق أي نسبح بمزامیر وتسابیح وأغاني روحیة (
نضرب بأبواق أسرار الناموس ورموز األنبیاء وتعالیم الرسل التي تعمل مًعا بانسجام في 

1 In matt. Hom. 86. 
2 In Acts hom. 42. 
3 In Jos. Hom. 7:2. 
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داخلنا... هذه جمیعها تفجر في داخلنا شعًبا یهتف هتاًفا عظیًما، فتهتف أفكارنا وعواطفنا 
وكل ما بداخلنا بفرح وال یكون فیها دنس أو غش أو كذب؛ یهتف ما فینا بروح متناسق 

ومتكامل، عندئذ تنهدم أسوار محبة العالم فینا ویملك یسوعنا في داخلنا، لنقول مع الرسول: 
"أما أنا فحاشا لّي أن أفتخر إالَّ بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي به قد صلب العالم لّي وأنا 

). 14: 6للعالم" (غل 
إن ضرب أبواق العهد القدیم (الناموس واألنبیاء) في انسجام مع أبواق العهد 

الجدید، أي دراسة الكتاب المقدس في وحدة واحدة بطریقة روحیة بناءه، یخلق أیًضا هتاًفا 
منسجًما في اإلنسان، فیهتف الجسد بقدسیة أعضائه مع النفس بقدسیة طاقاتها واألحاسیس 

والعواطف والمواهب... تعمل جمیًعا بروح الوحدة تحت قیادة الروح القدس، بفرح حقیقي 
حیث یملك ربنا یسوع علیها. 

 . ناموس المحّرم5
"فتكون المدینة وكل ما فیها محرًما للرب... وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئال  

تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائیل محرمة وتكدروها، وكل الفضة والذهب 
 ].19-17وآنیة النحاس والحدید تكون قدًسا للرب وتدخل في خزانة الرب" [

 لقد أراد الرب في بدء میراثهم أال ینصرف قلبهم وفكرهم ووقتهم إلى الغنیمة 
 من أریحا، لكنه في المواقع التالیة یسمح لهم ءٍ والمكسب المادي، لهذا حرم علیهم نوال شي

بالغنائم مؤكًدا لهم أنهم إذ ینصرفون عن الزمنیات في أریحا یعطیهم الروحیات والزمنیات 
أیًضا في الحروب التالیة، وكما یقول الرب نفسه: "أطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبره وهذه كلها تزاد 

لكم". 
على شریعة المحرم هذه هكذا: [حًقا إن یشوع قال: "أما العالمة أوریجانوس ُیعلق 

أنتم فاحترزوا من الحرام لئال تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائیل محرمة 
وتكدروها" ها هو معنى هذا الكالم: إحرصوا أال تحفظوا شیًئا من العالم في داخلكم، لئال 
یصیر في وسط جماعة المؤمنین العادات الرذیلة... ال تخلط أمور العالم مع ما للمسیح، 
وال تدخلوا بحاجات العالم إلى مقدسات الكنیسة. یحذرنا یوحنا من ذات األمر إذ یضرب 

). ویقول 15: 2 یو 1بالبوق في رسالته، قائالً : "ال تحبوا العالم وال األشیاء التي في العالم" (
)، فإننا إذ نسلك على منوال أهل 2: 12بولس نفس الشيء: "ال تشاكلوا هذا الدهر" (رو 

العالم نكون قد رحبنا بالمحرمات. نذكر على سبیل المثال: االشتراك في أعیاد الوثنیین بعد 
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أن صرنا مسیحیین یعني دخول المحرم إلى الكنیسة، وأیًضا دراسة التنجیم ودراسة طیر 
الطیور... هو دخول المحرم من أریحا إلى معسكر السید وتدینه، مما یؤدي إلى هزیمة 

شعب اهللا... 

 . خالص راحاب6 
"وقال یشوع للرجلین اللذین تجسسا األرض: أدخال بیت المرأة الزانیة وأخرجا  

 یشوع راحاب الزانیة وبیت أبیها امن هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها... واستحي
. ]25، 22وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائیل إلى هذا الیوم" [

باإلیمان خلصت راحاب وحدها مع كل بیت أبیها من الدمار، بل ودخلت هذه 
األممیة إلى وسط إسرائیل لتغرس في شجرة الزیتون الحقیقیة. 

[بأي طریقة نفهم أن راحاب "سكنت في وسط إسرائیل نوس: يالعالمة أوریجیقول 
إلى هذا الیوم؟" عادة یستخدم الكتاب هذا التعبیر "إلى هذا الیوم" عندما یتحدث عن بقاء 

الشيء إلى نهایة الحیاة. على سبیل المثال عندما یقول: "هو أبو الموآبیین إلى الیوم" (تك 
) یعني "إلى نهایة العالم". وأیًضا في اإلنجیل: "فشاع هذا القول إلى هذا الیوم" 37: 19

یعني إلى نهایة العالم وتكمیله. لكن كیف نقول أن راحاب "سكنت في وسط إسرائیل إلى هذا 
الیوم؟" أال نفهم من هذا أنها انضمت إلى إسرائیل الحقیقي (كنیسة العهد الجدید) إلى هذا 

الیوم؟! إن أردت االستنارة لفهم الطریقة التي بها انضمت راحاب إلى إسرائیل فلتالحظ كیف 
)... 17: 11أن "زیتونة البریة ُطعمت فیها فصرت شریًكا في أصل الزیتونة ودسمها" (رو 

فإننا نحن الذین كنا أغضان زیتونة بریة جئنا من أمم مختلفة وتثبتنا في األصل. نحن الذین 
) داخلنا إلى 28: 4كنا نعیش في الزنا ونعبد الحجارة والخشب عوض اهللا الحقیقي (تث 

اإلیمان بالسید المسیح وصرنا إلى هذا الیوم الشعب الذي من فوق، بینما الشعب اآلخر 
: 19(الیهود) فبسبب قلة إیمانه صار من أسفل... الذین كانوا أولین صاروا آخرین (مت 

30(Î .[

 . لعنة أریحا7
  "حلف یشوع یحا تمثل الشر الذي یلزم هدمه تماًما وٕابادته، لذلكر إذ صارت أ

1 In Jos. Hom 7:4. 
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في ذلك الوقت، قائالً : ملعون قدام الرب الرجل الذي یقوم ویبني هذه المدینة أریحا، ببكره 
. وقد تحقق ذلك حرفًیا عندما قام حیئیل البیتئیلي ]26[ یؤسسها وبصغیره ینصب أبوابها"

ببنائها إذ یقول الكتاب: "بأبیرام بكره وضع أساسها، وبسجوب صغیرة نصب أبوابها حسب 
). 34: 16 مل 1كالم الرب الذي تكلم به عن ید یشوع بن نون" (

 لقد تحطمت أریحا بأسوارها الشامخة إلى األبد عالمة تحطیم الشر وهدم عدم 
[إلى متى تقوم هذه األسوار؟ ال تبقى على الدوام! فإن القدیس أغسطینوس: اإلیمان. یقول 

التابوت یدور حول أسوار أریحا، ویأتي وقت - في المرة السابعة لدورانه - فیه تنهدم كل 
أسوار مدینة عدم اإلیمان والتناقضات. ولكن إلى أن یتحقق هذا یلیق باإلنسان أن یتعب في 

]. Îممارساته محتمًال المقاومین لیختار أجنحة ینطلق بها...
حًقا لُتدمر أریحا إلى األبد وتخلص راحاب الزانیة، أي لیزول الشر الذي غلب 

)، اآلن كل ما في 19: 5 یو 1العالم كقول الكتاب: "العالم كله قد وضع في الشریر" (
)، فینهدم الشر وال یقوم 16: 2 یو 1العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعظم المعیشة" (

). بهذا ال 2: 11 كو 2حتى تحیا راحاب التي كانت زانیة عروًسا مقدسة وعفیفة للرب (
تعود الزانیة تسلك في زناها بل في قداسة الرب كقول الرسول: "هكذا كان ُأناس منكم، لكن 

 ).11: 6 كو 1اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب یسوع وبروح إلهنا" (
 

 6من وحي یش 
باسمك وقدرتك تحطم أمامي أسوار أریحا 

  .تسبحك نفسي یا من وهبتني روح البنوة
أنت تعمل على الدوام مع أبیك، 

أنت مشغول بخالصي ُتعد لي مكاًنا في حضن اآلب. 
لكن من یحطم أسوار أریحا الضخمة. 

  .هب لي عربون السماء، فأتذوق األبدیة
ألدور حول أریحا وأنا منهك، 

باسمك وقدرتك تحطم أمامي أسوارها. 

1 On Ps. 55. 
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راحتي فیك، وسعادتي في الجهاد بنعمتك! 
لتعمل معُي وفّي، وأعمل أنا بك، فأتمتع بخبرات النصرة. 

  ،لتضرب أبواق الكلمة في أعماقي
إنها كسیٍف تحطم شري، وكناٍر تحرق أشواكي، 

وبقوة تهبني الشجاعة والنصرة. 
بوقك یدوي في أعماقي، 

یعلن الحرب ضد إبلیس ومملكته وظلمته. 
ویعلن ملكوتك اإللهي في داخلي. 

یصیر فرحك السماوي خبًزا لنفسي. 
ال تتوقف أعماقي عن الهتاف لك مع السمائیین. 

  ،لتسقط أسوار أریحا أمامي
ال أمد یدي القتني شیًئا منها، 

فأنت كفایتي وشبعي وفرحي ومجدي! 
لتخلص نفسي المسكینة، راحاب المؤمنة! 

تغرسني في شجرة الزیتون الحقیقیة! 
لینهدم الشر وُیلعن، بكونه أریحا  القدیمة، 

ولتحیا نفسي بك یا أیها الحیاة والقیامة. 
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اأصحاح السابع

الهزيمة في عاي

حرام، ولم يعد اه في وسطهم الصغيرة، أنه في وسطهم  قرية عاي  انهزموا أمام  أريحا المدينة الضخمة المحصنة، لكنهم  انتصر الشعب على 

ويتقدسوا له. الخميرة الفاسدة  ينزعوا   حتى 

1. خيانة عخان                      ]1[.

2. الهزيمة أمام عاي                ]5-2[.

يشوع الشفيع                     ]9-6[.  .3

4. سّر الهزيمة                      ]15-10[.

الخميرة الفاسدة              ]16- 26[. نزع   .5

1. خيانة عخان...
الرب على بني الحرام، فحمى غضب  زارح من سبط يهوذا من  كرمي بن زبدي بن  الحرام، فأخذ عخان بن  إسرائيل خيانة في  "وخان بنو 

إسرائيل" ]1[.  

الحرام وقيامه بهذه الخيانة وسط شعب اه، فإن هذا العمل يمثل بشاعة بارتكاب عخان هذا  أريحا  النصرة الفائقة على   ليس عجيًبا أن تنتهي 

ذ أريحا الشاهقة تقف في مذلة تنتظر خاص اه العجيب، واإ أسوار  البشرية التي تُقابل عطايا اه الفائقة والمجانية بالجحود عوض الشكر. أمام   الطبيعة 

جبروتها، لكنهم ويحطموا  أريحا  يهزموا  واستطاعوا بالنعمة أن  جبابرة  كانوا  كثيرون  اأسوار ويخضع لها اأعداء تعود فتقدم خيانة عهد اه!! حًقا   تنهار 

الحرام الذي تسلل إلى القلب في الداخل. الصغيرة بسبب  قرية عاي  تحطموا أمام   في فساد قلبهم الداخلي 

درًسا لأجيال كلها، ان الغلبة هي من الهزيمة المؤلمة ليكون ذلك  مباشرة  تلوها  بالنصرة القوية  الميراث  اأحوال لقد سمح اه أن يبدأ  على أي 

بالحري ونحن نشكر اه على عطاياه أن نحذر لئا يتسلل الشر إلينا خال يلزمنا  انتصرنا بالنعمة اإلهية  شرنا. وأنه كلما   عند اه والفشل هو بسبب 

لآخرين ا أصير كرزت  الرسول بولس: "أقمع جسدي وأستبعده حتى بعدما  صغيرة وتافهة. في هذا يقول  الهزيمة أمام خطايا تبدو لنا   تهاوننا فندخل إلى 

كرومنا قد أقعلت" )نش 2: 15(، الكروم، أن  خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة  يحذرنا كاتب النشيد: " مرفوًضا" )1 كو 9: 27(. ولهذا السبب   أنا نفسي 

الكرام عليه وظهرت الثمار يخشى  الكرم  اآخرين باأكثر أقمع جسده واستعبده خوًفا من سقوطه، وكلما أقعل  الرسول وأثمر في حياة   وكأنه كلما كرز 

ويزداد اآخري وتمتعنا بالنعم اإلهية المجانية ونحن نقدم الشكر ه  أريحا في داخلنا أو في حياة  نصرة على   من الثعالب الصغار لئا تفسده… كلما نلنا 

صغيرة تبدو كأنها تافهة في مرقس الناسك: ]يقدم لنا الشيطان خطايا   يقيننا في عمله اإلهي نحذر لئا يتسلل العدو إلينا خال الصغائر. يقول القديس 

 أعيننا، أنه بغير هذا ا يقدر أن يقودنا إلى الخطايا العظيمة[129][.

أوريجانوس: ]يليق بنا الرب يسقط على كل الشعب. يقول العامة  وياحظ في النص الذي بين أيدينا )يش 7: 1( أن عخان أخطأ فإذا بغضب 

مدبروا الشعب يُريد الكهنة -  الكارثة؟ عندما  يرتكب شخص واحد خطية ُيجلب الغضب على الشعب كله. كيف تحدث هذه  العبارة فإنه إذ   أا نهمل هذه 

يرفضون تنفيذ ما هو مكتوب: الحزم الائق بكهنوتهم. إنهم بهذا  يظهروا متسامحين مع الخطاة، أنهم يخشون لسانهم لئا يثور ضدهم، ناسين   - أن 

هؤاء الكهنة غير اعزلوا الخبيث من بينكم" )1 كو 5: 13(.   "الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف" )1 تي 5: 20(، وأيًضا: "

الروح" )1 كو 5: 5(. إنهم يسلكون بغير بالرسول الذي يأمر: "أن ُيسلم مثل هذا للشيطان لهاك الجسد لكي تخلص  الرب وا يمتثلون  بغيرة   ملتهبين 
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بمفردنا، ثم نحدثه على فم شاهدين أو ثاثة، أما إن استهتر حتى بعد لوم الكنيسة نرى خاطًئا فلنذهب إليه   مبااة لنصائح اإنجيل من جهة الخطاة. عندما 

 له ولم يتب فليفرز من الكنيسة ويحسب كالوثني والعشار )مت 18: 5([130][.

2. الهزيمة أمام عاي...
جبابرة البأس" )6: 2(، أما هنا أريحا وملكها  ليشوع "قد دفعت بيدك  أريحا المحصنة إًا بعد أن أعلن اه  تحرًكا نحو   لم يكن ممكًنا أن يحدث 

الرب قبل إصعاد رجال للتجسس أو يشوع  ليشوع، وا استشار  الرب يعلن شيًئا  صغيرة، لم نسمع صوت  قرية  الحرام إلى وسط الشعب، وعاي   فإذ تسلل 

الرب منعه من القيام بأي عمل قبل تنقية الفساد الذي تسلل إلى شعبه خفية، وبالتالي ما الرب لكان  يشوع استشار  الحرب... ولو أن   تحديد عدد رجال 

الهزيمة أمام عاي.  كانت قد حدثت 

ويضربوا عاي. ا تكلف كل ليشوع: "ا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو ألفي رجل أو ثاثة آاف رجل  قالوا  بقرية عاي، إذ  الجواسيس   استهتر 

صاروا ليس فقط قليلين بل وكا شيء. وفارقهم   الشعب إلى هناك أنهم قليلون" ]3[. حًقا إن سكان عاي قليلون، لكن شعب اه بعد أن تخلى اه عنهم 

طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيٍت" )أم 28: 1(. هذا ما حذر به اه شعبه على فم موسى النبي "ولكن إن لم تسمع يهرب وا  الشرير   وكما يقول الحكيم: "

تهرب أمامهم وتكون قلًقا في جميع ممالك طرق  تخرج عليهم وفي سبع  طريق واحدة  منهزًما أمام أعدائك، في  الرب  الرب إلهك... يجعلك   لصوت 

الجواسيس في حساباتهم يزعجها" )تث 28: 15، 25-26(. هكذا أخطأ  اأرض وليس من  ووحوش  اأرض. وتكون جثتك طعاًما لجميع طيور السماء   

ضرب قادرون على  ظنوا أن ألفين أو ثاثة آاف  الرب! لقد  نصرتهم الخفي، أا وهي الحياة المقدسة في  وتجاهلوا فقدانهم سّر  بشري  تطلعوا بمنظار   إذ 

قامة كمينين من ثاثين ألف جبار يشوع إلى المدينة واإ لى قيام جميع الشعب مع  ضرب الفساد الداخلي في الشعب واإ أوًا إلى   عاي، مع أن عاي كانت تحتاج 

 بأس ومن خمسة آاف )يش 8: 5، 3، 12(.

الميرون حيث يدهن الكاهن 36 رشًما على كل أعضاء الرشومات لسّر  ضرب أهل عاي نحو ستة وثاثين رجًا من الشعب ]5[، وهو ذات رقم 

الحرام المختص في داخل  المعمد حديثًا من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه، وكأن عاي الضعيفة استطاعت أن تقتل كل اأعضاء اإنسان وتبددها بسبب 

طهارة كل الجسد، بل وتفقدنا كل حياتنا! شريرة نظنها بسيطة وهينة إذ نستسلم لها تفقدنا  فكرة   القلب! إن 

وصيرت وقوة  أما ثمر هذا كله فهو: "ذاب قلب الشعب وصار مثل الماء" ]5[. هذا هو عمل الخطية، لقد حطمت الشعب كله وأفقدته كل شجاعة 

توجعني المّرة يقول: "أحشائي أحشائي،  يدرك فاعلية الخطية  إرميا النبي إذ   قلبه كالماء يسيل وليس من يقدر أن يعين أو يسند. لهذا ا تعجب إن كان 

ذ حمل السيد خطايانا قال على لسان الحرب" )إر 4: 19(. واإ جدران قلبي، يئن فَي قلبي، ا أستطيع السكوت أنِك سمعِت يا نفسي صوت البوق وهتاف   

 النبي: "كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع. قد ذاب في وسط أمعائي" )مز 22: 14(، يا لبشاعة الخطية!

يشوع الشفيع...  .3
تراًبا على رؤوسهم" ]6[. ووضعوا  إسرائيل  وشيوخ  الرب إلى المساء هو  اأرض أمام تابوت  يشوع ثيابه، وسقط على وجهه إلى  "فمزق 

رمزية لشفاعة ربنا صورة  اأرض أمام التابوت إلى المساء، يحمل  فمزق ثيابه وسقط على وجهه إلى  يشوع كشفيع عن الشعب أمام اه،   وقف 

القوات السمائية وأعلن كمال ترتعب أمامه  اأرض هذا الذي  ونزل إلى  نزع عنه ثوب مجده من أجلنا،  الكفارية الذي أخلى ذاته وكأنه قد  يسوع المسيح   

كثيرين وشفع في  حبه محقًقا المصالحة على الصليب عند المساء. يقول عنه أشعياء النبي: "سكب للموت نفسه، وُأحصى مع اأثمة وهو حمل خطية 

كفارة لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل وخطايا يسوع المسيح البار، هو  ن أخطأ أحدنا فلنا شفيع عند اآب  يوحنا الحبيب: "واإ  المذنبين" )53: 12(، وأيًضا 

الرسول بولس: "فمن ثَم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى اه إذ هو حّي في كل حين ليشفع فيهم"  العالم أيًضا" )1 يو 2: 1(. كما يقول 

 )عب 7: 25(.
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نما هو الحّي اأبدي حمل جسًدا ليسكب للموت نفسه، حامًا يشوع، واإ اأرض كما فعل  تمزيًقا لثوبه أو سقوط وجهه على  إن ثمن شفاعته ليس 

بإرادتها، إذ هو وحده العداوة ضده  البشرية التي حملت  يعرف خطية! يقدم حياته عن   آثامنا وضعفاتنا ليدينها في جسده، فُيحصى مع اأثمة هذا الذي ا 

 قادر أن يسلم نفسه للموت وفي نفس الوقت قادر أن يقوم، صار لنا شفيًعا حًيا يقدمنا إلى أبيه كأعضاء جسده الحّي، فنجد لنا موضع راحة في أحضانه

سرور اآب! نتبرر بدمه ونحسب موضع  صراخ لكنه دخول بنا، فيه  مجرد   اأبوية. شفاعته ليست كاًما وا 

يسوع يوجد مخلص واحد، ربنا  يسوع ُيصلي من أجلنا، وُيصلي فينا في الوقت الذي فيه نحن نصلي إليه: ] يقول القديس أغسطينوس إن ربنا 

ليه نحن نصلي، ُيصلي عنا ككاهننا، ويصلي فينا بكونه رأسنا، وُنصلي إليه بكونه إلهنا[131][.  المسيح ابن اه، الذي ُيصلي من أجلنا، ويصلي فينا، واإ

4. سّر الهزيمة...
الهزيمة، مقدًما له العاج: ليشوع سّر  أعلن اه 

"قم، لماذا أنت ساقط على وجهك:

تعدوا عهدي... إسرائيل بل  قد أخطأ 

الحرام من وسطكم. تبيدوا  محرومون وا أعود أكون معكم إن لم  أنهم 

قم، قدس الشعب...

إسرائيل، حرام يا  في وسطك 

الحرام من وسطكم" ]13-10[. تنزعوا  فا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى 

العبارات السابقة اآتي: ياحظ في 

يرى اأخرى: "قم قدس الشعب". وكأن اآب إذ  المرة اأولى: "قم لماذا أنت ساقط على وجهك"، وفي  مرتين، في  ليشوع "قم"  أوًا: يقول اه 

يشوع هو سفر القيامة، بإرادته يطلب منه أن يقوم... وبقيامته يقدس الشعب. يقوم اابن المتجسد فيقيمنا معه با خطية!... سفر   اابن حامًا الموت عنا 

المواعيد اإلهية. الميراث وا يكون لنا نصيب في   أنه بدونها لن يتحقق لنا 

محرم حمل الحرام من وسطهم. إذ استولى أحدهم على ما هو  يبيدوا  الرب حتى  فارقهم  محرومين وقد  صاروا  الهزيمة إن المؤمنين  ثانًيا: سّر 

قتناء المقدسات يجعلنا قديسين. من يقتني محروًما وأصغى بهذا على كل الشعب. إقتناء الشر يعطينا طبيعته، واإ المحرم، فصار   في داخله طبيعة هذا 

صورة خالقه.  الخطية الباطلة يصير باطًا، ومن يقتني اه يحمل فيه الحياة اإلهية وتصير له السمات الجديدة على 

الحرام من وسطنا، إقتناء القداسة، ا يكفي الجانب هزيمتنا فالعاج يحمل جانبين متكاملين: إبادة  الحرام في وسطنا هو سّر  ثالثًا: إن كان دخول 

الحرام وأن يقوم فُيقدس الشعب. ليشوع أن يبيد  يلزم العمل اإيجابي وهو اقتناء القدوس ذاته. لذا يقول اه  نما  نزع الشر واإ  السلبي وهو 

الخميرة الفاسدة... نزع   .5
الخميرة الفاسدة التي تفسد العجين كله )1 كو 5: 6(؛ كان ابد من إبادة تُنزع عنهم   ما كان يمكن للشعب أن يتمتع بالحياة المقامة المقدسة إن لم 

فيتمتعوا بمعية اه الدائمة. وهنا ناحظ اآتي: يعودوا  الحرام تماًما لكي   

فيخرج مخلص العالم اأسد مريم التي تحني رأسها بالطاعة ه لتقبل حلول الكلمة في أحشائها  أوًا: لأسف السبط الذي أنجب لنا القديسة 

بالعثرة مهما بدت بسيطة، كرمي الذي أعثر الشعب وحطمه. لعل اه سمح بذلك لكي نحذر السقوط وا نستهين  يخرج عخان بن  الخارج من سبط يهوذا،   

مواعيد اه اأمينة وعطاياه اإلهية المجانية تهبنا رجاًء ويقيًنا لكن مع حذر فإن خرج منه هذا الذي استحق اإبادة،  الوعود   فالسبط الذي ُأعطيت له 

وزنه خمسون شاقًا فاشتهيتها وأخذتها،  عخان رأى فاشتهى ثم أخذ وطمر ]21[، إذ يقول: "رأيت في الغنيمة رداًء شنعارًيا ومئتي شاقل ولسان ذهب 
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اأرض وسط الخيمة فالشهوة فالعمل ثم إخفاء الشر في  بالرؤية غير المقدسة  العثرة  اأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها". تبدأ  مطمورة في   وها هي 

إدراكه.  حتى ا يبقى للشر أثر يمكن 

فأراد اه من البداية نوعه بعد دخولهم كنعان.  التصرف كان اأول من  ثانًيا: لم يصفح اه عن عخان ربما لعدة أسباب. السبب اأول أن هذا 

بترها. هذا ما حدث مع الحطّاب الذي كان يجمع الحطب يوم السبت فكان أول كاسر للسبت، ضرورة  درًسا يبرز فيه بشاعة الخطية مؤكًدا   أن يعطيهم 

وسفيرة كأول عائلة تكذب خارج المحلة" )عد 15: 35(، وأيًضا مع حنانيا  بحجارة كل الجماعة  يرجمه  الرجل،  الرب عليه، "قتًا يقتل   وقد جاء حكم 

الطريق ينفتح اأردن  ورأى بنفسه في نهر  بالبركات اإلهية  الرسل )أع 5: 3(. أما السبب الثاني فهو أن عخان قد تمتع  الروح القدس في عصر   على 

أرض ورث  المواقع كما  وغيرها من  مًُرا وقاسًيا. لو أنه انتظر لنال نصيبه من غنائم عاي  جزاؤه  يرث، لذلك كان  أريحا تنهدم لكي  وأسوار   ليعبر، 

اعترف في البداية وانتظر حتى اأرضية فقد هذه وتلك! السبب الثالث أن عخان لم يشعر بالتوبة وا  بركات اه مهتًما باأمور  الموعد، لكنه إذ احتقر   

الجريمة ولم يقدم التوبة يعترف... لقد أخفى  عُرف اسمه وعندئذ اضطر أن  وأخيًرا  عُرف البيت  فالعشيرة ]17[ ثم   كشف اه السبط الذي أخطأ ]16[ 

 حتى بعد انكسار الشعب...

الحرام" الذي الهزيمة في حياة المؤمن أو الجماعة هو " درًسا للكنيسة كلها عبر اأجيال، من جهة كشف أن سّر  اأحوال، صار عخان  على أي 

الرسولي: ]عندما عبرة لكل من يخطئ... ليس له ما يقدمه من عذر وكما يقول القديس أثناسيوس  أخرى صار   يجد له موضًعا في وسطنا! من جهة 

درًسا حًيا لكل وأخيًرا صار  بالحجارة[132][،  الحروب، لكنه إذ ثبتت معصيته رجمه الشعب كله  غيوًرا في  بالسرقة لم يحتج أنه كان   ُأتهم عخان 

يشوع بن نون كل أثر لعخان وكل ماله، حتى ُنسلم حياتنا الداخلية التزام المؤمن أن يبيد كل أثر للخطية في حياته دون مناقشة. لقد أباد   اأجيال من جهة 

يسوع المسيح أثًرا للشر أو شبه الشر، لنتمسك بصليب ربنا  يترك فينا  يسوعنا الحّي الذي وحده يقدر أن يقتلع جذور خطايانا، فا   وسلوكنا بين يّدي اه 

تعثرك فاقلعها والقها عنك، أنه خيٌر لك أن ُيهلك أحد أعضائك متذكرين وصية السيد لنا: "إن كانت عينك اليمين  عثرة فينا فا نهلك،   الذي به تُقطع كل 

تعثرك فاقلعها والقها عنك..." )مت 5: 29، 30(. ن كانت يدك اليمنى   وا ُيلقى جسدك كله في جهنم. واإ

الجريمة هي: ثالثًا: كانت مادة 

ليها سبى بعض برج بابل )تك 11: 2(، واإ بجوار بابل( وهي المنطقة التي ُأقيم فيها  مستورًدا من شنعار ) شنعارًيا نفسًيا ]21[، أي رداء  أ. رداء 

 اليهود )إش 11: 11، زك 5: 11(.

شهوة الجسد للتنعم بأمور اأمم وملذاتهم. ففي سفر الشنعاري إنما ُيشير إلى  الرداء البابلي أو  الرداء ُيشير إلى الجسد، فإن اشتهاء  إن كان 

الواة والشحن اأبطال المابسين أفخر لباس" )حز 23: 12(. لقد حمل عخان البذار إسرائيل أختها "عشقت بني أشور  حزقيال يوبخ اه يهوذا أن   

لشهوات الجسد مع اأمم، لذلك كان ابد من إبادتها في بداية انطاقها... لقد دنس الجسد الذي خلقه اه مقدًسا!  اأولى 

شهوات الجسد، فإن المائتي شاقل فضة ُتشير إلى محبة المال... الذين يقتنون الفضة على الرداء ُيشير إلى  ب. مائتي شاقل فضة ]16[، إن كان 

الشرير يسيء إلى جسده المقدس بتدنيسه إياه فإنه أيًضا يسيء فهم كلمة المحرومين. والفضة ُتشير أيًضا إلى كلمة اه، وكما أن اإنسان   حساب إخوتهم 

روحه كما لترفعه إلى السماويات لحساب  أرضي لحساب خيمة جسده بدًا من أن يتقبلها  اأرض تحت خيمته، أي يستخدمها بمفهوم  فيطمرها في   اه 

 لخاص جسده!

سرقة القليل من أوريجانوس: ]لست أظن أن  وبراًقا. يقول العامة  ج. لسان ذهبي ]16[، ُيشير إلى لسان الفاسفة الملحدين الذي يبدو ذهبًيا 

يغريك بهاء صنعتهم احرص لئا   الذهب كانت خطية كافية لتدنيس كنيسته العظيمة... لسان الذهب هي مذاهب الفاسفة الفاسدة التي تبدو امعة. 

البراقة التي تحكي عن الشعراء  تقرأ مقاات  محرًما. إن كنت  أريحا فليكن  يشوع بأن كل ما هو ذهبي في  حاوة لسانهم الذهبي. تذكر أمر   وتخدعك 

تركت تعاليمهم تدخل إلى قلبك، تتدنس الكنيسة كلها. هذا ما فعله تسحرها فصاحتهم. فإنك إذ أخذتها ووضعتها في خيمتك، أي  تترك نفسك   اآلهة فا 
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فيدنسوا كل كنيسة الرديئة إلى الكنيسة  وحاوا أن ينقا المبادئ الفلسفية  أريحا  سرقا اللسان الذهبي الذي في   فالنتينوس وباسيليدس البائسين. فقد 

 اه[133][.

عروة في إحدى الستارتان تتحدان مًعا خال خمسين  والوحدة، ففي خيمة ااجتماع كانت  الحرية  روح  د. خمسين شاقًا: رقم 50 ُيشير إلى 

الوحدة بين الشعبين )اليهودي واأمم( إنما بحلول إشارة إلى سّر  بواسطة خمسن أشظة ذهبية  العرى كلها  ترتبط  ستارة )خر 26: 5-4(   الجانبين من كل 

الوحدة أيًضا. وفي اليوبيل - في السنة الخمسين - كان العبيد يسوع والذي يهب  الحرية في المسيح  روح  الروح القدس في يوم الخمسين حيث ينالون   

اأرض تحت خيمته، أي يستخدم لطمره في  الحرية  بالحرية... هنا عخان يتسلم  المرهونة يفك رهنها، ويشعر الكل  واأرض  يتحررون،   من اليهود 

واستهتاًرا. الزمنية فتصير إباحية  الحرية المقدسة لحساب جسده ومطالبه   

لراحته وسامه فاستخدمها لتحطيمه وهاكه: المواهب التي قدمها اه له  في اختصار إن ما فعله عخان هو تدنيس للمقدسات أو 

للشهوات عوض أن يكون معيًنا للنفس في الحياة المقدسة، استخدم الجسد )الثوب( 

ترفعه للسمويات، واستخدم كلمة اه بفكر خاطئ عوض أن 

البراقة غير البناءة عوض أن يكون عمله لمجد اه، واستخدم الفكر في الفلسفات 

كفرصة للجسد عوض أن تكون سّر انطاقه إلى حضن أبيه با عائق أو قيود الحرية  واستخدم 
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األصحاح الثامن 

االستیالء على عاي 
بسبب الخطیة تحطم الشعب أمام قریة عاي الضعیفة، واآلن إذ تقدس الكل وُنزع 
الحرام من وسطهم لم ینالوا الغلبة والنصرة علیها فحسب، إنما قدموا في طریقة غلبتهم نبوة 

رمزیة لعمل اهللا الخالصي. 

]. 17-1. عمل كمین لعاي   [1
]. 28-18. ضرب عاي    [2
]. 29. صلب ملك عاي   [3
]. 31-3. إقامة مذبح للرب   [4
]. 35-32. االهتمام بالشریعة   [5

 .... عمل كمین لعاي 1
"قال الرب لیشوع ال تخف وال ترتعب. خذ معك إذ ُنزع الشر من وسط الشعب: 

جمیع رجال الحرب، وقم اصعد إلى عاي. أنظر، قد دفعت بیدك ملك عاي وشعبه ومدینته 
. وأمره أن یقسم الشعب فریقین: الفریق األول یمثل كمیًنا یختفي وراء مدینة ]1وأرضه" [

عاي، من جهة الغرب بینها وبین بیت إیل. ویبدو أن هذا الفریق أیًضا قد انقسم إلى 
]، یختفي بالقرب من بیت إیل حتى 3 ألف رجل جبار بأس [30قسمین: كمین یتكون من 

یستطیعوا أن یصدوا أي تحرك لشعب بیت إیل إلنقاذ عاي، واآلخر یتكون من نحو خمسة 
]، یكمن بالقرب من عاي لیقتحمها عندما یعطیهم یشوع إشارة بذلك. أما 12آالف رجل [

الفریق الثاني فهو الفریق الظاهر یقوم تحت قیادة یشوع باالنطالق نحو عاي من مدخلها 
األمامي، ویكون حین یخرج أهل عاي للقائهم یهربون من أمامهم، فتخرج كل مدینة عاي 

وراءهم، وتبقى المدینة بال ساكن فینطلق الكمین، ویستولي علیها محارًبا أهل عاي من 
الخلف.  

حمل هذا التصرف صورة حیة لعمل اهللا الخالصي على مستوى كنیسة العهد 
الجدید ككٍل وعلى مستوى كل عضو فیها، فهو یمثل غلبة الكنیسة الجامعة على الشیطان 

"ملك عاي"، وسلبه كل سلطانه وٕامكانیاته، كما یمثل غلبة كل نفس علیه. 

  

http://coptic-treasures.com/



  

من جهة الكنیسة ككل فالفریقان یمثالن عنصرین في كنیسة العهد الجدید، جماعة 
من أصل یهودي وأخرى من أصل أممي، فالفریق الذي كان تحت قیادة یشوع، والذي اقترب 
من مدخل عاي من األمام لكنه تظاهر بالهروب حتى یجتذب ملك عاي وكل جیشه وشعبه 
خارج مدینته، إنما یمثل الجماعة التي من أصل یهودي والتي قبلت اإلیمان بیسوع، وجاءت 

أمام المدینة عالنیة، إذ جاءت خالل الناموس واألنبیاء، لتهاجم بیسوعها مملكة الظلمة 
وتحطم الشیطان رئیسها. هذه الجماعة هي التي قال عنها السید: "لم ُأرسل إالَّ لخراف بیت 

)، كما قال الرسول عنهم: "مجد وكرامة وسالم لكل من یفعل 24: 25إسرائیل الضالة" (مت 
). أما تظاهرهم بالهروب أمام مدینة عاي، 20: 2الصالح الیهودي أوًال ثم الیوناني" (رو 

[تظاهروا بالهروب كل الذین كانوا یتبعون یشوع، إذ هربوا العالمة أوریجینوس: فكما یقول 
من ثقل الناموس، وحفظ السبت حسب الشریعة، وختان الجسد، وتقدیم ذبائح دمویة. لكننا إذ 

نتأمل حركتهم الثانیة نجد أن الذین تبعوا یشوع الكامل ومتمم الناموس لم یهربوا "بل رجعوا 
]. Îواقتحموا المدینة"

تظاهروا بالهروب حتى خرج ملك عاي وشعبه من مدینته، وعندئذ ارتدوا علیهم 
وغلبوهم؛ هكذا ظهر الیهود الذین قبلوا اإلیمان بالسید المسیح أنهم تحت قیادة یشوع الحقیقي 
تقهقروا عن الناموس وأعماله، لكنهم عادوا یدركون الناموس وأعماله بالروح ال الحرف. لقد 

انعتقوا من تحت الناموس لیعیشوا ال ككاسري الناموس أو مزدرین بأعماله وطقوس شریعته، 
وٕانما لیدخلوا إلى أسراره الروحیة، ویتفهموا أعماقه ویحققوا غایته تحت قیادة "یشوع الحقیقي" 

الحامل لعنة الناموس عنا. 
 ألف رجل بأس یقتربون من 30أما الفریق اآلخر فیمثل كمینین أحدهما یتكون من 

 آالف رجل خلف عاي مباشرة؛ هذان 5بیت إیل خلف عاي، واآلخر یتكون من نحو 
الكمینان یمثالن جماعة المؤمنین من أصل أممي. كان یشوع هو المدبر لهما وهو الذي 
اختارهما، لكنه لم یكن بالجسد في وسطهما، وذلك كاألمم الذین لم یحل رب المجد یسوع 

جسدًیا في وسطهم كما حدث مع الیهود، وٕانما سمعوا عنه سماع األذن وعرفوه خالل كرازة 
التالمیذ والرسل. هؤالء أیًضا لم یتقدموا إلى المدینة من األمام بل كانوا مختفین من ورائها، 
إذ لم یكن لهم الناموس وال األنبیاء وال ُأعطیت لهم عهود وال مواعید. وكما یقول الرسول: 
: 9"إن األمم الذین لم یسعوا في أثر البر (بالناموس) أدركوا البر، البر الذي باإلیمان" (رو 

1 In Jos. Hom. 8:2. 
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). جاءوا من خلف، لیس لهم معرفة سابقة بالناموس والشریعة والنبوات، لكنهم باإلیمان 30
الذي في قلبهم اقتحموا المدینة وحطموا قوات الظلمة وسلبوا إبلیس سلطانه وجبروته، وكان 

عملهم ملتحًما مع كل الفریق األول بقیادة یشوع نفسه! 
 الخاصین بالكمینین الغالبین إلبلیس وكل جنوده 5000، 30.000ولعل الرقمین 

. فإن 1000 × 10 × 3 هو حصیلة ضرب 30.000یحمالن مفهومان روحیین. فرقم 
 ُیشیر لإلیمان بالثالوث القدوس أو لسّر القیامة مع المسیح كما رأینا في 3كان رقم 

 ُیشیر 1000 ُیشیر إلى الناموس حیث الوصایا العشر، ورقم 10األصحاحات السابقة، ورقم 
للحیاة السماویة، فإن هذا الرقم في كلیته إنما یعني أن هذا الفریق من األمم الذي لم یتسلم 

الناموس الموسوي وال تعرف علیه، باإلیمان بالثالوث القدوس كما بتمتعه بالحیاة المقامة في 
). لم 1000) ولكن بطریقة روحیة أو سماویة (10المسیح یسوع صار متمًما للناموس (

یكسر األمم (المؤمنون) الناموس وال احتقروه وٕانما في اإلیمان صاروا في المسیح یسوع 
القائم من األموات متبررین، كمن قد أكملوا الوصایا وحققوها بفكر روحي سماوي ولیس 

 فُیشیر إلى تقدیس حواس هؤالء المؤمنین الذین كانوا 5000بطریقة حرفیة قاتلة. أما رقم 
قبًال یعیشون في الظلمة ویتمرغون في الدنس، باإلیمان الحّي تقّدست حواسهم الخمس 

). 1000وصارت لهم السمة الروحیة السماویة (
كما كانت الخطة متكاملة، فال یمكن لفریق أن ینجح بمفرده، إنما یعمل االثنان 

مًعا، هكذا تظهر الكنیسة متكاملة بقبول أعضاء من أصل یهودي وآخرین من أصل أممي، 
بالرغم من اختالف الثقافة والفكر والظروف. 

إن تطلعنا إلى هذه الخطة التي قدمها اهللا لیشوع لیغلب عاي ویستولى علیها 
بكونها تمثل الحرب الروحیة في حیاة كل واحٍد منا، فإننا نحتاج نحن أیًضا إلى خطة 
مماثلة، فنحارب روحًیا خالل الجهاد الظاهر تحت قیادة یشوع مثل العبادة اللیتورجیة 

واألصوام والصلوات العائلیة والشخصیة واالشتراك في العطاء وعمل المطانیات الخ. هذا 
كله یلتحم مع الحیاة السریة الخفیة التي تعمل ككمین تضعه النفس ضد الخطیة ومملكتها 
وذلك تحت رعایة یسوع المسیح نفسه المخلص، مثل تنهدات القلب، والصلوات السهمیة 

(صالة یسوع الدائمة) وتقدیس اإلرادة واألحاسیس الخ. األمور التي ال یراها أحد وال یدركها 
إالَّ السید نفسه. بمعنى آخر، نقول أن جهادنا الروحي ضد مملكة الظلمة إنما یكون بتقدیس 
الجسد وأعماله الظاهرة وتقدیس النفس بأعمالها الخفیة، فال انفصال للجسد في قدسیته عن 
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الروح وال تعارض بینهما ماداما یسلكان بالروح تحت قیادة ربنا یسوع الواحد، وهكذا تلتحم 
حیاتنا الظاهرة مع الخفیة كحیاة واحدة متكاملة، تتناغم كل تصرفتنا سواء كانت في الكنیسة 
أو في البیت أو في العمل أو مع األصدقاء أو المضایقین، فنعمل بروح واحد منسجم یلیق 

بقائدنا الروحي محب البشر، وتصیر حیاتنا في مجملها ومن كل جوانبها حیاة واحدة 
متناسقة أشبه بالقیثارة التي یضرب علیها رب المجد یسوع بروحه القدوس فیخرج من كل 

وتر نغم خاص به لكنه متناسق مع بقیة األوتار ومتكامل، یساهم في سیمفونیة الحب التي 
ال ُینطق بها، التي یقدمها القائد ألبیه السماوي بروحه القدوس. 

 .... ضرب عاي 2
لم یكن ضرب عاي بحیلة بشریة، إنما بخطة إلهیة استخدم اهللا فیها خدامه 

وشعبه؛ وٕان كان هو الذي دّبر وهو الذي وهب النصرة. ففي البدایة أمر خادمه یشوع أن 
]، 2]، مقدًما له خطة الحرب ذاتها [1]، معلًنا أن یعطیه النصرة [1یقوم ویصعد إلى عاي [

"فقال الرب لیشوع مّد المزراق الذي بیدك وكان الرب نفسه یتابع كل خطواته، إذ یقول: 
نحو عاي ألنّي بیدك أدفعها، فقام الكمین بسرعة من مكانه وركضوا عندما مّد یده ودخلوا 

. كان اهللا هو العامل وسط ]20-18المدینة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدینة بالنار" [
شعبه لكنه لیس بدونهم! إنه یفرح ویسّر بأن یعمل لحسابهم وبهم ومعهم أیًضا! إنه ُیقّدر 
اإلنسان ویرفع من شأنه، فیهبه الخالص مجاًنا كنعمة إلهیة لكنه لیس متجاهًال الجانب 

اإلنساني واإلرادة اإلنسانیة بل والعمل اإلنساني! 
كان األمر اإللهي أن یمد یشوع یده بالمزراق أو السهم نحو عاي لكي یدفعها 

الرب في یده. هذا األمر إنما یرمز لعمل التجسد اإللهي حیث ُتشیر "الید" إلى أقنوم االبن، 
أما بسطها فیعني إعالنها. وكأن االبن أعلن ذاته خالل التجسد، مصوًبا صلیبه كمزراق 

یهدم به حصون إبلیس ویحرق مملكته بنار روحه القدوس! 
. ]22ضربوهم حتى لم یبق منهم شارد وال منفلت" [یؤكد الكتاب المقدس: "

 على هذه العبارة، قائالً : [یحوي هذا النص أسراًرا، فالمعنى الذي العالمة أوریجینوسویعلق 
نستخلصه هنا هو أنه یجب أال نبقي شیطاًنا واحًدا حًیا بل نقتلهم جمیًعا حتى النهایة... 

فالقدیسون هم الذین یقتلون سكان عاي ویدمرونهم وال یتركوا أحًدا منهم یفلت. نعم إن هذا 
)؛ ویالحظون أفواههم فال تخرج 21: 7یجعل قلبهم مدقًقا، فال یخرج منه فكر شریر (مر 

). هیا بنا إذن لنحارب هكذا، ونضرب عاي بحد السیف، 29: 4كلمة ردیة منها (أف 
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فنطرد القوات المعادیة. یمكنني أیًضا أن أهز قلب الخاطئ وذلك بسیف فمي، حیث أضرب 
الزنا والرذیلة، وٕان بقى أي شر أزیله بحد السیف، أي بكلمات فمي فال یبقى منهم شارد أو 

منفلت. آه! في الیوم الذي فیه یزول كل األعداء (أي الخطایا) یتمجد اهللا كما في عید، 
وأمام فشل أعدائنا نبتهج بفرح جلیل. هذا على ما أظن ما قصده النبي عندما قال في 

: 101مزموره: "باكًرا أبید كل أشرار األرض ألقطع من مدینة الرب كل فاعلي اإلثم" (مز 
)، أي یقطع العدو الشیطان الذي یدفع البشریة لفعل اإلثم. عندما نسمع "مدینة اهللا" نذكر 8

)، تبنى بفضائل من كل نوع... لعلك ال 5: 2 بط 1نفس كل واحد منا بكوننا "حجارة حیة" (
تثق بكالمي إذ أتحدث عن الحرب ضد الخطیة، لكن ثق في القدیس بولس القائل لنا: "لم 

). فإذ یعرض لك الحرب ضد 4: 12تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدین ضد الخطیة" (عب 
الخطیة حتى الدم أال تعني أن تقودها حتى النهایة. هذا ما یؤكده الكتاب اإللهي إذ قیل: 

). ماذا یعني تقدیس الحرب إالَّ أن 17: 18 صم 1قدسوا الحرب... "حارب حروب الرب" (
: 3نقتل كل أعداء نفوسنا أي الشهوات القاتلة. "أمیتوا أعضاءكم التي على األرض" (كو 

].  Î)، أي لتنزع عنكم كل شهواتكم الشریرة!5

 .... صلب ملك عاي 3
"وأحرق یشوع عاي وجعلها تًال أبدًیا، خراًبا إلى هذا الیوم، وملك عاي علقه 

على الخشبة إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس أمر یشوع فأنزلوا جثته على الخشبة 
وطرحوها عند مدخل باب المدینة وأقاموا علیها رجمة حجارة عظیمة إلى هذا الیوم" 

]29[ .
 على هذا التصرف، هكذا: [لقد سبق فقلنا أن ملك عاي العالمة أوریجینوسیعلق 

یمكن مقارنته بالشیطان، فكیف ُعلق هذا األخیر على خشبة؟ إن صلب یسوع كان یحمل 
جانبین... فقد ُصلب ابن اهللا في الجسد بطریقة منظورة، بینما ُصلب الشیطان بطریقة غیر 

)... ویعلن الرسول: "إذ 14: 2منظورة، "إذ جّرد الریاسات والسالطین أشهرهم جهاًرا (كو 
محا الصك الذي علینا في الفرائض الذي كان ضًدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمًرا إیاه 

). إذن، یوجد معنیان لصلیب اهللا، المعنى األول یذكره بطرس 14: 2بالصلیب" (كو 

1 Ibid. hom. 8: 7, 8. 
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)، واآلخر أن الصلیب 21: 2 بط 1الرسول: "فإن المسیح أیًضا تألم ألجلنا تارًكا لنا مثاالً " (
].   Îیقدم كأس انتصار المسیح على الشیطان

إن كان السید المسیح قد ُعلق على خشبة الصلیب لیعلن كمال محبة اهللا، "ألنه 
هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة 

)، فإنه على الصلیب قد ّسمر السید دیننا األبدي وحطم قوة إبلیس نازًعا 16: 3األبدیة" (یو 
). بالصلیب قبلنا أن ُنصلب مع 15-14: 2إیانا من مملكته، فلم یعد له سلطان علینا (كو 

ربنا یسوع فُتصلب فینا كل شهوة ردیة وكل محبة زمنیة باطلة، لذا یقول الرسول: "حاشا لّي 
: 6أن أفتخر إالَّ بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي به قد ُصلب العالم لّي وأنا للعالم" (غل 

). كأن الصلیب یحمل وجهین: وجه الحب اإللهي الذي قدمه االبن الوحید بقبوله إیاه 14
بسرور من أجلنا طاعة ألبیه، مما دفعنا لقبول شركة الصلیب معه كإعالن لحبنا له، والوجه 
اآلخر هو تسمیر إبلیس وأعماله وظلمته وخداعاته فال یكون لها سلطان علینا!  بمعنى آخر 

ُعلق السید المسیح على الصلیب جاذًبا إیانا بحبه، ومسمًرا عدونا الروحي! یقول القدیس 
جیروم: [على الصلیب خزى الشیطان وكل جیشه. بالتأكید ُصلب المسیح جسدًیا، وٕاذ به 

]. Ïیصلب الشیطان على الصلیب
والعجیب أن تعلیق ملك عاي على الصلیب ارتبط بحرق عاي وجعلها تًال أبدًیا، 

وكأن صلب قوات الظلمة وسلبه مملكتها إنما یكون أیًضا بانفتاح نیران جهنم إلبلیس 
 على القول "أحرق یشوع عاي العالمة أوریجینوس). ویعلق 41: 25ومالئكته (مت 

]، قائالً : [إن هذه العبارة تنطبق على المعنى الروحي 28وجعلها تًال أبدًیا خراًبا إلى األبد" [
أكثر من الحدث التاریخي، فإن الموضع الذي یشغله إبلیس یصیر خراًبا وتحرق مملكته، 

وذلك حین یملك الرب ویدین المسكونة، فال یعود أحد یخطئ وال یكون للخطیة موضع، إذ 
ُیقال للغالبین من الفریقین (الیهود واألمم): "تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المّعد لكم منذ 

)، ویقال لآلخرین: "اذهبوا عني یا مالعین إلى النار األبدیة 34: 25تأسیس العالم" (مت 
). 41: 25المعدة إلبلیس ومالئكته" (مت 

لیت یشوعنا الحقیقي یدخل كغالب ومنتصر في قلبنا؛ إن وجد فیه موضًعا إلبلیس 
أي (عاي الداخلیة) یحرقها بنار روحه القدوس ویجعلها تًال أبدًیا وخراًبا ال تعرف بعد 

1 Ibid 8:3. 
2 On Ps. Hom 21. 
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للخطیة مكاًنا؛ وُیصلب ملكها فال یكون له فینا سلطان! لیرفعه یشوعنا على خشبة لنراها 
)، علیها ُیعلق السید المسیح الخیر األعظم واهًبا إیانا 9: 2"شجرة معرفة الخیر والشر" (تك 

)، وعلیها یعلق الشر لُیفنى ویموت عنا! 4: 13 كو 2قوة حیاة (

 .... إقامة مذبح للرب 4
 إذ دخل یشوع أرض الموعد وتحققت له النصرة على أریحا كما على عاي، تمم 

ما أمر به موسى من إقامة مذبح من الحجارة: "وأوصى موسى وشیوخ إسرائیل الشعب، 
قائالً : "احفظوا جمیع الوصایا التي أنا أوصیكم بها الیوم، فیوم تعبرون األردن إلى األرض 

التي یعطیك الرب إلهك تقیم لنفسك حجارة كبیرة وتشیدها بالشید وتكتب علیها جمیع كلمات 
هذا الناموس حین تعبر لكي تدخل األرض التي یعطیك الرب إلهك أرًضا تفیض لبًنا 

: 27). وقد حدد موضع إقامته وطریقة إقامته وغایته بكل دقة (تث 3-1: 27وعسالً " (تث 
). ویالحظ في إقامة هذا المذبح األتي: 4-8

لقد حدد اهللا مقدًما موضع إقامته بـ "جبل عیبال"، وزمان إقامته: بعد عبور أوالً : 
). 22: 11األردن وقبل االنتهاء من الحروب والشعور بالراحة فیها (یش 

جبل عیبال هو جبل السالمیة حالًیا على الجانب الشمالي من نابلس، یعرف 
 قدًما فوق سطح البحر) سطحه صخري، ال ینبت الزیتون إالَّ في 3077بارتفاعه (حوالي 

)، 13-12: 27أسفله. وهو موازي لجبل جرزیم، لیفصل بینهما مجرد وادي ضیق (تث 
. اختار اهللا هذا Î)4: 35، 6: 12) وقرب شكیم (تل 30: 11بالقرب من واحات مورا (تث 

الجبل لكي یرتفع الشعب علیه بعد االستیالء على أریحا وعاي وقبل الدخول في بقیة 
الحروب حتى ترتفع قلوبهم منذ بدایة تمتعهم بمواعید اهللا إلى فوق فال ینشغلون باألرض في 

ذاتها وال بثمرها المادي من لبن وعسل، وٕانما ینطلقون إلى األعالي یطلبون السماویات 
مقدمین الشكر هللا ویسألونه العون حتى یتممون جهادهم وینعمون بكمال المیراث. لیس لهم 
أن ینتظروا حتى تنتهي كل الحروب ویقیموا مذبح الرب في أورشلیم، إنما یلزمهم من البدایة 

أن ینعموا باللقاء مع اهللا خالل الذبیحة حتى یتمتعوا بكمال مواعیده. 
إن مذبح الرب في أورشلیم ُیقام على یدي سلیمان فیما بعد حین یتم االستقرار 
تماًما، وكأنه یمثل دخولنا السماء عینها لننعم بالوجود في حضرة الرب وجًها لوجه خالل 

1 The Westminstrer Dict. Of Bible, P 236. 
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ذبیحته األبدیة، أما مذبح الرب في عیبال فُیشیر إلى دخولنا إلى عربون السماء أثناء جهادنا 
على األرض لننعم بالوجود الدائم في حضرة الرب خالل اإلیمان ال العیان، خالل ذبیحته 

المقدسة! 
ما أحوجنا في وسط جهادنا، بعد نصرتنا على أریحا وسقوطنا ثم قیامنا في عاي 
أن نرتفع على جبل عیبال لنقدم ذبیحة شكر هللا، فننعم به هو شخصًیا بكونه غایة جهادنا 
وسّر نصرتنا الروحیة. بهذا یتحدد هدفنا وسط جهادنا الروحي فال ننحرف حتى نكمل كل 

أیام غربتنا لننطلق إلى مذبح أورشلیم العلیا! 
]. ما 30یقام هذا المذبح من حجارة صحیحة "لم یرفع أحد علیها حدیًدا" [ثانًیا: 

هي هذه الحجارة الصحیحة التي لم یرفع أحد علیها حدیًدا، إالَّ النفوس المؤمنة التي التفت 
بمسیحها فجعلها حجارة حّیة تتحد مًعا خالله "حجر الزاویة"؛ والتي صارت فیه صحیحة بعد 
أن حطمها عدو الخیر؛ ولم یرفع أحد علیها حدیًدا إذ صارت لعریسها رب المجد یسوع فال 

: 10یقدر العدو أن یقترب علیها بشره كما بحدید، بل هي محفوظة في یدي مخلصها (یو 
). هذه هي الحجارة التي تتحد معها كحجارة حّیة 18: 5 یو 1) ال یمسها الشریر (28

مقدسة فتظهر مذبًحا واحًدا للرب وهیكًال مقدًسا له، یسكن بروحه فیه! 
عن هذه الحجارة الحّیة، قائالً : [إننا كلنا نحن الذي العالمة أوریجینوس یتحدث 

نؤمن بیسوع المسیح ُنسمى "حجارة حّیة"، كقول الكتاب: "كونوا أنتم أیًضا مبنیین كحجارة 
 بط 1حّیة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًسا، لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح" (

). فیما یخص الحجارة األرضیة نضع أكثر الحجارة صالبة ومتانة أوًال حتى یمكن أن 5: 2
ُیوضع علیها البناء كله، أما الحجارة التي تلیه فهي األقل متانة، وهكذا یكون الترتیب حتى 
أننا نجد في النهایة األكثر ضعًفا في القمة تقریًبا بالقرب من السقف. هذا أیًضا ما نفهمه 

من جهة الحجارة الحیة التي لبنائنا الروحي. ما هي الحجارة الموضوعة على األساس؟ إنها 
"الرسل واألنبیاء" كقول بولس: "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه 

). فلكي تجاور هذه الحجارة القائمة على أساس یجب أن تعرف 20: 2حجر الزاویة" (أف 
أن المسیح نفسه هو أساس الذي یقوم علیه البناء، األمر الذي یؤكده بولس الرسول بقوله: 

 كو 1"فإنه ال یستطیع أحد أن یضع أساًسا آخر غیر الذي ُوضع الذي هو یسوع المسیح" (
]. Î). طوبى للذین استطاعوا أن یقیموا بناًء مقدًسا نقًیا على بناء أكثر طهارة11: 3

1 In Jos. Hom. 9:1. 
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یقول أیًضا: [لكن في هذا البناء، أي الكنیسة، یجب أن یوجد هیكل، فإنني أعتقد 
من كان منكم "حجارة حّیة" یقدر أن یكون هیكًال، فیهتم بالصالة، ویقدم تضرعاته لیًال 

]. Îونهاًرا، ویذبح ذبیحة توسالته؛ بهذا یبني اهللا هیكله
ویتحدث عن مفهوم الحجارة الصحیحة التي لم یرفع علیها أحد حدیًدا، قائالً : [ماذا 
تعني الحجارة الصحیحة في رأیك؟ إنها الضمیر الذي یلیق أن یكون في كل أحد صحیًحا، 
لیس فیه نجاسة أو دنس جسدي أو روحي، فیحسب من الذین لم یرفع أحد علیهم الحدید، 

أي الذین لم یتقبلوا "سهام الشریر الملتهبة"، بل أطفأوها وحّددوها بترس اإلیمان. هؤالء الذین 
لم یقبلوا قط حدید الحرب وال حدید القتال والمنازعات وٕانما یعیشون في سالم وهدوء كما 

یلیق باتضاع المسیح. هذه هي الحجارة الحیة التي یبني بها المسیح مخلصنا هیكله، حجارة 
صحیحة لم یرفع علیها أحد حدید، بهذا یرید أن ُیقدم محرقات للرب وذبیحة سالمة. وٕانني 
أعتقد أن الحجارة الصحیحة التي بال دنس یمكن أن یكونوا الرسل القدیسین الذي یشكلون 

مًعا وبأجمعهم هیكًال واحًدا، خالل وحدة قلوبهم ونفوسهم. یقول الكتاب: "كانوا یواظبون 
). كانوا یفتحون أفواههم قائلین: "أیها الرب 14: 1بنفس واحدة على الصالة والطلبة" (أع 

). إنهم كانوا قادرین أن یصلوا مًعا في كامل االتفاق 24: 1العارف قلوب الجمیع" (أع 
بصوت واحد وروح واحد، لذلك یمكن أن یبنوا هیكًال واحًدا بكل سهولة، فیه یمكن أن ُیقدم 

یسوع ذبیحة لآلب! أما من جانبنا نحن فعلینا أن نسعى لكي یكون لنا القول الواحد، والنفس 
]. Ï)3: 2)، "ال شيء بتحزب أو بعجب" (في 10: 1 كو 1الواحدة والفكر الواحد (

لیت یشوعنا الحقیقي یتقبل كل مؤمن منا كحجر حّي ملتحم به، ومقدس فیه 
بروحه القدوس، فُنحسب حجارة صحیحة بال عیب، نتحد بالحب مًعا في انسجام وتكامل 

كمذبح واحد علیه ُتقدم ذبیحته المقدسة موضع سرور أبیه! 
؛ هكذا یلتحم ]22ثالثًا: "وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى..." [

المذبح بالشریعة؛ أو العبادة بالوصیة. فال قبول لحیاتنا كذبیحة حب هللا بالعبادة وحدها دون 
الطاعة للوصیة اإللهیة، وال طاعة للوصیة ما لم یعمل اهللا فینا خالل الذبیحة والعبادة. 

حیاتنا مع اهللا وحدة واحدة، ال یمكن تقسیمها إلى حیاة تعبدیة وأخرى سلوكیة، إنما هي حیاة 
في المسیح یسوع الواحد، ونحن نعبد اهللا نقدم حیاتنا السلوكیة ذبیحة هللا في المسیح یسوع 

1 Ibid. 
2 Ibid 9:2. 
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الذبیح الفرید، وفي سلوكنا المسیحي نحن نمارس هذا السلوك لنقدمه ذبیحة هللا في المسیح 
یسوع قائد نفوسنا. 

إن كنا بیشوعنا الحقیقي نصیر حجارة حّیة في مذبحه المقدس إنما لنحمل فینا ربنا 
یسوع المسیح الذبیح، وٕان كان یشوعنا یكتب وصیته علینا إنما لكي نتقبل ربنا یسوع كلمة 
اهللا الحّي في داخلنا. هو الذبیحة وهو الوصیة، فینا ُیعلن خالل ذبیحة صلیبه، كما ُیعلن 

خالل وصیته. 
ما فعله یشوع من كتابة توراة موسى على حجارة المذبح إنما ُیشیر إلى سر 

اإلفخارستیا الذي به ُتقدم لنا الذبیحة المقدسة غیر منفصلة عن كلمة اإلنجیل والوصیة. لهذا 
ال ُیقام هذا السّر بدون قداس الموعوظین حیث نتقبل فیه الكلمة المكتوبة والمعلنة خالل 

. Ïالكتاب المقدس

. االهتمام بالشریعة 5
إذ بنى یشوع مذبًحا للرب في جبل عیبال، وكتب نسخة توراة موسى أمام بني 

"وجمیع إسرائیل وشیوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت إسرائیل، یقول الوحي: 
من هنا ومن هناك مقابل الكهنة الالویین حملي تابوت عهد الرب، الغریب كما الوطني، 

نصفهم إلى جهة جبل جرزیم ونصفهم إلى جهة جبل عیبال كما أمر موسى عبد الرب أوًال 
لبركة شعب إسرائیل، وبعد ذلك قرأ جمیع كالم التوراة البركة واللعنة حسب كل ما ُكتب في 

.  ]34-33سفر التوراة" [
هكذا ُیقام احتفال مهیب حیث یقف ستة أسباط على جبل عیبال، هم رأویین وجاد 

وأشیر وزبولون ودان ونفتالي؛ وستة أسباط على جبل جرزیم، یتبادلون القراءة، حیث یقرأ 
فریق جبل جرزیم البركة والفریق اآلخر اللعنة؛ الفریق األول یعلن بركة الرب لطائعي 

الوصیة والفریق اآلخر یعلن اللعنة على مقترفي الجرائم واآلثام والحائدین على وصایا الرب. 
فهو صخري منحدر، لجبل جرزیم لقد سبق فتحدثنا عن جبل عباریم، أما بالنسبة 

 قدًما فوق 2849یكون الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فیه نابلس أو شكیم. ارتفاعه حوالي 
 میًال شمال أورشلیم. یقول 40 قدًما فوق المدینة، یبعد حوالي 700سطح البحر المتوسط و

 إنه في عهد اإلسكندر األكبر بنى سنبلط هیكًال في جبل جرزیم مقابل هیكل Ïیوسیفوس

Ï.راجع كتابنا: المسیح في سّر األفخارستیا  
2 Antiq. 11:8,2,7. 
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أورشلیم، ذلك ألن الكهنة الیهود قد هددوا زوج ابنته منسي أخا یدوع رئیس الكهنة أال یقبلوه 
في الهیكل ما لم ُیطلق ابنة سنبلط، فأقام له هذا الهیكل حتى ال یطلقها. ویعتبر هذا الهیكل 

: 4هو أصل الهیكل السامري الذي أشارت إلیه السامریة في حدیثها مع السید المسیح (یو 
. Ï). وكانت بئر یعقوب في سفح الجبل والذي ُیسمى اآلن بجبل الطور20-21

حًقا لقد تسلم موسى الشریعة على لوحین حجریین، أما اآلن فیكتب یشوع الشریعة 
: [إن أردت أن ترى كیف صارت العالمة أوریجینوسعلى حجارة المذبح، لماذا؟ یقول 

الشریعة األولى بال فائدة فكتب یشوع الشریعة الثانیة اسمع ما یقول اإلنجیل: "قد سمعتم أنه 
)... هذه هي التوراة التي كتبها یشوع على 33: 5قیل للقدماء... وأما أنا فأقول لكم" (مت 

حجارة حّیة وصحیحة، فتظهرون "أنكم رسالة المسیح مخدومة منا مكتوبة ال بحبر بل بروح 
]. هكذا بعد أن Ð)3: 3 كو 2اهللا الحّي، ال في ألواح حجریة بل في ألواح قلب لحمیة" (

تسلم موسى الشریعة في لوحین منفصلین عن المذبح جاء یشوع ممثًال لیسوع ربنا لیكتب 
الشریعة على الحجارة الصحیحة الحّیة، أي في قلوبنا الداخلیة، المذبح الخفي هللا، إذ یكمل 

تعلیقه على هذا األمر قائالً : [حتى اآلن یكتب یشوع التوراة، بواسطة العالمة أوریجینوس 
كالمنا، في قلوب الذي یتقبلون الكلمة بإیمان صحیح وبكل روحهم، وبأذن صحیحة وقلب 

صحیح وفكر غیر رديء، فیرون باإلیمان ویسمعون ویتمسكون بما تقوله لهم حیث یجب أن 
.] Ñتكتب التوراة على "حجارة صحیحة"

بعد كتابة الشریعة على الحجارة الحیة ُأقیم المحفل المهیب انطلقت فئة على جبل 
جرزیم، جبل البركة، واألخرى على جبل عیبال، جبل اللعنة التي تهدد الخطاة. ویالحظ أن 
األسباط األكثر شرًفا ونبًال ارتفعت إلى جبل جرزیم لتنطق بالبركة التي تحل على المؤمنین 
السالكین في طاعة للشریعة، أما األسباط األخرى األقل نبًال فارتفعت على جبل عیبال تردد 

أن هذا المحفل إنما ُیشیر إلى العالمة أوریجینوس اللعنة التي تحّل باألشرار العصاة. ویرى 
وجود فئتین من المؤمنین، إحداهما أكثر غیرة من األخرى، وأكثر مبادرة نحو المخلص: 

[الفئة األولى ملتهبة بالشوق نحو المواعید السماویة، ُتظهر حماًسا ونشاًطا عظیًما حتى ال 
یفلت منها التطویب األبدي، ترغب لیس فقط أن تستحوذ على البركة ویكون لها "شركة 

) وٕانما أن تكون دائًما في الحضرة اإللهیة، مع الرب على 12: 1میراث القدیسین" (كو 

1  0 new Westmineter Dic., P 325. 
2 In Jos. Hom. 9:3. 
3 Ibid. 
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الدوام. أما الفئة الثانیة فتبحث أیًضا عن الخالص لكن بحب أقل التهاًبا من الفئة السابقة، 
)... الذین 12: 8مكتفیة أال تذهب إلى النار األبدیة وأال تطرح "في الظلمة الخارجیة" (مت 

یتقدمون إلى جبل جرزیم مختارون للبركة، وهم یتقدمون لیس خوًفا من العقاب إنما شوًقا 
للبركة ولتنفیذ الوصایا. أما اآلخرون الذین یتقدمون إلى جبل عیبال والذین یطلق علیهم لفظ 
"اللعنة" فهم یمثلون المتقدمین خشیة العقاب وخوًفا من العذابات، فیتممون ما هو مكتوب في 
الناموس ویبلغون إلى المخلص خالل هذا المنهج. الرب وحده هو الذي یعرف من كان بیننا 

]. Ïیصنع الخیر ألجل ذاته، والذین على العكس یبحثون عنه خوًفا من جهنم
 یؤكد الوحي اإللهي أن یشوع بن نون هذا هو الذي قرأ سفر التوراة، أو ناموس 

]، 35-34موسى قدام كل جماعة إسرائیل والنساء واألطفال والغریب السائر في وسطهم [
وهنا یالحظ اآلتي: 

: قام یشوع بنفسه بقراءة توراة موسى، وكأنه یمثل یشوعنا الحقیقي، ربنا یسوع أوالً 
الذي قام لیملك فینا بعد موت الحرف الموسوي لیقرأ لنا الناموس الموسوي، لكن لیس خالل 
البرقع، وال خالل الرموز والظالل، إنما یدخل بنا إلى أسراره الخفیة بفكر روحي فائق. یقول 

: [لقد قرأ یشوع الناموس عندما أظهر سّر الناموس. فإننا نحن أعضاء العالمة أوریجینوس
الكنیسة الجامعة ال نحتقر ناموس موسى بل نقبله بشرط أن یقوم یسوع بقراءته، فإننا ال 
نفهمه كما ینبغي ما لم یقرأه المسیح فندركه أحكامه ونظرته. نعم ألم یستلم بولس طریقة 
تفكیر یسوع عندما قال: "نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من اهللا لنعرف األشیاء 

الموهوبة لنا من اهللا" وأیًضا - تلمیذا عمواس- "قاال بعضهما لبعض: ألم یكن قلبنا ملتهًبا 
)، إذ كان المسیح قد "ابتدأ 32: 24فینا إذ كان ُیكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب" (لو 

: 24من موسى ومن جمیع األنبیاء یفسر لهما األمور المختصة به في جمیع الكتب (لو 
27(Ð .[

جماعة إسرائیل والنساء واألطفال والغریب السائر : یتحدث ربنا یسوع إلى "ثانًیا
 . ماذا یقصد بهذه الفئات؟]35في وسطهم" [

أ. یتحدث عن الرجال اإلسرائیلیین بكونهم "جماعة إسرائیل"، وكما سبق أن تحدثنا 
في سفر العدد أن كل عضو في الكنیسة أو "جماعة إسرائیل الجدید" سواء كان رجًال أو 

1 Ibid 9:7. 
2 Ibid 9:8. 
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امرأة، شیًخا أو طفًال، شاًبا أو فتى، یلزم أن یلتزم بالرجولة الروحیة أو النضوج ال یعرف 
تدلیل النساء وال عجز األطفال، لذا جاءت الوصیة الرسولیة لكل األعضاء "كونوا رجاالً ". 

). 3-2: 1ولهذا جاء إحصاء الشعب قدیًما یحوي الرجال دون النساء واألطفال (عد 
ب. إن كان یشوع یتحدث إلى جماعة إسرائیل كرجال ناضجین یتقبلون الوصیة 
اإللهیة، هؤالء الذین ینعمون بالطعام القوي بسبب التمرن إذ صارت لهم الحواس المدربة 

) لكنه أیًضا ُیقدم الطعام الالئق بالنساء واللبن 14: 5على التمییز بین الخیر والشر (عب 
: [إن فئة النساء واألطفال والغرباء تمثل العالمة أوریجینوسالخاص باألطفال. وكما یقول 

]. إن كان الرجال یمثلون النفوس القویة ذات Ïالنفوس الضعیفة التي ال تزال تحتاج إلى اللبن
الحواس المدربة، فإن النساء یمثلن النفوس الضعیفة والمحتاجة إلى من یسندها فتمتثل 

بالنفوس القویة. یسوعنا الحق ال یرفض حتى هذه النفوس بل یقوم بنفسه بالحدیث معها 
حتى یرتفع بها من حالة التدلیل والترف إلى المثابرة والنضوج. أما األطفال روحًیا فال 

یحتقرهم ربنا یسوع بل یحتضنهم ویعولهم باللبن حتى ینضجوا ویصیروا قادرین على التمتع 
بالطعام القوي. وال یتخلى السید حتى عن الغرباء، أي الموعوظین الذین یرغبون في الدخول 

إلى الجماعة المقدسة، فإنه یتحدث معهم حتى یسرع بهم إلى العضویة في جسده المقدس 
ویحسبون أبناء اهللا الحقیقیین. 

 أن ُیفهم النص الذي بین أیدینا على أساس وجود العالمة أوریجینوسإذ خشي 
تفرقة بین الجنسین: الذكور واإلناث، قال: [الكتاب المقدس في الواقع ال ُیقیم تفرقة بین 
الرجال والنساء حسب الجنس، وٕانما أمام المسیح ال یوجد فرق بین الجنسین، بل یتحقق 

االختالف في القلب الذي یقسم (المؤمنین) إلى رجال ونساء. فكم من نساء یمتثلن أمام اهللا 
كرجال أقویاء، وكم من رجال یحسبون كنساء متكاسالت؟! أال تعتقد معي أنه یجب أن 

ُیحصى بین النساء والرجال القائلین: "ال أستطیع أن أبیع كل ما لّي وأعطیه للفقراء، وال أقدر 
، أو  أن أقدم خدّي للضارب، وال أن أبارك من یلعنني أو ُأصلي من أجل الُمسیئین إليَّ

]  Ðأحتمل من یضطهدني؟!
على أي األحوال أًیا كان حال نفوسنا یلزمنا أن نسمع لیشوع الحقیقي وهو یتحدث 

معنا، فإن كان رجاًال نسمع لنثبت فیه وننمو إلى قیاس ملء قامته، وٕان كنا نساًء ننصت 

1 Ibid 9:9. 
2 Ibid. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



لكي ینزع تراخینا ویدخل بنا إلى النضوج الروحي، وٕان كنا أطفاًال فلنجري إلیه حتى یرفعنا 
إلى الرجولة الروحیة، وٕان كنا ال نزال غرباء لنقبل إلیه حتى ُیقربنا إلیه ویحملنا فیه إلى أبیه 

السماوي. 
 

  .ألسمع مع عبدك یشوع وعدك بالنصرة
ألقم إلى عاي وأصنع بك كمیًنا إلبلیس. 

هو یخفي لي شباكه، لكنها ال تستطیع أن تصطادني. 
صلیبك فخ له، یسقط ویهلك وال یقوم. 

بك تتحول مملكته إلى دخانٍ . 
بك لن أترك له في داخلي شارد وال منفلت. 

بك ال یعود العدو یدخل قلبي، إذ لیس له فّي شيء. 
  .لتسقط عاي مملكة إبلیس، وأقیم ُرجمة حجارة عظیمة

بروحك الناري أقدم ذبیحة حمِد وتسبیح. 
وینقش وصیتك في أعماقي. 

ألهج في وعودك اإللهیة. 
وتتحول حیاتي إلى سماء جدیدة متهللة، 

ال موضع إلبلیس وأعماله فیها. 
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األصحاح التاسع 

حیلة بني جبعون 
)، لكن 10، 9إذ ملك القسم األوسط (أریحا وعاي) بدأ الزحف تجاه الجنوب (ص 

 بتدبیر حیلة إلقامة عهد مع یشوع ورجاله أسرعواأهل جبعون إذ یقطنون جنوب غرب أریحا 
: الحیلةحتى ال یهلكوا، فسقط یشوع ورجاله معه في شباك 

]. 2-1 هیاج األمم علیهم  [.1
]. 13-3 حیلة بني جبعون   [.2
].  20-14 انخداع یشوع ورجاله   [.3
]. 27-21 إذالل بني جبعون   [.4

 ... . هیاج األمم علیهم1
"ولما سمع جمیع الملوك الذین في عبر األردن في الجبل وفي السهل وفي كل 

ساحل البحر الكبیر إلى جهة لبنان الحثیون واألموریون والكنعانیون والفرزیون والحویون 
 .]2-1الیبوسیون، إجتمعوا مًعا لمحاربة یشوع وٕاسرائیل بصوت واحد" [

عبور نهر األردن لم یكون خاتمة الجهاد بل بدایته، فإذ سمع األمم الساكنون 
 لمحاربه یشوع وٕاسرائیل بصوت واحد، وكان هذا الهیاج یزداد واجتمعوابكنعان هاجوا مًعا 

كلما دخل یشوع والشعب في نصرة جدیدة. هكذا أیها الحبیب دخولنا المعمودیة إنما هو تمتع 
 صارت لنا ال لنفخر بها ونتباحث فیها وٕانما لنستخدمها في جهادنا التي اهللا بإمكانیات

ما وجد یسوع رب المجد ث نتوقع حرًبا أشد وضیقات أكثر. حية، ومع كل نصرة روحيالروحي
لیملك خالل أعضاء جسده یهیج عدو الخیر وكل مالئكته األشرار!  

 فاجتمع الكل مًعا ي على أریحا وعاواستیالئهملقد سمع الملوك بعبورهم األردن 
 مواضع الملوك أنهم في الجبل الوحي یسوع ومملكته. وقد حدد أي ،لمحاربة یشوع وٕاسرائیل

وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبیر إلى جهة لبنان. هذه كلها تكشف عن مقدار هیاج 
الشیاطین كملوك وقوات ظلمة ضد رب المجد یسوع ومؤمنیه، بعضها یقطن في الجبال 

، واألخرى اإلنسان الباطلة والكبریاء الفارغ في العظمة والمتشامخة حیث تبث روح العالیة
 بالیأس وتحطمت بصغر النفس، وجماعه ثالثه انحلت التيتقطن في السهول حیث النفوس 
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 تربكه بأمواجه لكيتقطن عند ساحل البحر الكبیر حیث تدفع النفوس إلى بحر هذا العالم 
وقالقله، أما لبنان فُتشیر إلى روح الترف والتدلیل حیث تفقد النفس جدیتها في الخالص. 

 تتقدم بالحرب حسب لكي األحوال تجتمع هذه جمیعها مًعا ضد النفس المجاهدة، أيعلى 
ظروف كل إنسان وٕامكانیاته، فقد تبدأ الحرب بالكبریاء إن كان اإلنسان متدیًنا وله تاریخ 

. الكل الخطویل في عبادته أو خدمته، وقد تبدأ بالیأس إن رأته في رعب من الخطیة 
یحطم كل مواهبنا وقدراتنا بالفساد. ل الداخليیحارب یشوعنا 

لكن ما یجب علینا مالحظته في سفر یشوع هو أنه لیس فقط تشتد الهجمات بعد 
عبور المعمودیة ونوال نصرات متوالیة، إنما كان یشوع ورجاله هم المتحفزین ضد الشر 

والمقاومین له. فالمسیحي إذ یدرك أن قلبه أرض الموعد الذي یجب أن یملك یشوع الحقیقي 
األسقف علیه لذا ال یكف عن مقاومة كل شر حتى ال یكون له موضع فیه. في هذا یقول 

: [قبل أن یخطئ أدم كان جسدنا ونفسنا كالهما أرض الموعد، لكن بعد الخطیة قیصریوس
صارت أرض الكنعانیین. ما كان مسكًنا للفضائل صار مغارة للصوص فإذ ُطردت الفضائل 
إلى الخارج ملكت الرذائل فینا. على أي األحوال، بمجيء ربنا یسوع المسیح یلزمنا أن نسرع 
ونستعین به لطرد األمم المقاومة. فإن لم ینزع الغضب ال نعطي مكاًنا للصبر، وبالمثل ما 
لم نستبعد الكبریاء والطمع والحسد والخالعة عنا، أي عن أرض الموعد، ال نقدر أن نعد 

مكاًنا فینا للفضائل المقدسة. 
أن لم تنزع بمعونة اهللا الرذائل من داخلك، أى من أرضك التى تقدست بنعمة 

المعمودیة ال یمكنك قبول كمال المیراث الموعود به. حًقا توجد في داخلنا عروش الرذائل 
تهاجم النفس على الدوام بال توقف، الكنعانیون الروحیون في داخلنا یشنون حرًبا یومیة 

ضدنا. وٕاذ یعرف الرسول هذا یقول: "الجسد یشتهى ضد الروح، والروح ضد الجسد" (غال 
). لهذا یلزمنا أیها األحباء أن نتأمل كیف نعمل ونسهر ونثابر في األعمال الصالحة 17: 5

.] Ï، فنتحرر من الحربأرضناحتى نقتلع كل األمم الرذیلة عنا، من 

 ... . حیلة بني جبعون2
شعر بنو جبعون بالخطر یحدق بهم فقد اقترب یشوع وشعب اهللا إلیهم، وسمعوا 

بالیة عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بكل ما فعله اهللا معهم لذلك دبروا حیلة إذ "

1 Sermon 116 A:1. 
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لحمیرهم وزقاق خمر بالیة مشققة ومربوطة ونعاًال بالیة ومرقعة في أرجلهم وثیاًبا رثة علیهم 
وكل خبز زادهم یابس قد صار فتاًتا، وساروا إلى یشوع إلى المحلة في الجلجال وقالوا له 

ولرجال إسرائیل: من أرض بعیدة جئنا، واآلن اقطعوا لنا عهًدا... هوذا خبزنا سخًنا تزودناه 
من بیوتنا یوم خروجنا لكي نسیر إلیكم وها هو اآلن یابس قد صار فتاًتا، وهذه زقاق الخمر 

-4التي مألناها جدیدة هوذا قد تشققت، وهذه ثیابنا ونعالنا قد بلیت من طول الطریق جًدا" [
13 .[

لقد أدرك بنو جبعون ما أدركته راحاب الزانیة، وأراد الكل الخالص إذ رأوا یّد اهللا 
 ارتفعواالقویة تعمل لحساب شعبه، أما بنو جبعون لم یبلغوا لما بلغته راحاب، وٕان كانوا قد 

 راحاب باإلیمان لیس فقط أن تخلص هي وأهل استطاعتعن بقیة األمم المحیطة بهم. لقد 
 وٕانما أن تدخل إلى العضویة الكنسیة، لتمثل كنیسة العهد الجدید القادمة ،بیتها من الموت

 في اسمهامن األمم كعروس مقدسة وبتول للرب. لقد صار لها الشرف العظیم أن ُیسجل 
سلسلة نسب السید األمر الذي لم ینعم به كثیر من المؤمنات العظیمات، وحسبها الرسول 

). أما بنو جبعون فبالخوف مع المكر خلصوا من 31: 11بین رجال ونساء اإلیمان (عب 
الموت، لكنهم دخلوا وسط الشعب كعبید یحتطبون حطًبا ویسقون ماًء لكل الجماعة ولبیت 

). حًقا إنهم لم یبادوا كبقیة األمم لكنهم لم یقدروا أن یرتفعوا إلى مجد 23، 21: 9اهللا (یش 
راحاب. هم سلكوا بروح الخوف والمكر، أما هي فبروح اإلیمان والحب. هم التصقوا بكل ما 

قاق خمر بالیة مشققة ومربوطة ونعال بالیة ومرقعة وثیاب زهو قدیم وباٍل من خبز یابس و
 قلبها معهما إلى فوق السطح بین عیدان الكتان وارتفعرثة، أما هي فالتصقت بالجاسوسین 

(النقاوة) وأوصتهما أن یسیرا على الجبال ولیس في الودیان المنحطة. وكأن بني جبعون 
حتى في التصاقهم بشعب اهللا كانوا مرتبطین بأمور العالم البالیة، أما راحاب فارتفع قلبها 

إلى السماویات إلى الحیاة العلویة النقیة. بمعنى آخر صار بنو جبعون مثاًال لإلنسان الذي 
یعبد اهللا خوًفا لئال یفقد البركات الزمنیة ویعیش في ضیاع أما راحاب فتمثل اإلنسان الذي 

یلقي شهوات جسده القدیمة تحت قدمیه، خالًعا إنسانه القدیم بكل أعماله طلًبا للمجد األبدي، 
وٕاشتیاًقا للتشبه باهللا نفسه، لقد استخدم بنو جبعون المكر على أوالد اهللا لینعموا بالحیاة 

 الكثیر من البركات، أما راحاب فإنها وٕان كانت قد سلكت بالكذب أفقدهمالزمنیة األمر الذي 
مع رسل ملك أریحا وبمكر. األمر الغیر مستحب لكنها كانت صریحة وواضحة في تعاملها 

مع أوالد اهللا. 
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أن بني جبعون یمثلون أدنى درجات اإلیمان وأقل نوس يالعالمة أوریجیرى 
: 14المتمتعین بالمجد، إذ یعلق على هذا األصحاح هكذا: ["في بیت أبي منازل كثیرة" (یو 

). ففي قیامة األموات تكون األجساد الممجدة مختلفة فیما بینها، فإنه "لیس كل جسد 2
جسًدا واحًدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطیر آخر وأجسام 

سمویة وأجسام أرضیة، لكن مجد السمویات شيء ومجد األرضیات آخر. مجد الشمس 
). كم من تشبیهات أخرى 41-39: 15 كو 1شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر" (

 فیما بین الذین یحصلون على الخالص! ففي اعتقادي اختالف وجود إلظهارمختلفة قدمت 
أن هؤالء الجبعونیین یمثلون الذین ینالون القلیل من مجد الخالص، األمر الذي ال ینزع 

اللوم والمذمة عنهم. أنظر كیف ُحكم علیهم أن یصیروا محتطبي حطًبا ومستقي ماء 
للجماعة ولبیت الرب، ألنهم صنعوا خدعة، جاءوا بنعال بالیة ومرقعة في أرجلهم وثیاب رثة 
وكان خبز زادهم یابًسا قد صار فتاًتا، جاءوا لیروا یشوع... ولم یطلبوا منهم سوى الخالص 

 تعلیقه موضًحا أن بني جبعون یشیرون إلى العالمة أوریجینوس]. ویكمل Ïالجسدي
المؤمنین باهللا وأعماله الخالصیة لكنهم ال یترجمون هذا اإلیمان إلى حیاة عملیة یعیشونها إذ 

یقول: [یوجد في الكنیسة مسیحیون مؤمنون حقیقیون، یؤمنون باهللا وال یناقشون وصایاه 
ویتممون واجباتهم الدینیة ویشتهون الخدمة، لكنهم في سلوكهم وحیاتهم الخاصة لیسوا أنقیاء 

). إنهم كالجبعونیین الذي یرتدون 9: 3بل دنسین؛ لم یخلعوا اإلنسان العتیق مع أعماله (كو 
ثیابهم القدیمة ونعالهم البالیة. إنهم یؤمنون باهللا ویظهرون احتراًما نحو خدام الرب والكنیسة، 
لكنه ال توجد فیهم أي عالمة لإلصالح أو التجدید الداخلي في سلوكهم. هؤالء یریدون من 

الرب یسوع أن یهبهم الخالص، لكن هذ الخالص ال یجنبهم عالمات العار الذي یقع 
 نجد صورة مشابهة لهذه الفئة من الشعب، فهو یتحدث Ðعلیهم. في الكتاب المسمى بالراعي

عن الشجرة التي ال تنتج ثماًرا لكنها تحمل الكرمة التي تأتي بعنب كثیر. فالشجرة مجدیة، 
لكن یبدو أن دورها هام ونافع إذ تخدم الكرمة! هكذا في قصة الجبعونیین، نجدهم ال 
یخلعون اإلنسان العتیق بكل أعماله ومع هذا فهم یقومون بخدمة القدیسین (احتطاب 

الحطب واستقائهم ماءً )، مما یجعل لهم أهمیة. بهذا یتقبلون الخالص من یشوع حسب العهد 
بعونیین. وال نرید جالذي قطعه معهم. أما نحن فال نرید أن نتقبل الخالص هكذا على مثال ال

1 In Jos. Hom 1:10. 
Ð (من رجال القرن الثاني) لألب هرماس. 
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أن نكون من محتطبي الحطب أو مستقي الماء، بل نكون إسرائلیین بحق. ننعم بالمیراث، 
]. Ïویكون لنا نصیًبا في أرض الموعد

 ... . انخداع رجال یشوع3
"فأخذ الرجال من زادهم، ومن فم الرب لم یسألوا. فعمل یشوع لهم ُصلًحا، وقطع 
لهم عهًدا إلستحیائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهایة ثالثة أیام... سمعوا أنهم 

. ]16-14قریبون إلیهم وأنهم ساكنون في وسطهم" [
للمرة الثانیة یسقط یشوع ورجاله في ذات الخطأ وهو التصرف دون طلب مشورة 
اهللا. حًقا لقد شك اإلسرائیلیون في أمر بني جبعون، وكان یمكنهم أن یستشیروا اهللا، لكنهم 

لعلك ساكن في اكتفوا باستخدام الحكمة البشریة، إذ دخلوا معهم في حوار، قائلین لهم: 
من فم ... وجاءتهم اإلجابة من أفواه البشر، لكنهم "]7وسطي وكیف أقطع لك عهًدا؟!" [

. اعتمدوا على الفكر البشري دون االلتجاء إلى اهللا فانخدعوا! ]14الرب لم یسألوا" [
 باإلیمان والطاعة هللا أن استطاعوافي الموقعة األولى، إذ دخلوا في لقاء مع أریحا 

 بها كقریة صغیرة استهانوا بعاي التقوایحطموا حصونها الضخمة، وفي الموقعة الثانیة إذ 
 حتى تقدسوا وانهارواغیر محصنة وقلیلة العدد، وباتكالهم على ذراعهم البشري سقطوا 

وأطاعوا اهللا فغلبوها. أما هنا ففي "موقعة الخداع" حیث یتظاهر العدو كصدیق یطلب 
الدخول في عهد، أمام هذه الحیلة سقط الجبابرة غالبوا أریحا وعاي. لهذا یقول الرسول 

بولس: "ولكني أخاف أنه كما خدعت الحیة حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة 
). ویقول القدیس یوحنا: "ال تصدقوا كل روح، بل ِإمتحنوا 3: 11 كو 2التي في المسیح" (

). 1: 4 یو 1وا إلى هذا العالم" (جاألرواح هل هي من اهللا، ألن أنبیاء كذبة كثیرون قد خر
كثیًرا ما تحدث آباء الكنیسة عن خداعات العدو ومكره حتى نحذره؛ تارة یظهر 

عنیًفا وقوًیا وصاحب سلطان ومحاط بأسوار ضخمة كأریحا حتى یرهبنا فنیأس، وتارة 
یتصاغر جًدا في أعیننا لكي نستهین به كعاي وال نستعد روحًیا لمالقاته، وثالثة یبدو 

كصدیق أو حتى كمالك نور لكي یخدعنا وندخل معه في عهود كما فعل بني جبعون. 
طان قد فقد شراسته، ولهذا فحین ُیمالقك یجب أن ي[ال تظن الشالقدیس ُأغسطینوس: یقول 

]. كما یقول: [هوذا المجرب یأتیني في شكل مالك نور، لكنه باطًال Ðتزید خشیتك منه

1 In Jos. Hom 10:1. 
Ð  234خواطر فیلسوف في الحیاة الروحیة، ص. 
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]. وأیًضا Ïیحاول أن یخدعني ألنك أنت توبخه، إذ تهبني قدرة على ادراك ضیاء نور إلهي
یقول: [أنه عدو ماكر ومخادع، بدون نورك ال یمكننا ادراك طرقه الملتویة، وال معرفة أشكال 

، تارة نراه هنا وتارة هناك تارة یظهر كحمل وأخرى كذئب، تارة یظهر كنور المتعددةوجهه 
وأخرى كظالم، یعرف كیف یتغیر ویغیر خططه مع تغیر ظروف اإلنسان وأوقاته وأماكنه. 

فلكي یخدع المتعبین یحزن معهم، ولكي یجتذب القلوب یلوث أجواء فرحهم، ولكي یقتل 
الحارین في الروح یظهر لهم في شكل حمل، ولكي یفترس ذوي الحیاء یتحول إلى ذئب... 

من یقدر أن یمیز طرق مكره المختلفة؟! من یقدر أن یكتشف دائًما ذاك المتنكر خفیة؟! من 
ذا الذي أحصى عدد أنیابه المرعبة؟! سهامه یخفیها في جبعته، وحیله یخبئها إلى اللحظة 
المناسبة للسقوط. إلهي، یا من أنت هو رجائي، بدون نورك الذي نعاین به كل شيء علینا 

]. Ð اكتشاف مناورات الشیطان وحیله!
من القدیس یوحنا الذهبي الفم  صدقهم وحلف لهم، لهذا یحدثنا إذلقد أخطأ یشوع 

 القسم، قائالً : [حًقا كان هذا القسم فًخا من الشیطان!... لیتنا نفلت من كل شرك استخدام
]. Ñومن كل فخ شیطاني

انتقد یشوع لتصدیقه الرجال بسرعة دون استشارة القدیس أمبروسیوس ومع أن 
اهللا، لكنه رأى في تصرفه عالمة طیبة قلبه، إذ حكم علیه حسب قلبه البسیط. إنه یقول: 

[من یقدر أن یجد خطأ في القدیسین في هذا األمر؟ إنهم یظنون أن اآلخرین یحملون ذات 
المشاعر التي لهم، ویفترضون أن لیس فیهم من یكذب، ذلك ألن الصدیق هو في صحبتهم 
على الدوام. ال یعرفون ما هو الخداع، وبفرح یصدقون الغیر، ألنهم هم أنفسهم صادقون. ال 

یتسرب الشك إلیهم في اآلخرین فیما هم لیسوا علیه... لیتنا ال نلوم فیه سرعة تصدیقه بل 
]. Òبالحري نمدح صالحه

 یشوع ورجاله حیلة بني جبعون بعد ثالثة أیام، وأدركوا أنهم قریبون منم اكتشف
جًدا وأنه ساكنون في وسطهم. نعود إلى سّر األیام الثالثة التي كثیًرا ما تحدثنا عنه في هذا 

السفر كما في األسفار السابقة، فخالل إیماننا بالثالوث القدوس تنفضح حیل إبلیس 
وخداعاته. عندما نقبل اهللا كأب لنا ندخل إلى أحضانه األبویة بثبوتنا في إبنه الوحید 

Ï  16مناجاة .
Ð17ناجاة  م .

3 In Acts hom. 13. 
4 Duties of Clergy 3:10. 
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كأعضاء جسده المقدس، خالل عمل روحه القدوس فینا بالمعمودیة كما في التوبة إلخ... ال 
یقدر العدو أن یخدعنا وال أن یحسب قلبنا من أبینا السماوي. إیماننا العملي الّحي، وتمتعنا 

بسّر الثالوث ال كفكر فلسفي أو عقیدة ذهنیة وٕانما كسّر شركتنا معه یحمینا من كل هجمات 
شیطانیة. واألیام الثالثة أیًضا ُتشیر إلى سّر قیامتنا مع المسیح حیث ُندفن معه أیًضا ثالثة 
أیام لنقوم معه. فاإلنسان الذي له الحیاة المقامة في الرب وینعم ببهجتها یحیا دوًما فوق كل 

حیل العدو وخداعاته! 
إذن لنهرب من خداعات بني جبعون بقبولنا الثالوث القدوس كسّر حیاة لنا، 

وتمتعنا بالحیاة المقامة في المسیح یسوع ربنا القائم من األموات. 

 ... . إذالل بني جبعون4
"إننا قد حلفنا إذ قطع إسرائیل عهًدا مع بني جبعون، قال الرؤساء لكل الجماعة: 

لهم بالرب إله إسرائیل، واآلن لن نتمكن من مسهم...، یحیون ویكونون محتطبي حطًبا 
"لماذا لقد استدعى یشوع رجال بني جبعون، وقال: ومستقي ماء لكل الجماعة" 

خدعتمونا...؟! فاآلن ملعونون أنتم، فال ینقطع منكم العبید ومحتطبو الحطب ومستقو 
 ].23-19الماء لبیت إلهي" [

 راحاب وأهل بیتها، لكن كّل فاستحیالقد اضطر یشوع أن یستحییهم كما سبق  
 أنتم فال ینقطع منكم العبید" ألنهم جاءوا إلیهم نأخذ قدر إیمانه، هؤالء بقوا كعبید: "ملعونو

عن خوف، أما هي فبقت كعضوة من إسرائیل الجدید إذ قبلت رسالته بالحب، حًقا لقد صار 
 علیهم القول: وانطبقمن جبعون من یستقون الماء لبیت اهللا، فنالوا كرامة عوض الموت، 

سًما عالمة ا"عوًضا من الشوك ینبت سرٌو، عوًضا عن القرِیس یطلع آُس، ویكون للرب 
). 13: 55أبدیة ال تنقطع" (إش 

 من الدخول إلى اإلیمان على مستوى بني العالمة أوریجینوسأخیًرا یحذرنا 
جبعون فنحیا كعبید نحتطب حطًبا ونستقي الماء عوض أن نكون على مستوى األبناء هللا، 

العاملین إرادته، والسالكین بروحه متشبهین به. یقول: [لو كان إیمان واحد من الشعب 
 أمام الكاهن وتكریم خّدام الرب واالشتراك في تجمیل واالنحناءمحدوًدا بحضوره الكنیسة 

الهیكل والكنیسة دون أن یصنع شیًئا الصالح سلوكه، وتصحیح عاداته، فیدفن الشر، 
ویمارس الحیاة الطاهرة، ویضبط غضبه وطمعه واشتهاء ما لغیره ویبتعد عن النمیمة والسب 
واإلدانة الهدامة، فإن مثل هذا ینسبه الرب إلى بني جبعون... إنني أتوسل إلیكم كسفراء عن 
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) أنه مادام یوجد وقت وٕامكانیة للتصحیح فلتجاهدوا ولتسرعوا بإلقاء 20: 5 كو 2المسیح (
الثیاب البالیة والنجاسات التي ال تلیق بحریة اإلسرائیلیین (الجدد). أترید أن تعرف عظمة 

هذه الحریة؟ حسب الشریعة ال یمكن لخادم عبراني أصبح عبًدا أن یبقى هكذا في العبودیة 
)، إذ 2: 21أكثر من ست سنوات، ففي السنة السابعة تأمر الشریعة برده إلى الحریة (خر 

تهتم الشریعة بالحریة. فلو أخذنا هذا النص بمعناه الروحي نجد أن الخادم العبراني إنما هو 
أنت، إذ سقطت في العبودیة التي قال عنها الكتاب: "من یفعل الخطیة فهو عبد للخطیة" 

) هذه العبودیة ال تسقط تحتها النفس العذراء الكاملة، إنما یسقط فیها النفس 34: 8(یو 
المتراخیة الطفلة، فإن كنت أنت هو الخادم العبراني الذي نلت المعمودیة في الكنیسة ثم 

 یشیر إلى الوصایا (اإلنجیلیة)، فیلیق بك أن تسترد 7عدت فسقطت كعبد للخطیة فإن رقم 
 یشیر 7الحریة سریًعا في سبع سنوات، أي خالل الوصایا، وال تكن بعد عبًدا. إن كان رقم 

)، فمادمت تشتهي ما على 31: 1 یشیر إلى تكوین العالم (تك 6إلى الوصایا فإن رقم 
)، فإنك حتًما تعیش عبًدا للخطیة. 5: 8)، وتهتم بما للجسد "العالم" (رو 2: 3األرض (كو 

، فإنك تطلب حریتك وترجع إلى شرف أبیك... إني أسألك: إن كنت ابًنا 7أما إذ بلغت رقم 
لعائلة من طبقة عالیة فهل ترید أن تكون عبًدا لهذا العالم؟ بال شك تقول: ال... فإن كان ال 

یوجد في هذه الحیاة من یرید أن یبقى عبًدا بل الكل یشتهي الحریة والغنى والشرف، لیس 
فقط لنفسه بل لآلخرین... لذلك یجب علینا كما قال القدیس یوحنا أن نعمل أعمال أبینا 

)، ویكون لنا 15: 8)، حتى نكون أهًال لروح التبني (رو 4: 9الذي أرسلنا مادام نهار (یو 
موضًعا مع أوالد اهللا، لكي یتمجد اهللا في كل شيء بیسوع المسیح الذي له المجد والسلطان 

].  Ï)11: 4 بط 1إلى أبد األبد آمین (
 

  لماذا ارتجت األمم، وتفكرت الشعوب في الباطل؟
كثیرون قاموا علّي، كثیرون یقولون لنفسي: ال خالص له بإلهه. 
هوذا العدو ال یكف عن مقاومته لي. ألرجع إلیك یا أیها القائد. 

إن تقدم كأسٍد لیفترسني، فأنت األسد الخارج من سبط یهوذا لتخلصني! 
وٕان تقدم كحیة مخادعة، فأنت تقود حیاتي، فال یتسلل العدو إليّ ! 

تجلیك یحطم قوة إبلیس، ویفسد خططه وخداعته! 

1 In Jos. Hom. 10: 3. 
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أنت نصرتي وخالصي ومجدي! 
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األصحاح العاشر 

ضرب الخمس ُملوك 
 على أریحا وعاي، وعقد استولىإذ سمع أدوني صادق ملك أورشلیم أن یشوع قد 

مة صلًحا معه أرسل إلى الملوك المحیطین به وأتفق يبنو جبعون أصحاب المدینة العظ
برون ویرموت ولخیش وعجلون على ضرب ح في أورشلیم ون ملوك األموریین الذيةالخمس

جبعون، فاستغاث أهل جبعون بیشوع الذي خلصهم من هؤالء الملوك واستولى على مدنهم 
وكل منطقة الجنوب. 

]. 6-1 جبعون والملوك الخمس  [.1
]. 10-7 االستغاثة بیشوع   [.2
]. 11 سقوط حجارة برد   [.3
]. 14-12 إطالة النهار    [.4
]. 23-15 الملوك في مغارة   [.5
]. 27-24 الفتك بالملوك    [.6
]. 43-28 على مدن الجنوب  [االستیالء .7

 ...  جبعون والملوك الخمس.1
إن كان بنو جبعون یمثلون صغار النفوس من المؤمنین، الذین یشتركون في 
العبادة المسیحیة لكنهم لم یخلعوا بعد أعمال اإلنسان العتیق، فأن هؤالء یتعرضون لنوع 
معین من الحرب الروحیة أال وهي حرب الحواس الخمسة وهیاجها ضدهم. وكأن الملوك 

الخمسة الذین ثاروا ضد جبعون یشیرون إلى هذه الحرب التي یتعرض لها الضعفاء، هؤالء 
الذین كانوا أصدقاء لجبعون وصاروا أعداء لها مجرد عقد معاهدة صلح مع یشوع. یقول 

[عندما تدخل نفس بشریة في عهد مع كلمة اهللا (یشوع) یجب أال تشك العالمة أوریجینوس: 
في قیام أعداء ضدها للحال، بل وینقلب أصدقاء الماضي إلى أعداء لها. ال تتوقع هذا من 
ناحیة الناس فحسب بل وبكل تأكید یحدث من جهة قوى الشر واألرواح الشریرة التي تنزل 

إلیها لمحاربتها. هكذا عندما یبحث اإلنسان عن الصداقة مع یسوع، فلیعلم أنه یجب أن 
 یؤید الرسول بولس ذلك بقوله: "جمیع الذین یریدون أن یعیشوا ،یحتمل جفاء الكثیرین
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). وأیًضا یقول الحكیم: "یا ُبني إن 13: 3 تي 2بالتقوى في المسیح یسوع یضطهدون" (
). إًذا ال یزال سكان جبعون 1: 2تقدمت لخدمة الرب فأعدد نفسك للتجربة" (إبن سیراخ 

محاصرین حتى الیوم بسبب دخولهم في عالقة عهد مع یشوع، مهما كان ضعفهم حتى وٕان 
كانوا محتطبي حطًبا ومسقي ماء. هذا یعني أن أي إنسان في الكنیسة حتى وٕان كان 

األخیر فإنه بتعرض لعدوان الملوك الخمسة مادام في عالقة مع یسوع. ومع أن سكان 
جبعون هكذا ضعفاء (وعبید) لكنهم لیسوا ُمهملین وال ُمحتقرین من قبل یشوع أو الرؤساء... 

الذین یسندون ضعفهم. ألیس األمر ال یزال هكذا عندنا، إذ یوصي الرسول قائالً : "شجعوا 
). هذه هي طریقة یشوع 14: 5 تس 1صغار النفوس، إسندوا الضعفاء، تأنوا على الجمیع" (

. ال بقوة في النضال اسمهمع رؤساء جنوده، إذ یسندون من تحاربهم قوى الشر ألجل 
].  Ï]14-12فحسب، وٕانما ُیطیل نهارهم ویضیف من مدة النور مؤخًرا دخول الظلمة [

 عن هیاج الملوك الخمسة على النفوس التي العالمة أوریجینوس بعد أن تحدث 
دخلت مع یشوع الحقیقي في مصالحة، مؤكًدا مساندة یشوع ورجاله لها حتى إن التزم األمر 

أن یطول النهار ویتأخر اللیل، تحدث عن المعنى الرمزي لهؤالء الملوك، قائالً : [لنرى ما 
هو معنى الملوك الخمسة؟... قلنا مراًرا أن للمسیح نوعین من النضال: نضال خاص 

 إذ یقول بنفسه: "فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل ،بالقدیسین مثل بولس وأهل أفسس
مع الرؤساء مع السالطین مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في 

)؛ أما بالنسبة للذین هم أقل قوة والذین مازالت لهم أخطائهم فهؤالء 12: 6السماویات" (أف 
ائل وسقطات الجسد. أظن أن ذیكون نضالهم ضد اللحم والدم، إذ ال یزالون محاصرین بالر

هذا هو المقصود في هذا النص. فقد قلنا أن الخمسة ملوك قد أعلنوا الحرب على سكان 
جبعون، الذین حسب اعتقادنا یرمزون إلى المسیحیین غیر الكاملین. هؤالء محاصرون 

بخمس ملوك، الذین یرمزون إلى الحواس الخمس لجسد اإلنسان: النظر والسمع والمذاق 
واللمس والشم. فاإلنسان ال یسقط في الخطیة إالََّ◌ خالل هذه الحواس. هكذا ُتقارن الحواس 

 .]Ðالخمس بالملوك الخمسة الذین یحاصرون سكان جبعون، أي الذین یعبدون الجسد

. االستغاثة بیشوع... 2

1 In Jos. Hom 11:2. 
2 Ibid 11:4. 
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"فأرسل أهل جبعون إلى یشوع إلى المحلة في الجلجال، یقولون: ال ترخ یدیك 
 علینا جمیع ملوك األموریین اجتمععن عبیدك. أصعد إلینا عاجًال وخلصنا وأعنا، ألنه قد 

والساكنین في الجبل. فصعد یشوع من الجلجال هو وجمیع رجال الحرب معه وكل جبابرة 
 .]7-6البأس" [

عن إمكانیة اإلنسان، أنه قادر أن یروض الوحوش القدیس أغسطینوس یتحدث  
المفترسة لتخضع له وتطیعه فیستأنس بها، لكنه عاجز تماًما عن أن یروض نفسه خاصة 

. فإن كان الملوك الخمسة یشیرون إلى الحواس الثائرة في اإلنسان الداخلي، فلیس Ïلسانه
من یقدر أن یروض هذه الوحوش المفترسة إالَّ یشوع الحقیقي، خالق الحواس ومقدسها! لیس 

 عنهم Ðهناك طریق للخالص إالَّ أن یستغیث بنو جبعون بیشوع الذي في الجلجال لیدحرج
عارهم وینزع عنهم كل ضعف.  

لیست نفوسنا إذن تئن من نیران حرب شهوات الجسد، إن كان بالنظر أو خالل 
اللمس أو بأي حاسة تلجأ إلى یشوعنا الحقیقي، تصرخ إلیه لكي یصعد إلینا عاجًال 

ویخلصنا ویعیننا. هو الذي خلق حواسنا، قادر وحده أن یقدسها، ویردها عن إنحرافها عن 
 الصالة كعالج ضد هذه القدیس جیرومهدفها، ویطفئ لهیب الشهوات عنها. لهذا یقدم لنا 

القدیس یوحنا ]. ویؤكد Ñالشهوات: [الصالة تطفئ نار النفس وهكذا أیًضا الثقة بالرب
[عندما نكون غیر قادرین على الصالة ضد الخلیقة الشریرة (الشیاطین) فإنها تثیر الدرجي: 

]. Òهجوًما ضدنا
أن نلجأ إلى ربنا یسوع المسیح عندما نشعر بثقل القدیس یوحنا الدرجي ینصحنا 

الحرب، خاصة حرب الزنا، دون اإللتجاء إلى المباحثات والمجادالت مع العدو. [ال تظن 
أنك تقدر أن تغلب شیطان الزنا بالمباحثات والمجادالت، فمن ُیصمم على مقاومة (شهوات) 

جسده والتغلب علیها، هكذا إنما یحارب باطًال، فإنه إن لم یدمر اهللا بیت (شهوات) الجسد 
ویقیم بیت النفس یكون سهر اإلنسان وصومه باطلین... قدم للرب ضعف طبیعتك، مدرًكا 

]... Óتماًما عجزك وعدم قدرتك، فتقبل منه عطیة العفة غیر المدركة

1 Sermons on N.T Lessons. 
Ð ألن جلجال تعني دحرجة. 

3 On Ps. Hom 33. 
4 Ladder 15: 80. 
5 Ibid 15: 24-26. 
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 ... . سقوط حجارة برد3 
"ال صعد یشوع للحرب ضد هؤالء الملوك وكان الرب نفسه یشدده، قائًال له: 

. ]8تخفهم، ألنّي قد أسلمتهم. ال یقف رجل منهم بوجهك" [
ة عظیمة في بصعد إلیهم بغتة طول اللیل، والرب نفسه أزعج العدو وضربه ضر

جبعون وطرده في طریق عقبه بیت حورون، وضربه إلى عزیقة وٕالى مقیدة... وبینما كان 
العدو هارًبا من أمام إسرائیل وهو منحدر بیت حورون رماه الرب بحجارة برد عظیمة من 

السماء فكان القتلى بالحجارة أكثر من القتلى بالسیف. كأن الغلبة على هؤالء الملوك تحققت 
بأمرین السیف وبحجارة البرد النازلة من السماء. فإن كان هؤالء الملوك یشیرون إلى الحواس 

الخمس التي تدنست وصارت في حالة حرب ضد اإلنسان الداخلي، فلكي نغلب یلزمنا أن 
نبتر بسیف الروح كل شر فال یكون له بعد وجود في حواسنا، كما نحتاج إلى حجارة البرد 
السماویة التي ینزل بها الروح على الحواس فیطفئ لهیب الشر فیها، واهًبا إیاها برودة فیما 
هو أرضي لتلتهب من جدید نحو ما هو سماوي. إن حجارة البرد قاتلة لمحبة األرضیات، 

لكنها نازلة من السماء لكي ترتفع بالحواس إلى ما هو سماوي. 

 ... . إطالة النهار4
إذ غلب یشوع األموریین طلب من اهللا أن یؤجل حلول اللیل حتى تكمل النصرة، 

یا شمس دومي على جبعون، وعلى قمر وادي أیلون" فدامت الشمس ووقف القمر قائالً : "
حتى ِإنتقم الشعب من أعدائه. ألیس هذا مكتوًبا في سفر یاشر: "فوقفت الشمس في كبد 
السماء ولم تعجل للغروب نحو یوم كامل، ولم یكن مثل ذلك الیوم قبله وال بعده سمع فیه 

. ]14- 12الرب صوت إنسان، ألن الرب حارب عن إسرائیل" [
اعتقد بعض المفسرین أن المعركة كانت حامیة الوطیس لدرجة أنه خیل لبني 

. لكن واضح من كلمات الوحي أن الشمس قد Ïإسرائیل أن النهار كان أطول من المعتاد
تأخر غروبها مستشهًدا بذلك من سفر یاشر، وواضح أن هذا السفر أو الكتاب لیس سفًرا من 
أسفار الكتاب المقدس، لكنه سفر غالًبا سجله رجل علماني أحب الشعر واألدب، فیه سجل 
بعض األحداث الهامة الدینیة والزمنیة، وٕاذ شاهد تأخر غروب الشمس أو سمع عنها سجل 

ذلك في قصیده ضمنها كتابه. وكأن كاتب سفر یشوع یستشهد بهذا الحدث العجیب بكتابات 

Ï 1069 قاموس الكتاب المقدس، ص. 
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ت ورجل علماني. ومما یجدر مالحظته أن التاریخ أیًضا یشهد بحوادث مماثلة. یقول هیرود
أن كهنة المصریین أطلعوه على وثائق تتحدث عن یوم أطول من المعتاد. وتفید الكتابات 
الصینیة أنه كان هناك یوم مماثل لهذا في عهد إمبراطورهم یو، وهو معاصر لیشوع، وفي 

 السنین، وهي نفس السنة التي كانت ىالمكسیك وثائق تثیت أن یوًما طویًال حدث في ِإحد
. Ïیوالّي فیها یشوع حروبه

في هذا الحدث صورة رمزیة لعمل یشوع الحقیقي في العالمة أوریجینوس یرى 
حیاتنا حیث یطیل نهارنا للعمل من أجل خالصنا ویؤجل لیل الظلمة حتى ال یفتك بنا 
العدو. یقول: [نّود إن أمكن إظهار كیف نشر الرب یسوع النور وأطال النهار خالص 
النفوس وٕابادة قوى الشر. منذ جاء المخلص كانت نهایة العالم قد حانت، إذ كان یقول 

). لكنه أجّل یوم النهایة ومنع ظهوره. 17: 4وات" (مت ا السماقترببنفسه: "توبوا ألنه قد 
 فأعطیك األمم اسألني قال: "،ألنه إذ رأى اهللا اآلب أن خالص األمم ال یتحقق إالَّ بیشوع

). فإلى أن یتحقق وعد اآلب هذا وتنموا 2میراثًا لك وسلطانك إلى أقصي األرض" (مز 
الكنائس یضم األمم وجمیع الصالحین إلیها، وحتى یخلص كل إسرائیل یطول النهار وتتأخر 

نهایته. فالشمس ال تغیب قط بل تشرق على الدوام، أي شمس البر الذي یبعث نور الحق 
في قلوب المؤمنین. ولكن عندما یكمل عدد المؤمنین یأتي الوقت الشریر، الجیل األخیر 

الذي فیه تفتر محبة الكثیرین بسبب تصاعد األنانیة وانعدام البر، عندئذ ال یتبقى إالَّ 
). نعم اهللا نفسه یعرف إطالة األیام في 22: 24مؤمنون قلیلون عندئذ تقصر األیام (مت 

زمن الخالص وتقصیر الزمن في وقت الشدائد والضیاع وأما بالنسبة لنا فلیتنا نسیر بأمانة 
]. Ðفي وضوح النهار ونعمل أعمال النور مادمنا نحظى بالنهار ویطول بنا وقت النور

: [بینما نحن نحارب ضد أعدائنا "ضد العالمة أوریجینوسمرة أخرى یقول 
الرؤساء مع السالطین مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في 

). ال یكف شمس البّر عن مصاحبتنا، إذ ال یتركنا قط. إنه ال 12: 6السماویات" (أف 
)، لیس معنا لفترة 20: 28یتعجل الغروب، إذ یقول بنفسه: "ها أنا معكم كل األیام" (مت 

 الدهر حتى ننتصر على أعدائنا انقضاءیوم مضاعف فحسب وٕانما كل األیام إلى 
.] Ñ(الشیاطین)

Ï 1069 المرجع السابق، ص. 
2 In Jos. Hom 10:3. 
3 Ibid 1:5. 
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على أي األحوال فإن ما حدث یعلن عمل اهللا العجیب خالل خدامه، وكما یقول 
 [إن كانت الشمس قد توقفت في جبعون، والقمر في وادي القدیس أثناسیوس الرسولي:

 نون، بل عمل الرب الذي سمع الصالة، هذا الذي ابنإیلون إالَّ أن هذا العمل لیس عمل 
.] Ï)45: 27 البحر، وعلى الصلیب جعل الشمس تظلم (مت انتهر

 ... . الملوك في مغارة5
"فهرب أولئك الخمسة ملوك واختبأوا في مغارة مقیدة... فقال یشوع: دحرجوا 

حجارة عظیمة على فم المغارة وأقیموا علیها رجاًال ألجل حفظهم. وأما أنتم فال تقفوا بل 
إسعوا وراء أعدائكم وأضربوا مؤخرهم. ال تدعوهم یدخلون مدنهم، ألن الرب إلهكم قد 

. ]19-16أسلمهم بیدكم" [
لماذا اختبأوا في مغارة في مقیدة؟ إن كان هؤالء الملوك الخمسة یشیرون إلى 

تدنیس الحواس أو هجوم حرب الحواس ضد المؤمنین، فإن هذه الحرب غایتها أن تدخل 
باإلنسان إلى المغارة، أي تنزل به إلى أعماق األرضیات لتحبسه فیها، فال یقدر أن ینطلق 

[المغارة هي مكان منحوت في عمق العالمة أوریجینوس: إلى السماویات. وفي هذا یقول 
األرض، فإن كنا نتكلم على حواس اإلنسان المنشغلة باألرضیات وال تهتم إالَّ بما یشتهیه 

.] لهذا یلیق بنا Ðالجسد دون خدمة اهللا یمكننا أن نقول بأن حواسه مختبئة في عمق األرض
أن نتحرر من سلطان هؤالء الملوك لیحتل یسوع المسیح مكانهم، فال ندخل إلى المغارة بل 

نرتفع إلى الحیاة السماویة. 
حرب هؤالء الملوك قدیمة قدم اإلنسان، فقد جاءت الحیة تتسلل زاحفة على 

األرض لكي تسحب قلب حواء إلى المغارة عوض أن یرتفع نحو األبدیات... ولم یكن ممكًنا 
القدیس للشیطان أن یأسر قلبي آدم وحواء لو لم ینزال إلى الرضیات ویشتهیا الزمنیات. یقول 

[الحیة تمثل الشهوات الجسدیة التي تجعل البشر یزحفون على  األرض، : سأمبروسیو
]. ویقول Ñ)، یأكلون ما هو ترابي19: 3هؤالء الذین إلههم بطنهم ومجدهم في خزیهم (في 

[أنظروا أیها اإلخوة ماذا یفعل الشیطان؟ ماذا سیفعل؟ األسقف أغناطیوس بریانشانینوف: 
إنه یقود ذهن اإلنسان من السماء الروحیة إلى األمور المادیة، یربط قلبه باألرض 

1 Paschal Ep. 29. 
2 In Jos. Hom 11:2. 
3 Paradise 15 (74). 
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[إن أردت أن القدیس برصنوفیوس: ]. لهذا یقول Ïواالهتمامات األرضیة. تأمل وأحذر
تخلص ِإلتزم بالموت عن كل ما هو أرضي. ِإحسب نفسك كال شيء وجاهد من أجل ما هو 

أمامك لئال تحت مظهر العمل الصالح یشغلك الشیطان بقالقل في غیر آوانها]. ویؤكد 
إلتزامنا أن نرتفع إلى السماء ونحن على األرض، فال ننخدع القدیس یوحنا الذهبي الفم: 

بحیل إبلیس بل نرتبط بملكنا السماوي، قائالً : [ال تظن أن لك شیًئا یربطك باألرض، فإن 
جسدك لم ینتقل بعد إلى السماء لكن رأسك یقطن فوق! نعم لقد جاء الرب أوًال إلى هنا، وٕاذ 

أحضر مالئكته إنما بقصد أن یأخذك معه ویرحل بك إلى هناك، حتى تدرك أنه یمكنك 
].  Ðحتى قبل ذهابك إلى هذا الموضع أن تقطن على األرض كما لو كانت سماء

إن كان دنس الحواس یود أن یحبسنا في األرضیات ویخنق نفوسنا كما في مغارة 
فإنه یلیق بنا تحت قیادة یشوع أن نحبس الدنس في مغارة وندحرج علیه حجارة كبیرة ونقیم 
علیه رجاًال كحراس، ونتفرغ لبقیة الحروب حتى یملك یشوع لنعود فنقتل الدنس تماًما. ماذا 

یعني هذا إالَّ عدم إعطاء فرصة للدنس أن یدخل معنا في مباحثات، إنما نغلق علیه بحجارة 
عظیمة ونقیم حراسة روحیة على حواسنا ونعمل عمل الرب اإلیجابي فال یكون للشر بعد قوة 
على مقاومتنا. یلیق بالمسیحي أن یهتم بالجانب اإلیجابي أكثر من السلبي، فعندما نهتم أن 
یملك یشوع على العین مثًال فتقدس بالروح القدس لنتطلع دائًما إلى السماویات ال تعود بعد 
حرب "النظر الدنس" ُتمثل عبًئا على النفس! لنهتم باألكثر أن یملك یشوع فینا وال ُنكتل كل 

[یجب أن نعلم أن العالمة أوریجینوس: القوة على محاربة السلبیات في حیاتنا. یقول 
الممالك التي هزم یشوع ملوكها وجعلهم یلجأون إلى المغارة، هذه الممالك بعینها تدخل فیما 
بعد في میراث القدیسین، وتحسب "نصیُبا للرب"، مثل أورشلیم ولخیش وحیرون. في رأیي 

هذا یعني أن الحواس الخمس الجسدیة بعد أن یهزمها یسوع ویجردها من خیانتها لإلیمان، 
بعد موت الخطیة فیها، إذ تكف عن عبودیتها للخطیة، هذه الحواس الخمس تصبح في 
خدمة الروح لعمل البرّ . هكذا أورشلیم التي كان یحكمها ملك غیر شریف وال نبیل صار 

]. Ñیحكمها فیما بعد داود القوي وسلیمان الحكیم
إن رب المجد یسوع یطلب أن ُیرفع لیقیم المیت لعازر من القبر، مشتاًقا أن یحّل 
رباطات كل إنسان ویطلقه من قبر االهتمامات الزمنیة والشهوات الجسدیة، نراه هنا خالل 

1 The Arena, P 194. 
2 In Matt. Hom 12. 
3 In Jos. Hom 11:5. 
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الرمز یأمر بدحرجة حجارة عظیمة على المغارة وٕاقامة الحراس لیستلم هو المملكة. إنه ُیرید 
أن یحررنا ویطلقنا لكنه یكتم أنفاس الشر ویشدد الحراسة ضده دون تفاهم معهم أو جدال، 

 [ال تظن أن تبطل شیطان الفجور القدیس یوحنا كلیماكوس:كما سبق فقلت. وكما یقول 
 باب القالیة بالنسبة لجسدك، وباب لسانك بالنسبة للكالم، أغلق]. كما یقول [Ïبالجدال معه

]. Ðوالبوابة الداخلیة بالنسبة لألرواح الشریرة

 ... . الفتك بالملوك6
طلب یشوع من القادة أن یضعوا أرجلهم على أعناق هؤالء الملوك، ثم یقتلوهم 
ویعلقونهم على خشب حتى المساء. وعند غروب الشمس أمر بإنزالهم وطرح جثثهم في 

ا فیها، ووضع حجارة كبیرة على فم المغارة.  أوالمغارة التي اختب
طلب یشوع من القادة أن یضعوا أرجلهم على أعناق هؤالء الملوك، قائًال  :أوالً 

ال تخافوا وال ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، ألنه هكذا یفعل الرب بجمیع أعدائكم الذین لهم: "
 ب. وكأنه بیسوع المسیح ربنا الذي أعطانا أن ندوس على الحیات والعقار]25تحاربوهم" [

)، مقدًما لنا إمكانیة الغلبة والنصرة على سالطین الشر، 19: 10وكل قوة العدو (لو 
فنحارب روحًیا ضد الخطیة بغیر خوف، متشددین ومتشجعین بیسوعنا الغالب . إن كان 

األعداء قد ملكوا في قلوبنا لكننا بیشوع نطأهم تحت أقدامنا لكي یملك هو فینا. یقول 
[لنصّل إًذا لكي تكون أقدامنا قویة وصالحة، تقدر أن تدوس عنق العالمة أوریجینوس: 

.] كما یقول: [لیت الرب یسوع، Ñ الحیة تماًما فال تقدر أن تلدغ عقبنارأسأعدائنا وتسحق 
ابن اهللا، یمّن عليَّ بنعمة سحق روح الشر والمیل إلى الغضب والعنف وشیطان البخل 

.] Òوالكبریاء
تعلیقهم على خشب، إنما یذكرنا بصلب ملك عاي، فقد رأینا في ذلك رمًزا  :ثانًیا

) بصلب ربنا 14: 2لصلب الشیطان بطریقة غیر منظورة وتجریده من كل سلطان (كو 
. صلب هؤالء الملوك إنما ُیشیر إلى صلب أهواء الجسد ودنس حواسه لكي Óیسوع المسیح

1 Ladder 15:24. 
2 Ibid 27:18. 
3 In Jos. Hom 12:2. 
4 In Jos. Hom. 12:3 

Ó 29: 8 تفسیر (یش.( 
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یموت الشر فتقوم الحواس مقدسة في الرب. وكما یقول الرسول: "كذلك أنتم أیًضا احبسوا 
).  11: 6أنفسكم أمواًتا عن الخطیة ولكن أحیاء هللا بالمسیح یسوع ربنا" (رو 

أنزلوا الجثث إلى المغارة التي اختبأوا فیها... لقد نزلوا إلى عمق األرض  :ثالثًا
بإرادتهم، وها هم یسقطون كجثث إلى نفس الموضع بغیر إرادتهم هذا ما یؤكده كثیر من 

آباء الكنیسة أن الخطیة تحمل ثمرتها فیها، فمن اختار المغارة األرضیة ینزل إلى األعماق 
بغیر إرادته، وكأن هالكه األبدي إنما یكون إمتداًدا طبیعًیا لما مارسه على األرض. الذي 

یحیا في الباطل وهو بعد في العالم، یصیر باطًال في العالم اآلخر، أما من یحب السماویات 
ویرتفع قلبه فوق المغارة، غالًقا بابها بحجارة كبیرة، فال تقدر مغارة الجحیم أن تبتلعه وال 

 ما فوق االرتفاعیمكن ألبواب األرضیات أن تنتظره، إنما یعطیه اهللا شهوة قلبه وهو 
األرضیات! 

 الفتك بالملوك الخمس إنما ُیشیر إلى غلبتنا بربنا یسوع على شهواتنا، یقول :رابًعا
[كان یشوع بن نون الذي أذل الملوك الخمس وأخضع الجبعونیین : سأمبروسیوالقدیس 

، القادم إلینا، فبسلطانه تنهزم كل الشهوات الجسدیة ویهتدي االسممثاًال لذاك الذي له ذات 
.] Ïاألمم، فیتبعون إیمان یسوع المسیح عوض شهواتهم ومطالبهم القدیمة

 ... . االستیالء على مدن الجنوب7
لم یقف األمر عند قتل الملوك الخمس، وٕانما شنَّ یشوع برجاله حرًبا ضد ملوك 

لخ. االجنوب واستولى على المدن والسهول 
في شيء من اإلطاللة على هذه الحروب وما تحمله العالمة أوریجینوس: یتحدث 

من رموز للحرب الروحیة والتمتع بالمیراث األبدي، إذ یقول: [إن كانت الرموز القدیمة من 
خیمة االجتماع والمقدسات وجملة العبادات تسمى بدء السماویات إنما هي بدء السماویات 

وظلها، هكذا یجب القول بأن الحروب التي قادها یشوع حیث قتل الملوك واألعداء إنما هي 
وات وظلها أیًضا، أي ظل للحروب التي یشنها یسوع إلهنا على ضد الشیطان ابدء السم

ومالئكته. إنه یقودها بجیشه وجنوده، أي بجماعة المؤمنین الذین تحت قیادته. وبالفعل 
حارب یسوع الذي لبولس وألهل أفسس ضد السالطین مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر، 

). أترى كیف تتفق األشیاء الجدیدة مع 12: 6ضد أجناد الشر الروحیة في السماویات (أف 

1 On Christian Faith 5, prol. 
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القدیمة؟ فقد تلقي األولون وعًدا بمملكة على األرض المقدسة حیث األرض التي تفیض لبًنا 
وعسًال، هذه التي یسكنها خطاة وملوك مبغضین، فیصل یسوع إلى هذه األرض مع جیش 
الرب ورؤساء إسرائیل، ویحاربهم جمیًعا، ویقتلهم وینتصر ویتسلم مملكة الذین غلبهم كثمن 

للنصرة. أما أنت فاإلنجیل ال یعدك بمملكة على األرض بل مملكة في السماء. هذه المملكة 
لیست شاغرة وال بدون سكان... اسمع ما قیل "مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" 

]. هل تفهم من هؤالء السكان الذین یلزمك طردهم من السماویات بالحرب والعنف 12[
(الروحي) حتى یتسنى لك میراث هذه المواضع في الملكوت السماوي؟ ألیس واضًحا أن هذا 

هو معنى كلمات الرب في اإلنجیل: "من أیام یوحنا المعمدان إلى اآلن ملكوت السماء 
)... إن كنا مستحقین یفتح لنا الرب یسوع 12: 11ُیغصب والغاصبون یختطفونه" (مت 

قصر حكمته ویدخل بنا إلى كنوز علمه... عندئذ ترى أي عدو یرمز إلیه ملك مقیدة وملك 
لخیش وملك لبنة، وتدرك أي رذیلة داخلیة أو أي ضالل للروح یمثله هؤالء الذین قتلهم 

]. كما یقول: [الیهودي الذي یقرأ هذه األحداث، وأنا أتحدث هنا عن Ïشعب اهللا بقیادة یشوع
الیهودي حسب الظاهر الذي ُختن في جسده والذي یجهل الیهودي الحقیقي الذي ُختن 

نتصاًرا لإلسرائیلیین الذین ابالقلب ، فإنه ال یجد هنا سوى وصًفا لحروب وقتًال لألعداء و
نهبوا ممتلكات الغرباء والوثنیین تحت قیادة یشوع؛ أما الیهودي بالقلب أي المسیحي التابع 

لیسوع ابن اهللا ولیس لیشوع بن نون، فإنه یفهم هذه األحداث بكونها تمثل أسرار ملكوت 
السموات. إنه یقول: "الیوم أیًضا یحارب سیدي یسوع المسیح قوى الشر ویطردها من المدن 
التي كانت تحتلها، أي یطردها من أرواحنا. إنه یقتل الملوك الذین كانوا یحكمونها، فال تعود 

تملك الخطیة فینا؛ حتى بعدما تتحرر أرواحنا من حكمه تصبح هیكًال للرب ولملكوت اهللا، 
فنسمع الكلمات: "ملكوت اهللا داخلكم"... إذن، لنفهم جیًدا أنه إن كان یشوع قد قتل ملك 

أریحا وملك عاي وملك لبنة وملك لخیش وملك حبرون، فإن هذا كله إنما كي تعیش هذه 
]. Ðالمدن خاضعة الرب بعد أن كانت تمارس ناموس الخطیة، خاضعة لملوك أشرار

 علیها یشوع، فتحمل كل منها معنى روحًیا مزدوًجا، یناسب استولىأما المدن التي 
ملكها الشریر الذي كان یسیطر علیها كما یلیق بمفهوم جدید یلیق بها بعد أن یملك یشوع 

 لك أقدمعلیها هذه المدن في الواقع هي حیاتنا یملك علیها یشوعنا، إذ نقول له: "ها أنا 

1 In Jos hom. 12:1,2. 
2 Ibid 13:1. 
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روحي وقلبي وجسدي بكمالهم بال تحفظ، فكل ما یحیا فيَّ إنما یحیا لك یا واهب الحیاة! 
]. أما أهم المدن فهي: Ïلتستلم كل قدراتي، لتمتلكها بكمالها

 كنعاني یعني (موضع الرعاة)، ربما كانت خربة الخیشم التي تقع اسم:  مقیدة.أ
شمال شرقي تل زكریا. إنها المدینة التي اختبأ فیها الملوك الخمسة المهاجمون لیشوع في 

فكانت موضًعا لمثل هؤالء الرعاة األشرار المفسدین للحواس، لكن  ]،16[ إحدى مغاراتها
یشوع قد صلب هؤالء الملوك ودفنهم في نفس المغارة لیجعل منها موضًعا مقدًسا له، ال 

حرم ملكها هو وكل نفس بها، لم یبق یملك علیها أحد غیره وال یقطنها غیر مؤمنیه، إذ "
. لقد صارت بحق موضع الرعاة، لكن لیس الرعاة األشرار بل الرعاة الذین ]28شارًدا" [

یتبعون یشوع ویعملون لحساب ملكوته الروحي. متى ملك إبلیس على القلب قدم المسخرین 
القساة رعاة فیه، أما متى ملك ربنا یسوع فیرسل رعاة حسب قلبه یعملون بإسمه وبإمكانیاته 

اإللهیة. 
ِإسم سامي معناه بیاض، تقع في الساحل ما بین مقیدة ولخیش ویرجح  : لبنة.ب 

أنها المكان المسمى تل بورناط على مسافة میلین شمال غربي بیت جبرین، ویرى البعض 
 على اسم المدینة قائالً : [لبنة تعني العالمة أوریجینوسأنها تل الصافي أو الصافیة. یعلق 

 بیاض البرص، وأیًضا بیاض النور، إذ كبیاض، والبیاض یمكن أن ُیفهم بطریقتین: فهنا
یمكن أن یكون للكلمة معنیین متناقضین. فتحت قیادة الملوك األشرار لبنة تعني بیاض 

 یعني بیاض النور، اسمهاالبرص، ولكن بعد هدمها وتحویلها إلى قیادة اإلسرائلیین صار 
]. إًذا لبنة تمثل مدینة Ðألنه في الكتاب البیاض أیًضا یكون للمدح وأحیاًنا یعبر عن اللوم

داخلیة قائمة في حیاة كل إنسان؛ إن كان غیر مؤمن تكون لبناه هي بیاض برص الخطیة 
الذي ینجس النفس ویفسد حیاتها، ویعزلها عن كل المقدسات. وكما تقول الشریعة: "إنه 

نجس، فیحكم الكاهن بنجاسته... تكون ثیابه مشقوقة ورأسه مكشوًفا ویغطى شاربیه وُینادى 
). أما إن كان 46- 44: 13نجس نجس... یقیم وحده، خارج المحلة یكون مقامه" (ال 

اإلنسان مؤمًنا یسلك في المسیح یسوع بالروح والحق فتكون لبناه هي بیاض النور الذي یشع 
فیه خالل شمس البر الساكن داخله. یكون كثوب المسیح في تجلیه أبیًضا كالنور (مت 

17 :2 .(

Ï  18مناجاة. 
2 In Jos. 13:2. 
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 16وهي مدینة حصینة، كانت تعرف قبل الحصى التي تبعد مسافة : لخیشج. 
 العالمة أوریجینوس میًال جنوب غربي مدینة جبرین. ویرى 11میًال شمال شرقي غزة، و

أن كلمة لخیش تعني (طریق). ویعلق على ذلك بقوله: [في الكتاب یكون الطریق موضع 
مدیح أو ذم. هذا ما یمكن إثباته بسهولة بالمزمور القائل: "أما طریق األشرار فتهلك" (مز 

). یمكننا أن نفهم 7: 107) وبمعني عكسي یقول: "وهداهم طریًقا مستقیًما" (مز 6: 1
لخیش أنها كانت قبًال طریق األشرار، أما بعد أن ُضربت وُسلبت وُأقیمت من جدید كطریق 

]. Ïمستقیم تحت سیطرة إسرائیل
دعیت أصًال قریة أربع (تیترابولیس)، بنیت سبع سنین قبل صوعن، . حیرون: د

)، وتغرب إسحق ویعقوب فیها مدة من 27: 35؛ 18: 13وقد وجدت في أیام إبراهیم (تك 
)... 22: 13). زارها الجواسیس ووجدوا فیها بني عناق (عد 14: 37؛ 27: 35الزمن (تك 

طالب كالب بن یفنة بالمقاطعة التي بها حبرون، أما حبرون فصارت إحدى مدن الملجأ. 
تعني (زواج)، [فالروح قد اقترنت أوًال العالمة أوریجینوس كلمة "حبرون" كما یرى 

بالشیطان كزوج شریر غیر صالح. بعد موت هذا الزوج الظالم وتحریر الروح من حكم الزوج 
األول تقترن برجل البر، الزوج الشرعي الذي یتكلم عنه بولس الرسول: "ألني خطبتكم لرجل 

). 2: 11 كو 2واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح" (
یالحظ أن في عمل یشوع مع هذه المدن أنه یمثل عمل ربنا یسوع أال وهو الهدم 

والبناء، هدم اإلنسان القدیم وٕاقامة اإلنسان الجدید فینا؛ هدم الشر حتى أساساته لیقیم أساًسا 
[أول عمل لكلمة الرب هو اقتالع الشر یقول العالمة أوریجینوس: جدیًدا للبناء الجدید. 

القائم، أي شوك الرذائل وحسكها، ألنه مادامت األرض في قبضة جذور الشر ال یمكن إلقاء 
بذور الخیر المقدسة فیها. فأول عملیة للرب ال غنى عنها هي اقتالع جذور الخطیة وانتزاع 

كل ما لم یزرعه اآلب السماوي وٕاهالكه في النار. أما العملیة الثانیة فهي القیام بالغرس. 
)، لكنه ال یزال یغرس كل یوم 8: 2ماذا یغرس اآلب؟ یقول موسى إن اهللا غرس الجنة (تك 

، ُیزیل التواضعفي نفوس المؤمنین. إنه ینتزع الغضب ویزرع الهدوء؛ یقتلع الكبریاء ویغرس 
جذور النجاسة ویزرع الطهارة، یقتلع الجهل ویضع المعرفة... هكذا أول أعمال كلمة اهللا هو 

هدم ما قد أقامه الشیطان في النفس البشریة، إذ شید في كل واحد منا مرتفعات الكبریاء 
وأسوار التعالي. لكن كلمة اهللا تهدم هذه المباني وتجعلها تنهار حتى یتسنى لنا أن نصیر 

1 Ibid. 
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)، ُمؤسسین على الرسل واألنبیاء ویسوع 19: 6 كو 1كقول الرسول: "كرم اهللا وهیكله" (
المسیح نفسه حجر الزاویة هذا الذي یرتفع علیه المبنى الشاهق المنظم لیصبح بالروح هیكًال 

 ].Ï)21: 2للرب (أف 
 

  . ٍهب لي أن أتمتع بالصداقة معك، والدخول معك في عهد
لتهج قوات الظلمة، ولتشن حرًبا ضد صداقتي معك. 
فأنت تحطمهم بحجارة بّرْد، تنزل علیهم من سماواتك. 

تطفئ لهیب الشر الذي یشعلونه داخلي. 
تطفئ محبة األرضیات، فترتفع نفسي إلیك. 

لتشرق بنور برِّك علّي، وال تغیب شمس البّر عني. 
من یحبس قوات الظلمة في مغارة سواك. 

فأستریح من خبثهم، ومحاولة التصاقهم بي. 
هب لي سلطاًنا، فأطأ على شرهم وسمومهم القاتلة. 

هب لي القوة، فأصارع بروح القوة ال الفشل! 
 

1 Ibid 13:3,4. 
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األصحاح الحادي عشر 

المؤامرة الكبرى 
إذ احتل یشوع المنطقتین الوسطى والجنوبیة أرسل یابین ملك حاصور إلى الملوك 

المحیطین به، خاصة ملوك المنطقتین الشمالیة والشرقیة، لیخرج الكل مًعا دفعة واحدة 
لمحاربة یشوع، فدفعهم الرب في یده وأعطاه كل أرضهم میراثًا له. 

]. 1 یابین والمؤامرة الكبرى   [.1
 ].4-1 حلفاء یابین    [.2
]. 8-5 موقعة میاه میروم   [.3
]. 9 عرقبة خیلهم    [.4
]. 22-10 اإلبادة التامة للشر   [.5
]. 22 استراحت األرض  [.6

 . یابین والمؤامرة الكبرى1
إذ سمع یابین ملك حاصور بانتصارات یشوع أرسل إلى الملوك المحیطین به في 

الشمال والشرق، فاجتمعت الجیوش مًعا شعًبا غفیًرا كالرمل على شاطئ البحر وبخیل 
ومركبات كثیرة جًدا لمحاربة یشوع ورجاله. 

كلمة "یابین" في رأي البعض هي لقب خاص بكل ملوك كنعان، مثل "فرعون" 
بالنسبة لملوك مصر، وأبیمالك في فلسطین، وحارث لملوك شمال بالد العرب. أما معنى 

 یرى أنها تعني "أفكاًرا" أو العالمة أوریجینوسالكلمة بالكنعانیة فتعني "اهللا یراقب"، وٕان كان 
تعني "قصر". العالمة أوریجینوس "مهارة". وبلدة "حاصور" تعني بالعبریة "حظیرة" وفي رأي 

ویعتقد البعض أن هذه المدینة كانت تقع على میاه میروم، ولعلها هي تل القدح على بعد 
أربعة أمیال غرب جسر بنات یعقوب، وقد اكتشفت بقایا المدینة من عصور الكنعانیین 

والعبرانیین. 
أن ما فعله یابین ملك حاصور إنما یرمز لما یفعله العالمة أوریجینوس یرى 

الشیطان أو األفكار الشیطانیة من إثارة للحروب الروحیة في العالم كأنه قصره أو حظیرته، 
معطًیا مثًال بهذه األفكار التي ألقاها في قلب ملك بابل حین سقط في الكبریاء مصمًما أن 
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یهدم حصون الشعوب وینهب كنوزهم، كما رأى في یابین رمًزا للحیة أمكر حیوانات األرض 
التي استطاعت أن تفسد حیاة البشریة وتهدم سالمها وتفقدها الفردوس! إًذا فیابین بكونها 
تعني أفكاًرا أو مهارة إنما ُتشیر إلى أفكار الشیطان المتعجرفة أو حیله ومهارته في خداع 

البشریة، أما "حاصور" أي "حظیرة أو "قصر"، فكما یقول العالمة: [األرض كلها هي قصر 
هذا الملك الذي نال السلطان على األرض كلها وكأنها قصره، إنه الشیطان!... مكتوب في 

األناجیل أن القوي ینام في قصره في أمان حتى یأتي من هو أقوى منه فیكبله باألغالل 
]. Ïوینزع ممتلكاته. إًذا ملك القصر هو رئیس هذا العالم

. حلفاء یابین 2
 حرض یابین بقیة الملوك على القتال وكأن األفكار الشیطانیة المتعجرفة والمملوءة 
خداًعا تثیر كل طاقات اإلنسان والظروف المحیطة به للعمل لحساب مملكته عوض العمل 

لحساب مملكة یشوع الحقیقي، من بین هؤالء الملوك: 
"یوباب" بالعبریة تعني (صراخ)، أما "مادون" فبالكنعانیة  یوباب ملك مادون: :أوالً 

العالمة تعني (خصومة)، ویرجح أنها ضربة مادین بالقرب من حطین في الجلیل. ویرى 
أن "یوباب" یعني (عداوة)، و"مادون" یعني (مرارة). لذلك یقول: [یرسل الشیطان أوریجینوس 

(یابین) إلى قوة أخرى معادیة منتسبة بالطبع إلى المالئكة المتمردین، أي إلى ملك المرارة. 
فمن هذا الملك وأعماله تحّل المرارة والصعوبات ببني البشر المساكین الزائلین. حًقا إن كل 
أنواع الخطایا ُمّرة، فإنه لیس شيء أمر منها حتى وٕان حملت في البدایة شیًئا من الحالوة 
وذلك كما كتب سلیمان... وعلى النقیض فإن البر یبدو في البدایة مًرا، لكن نهایته أحلى 

]. هكذا إذ یحمل إبلیس طبیعة البغضة Ðمن العسل، وذلك عندما یقدم ثمار الفضیلة
والكراهیة خاصة ضد اإلنسان اإلناء الضعیف موضوع حب اهللا الذي سیحتل مركز إبلیس 

وجنوده قبل سقوطهم، ال یكف عن إثارة كل ما هو مّر ضدهم حتى یفقدهم فرحهم في الرب 
ولذتهم الروحیة وسالمهم الداخلي. 

العالمة أما الملك الثاني فهو ملك "ِشمرون" وفي رأي  ملك ِشمرون: :ثانًیا
أن كلمة "ِشمرون" تعني (استماع)، مقارًنا بین ِشمرون وصموئیل، فإن األخیر أوریجینوس 

)، أما األول "ِشمرون" فیمثل" 20: 1 صم 1ثمرة استماع اهللا لصوت اإلنسان وصلواته (

1 In Jos. Hom. 14:2. 
2 Ibid. 
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االستماع لصوت إبلیس ووصایاه". هكذا یسعى إبلیس بكل طاقته أن یقیم له مملكة بین 
البشر، یخضعون لشریعته التي جوهرها الظلم والدنس!  

هذا هو الملك الثالث الذي یستدعیه یابین ملك حاصور. أما  ملك أكشاف: :ثالثًا
فتعني (ما أسرع زوال هذا!) كأن مملكة إبلیس في العالمة أوریجینوس "أكشاف" ففي رأي 

الواقع تقوم على ما هو سریع الزوال، لكنه یستخدم كل خداعاته لیجتذب البشریة إلى مملكته 
لیعطیهم ما هو زائل وسریع الفناء! إن كان ِشمرون یجتذب اإلنسان لیسمع صوت إبلیس، 

العالمة أوریجینوس: فإن ملك أكشاف یقدم من عندیاته ما هو في الحقیقیة ال شيء! یقول 
). 10: 4[هذا هو نص كلمات إبلیس: "أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت ليّ " (مت 

فإن كنت تخدم یسوع تجاوبه هكذا: (إني أعبد سیدي وٕالهي ولیس آخر غیره). أما أعوان 
.] لكن Ïإبلیس، فیسمعون له كما فعل ملك ِشمرون الذي استمع لیابین، وذهب لمحاربة یشوع

ماذا نال ِشمرون من سماعه لصوت یابین وٕاغراءاته سوى الهالك والموت؟! ونحن أیًضا إذ 
ننصت لصوت العدو طالبین الملذات األرضیة، مقاومین عمل یسوعنا الحق، فماذا ننال؟! 

[ما أسرع زوال الملذات، وما أقرب فنائها، هذه التي یظنها العالمة أوریجینوس: یقول 
].  Ðالخطاة دائمة!!
كما ُتشیر إلى الجبال المقدسة إلى مملكة  الملوك الذین في الجبل شماالً : :رابًعا

اهللا تقوم علیها مدینة اهللا التي ال یمكن إخفاؤها، وعلیه یتجلى الرب أمام أنبیاءه وتالمیذه، 
رجال العهدین القدیم والجدید، والراقدین واألحیاء، فقد عرفت الشیاطین لها جباًال تملك 

علیها، هي أفكار الكبریاء المتشامخة، حیث تنطلق بالنفوس إلیها لكي تنحدر منها إلى 
الهاویة. 

أن كلمة "عربة"  ملك العربة جنوب كنروت: یرى العالمة أوریجینوس :خامًسا
تعني (خیانة)، وكلمة "كنروت" تعني (كالمصابیح)، وكأن إبلیس یستخدم كل نوع من 

االلتواء لكي یخدعنا فیظهر مصباح منیر أو مالك نوراني مع أنه في حقیقته هو ظلمة! 
یقول العالمة: [إنه یدعو قوى الخیانة ال لتهاجم أرواح البشر صراحة إنما تفاجئها بطرق 

].  Ñملتویة... فإن كنا كبولس نقول: إننا ال نجهل حیله

1 Ibid 14:3. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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العالمة سواء في السهل أو في المرتفعات. ویرى  ملك دور غرًبا، :سادًسا
 أن "دور" تعني "هدایة" لكنها لیست هدایة من الشر إلى الخیر، إنما هدایة أوریجینوس

یثیرها یابین لینحرف بالمؤمنین عن الحق تحت ستار اإلنجیل كما حدث في غالطیة. یقول 
الرسول: "إن أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سریًعا عن الذي دعاكم بنعمة المسیح إلى إنجیل 

آخر، لیس هو آخر، غیر أنه یوجد قوم یزعجونكم ویریدون أن یحولوا إنجیل المسیح، لكن 
). هذا 8- 6: 1إن بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغیر ما بشرناكم فلیكن أناثیما" (غال 

هو عمل سكان دور أن یحاربوا المؤمنین خفیة خالل اإلنجیل، بتقدیم مفاهیم خاطئة منحرفة 
بعیدة عن روح الحق. 

یرسل یابین ملك حاصور إلى ملوك الكنعانیین لمهاجمة رجال  الكنعانیون: :سابًعا
یشوع. "الكنعانیون" تعني (الهیاج) أي الذین یختلقون جًوا من الشغب والهیاج في كل ظرف 

. Ïحتى یفقد المؤمنون سالمهم الداخلي، ویعیشون كمن في وسط األمواج
"األموریون" تعني (یصبح مًرا)؛ عمل عدو الخیر هو أن یمرر  األموریون: :ثامًنا

نفوس المؤمنین لكي یفقدهم كل عذوبة روحیة في داخلهم، فیحطمهم بالیأس والضجر. 
شعًبا غفیًرا إذن بدعوة من یابین ملك حاصور ِإجتمع بهؤالء الملوك بجوشهم: "

. ]4[" كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة ومركبات كثیرة جًدا
فالحروب الروحیة شدیدة وعنیفة وُمّرة، ألن األعداء كثیرون جًدا وعنفاء لهم 

خیولهم ومركباتهم المتنوعة، منهم من یتقدم في خصومة وعداوة لیمرر حیاتنا كیوباب ملك 
مادون، ومنهم من یستخدم كل وسیلة لكي نستمع لصوت العدو كملك ِشمرون، ومنهم من 

یحرضنا باألمور الزائلة كملك أكشاف، ومنهم من ینفخنا بأفكار المجد الباطل والكبریاء 
كالملوك الذین في الجبل، ومنهم من یخدعنا كسرج منیرة كملك عربة جنوت كنروت، ومنهم 

من یثیر القالئل حولنا كالكنعانیین أو یمرر الظروف المحیطة بنا كاألموریین... ما أكثر 
حیل إبلیس عدونا فإنه یستخدم كل وسیلة لتحطیمنا. لهذا یقول الرسول بطرس: "إصحوا 

وإِسهروا ألن إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه هو، فقاوموه راسخین في 
). 9-8: 5 بط 1اإلیمان" (

. موقعة میاه میروم 3

1 Ibid. 
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"فاجتمع جمیع هؤالء الملوك بمیعاد، وجاءوا ونزلوا مًعا على میاه میروم لكي 
یحاربوا إسرائیل. فقال الرب لیشوع: ال تخفهم، ألنّي غًدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جمیًعا 

. ]6-5قتلى أمام إسرائیل، فتعرقب خیلهم وتحرق مركباتهم بالنار" [
إن كان مع كل نصرة تهیج قوات الظلمة، فمع كل هیاج لقوات الظلمة یؤكد الرب 
من جدید أنه یهب نصرة جدیدة على مستوى أعظم. في الواقع أن سفر یشوع هو سلسلة من 
الحروب المتوالیة، أو بمعنى أدق سلسلة من النصرات المتوالیة، خاللها ینطلق المؤمن من 

)، وتتجمل الكنیسة كلها 13: 4مجٍد إلى مجٍد حتى یبلغ إلى قیاس ملء قامة المسیح (أف 
وتتهیأ بالمجد للعرس األبدي.  
؛ فإن اهللا یریدنا في حربنا الروحیة أن نكون مملؤین ال تخفهم"یؤكد الرب لیشوع: "

ثقة فیه أنه الغالب، وبه نغلب. ُیرید أن یعمل بمؤمنیه ولیس بعدیمي اإلیمان، یسند النفوس 
المتكئة علیه ال المرتبعة.  

، ]6[" ألنّي غًدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جمیًعا قتلى...لماذا یقول الرب: "
ألنه غًدا ُتشیر إلى ما بعد هذا الدهر، فإننا وٕان كنا ننال نصرات متوالیة، وننعم بسلطان 

روحي على الظلمة یتزاید مه نمونا الروحي، لكننا نبقى في حرب ال تنتهي حتى یأتي الغد 
[إنه الموعد الذي العالمة أوریجینوس: الذي فیه ُیلقى إبلیس في البحیرة المتقدة ناًرا. یقول 

فیه تهلك كل القوة المعادیة، حیث ُتهزم تماًما. وذلك عندما ترى الذي عن الیسار ُیقال لهم: 
). إنه ذات الوقت 41: 25"اذهبوا عني إلى النار األبدیة المعدة إلبلیس ومالئكته" (مت 

الذي فیه نحن أیًضا إن كنا منتصرین، أي استطعنا نوال النصرة في تبعیتنا لیسوع رئیسنا، 
یكون لنا الملكوت الذي أعده لقدیسیه الذین نفذوا تعالیم الرب وصنعوا البر، ننعم به من 

]. Ïأیدي سیدنا یسوع المسیح له المجد والقوة إلى دهر الدهور، آمین
"فجاء یشوع وجمیع رجال الحرب معه علیهم عند میاه میروم بغتة وسقطوا 

علیهم، فدفعهم الرب بید إسرائیل فضربوهم وطردوهم إلى صیدون العظیمة وٕالى مسرفوت 
. ]8-7مایم وٕالى بقعة مصفاة شرًقا، فضربوهم حتى لم یبق لهم شارد" [

لقد تحققت الغلبة لیشوع ورجاله بضرب یابین وكل تابعیه حتى لم یبق لهم شارد، 
ویالحظ في هذه المعركة اآلتي: 

1 Ibid. 
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كما اجتمع الملوك المعادین تحت قیادة یابین الملك حاصور، هكذا اجتمع  :أوالً 
رجال الحرب مع یشوع تحت قیادته، فإن حربنا الروحیة هي لحساب قائدنا الحقیقي، یسوع 

المسیح ربنا، إن نزلنا المعركة تحت قیادته نغلب وننتصر، لكننا إن اتكلنا على ذواتنا 
ومهارتنا وقدرتنا وأسلحتنا نسقط وننهزم. لنصرخ على الدوام إلى یشوعنا فهو وحده العارف 

حیل إبلیس بكل تفاصیلها وله السلطان أن یهدمها تماًما. 
إن كانت هذه الحرب ُتشیر إلى الحرب الروحیة القائمة في القلب، لكنها مع  :ثانًیا

هذا فهي لیست حرًبا فردیة ضد كل واحٍد منا، إنما هي حرب مملكة إبلیس ضد الكنیسة 
كلها بكونها مملكة اهللا. لهذا كما اجتمع جمیع رجال الحرب مع یشوع، هكذا یلیق بنا في 

جهادنا الروحي أن نحمل الروح الجماعیة، ففي جهادي أطلب صلوات إخوتي المجاهدین مع 
آبائي وٕاخوتي الذین غلبوا وانطلقوا! إن كل نصرة تتحقق في أعماق نفسي إنما هي نصرة 

الكنیسة كلها خاللها یتحقق دخولها إلى كمال أعظم وجمال أروع، وعلى العكس كل ضعف 
أسقط فیه إنما هو على حساب الجماعة! لیتنا نجاهد بروح الجماعة، روح الوحدة والحب في 

المسیح یسوع ربنا. 
قام یشوع ورجاله بحرب هجومیة ضد یابین ورجاله فجاءوا علیهم بغتة  :ثالثًا

وسقطوا علیهم، وكأن السید المسیح ُیرید منا ال أن نقف ننتظر الخطیة، وعند هجومها علینا 
ندافع عن أنفسنا إنما یلیق بنا أن نبدأ بكل طاقتنا بالهجوم أوًال على كل خطیة قبل أن یكون 
لها موضع فینا، وتحمل سلطاًنا علینا. فال نقف موقف الخوف والضعیف أمام الخطیة إنما 
موقف التشدد والقوة لنغلب وننتصر ونطردها إلى صیدون العظیمة، أي إلى موضع الصید. 
نصطادها نحن قبل أن تصطادنا، وال نترك فیها شارد یهرب إلى حواسنا أو قلبنا الداخلي بل 

نحطمها تماًما. 
كلمة "صیدون" معناها طردوهم إلى صیدون العظیمة"،  یقول الكتاب: ":رابًعا

"صید"، لهذا فإن منطقة صیدون ُتشیر إلى الموقع الذي فیه یصطاد العدو نفوس المؤمنین، 
). ولهذا سمح اهللا أن یتحقق طرد إبلیس 6: 57كقول المرتل: "هیأوا شبكة لخطواتي" (مز 

(یابین) وأتباعه إلى صیدون العظیمة، وكأنه یسقط في الفخاخ العظیمة التي نصبها 
المؤمنین. هو یقیم الفخ لنا، وهو الذي یسقط فیه. بالضربات التي یصوبها العدو ضدنا 

إلهالكنا ننال كمؤمنین الغلبة والنصرة ونستحق اإلكلیل، أما هو فیمتلئ كأس شره ویسقط 
تحت الهالك. 
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. عرقبة خیلهم ... 4
. ]9ففعل یشوع بهم كما قال له الرب، عرقب خیلهم واحرق مركباتهم بالنار" [ "

 عن سبب األمر اإللهي بعرقبة خیلهم، أي ضرب خیلهم عند العالمة أوریجینوسیتسائل 
العرقوب دون أن یأمر باغتنام الخیل، في حین أنه في أیام موسى حین غلبوا مدیان، "نهبوا 

)، وأحصیت الغنیمة فكان من 9: 31جمیع بهائمهم وجمیع مواشیهم وكل أمالكهم" (عد 
) سمح لهم بسلبها الستخدامهم الشخصي أما 34-32: 31 ألًفا من الحمیر (عد 61بینها 

الخیل فقتلوها، لماذا؟ 
أن اإلنسان بسقوطه تحت ثقل الخطایا صار كاألتن، القدیس أمبروسیوس یرى 

إذ یقول: [الحیوان حیوان كسول وغبي یمكن بسهول افتراسه... أي درس یفیدنا هذا الحیوان؟ 
إنه یلیق بنا أن نكون أكثر حذًرا، وال نعیش في غباء، في خمول الجسد والعقل! ألیس 

]. وفي نفس الوقت Ïبالحري یلیق بنا أن نلجأ إلى اإلیمان الذي ُیخفف عنا أحمالنا الثقیلة؟!
ُیحذرنا ذات القدیس من االمتثال بالخیل قائالً : [لماذا تحرم نفسك من العقل الذي وهبك إیاه 
اهللا؟!... هذه هي إرادة اهللا أال نكون هكذا، إذ یقول: "ال تكونوا كفرس أو بغل بال فهم" (مز 

32 :9(Ð  .[
أن األتن یستخدمها اإلنسان في حمل األثقال والسفر العالمة أوریجینوس یرى 

لخدمته وتعزیته، أما الخیل فیستخدمها في الحرب لهالكه، لهذا صارت األتن ُتشیر إلى 
جنس البشر بینما الخیل إلى إبلیس المتعجرف المهلك. ولهذا اهتم الناموس بالحمیر دون 
الخیل: "إذ صادفت ثور عدوك أو حمار شارًدا ترده إلیه، إذا رأیت حمار مبغضك واقًعا 

). وفي سفر زكریا بینما 5-4: 23تحت حمله وعدلت عن ّحله فالبد أن تحل معه" (خر
یعلن عن دخول السید المسیح ممتطًیا األتان وجحش ابن أتان یؤكد إبادته المركبات الحربیة 

والخیل عالمة حلول السالم: "ابتهجي جًدا یا ابنة صهیون، اهتفي یا بنت أورشلیم. هوذا 
ملكك یأتي إلیك هو عادل ومنصور ودیع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع 
المركبة من أفرایم والفرس من أورشلیم وُتقطع قوس الحرب. ویتكلم بالسالم لألمم، وسلطانه 

). یقول العالمة: 10-9: 9من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي األرض" (زك 
[أنظر فإنه حسب قول النبي أنه الذي یركب على الجحش قطع المركبة من أفرایم والفرس 

1 Hexameron 6:3. 
2 Ibid. 
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من أورشلیم، لهذا أعتقد أن األتان والجحش هنا ُیشیران إلى المؤمنین الذي یجلس فیهم 
المسیح، وأن الخیل والفرس على العكس تمثل صورة للذین كانوا في السماء ونزلوا بسبب 
كبریائهم وتشامخهم... هؤالء الذین تبعوا القائل: أصعد فوق مرتفعات الرب (السحاب)، 

). لهذا السبب على ما أظن یقول النبي: "باطل هو الفرس 14: 14أصیر مثل العلي" (إش 
). هكذا أیًضا قیل عن الذین یثقون في 17: 33ألجل الخالص وبشدة قوته ال ینجى" (مز 

). 8: 20الشیطان: "هؤالء بالمركبات وهؤالء بالخیل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر" (مز 
المقارنة هنا في الحقیقة لیست بین المركبات (الخیل) وبین الرب كأمرین نتضرع إلیهما، إنما 

هنا یوضح أننا نطلب من اهللا الحقیقي أما هم فیتضرعون إلى المركبات والخیل أي 
]. إذن فالخیل التي یلتزم یشوع برجاله أن یعرقبها والمركبات التي یحرقها بالنار Ïالشیطان

إنما ُتشیر إلى تحطیم قوى إبلیس أي الخطیة، خاصة شهوات الجسد المفسدة للروح. 
) من غمده 17: 6إننا ملتزمون أن نستل سیف الروح الذي هو كلمة اهللا (أف 

لنضرب به الشهوات الجسدیة الشریرة كمن یعرقب الخیل. إن كان یابین، أي إبلیس، یسعى 
)، مقدًما لنا أفكاره 7: 8وراءنا بخیله أي "االهتمام بالجسد" الذي فیه عداوة هللا (أف 

) فلنلجأ إلى یشوعنا الذي یقبلنا 8: 2المتعجرفة التي هي من قبیل الذهن الجسدي (كو 
كجنود روحیین یحملون أسلحته التي تعرقب الخیول وتحرق المركبات الشریرة. 

في دراستنا للمركبة الشاروبیمیة الحاملة للعرش اإللهي رأیناها تمثل "الحیاة 
، كل ما ورد Ðالبشریة" المقدسة، التي صارت بالروح القدس الناري عرًشا هللا وهیكُال مقدًسا له

في المركبة من تفاصیل تطابق حیاتنا التي تقدست في الرب، فإنه من الجانب اآلخر فإن 
مركبات الشیطان هي القلوب الدنسة المصرة على شرها، والتي صارت عرًشا له، تحمل فكره 

وخداعاته وتعمل لحسابه... هذه التي تحترق معه بالنار المعدة إلبلیس وجنوده! 
مادمنا في العالم یستطیع اهللا أن یحّول قلوب األشرار إلى هیكل مقدس له بروحه 
القدوس إن قبلت عمله الناري فیه قبل أن تطرد إلى نار أخرى ال تلیق بالمؤمنین، ولم ُتعد 

للبشر بل إلبلیس ومالئكته! 

. اإلبادة التامة للشر ... 5

1 In Jos. Hom 15:3. 
Ð  38-21، ص 1981للمؤلف: حزقیال .
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"ثم رجع یشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور، وضرب ملكها بالسیف، ألن 
حاصور كانت قبًال رأس جمیع تلك الممالك. وضربوا كل نفس بها بحد السیف. حرموهم، 

 .]11-10ولم یبق نسمة، وأحرق حاصو بالنار" [
ال یقف األمر عند عرقبة خیل یابین وحرق مركباته بالنار، وٕانما في جسارة وبقوة 

یرجع یشوع برجاله لیأخذ حاصور: یضرب ملكها بالسیف ویقتل كل نسمة بها، ویحرقها 
بالنار. 

 إن كانت حاصور التي تعني (القصر) مركز مملكة یابین، فیلزمنا بعد أن نغلب 
شهوات الجسد الشریرة بیشوعنا الحقیقي ونحرق كل أثر لها، نعود بیسوعنا إلى حاصور، إلى 

حیث كان إبلیس یملك ویسیطر، إلى حیاتنا التي استخدمها العدو كقصر لمملكته، لكي 
[لقد كنا العالمة أوریجینوس: نضرب إبلیس بیسوع المسیح ربنا الغالب وحده. وكما یقول 

)، تحت ملك الشهوات الردیة، بمعنى أن الخطیة بوجه عام 12: 6تحت "ملك الخطیة" (رو 
). ففي كل 23: 3تملك علینا، كقول الرسول: "إًذا الجمیع أخطأوا وأعوزهم مجد اهللا" (رو 

واحد منا یوجد ملك خاص یسود علینا، ویسكن فینا، ففي إنسان یسكن البخل یشغل 
المملكة، آخر الغرور، وآخر الكذب، وآخر الشهوات الجسدیة، وآخر الغضب، فیقول 

: 6الرسول بولس: "إًذا ال تملكن الخطیة في جسدكم المائت لكي تطیعوها في شهواته" (رو 
). قبل أن یكون لنا اإلیمان كان في كل منا مملكة للخطیة، لكن بمجئ یسوع ُقتل جمیع 12

الملوك الذین یسیطرون علینا... معلًما إیانا كیف نقتلهم جمیًعا وال نترك أحًدا منهم یهرب. 
فإنه إن تركنا واحًدا یحیا ال یمكن أن ُنحسب تابعین سیف یشوع. إن ملكت فیك خطیة 

البخل أو الغرور أو الشهوات الجسدیة فال تكن من جنود إسرائیل وال تكون قد ِإتبعت األمر 
.] Ïالذي أعطاه الرب لیشوع

لقد كان األمر اإللهي هو إبادة الشر تماًما، فال ُیترك له أثر حتى ال یعود فیملك 
ألنه كان من قبل الرب أن یشدد على القلب ثاینة، ها هو األمر الذي أطاعه یشوع، إذ قیل "

قلوبهم (الملوك) حتى یالقوا إسرائیل للمحاربة، ُفیحرموا، فال تكون علیهم رأفة بل ُیبادون 
[لم یقل أن یشوع قد أمسك بواحد العالمة أوریجینوس: . یقول ]20كما أمر الرب موسى" [

أثناء الحرب وترك اآلخر، لكنه أمسك بالكل، أي أخذهم وقتلهم جمیًعا، ألن الرب یسوع 
طهرنا من كل أنواع الخطایا وهدم جمیعها. لقد كنا قبًال في الحقیقیة جمیعنا "أغبیاء، غیر 

1 In Jos. Hom 15:4. 
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طائعین، ضالین، مستعبدین لشهوات ولذات مختلفة، عائشین في الخبث والحسد، ممقوتین، 
)، أي كانت فینا كل أنواع الخطایا التي توجد في 3: 3مبغضین بعضنا بعًضا" (تي 

اإلنسان قبل اإلیمان، لكن یشوع قتل كل الذین خرجوا للرب، فال توجد خطیة مهما كانت 
) الذي یغلب كل شيء. 24: 1 كو 1كبیرة ال یقدر اهللا أن یغفرها. إنه الكلمة وحكمة اهللا (

أال تعتقد معي أنه قد ُرفعت عنا الخطیة بكل أنواعها في میاه المعمودیة؟ ! هذا ما أراد 
الرسول بولس أن یقوله، إذ بعدما عدد كل أنواع الخطایا، أضاف: "وهكذا كان ُأناس منكم، 

]. Ï )11: 6 كو 1لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب یسوع وبروح إلهنا" (
[كیف یتحقق فینا كالم الكتاب إنه لم تبق العالمة أوریجینوس: مرة أخرى یقول 

)؟... لنفرض أن إحساًسا بالغضب یرتفع في قلبي، یمكن لهذا 11: 11نسمة (یش 
اإلحساس أال یبلغ إلى العمل خشیة العقاب العتید، لكن هذا ال یكفي إنما حسب قول الكتب 
یجب أن أتصرف بحیث ال یبقى فيَّ أي حركة للغضب. فإن اضطربت النفس، حتى وٕان لم 
یصل الفكر إلى حد العمل فإن هذا االضطراب نفسه ال یلیق بجندي المسیح. فجنود یشوع 

یجب علیهم أن یتصرفوا بحیث ال یتركوا شیًئا یتنغص في قلبهم. إن ُترك شيء ما سواء كان 
عادة أو مجرد فكرة خاطئة یمكن أن تنمو مع الزمن وتزداد وتتقوى وأخیًرا تقودنا إلى العودة 

). هذا ما یقصده 26: 11)، فتصیر األواخر أشر من األوائل (لو 11: 26للقیئ (أم 
). فإنه 9: 137المزمور النبوي: "طوبى لمن یمسك أطفالك ویضرب بهم الصخرة" (مز 

یقصد بأطفال بابل هنا األفكار الشریرة... هذه التي إن شعرنا أنها صغیرة وفي البدایة یجب أن 
). یجب أن نقتلها 4: 10 كو 1نمسكها ونقطعها ونضرب بها الصخرة، التي هي المسیح (

حسب أمر الرب وال نترك منها نسمة نتنسمها داخلنا. إذن طوبى لمن یمسك أطفال بابل 
]. Ðالصغار ویضرب بهم الصخرة ویقتلها وهي بعد أفكار بدائیة

ضربوا كل نفس بها بحد السیف؛ حرموهم، یقول الكتاب عن یشوع ورجاله أهم "
. ال یقف األمر عند إبادة كل نسمة للشر ]11ولم یبق نسمة، وأحرق حاصور بالنار" [

حتى ال یتنسم داخلنا قط، وٕانما أیًضا أحرق حاصور- قصر الملك یابین - بالنار. ما هذه 
النا التي یلقى بها یشوع على القصر إالََّ◌ نار الروح القدس الذي یحرق فینا كل األشواك 

1 Ibid 12:5. 
2 Ibid 15:3. 
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الخانقة للنفس، فال تعود بعد حاصورنا قصًرا لیابین بل لیشوع، عوض مملكة إبلیس تقوم 
مملكة یسوع ربنا بروحه الناري الذي یقدس أعماقنا الداخلیة. 

أخیًرا فإنه من قبل الرب تشدد الملوك األشرار لمحاربة شعب اهللا، بهذا یمتلئ كأس 
شر إبلیس وجنوده فیتأهلوا لإلبادة والسحق بجدارة، وفي نفس الوقت تتشدد قلوب أوالد اهللا 

للحرب الروحیة فیتذكرون في عیني اهللا ویستحقون أكالیل النصرة هذا وٕان تشدید قلب الملوك 
ال یعني أن اهللا یلقي فیها القسوة، إنما یرفع یده عنهم لتظهر قسوتهم التي كان اهللا یحجزها 
إلى حین لحمایة شعبها، لكن في الوقت المناسب یتركهم یعملون سؤل قلبهم فیسقطون في 

ثمر عملهم. 

. استراحت األرض ... 6
[في أیام موسى لم ُیقل ما قیل في أیام یشوع: العالمة أوریجینوس: یقول 

). فبالتأكید هذه األرض المملوءة صراًعا 23: 11(یش "استراحت األرض من الحرب" 
وحروًبا لن یمكن أن تستریح من الحرب إالَّ بعطیة الرب یسوع... ففینا یوجد مقر لكل قوم 

الرذائل العاملین في أرواحنا دون أن یتركوا لنا أیة راحة. نعم ففي داخلنا الكنعانیون الفرزیون 
والیبوسیون الذین نطردهم بجهاد وسهر وصبر طویل، وفي النهایة تستریح أرضنا من 

.] Ïالحرب
[كیف یؤكد البن نون أن األرض العالمة أوریجینوس: وفي موضع آخر یقول 

استراحت من الحرب مع أن الحرب لم تتوقف في عهده؟ لقد كمل هذا في الرب یسوع... 
) فإنك إذ 17: 5فإن كنت تجد فیك "الجسد یشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد" (غال 

تأتي لیسوع وتنال نعمة المعمودیة لغفران الخطایا تستریح األرض التي هي أنت من الحرب، 
بشرط أن تحمل في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع لكي تظهر حیاة یسوع أیًضا في 

). بهذا تنتهي الحرب فیك، وتصیر صانع سالم وتدعى ابن اهللا (مت 10: 4 كو 2جسدنا (
). نعم، یكون لك هذا عندما تنتهي الحرب وتنتصر على أعدائك، فتكون لك راحة في 9: 5

) التي هي الروح القدس، وعندئذ 4: 4"كرمتك" التي هي یسوع المسیح وتحت التینة (مي 
: 4 بط 1تشكر اهللا ضابط الكل في المسیح یسوع الذي له المجد والسلطان إلى أبد األبد (

11(Ð .[
 

1 Ibid 1:6. 
2 Ibid 15:7. 
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  .لن یتوقف عدو الخیر عن جمع كل الطاقات لمقاومة كنیستك المحبوبة لدیك
یقدم لهم وعود كثیرة لیسحبهم من مملكتك، لكنك لن تتركهم. 

تهبهم في كل معركة نصرة جدیدة عظم. 
ومع كل نصرة یهیج العدو باألكثر لیقاوم بأكثر عنفٍ . 

إنها حرب لن تتوقف مادمنا في الجسد،  
لكنك تمأل نفوسنا بسالِمك وراحِتك. 
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األصحاح الثاني عشر 

 حدود أرض المیراث
بعد أن سجل لنا الكتاب المقدس األرض التي استولى علیها الشعب تحت قیادة 
موسى قبل عبور األردن، وأرض كنعان التي استولى علیها الشعب تحت قیادة یشوع بعد 

العبور، ختم هذا بتسجیل حدود األرض غرب وشرق األردن. 

]. 6-1 تحدید األراضي شرق األردن  [.1 
]. 24-7تحدید األراضي غرب األردن [. 2 

  تحدید األراضي شرق األردن.1
)، رأینا أن طلب السبطین والنصف من موسى 32في دراستنا لسفر العدد (ص 

النبي اإلستیالء على أرض جلعاد شرقي األردن لم یكن جذاًفا، لكنه كشف عن نصیب 
كنیسة العهد القدیم التي لم تتمتع بأردن المسیح، لكنها خالل الرموز والنبوات نالت نصیًبا 

. إن نهر األردن هو الفاصل Ïمع كنیسة العهد الجدید (غرب األردن) في المیراث األبدي
الذي یمیز بین اإلثنین، أو بمعنى أصح بین النوعین من األعضاء المنتمین لكنیسة واحدة 

تمتذ منذ آدم إلى آخر الدهور. 
لقد أراد الوحي اإللهي أن یضم الحدیث عن المیراث شرقي وغربي األردن مًعا 

لیعلن وحدة الكنیسة؛ وٕان كان أعضاؤها األولون قد تمتعوا بالمیراث خالل موسى (الناموس) 
الذي قادهم إلى الرجاء في مجيء یشوع الحقیقي، فاألعضاء اآلخرون تمتعوا بالمیراث خالل 

یشوع نفسه. 

. تحدید األراضي غرب األردن 2
ذكر الكتاب المقدس المنطقة التي استولى علیها السبعة أسباط ونصف غرب 

األردن وقد ُذكرت أسماء المدن وملوكها القدامى الذین غلبهم یشوع بن نون لُیسلمها لألسباط 
وكأن الوحي یؤكد أنه عند اآلب منازل كثیرة لكي یكون لكل منا منزله المقدس أو موضع 
راحة ومیراث خاص به في المسیح یسوع. لقد طرد الملوك األشرار (الشیاطین) لكي نرث 

Ï  32، أصحاح 1981للمؤلف: سفر العدد. 
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إلى األبد! كل مدینة لها معناها الرمزي الذي ُیشیر إلى میراثنا األبدي، وكل ملك باسمه له 
أیًضا معناه الرمزي الذي ُیشیر إلى خطیة معینة أو شیطان معین یلزمنا أن نسحقه حتى ال 

یرث شیًئا فینا بل نسترد المیراث الذي لنا في المسیح یسوع ربنا.  
 

  

http://coptic-treasures.com/



 

الفصل الثاني 
 
 
 
 

 
تقسیم األرض 

 19-ص 13ص 
 
 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثالث عشر  

 تقسیم شرق األردن
ختم الوحي اإللهي الفصل السابق بتحدید األراضي التي استولى علیها الشعب 
سواء تحت قیادة موسى أو یشوع، مظهًرا الملوك الذین ُطردوا أو قتلوا لكي یحتل یشوع 

مواقعهم إشارة إلى تحول مملكة إبلیس التي اغتصبها في قلوبنا إلى مملكة یشوع الحقیقي، 
واآلن إذ شاخ یشوع بدأ ُیقسم األراضي على األسباط، مبتدًئا بتقسیم شرق األردن بین 

السبطین ونصف: 

]. 1 شیخوخة یشوع   [.1
]. 6-1 األرض الباقیة لالمتالك   [.2
]. 7-6 التقسیم بالقرعة   [.3
]. 33-8 [  نصیب السبطین ونصف.4

 شیخوخة یشوع ... .1
"وشاخ یشوع، تقدم في األیام، فقال له الرب: أنت قد شخت. تقدمت في األیام" 

]1[ .
إن كان یشوع رمًزا لیسوع المسیح، فلماذا قیل عن یشوع أنه قد شاخ وتقدم في  

األیام، مع أن رب المجد یسوع لم یشخ قط؟ یمكننا أن نفهم الشیخوخة من جانبین: 
األیام، ودخول اإلنسان في حالة من القدم والضعف  الشیخوخة بمعنى تقدم :أوالً 

والعجز تنتهي بموته، هذه هي شیخوخة العجز التي لم تصب رب المجد یسوع، فإنه صعد 
وهو بعد رجل ناضج من جهة الجسد، حتى ِإذ تتحد به كنیسته وتحمل سماته ال تحمل في 
داخلها شیخوخة روحیة أو ضعًفا روحًیا. إنها كعریسها تحمل نضوًجا ال یشیخ، ُیجدد مثل 

النسر شبابها. بمعنى آخر المسیحي الحق، وٕان شاخ في الجسد وضعف لكنه یبقى في 
روحه وقلبه شاًبا حًیا بال ضعف في المسیح یسوع الذي ال یشیخ. 

 الشیخوخة بمعنى الحكمة... "حكمة الشیوخ"، وهي ال ترتبط بالسن، وٕانما :ثانًیا
بنضوج الفكر والروح. لقد عاش آدم سنین طویلة على األرض، لكنه بسبب إنحداره إلى 

الخطیة لم ینل لقب "شیخ" وال قیل عنه أنه "متقدم في األیام"، ألنه لم یستفد من أیامه وٕانما 
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خسرها. أول من تمتع بهذا اللقب هما إبراهیم وسارة زوجته، إذ قیل "وكان إبراهیم وسارة 
) وذلك عندما استضافا كلمة اهللا والمالكین في 11: 18شیخین متقدمین في األیام" (تك 

خیمتهما، فصارت حیاتهما سماء یقطن فیها اهللا ومالئكته، تأهال لینال الوعد بإسحق رمز 
المسیح یسوع. وكأن اإلنسان یصیر بحق شیًخا ومتقدًما في األیام حینما یحمل في داخله 

الطبیعة السماویة، یستضیف اهللا لیملك فیه وینفتح على السمائیین كأحباء له! هنا أیًضا إذ 
یبدأ أیًضا یشوع في تقسم أرض المیراث، وكأنه خالل الرمز یقدم المیراث السماوي 

للمؤمنین، عندئٍذ ُیقال عنه أنه شیخ ومتقدم في األیام. في هذا یرمز یشوع لیسوع المسیح، 
لیس كشیخ في عجز، إنما كحكمة اهللا الذي یهبنا فیه المیراث األبدي.  

 تعلیق جمیل على عبارة "شاخ... وتقدم في األیام"، إذ وللعالمة أوریجینوس
یقول: [هنا نجد الروح القدس هو الذي یعلن أن یشوع شیخ ومتقدم في األیام... عبارة ال 

یمكن تطبیقها على خاطئ، ألن الخاطئ غیر متقدم في األیام، إذ ال یفعل هذا: ینسى ما 
: 9)، وٕانما على الدوام ینظر إلى الوراء (لو 13: 3هو وراء ویمتد إلى ما هو قدام (في 

). على العكس إذ نمتد إلى قدام ساعین 62: 9)، لهذا فهو ال یصلح لملكوت اهللا (لو 62
.] Ïنحو الكمال نكون متقدمین في األیام

إن هذا اللقب الذي ُأعطي لیشوع بن نون من الرب نفسه إنما هو بمثابة شهادة 
تكریم له، عالمة امتداده إلى قدام ال لینعم بالمیراث فحسب وٕانما لیقدم المیراث لآلخرین. إنه 

لیس فقط یحمل الطبیعة السماویة إنما یقدمها إلخوته وأوالده. 
هذا ومن جانب آخر فإن یشوع صار متقدًما في األیام، ألنه كرمز لیسوع شمس 

البّر، كان في كل تصرف تشرق الشمس علیه فتعطیه یوًما جدیًدا مقدًسا ملیًئا باألعمال 
المجیدة، وكأنه یقتني هذه األیام الروحیة العاملة بالرب لتصیر لحسابه، فیدعى بالمتقدم في 

األیام. 

. األرض الباقیة لالمتالك 2 
]. 1: "قد بقیت أرض كثیرة جًدا لالمتالك" [یقول الرب لیشوع

)، لیعود فیقول: 23: 11كیف یقول الكتاب: "استراحت األرض من الحرب" (یش 
"بقیت أرض كثیرة جًدا لالمتالك"؟ األرض التي وطأها یشوع بقدمیه ملك علیها طارًدا 

1 In Jos hom. 16:1. 
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المقاومین لتستریح من الحرب. إنها جماعة المؤمنین التي قبلت دخول السید المسیح إلى 
حیاتهم الروحیة والجسدیة، فغفر كل خطایاها، وأعطاها سالًما مع اآلب، بل وسالًما مع 
بعضهم البعض، وسالًما داخل اإلنسان نفسه بین الروح والجسد بتقدیس الكل! هذه هي 

الراحة الحقیقیة التي صارت لكل مؤمن حقیقي في عالقته باهللا أبیه وإِخوته البشریین بل وفي 
عالقته حتى بجسده ومشاعره وأحاسیسه الداخلیة... إنه ینعم براحة فائقة في المسیح یسوع. 
أما اإلعالن عن وجود أرض كثیرة جًدا لالمتالك، فهذا أمر طبیعي ألن أرض كثیرة لم یكن 
بعد قد دخلها یشوع... ال یزال حتى اآلن یوجد ملحدون كثیرون لم ینعمون بدخول الرب إلى 

حیاتهم لیملك فیهم. یؤكد المرتل أنه یجب أن یملك السید المسیح، قائالً : "كل األمم تتعبد 
)، وأیًضا: "ویملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي األرض، 11: 72له" (مز 

). 9-8: 72أمامه تجثو أهل البریة" (مز 
یمكننا أیًضا أن نقول أن السید المسیح - یشوع الحقیقي- إذ ارتفع على الصلیب 

دخل الجحیم لیملك على الذین ماتوا على الرجاء منطلًقا بهم إلى فردوسه، بهذا نفهم العبارة: 
"استراحت األرض من الحرب". لقد غلب المسیح الرأس نیابة عن البشریة كلها بصلیبه. لكن 
هذه الغلبة إنما هي اإلمكانیة التي ُقدمت للكنیسة عبر األجیال لكي بغلبته تغلب، وبنصرته 
تحطم الجحیم وتنطلق بكل نفس إلى الفردوس... بهذا نفهم العبارة الثانیة: "قد بقیت أرض 

كثیرة جًدا لالمتالك". لقد ملك الرب حین كان بالجسد على األرض، وال یزال یملك وهو قائم 
وسط كنیسته عبر األجیال مقدًما النصرة للمؤمنین، فاتًحا باب الخالص لكل األجیال. 

. التقسیم بالقرعة ... 3
]. 6"إنما أقسمها بالقرعة إلسرائیل ملًكا كما أمرتك" [

ُاستخدمت القرعة في الكتاب المقدس في العهدین القدیم والجدید، ولم تكن ُتمارس 
كحظ ُیصیب اإلنسان كیفما كان، وٕانما ُتمارس بعد صلوات مرفوعة هللا، لكي تتوقف اإلرادة 

. رجال عهده، أي رجال القرن Ïالعالمة أوریجینوسالبشریة وتنتظر اإلرادة اإللهیة. وینتقد 
الثاني المیالدي، ألنهم ال یستخدمونها في سیامات األساقفة والكهنة والشمامسة، مقدًما من 

العهدین دالئل على استخدامها. 

1 Ibid 23:2. 
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جاء في سفر الالویین "ویلقي هرون على التیسین  في العهد القدیم: :أوالً  
قرعتین، قرعة للرب وقرعة لعزازیل، ویقرب هرون التیس الذي خرجت علیه القرعة للرب 

ویعمله ذبیحة خطیة، وأما التیس الذي خرجت علیه القرعة لعزازیل فیوقف حًیا أمام الرب 
). واستخدامها یشوع عند تقسم 10-8: 16لیكفر عنه لیرسله إلى عزازیل إلى البریة" (ال 

األرض الذي أعطاها الرب لشعبه. وفي سفر یونان إذ شعر المالحون بالعجز التام عن 
التصرف صرخوا إلى آلهتهم وأخیًرا ألقوا قرعة، فعرفوا أنه بسبب یونان كانت هذه البلبلة 

). وجاء في سفر األمثال: "القرعة تبطل الخصومات وتفضل بین األقویاء" (أم 7: 1(یونان 
)، وكأن إلقاء القرعة بین األقویاء روحًیا یكشف عن الحق وینزع من بینهم كل 18: 18

خصومة أو اختالف في الرأي. 
إذ كان یجب إقامة واحد عوض یهوذا كرسول للرب، "أقام  في العهد الجدید: :ثانًیا

(الرجال) إثنین یوسف الذي یدعى بارسابا الملقب یوستس ومتیاس، وصلوا قائلین: "أیها 
الرب العارف قلوب الجمیع عّین أنت من هذه االثنین أیا اخترته لیأخذ قرعة هذه الخدمة 
والرسالة الذي تعداها یهوذا لیذهب إلى مكانه، ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متیاس 

على ذلك العالمة أوریجینوس ). ویعلق 26-23: 1فُحسب مع األحد عشر رسوالً " (أع 
بقوله: [استخدام الرسل لها یبین أنه إذا استخدمناها بإیمان مطلق مع الرجوع إلى الصالة، 

]. لكن البعض یفترض بأن ذلك إنما تم Ïفإنها تكشف للناس عن إرادة اهللا الخفیة بوضوح
قبل حلول الروح القدس الذي ُیعطي الكنیسة روح التمییز وٕادراك إرادة اهللا بالصالة مع الحیاة 

].  Ð )3-2: 9 الشمامسة (أع اختیاردث في حالمقدسة دون الحاجة إلى قرعة، كما 
لعل اهللا سمح باستخدام القرعة في تقسم األرض حتى ال تتدخل العوامل الشخصیة 

في التوزیع، لكي ال یشعر أحد األسباط أن ما ناله هو بفضل إنسان، إنما هو هبة من اهللا 
نفسه، عطیة اهللا المجانیة، فال یمكن لعظیم أو صغیر أن یذل سبًطا بأنه قد وهبه شیًئا من 

 عنده.

 ... . نصیب السبطین والنصف4
 لم یكن ممكًنا للسبطین والنصف - الذین یمثلون رجال العهد القدیم - أن یرثوا  

1 Ibid. 
Ð  234، 233الحب الرعوي: ص. 
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قبلنا، وٕانما یستلمون المیراث من ید یشوع نفسه، كما یقول الرسول بولس: "فهؤالء كلهم 
مشهوًدا لهم، باإلیمان لم ینالوا الموعد إذ سبق اهللا فنظر لنا شیًئا أفضل لكي ال یكملوا 

). 40-39: 11بدوننا" (عب 
لقد تحدد میراثهم في أیام موسى، لكنهم عبروا یحاربون مع بقیة األسباط حتى 

یملك الكل مًعا في الوقت المحدد، حین یشیخ یشوع وتستریح األرض من الحرب. في هذا - 
[إشارة إلى جهاد أحبائنا الراقدین معنا خالل الصالة عنا العالمة أوریجینوس- كما یقول 

]. Ïحتى نرث جمیًعا
 

1 In Jos. Hom. 16: 5. 
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األصحاح الرابع عشر 

نصیب كالب 
إذ ُقسمت األراضي الواقعة شرق األردن على السبطین ونصف، طالب كالب بن 

 45یفنة بالجبل الذي وعده به موسى بسبب أمانته وٕایمانه عندما جاء للتجسس منذ حوالي 
عاًما. لقد طالب بالجبل قبل أن یقوم یشوع بتوزیع األراضي الواقعة غرب األردن. 

]. 5-1 مقدمة عن كیفیة التقسیم [.1
]. 9-6 كالب یطلب نصیبه  [.2
 ].11-10 كالب فوق الزمان   [.3
]. 11 كالب المجاهد    [.4
]. 12 كالب والجبل المقدس   [.5
]. 15-13 تمتعه بحبرون   [.6

 ...  مقدمة عن كیفیة التقسیم.1
أنه یستحیل أن یهتم الكتاب اإللهي بعرض أبعاد األرض العالمة أوریجینوس یرى 

 من التفصیل لمجرد التعرف على واقع كل سبط في األرض ءٍ میراث كل سبط بدقة وبشي
)، فإن 5: 8الجدیدة، وٕانما كما جاءت الطقوس الیهودیة شبًها للسماویات وظًال لها (عب 

تقسیم األرض وأسماء المناطق ومدن الملجأ ومدن الالویین وٕاقامة الهیكل فیما بعد في 
. هذه األمور في تفاصیلها الدقیقة تحمل أسراًرا سماویة یكشفها الروح لنا. یقول الخأورشلیم 

العالمة: [عندما تأتي أیها الیهودي إلى أورشلیم وتجدها مدمرة، وقد تحولت إلى تراب ورماد، 
). ال تحزن إنما اطلب مدینة في السماء عوض التي تبحث 20: 4 كو 1ال تبكي كطفٍل (

عنها على األرض! أرفع نظرك إلى فوق فستجد "أورشلیم العلیا التي هي أمنا جمیًعا" التي 
). ال تكتئب ألن الهیكل متروك، وال تیأس إذ ال تجد كاهًنا، ففي 20: 14 كو 1هي حرة (

السماء مذبح ویوجد كهنة للخیرات العتیدة یجتازون أمام الرب على رتبة ملكي صادق (عب 
]. Ï). إنها محبة اهللا ومراحمه أنه رفع عنكم المیراث األرضي لتطلبوا السماوي10: 5

1 In Jos. Hom. 17:1. 
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وٕانني ال ُأرید الدخول في تفاصیل كثیرة وٕانما أكتفي بعرض بعض المفاهیم 
الروحیة للتقسیم تارًكا روح الرب یسندك ویرشدك، محوًال حتى ما یبدو خاًصا باألرض 

القدیمة إلى ما یخص خالصهم وأبدیتهم.  
]: 3-1في هذا األصحاح یمیز الوحي اإللهي بین ثالث فئات عند التقسیم [

وهي التي قبلت أن ترث األرض التي تملكوها في أیام موسى، . الفئة األولى: أ
أي خالل الناموس، وتضم سبطي رأویین وجاد ونصف سبط منسي، لكن هذه الفئة لن تتسلم 
المیراث إالَّ على یدي یشوع. إنها تمثل فئة رجال العهد القدیم الذین عاشوا أیًضا خالل یشوع 

الجدید. وفي شيء من التجاوز نستطیع أن نقول بأن هذه الفئة أیًضا تضم الذین هم في 
 ،ن في فهمهم للكلمةي یسلكون كمن هم تحت الناموس، حرفيلألسفعهد النعمة لكنهم 

وناموسیون في تصرفاتهم، وضیقون في فكرهم. مساكین هؤالء الذین عبروا مع یشوع نهر 
األردن لكن بحیاتهم وفكرهم ارتدوا إلى ما هو وراء األردن لیعیشوا كأطفال روحیین عوض 

النضوج الروحي. إنهم یمثلون الشاب المریض الذي یّحن إلى تصرفت الطفولة، یلهو باللبن 
واللعب عوض التمتع بالطعام القوي والجدیة في التصرف. 

هي التي قبلت أن ترث األرض التي تملكوها في أیام یشوع، أي ب. الفئة الثانیة: 
في عهد النعمة، تضم تسعة أسباط ونصف، وهي تمثل اإلنسان الذي ارتفع من تحت 

الناموس لینطلق من الحرف إلى الروح. هؤالء ال یرثون مع السبطین والنصف أرض جلعاد 
الخاصة برعایة الغنم، بل یرثون األرض التي تفیض عسًال ولبًنا، فینطلق المؤمن من رعایة 

 الغنم حیث الفكر الحیواني الجسداني إلى المیراث األبدي حیث الطعام الجدید. 
فهي جماعة الالویین الذین ال ینالون نصیًبا في وسطهم، وال ج. أما الفئة الثالثة: 

). هذه إن صح لنا التعبیر 14: 13یكون لهم نصیب في األرض. ألن الرب نفسه نصیبهم (
أن نقول "فئة الكاملین" الذین یعیشون مع یشوع لیس طمًعا في أرض أو بركات حتى 

السماویة، وٕانما یطلبون الرب نفسه نصیبهم. فإن كانت الفئة األولى تمثل العابدین من أجل 
البركات الزمنیة (الذین تحت الناموس)، والثانیة تمثل العابدین من أجل البركات الروحیة، 

العالمة فإن الثالثة ال تطلب شیًئا غیر اهللا وحده الذي هو كل حیاتهم وفرحهم وٕاكلیلهم. یقول 
[لم یحصل الالویین على المیراث من موسى وال من یشوع ألن الرب إله أوریجینوس: 

إسرائیل هو نصیبه... فإن عدًدا كبیًرا من شعب اهللا لدیهم اإلیمان البسیط في خوف اهللا، 
یرضون اهللا بأعمالهم الطیبة وعاداتهم األمینة، لكن قلیلون ونادرون من ُتوهب لهم الحكمة 
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والعلم ویحفظون قلبهم نقًیا ویزرعون في نفوسهم أجمل الفضائل، ویكون لعلمهم اإلمكانیة 
إلنارة الطریق لآلخرین... هؤالء بال شك ُیقال عنهم أنهم الویون وكهنة، نصیبهم هو الرب، 

]. Ïالذي هو الحكمة التي اختاروها فوق كل شيء
لیتنا نصیر كالالویون والكهنة ال یكون لنا نصیب في أرض المیراث، إنما یكون 

: 1 كو 1، 6: 33)؛ فهو بّرنا (أر 30: 1 كو 1هو نصیبنا، نقبله فینا بكونه حكمة اهللا (
). 30: 1 كو 1) وفداؤنا (14: 2) وسالمنا (أف 30

 .... كالب یطلب نصیبه 2
"فتقدموا بنوا یهوذا إلى یشوع في الجلجال، وقال له كالب بن یفنة القنزي: أنت 

تعلم الكالم الذي كلم به الرب موسى رجل اهللا من جهتي ومن جهتك في قادش برنیع كنت 
ابن أربعین سنة حین أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنیع ألتجسس األرض..." 

]6-7.[ 
قبل أن یبدأ یشوع في القرعة لتوزیع األرض بین األسباط التسعة والنصف، تقدم 

كالب بن یفنة القنزي لیشوع لیذكره بالوعد الذي ناله منذ خمسة وأربعین عاًما حین عاد معه 
إلى موسى بعد التجسس یتحدثان بأمانة وٕایمان عن أرض الموعد على خالف بقیة 

الجواسیس األخرى الذین أذابوا قلب الشعب من الخوف. لم یدخل كالب في القرعة مع بقیة 
الشعب إنما طالب بامتیاز خاص به ناله من الرب شخصًیا على فم موسى النبي، أما سّر 

هذا االمتیاز فهو: 
 (قلب)، وأن التحام اهاعنمفي دراستنا لسفر العدد رأینا أن كلمة "كالب" إنما  :أوالً 

یشوع بكالب إنما یعني التحام اإلیمان بیسوع المخلص بنقاوة القلب العملیة للتمتع بالمیراث 
. Ñأن "یفنة" تعني (تحّول) وأن "قنزي" تعني (المحتقر)العالمة أوریجینوس . ویرى Ðاألبدي

یمكننا إذن أن نقول أن امتیاز كالب إنما ألنه یمثل القلب المتولد عن التحول عن االحتقار. 
بهذا سبق الكثیرین في نوال المیراث، لیس ألنه أفضل منهم، وٕانما ألنه وهو المحتقر قد 

 المحتقر، إذ أبناءتحول عن هذه الحیاة لیعیش قلًبا نقًیا في الرب. كلنا أبناء القنزي أي 
"بإنسان واحد (بأبینا آدم) دخلت الخطیة إلى العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت 

1 Ibid 17:2. 
Ð .للمؤلف: سفر العدد 

3 In Jos. Hom. 18:2, 20:6. 
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). لكن كالب یعرف أن یستبدل هذا اإلنسان 12: 5إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع" (رو 
الواحد الذي جلب إلیه االحتقار والموت بإنسان آخر هو ربنا یسوع فصار له عطیة البّر 

وتمتع بحق االمتالك، وكما یقول الرسول عن هذا التحول: "ألنه إن كان بخطیة الواحد قد 
ملك الموت بالواحد، فباألولى كثیًرا الذین ینالون فیض النعمة وعطیة البّر سیملكون في 

) 5). وكأن الرسول یقول في هذا األصحاح (رو 17: 5الحیاة بالواحد یسوع المسیح" (رو 
بعد أن كنا بسبب أبینا آدم مملوكین للموت، صرنا بیسوع المسیح ربنا نملك الحیاة فیه! بعد 

أن كنا موضوع میراث للخطیة صرنا نحن وارثین الملكوت األبدي. 
حًقا لقد ُنسبنا جمیًعا للقنزي أي المحتقر، لكن إن صار لنا في نسبنا یفنة أي 

(التحول)، فإننا بهذا ننتقل من أبوة آدم الجسدیة إلى األبوة الروحیة التي هللا في ابنه یسوع 
المسیح فننعم بالمیراث األول. 

ارتباط كالب بیشوع، وقد سبق لنا الحدیث عن ارتباط القلب باإلیمان، فال  :ثانًیا
نقاوة للقلب خارج اإلیمان بیسوع، وال غلبة له بدونه. حین نرتبط نحن كقلوب بیشوعنا الحق، 
إنما ننفتح له فیملك في إنساننا الداخلي ویتربع على القلب كعرش له، وكما یملك فینا نحن 
نملك به في میراثه األبدي. لنرتبط بیشوعنا، ولنسلم له حیاتنا فیملك فینا ونحن نملك فیه. 

 ربه قائالً : [لتستلم كل قدراتي لكي تمتلكها بكمالها... القدیس أغسطینوسوكما ُیناجي 
]. Ïلُتعید إليَّ سیادتي بكاملها

كان لقاء كالب بیشوع في قادش برنیع، و"قادش" إنما تعني (قداسة)، فإن  :ثالثًا
لقاءنا مع ربنا یسوع ال یكون بحق إالَّ خالل الحیاة المقدسة كثیرون یظنون أنهم یعرفون 
السید ویلتقون به ربما خالل الكرازة به وربما خالل صنع المعجزات باسمه، لكنهم إن لم 

یلتقوا به في الحیاة المقدسة یقول لهم: "ابعدوا عنّي یا مالعین ألنّي ال أعرفكم"... 
إن كان كالب قد نال الوعد من اهللا خالل موسى ممثل الناموس، لكن  :رابًعا

 العالمةتحقیق الوعد لن یتم إالَّ بیشوع الذي وحده یقدر أن یهب المكافأة. یقول 
[لقد تعلم كالب أوًال من موسى وبعد ذلك من یشوع الذي عاونه. إنه یقول أوریجینوس: 

. أنت تعلم الكالم الذي ]6"أنت تعلم الكالم الذي كلم به الرب موسى رجل اهللا" [لیشوع: 
كلم به الرب، فإنه لیس من یقدر أن یدرك الكلمة التي نطق بها الرب لموسى إالَّ یشوع وحده 
لیس من له إدراك للناموس مثل یسوع في تعلیمه، إذ هو الذي علمنا وكشف لنا كل شيء، 

Ï 18 مناجاة .
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]. فیشوعنا هو الذي یعرف Ï)14: 7وهو الذي أوحى لبولس أن "الناموس روحي" (رو 
الوصیة التي خاللها ننال المكافأة لیست كاستحقاق ذاتي لنا وٕانما خالل یسوع ربنا، الذي 

ُیقدم لنا الوصیة والذي یسندنا في تنفیذها والذي یهبنا المكافأة عنها. 
أنت أدرك كالب أن میراثه إنما هو شركة میراث مع یشوع، إذ یقول له: " :خامًسا

إن امتیازنا الحق تعلم الكالم الذي كلم به الرب موسى رجل اهللا من جهتي ومن جهتك". 
)، ما نناله إنما هو میراث 17: 8في التمتع بالمیراث هو أننا "وارثون مع المسیح" (رو 

المسیح نفسه، وأمجاده التي ننعم بها فیه، أي خالل عضویتنا في جسده. لیس لنا في أنفسنا 
استحقاق المیراث، لكن ثوبتنا في المسیح وهبنا هذا االستحقاق. یقول الرسول بولس: "مبارك 

: 1اهللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح" (أف 
)، فإن كان 6: 1)، مؤكًدا أن مجد نعمته التي أنعم بها علینا إنما هي في المحبوب (أف 3

المسیح هو محبوب اآلب الذي له المجد، فإننا إذ صرنا فیه صارت لنا نعمة هذا المجد 
). 11: 1الذي له! وبأكثر إیضاح ُیكمل الرسول: "الذي في نلنا نصیبنا" (أف 

إن كان میراث كالب هو ثمرة اتحاده مع یشوع لینعم به وفیه بالمجد، فإن  :سادًسا
وأما أنا فاتبعت تماًما هذا ال یعني سلبیة كالب أو تراخیه في تكمیل الوصیة، إذ یقول: "

. وكأنه یقول: من جانبي قبلت وصیة الرب إلهي الذي التقي معه على ]5الرب إلهي" [
مستوى شخصي فصار منسوًبا لّي "إلهي" وتممت وصیته تماًما. إن كانت نعمة اهللا غنیة 

جًدا في العطاء، لكنها ال توهب للمتراخین في تنفیذ الوصیة اإللهیة.  
أخیًرا نقول أن كالب یدعو اهللا "إلهي"، فمن یقبل اهللا إلهه شخصًیا، منسوًبا إلیه، 
إنما أیًضا یقبل أمجاد اهللا أمجاده، وسمات اهللا سماته، ونوالنا المیراث إنما هو ثمرة ملكیتنا 

). 3: 6هللا وملكیة اهللا لنا: "أنا لحبیبي وحبیبي ليّ " (نش 

 ... . كالب فوق الزمان3
"واآلن فها قد استحیانّي الرب كما تكلم هذه الخمس واألربعین سنة من حین  

كلم الرب موسى بهذا الكالم حین سار إسرائیل في القفر. واآلن فها أنا الیوم ابن خمسو 
]. 11-10وثمانین سنة، فلم أزل متشدًدا كما في یوم أرسلني موسى" [

إن كان المیراث الذي ینعم به المؤمن هو الحیاة األبدیة التي تعلو فوق الزمن، 
وهذا المیراث إنما هو امتداد لحیاة یعیشها اإلنسان هنا، لهذا یلیق بنا لكي ننعم بالمیراث أن 

1 In Jos. Hom. 18:2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/



  

ندخل اآلن في دائرة األبدیة فال نلتصق بدائرة الزمن التي بدورانها ترفعنا وتهبط من وقت 
إلى آخر. نعیش ونحن بعد على األرض بفكر سماوي ال یقدر الزمن أن یفسده أو یضعفه. 
لقد نال كالب الوعد وهو في سن األربعین وكان متشدًدا في عمل الرب، واآلن یتقدم لیشوع 

وهو في الخامسة والثمانین وال یزال متشدًدا كما كان منذ خمس وأربعین سنة. وكما سبق 
فتحدثنا في األصحاح السابق أن المؤمن ال یعرف الشیخوخة العاجزة قط، فإنه وٕان كان 

). 16: 4 كو 2إنسانه الخارجي یفنى فالداخل یتجدد من یوم إلى یوم (
كما كانت قوتي حینئذ على كلمات كالب بن یفنة: "العالمة أوریجینوس یعلق 

، قائالً : [القدیس في الحقیقة یحمل ذات القوة في الحاضر كما في ]11هكذا قوتي اآلن" [
الماضي، في األمور الجدیدة كما في العتیقة، في األناجیل كما في الناموس. كأنه یقول أنه 
یحمل ذات القوة في أیام یشوع كما كانت له في أیام موسى، فإن القلب الیقظ یدرك أسرار 

] .Ïالقوةالعهدین بذات 

 ... . كالب المجاهد4
. إن ]11"كما كانت قوتي حینئذ هكذا قوتي اآلن للحرب وللخروج وللدخول" [

كان كالب قد نال الوعد في زمان موسى فإنه تمتع بذلك ألنه في قوته الروحیة بالرب یقول: 
]، فكان متشدًدا في تنفیذ وصیة الرب؛ نواله الوعد لم یزده إالَّ 8"تبعت تماًما الرب إلهي" [

قوة روحیة فلم یقدر الزمن أن یثبط من همته أو یرخي ذراعیه ، بل یقول: "هكذا قوتي اآلن 
]. كأنه یقول: لست أطلب المیراث وأنا مسترِخ لكنني تدربت 11للحرب وللخروج وللدخول" [

بالروح كیف أجاهد روحًیا، محارًبا قوات الظلمة، كیف أخرج من البریة وأدخل أرض الموعد. 
لقد نجحت حین أخرجني موسى للتجسس، واآلن لّي ثقة في الرب أنني أنجح في الدخول 

إلى الموضع الذي أرثه... هذه الثقة، وهذه القوة، لیست من ذاته، إذ یقول: "ألنك أنت 
سمعت في ذلك الیوم أن العناقیین هناك والمدن عظیمة محصنة، لعل الرب معي فأطردهم 

]. 12كما تكلم الرب" [
إن قوة كالب دائًما متشددة للحرب وللخروج وللدخول، أي للحرب الروحیة خاللها 

یخرج من عار العبودیة لیدخل في مجد الحریة. إن حیاته خروج ودخول كعملیة واحدة 
متكاملة وبغیر توقف. خروج مستمر عن أعمال اإلنسان العتیق أي صلبه، ودخول إلى 

1 Ibid. 
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أعمال اإلنسان الجدید أي التمتع بقیامته. خروج عن األنا بصلبها ودخول في المسیح یسوع 
واهب القیامة. خروج عن محبة األمور الزمنیة ودخول في الحیاة السماویة. 

 .... كالب والجبل المقدس 5
. یقول ]12["  هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك الیومأعطني"فاآلن 

[القدیس ال یطلب شیًئا منخفًضا أو دنیًئا، وال یسأل أمًرا في قاع العالمة أوریجینوس: 
األودیة، إنما یطلب جبًال مرتفًعا، جبًال على قمته مدن عظیمة محصنة. یقول الكتاب 

]. إذن هذا هو موضوع طلبه، إذ 12بالحق: "إن العناقیین هناك والمدن عظیمة محصنة" [
كان یعرف فن الحرب، كما هو مكتوب: "الحكیم یتسور مدینة الجبابرة وُیسقط قوة معتمدها" 

). هل تظن أن سلیمان بقوله هذا أراد منا أن نتعلم بأن الحكیم یستولى على 22: 21(أم 
مدن ویهدم أسوار مبنیة بالحجارة؟! إنه قد عنى بالمدینة واألسوار أي العقائد والبراهین التي 

بها یبني الملحدون الفالسفة كل األراء الدنسة المضادة للناموس اإللهي والتي یستخدمها 
الوثنیون والبرابرة... ما هي المدن التي یهدمها الحكماء عند إعالء كلمة الحق؟ إنها مدن 

الكذب التي یجب بالحق هدمها، كقول الرسول: "هادمین ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد معرفة 
). الیوم یقف كالب الحكیم جًدا أمام یشوع ویعده أنه سیكون قوًیا في 5: 10 كو 2اهللا" (

الحرب مستعًدا للصراع، طالًبا منه اإلذن بالجدال، لكي یهاجم حكماء الدهر الذین یؤكدون 
الكذب عوض الحق، ولكي ینقضهم ویقهرهم ویقلب كل أبنیة مغالطاتهم، لهذا إذ نظر یشوع 

]؛ بال شك باركه بإرادة وجرأة! وأنت أیًضا إن كرست حیاتك للدراسة 13نشاطه "باركه" [
والتأمل في ناموس اهللا بروح الحكمة تصیر قلًبا (كالب) یلهج في ناموس اهللا، قادًرا على 
هدم المدن العظیمة المحصنة، أي هدم أقوال مخترعي الكذب، بهذا تستحق بركة یشوع 

]. Ïوتتسلم فیه حبرون
هذا الجبل الذي اقتناه كالب إنما هو الجبل المقدس الذي ُیعلن في آخر األیام، 

). أي السید المسیح 63: 24، مز 4-2: 2فیأتي إلیه األمم ویصعد علیه األبرار (إش 
نفسه! هذا هو میراثنا الحقیقي الذي نشتهي التمتع به!  

 

 ... . تمتعه بحبرون6

1 Ibid 18:3. 
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"فباركه یشوع وأعطى حبرون لكالب بن یفنة ملًكا... ألنه اتبع الرب إله إسرائیل" 
. أثناء حدیثنا في األصحاح العاشر عن المدن التي استولى علیها یشوع، رأیناه ]13-14[

 (قران) أو (زواج)، فبعد اهاعنم)، وقلنا أن "حبرون" 37: 10یغتصب حبرون من ملكها (
أن كانت النفس مرتبطة بالشیطان كعریس لها تحمل سماته الشریرة وتشترك معه في أفكاره 

الخبیثة وأعماله المهلكة، صارت تحت ناموس یشوع، عروًسا له تتحد به لتحمل فكره 
وسماته! هذه المكافأة التي ینالها كالب األمین في تبعیته للرب، یدخل في حالة زواج روحي 

مع ربنا یسوع المسیح! 
 تعلیق آخر إذ یقول: [حبرون معناها اتحاد أو زواج، ولعل وللعالمة أوریجینوس

 موجودة في هذه إبرامهذا هو معنى هذه المقاطعة. فالمغارة المزدوجة التي أعدها األب 
)، 19: 23المدینة حیث یرقد فیها باقي اآلباء مع زوجاتهم؛ فیرقد فیها إبراهیم مع سارة (تك 

واسحق مع رفقة، ویعقوب مع لیئة، إًذا استحق كالب أن ینال میراثًا هو رفات هؤالء اآلباء، 
فبالحكمة التي اتسم بها كالب كانت قوته في أیام یشوع كما في أیام موسى، ففهم ماذا تعني 

هذه الوحدة بین اآلباء وزوجاتهم. أدرك لماذا استراحت هنا سارة وحدها مع إبراهیم بینما 
]. لعل Ïُحرمت هاجر وقطورة من هذا الشرف، ولماذا رقدت لیئة وحدها بجوار یعقوب...

یرى أن كالب قد أدرك بحكمته بنواله حبرون أن ینال المیراث األبدي العالمة أوریجینوس 
مع المسیح یسوع على مستوى الوحدة بین اآلباء وزوجاتهم، ولكن بمفهوم روحي أعمق 

وأعظم. 
 

 األمین في تبعیته للرب، یدخل في حالة زواج روحي مع ربنا یسوع المسیح!
  .هب لي مع كالب المرافق لیشوع القلب النقي مع اإلیمان

هب لي حیاة الجهاد حتى الشیخوخة مع طول األناة. 
لیشخ جسدي، أما أعماقي فتتجدد كل یوم. 

ال یعرف اإلیمان الحي العجز، ولن تفقد الشیخوخة الصالحة الرجاء الحي. 
ال تسمح للزمن أن یعوقني، وال للماضي أن یحطمني. 

  .هب لي أن أقتنیك نصیًبا لي
أتمتع بك مع اآلباء واألنبیاء والتالمیذ والرسل. 

1 Ibid. 
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انعم بك مع كل الطغمات السمائیة. 
متى أصعد كما على الجبل، حین أتمتع باالنطالق إلى السحاب. 

فالتقي بالسمائیین مع مؤمني العهدین القدیم والجدید؟ 
متى أتهلل باللقاء معك وجًها لوجه في السماء عینها؟ 
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األصحاح الخامس عشر 

نصیب یهوذا 
إن كان غرب األردن یمثل كنیسة العهد الجدید، فإن یهوذا یحتل مركز الصدارة، 
بكونه السبط الذي منه جاء ابن اهللا متجسًدا، فجاءت القرعة أوًال له. وكان لكالب بن یفنة 

قسًما في وسط بني یهوذا. 

]. 12-1 نصیب یهوذا   [.1
]. 14-13 كالب وقریة أربع   [.2
]. 19-15 كالب وقریة دبیر   [.3
]. 62-20 أسماء المدن    [.4
]. 63 بقاء الیبوسیین في وسطهم [.5

 ...  نصیب یهوذا.1
في تقسیم أرض جلعاد شرق األردن التي تملكوها خالل الناموس (أي في عهد 

موسى) بدأت القرعة بروأیین، ألنه البكر جسدًیا. أما هنا فإذ ُیشیر التوزیع إلى میراث العهد 
الجدید فال إلتزام ببكوریة الجسد بل بباكورة الروح، لهذا وقعت القرعة أوًال على السبط 

الملوكي "سبط یهوذا" الذي منه خرج ربنا یسوع المسیح حسب الجسد، "األسد الخارج من 
). كان البد أن تختفي باكوریة الجسد لتظهر باكوریة الروح، وذلك 5: 5سبط یهوذا" (رؤ 

إعالًنا عن احتالل ربنا یسوع مركز الصدارة كبكر البشریة عوض آدم األول الجسداني، 
األمر الذي هیأ له الكتاب المقدس برموز كثیرة كاحتالل یعقوب الباكوریة عوض عیسو 

البكر جسدًیا، وٕاسحق ابن الموعد عوض إسماعیل البكر حسب الجسد إلخ... اآلن إذ عبرنا 
األردن وصارت لنا األرض الجدیدة میراثًا یتقدم بكرنا الروحي كقائد الكنیسة كلها وواهًبا 
سمته إذ هي أیًضا به قد صارت "كنیسة األبكار". باكورة الروح في العهد الجدید ال تفقد 

اآلخرین نعمة الباكورة، كما في الجسد حیث یحتلها المولود أوًال وحده! 
: 37لیتنا ال نطلب أن یكون موضعنا وسط سبط رأویین هذا الذي مزق ثیابه (تك 

) ففقد باكوریته، إنما في سبط یهوذا الروحي بثبوتنا في األسد الخارج منه، لنتأهل لنوال 29
النصیب األول من میراث العهد الجدید. لنتقدم مع یهوذا إلى یشوع لننال نصیبنا فیه، ونأخذ 
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قرعتنا بعد أن توقفت الحرب وتمتعنا بالسالم، وقیل عن جسدنا: "استراحت أرض من 
الحرب"!  

لقد أوضح الوحي اإللهي حدود نصیب یهوذا من كل اتجاه، األمر الذي یحمل 
[بالرغم عن عجزنا فهم كل العالمة أوریجینوس: مفاهیم روحیة عمیقة. هنا نردد ما یقوله 

]. Ïسّر وشرحه، لكننا نحاول ذلك بالقدر الذي تهبنا إیاه نعمة اهللا
تخم أدوم بریة صین من جهة الجنوب" من جهة فإن حدود نصیب یهوذا هي "

. في دراستنا لسفر حزقیال رأینا أن أدوم مأخوذة عن آدم الذي یعني (ترابي)، (دموي) ]1[
]، وهو ُیشیر إلى عدو الخیر الذي ینزل بقلبنا إلى Ðوأن آدم إنما ُیقصد به عیسو أو سعیر

[ال القدیس أغسطینوس: التراب لنحیا بفكر أرضي، وبطبعه الدموي المحب لمقاتلتنا. یقول 
تنتظر أماًنا فالعدو یالحقك باستمرار. إن لم یكن غضبه علنًیا فهو یسعى بمكر، ولذلك فقد 

]، Ñُسمي األسد والتنین، سموه أسًدا لما یبدیه من غضب، وسموه تنیًنا لما یخفي من مكره
فإن كنا في المسیح ننعم بالمیراث لكن العدو یقف عند الحدود كأدوم عل حدود یهوذا، یقف 
َكمن عند األبواب مشتاًقا أن یسلبنا طبیعنا السماویة، منحدًرا بنا إلى محبة األرضیات، إنه 

یقف كمقاوم یطلب هالكنا وال یستریح إالَّ بسفك دمنا روحًیا. 
یبدأ حدود نصیب یهوذا بالكشف عن وجود تخم أدوم وبریة صین، واألخیرة ُتشیر 

. فال یمكن العبور إلى أرض یهوذا والتمتع بمیراثه ما لم یجتاز أوًال بریة Òإلى التجربة
التجارب، فالطریق كرب وضیق تحوط به التجارب بغیر توقف، لكن هذا كله یزید جهادنا 
قوة، حیث نترنم وسط الدموع، قائلین: "عند كثرة همومّي في داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي". 

القدیس وسط الضیق یعلن السید عن ذاته كسّر راحتنا الحقیقیة األبدیة. لهذا یقول 
[التجارب والضیقات، وٕان كثرت، سبیل لك إلى الكمال، ولیست سبیًال أغسطینوس: 

للهالك]، كما یقول: [العنقود مّدلى في الكرمة وحبة الزیتون على أمها، وطالما هما على 
أمهما یتمتعان بالهواء الطلق. فال العنقود یصیر خمًرا وال حبة الزیتون تصیر زیًتا ما لم یمر 

1 In Jos. 19:1. 
                (St. Jerome: on Ps. hom 34). 

Ð .للمؤلف: حزقیال 
Ñ 234 خواطر فیلسوف ص .
Ò 1981 سفر العدد .
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فوقها حجارة المعصرة. تلك هي حالة البشر الذین دعاهم اهللا قبل األجیال لیجعلهم شبیهین 
]. Ïبابنه الذي ظهر، بنوع خاص، في آالمه، وكأنه كرمة ثمینة

وكان تخمهم الجنوبي أقصى بحر یكمل الكتاب حدیثه عن حدود یهوذا، هكذا: "
الملح من اللسان المتوجه نحو الجنوب، وخرج إلى الجنوب عقبة عقربیم وعبر إلى صین 

. ]3-2وصعد من جنوب قادش برنیع وعبر إلى حصرون، وصعد إلى أدار إلى القرقع" [
وكأنه یقول إن من ُیرید التمتع بالسبط الملوكي یجتاز أوًال هذه األماكن الُمّرة حتى یعبر إلى 
المیراث في آمان. لیعبر أدوم وأیًضا صین، ولیجتز البحر المالح وعقبة عقربیم! ماذا یعني 
"البحر المالح" إالَّ التغلب على قالقل الحیاة ودوراناتها؟! ففي میاه البحر المالح یكمن التنین 

) الذي حطمه السید المسیح بدخوله إلى المیاه لیصلبه في عقر داره! 26: 104البحري (مز 
إذن لنحطم التنین خالل صلبنا مع ربنا یسوع المسیح فنعبر أرض میراثنا بسالم. أما "عقبة 
عقربیم" فُتشیر أیًضا إلى محاربات العدو ضدنا ألن "عقربیم" تعني في العبریة (عقارب)، 

وقد وهبنا اهللا سلطاًنا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوت العدو وال یضرنا شيء (لو 
 [إن كنا نرغب في الدخول إلى میراث سبط یهوذا، العالمة أوریجینوس:). یقول 16: 10

یلزمنا أن نمارس هذا النوع من الصعود، فنطأ العقارب ونسحقها، هذه هي التي تقطع 
الطریق وتهرب. إنه بال شك الطریق الذي سلكه حزقیال، إذ یقول له الرب" "أنت ساكن بین 

]. Ð)6: 2(حز " عقارب
هذه هي المناطق المحیطة بمیراث یهوذا، إنها تجارب (صین) مستمرة وقالقل 
(البحر المالح) وحروب من الشیطان كالعقارب (عقبة عقربیم) وشراسة منه (أدوم)، أما 

]، وأورشلیم مدینة 10الداخل فمفرح للغایة ومبهج، حیث نلتقي بمیاه عین (ینبوع) شمس [
الملك العظیم ورمز الحیاة السماویة. 

[ماذا تعني هذه الشمس؟ إنها تلك التي ُكتب عنها: العالمة أوریجینوس: یقول 
)؟ فإن بدأت تتجاوز البحر المالح 2: 4 تشرق شمس البر" (مال اسمي"ولكم أیها المتقون 

تجد نفسك في أرض یهوذا حیث ینبوع الشمس. ما هو هذا الینبوع؟ بالتأكید ذاك الذي قال 
عنه یسوع: "ولكن من یشرب من الماء الذي أعطیه أنا فلن یعطش إلى األبد بل الماء الذي 

). وٕاذ نلتقي بنبع الشمس الذي 14: 4أعطیه یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة" (یو 

Ï 239، 238 خواطر فیلسوف: ص .
2 In Jos. Hom 19:3. 
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]. هذا ویقال أن بمصر 10تكلمنا عنه نجد المدینة، كما هو مكتوب أنه یوجد "بیت شمس" [
أیًضا "بیت شمس"، لكن مدینة مصر أخذت اسم "الشمس" عن تلك التي یشرق بها اآلب 

) أما مدینة یهوذا فتخص القدیسین وحدهم، 45: 5السماوي على األبرار واألشرار (مت 
ألنها مدینة اهللا، التي بها الینبوع إذ "نهر سواقیة تفرح مدینة اهللا مقدس مساكن العلي" (مز 

46 :4(Ï ،یمكننا أیًضا أن نمیز بین بیت شمس التي لمصر وتلك التي في تخوم یهوذا .[
األولى تقوم داخل النفس المتعبدة لتمثال الشمس الحجري، التي لها صورة الشمس دون 

نورها أو بهائها. أما بیت شمس التي لیهوذا فتمثل النفس التي صارت بیًتا لشمس البر، أي 
هیكًال للرب الذي ُینیر حیاتنا، هذا الذي یفیض ینبوع میاه الروح القدس فیه، إذ یقول 

حزقیال: "ثم أرجعني إلى مدخل البیت وٕانما بمیاه تخرج من عتبة البیت نحو المشرق، ألنه 
وجه البیت نحو الشرق، والمیاه نازلة من تحت جانب البیت األیمن عن جنوب المذبح" (حز 

). هذا ما دعاه سفر یشوع "میاه عین شمس"، أي المیاه التي تنبع خالل بیت 1: 47
المسیح، شمس البر! 

) لكنها على حدود 27: 18إن كانت أورشلیم قد صارت في میراث سبط بنیامین (
السبطین خاصة أنهما كونا مملكة مستقلة فیما بعد (مملكة یهوذا)، وقد تمتع یهوذا بالسكنى 

[أورشلیم األرضیة هذه إنما القدیس أغسطینوس: ]، هذه التي یقول عنها 63في أورشلیم [
]. فقد اختار اهللا أورشلیم بكونها الموضع الذي یسكن فیه اسمه Ðهي ظل أورشلیم السماویة

 16: 3)، المدینة المقدسة التي یقطن فیها عرش اهللا (إر 4، 21 مل 2، 13: 11 مل 1(
: 9)، وعالمة لحلوله وسط شعبه، لذلك حینما یؤدب شعبه یهدد بتدمیرها وخرابها (إر الخ
). تحدث عنها األنبیاء كمركز للعمل 12: 3، میخا 5، 4؛ خر 27، 9: 13، 11

-1: 4، مي 20- 18: 66، الخ 1: 60، الخ 2: 2المسیاني، إلیها یعود كل األمم (إش 
 إلخ). وفي العهد الجدید أعلن السید المسیح اشتیاقه لخالص المدینة، وقد 7: 2، حج 3

صارت في الكنیسة األولى بعد حلول الروح القدس مركًزا للمسیحیة فیها یلتقي الرسل 
، عب 26: 4والتالمیذ... لكن أنظار المؤمنین كانت باألكثر تلتقي نحو أورشلیم العلیا (غال 

]. Ñ) كغایة عبادتهم21، رؤ 1: 14، رؤ 22: 12

1 Ibid 19:4. 
2 On Ps. 122. 
3 Mckenzie: Dict. Of Bible, P. 431. 
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هذا تخم بني یهوذا مستدیًرا ف میراث یهوذا هكذا: "صوالعجیب أن الكتاب ي
 وٕانما ،. لم ینعم یهوذا فقط بالبكوریة الروحیة وبمیاه عین شمس]12حسب عشائرهم" [

مه "مستدیًرا". نحن نعلم أن الدائرة ُتشیر إلى األبدیة حیث لیس لنا نقطة تخأیًضا بأن یكون 
بدایة وال نهایة. فما ورثه یهوذا إنما هو الحیاة األبدیة، أي التمتع بالسمة السماویة التي فوق 

 وكأن من یدخل في هذا السبط روحًیا باتحاده مع األسد الخارج منه، إنما ،كل حدود العالم
ینطلق إلى ما هو فوق المیراث الزمني، ویرتفع فوق كل األرضیات، لیصیر قلبه وكل تخمه 

مستدیًرا! 
حًقا لقد كان سبط یهوذا كسبط ملوكي یحمل القوة في داخله بحمله الطبیعة 

السماویة، حتى وٕان أحاط به األعداء من كل جانب: موآب من الشرق، وأدوم من الجنوب، 
وعمالیق من الجنوب الغربي وٕان كان من بعید، والفلسطینیون من الغرب! 

... . كالب وقریة أربع2
في األصحاح السابق طالب كالب بن یفنة القنزي حقه الذي وعده به الرب على 

"اتحاد"  أو "قران"لسان موسى، وهو امتالك الجبل حیث المدن الحصینة وحبرون التي تعني 
"طرد من هناك . واآلن إذ تسلم كالب "حبرون" والتي تدعى أیًضا "قریة أربع"، أو "جماعة"

. ]14بني عناق الثالثة: شیشاي وأخیمان وتلماي أوالد عناق" [
 إن كان كالب بن یفنة القنزي الذي ُیشیر- كما قلنا- إلى القلب الذي تحّول عن 

االحتقار ودخل إلى المجد، قد نال حبرون مكافأة له، فدخل في زواج أو قران مقدس 
تدعى قریة وروحي، فیه تتحد النفس مع عریسها إلى األبد، فإن حبرون من جانب آخر 

 ُیشیر إلى العالم باتجاهاته األربعة: الشرق والغرب والشمال والجنوب، فإنه 4. رقم أربع
أیًضا ُیشیر إلى الجسد المأخوذ من هذه األرض أو هذا العالم. فصاحب القلب المقدس، 

الذي تحول إلى عریسه األبدي یملك على جسده طارًدا منه بني عناق الثالثة لیملك الرب 
أیًضا فیه. ال یكفي أن تكون قلوبنا أو حیاتنا الداخلیة مقدسة، وٕانما یلزم أن نتطلع إلى 
أجسادنا بنظرة مقدسة، فكما نقدم للعریس قلوبنا الداخلیة هكذا نقدم له أجسادنا، فیعمل 

 اإلنسان في كلیته القدیس غریغوریوس النیصياإلنسان في كلیته بنغم متوافق. ُیشبه 
بالقیثارة التي تحمل أوتاًرا مختلفة لكنها تفدم بالروح القدس قطعة موسیقیة متناسقة ُتفرح قلب 

اهللا. 
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ضع، و"شیشاي" واأن "عناق" تعني متعجرف أو غیر متالعالمة أوریجینوس یرى 
تعني خارج عن، أي خارج عن القدیسین وخارج عن اهللا الحق ذاته، "أخیمان" تعني أخي 

. خالل هذه المعاني یمكننا أن نقول أن Ïبعید عن الحكمة، و"تلماي" یعني معلق هاویة
ضع إنما واحبروننا أي جسدنا الترابي متى سیطر علیه عناق أي روح الكبریاء وعدم الت

یسیطر علیه ثالثة من موالیده یعملون مًعا كملوك علیه أال وهم: الخروج عن اهللا الحق 
وبالتالي البعد عن الحكمة مما یدفع اإلنسان إلى أن یكون معلًقا في الهاویة أو منحدًرا إلیها. 
لیتنا نكون ككالب، نطرد عنه الكبریاء أصل الداء، فال نعود بعد نكون خارج اهللا سّر حیاتنا، 

وال نحرم من الحكمة اإللهیة وبالتالي ال ننحدر إلى الهاویة، بل على العكس نعود إلى اهللا 
فننعم بحكمته ونرتفع به من الهاویة إلى الحیاة األبدیة. 

 ... . كالب وقریة دبیر3
"صعد من هناك (حبرون) إلى سكان دبیر، وكان اسم دبیر قبًال قریة سفر. وقال 
كالب: من یضرب قریة سفر ویأخذها أعطیه عكسة ابنتي امرأة. فأخذها عثنئیل بن قناز 
أخو كالب، فأعطاه عكسة ابنته امرأة وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبیها، 

 بركة، ألنك أعطیتني أرض أعطنيفنزلت عن الحمار، فقال لها كالب: مالك. فقالت: 
 ].19-15 الینابیع العلیا والینابیع السفلى" [فأعطاها ینابیع ماء، فأعطنيالجنوب 

لقد سأل كالب كممثٍل للقلب المقدس إن كان أحد یضرب قریة سفر "الكتاب" 
ویأخذها، فإنه یقدم له ابنته عكسة امرأة، وقد قام أخوه عثنئیل بن قناز بذلك، فأخذ قریة سفر 
التي صارت دبیر أي (نطق) أو (تدبیر)، فتزوج بعكسة. إن عثنئیل تعني (استجابة الرب)، 

فإنه ال یستطیع أحد أن یتقدم إلى قریة الكتاب المقدس وال أن یفهم أسرارها العمیقة ما لم 
یستجب الرب له، ففهمنا للكتاب هو عطیة اهللا ونعمته التي یهبها لسائلیه وٕاذ نال عثنئیل 

الكتاب أي قریة سفر، صارت بالنسبة له دبیر، أي تحولت من كتاب حرفي إلى نطق وفهم 
داخلي وتدبیر حّي فیه... أي تحول من حرفیة الناموس القاتلة إلى الروح واهب الحیاة. أما 
زواجه بعكسة ابنة كالب، إنما تعني التصاقه بابنة الحیاة المقدسة، التي تسأل البشریة أن 
یدخلوا إلى قریة الكتاب لیكشف اهللا لهم أسرارها. وعكسة نفسها كابنة الحیاة المقدسة في 

1 In Jos. Hom 15:20. 
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الرب إنما ُتشیر أیًضا إلى معرفة األسرار الروحیة، وكأن عثنئیل التصق بأسرار الكتاب لیس 
كقریة یعیش فیها فحسب وٕانما كزوجة شریكة حیاته! 

ماذا فعلت عكسة أو أسرار الكلمة اإللهیة بزوجها عثنئیل الذي استجاب له الرب 
طلبته؟ لقد أخذت من أبیها حقًال كبركة تقدمها لزوجها، ثم عادت فنزلت عن الحمار لتطلب 

ینابیع ماء لرجلها فأعطاها أبوها الینابیع العلیا والینابیع السفلى. یا لها من صورة رائعة 
للنفس التي تلتصق بالمعرفة الروحیة التي هي ابنة الحیاة المقدسة، فإنه خالل هذه االبنة 

تنعم النفس بالحقل أي الدخول إلى الكتاب المقدس بكونه الحقل الذي تعمل فیه لحساب اهللا 
وتفرح بثمر الروح، كما ترى المعرفة الداخلیة قد نزلت عن الحمار، أي نزلت عن االهتمام 

بالجسد، لتطلب ینابیع ماء أي ثمار الروح، فیوهب لها ثماًرا على مستوى سماوي علوي، كما 
تنعم بالثمر الذي تعیش به هنا على األرض، یرافقها زمان غربتها أي (الینابیع السفلى). 

 ... . أسماء المدن4
حصر الكتاب المقدس أسماء المدن التي في تخم یهوذا، وكأن الوحي اإللهي ُیرید 

أن یؤكد أن المیراث متسع لمن یرید، وأن عند اآلب منازل كثیرة... لیتنا نؤمن ونجاهد 
برجاء شدید أننا نجد لنا في إحدى هذه المدن – السماویة - موضًعا لنا. 

 ... . بقاء الیبوسیین في وسطهم5
"وأما الیبوسیون الساكنون في أورشلیم فلم یقدر بنو یهوذا على طردهم، فسكن 

 ].63الیبوسیون مع بني یهوذا في أورشلیم إلى هذا الیوم" [
 یوم هذا العالم)، فهل یسكن انقضاء"إلى هذا الیوم" في الكتاب المقدس تعني (إلى 

 العالم؟ إن فسرنا ذلك روحًیا، فإن هذه انقضاءالیبوسیون في أورشلیم مع بني یهوذا إلى 
الحقیقة ُمّرة لكنها واقعیة أن الزوان (الیبوسیین) یبقى مع الحنطة (بني یهوذا) في الكنیسة، 

أي أورشلیم، إلى نهایة العالم، حیث یأتي وقت الحصاد ویفرز الزوان عن الحنطة. لقد 
نصحنا السید المسیح: "دعوهما ینمیان كالهما مًعا إلى الحصاد لئال تقلعوا الحنطة مع 

[إذ نسمع في اإلنجیل العالمة أوریجینوس: ). یقول 29: 13الزوان وأنتم تجمعونه" (مت 
شلیم أي الكنیسة الیبوسیون ربأن الحنطة تنمو مع الزوان، فإنه بنفس الطریقة یوجد في أو

الذین یسلكون بحیاة ردیئة، هؤالء الفاسدون في إیمانهم كما في أعمالهم وكل طریقة حیاتهم. 
من المستحیل تتنقى الكنیسة بالكلیة طالما هي على األرض. یستحیل تتنقى فال یكون وال 
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خاطئ واحد أو غیر مؤمن، بل یكون الكل فیها قدیسین، لیس فیهم أدنى خطیة، هذا یمكن 
تطبیقه بخصوص من كانت خطایاهم مختفیة، أو نتشكك في أمرهم، لكننا ال نقول أننا ال 

.] Ïنطرد من الكنیسة األشرار الظاهرین
. فلیحذر كل واحد منا لئال یوجد Ðإن كانت كلمة "یبوسي" تعني "یدوس باألرجل"

في قلبه شيء یدوس علینا باألقدام، أي خطیة معینة تذل القلب وتدنس مقدسه الخفي. لیته 
ال یكون في داخلنا یبوسیون، هؤالء الذین یسلكون في القلب كالخنازیر التي تدوس دررنا 

)! 6: 7 وتلتفت لتمزقنا، كقول رب المجد (مت بأرجلها
 

  ،لم تترك كل إنسان یختار ما یحلو له من أرض الموعد
حتى ال یتسلل الحسد بینهم، وال تنشأ منازعات بینهم. 

وال تفقد أرض الموعد هویتها، فهي أیقونة الملكوت السماوي. 
قدمت بیدیك لكل سبط نصیبه.إنها عطیة ثمینة ألنها من یدیك. 

لم یعد ألحد أن یتشامخ بما اقتناه. "ألنه من یمیزك، وأي شي لك لم تأخذه. وٕان كنت قد 
). 7-6: 4 كو 1أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ" (

"ال یقدر إنسان أن یأخذ شیًئا، 
). 27: 3إن لم یكن قدُ أعطي من السماء" (یو 

  .أللتصق بك یا أیها األسد الخارج من سبط یهوذا
فأتأهل للتمتع بالنصیب السماوي. 

مع كالب أجاهد بنعمتك ضد بني عناق. 
فیهلك كل كبریاء، وال انحرف عن الحق عن وقدیسیك. 

  ،متى یحل یومك العظیم
فال یبقى الزوان (الیبوسیون) مع الحنطة! 

 

1 Ibid 21:1. 
2 Ibid. 
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األصحاح السادس عشر 

نصیب أفرایم 
بعد یهوذا جاءت القرعة على أفرایم: 

]. 9-1 نصیب أفرایم بعشائره  [.1
]. 10 بقاء الكنعانیین في وسطهم  [.2

  نصیب أفرایم بعشائره.1
 كأن هذا السبط إنما یضم جماعة المؤمنین "الثمر المتكاثر،"كلمة "أفرایم" تعني 

الذین قبلوا عطیة المسیح لهم، روحه القدوس ساكًنا فیهم یهبهم ثمره المتزاید. هؤالء بحق 
یستحقون االلتصاق بإخوتهم بني یهوذا، ألنه إن كان یهوذا ُیشیر إلى التمتع باالتحاد مع 

السید المسیح الخارج من هذا السبط، واالنتساب له، فإن بني أفرایم یمثلون أصحاب الثمار 
: 16المتكاثرة في المسیح یسوع بواسطة روحه القدوس، الذي یأخذ مما له ویخبرنا (یو 

). إنه یهبنا سمات السید المسیح نفسه، فیعطینا محبة المسیح وفرحه وسالمه وصالحه 15
 وذلك خالل دخوله بنا إلى الثبوت في المسیح، أو إتحادنا ،)22: 5. (غل الخوطول أناته 

معه وفیه. إذن فثمر الروح ال ینفصل عن الوحدة مع اآلب في المسیح یسوع، وكأن أفرایم 
ه! بمعنى آخر، لیت كل مؤمن من انتسب ألفرایم، وصار رافقإنما یجب أن یلتصق بیهوذا وي

  له ثمر الروح القدس ینطلق خالل هذا الثمر إلى إتحاد أعمق مع السید المسیح.
أن نلتصق بهذا السبط إذ لنا معه نصیب في المیراث القدیس جیروم یشجعنا 

اإللهي أو اإلكلیل، قائالً : [كن أفرایم أیًضا، كن مثمًرا، لتنتج األعمال الصالحة، وعندئذ 
] .Ïیكون لك إكلیل الرب

ویالحظ في تقسیم أرض الموعد أن أفرایم ونصف منسي أخذا منتصف كنعان 
)، 32: 42، یش 22-21: 48كان قد عینها یعقوب لیوسف (تك شكیم (السامریة)، ألن 

من نصیب شیلوه فیها ُدفنت عظام یوسف، وقد صارت من نصیب منسي، بینما صارت 
أفرایم ولكال البلدین ذكریات روحیة خاصة لدى الشعب القدیم، نكتفي هنا بالحدیث عن شیلوه 

1 On Ps. Hom 34. 
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 أمیال 9بكونها نصیب أفرایم. فإن "شیلوه" غالًبا ما تعني (موضع الراحة)، تبعد حوالي 
 میًال شمال أورشلیم، ربما تكون سیلون الحالیة. 17شمال شرق بیت إیل وحوالي 

تمتع أفرایم بشیلوه بكونها المدینة التي تمثل الحضرة اإللهیة وسط شعبه، فقد 
: 18اختارها یشوع مقًرا للتابوت والخدمة، وفیها قسم یشوع األرض ووزعها على األسباط (

 عاًما في شیلوه. وفي عهد القضاة كان الشعب 300)، وقد بقیت الخیمة حوالي 8-10، 1
یجتمع مًعا سنوًیا في شیلوه للتعیید وربما لتقدیم الذبیحة كعالمة فرح باهللا الساكن في 
وسطهم، وكانت بنات شیلوه یرقصن ابتهاًجا بالعید. وفي إحدى تلك األعیاد، خطف 

). وكانت شیلوه 3-1 صم 1؛ 23-19: 21 منهن وتزوجوا بهن (قض 200البنیامیون 
مسكن عالي الكاهن وصموئیل. لكن اهللا رفض شیلوه فصارت عبرة أمام كل الشعب، إن اهللا 
إن كان قد أحب شیلوه هذه القرون لكنها إذ اصرت على الشر هجرها وسمح بخرابها، لهذا 

كان ُیهدد اهللا أورشلیم فیما بعد أن تصیر كأختها شیلوه! إنها مثل اإلنسان الذي ینعم بفیض 
حب اهللا وعطایاه المجانیة فتكون دینونته أشد إن أصر على العصیان والحیاة الدنسة. لقد 

)، 6 صم 2رفض اهللا مسكن شیلوه ولم یعد التابوت هناك، بل أصعده داود إلى أورشلیم (
)، ومن هناك إلى جبعون ثم 9-1: 21 صم 1ونقلت الخیمة إلى نوب في الجنوب (

). ویظهر أن شیلوه 16-1: 14 مل 1). هناك سكن أخیا النبي (4-3: 1 أي 2أورشلیم (
) وفي أیام القدیس جیروم. 9، 6: 26؛ 14، 12: 7كانت خربة في أیام إرمیا النبي (إر 

 1050) أن شیلوه قد خربت حوالي عام 1932-1930وقد أظهرت الحفریات الدنمركیة (
ق.م، وبقیت هكذا لعدة قرون، لهذا فغالًبا ما یكون قد تم على یّدي الفلسطینیین بعد غلبتهم 

. Ïعلى أفیق
إن كان لنا ثمر روح اهللا وحسبنا أعضاء في سبط أفرایم الروحي، إنما تقوم شیلوه 
في داخلنا، التي ینبغي أن نحذر لئال تخرب وتنهدم بسبب تراخینا وفساد حیاتنا، فینزع الرب 
بركته ویبحث عن أورشلیم عوًضا عنها! لنخف عن موضع استقرار الرب فینا فال نحرم من 

حضرته الدائمة فینا إلى األبد في داخلنا! 

 . بقاء الكنعانیین في وسطهم2
 كما ترك یهوذا الیبوسیین في وسطهم، هكذا ترك أفرایم الكنعانیین یسكنون في 

1 Mckenzie, P 807. 
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فلم یطردوا الكنعانیین الساكنین في جازر، فسكن وسطهم في جازر، إذ یقول الكتاب: "
. ]10الكنعانیون في وسط أفرایم إلى هذا الیوم وكانوا عبیًدا تحت الجزیة" [

من هؤالء الكنعانیون الساكنین مع أفرایم، قائالً : [إن نوس يالعالمة أوریجیحذرنا 
كنت تحمل بالحق ثمار الرب (كأفرایم) وترى إنساًنا یعیش في إهمال وعدم نظام فاعلم أنه 
من الكنعانیین. فإن لم تستطیع أن تطرده من الكنیسة، كما لم یطرد بنو أفرایم الكنعانیین، 

فاتبع مبدأ الرسول: "ثم نوصیكم أیها اإلخوة باسم ربنا یسوع المسیح أن تتجنبوا كل أخ یسلك 
]. Ï)6: 3 تس 2بال ترتیب" (

 أن جازر تعني (اتحاد ضیق)، وأن الكنعانیین یمثلون العالمة أوریجینوسویرى 
الجسد، وأفرایم یمثل الروح، فإنه متى تركت النفس للجسد أن یطلق شهواته الشریرة تكون قد 
اتحدت في جازر، أي خالل (اتحاد ضیق) یجعلنا كعبید تحت الجزیة. لهذا لیت نفوسنا في 

اتحادنا بالجسد ال تدخل معه في جازر، أي في اتحاد ضیق، إنما تقبله مقدًسا في الرب، 
لیعیش اإلنسان بكلیته حًرا جسدًیا وروحًیا، ال یتمرر من الشهوات الجسدیة وال أخطاء الروح. 

على أي األحوال، إن كان نصیب أفرایم یعتبر أغنى المناطق خصوبة وأروعها 
جماًال لكنها كانت تحمل خطًرا إذ ُوجد فیها الكنعانیون، وهكذا مع غنى العطیة توجد 

مقاومة! 
 

  .هب لي یل رب ثمر الروح، خاصة الحب لكل إخوتي
بك یا محب البشر أتمتع بالحب حتى لمضایقيّ . 

لیكن نصیبي هو الحب الذي من عندك. 
التصق افرایم بسبط یهوذا. 

هب لي أن ألتصق بك، یا أیها األسد الخارج من سبط یهوذا. 
في ضعف ترك أفرایم الكنعانیین الوثنیین یسكنون في وسطهم. 

هب لي أن أحب الجمیع، لكن ال أترك للشر موضًعا في داخلي! 
لتحتل أنت قلبي بالكامل. 

 

1 In Jos. Hom 21:2. 
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األصحاح السابع عشر 

نصیب منسى 
وقعت القرعة بعد أفرایم على منسى، وقد طالبت بنات صلفحاد بنصیبهن كما أمر 

 بنو یوسف بحبهم للكفاح وغیرتهم لنوال نصیب امتاز)، وقد 27الرب موسى النبي (عد 
أعظم خالل الجهاد. 

]. 12-1 نصیب منسى بكر یوسف  [.1
]. 4-3 نصیب بنات صلفحاد    [.2
]. 13 بقاء الكنعانیین بین سبط منسى   [.3
]. 18-14 غیرة بني یوسف    [.4

 . نصیب منسى بكر یوسف1
في المیراث الروحي ال یوجد التزام ببكوریة الجسد بل الروح، فاحتل یهوذا مركز 

الصدارة مع أنه لیس بكًرا حسب الجسد، واآلن نجد منسى یأتي بعد أفرایم األصغر منه 
حسب الجسد، لقد ُنزعت بكوریة منسى لیسبقه أفرایم في التمتع بالمیراث، ألن أفرایم یعني 
ثمر الروح المتكاثر، أما منسى فیعني نسیان العالم. یمكننا القول بأن ابني یوسف أفرایم 
ومنسى یمثالن عمًال واحًدا متكامًال، أفرایم ُیقدم الجانب اإلیجابي وهو الشبع بثمر الروح 
والدخول إلى الحیاة السماویة، أما منسى فُیمثل الجانب السلبي، وهو نسیان هموم العالم 

وملذاته. حًقا ال شبع بالسماویات دون التخلي عن محبة الزمنیات، وال نسیان دون التمتع 
بالسماویات، ولكن الجانب اإلیجابي ُیعطى له األولویة. 

في أكثر من موضع یرتبط السبطان مًعا أفرایم ومنسى فیقول المرتل: "قدام أفرایم 
القدیس ُأغسطینوس: ) ویقول 2: 80وبنیامین ومنسى أیقظ جبروتك وهلم لخالصنا" (مز 

[یظهر اهللا أمام أفرایم ومنسى... إنك تظهر أمام من هو مثمر، كما تظهر أمام من ینسى 
]. Ïحتى ال یعود بعد بل تكون له الذاكرة التي تنقذه

على كلمة "منسى"، قائالً : [تعني (نسیان)... فإن االبن القدیس جیروم ویعلق 
الذي أخذ میراثه وبدده، نسى ما یخصني، وها هو اآلن یتذكرني. إني أدعوه منسى، من 

1 On Ps. 80. 
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]. وكأن سبط منسى إنما ُیشیر إلى اإلنسان Ï"النسیان"، ألنه لم ینسى بل رجع إلى أبیه
الراجع إلى حضن ابیه بعد أن نسیه زماًنا، لكنه عاد فتذكره وال یعود ینساه. 
التي مدینة شكیم، یتمتع االبن الراجع إلى أبیه بنصیب منسى الذي یضم في تخمه 

). لشكیم ذكریات مقدسة في ذهن 7: 20ُأعطیت لالویین وقد اختیرت كإحدى مدن الملجأ (یش 
)، وهناك ابتاع یعقوب حقًال نصب فیه 6: 12الشعب القدیم فبالقرب منها خیم إبراهیم (تك 

)، وفیها قرأ 13-12: 37)، وبالقرب منها رعى إخوة یوسف أغنامهم (تك 16: 7خیمته (أع 
)... وكما أبغض 1: 24)، وقدم للشعب خطابه الوداعي (یش 30: 8یشوع سفر الشریعة (یش 

)، 4: 9، 33: 8اهللا شیلوه النحرافها هكًذا أیًضا بالنسبة لشكیم التي أقیم فیها مذبح للبعل (قض 
)، 9-1: 12 مل 1وهناك ثار عشرة أسباط بني إسرائیل وأقاموا یربعام بن نباط ملًكا علیهم (

) ومركًزا للسامریین... قد صارت رمًزا 25: 12 مل 1فصارت عاصمة إسرائیل في عهده (
النقسام الشعب وانتزاع روح الحب والوحدة. 

: 9"شكیم" في العبریة تعني (كتف - الجبل)، ربما ألنها عند سفح جبل جرزیم (قض 
) في الوادي بین هذا الجبل وجبل عیبال. مع بدایة القرن العشرین ال ُیشْك في أنها كانت في 7

موقع "تل البالطة" التي تبعد میًال ونصف شرق نابلس، والتي یرى البعض أنها أیًضا شكیم 
 میًال شمال أورشلیم، خمسة أمیال ونصف جنوب 41القدیمة. واألخیرة "نابلس" تبعد حوالي 

شرق السامرة. یوجد في هذه المنطقة قلیل من السامریین ولهم معبد خاص بهم، فیه یمارسون 
]. Ðعبادتهم أیام السبوت، ولهم مدرسة لتعلیم اللغة السامریة 

 . نصیب بنات صلفحاد2
 بنات صلفحاد أن یتمتعن بمیراث استطاعت. رأینا كیف Ñفي دراستنا لسفر العدد

أبیهن، وبسببهن تغیرت شریعة المیراث عند بني إسرائیل. وقد حملت قصتهن رموًزا روحیة 
سبق الحدیث عنها بشيء من التفصیل. 

 ... . بقاء الكنعانیین بین سبط منسى3

1 On Ps. Hom. 34. 
2 Mckenzie, P 797; New Westminster Dict. of Bible. 861. 

Ñ 27 أصحاح 1981 سفر العدد .

                                                 

http://coptic-treasures.com/



إن كان سبط أفرایم لم یقدر أن یطرد الكنعانیین فسكن الكنعانیون في جازار وسط 
السبط، فإن إخوتهم بني منسى أیًضا امتثلوا بهم وتركوهم، حیثما تشددوا لم یطردوهم بل 

]. 13-12جعلوهم تحت الجزیة [

 . غیرة بني یوسف4
 لماذا أعطیتنيالتقى السبطان مًعا بكونهما بني یوسف وتكلما مع یشوع، قائلین: "

. ]14قرعة واحدة وحصة واحدة نصیًبا، وأنا شعب عظیم ألنه إلى اآلن قد باركني الرب" [
التقاء السبطین مًعا وٕادراكهما أنهما من أب واحد هو یوسف، وحدیثهما بروح الوحدة "أنا 
شعب عظیم" أعطاهما نعمة في عیني یشوع، فإنه لیس شيء یجعل صلواتنا مقدسة في 

عیني اهللا وطلباتنا مقبولة لدیه مثل التقائنا مًعا بروح واحد في الرب، وحدیثنا مع اهللا بقلٍب 
غتصب مراحمه لننعم بنصیب أعظم! هذا ما نواحٍد، كأعضاٍء متحدة بالرأس الواحد! بهذا 

یؤكده السید نفسه بقوله: "إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي أكون في وسطهم". 
امتاز بنو یوسف بالغیرة المقدسة في الرب، فإذ اتحد أفرایم مع منسى، التقى الثمر 

الروحي المتكاثر مع نسیان محبة العالم وهمومه، اتقد القلب ناًرا مشتاًقا إلى نصیب أعظم 
في السماویات. خالل هذه الغیرة ُیغتصب ملكوت السموات، والغاصبون یختطفونه (مت 

). ملكوت السموات ال یوهب للمتراخین والفاترین بل للقلوب المؤمنة بحقها في 12: 11
الرب، المجاهدة بال انقطاع لتنعم بالنصیب السماوي األعظم. 

 سّر نجاح بني یوسف لیس فقط وحدتهم في الرب وجهادهم المملوء غیرة مقدسة، 
أنا شعب وٕانما أیًضا إدراكهم مركزهم الجدید في الرب ومعرفتهم لحقهم فیه، إذ یقولون: "

. حًقا ما أعظم أن یدرك المؤمن أنه وٕان كان بذاته ال عظیم، ألنه إلى اآلن قد باركني الرب"
شيء، لكنه في المسیح یسوع شعب عظیم قد باركه الرب. یحمل في قلبه وجسده شعًبا 
عظیًما هو المشاعر المقدسة واألحاسیس المقدسة واإلرادة المقدسة في الرب والمواهب 

. فیه طاقات جبارة هي عطیة اهللا له الذي یباركه. خالل هذا الفهم یطلب الخالمقدسة 
المؤمن كابن هللا له حق التمتع بما هو أكثر، ألن "الذي له ُیعطي فیزداد، والذي لیس له 

فالذي عنده یؤخذ منه". 
 إلى الوعر واقطع لنفسك هناك في فاصعد"قال لهم یشوع: إن كنت شعًبا عظیًما 

 ].15أرض الفرزیین والرفائیین إذ ضاق علیك جبل أفرایم" [
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إن الفرزیین تعني (ُتعطي ثمًرا)، والرفائیین تعني العالمة أوریجینوس  یقول 
(أمهات ُمرتخیات). فإن كان بنو یوسف قد طالبوا یشوع بنصیب أكبر، فقد فتح لهم الوعر 
لیصعدوا فیقطعوا األشجار التي بال ثمر "أو ذات الثمار غیر الصالحة ویغرسوا األشجار 

الصالحة المثمرة. فالمیراث ال یتحقق إالَّ بجانبین: سحق الشر وممارسة الصالح في الرب، 
رفض أعمال اإلنسان العتیق والتمتع بأعمال اإلنسان الجدید! لنطرد الفرزیین الذین "یعطون 

ثماًرا" لكنها أثمار الشر الُمهلكة لیقوم عوضه "أفرایم" الذي به الروح المتكاثر. ولنطرد 
الرفائیین أي الوالدات المتراخیات اللواتي ینجبن محبة العالم وملذاته ولیقم عوًضا عنهم بنو 

منسى الذین ینسون كل محبة زمنیة! 
إن كان قلبنا الزال وعًرا فألنه تحت حكم الفرزیین أصحاب الثمر الشریر والرفائیین 

والدو األفكار الضعیفة المتراخیة في الجهاد الروحي... لكننا بیسوع عوض الوعر ُیقام 
فردوس اهللا الذي لیس فیه ثمر شریر وال موضع للتراخي، بل فیه بنو أفرایم وبنو منسى، 

الثمر الصالح والزهد في الزمنیات! 
على كلمات یشوع هذه، قائالً : [لنحیّي الجبل فینا، العالمة أوریجینوس یعلق 

فنقتلع األشجار التي بال قیمة وبال ثمر لكي نزرع حقًال جدیًدا، یتجدد باستمرار، فنحصد 
). هذا التعلیم نجده في 23-8: 13الثمار: "بعًضا مئة وآخر ستین وآخر ثالثین" (مت 

الكتاب المقدس إذ یقول: "واآلن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة ال تصنع 
). هذا ما عّلم به یشوع بن نون أجدادنا 10: 3ثمًرا جیًدا ُتقطع وتلقى في النار" (مت 

]. Ïبخصوص األشجار العقیمة التي یجب اقتالعها، وهذا ما یأمرنا به السید الرب في إنجیله
 

  .هب لي یا رب بروح التواضع أن أذكرك بوعودك اإللهیة
لقد طلبت بنات صلفحاد حقوقهن، فنلن نصیًبا من المیراث. 

لقد صارع یعقوب معك، وُسررت به عندما غلب. 
وهبته هو نسله بركات ال حصر لها. 

أقمت من نسله شعًبا مبارًكا لك. 
عجیب أنت في تواضعك یا إلهي وفي حبك. 

تدربنا على الجهاد لننال من فیض نعمتك الغنیة. 

1 In Jos. Hom. 22:5. 
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  .ترید أن یعتز أوالدك ببنوتهم هللا
كم ُسر یشوع ببني یوسف حین قالوا: "أنا شعب عظیم، 

ألنه إلى اآلن قد باركني الرب". 
اعتزازهم ببركة الرب وهبهم قوة، ونالوا الكثیر. 

  .هب لي روح القوة ال روح الفشل
بك انتصر على قوات الظلمة. 

بك تتهلل نفسي بالرجاء المفرح بالمیراث األبدي. 
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األصحاح الثامن عشر 

 نصیب بنیامین
لألسف بقدر ما كانت األسباط الثالثة "یهوذا وأفرایم ومنسى" تتسابق على التمتع 

بالمیراث ونوال أكبر نصیب ممكن، إذا ببقیة األسباط متراخیة. 

]. 10-1 تراخي األسباط السبعة   [.1
]. 28-11 نصب بنیامین    [.2

  تراخي األسباط السبعة.1
"واجتمع كل جماعة بني إسرائیل في شیلوه ونصبوا هناك خیمة االجتماع، 

وأخضعت األرض قدامهم، وبقي من بني إسرائیل ممن لم یقسموا نصیبهم سبعة أسباط، 
فقال یشوع لبني إسرائیل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول المتالك األرض التي 

. ]3-1أعطاكم إیاها الرب إله آبائكم...؟!" [
إذ صارت شیلوه تمثل الحضرة اإللهیة وسط الشعب، فیها ُأقیمت خیمة االجتماع، 
وهناك ُتقدم ذبائح الرب وتقدماتهم، لذا اجتمع الكل مع یشوع في حضرة اهللا لیروا أن األرض 

ث قد أعد. إنها صورة حیة اللتقائنا جمیًعا ككنیسة اهللا وشعبه، اقد أخضعت قدامهم والمیر
) لندرك إمكانیاتنا الجدیدة، 3: 5نجتمع مع الرأس یشوع الحقیقي وفیه كأعضاء جسده (أف 

إن األرض قد أخضعت، فصار جسدنا مقدًسا هللا، وصارت حیاتنا بكلیتها له، یرثها كملك 
له، ونرث نحن أمجاده. في شیلوه الحقیقیة - كنیسة العهد الجدید- ال تنصب خیمة 

 إنما یحل روح اهللا القدوس فینا، ویجعلنا هیكله المقدس، فال نرث أرًضا ُنزعت من ،اجتماع
 وٕانما یصیر كل شيء خاضًعا لنا، نرث السماویات وننعم بالملكوت األبدي. ،ملوك بشریین

كم كان قاسًیا على قلب یشوع بن نون أن یرى بعًضا من شعبه قد عبر األردن، 
وانهارت حصون أریحا أمامهم، وانهزمت عاي بملكها ورجالها، وانهارت المدن المقاومة... 

كل شيء قد أعد ولم یبَق شيء سوى أن یتسلم األسباط المیراث! ألم یعد الرب الولیمة، 
وأرسل إلي المدعوین، ولم ُیكلفهم األمر بعد إّال الحضور للتمتع بها، لكنهم في استخفاف 

). هكذا یحزن قلب عریسنا یشوع الحقیقي، الذي أعد كل شيء لنا، ولم 3: 22اعتذروا (مت 
یتركنا في عوز إلى شيء...، حارب عنا وغلب، ومات وقام لیقیمنا معه، وأفتتح أبواب 

  

http://coptic-treasures.com/



)، 16: 11، عب 2: 5 كو 2الفردوس للطبیعة البشریة التي تغربت عن السماء زماًنا (
وقدم لنا روحه القدوس سنًدا ومعیًنا، ولم یعد بعد لنا عذر... صار الملكوت قریًبا إلینا لكننا 

مع هذا كله فنحن متراخون عن الدخول إلى میراثه الذي وهبنا إیاه. 
لقد طلب یشوع أن ینتدب عن كل سبط ثالثة رجال یمثلون السبط یقومون 

]. لقد حدد یشوع عملهم 4ویسیرون في األرض ویكتبونها بحسب أنصبتهم ثم یأتون إلیه [
"یقومون، یسیرون في األرض، یكتبونها، یأتون إليَّ یقسموها". من هم هؤالء الرجال؟ وما 

هي هذه األعمال؟ بال شك هؤالء الرجال المنتدبون عن األسباط أنما یمثلون في حیاة 
اإلنسان ثالثة أمور: الفكر والقول والعمل، هكذا تقف الكنیسة كلها - وكأنها بالسبعة أسباط 

- ویقدم كل عضو فیها فكره وكلماته وتصرفاته بین یدي یسوعنا الحّي القادر أن ُیقدسنا، 
فیصیر هؤالء الرجال الثالثة عالمة تقدیسنا في المسیح یسوع بروحه القدوس. إن كنا 

) وعن كل كلمة بطالة 28: 5ُنحاسب عن كل فكر خفي وشهوة خفیة أو نظرة مستترة (مت 
) وكل تصرف شریر، فتكون هذه سّر حرمان اإلنسان میراثه األبدي، فإنه 36: 12(مت 

على العكس إذ تتقدس هذه الطاقات تصیر أداة مقدسة خاللها ُنكلل ونرث إلى األبد! 
أما أعمالها فهي أوًال "یقوموا"... فإننا إذ نتقدم إلى یشوعنا بفكرنا الداخلي ولساننا 
وبقیة أعضاء جسدنا، یقیمها فیه أدوات مقدسة تمارس حیاته المقامة كحیاة لها. لنبعث كل 
ما لنا لدى یشوع الحق القادر أن یهبنا القیامة كعمل یومي مستمر، فنحیا بحیاته، ونحمل 
سماته فینا، ویحق لنا شركة أمجاده! وكما سبق فكررت أكثر من مرة أن سفر یشوع كسفر 

المیراث هو سفر القیامة، فال میراث بدون الحیاة الداخلیة المقامة فیه وبه! 
أما بعد القیامة فیقول "یسیرون في األرض"، أي ینطلقوا إلى أرض المیراث، فنحن 
مدعوون بعد أن تمتعنا في المعمودیة بسّر الدفن والقیامة، ونتمتع بالقیامة مع كل یوم جدید 

وات اخالل التجدید الیومي المستمر، أن نسیر في األرض المقدسة أي نتذوق عربون السم
ونحن بعد على األرض. عندئذ "یكتبوها"، أي یدركون أبعادها قدر استطاعتهم ویتعرفون 

على أسرارها غیر المدركة. وأخیًرا یعودون إلى یشوع... ففي كل مرة نكتشف أسرار الحیاة 
األبدیة إنما نرجع باألكثر إلى یسوعنا، ندخل أعماقه ونعیش فیه على أعماق جدیدة حتى 
نلتقي به أخیًرا وجًها لوجه. ولعله قصد بالعودة إلى یشوع لتقسیم األرض الرجوع إلیه في 

الیوم العظیم لنلتقي به كواهب المیراث، وینعم كل منا بنصیبه األبدي! 

 ... . نصیب بنیامین2
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ُیحسب سبط بنیامین أصغر األسباط وأقلها عدًدا، لكن آخرین یصیرون أولون، فقد 
"قرعتهم بین یهوذا وبني یوسف" جاءت قرعته بین السبعة أسباط: األول. وقد جاءت 

، كان لبنیامین أصغر أوالد یعقوب معزَّة خاصة لدى أخیه یوسف، الذي أعطاه نصیًبا ]11[
 ،مضاعًفا عندما جاء مع إخوته إلى مصر في قصر فرعون، والذي لم یحتمل أن یراه

فتوارى لیبكي بمرارة! إنه األخ الوحید له من أبیه وأمه، یحمل له مشاعر حب خاصة، وقد 
انتقلت هذه المشاعر بین أبنائهم أیًضا. لكن فیما بعد التحم سبط بنیامین باألكثر مع سبط 
یهوذا لیكونا مًعا مملكة یهوذا، عاصمتها أورشلیم التي كانت من نصیب بنیامین. التحام 
بنیامین بیهوذا لیس أمًرا غریًبا، فإن بنیامین یعني (ابن الیمین) فُیشیر إلى السید المسیح 

الجالس عن یمین أبیه، والخارج من سبط یهوذا. 
 

  

http://coptic-treasures.com/



  

األصحاح التاسع عشر 

أنصبة بقیة األسباط 
بعد أن نال بنیامین نصیبه بالقرعة، جاءت القرعة تحدد دور بقیة األسباط، وأخیًرا 

نال یشوع بن نون نصیبه وسط إسرائیل. 

]. 48-1 أنصبة بقیة األسباط  [.1
  ].51-49 نصیب یشوع بن نون   [.2

  أنصبة بقیة األسباط.1
یرى في كل ما حدث في أرض الموعد یحمل رمًزا نوس يالعالمة أوریجن إقلنا 

خاًصا بالحیاة السماویة حتى وٕان لم ندركه اآلن. على أي األحوال قسمت بقیة األرض على 
بقیة األسباط الستة بالترتیب: سبط شمعون، سبط زبولون، سبط یساكر، سبط أشیر، سبط 

نفتالي وأخیًرا سبط دان. 
إن لم تجد لك موضًعا في األسباط السابقة فاطلب أن تكون منتمًیا إلى أحد هذه 

األسباط فإن "شمعون" الذي یعني (مستمع) إنما یضم جماعة المستمعین للوصیة والطائعین 
هللا. وسبط "زبولون" الذي یعني (مسكن) إنما یضم من تنفتح قلوبهم هللا مسكًنا له. وسبط 

"یساكر" أي (الجزاء) ُیشیر إلى طالبي المكافأة السماویة، وسبط "أشیر" أي (سعید) یحوي 
المغبوطین بالرب المملوئین من فرح الروح القدس، وأخیًرا "دان" أي (یدین) یضم الذین 

. Ïیدینون أنفسهم ال اآلخرین

 . نصیب یشوع بن نون2
"ولما انتهوا من قسمة األرض حسب تخومها أعطى بنو إسرائیل یشوع بن نون 

. لیس عجیًبا أن ینتظر یشوع لینال نصیبه في وسط شعب اهللا ]49نصیًبا في وسطهم" [
بعد أن یتمتعوا هم باألنصبة، لیس تهاوًنا منه بالمیراث، لكنه ُیحسب أن ما یناله كل واحٍد 
منهم إنما قد ناله هو، وینتظر لیحتل نصیبه في وسطهم لیكون الشعب نفسه هو نصیبه. 
هذه صورة حیة لفكر المسیح نفسه الذي ُیحسب كل ما نملكه إنما یملكه هو بكونه رأسنا 

Ï 15 ص 1981 سفر العدد .
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الذي یتمجد في جسده الُمكرم. إنه یبقى كمن هو آخر الكل حتى یفرح بكل مختاریه شركائه 
في المیراث األبدي. 

ضع تظهره هذه العبارة وا[أي جمال وأي تنوس: يالعالمة أوریجفي هذا یقول 
بخصوص یشوع، فقد كان بحق جدیًرا أن یحمل اسم یشوع ربنا ومخلصنا. یقول الكتاب: 

"أعطى بنو إسرائیل یشوع بن نون نصیًبا في وسطهم، حسب قول الرب: ُأعطوه المدینة التي 
]. إنه هو الذي أعطى 50-49طلب تمنة سارح في جبل أفرایم، فبنى المدینة وسكن بها" [

المیراث لكل بني یهوذا، وألفرایم ولنصف سبط منسي، وهو الذي أعطى المیراث للشریف 
كالب بن یفنة، وهو الذي بعث ثالثة رجال من كل سبط لیطوفوا في كل البالد ویصنعوا 
الخطة ویعرضونها علیه بعد عودتهم. هو الذي حدد مصیر الكل، وترك نفسه للموضع 

: 19األخیر! لماذا أراد أن یكون آخر الكل؟ لیؤكد أنه هو الذي یصبح أول الكل (مت 
). لم یأخذ نصیبه من المیراث من نفسه، إنما استلمه من الشعب، إذ یقول الكتاب: 30

]، لكن "هذه األمور جمیعها أصابتهم 49"أعطى بنو إسرائیل یشوع بن نون في وسطهم" [
). لقد ُعرضت علینا كصورة لكي نالحظ بدورنا المبادئ التي تممها 11: 10 كو 1مثاالً " (

یشوع في هذه األعمال، ویقول: "إزداد تواضًعا تزداد عظمة وتنال خطوة لدى الرب" (سیراخ 
: 32)، وأیًضا: "إذا اختاروك رئیًسا فال تتكبر ولكن كن بینهم كواحد منهم" (سیراخ 7: 3

). أنظر بأي وسیلة كان رئیًسا للشعب؟! هو الذي أدخلهم األرض المقدسة، أرض 10
الموعد، وكان خلیفة موسى ومع ذلك لم یسمح لنفسه أن یأخذ نصیبه من األرض وٕانما 

انتظر أن یتسلم من الشعب قطعة أرضه. أنه رئیس الشعب، ومع ذلك فإنه إذ استلمها یشوع 
الجدیر بهذا االسم بنى األرض التي ُأعطیت له، وأقام فیها األبنیة حتى تكون جدیرة بهبة 

]. Ïاهللا والمیراث الروحي
إن كان یشوع یرمز للسید المسیح فلیتنا نصنع ما فعله بنو إسرائیل، نقدم لیشوعنا 
أرًضا أو نصیًبا في وسطنا، نقدم له قلبنا مركز حیاتنا كنصیب الرب، یتسلمه أرًضا فُیقیم 

]. إن كنا ال نقدر أن نبني له مدینة فینا، فإن العلي ال 50فیها مدینته المقدسة ویسكن فیها [
یسكن في مباٍن من صنع األیدي، فإنه بروحه القدوس ُیقیم مدینته الروحیة الحصینة لیسكن 
فیها، محوًال قلبنا إلى سمائه المقدسة. هذا ما أكده السید نفسه بقوله: "إن أحبني أحد یحفظ 

). 23: 14كالمي، ویحبه أبي وٕالیه نأتي عنده نصنع منزالً " (یو 

1 In Jos. Hom. 24:2. 
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 األصحاح العشرون

مدن الملجأ 
سبق أن تحدثنا عن مدن الملجأ والشریعة الخاصة بها أثناء دراستنا لسفر العدد 

). 35(أصحاح 
 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الحادي والعشرون 

مدن الالویین 
ُحرم الالویون من النصیب األرضي لیكون الرب نفسه هو نصیبهم ومیراثهم 

) إنهم یقتنون اهللا حكمتهم وبّرهم وفداءهم إلخ... والعجیب أنهم إذ 14الوحید، وكما قلنا (ص 
 مدینة بین جمیع األسباط لیعیشوا وسط الكل یشهدون 48یحرمون من األرض یقدم لهم اهللا 

له بناموس الرب، أو كأنهم بالسرج التي استنارت بالنور اإللهي فتضيء على كل األسباط 
لتكون الجماعة كلها مستنیرة بالرب الساكن فیهم. 

]. 3-1 الالویون یطلبون المدن مع مسارحها  [.1
]. 24-4 توزیع الكهنة الالویین    [.2
]. 45-43 إتمام تحقیق وعود اهللا    [.3

  الالویون یطلبون المدن مع مسارحها.1
"ثم تقدم رؤساء آباء الالویین إلى ألعازر الكاهن وٕالى یشوع بن نون وٕالى 

رؤساء آباء أسباط بني إسرائیل، وكلموهم في شیلوه في أرض كنعان قائلین: قد أمر الرب 
على ید موسى أن ُنعطى مدًنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا، فأعطى بنو إسرائیل الالویین 

. ]3-1من نصیبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها" [
تقدم الكهنة والالویون في أشخاص رؤساء آبائهم لیطالبوا بحقهم في السكن وسط 

أالَّ یعیش منعزًال عن الشعب بل في وسطهم، (أو الالوي) من حق الكاهن فالشعب كله. 
بكونه عضًوا حًیا في الجماعة، وخادًما لهم یعمل لحسابهم في الرب. حینما یعزل الكاهن 
نفسه عن شعب اهللا في برج عاجي، مقیًما حاجًزا أدبًیا بینه وبینهم، یفقد الكاهن حیویته 

وتتوقف رسالته ویتعثر شعب اهللا فیه. إن كان هو كاهن اهللا، إنما كاهن عن شعب اهللا في 
بیننا كواحٍد منا حتى یعیش  رئیس الكهنة األعظم جاءالرب رئیس الكهنة األعظم. وكما 

یحتضنا مرتفًعا بنا إلى سمواته، هكذا یلیق بكل كاهن في الرب أن یعیش في غیر معزل 
عن الجماعة المقدسة حتى ینعم الكل مًعا بالمیراث األبدي. هذا ومن جانب آخر، إذ یسكن 

في وسطهم یلزمه أال یحمل معهم نصیًبا في األرض حتى ال تربكه عن رسالته الروحیة. 
[إذ ال یحصل الكهنة والالویون على أرض، یسكنون مع بني العالمة أوریجینوس: یقول 
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إسرائیل الذین لهم أرض. لكي یحصلوا منهم على األشیاء األرضیة التي لیست لهم، وبدورهم 
یحصل اإلسرائیلیون منهم على األمور السماویة التي لیست لهم... بهذا یكون هدف الكهنة 

والالویون الوحید في نشاطهم وابتعادهم من كل االرتباطات الخارجیة حتى یتفرغوا لكالم 
اهللا. ولكي یتكرسوا یلزمهم أن یقبلوا خدمة الشعب، فإن لم یقدم الشعب للكهنة والالویین ما 

یحتاجون إلیه - أقصد األمور المادیة - فقد یعوقهم هذا عن تكریس حیاتهم بالكامل 
لناموس الرب. وٕان لم یكرسوا حیاتهم بالكامل لناموس الرب تصیر أنت نفسك في خطر. 
فقد یظلم نور العالم فیهم كمن یضع زیًتا في السراج، وعندئذ یتم قول الرب: "أعمى یقود 

)، وأیًضا: "إن كان النور الذي فیك ظالًما 14: 5أعمى یسقطان كالهما في حفرة" (مت 
. Ï)23: 6فالظالم كم یكون؟!" (مت 

 . توزیع الكهنة والالویین2
 كما وزعت األرض على األسباط بالقرعة فكشفت عن مفاهیم روحیة معینة، 

اعتقد أن ما تم في أرض الموعد من العالمة أوریجینوس وظالًال للحیاة السماویة، حتى أن 
تقسیم األراضي والمدن على أسباط معینة إنما یحمل ظالًال صادقة لمواقع روحیة وأمجاد 

فائقة ینالها المؤمنون في األبدیة، أمور ال یسوغ إلنسان أن ینطق بها، هكذا أیًضا إذ وزعت 
مدن الالویین على األسباط بالقرعة لم یتحقق التوزیع جزاًفا وال بغیر معنى، إنما نالحظ 

اآلتي: 
أن الكهنة والالویین بعشائرهم: الكهنة، بقیة بني قهات، بني جرشون، بني  :أوالً 

مراري، جاء ترتیبهم في التوزیع حسب درجة سموهم متناسًقا مع سمو األسباط. فإن كل 
الكهنة یحتلون المركز السامي روحًیا، فإن مدنهم قد جاءت في نصیب یهوذا وزمالئه، 

السبط الذي یمثل القیادة الروحیة الجدیدة بتجسد الكلمة منه، والذي كان مركزه الشرق دائًما 
. وأما بنو قهات الذین منهم خرج الكهنة فتمتعوا بمدنهم وسط نصیب أفرایم Ðفي المحلة

فرایم الثمر الروحي المتكاثر. أما بنو مراري الذي یمثلون جانب المّر أوزمالئه، حیث یمثل 
، فجاءت مدنهم وسط سبط رأوبین وزمالئه حیث فقد رأوبین بكوریته واغتصبها Ñفي الصلیب

  .الخمنه سبط یهوذا 

1 In Jos. Hom. 24:2. 
Ð 23 سفر العدد: ص .
Ñ 30 المرجع السابق: ص .
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األصحاح الثاني والعشرون 

مذبح بال ذبیحة 
دعا یشوع بن نون رجال سبطي رأویین وجاد ونصف سبط منسي الذین یمثلون 
كنیسة العهد القدیم التي جاهدت في عصر موسى تحت الناموس، وبالمحبة اشتركت مع 

كنیسة العهد الجدید في جهادها. لقد دعاهم یشوع لیهبهم میراثهم بعد أن نالت بقیة األعضاء 
بمال كثیر ارجعوا إلى خیامكم وبمواش میراثها، هذا ولم یردهم یشوع فارغین، بل قال لهم: "

كثیرة جًدا بفضة وذهب ونحاس ومالبس كثیرة جًدا. اقسموا غنیمة أعدائهم مع إخوتكم" 
. إن رجال العهد القدیم یشاركوننا المیراث وینعمون معنا بالعطایا اإللهیة وشركة أمجاده. ]8[

ویرى البعض في هذا التصرف نبوة عن عودة الیهود إلى اإلیمان المسیحي في 
األیام األخیرة بعد ملء كنیسة األمم، كقول الرسول بولس: "فإنّي لست أرید أیها األخوة أن 
تجهلوا هذا السّر لئال تكونوا عند أنفسكم حكماء، إن القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلى 

). 26-25: 11أن یدخل ملء األمم وهكذا سیخُلص جمیع إسرائیل" (رو 
أما إقامة المذبح العظیم المنظر على الجانب اآلخر من األردن حیث ال تقام فیه 

محرقة وال مذبح ُیشیر إلى هیكل الیهود العظیم الذي بذبیحة العهد الجدید حمل المنظر دون 
الجوهر فصار منظًرا بال محرقة وال ذبیحة. لقد اعترفت األسباط الممثلة للعهد القدیم أن 

المذبح الحقیقي هو المقام حیث یوجد یشوع، أما هذا المذبح فهو مجرد (شاهد) بین رجال 
العهدین، عالمة الوحدة بینهما... لكنه بالحق ال یوجد سوى مذبح حقیقي واحد، راٍع واحد، 

ورعیة واحدة حیث یقیم یشوع الحق بینهم. 
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األصحاح الثالث والعشرون 

تسلیم الودیعة 
عمل الراعي الناجح یتمركز في تسلیم ودیعة اإلیمان حیة وعملیة خالل خدمته، 
فتتسلم األجیال منه روح اإلیمان المستقیم مترجًما في عبادة حیة ملتهبة وسلوك عملي في 

الرب. وها هو یشوع في نهایة حیاته یدعو جمیع إسرائیل وشیوخه ورؤساءه وقضاته وعرفاءه 
لیسلمهم وصایا وداعیة جاءت مطابقة إلیمانه وعبادته وسلوكه العملي، لذا كان لهذه 
الوصایا فاعلیتها. حًقا إن رسالة الكنیسة هي الحفاظ على ودیعة اإلیمان لتسلمه عبر 

األجیال فكًرا حًیا وعبادة روحیة وسلوًكا في الرب. 

]. 5-1 تذكیرهم بأعمال الرب   [.1
]. 8-6 تذكیرهم بوصایا الرب   [.2
]. 11-9 بعث روح الرجاء  [.3
]. 16-12 تحذیرهم من النكسة الروحیة  [.4

 تذكیرهم بأعمال الرب .1
"وأنتم قد رأیتم ما عمل الرب إلهكم بجمیع أولئك الشعوب من أجلكم، ألن الرب 

إلهكم هو المحارب عنكم، أنظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤالء الشعوب الباقین ُملًكا حسب 
أسباطكم من األردن وجمیع الشعوب التي قرضتها والبحر العظیم حتى غروب الشمس..." 

]3-4[ .
ما أجمل أن ینسى الراعي نفسه حتى في اللحظات األخیرة من عمره، فإن یشوع لم 

یذكرهم بأمانته في رعایته وال احتماله أتعابهم وال سهره علیهم، لكنه یركز أنظارهم في اهللا 
الصانع معهم العجائب، المحارب عنهم، والمهتم بتقدیم المیراث لهم. 

حین یلتهب قلب الراعي بخالص إخوته، مشتاًقا أن یراهم في المجد األبدي أعظم 
منه، ال یتحدث عن نفسه بل عن عمل اهللا الخالصي لیلهب كل قلب بمحبة اهللا، وینطلق 

بكل نفس نحو السماویات تشتاق أن تنال نصیبها في المیراث األبدي.  

. تذكیرهم بوصایا الرب 2
كانت كلمات الرب لیشوع عند استالمه القیادة الروحیة: "تشدد وتشجع... إنما  
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). وبقیت هذه الكلمات 9، 7، 6: 1كن متشدًدا وتشجع جًدا... أما أمرتك: تشدد وتشجع" (
اإللهیة تدوي في أذنّي یشوع وتعمل في قلبه، یرددها على لسانه ویحفظها في فكره 

ویحتضنها في قلبه بكونه الكنز اإللهي الذي یحرص علیه، وها هو في لحظات خروجه من 
العالم ال یجد أثمن من تقدیم الودیعة التي تسلمها كما هي، یقدمها بلسانه كما قدمها لهم 

خالل حیاته، إذ یقول: "فتشددوا جًدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شریعة موسى 
].  6حتى ال تحیدوا عنها یمیًنا أو شماالً " [

إن جوهر التقلید أو التسلیم المقدس أن نقدم للجیل القادم كلمة اهللا بال انحراف، 
كما تسلمناها وعشناها، كما تسلمتها األجیال وعاشتها بطریقة حیة. ها هو یشوع ُیقدم ما 

تسلمه من موسى، سفر الشریعة، لتبعث فیهم روح الرجاء والقوة: "تشددوا جًدا". 
هنا نود أن نؤكد أن التقلید الذي نتسلمه ونسلمه لیس شیًئا جدیًدا بجانب اإلنجیل، 
إنما في جوهره هو اإلنجیل المقدس معلًنا في الكتاب الذي تسلمناه في الحیاة التعبدیة التي 

نمارسها وفي السلوك العملي ومعامالتنا مع اآلخرین. 

. بعث روح الرجاء 3
ال یقف عمل التقلید الكنسي أو التسلیم المقدس عند تسلیم الكتاب المقدس منعزًال 
عن الحیاة الكنسیة التي تشهد لإلنجیل، وٕانما یلیق تقدیمه ككتاب موحي به من الروح، حّي 
وفّعال، معلًنا في حیاة الكنیسة، خاصة في روحها المملوء رجاء. هذا ما نلمسه من كلمات 

قد طرد یشوع بن نون الوداعیة، إذ یبعث في سامعیه هذا الروح الذي اختبره وعاشه، قائال: "
الرب من أمامكم شعوًبا عظیمة وقویة. أما أنتم فال یقف أحد قدامكم إلى هذا الیوم. رجل 

واحد منكم یطرد ألًفا، ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمتكم، فاحتفظوا جًدا 
. ]11-9ألنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم" [

یبعث فیهم روح الرجاء خالل الخبرة التي عاشوها أن اهللا قد طرد من أمامهم 
شعوًبا عظیمة وقویة. حسن لإلنسان أن أن یذكر ضعفاته التي ال تنقطع لیسلك بروح 

التواضع، لكنه في نفس الوقت ال یكن جاحًدا ألعمال اهللا معه، إذ طرد من أمامه خطایا 
عظیمة وقویة قد سیطرت علیه زماًنا! لنشكره من أجل إحساناته علینا، حتى یكمله معنا. في 

[لیست عطیة بال زیادة إالَّ التي بال شكر]. لهذا اآلب مار إسحق السریاني: هذا یقول 
یخطئ الكثیرون حینما یعترفون بخطایاهم وضعفاتهم دون أن یعترفوا بعمل اهللا معهم أیًضا! 

أنه یلیق بنا أن نعترف من زاویتین: نشكر اهللا على القدیس أغسطینوس في هذا یؤكد 
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إحساناته ونشكو أنفسنا، على ضعفاتنا. إنه یقول: [إننا نعترف في تسبیحنا له أو في 
استذنابنا ألنفسنا، وكالهما اعترف حسن، سواء في لومنا أنفسنا نحن الذین لسنا بال خطیة 

[احذروا لئال تقاوموا وصایاه، القدیس أمبروسیوس: ]. یقول Ïأو تسبیحنا هللا الذي بال خطیة
فتسقطوا فیما سقط فیه الیهود العصاه. الذین قال لهم: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم 

. إذن لنسمع مزمار الرب المفرح فنرقص روحًیا مسبحین إیاه على كثرة Ð)32: 7تبكوا] (لو 
إحساناته، هذا الذي طرد شعوًبا من قلوبنا الداخلیة، ولنسمع نحیبه على خطایانا فنبكي لكي 

یتحنن علینا فیطرد كل بقیة شاردة في داخل نفوسنا! 
وأما إذ قدم لنا یشوع صورة واقعیة لعمل اهللا معنا لیعبث فینا الرجاء، عاد یؤكد: "

]. وكأنه یردد وعد اهللا له في بدایة عمله 9[أنتم فال یقف أحد قدامكم إلى هذا الیوم" 
). كان هذا الوعد اإللهي لیشوع 5: 1القیادي: "ال یقف إنسان في وجهك كل أیام حیاتك" (

لكنه في الحقیقة هو وعد لكل الشعب عبر كل األجیال. وعد إلهي یجدد رجاءنا في الرب، 
الذي یدافع عنا وال یترك ألحد سلطاًنا أن یقف في وجوهنا ما لم یأخذ من فوق، كقول السید 

: 19المسیح لبیالطس: "لم یكن لك عليَّ سلطان البتة لو لم تكن قد ُأعطیت من فوق" (یو 
11 .(

رجل واحد یطرد ألًفا، ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما ماذا یعني: "
 كما سبق فقلنا یشیر إلى السماویات أو الروحیات، فهو هنا 1000إن كان رقم كلمتكم"؟ 

)، 12: 6یشیر إلى ما عبر عنه بولس الرسول: "أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف 
فإن كنا بسبب ضعفنا إن قورنا مع إمكانیات إبلیس ُنحسب كواحد أمام ألف، لكن بالرب ال 
تقدر األلف أن تقف أمامنا، بل نطردها بالرب المدافع عنا. هذا هو إیمان إلیشع النبي الذي 
قال لتلمیذه جیحزي حینما أرسل ملك أرام خیًال ومركبات وجیًشا ثقیًال یحیط بالمدینة لیأخذوا 

)، وصلى إلیشع 16: 6 مل 2النبي: "ال تخف ألن الذین معنا أكثر من الذین معهم" (
وقال: "یا رب افتح عینیه فیبصر. ففتح الرب عیني الغالم فأبصر وٕاذا الجبل مملوء خبًال 

). لیتنا ال نخاف إبلیس وكل جنوده ألن الرب 17: 6 مل 2ومركبات نار حول إلیشع" (
إلهنا یحارب عنا حتى یدخل بنا إلى كمال مجده األبدي. حًقا إن إبلیس مرهب بعنف حیله 

وثقل خطایاه التي تضغط على اإلنسان، لكنه بال سلطان علینا إن كنا نسلك في الرب، 

Ï  382الحب الرعوي ص .
Ð  365الحب الرعوي ص .
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ونحمل في داخلنا روح اهللا الناري، فنحمل السلطان أن ندوس على الحیات والعقارب وكل 
عن إمكانیات المؤمن في مواجهة إبلیس القدیس یوحنا الذهبي الفم قوات العدو. یتحدث 

وٕاغراءاته وعنفه، قائالً : [إن رآك الشیطان مرتبًطا بالسماء، ساهًرا، فأنه لن یجرؤ قط أن 
]. Ð، [السیرة الطاهرة تسد فم الشیطان نفسه وتبكمهÎیحدق فیك

فاحتفظوا جًدا أما سر رجائنا فهو الرب إلهنا الذي لزمنا أن نرد له حب بالحب: "
]. 11 [ألنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم"

. تحذیرهم من النكسة الروحیة 4
بعد أن تحدث عن الجوانب اإلیجابیة من كشفه عن محبة اهللا لهم المعلنة خالل 

أعماله معهم بغیر انقطاع، ووصایاه اإللهیة كسند لهم وسّر رجائهم، صار یحدثهم من 
الجانب السلبي عن التزامهم بالحذر من النكسة الروحیة، فتتحول نصرتهم الروحیة في الرب 
إلى هزیمة بشعة بسبب ارتباطهم بالخطایا والرجاسات عوض التصاقهم بالرب سّر الغلبة. 

ولكن إن رجعتم والتصقتم ببقیة هؤالء الشعوب أولئك الباقین معكم إنه یقول "
وصاهرتموهم، ودخلتم إلیهم وهم إلیكم، فاعلموا یقیًنا أن الرب إلهكم ال یطرد أولئك 

الشعوب من أمامكم، فیكونون لكم فًخا وشرًكا وسوًطا على جوانبهم وشوًكا في أعینكم 
. ]13-12[ حتى تبیدوا عن تلك األرض الصالحة التي أعطاكم إیاها الرب إلهكم"

حین كانت هذه الشعوب برجاساتها العنیفة في كمال قوتها كان الشعب شعر 
بحاجته إلى رعایة اهللا وكان الرب محارًبا عنهم، إذ بقیة الشعوب كعبید ضعفاء في وسط 

یدفعون الجزیة صار الخطأ محدًقا، حیث یدخلون معهم في عالقات زوجیة فینحرف 
المؤمنون عن عبادة اهللا إلى الوثنیة رجاساتها. على هذا النحو نقول حین تهاجم الخطیة 

إنساًنا بكل عنفها یلجأ اإلنسان إلى اهللا فیحمل سلطاًنا علیها، لكنها حیت تتسلل إلیه متذللة 
تدخل خالل الضعف إلى قلبه كأمور بسیطة بال سلطان، غالًبا ما ینخدع اإلنسان ویفقد 

إمكانیات اهللا الغالبة! لنخف من الخطایا التي ُنخالها بسیطة وهینة فإنها أكثر قدرة على أسر 
النفس مما نظنها كبیرة وجسیمة! لیتنا إذ نطرد بالرب الرجاسات ال نترك لها بقیة في القلب 

تختالنا وتخدعنا، فتحسب قلبنا عن اهللا، وتفقدنا سّر حیاتنا! 

1 De incomp. Hom 4. 
Ð  84، ص 1964الحب األخوي: طبعة .
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إذ نقبل الخطیة وندخل معها في عالقات أشبه اللعالقات الزوجیة، یسلمنا اهللا 
نفسه لها إلذاللنا فتكون شهوة قلوبنا هي بعینها سّر تحطیمنا. تكون لنا فًخا وشرًكا نسقط 
فیه، ففیما نظن أننا ننال شیئا إذا بنا تحت األسر، داخل الفخاخ ال قوة. وفیما نظن أنها 

تقدم لنا لذة وفرًحا إذ بها كالسیاط تنزل على جوانبنا فال نعرف الراحة على جنبنا الیمین أو 
الیسار، أخیًرا فإنها كالشوك في األعین تفقد اإلنسان بصیرته الروحیة، وتنزع عنه معاینة 

النور اإللهي الداخلي... إنها ال تتركنا حتى نبید عن األرض الصالحة التي وهبنا هللا إیاها، 
أي نفقد كل صالح في الجسد، ونخسر كل طاقاته وأحاسیسه! 

ولكي یشجعهم الرسول على الجهاد لیثبتوا فیما نالوه من أرض صالحة وتحطیم كل 
. ]14ها أنا الیوم ذاهب في طریق األرض كلها" [بقیة باقیة من الرجاسات، یقول لهم: "

وكأنه یقول لهم إن األیام المقصرة، ونحن جمیًعا سنعبر من هذا العالم... هذا هو طریق 
األرض كلها. الشعور بالغربة یسند النفس في جهادها، إذ ندرك زوال كل شهوة ونهایة كل 

أمر زمني، فال تعمل لحساب حیاتنا الزمنیة بقدر ما تعتم بخالص نفسها والتمتع الباقیة إلى 
[یقول أحدهم أنه ال یمكن أن نصرف یوًما واحًدا القدیس یوحنا الدرجي: األبد. لهذا یقول 

]. Ïفي عبادة صادقة ما لم نعتبره نهایة حیاتنا كلها 
 

  .قدم یشوع بن نون حدیثًا وداعًیا للقادة
كان له ما یقدمه كمثاٍل للقائد الحي، 

وكان له ما یقدمه من كلمات تتناغم من أعماله.  
  .تقدم كأب یتحدث مع أوالده

). 9-4: 6)، وموسى (تث 19: 18تشبَّه بإبراهیم (تك 
 ) 4: 6 – 22: 5أیًضا بروح األبوة تحدث بولس حدیثًا وداعًیا مع القادة في أفسس .(

لم یمجد نفسه، بل ركزَّ أنظارهم على مجدك وأعمالك. 
هب لي روح القیادة الحیة والصادقة. 

ألختفي وتتمجد أنت یا أیها القائد اإللهي. 
 

Ï  24: 6سلم السماء: درجة .
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األصحاح الرابع والعشرون 

حجر الشهادة 
بعد أن سلم القائد الروحي یشوع الودیعة خالل جهاده، وفي لحظات انطالقه من 
هذا العالم، تقبل أیًضا الرسالة اإللهیة الوداعیة لیسلمها لشعب اهللا ویقیم حجر شهادة عند 

مقدس الرب الذي یذكرهم بأعمال اهللا معهم قبل أن یرحل عنهم بالجسد.  

]. 13-1 معامالت اهللا معهم  [.1
  ].26-14 تقدیس اإلرادة البشریة   [.2
]. 28-27 إقامة حجر شهادة   [.3
]. 33-29 موت یشوع    [.4

 ...  معامالت اهللا معهم.1
بعد أن تحدث یشوع مع رجاله بكل صراحة، مقدًما لهم كل ما في جعبته قبل 

الرحیل، عاد أیًضا لیدعو شیوخ إسرائیل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفائهم لیمتثلوا أمام الرب، 
وینطق یشوع لجمیع الشعب بالكلمات اإللهیة قبل رحیله مباشرة، فیها یؤكد اهللا أمانته في 

تحقیق مواعیده. لقد سبق فوعد إبراهیم أب اآلباء حین دعاه وصار به في كل أرض كنعان 
كغریٍب ونزیٍه مؤكًدا له أنه یهبه إیاه في شخص نسله، وها هو الیوم یتحقق وعده. لقد 

أخرجهم من أرض فرعون وعبر بهم بحر سوف الذي فیه غرق فرعون وجنوده وأنقذهم من 
أیدي األموریین والفرزیین والكنعانیین والحثیین والجاجاشیین والحویین والیبوسیین الخ. 

لقد أبرز یشوع بن نون أن إبراهیم نال المواعید مع أن أباه كان یعبد آلهة أخرى، 
وكأنه یرید أن یؤكد لهم أن انتسابهم آلباء قدیسین أو أشرار لن یفیدهم أو یضرهم، إنما ما 

[هذه القدیس یوحنا الذهبي الفم: یفیدهم طاعتهم للرب ویضرهم عصیانهم علیه. ویقول 
النصیحة أقدمها لكم... لیتنا ال نجعل من شر آبائنا حجة نتذرع بها، فإننا متى كنا حریصین 

ال یعوقنا شيء من هذا، فإنه حتى إبراهیم كان أبوه غیر مؤمن لكنه لم یرث شره بل صار 
] Îعزیًزا لدى اهللا!

1 In Matt. Hom 8. 
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 أي ملكي ،وأرسلت قدامكم الزنابیر، وطردتهم من أمامكم لهم الرب: "لیقو
األموریین ال بسیفِك وال بقوسكِ . وأعطیتكم أرًضا لم تتعبوا علیها، ومدن لم تبنوها، 

 ].13-12وتسكنون بها، ومن كروم وزیتون لم تغرسوها تأكلون" [
ماذا یقصد بالزنابیر التي أرسلها قدامكم؟ لعله قصد المصریین الذین هاجموا هذه 

العبرانیین إلیهم بفترة حطمت قوى الملوك وهیأت لهم الطریق، إن مجيء طقة قبل نالم
التاریخ كله، بل واألحداث كلها إنما تسیر بخطة إلهیة غیر منظورة تعمل لخالصنا. رعایة 

اهللا فائقة وفوق كل إدراك! لقد سمح اهللا بهجوم فرعون، ولم یكن یعلم المؤمنون أن هذا 
ألجلهم، حتى یتمتعوا بالمیراث بال تعب! 

. تقدیس اإلرادة البشریة 2
إن كان سفر یشوع یضم معامالت اهللا الفائقة مع شعبه لكي یرثوا ویملكوا، إنما 

ألنه یقدم الحب اإللهي حتى یقبلوه بالحب من جانبهم. إنه ال یطلب عبادتهم كفریضة 
إلزامیة قسریة لكن طلب الحب الخارج خالل كمال حریة اإلنسان، فإن اهللا یقدس الحریة 

و یطلب اإلنسان لیس هاإلنسانیة بكونها صورة حیة هللا، وٕاعالًنا عن بّر اهللا وحبه العملي. ف
إن ساء في كعبد بل كابن حّر یلتصق بأبیه بفرح وسرور. لهذا یؤكد یشوع بن نون لهم: "

. وٕاذ قدم یشوع نفسه ]15أعینكم أن تعبدوا الرب فاختاروا ألنفسكم الیوم من تعبدون..." [
أن نترك الرب لنعبد  حاشا لناأجابوا هم وقالوا: "أما أنا وبیتي فنعبد الرب"، مثًال، قائالً : "
. ]16آلهة أخرى" [

ال  یشوع أن تنبع العبادة هللا عن حریة كاملة، إذ یقول للشعب: "أرادمرة أخرى 
، ]19ألنه إله قدوس وٕاله غیور هو، ال یغفر ذنوبكم وخطایاكم" [ب تقدرون ن تعبدوا الر

مؤكًدا لهم إن عبدوه لكن في غیر حیاة مقدسة إنما یجلبون التأدیب علیهم، وٕان اختاروا 
]. 21اآللهة الغریبة نصیبهم... وقد أكد الشعب مرة أخرى: "ال، بل الرب نعبد" [

من حریة اإلرادة، قائالً : [ال یغصبنا اهللا وال القدیس یوحنا الذهبي الفم یتحدث 
تلزم نعمة الروح إراداتنا، لكن اهللا ینادینا، وینتظرأن نتقدم إلیه بكامل حریتنا، فإذا اقتربنا یهبنا 

]، [أوجد الخالق Ï لكنه یجتذب الذین یریدون]، [اهللا ال یلزم الذین ال یریدونه،Îكل عونه
 یهبنا معونته على الدوام وهو یدرك ما هو خفي في أعماق طبیعتنا سیدة نفسها، ففي رحمته

1 De verb habents. 
2 De mut, nom, PG 51: 143. 
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القلب. إنه یرجونا وینصحنا وینهانا ویحذرنا من التصرفات الشریرة، لكنه ال یفرض علینا 
]. Îكله لقرار المریض نفسه شیًئا قسًرا. یعرض األدویة المناسبة، تارًكا األمر

 ... . إقامة حجر شهادة3
إذ قطع یشوع عهًدا للشعب في ذلك الیوم، یؤكدون التزامهم بعبادة الرب وحده 

أخذ حجًرا كبیًرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس بكامل حریتهم واختیارهم: "
. ]26الرب" [

[أقام یشوع بن نون حجًرا كشاهد على أقواله، وقد سبق القدیس باسیلیوس: یقول 
)... وربما كان یظن أن الحجارة ذاتها 47: 31یعقوب فأشهد كوم حجارة على كالمه (تك 

]. Ï، أو على األقل لیخز ضمیر كل فرد بقوة التحذیرةتنطق بقوة اهللا لخزي العصا
. Ðشیر إلى السید المسیح نفسهي أن حجر الشهادة هنا إنما ریانوسبالقدیس كیرى 

نه الحجر الحّي التي تقوم علیه ولقد حدثنا الكتاب المقدس كثیًرا عن السید المسیح بك
النبي وقد صار  ، هذا الذي رفضه البناؤون وقد صار حجر الزاویة... رآه دانیالÒكنیسته

 النبي أن یعلن في آخر األیام فیأتي إشعیاء)، هذا الذي یقول عنه 35-31: 2جبًال (دا 
). 4-2: 2إلیه األمم ویصعد علیه األبرار (أش 

 ... . موت یشوع4
ُأفتتح هذا السفر بموت موسى حیث بدون موته لم یكن ممكًنا العبور والتمتع 
بالمیراث، وُیختتم هذا السفر بموت یشوع إذ بدون موته وقیامته لن یتحقق الخالص. 

لعازر رئیس الكهنة، إن القد أعلن السفر موت یشوع ودفن عظام یوسف وموت 
 انتظارها فبموته استراحت عظام یوسف التي طال ،كان یشوع یشیر إلى یسوع المخلص

لذلك الیوم، إذ قال یوسف إلخوته: "أن أموت، ولكن اهللا سیفتقدكم ویصعدكم من هذه 
األرض إلى األرض التي حلف إلبراهیم وإلسحق ویعقوب"، واستحلف یوسف بني إسرائیل 

ث الكنیسة المتغربة حقائالً : "اهللا سیفتقدكم، فتصعدون عظامي إلى أرض المیراث. وكأنه ي
هنا التي لن تستریح تماًما إال حین تصعد أجسادنا في الیوم العظیم لتقیم حیث یشوع الجدید 

1 In Gen. PG 53: 158, 159. 
2 On the Spirit 13. 
3 Treat. 12 Quirinus 2: 16. 

Ò  8: 27، تث 9، 8: 3، زك 26-21: 118، 16: 28أش .
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لعازر، الذي یعني "إلهي یعین" وهو اقائم. لكن في طبیعة جدیدة تلیق باألبدیة. أما موت 
رئیس كهنة، إنما یشیر إلى أنه بموت السید المسیح انطلق كرئیس كهنة، إلهنا الذي یعیننا 

بدمه، یشفع فینا لدى أبیه، مقدًما إیانا أعضاء جسده المقدس. 
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