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إن كان سفر یشوع هو سفر الخالص المجاني، فیه یتسلم یشوع قیادة الشعب 
لیدخل بهم إلى أرض الموعد، یغلب األمم الوثنیة ویملك ویقَّسم، فإن سفر القضاة یكشف 

عن حال اإلنسان في أرض الموعد، وقد إستهان بعطیة اهللا العظمى، وَتراخى في المطالبة 
بمواعیده اإللهیة المجانیة، إذ فترت غیرة الشعب وانصرف غالبیته إلى مشاركة األمم الوثنیة 

التي تركوها في وسطهم في عبادتهم والتلذذ معهم بالخطیة. لكن اهللا ال یترك أوالده في 
 إنما یؤدب مستخدًما األمم ذاتها كعصا قاسیة للتأدیب، حتى متى رجع الشعب ،الرجاسات

یرسل لهم اهللا خالًصا وینقذهم. 
نستطیع أن نقول بأن هذا السفر هو سفر حیاة كل مؤمن ذاق عذوبة الحیاة 
الجدیدة في المسیح یسوع بكونها األرض الروحیة التي تفیض لبًنا وعسًال، لكن عوض 

اإلنطالق فیها من قوٍة إلى قوٍة یتراخى مستهیًنا بفیض نعمة اهللا، فیرتد إلى الحیاة الجسدانیة 
بًنا ا یدفع اهللا إلى تأدیبه بالضیقات واآلالم حتى یرده إلیه لذيالفكر األرضي القاتل، األمر او

 الحق.  يف مقدًسا
 
القمص تادرس یعقوب ملطي 
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قضاة 
 قضاة

ط"، إي (قاضٍ )؛ وٕان كانت كلمة اإسم هذا السفر في العبریة "شوفطیم" جمع "شوف
 :2"قاضٍ " ال تعبر تعبیًرا دقیًقا عن األصل العبري، المأخوذ في الغالب عن الكنعانیة (عا 

 "قائد" أو رئیس. فإن القضاة المذكورین في هذا السفر لیسوا قضاة  معناها)، والتي3
بالمفهوم العام لنا، فلم یكن عملهم القضاء وٕاصدار أحكام حسب شریعة مكتوبة أو تقلید 

 بتطبیق القانون، وٕانما رد البّر وٕاعادته ةلا. بمعنى آخر لم تكن رسالتهم تحقیق العدÏشفوي
.  Ðفي حیاة الجماعة، والدفاع عن حقوق هذه الجماعة وتخلیصها من الضیق الذي تسقط فیه

هؤالء القضاة الذین ظهروا في الفترة ما بین موت یشوع وبدء عصر الملوك 
(شاول)، كانوا ذوي سلطة لكن لیس كالملوك. فكان الحاكم إلهًیا. بمعنى أن اهللا هو الملك 

الحق للشعب، یعمل خالل رئیس الكهنة كُمبلغ للمقاصد اإللهیة. وكان كل سبط یدبر إموره 
ما األمور الكبرى التي تمس الجماعة على مستوى جمیع أالخاصة به بواسطة رئیس السبط، 

األسباط أو بعضها مًعا كمحاربة األعداء والتخلص من نیرهم فیرجع إلى القاضي الذي لیس 
 الشرائع وال أن یضع أثقاًال على الشعب وٕانما یحكم ویؤدب خاصة المنحرفین إلى نله أن یس

العبادة الوثنیة ویقود المعارك ضد األمم. 
كان اهللا هو الذي ُیقیم القاضي، وأحیاًنا الشعب یختارهم؛ وكان غالبیته ال یحمل 

السلطة على مستوى اإلثنى عشر سبًطا بل على مستوى محلي. 
غالًبا ما كان ُینظر للقاضي كمخلص، ینقذ الشعب من سطوة الوثنیین خالل التوبة 

والرجوع إلى اهللا مع الجهاد. 

 كاتب السفر
 Ñيكاتب هذا السفر على ما ُیظن هو صموئیل النبي كما جاء في التقلید الیهود

وقبله كثیر من آباء الكنیسة. وقد أكّد هذا شهادة السفر الداخلیة، إذ یظهر أنه ُكتب بعد 
)، وضمها إلى 21 :1)، وقبل سبي أورشلیم (15 :21، ١ :19تأسیس النظام الملوكي (

 
1 Jerome Biblical Commentary, P 149. 
2 John L. Mckenzie: Deict. of the Bible, P 465. 
3 J. Raven: O.T. Introduction, P 159. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

) وبذلك یكون قد ُكتب في أیام شاول ٨-٦: ٥صم  ٢ زمن داود الملك (فيمدن الیهود 
، وكان نبي ذلك الزمان هو صموئیل. Ïالملك أو بدایة عهد داود الملك

ذهب البعض إلى أن كاتب السفر هو حزقیا، ونادى فریق آخر أن عزرا قد جمعه 
مما كتبه القضاة كل في زمان قضائه. ویعتمد هذا الفریق على العبارة "إلى سبي األرض" 

، 6 :78 حاسبین أن السفر ُكتب بعد السبي البابلي، لكن یظهر مما جاء في (مز )3 :18(
ن السبي هنا یعني ما حدث حین أخذ الفلسطینیون التابوت. هذا وقد إ) 11 :4صم  ١؛ 61

جاء السفر خالًیا من اإللفاظ الكلدانیة مما یؤكد كتابته قبل السبي البابلي. 

 وحدة السفر
حاول بعض النقاد تمزیق وحدة السفر إلى ثالث وحدات بكون كاتب صلب السفر 

)، إذ ٢١-١٧) وغیر كاتب الملحق له (ص ٢، ١) غیر كاتب المقدمة (ص ١٦-٣(ص 
 Richard Valpyیرون أن كاتب الملحق في عصر متأخر جًدا. وقد أكد رتشارد فرنش 

French وحدة السفر خالل دراسته له من الناحیة اللغویة إذ وجد كلمات عبریة كثیرة 
مشتركة بین صلب السفر والملحق، وبین مقدمة السفر والملحق، وبین المقدمة وصلب 

. Ðالسفر

 غایة السفر
یمكننا القول بأن الفترة التي عاصرها القضاة هي فترة إرتداد فیها انشغل الشعب 

عن متابعة الجهاد المتالك أرض الموعد وانهمكوا في العبادة الوثنیة ومشاركة األمم 
رجاساتهم. لكنه ُوجدت قلة من المؤمنین عبدوا اهللا، كما یشهد بذلك وجود خیمة االجتماع 

) ووجود رئیس الكهنة واإلهتمام ١٩: ٢١)، واالحتفال بالعید السنوي (٣١: ١٨في شیلوه (
)، 4 :21؛ ٢٦-٢٠، ٢٣، ١٦-١٥: ١٣)، وتقدیم ذبائح هللا (٢٨-٢٧: ٢٠بتابوت العهد (

). ٥: ١٣؛ ٣٠: ١١)، وتقدیم نذور للرب (١٨: ١٥؛ ٣: ١٤وممارسة الختان (
جاء هذا السفر ال لیعرض تاریخ هذه الحقبة وٕانما لیعالج مشكلة االرتداد، كیف 

ُیفقد الجمعاعة المقدسة قدسیتها ووحدتها، ویحطمها أمام العدو ویذلها. هذا كله ثمرة االرتداد 

1 Richard V. French: Lex Mosaica, P 191. 
2 Ibid 198 – 199: J. Raven: O.T. Introduction, P 158. 
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فتح قلوب الكل هللا نوبسماح إلهي حتى ترجع الجمعاعة إلى الرب بتوبة جماعیة مشتركة وت
فیرسل عوًنا وخالًصا. 

 محتویاته
بین قرنین وثالثة قرون أعقبت دخول شعب اسرائیل  یعالج هذا السفر فترة ما

وت شمشون أو ُقبیل بدایة صموئیل بمكنعان على یدّي یشوع، تبدأ بموت یشوع وتنتهي 
النبي وانطالق عهد الملوك على یدیه (شاول ثم داود).  

عب جًدا تحدید مدة هذه الفترة من خالل السفر نفسه، ألنه لو جمعنا الفترات صي
التي حكم فیها القضاء مع فترات الضیق أو العبودیة لألمم حیث لم یكن یوجد قضاة 

 عاًما، غیر الفترة الحقیقیة التي ال تصل إلى هذا الرقم، ألن خالفة القضاة لم 410لوجدناها 
تكن متتالیة بل عاصر بعضهم اآلخر، إذ كان نفوذ البعض على مستوى محلي ولیس على 

. هذا وقد تأخر البعض عن البعض اآلخر فلم یكن القضاة یمثلون Ïمستوى الشعب كله
حلقة متصلة كالملوك. 

وفیما یلي جدول عام للتواریخ الخاصة بالقضاة (مع مراعاة تداخل الفترات فیما 
بینها). 

  
 السنوات  الشاهد

 ٨ العبودیة لكوشان رشعتایم ٨: ٣

 ٤٠ فترة قضاء عثنیئیل ١١: ٣

 ١٨ العبودیة لعجلون ١٤: ٣

 ٨٠ سالم في أیام أهود وشمجر ٣٠: ٣

 ٢٠ مضایقة یابین لهم ٣: ٤

 ٤٠فترة قضاء دبورة وباراق  ٣١: ٥
 ٧االستعباد لمدیان  ١: ٦
 ٤٠فترة قضاء جدعون  ٢٨: ٨
 ٣حكم أبیمالك (لیس قاضًیا)  ٢٢: ٩

1 Jerome Biblical Commentary, P 150. 
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 ٢٣فترة قضاء تولع  ٢: ١٠
 ٢٢فترة قضاء بائیر  ٣: ١٠
 ١٨مضایقة العمونیین لهم  ٨: ١٠
 ٦فترة قضاء یفتاح  ٧: ١٢
 ٧فترة قضاء إبصان  ٩: ١٢
 ١٠فترة قضاء إیلون  ١١: ١٢
 ٨فترة قضاء عبدون  ١٤: ١٢
 ٤٠اإلستعباد للفلسطینیین  ١: ١٣
٢٠: ١٥ 
٣١: ١٦ 

 ٢٠فترة قضاء شمشون 

  ٤١٠ 
 

 قاضًیا منهم إثنا عشر قاضًیا في هذا السفر، حتى ١٤ورد في الكتاب المقدس 
) لیس قاضًیا، واعتباره دبورة ٩ عشر قاضًیا هذا باعتبار أبیمالك (ص ىدعى بسفر اإلثن

أن دبورة كانت  Ïوچیروم Îالقدیسان أمبروسیوسوباراق یمثالن قاضًیا واحًدا، إذ یرى 
یرى األول أن باراق كان إبًنا لدبورة األرملة والقاضیة، وكان مجرد قائد حرب وقاضیة، 

ولیس قاضًیا. 

 المسیح في سفر القضاة
إن كان سفر القضاة یمثل أحد العصور المظلمة لشعب بني إسرائیل بسبب 

قرارهم في أرض تتهاونهم في التمتع بكمال مواعید اهللا وٕانحرافهم نحو العبادة الوثنیة بعد اس
الموعد، فإن اهللا لم یترك شعبه بل كان یرسل لهم مخلًصا أو قاضًیا یدفعهم إلى حیاة التوبة 

ویخلصهم من العدو الذي أسلمهم له اهللا للتأدیب، بل بالحري سلمتهم له خطایاهم لیذوقوا 
ثمرتها المّرة. وقد جاءت شخصیات هؤالء القضاة تكشف بعض جوانب المخلص الحقیقي 
یسوع المسیح، كما جاءت األحداث التي إرتبطت بهم تعلن الكثیر عن خدمة العهد الجدید 

التي تمس حیاتنا الروحیة. 

1 Conc. Widows, Ch 8. 
2 Ep. ad Furiam 17. 
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هذا هو المنهج الذي أود أن أتبعه في تفسیر هذا السفر، في شيء من البساطة، 
معتمًدا على فكر بعض آباء الكنیسة األولى وفي نظرتهم ألحداث وأشخاص هذا السفر.  

 سفر القضاة وروح القوة
إن كان سفر القضاة یعلن عن شخص السید المسیح خالل حیاة القضاة 

تهم، فإنه إذ هو سفر الغلبة ضد العدو خالل هؤالء القضاة یكشف عن "الروح فاوتصر
القدس" كروح القوة الذي به ننتصر في جهادنا الروحي. وما فعله القضاة من أعمال مجیدة 
فائقة كانت بروح الرب ولیس بعمل بشري، تقدم لنا إمكانیة في حیاتنا الروحیة وجهادنا ضد 

إبلیس وأعماله الشریرة ال بقوتنا الذاتیة وٕانما بعمل الروح فینا. 
عن الروح القدس یقول: [تظهر قدرة هذا القدیس كیرلس األورشلیمي في حدیث 

)، ٣٤: ٦)، وبه اعتزت قوة جدعون (١٠: ٣ه حكم عثنیئیل (بالروح في سفر القضاة، ف
)، وأقامت دبورة كامرأة حرًبا، وقام شمشون في فترة سلوكه بالبّر ٢٩: ١١وانتصر یفتاح (

] .Ïبأعمال تفوق القدرة اإلنسانیة

 أقسامه
) یقدم لنا إمكانیة اإلنسان أو ١یحوي هذا السفر مقدمتین، في األولى (ص 

الجمعاعة في أرض الموعد (الحیاة الجدیدة) إن یغلب ویملك بال إنقطاع، وفي الثانیة (ص 
 عبارة  هما. كما یضم السفر ملحقینÐ) یقدم ملخًصا لالهوت هذا السفر كله في إیجاز٢

عن حادثتین تمتا في عصر القضاة تكشفان عن مدى ما وصل إلیه الشعب من إنحطاط 
). ٢١: ١٧أخالقي وفساد (ص 

. ]٢ – ١ص [ حال الشعب بعد یشوع (مقدمة السفر) .١
 .]١٣ – ٦ص  [ عصر القضاة    .٢
]. 2١ – ١٧ص [ حادثتان أثناء عصر القضاة   .٣
 

 
 

1 Cat. hect. 16:28 
2 Mckenzie, P 464. 
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ُیعتبر األصحاحان األوالن مقدمة لسفر القضاة تكشف عن غایة السفر والهوتیاته. 
فإن كان السفر یكشف عن فترة ارتداد عاشتها الغالبیة العظمى من الجماعة في وسط أرض 
الموعد، ففي األصحاح األول أبرز الروح القدس إمكانیة اإلنسان في أرض الموعد أن یغلب 

أدوني بازق (إبلیس) ویقتلع الكنعانیین (أعماله الشریرة)، وكأن ما وصل إلیه اإلنسان من 
إرتداد حدث بال عذر، إنما بسبب تهاونه مع الخطیة بالرغم من اإلمكانیات الجدیدة المقدمة 

له لینعم بمواعید اهللا الصادقة. 
وجاء األصحاح الثاني یعرض لنا المفهوم الالهوتي للسفر كله، أالَّ وهو أن 

"االرتداد" (أو االنحراف عن اهللا) وكسر وصیته هما السبب في الضیق أو المرارة التي حلت 
باإلنسان. فإن كان السفر یعلن عما حل بالشعب من سلسلة من المتاعب والمضایقات التي 

حلت بهم بواسطة األمم، إنما هي صورة مبسطة للمذلة التي هوى إلیها اإلنسان بإرادته 
خالل بعده عن اهللا الحيّ . في هذا األصحاح نرى مالك الرب وقد صعد من الجلجال حیث 

)، 9: 5"جلجال" تعني (دحرجة) (یش ذكرى "دحرجة عار مصر (العبودیة) عنهم"، إذ 
"البكاء"... وكأنه أراد أن یدخل بهم إلى الدموع حتى في أرض منطقًا إلى "بوكیم" التي تعني 

الموعد ماداموا قد سقطوا في الشر. وباختصار نجد أن هذا السفر هو سلسلة ال تنقطع من 
االنحراف، فالمذلة، فالصراخ، فالتوبة ثم الخالص! هذا هو الخط الرئیسي للسفر كله معلًنا 

. في هذا األصحاح
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 األصحاح األول 

 االستیالء على بقیة كنعان 
إن كان السفر السابق یعلن میراثنا أرض الموعد بیشوع الحقیقي، فإن سفر القضاة 
یكشف عن اإللتزام بدوام الجهاد مادمنا في الجسد حتى نستولي على كنعان كلها، أي ننعم 

ق رمز الشیطان، لیفقد زبكمال الوعد. ففي هذا األصحاح نرى غلبة اإلنسان على أدوني با
األخیر سلطانه وینسحق تحت قدمي المؤمن، الذي یملك على أورشلیم السماویة عوض 

إبلیس الساقط منها.  

. ]٧ – ١[ سقوط أدوني بازق  .١
. ]٢١ – ٨[ امتالك أورشلیم ومدن أخرى .٢
. ]٢٦ – ٢2  [ل ي امتالك بیت إ.٣
. ]٣٥ – ٢٧ [ التهاون مع الكنعانیین .٤

  سقوط أدوني بازق.١
"وكان بعد موت یشوع أن بني إسرائیل سألوا الرب قائلین: من منا یصعد إلى 
الكنعانیین أوًال لمحاربتهم؟ فقال الرب: یهوذا یصعد قد دفعت األرض لیده؛ فقال یهوذا 

لشمعون أخیه: إصعد معي في قرعتي... فأصعد أنا أیًضا في قرعتك، فذهب شمعون معه" 
]٣– ١[ .

إذ مات یشوع بعد أن عبر بهم األردن ودخل بهم إلى أرض كنعان التزم بنو 
إسرائیل أن یحاربو الكنعانیین لكي یرثوا األرض بعد طرد الوثنیین. لقد مات "یسوع" رب 

 إلهیة لكي نجاهد ةصارت لنا إمكانيو المعمودیة هالمجد على الصلیب بعد أن عبر بنا میا
في أرض الموعد، إي خالل الحیاة الجدیدة التي لنا في المسیح یسوع. لكي نطرد الكنعانیین 

معنى آخر أن موت ربنا یسوع وعبورنا میاة المعمودیة بأي أعمال إبلیس ونرث في الرب، 
لیس نهایة الطریق بل هو بدایته، لكي نجاهد قانونیا بالروح القدس لكي نغلب ونرث، ال إلى 
حین، وٕانما ننطلق من جهاد روحي إلى جهاد آخر، ومن نصرة إلى نصرة، وننعم باإلنطالق 

: [من القدیس غریغوریوس النیصيمن مجد إلى مجد خالل جهادنا الروحي. وكما یقول 
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یتقبل حمیم التجدید یشبه جندًیا صغیًرا ُأعطي له مكان بین المصارعین لكنه لم یبرهن بعد 
]. Ïعلى إستحقاقه للجندیة

إذ سأل بنو إسرائیل الرب عمن یصعد أوًال لمحاربة الكنعانیین، جاءت اإلجابة 
"یهوذا" وقد طلب یهوذا من أخیه شمعون أن یصعد معه في قرعته لیحارب. من هو یهوذا 
 الذي یبدأ بالحرب الروحیة سوى ربنا یسوع المسیح "الخارج من سبط یهوذا"، هذا الذي یقود

 الموكب لیغلب وینتصر لحسابنا، هذا الذي رآه القدیس یوحنا لالهوتي: "خرج غالًبا بنفسه
 ویشیر إلى المؤمن الذي Ð). فإن كان "شمعون" تعني (المستمع)٣: ٦غلب" (رؤ يولكي 

یصغي لسیده ویسمع صوته في طاعة، فإن یهوذا أي ربنا یسوع في صراعه ضد العدو 
إبلیس یطلب من شمعون أي من المؤمن المستمع لوصیته أن یشاركه الحرب الروحیة. إذن 

نكلل! وفالمحارب هو السید المسیح الذي یدعونا أن نختفي فیه لكي به نجاهد، وبه ننتصر 
: [یسوع قائدنا سمح لنفسه بالتجربة حتى یعلم أوالده كیف القدیس أغسطینوسوكما یقول 

]. Ñیحاربون
إن كان "یهوذا" یعني "اعتراف" أو "إیمان"، فإن ربنا یسوع المسیح یطالبنا في 
محاربتنا للكنعانیین الوثنیین أي للخطایا التي ملكت في القلب أن ننطلق للجهاد خالل 

اإلیمان أو اإلعتراف باإلیمان "یهوذا"، لكن لیس بدون "شمعون" أخیه، أي لیس بدون العمل 
أو اإلستماع للوصیة. كأن إنطالق یهوذا مع شمعون للمعركة األولى ضد الكنعانیین إنما 

یعلن الجهاد الروحي خالل اإلیمان الحّي غیر المنفصل عن العمل، فإنهما أخوان 
متالزمان. بمعنى آخر ال إنفصال بین نعمة اهللا المجانیة والجهاد العملي، وكما یقول 

]. كما Ò: [یطلب اهللا منا حجة صغیرة لكي یقوم هو بكل العملالقدیس یوحنا الذهبي الفم
یقول: [النعمة دائًما مستعدة! إنها تطلب الذین یقبلونها بكل ترحیب. هكذا إذ یرى سیدنا نفًسا 

]. Óساهرة وملتهبة حًبا، یسكب علیها غناه بفیض وغزارة تفوق كل طلبته
إنطلق یهوذا وفي صحبته شمعون لیحاربا أدوني بازق، هذا الذي سبق فأذل 

یدیهم وأرجلهم وكانوا یلتقطون الفتات الساقط من مائدته أسبعین ملًكا بقطع أباهَم 

1 PG 46:929 C. 
Ð ١٥، ص ١٩٨١  للمؤلف: سفر العدد سنة .
Ñ ٧٩، ص ١٩٨٣ للمؤلف: اإلنجیل بحسب متى سنة. 

4 In Rom. PG 60:499. 
5 In Gen. PG 53:76, 77. 
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  وكما ...كالحیوانات، فإذا به یسقط أسیًرا وُتقطع أباهُم یدیه ورجلیه ویبقى تحت المائدة ذلیالً 
 .]٧[كما فعلت كذلك جازاني اهللا" قال: "

. Ð، وكلمة "بازق" تعني "مبرق"Ï أو "رب""كلمة "أدوني" تعني "سید" أو "مالك
 حیاة علىًكا لوالكلمتان تمثالن سمتي إبلیس، فقد أقام نفسه "أدونًیا" أي سیًدا ورًبا وما

اإلنسان الخاضع لمشورته، و"مبرًقا" بخداعاته الكاذبة. وقد أعلن الكتاب المقدس هاتین 
 یغیر  نفسه)، "ألن الشیطان11 :16السمتین، فقیل عنه: "رئیس هذا العالم قد دین" (یو 

). إذن أدوني بازق یشیر إلى الشیطان الذي أقام ١٤: ١١كو  ٢شكله إلى شبه مالك نور" (
نفسه رئیًسا على محبي العالم، مبرًقا علیهم بنور مخادع على شبه مالك لیقتنصهم وبالفعل 
أذل البشریة التي كانت تمثل سبعین ملًكا، فقد قطع أباهم أیدیهم وأرجلهم، لكن جاء یهوذا 

فقد رأى  لیقطع بالصلیب أباهم یدي إبلیس ورجلیه ویحني عنقه بالمذلة تحت قدمي اإلنسان.
) عندئذ قال لرسله: "ها ١٨: ١٠السید المسیح الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء (لو 

تدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء، ولكن ال لأنا أعطیكم سلطاًنا 
تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السموات" (لو 

). هذا هو أدوني بازق الذي سقط من قلوبنا كما من السماء وصار مدوًسا ٢٠-١٩: ١٠
تحت أقدامنا ال یقدر أن یضرنا في شيء. 

واآلن ماذا ُیعنى بقطع أباهم األیدي واألرجل؟ 
یرى كثیر من اآلباء أن "إصبع اهللا" یرمز للروح القدس، فإذ قیل "لوحي حجر 

) إنما یشیر إلى كلمة اهللا التي تنقش فینا بالروح القدس. ١٨: ٣١مكتوب بأصبع اهللا" (خر 
فإن كان األصبع یشیر إلى الروح فقطع أدوني بازق أباهم أیدي وأرجل الملوك السبعین إنما 
یعني نزعه روحهم وٕافقاد البشریة التي كان یجب أن تملك في الرب كل قوتها وحیاتها؛ قطع 

أباهم الید یشیر إلى توقف العمل تماًما لحساب مملكة اهللا وقطع أباهم األرجل یشیر إلى 
توقف الحركة أو اإلنطالق في الطریق الملوكي. هكذا أذل الشیطان البشریة ونزع عنها 

عملها الملوكي وحركتها السماویة، وجعلها أسیرة قصره تأكل من الفتات الساقط من مائدته 
حیوانات بال كرامة وال سلطان روحي! لكن اهللا لم یترك أدوني بازق یذل كفي التراب، تسلك 

1 James Strong: Dict. of The Words in the Hebrew Bible, article 113. 
2 Ibid, article 966. 
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خلیقته أبدًیا، وٕانما على الصلیب "إذ جرد الریاسات والسالطین أشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم فیه" 
). وكأنه قطع أباهم یدیه ورجلیه وجعله تحت قدمي المؤمنین بال سلطان! ١٥: ٢(كو 

صار موضع إبلیس الجدید لیس في القلب كي یملك وٕانما تحت المائدة ُیداس 
الحركة.   وأ على العمل القدرةباألقدام، فاقًدا 

 أدوم: "عملك یرتد على لنال إبلیس جزاء عمله، وارتد فعله إلیه كما قیل أله
). هذا القانون یخضع له الجمیع، كقول الرب نفسه: "بالكیل الذي به تكیلون ١٥رأسك" (عو 

).  ٢: ٧ُیكال لكم" (مت 
 فإن كانت "أورشلیم" .]٧["وأتوا به إلى أورشلیم فمات هناك" أخیًرا یقول لكتاب: 

تعني "رؤیة السالم"، فال یمكن أن یحل السالم في القلب وال أن تعاینه النفس ما لم یمت أوًال 
أدوني بازق، أي یضع نهایة لعدو الخیر إبلیس. یموت إبلیس فتحیا النفس في سالم مع 

خوتها وبقیة الخلیقة بل وحتى مع نفسها، إذ تمتلئ بالسالم الروحي الداخلي. إخالقها مع 
أورشلیم التي هي رمز لسالم النفس مع اهللا وتمتعها بالحیاة، هي بعینها موت 

إلبلیس وهالك للخطیة. 
 تجعله ىلتابرق" أو من خداعاته ملقد أتوا بالعدو من بازق إلى أورشلیم، أي من "ال

یبرق كمالك من نور لیموت في المدینة التي یحل الرب فیها بسالمه. 
 ١٣هذا وٕان "بازق" هي "خربة بزقة"، وهي مدینة في وسط فلسطین، تبعد حوالي 

. Ïمیًال شرقي شكیم

  امتالك أورشلیم ومدن أخرى.٢
 قدم بیاًنا تفصیلًیا عن محاربة یهوذا ]٧[أتوا بأدوني بازق إلى أورشلیم" "إذ قیل: 

 سبق لنا الحدیث الذيلإلستیالء على أورشلیم وقریة أربع (حبرون) وقریة دبیر... األمر 
عنه في مفهومه الروحي بشيء من التفصیل، عند دراستنا لسفر یشوع (األصحاح الخامس 

 لذا أرجو الرجوع إلیه، مكتفًیا هنا ببعض اإلیضاحات اإلضافیة.  ...عشر)
من جهة أورشلیم فقد حاربوا أهلها واستولوا علیها، ودخلوا بأدوني بازق فیها كأسیر 

یموت هناك. غیر أن اإلستیالء الكامل أو الدائم لهذه المدینة لم یتحقق إالَّ في عهد داود 
). إذ ُیقال أن الیبوسیین، سكان أورشلیم (یبوس) األصلیین ٧-٦: ٥صم  ٢النبي الملك (

1 New westminster Dict. of the Bible, P 114. 
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رجعوا إلى حصنهم جبل صهیون ونزعوا المدینة عن یهوذا حتى إستولى إسرائیل علیها من 
جدید في أیام داود. ویرى البعض أن یهوذا أخذ المدینة ولم یأخذ الحصن الذي بقى في ید 

الیبوسیین حتى أیام داود الملك. 
وحارب بنو یهوذا أورشلیم وأخذوها وضربوها بحد السیف وأشعلوا المدینة "

 السیف" كنایة عن شدة الحرب إذ كان السیف فماء في العبریة "ضربوها بج. ]٨[" بالنار
یلتهمهم كفم یبتلع الفریسة فال توجد. أما إشعال المدینة بالنار فال یعني حرقها تماًما وٕانما 
حرق جزء منها، كالقول بأن الثوب إحترق، بالرغم من أن الجزء المحترق صغیر. والدلیل 

: ١٥، یش ٢١على ذلك أن المدینة بقیت یسكنها الیبوسیین مع یهوذا وبني بنیامین (ع 
٦٣  .(

] كما یقول Ï إنما هي ظل أورشلیم السماویة هذهإن كانت [أورشلیم األرضیة
سكًنا لیهوذا إن ُضرب الیبوسیین (اُلُمداسون باألقدام) م، فإنها تصیر القدیس أغسطینوس

 بنار  المدینةیستحق أن ُیداس بالقدمین، وأن ُأشعلت بفم السیف، أي ُحطم في القلب كل ما
الروح القدس الذي ینزع عنها البرود الروحي ویلهبها بنیران الحب التي ال تنطفئ. 

إذ تمتع یهوذا بأورشلیم الملتهبة بنار الروح القدس ال یتوقف عن الجهاد الروحي 
 هكذا ینزل من أورشلیم .]٩[الجبل والجنوب والسهل"  اربة الكنعانیین سكانلمحبل ینزل "

 قدًما لیحارب "الكنعانیین" التي تعني "الهیاج"، فال یستطیع ٢٥٩٣المدینة المرتفعه حوالي 
من یملك أورشلیم أن تكون له "رؤیة سالم" أو أن یحتمل الهیاج الداخلي للقلب خالل 

الخطیة بل یحاربه حتى یكون له السالم الفائق في المسیح یسوع. أما المناطق التي یحاربها 
فهي: 

: سكان الجبل، وقد دعیت هكذا ألن األرض جبلیة، تقع جنوبي أورشلیم وتضم أوالً 
بیت لحم وحبرون. 

 كلمة .: الجنوب، تترجم عن العبریة هكذا "الجنوب"، لكنها تعرف بالنجبثانیا
نجب في العربیة تعني لحاء الشجر بعد جفافه، أو قشرة ساقه الجافة. وقد دعیت المنطقة 

 ة میًال جنوب حبرون حتى تصل إلى التي٧٠بالنجب بسبب إتسامها بالجفاف والقحط، تمتد 
. أو القفر، یحدها شرًقا بحر لوط وغرًبا سواحل البحر

1 On Ps. 122. 
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ح التالل تمتد ف: السهل وتترجم "هشفلة"، عبارة عن منطقة منخفضة تحت سثالثا
 الساحل المنبسط وسلسلة جبال یهوذا، وتتمیز بخصوبة أرضها وكثرة أشجارها ونباتاتها بین

على عكس منطقة النجب في عصر القضاة كان الفلسطینیون یشغلون الساحل المنبسط 
هما في السهل (هشفلة).  ن جبال یهوذا، وكانت المعارك تدور بي یشغلونوبنو إسرائیل

لقد حارب بنو یهوذا الكنعانیین في هذه الماطق الثالث: الجبل والنجب (الجفاف) 
ي یهوذا الحقیقي – یسوع المسیح – یتعقبون الخطیة بالروح القدس لكي بنوالسهل، وكأن 

یحطموها منطلقین إلى الجبل عالًیا بال خوف من سكانه، وٕالى النجب وسط القفار بال 
ارتباك، وفي السهل دون إغراء لخضرتها وثمارها. إنهم تجاهدون في كل المواقع: الجبال 

والقفار واألراضي الخصبة، ال یحطمهم عنف الخطیة وقسوتها وال تجتذبهم إغراءاتها. 
 فقد رأینا كیف طالَب كالب بن یفنة ]١٠[قریة أربع أو حبرون أما بخصوص 

 وقد حملت أسماء المدینة وبنو ...حقه في إمتالكها، وقد طرد بني عناق الثالثة وقتلهم
. Ïعناق معاٍن رمزیة سبق الحدیث عنها

 هذه المدینة بكونها مدینة حصینة یصعب االستیالء علیها، بامتالك كالب أهتم
 على أورشلیم. وكان لهذه المدینة استیالئهلهذا یبدو أن داود جعلها عاصمة لمملكته قبل 

 خلیل اهللا الذي ضرب خیامه فیها، وفیها إلبراهیمقدسیتها عند الیهود، ودعیت بالخلیل تذكاًرا 
). ١٣– ١١: ٢١)، وقد صارت من مدن الملجأ (یش ١١-٧: ٢٥دفن مع سارة امرأته (تك 

 أربعة نأما دعوتها "قریة األربع"، فیرى بعض معلمي الیهود أنها دعیت هكذا ألن فیها ُدف
)، ٣١، ٣٠: ٤٩؛ ٩: ٢٥؛ ١٩: ٢٣ وٕاسحق ویعقوب مع زوجاتهم (تك وٕابراهیمآباء: آدم 

شكول وممرا. لكن الكتاب المقدس ینسب أبراهیم وعابر وإكما سكن فیها أربعة المشاهیر: 
 "أربع" أبي عناق ي)، وقد دع٥: ١٤ین" (یش ي إلى "أربع الرجل األعظم في العناقاسمها
). ١٣: ١٥(یش 

دبیر أو بعد االستیالء على حبرون أو قریة أربع وقتل بني عناق انطلق یهوذا إلى 
، حیث أعلن كالب بن یفنة أن من یضربها یعطیه عكسة ابنته امرأة... هذه التي قریة سفر

تمتعت بالینابیع العلیا والینابیع السفلى كهبة من أبیها بعد أن تزوجت بعثنیئیل فاتح قریة 
سفر أو دبیر.  

Ï ١٨٣، ١٨٢، ص ١٩٨٢ سفر یشوع سنة .
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" من أصل عبري یعني "یقرأ"، أما دعوتها "قریة سفر" أو "كتاب"، أو "قریة "دبیر
) أي ما یحویه الكتاب من شریعة أو سنن، فُیظهر انها كانت مركًزا ٤٩: ١٥ّسنة" (یش 

 ١٣للعلم والدین عند الكنعانیین. ظن كثیرون أن مكانها اآلن قریة الظهریة التي تبعد حوالي 
 نحو  غرباً میًال جنوب غربي حبرون، لكن اآلن یرجح أن مكانها تل أبیب مرسیم التي تبعد

. Ïغربي حبرون وعلى بعد ثالثة أمیال شمال غربي شامیرجنوب  میًال ١٣
، فال یستطیع أحد أن یغتصب قریة ) الرب(استجابةرأینا أن كلمة "عثنیئیل" تعني 

 ابنةالكتاب المقدس إّال من یوهب له من ِقبل اهللا أو ُیستجاب لطلبته، عندئذ یتزوج عكسة 
كالب أي یلتصق بالحیاة المقدسة ویتعرف على أسرارها ال كقریة یسكنها وٕانما كعروس 

یا والینابیع السفلى كهبة لیتزوج بها، أما نزول عكسة عن الحمار لتطلب من أبیها الینابیع الع
 الجسد الحیواني (الحمار) لتطلب اهتمامات، إنما ُیشیر إلى النفس التي تنزل عن البنتهمنه 

 الحیة، أي ثمار الروح على مستوى سماوي عاٍل، كما تنعم هلسماوي ینابیع المیاامن أبیها 
.  Ðبالثمر الذي تعیش به هنا على األرض (الینابیع السفلى)

اب ب بني القیني (وفي الترجمة السبعینیة بنو حوالتصاقیتحدث بعد ذلك عن 
خوة زوجة موسى، ببني یهوذا إذ صعدوا من مدینة النخل أي أریحا التي إالقیني)، أي أبناء 

 ال یحبون سكنى ا إذ كانو،سمها، وانطلقوا إلى بریة یهوذاا  هناخربت ولعنت لذا لم یذكر
 میًال جنوبي حبرون) ١٧)، في جنوبي عراد (تبعد ٧-٦: ٣٥المدن كسائر أهل البدو (إر 

طت الحنطة بالزوان! لختاوسكنوا مع شعب هذا الموضع أي عمالیق! وهكذا 
" ودعوها "حرمة"، والتي هي في صفاةإشترك السبطان یهوذا وشمعون في ضرب "

خراب"؛ فقد حطموها تماًما ، الغالب "تل السبع". كلمة "حرمة" تحمل معنیین: "موضع مقدس
). ٤٥: ١٤قاسوه فیها من مرارة في حرب العمالقة (عد  وضربوها بسبب ما

 من عواصم الفلسطینیین الخمس، فقد ،]١٨[غزة وأشقلون وعقرون" أما المدن "
أخذها الفلسطینیون لكنهم لم یبقوا فیها زماًنا طویًال، لذلك جاءت الترجمة السبعینیة (لم 

خذها یهوذا أي لم یرثها)... أي
 كان ذلك مع بدء ،]١٩[لم ُیطرد سكان الوادي ألن لهم مركبات من حدید" "

 ١ینتفع به اإلسرائیلیون (  الفلسطینیون صناعته حتى الاحتكرظهور العصر الحدیدي، وقد 

1 New westminster Dict. of the Bible, P 219. 
Ð ١٨٤  یشوع، ص .
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)، ولكن نصرة داود على الفلسطینیین كانت بدایة الستخدام الحدید ٢٢-١٩: ١٣صم 
كسلعة عامة في إسرائیل. 

وبنو بنیامین لم  المتتالیة أعلن الكتاب تهاون هذا الشعب: "االنتصاراتوسط هذه 
ن سكان أورشلیم، فسكن الیبوسیون مع بني بنیامین في أورشلیم إلى هذا يیطردوا الیبوسي

: [إذ نسمع في اإلنجیل بأن الحنطة تنمو مع أوریجانوس العالمة. وكما یقول ]٢١[" الیوم
الزوان، بنفس الطریقة یوجد في أورشلیم أي الكنیسة الیبوسیون الذي یسلكون بحیاة ردیئة، 

هؤالء الفاسدون في إیمانهم كما في أعمالهم وكل طریقة حیاتهم. من المستحیل تتنقى 
]. Ïالكنیسة بالكلیة طالما هي على األرض

 لي امتالك بیت إ.٣
إن كان یهوذا قد جاء متقدًما كل اإلسباط، إذ كانت قرعته هي األولى في الهجوم 

بكونه یمثل السید المسیح نفسه الخارج من سبط یهوذا، فقد جاء بعده في القرعة "بیت 
یوسف" إي سبطا إفرایم ومنسى. "یوسف" یعني "نمو"، و"إفرایم" یعني "ثمر متكاثر"، "منسى" 

أي "ینسى"، فإن كنا في المرحلة األولى قد رأینا یهوذا یطلب من أخیه شمعون أن یخرجا 
مًعا كأخوین متالزمین عالمة إتحاد اإلیمان باإلستماع للوصیة أي بالعمل، ففي هذه 

المرحلة ینطلق یوسف أي النمو الروحي خالل عمل إفرایم مع منسى أي التمتع بثمر الروح 
مع نسیان محبة العالم. 

ل أي بیت يیهوذا اقتنى أورشلیم أي رؤیة السالم، وبیت یوسف أخذ مدینة بیت إ
فباإلیمان (یهوذا) ننعم برؤیة السالم اإللهي الفائق داخلنا، وبالنمو الروحي (یوسف) اهللا؛ 

مقدًسا هللا.  نصیر نحن أنفسنا بیت إیل أي مسكًنا
لیست هناك مدینة تحدث عنها الكتاب المقدس بعد أورشلیم مثل بیت أیل، التي 

براهیم أرض الموعد نصب خیمته في األراضي إكانت ُتدعى مدینة لوز؛ أول ما قدم 
)، ولما هرب یعقوب من وجه عیسو متجًها ٣: ١٣، ٨: ١٢ل (تك يرتفعة قرب بیت إمال

إلى ما بین النهرین بات في مكان قرب مدینة لوز، حیث شاهد السلم السماوي ودعا المدینة 
)، ولألسف عند إنقسام المملكة أقام یربعام العجلین 13: 31؛ 19-11: 28(تك ل يبیت إ

) لذلك دعاها هوشع النبي "بیت آون" أي بیت ٣٣–٢٨: ١٢مل  ١(الذهبیین في بیت أیل 

1 In Jos. hom 21:1. 
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) الذي بارك المدینة ٢٧: ٢٠)، فعوض تابوت العهد (القضاة ٨، ٥: ١٠األصنام (هو 
). ٥: ٥؛ ٤: ٤وقدسها صارت مركًزا رئیسًیا للعبادة الوثنیة في إسرائیل (عا 

صعد بیت یوسف ل فیقول الكتاب: "يأما كیف استولى بیت یوسف على بیت إ
 لقد دخلوها خالل معیة اهللا! ال نستطیع إقتحام بیت .]٢٢[ل والرب معهم" يأیًضا إلى بیت إ

ل أي بیت اهللا إّال باهللا نفسه الذي یحملنا فیه إلى بیته، ویكشف لنا أسراره، ویمتعنا بحیاته يإ
السماویة. 

ل بقوله: يدخول إلى بیت إالویروي لنا الكتاب المقدس طریقة 
 أي أرسل بیت یوسف مراقبین ،]٢٣[ل" يواستكشف بیت یوسف عن بیت إ: "أوالً 

أو جواسیس یستكشفون أمرها، كما سبق فأرسل یشوع جاسوسین لمعرفة أسرار أریحا (یش 
). إن كان یوسف یمثل السید المسیح في جوانب كثیرة فإن بیت یوسف یمثل الكنیسة 1 :2

التي ترسل مراقبین أي خداًما للكلمة یشهدون للحق ویفتتحون كل قلب لحساب مملكة اهللا، 
ل الحقیقي. يلتجعل منه بیت إ

إن كانت النفس البشریة هي بیت یوسف الحقیقي، یلیق بها أّال تكف عن استخدام 
مراقبین عملهم تقدیس األعماق بالروح القدس، لكي یظهر القلب ككل طاقاتها وامكانیاتها 

). وقول 21 :17ل، متحقًقا فیه قول السید المسیح: "ها ملكوت اهللا داخلكم" (لو يكبیت إ
الرسول: "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم الذي لكم من اهللا 

). ١٩: ٦كو  ١وأنكم لستم ألنفسكم؟!" (
" وكان إسم المدینة قبًال لوز: ینطلق المراقبون إلى مدینة "لوز"، إذ قیل: "ثانًیا

لم یذكر إسم المدینة بال هدف، فإن اللوز إنما ُیشیر إلى كلمة اهللا كقول الرب نفسه . ]٢٣[
ن اللوز یحمل قشرة خارجیة [إ :أوریجانوس العالمة). وكما یقول ١٢-١١: ١ألرمیا (أر 

كسر، في داخله اللوز نفسه یؤكل. هكذا یرى أن كلمة اهللا يتجف وتسقط، وله غالف صلب 
أو الكتاب المقدس إذ ُفسر حرفًیا یكون اإلنسان قد أكل الغالف المّر الجاف، وٕاذا توقف عند 
التفسیر السلوكي أو األخالقي یكون كمن اهتم بالغالف الصلب، أما من یدخل إلى التفسیر 

. ]Ïالروحي العمیق فینعم باللوزة نفسها الشهیة والنافعة
ل، يینعموا ببیت إفأرسل بیت یوسف المراقبین لیتعرفوا على لوز ویدخلوا إلیها 

هكذا ال تستطیع النفس أن تصیر بیًتا هللا ما لم ترسل المراقبین إلى كلمة اهللا (لوز) وتتعرف 

Ï ١٦٠، ص ١٩٨٠  للمؤلف: آباء مدرسة االسكندریة األولون سنة .
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على أسرار الكتاب المقدس لتنطلق بالروح القدس المراقب الحقیقي، القادر أن یدخل بها إلى 
 أنا أعماق مفاهیم أسراره الروحیة. لقد انطلق داود النبي بالروح إلى لوز حین قال "ابتهج

). ١٦٢: ١١٩بكالمك كمن وجد غنیمة وافرة" (مز 
فرأى المراقبون رجًال خارًجا من المدینة، فقالوا له أرنا مدخل المدینة "ثالثًا: 

 من هو هذا الرجل الذي یعرف مدخل المدینة والذي قاد .]٢٤[ "فنعمل معك معروًفا
المراقبین إلیها إّال جماعة الیهود الذین أؤتمنوا على كلمة اهللا وصارت إلیهم النبوة، فقد دخلوا 

ل" ومداخلها لحقیقیة، أما هم فذهبوا يبالعالم إلى معرفة السید المسیح وكشفوا لألمم "بیت إ
 وأقاموا ألنفسهم مدینة لوز حسب أهوائهم. إنهم كعمال فلك نوح ]٢٦[إلى أرض الحیثیین 

الذي صنعوا الفلك لنوح وعائلته أما هم فلم یخلصوا. 
، لكن عوض أن ]٢٥[لقد عمل بیت یوسف معروًفا مع الرجل وعشیرته وأطلقوهم 

یدخلوا معهم المدینة ویشتركوا معهم في المیراث إنطلقوا للحیاة مع الحیثیین یشاركونهم 
جحودهم وعدم إیمانهم! 

صنعه الرجل مع بیت یوسف یفعله الكثیرون حتى الیوم، یقودون اآلخرین إلى  ما
خشاه الرسول بولس لئال یسقط فیه عندما قال:  معرفة الحق وأما هم فال یدخلون. هذا ما

: ٩كو  ١"أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوًضا" (
على نفسه، إذ قال: [إني أسكب الدموع عندما القدیس یوحنا الذهبي الفم ). وما خشاه ٢٧

]. Ïأرى نفسي في كرسي فوق كراسي اآلخرین، وعندما ُیقدم لّي إحترام أكثر من غیري

  التهاون مع الكنعانیین.٤
قلنا أن كلمة "الكنعانیین" تعني "هیاًجا"، لذا فاستبقاء الكنعانیین وسطهم من أجل 

 إنما ُیشیر إلى إنحراف القلب إلى محبة المال. ]، إلخ٣٣، ٣٠-٢٨[الجزیة وعدم طردهم 
فقد أعطانا الرب سلطاًنا أن نطرد عنا كل هیاج وكل تشویش روحي، لكن من أجل الجزیة 

 األمر الذي یحطم النفس هنا ویفقدها ... ال نطرده بل نستبقیه لنفعنا الزمنيمالعأي محبة ال
أبدیتها هناك. 

 

Ï ٧٦٤  الحب الرعوي، ص .
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 األصحاح الثاني 

 مقدمة في الهوتیات السفر 
مل نغمة الذل والضیق فقد افتتح الوحّي السفر بروح حإن كان ُصلب السفر كله ي

الغلبة والنصرة، على أدوني بازق والكنعانیین لیبث فینا روح الرجاء المفرح، واآلن إذ تهاون 
الشعب في طاعة الرب إنتقل مالك الرب إلى بوكیم لینطلق بهم إلى البكاء بروح التوبة حتى 

إذ یضیق بهم األمر جًدا یرسل لهم من ینقذهم خالل روح التوبة. 

]. ٥-١[ مالك الرب في بوكیم   .١
]. ١٠-٦[ موت یشوع   .٢
]. ٢٣-١١ [ التعبد للبعل وٕاقامة قضاة .٣

 :  مالك الرب في بوكیم.١
"وصعد مالك الرب من الجلجال إلى بوكیم، وقال: قد أصعدتكم من مصر وٕاتیت 

بكم إلى األرض التي أقسمت آلبِائكم وقلت ال أنكث عهدي معكم إلى األبد، وأنتم فال 
تقطعوا عهًدا مع سكان هذه األرض، اهدموا مذابحهم، ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟! 

م لكم شرًكا. تههلفقلت أیًضا ال أطردهم من أمامكم بل یكونون لكم مضایقین، وتكون آ
وكان لما تكلم مالك الرب بهذا الكالم إلى جمیع بني إسرائیل أن الشعب رفعوا صوتهم 

 .]٥-١[وبكوا، فدعوا إسم ذلك المكان بوكیم، وذبحوا هناك للرب" 
تقدم لنا هذه العبارات ملخًصا دقیًقا لالهوتیات السفر كله، وخًطا واضًحا لغایته. 

ویالحظ في هذه العبارات اآلتي: 
: مالك الرب المذكور هنا غالًبا ما یعني ظهوًرا إلهًیا لكلمة اهللا كما یرى ◌ً أوال

غالبیة الدارسین. فكلمة اهللا الحّي هو الذي قاد الشعب إلى الجلجال وهو الذي صعد بهم إلى 
بوكیم، بكونه واهب التوبة وقابلها. 

: صعود مالك الرب من الجلجال إلى بوكیم یحمل مفهوًما الهوتًیا عمیًقا ثانًیا
ل معسكر للشعب بعد عبوره األردن و هو أÏفالجلجال كما رأینا في دراستنا لسفر یشوع

ودخوله كنعان، واإلسم یعني "متدحرج" أو "دائرة"، جاء لیعلن عن دحرجه عار العبودیة 

Ï ٨٣، ٨٢، ص ١٩٨٢ یشوع سنة .
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)، وكأن عار العبودیة ال ُینزع عنا إّال بدخولنا "دائرة األبدیة". وكان ٩: ٥القدیم (یش 
)، وظهر كموضع ٩: ٥الجلجال مركًزا لعملیات یشوع، وفیه اختتن الشعب ثانیة (یش 

، كما صار مركًزا Ï) وغالًبا ما كان به هیكل٦: ٧صم  ١مقدس حتى أیام صموئیل النبي (
لعملیات شاول الحربیة ضد عمالیق الخ... بمعنى آخر الجلجال إنما یعني مقدس القلب 

الداخلي الذي فیه یدیر ربنا یسوع (یشوع) العمل الروحي، وفیه تتجلى الحیاة السماویة 
(الختان الروحي الثاني)، وفیه تقدم ذبیحة شكر هللا، وخالله نصارع مع الشیطان 

قدس یفارقه مالك الرب معلًنا عصیاننا وكسرنا للعهد المبرم مع اهللا، م(عمالیق)... هذا ال
وینطلق بنا إلى بوكیم، فیتحول قلبنا إلى الندامة والبكاء حتى إذ نرجع إلى اهللا في أعماقنا 

. ]٥[نقدم ذبیحة روحیة للرب 
: لخص مالك الرب خطایانا في إعالنه أنه لن ینكث العهد معنا إلى األبد ثالثًا

 األرض، أي مع الخطایا. فإن كان  هذهوٕاذا بنا نتجاهل العهد اإللهي لنقیم عهًدا مع سكان
اهللا إلًها غیوًرا، إنما یریدنا في إتحاد معه على مستوى اإلتحاد الزواجي، فكل إتحاد مع غیره 

(الخطایا) ُیحسب زنى، بسببه ینحل عقد اتحادنا الزواجي معه. 
: اهللا یقدس الحریة اإلنسانیة جًدا، فإذ نقیم العهد مع سكان هذه األرض رابًعا

(الخطایا) یهبنا سؤال قلبنا فال یطردهم من أمامنا... فیكونون مضایقین لنا، وهكذا جعل اهللا 
من تصرفاتنا الشریرة فرصة للتأدیب. إنه ال یلزمنا بالتوبة، لكن ثمار خطایانا المّرة تضیق 

علینا فنرفع قلوبنا بكامل حریتنا لنرى األذرع األبدیة مفتوحة لنا.  
على أي األحوال فإن صعود مالك الرب من الجلجال إلى بوكیم وحدیثه معهم هو 

بمثابة إعالن عن العالج قبل استعراض مرارة المرض. هكذا یتعامل اهللا معنا، إذ یفتح 
أمامنا أبواب الرجاء مقدًما حتى متى سقطنا نذكر رحمته وننطلق بالروح القدس إلى بوكیم 

لنقدم ذبائح التوبة للرب في إستحقاقات الدم الثمین. 
واآلن إذ قدم العالج بدأ یكشف عن ظهور المرض فتحدث عن عصر یشوع 

والشیوخ المرافقین له حیث شهد الكل أعمال اهللا العجیبة فلم ینحرفوا عن اإلیمان، لكن الجیل 
. ]١٠["لم یعرف الرب وال العمل الذي عمل إلسرائیل" التالي 

1 Mckenzie, P 311 
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 :  موت یشوع.٢
إذ سمع یشوع كلمات مالك الرب في بوكیم ورأى الشعب یرفع صوته ویبكي ألنه 

ب رعرف ما سیحل به أو باألجیال المقبلة كثمرة لتهاونهم مع األمم الوثنیة، ُذبحت ذبائح لل
 إي ذهب ،]٦[كل واحد إلى ملكه ألجل إمتالك األرض" ، ثم صرف یشوع الشعب... "]٥[

كل سبط لیملك ما قد تمتع به كنصیب له.  
یا لها من صورة حیة للكنیسة الحقیقیة، إذ تجتمع مًعا مع یشوع لتمارس التوبة 

 جماعي، لكن كل واحد یملك نصیبه!  واحدالجماعیة في بوكیم، وتقدم ذبیحة الرب بروح
كأن الحیاة الكنسیة هي حیاة جماعیة تمثل جسًدا واحًدا، لكن لكل عضو عمله وشركته 

الخاصة. بمعنى آخر ال تعني الحیاة الجماعیة تجاهل العمل الشخصي أو العالقة 
الشخصیة السریة التي تربط النفس باهللا، كما أن العمل الشخصي ال یوقف الحیاة الجماعیة، 

بل هما متالزمان ومتكامالن غیر منفصلین. إني أعرف الرب إلهي كرأس خاص بّي 
)، ألتقي معه سرًیا على مستوى شخصي، لكن كعضو في ١٦: ٢"حبیبي لّي وأنا له" (نش 

) التي أنا عضو فیها. ٢٢: ١الجماعة المقدسة، فهو رأس الكنیسة (أف 
وعبد الشعب الرب كل أیام یشوع تحدث عن حال الشعب في عهد یشوع، قائالً : "

وكل أیام الشیوخ الذین طالت أیامهم بعد یشوع الذین رأوا كل عمل الرب العظیم الذي ُعمل 
 متى كان یشوع الحقیقي، یسوع المسیح، هو القائد للكنیسة والمحرك لها .]٧[" إلسرائیل

روحًیا یعبد الشعب الرب في حرارة الروح؛ ومتى تسلم الكنیسة شیوخ أي رعاة رأوا كل عمل 
الرب العظیم وتالمسوا مع صلیبه تبقى الكنیسة ملتهبة بالروح، أما إن تسلمها رعاة لیس لهم 

شركة مع یشوع الحقیقي فینحرف الشعب عن عبادة اهللا الحقة. 
"مات یشوع بن نون عبد الرب إبن مئة وعشر سنین فدفنوه في تخم ملكه أخیًرا 

 .]٩-٨[رس في جبل أفرایم شمالي جبل جاعش" افي تمنة ح
إعالن موت یشوع واإلهتمام بدفنه في تخم نصیبه إنما یكشف للشعب عن اإلیمان 

بقیامة الجسد، األمر الذي لم یكن یستطیع الیهود في ذلك الحین إدراكه تماًما. 
دفن في المنطقة الجرداء التي إختارها لنفسه بعد التوزیع لألسباط إذ كان زاهًدا ال 
یطلب ما لنفسه بل ما هو لآلخرین. إنه یدفن في أرض جرداء لینعم باألرض الجدیدة، أي 

 فیض الغنى السماوي.  ثالحیاة األبدیة حي
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)، وقد ٣: ٢٤دفن في "تمنة حارس" أو كما جاء في سفر یشوع "تمنة سارح" (یش 
اشتهرت المدینة باالسمین، األول تمنة حارس الذي یعني "نصیب الشمس"، والثاني تمنة 
سارح الذي یعني "نصیب مزدوج". ویرى الربانیون أنها ُدعیت تمنة حارس بسبب وقوف 

الشمس في عهد یشوع، لذلك رسمت صورة الشمس على قبره. على أي األحوال دفن یشوع 
في هذه المدینة لیكون نصیبه شمس البر، یسوع المسیح، أي مات على رجاء التمتع به، 

وبتمتعه بیسوع یحسب نفسه قد نال نصیًبا مزدوًجا أو وفیًرا.  
كانت هذه المدینة في جبل أفرایم شمالي جبل جاعش أي جبل الزلزلة، الذي 

یذكرنا بالزلزلة التي حدثت عند قیامة یشوع الحقیقي، كأن یشوع قد مات منتظًرا أن یكون 
"شمس البر" نفسه هو نصیبه المزدوج، به ینعم بالزلزلة للحیاة القدیمة لیتمتع بحیاته المقامة 

من األموات. 

 :  التعبد للبعل وٕاقامة قضاة.٣
اآلن إذ ُأعلن موت یشوع على رجاء القیامة ومات الجیل الذي عاین أعمال الرب 

... وفي عبارات قلیلة كشف بقیة ]١٠["قام بعدهم جیل آخر لم یعرف الرب" العظیمة 
األصحاح عن جوهر أحداث سفر القضاة ومعامالت اهللا مع الشعب في ذلك الحین، إذ 

وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من قال: "
 لقد نسى الجیل الجدید .]١٢["  حولهم وسجدوا لها وأغاظوا الربنآلهة الشعوب الذي

 محب البشر مع آبائهم وانسحب قلبهم إلى العبادات الوثنیة من أجل ما تحمله من اهللاأعمال 
 وعبدوا البعلیم ]٢٠[ طریقها سهل، فتركوا إله آبائهم ونقضوا عهده هرجاسات وملذات جسدي

. ]٢٠[ فأغاظوا الرب الذي حمى غضبه علیهم ]١٣[والعشتاروت 
ما معنى حمو غضبه علیهم؟ اهللا لیس فیه انفعاالت مثلنا وماذا تعني اغاظة الرب 

لكنه حب مطلق، وفي حبه یضمنا إلیه كعروس له، یغیر علینا. یودنا أحباء وأبناء نسكن 
في حضنه، ویسكب حبه بال حدود فینا. فاغاظته إنما تعني تهاوننا نحن في قبول حبه 

جتني ثمر نواستهتارنا بصداقته، أما غضبه فإشارة إلى سقوطنا تحت عدله اإللهي 
خطایانا... فیبدو اهللا كغاضب. إذ تركوا اهللا مصدر حیاتهم وانطلقوا إلى العبادات الباطلة 

 من الرحمة اإللهیة، ومع  بأنفسهمسقطوا في الباطل واجتنوا منها ثمر عملهم، وحرموا أنفسهم
، عندئذ كان یقیم لهم قضاة ]١٥[هذا فهو یسمح لهم بذلك حتى یضیق بهم األمر جًدا 
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عند موت القاضي كانوا یرجعون یفسدون أكثر . ولألسف "]١٦[ُیخلصونهم من ید ناهبیهم 
 .]١٩[من آبائهم..." 

هذه هي قصة سفر القضاة كله، بل هي قصة حیاة الكثیرین منا، سرعان ما ننسى 
معامالت اهللا معنا لنسلك حسب أهوائنا وٕاذ نخضع لثمر شرنا نصرخ فُینجي، لنعود مرة 

أخرى فننسى الرب ونتعدى عهده! 
أما عبادة البعل فكانت ُتقدم لإلله الكنعاني "بعل" وجمعه "بعلیم"، ومعناه "سید" أو 

"رب" أو "زوج". وكانت زوجته اإللهة عشتاروت. هو إله الخصب ورب المزارع والمهتم 
) ١٨: ٧بالحیوانات إله الشمس، وهي إلهة القمر. لذا كانت النساء یعجن لها فطیًرا (أر 

ُیرسم علیه صورة القمر. وكان المتعبدون لها یحسبون البعل أًبا لهم وعشتاروت أًما، وكانوا 
ُیقدمون لهما من أطفالهم ذبائح ومحرقات. إذ كانت بعض األصنام تصنع من النحاس 
مجوفة، یوقدون تحتها النیران ومتى إحمرت جًدا وتوهجت تلقي األم رضیعها على یدیه 

المتوهجتین وُتضرب الطبول حتى ال ُتسمع صرخات الرضیع وهو یحترق! وكان للبعل كهنة 
كثیرون یخدعون الناس بسحرهم وشعوذتهم، كما ُوجدت أحیاًنا كاهنات هن نساء وبنات 

). ١٤: ٤یقدمن أنفسهن للزنى والرجاسات كجزء من العبادة وطقٍس من طقوسها (هو 
هذا وقد انتشرت عبادة البعلیم في الشرق بصورة متسعة حتى صار لبعض البالد 

. بعل خاٍص بها مثل بعل فغور، وبعل زبوب الخ..
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 األصحاح الثالث

 عثنیئیل بن قناز
) بدأ بُصلب السفر یعلن انحراف الشعب المتكرر ٢، ١بعد المقدمة السابقة (ص 

وسقوطهم تحت الضیق وٕارسال اهللا قضاة إلنقاذهم:  

]. ٧–١[ الشعب   انحراف .١
 ].٨[ استعبادهم لكوشان  .٢
 ].١١–٩[ إقامة عثنیئیل قاضًیا  .٣
 ].٣٠–١٢[ إقامة اهود قاضًیا  .٤
]. ٣١[ إقامة شمجر قاضًیا  .٥

   الشعبانحراف .١
"فهؤالء هم األمم الذین تركهم الرب لیمتحن بهم إسرائیل كل الذین لم یعرفوا 

  ]٢-١[جمیع حروب كنعان، إنما لمعرفة أجیال بني إسرائیل لتعلیمهم الحرب" 
یبدأ ُصلب السفر بتقدیم بیان عن األمم الذین تركهم الرب المتحان إسرائیل، حتى 

ظ أن اإلسرائیلیون قد تهاونوا في طرد األمم، حتتدرب األجیال الجدیدة كیف تحارب، وهنا نال
فسمح اهللا ببقائهم في وسطهم، لیكونوا أداة لتدریب األجیال على الحرب، ال بالمفهوم العام 

االتكال على وللتدریب العسكري، إنما لیختبروا كیف یغلبون وینتصرون خالل الحیاة التقویة 
الرب، فیرون أعماله معهم لنصرتهم، هكذا یخرج اهللا حتى من ضعفاتنا خیًرا! 

 على هذه العبارة، قائالً : [ترك األمم ال لینزع سالم الشعب وال األب دانیالیعلق 
لیصیبهم ضرر، إنما لعلمه أن في هذا خیرهم. فإذ یضایقهم األمم بالهجوم یشعرون 
باحتیاجهم إلى العنایة اإللهیة. لهذا یستمرون متطلعین إلى اهللا، طالبین معونته، وال 

]. Ï والعمل، مجاهدین في الفضیلةاالحتمالیتهاونون في كسل وال یفقدون فضیلة 
قدم بیاًنا بأسماء هؤالء األمم:  

: أقطاب (أمراء) الفلسطینیین الخمسة، وهم حكام المدن الفلسطینیة الرئیسیة أوالً 
الخمس: جت وأشدود وغزة وأشقلون وعقرون. كان الفلسطینیون في ذلك الحین شعًبا عظیًما 

1 Cassian: Conf. 4:6. 
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–١٩: ١٣صم  ١ صناعة اآلالت واألسلحة الحدیدیة (احتكرواذا بأس، ومدنهم حصینة، 
 ٦٠٠)، وضرب شمجر ١٨: ١). بعد موت یشوع أخذ یهوذا غزة وأشقلون وعقرون (٢١

)، إّال أن الفلسطینیین استردوا هذه البالد وسقط العبرانیون ٣١: ٣رجًال منهم بمنساس البقر (
)... وصارت هناك عداوة مستمرة بین بني إسرائیل والفلسطینیین.  ٧-٦: ١٠في قبضتهم (
، Ñ سكان جبل لبنان والحیثیینÐیني، والصیدونیین، والحوÏ: جمع الكنعانیینثانًیا

 (سكان أورشلیم أو یبوس).  Ô والیبوسیینÓ والفرزیینÒواألموریین
اتخذوا بناتهم ألنفسهم نساًء وأعطوا بناتهم لبنیهم  فهي: "االنحرافأما عالمة 

. هذه هي العالمة المزدوجة: االرتباط بغیر المؤمنین خالل العالقة ]٦[" وعبدوا آلهتهم
الزوجیة، وعبادة اآللهة الغریبة، والعجیب أنه یبدأ بذكر الزواج بغیر المؤمنین قبل عبادة 
اآللهة األخرى، ألن األولى هي العلة والسبب والثانیة هي ثمرة طبیعیة لإلنسان الشهواني 

مع الذي یقبل الزواج خارج دائرة اإلیمان، لهذا یحذرنا الرسول، قائالً : "ال تكونوا تحت نیر 
غیر المؤمنین، ألنه أیة خلطة للبر واإلثم؟! وأیة شركة للنور مع الظلمة؟! وأي إتفاق 

).  ١٥-١٤كو  ٢للمسیح مع بلیعال؟! وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟!" (

   استعبادهم لكوشان.٢
إذ ارتبطوا مع األمم خالل عالقات زوجیة سقطوا معهم في عبادتهم للبعلیم 

تماثیل لآللهة)، ولهذا باعهم الرب لكوشان رشعتایم ملك آرام كوالسواري (أعمدة تقام 
. ]٨[النهرین، لمدة ثمان سنوات 

 سامي یعني "یختص بكوش"، و"رشعتایم" تعني "ذي الشرین"، فإن اسم"كوشان" 
 لهذا أسلمهم للملك ؛ وعبادة األوثان، شًرا مزدوًجا: الزواج بُأممیاتأرتكبكان الشعب قد 

 سنوات بالكیل الذي به یكیلون ُیكال لهم! مان(ذي الشرین) لیكون علة تأدیبهم لمدة ث

Ï ٢٣، ص ١٩٨٢ یشوع .
Ð ٢٧ المرجع السابق، ص .
Ñ ٢٨ المرجع السابق، ص .
Ò٢٥ المرجع السابق، ص .
Ó ٢٨ المرجع السابق، ص .
Ô ٢٩ المرجع السابق، ص .
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   إقامة عثنیئیل قاضًیا.٣
"وصرخ بنو إسرائیل إلى الرب، فأقام الرب مخلًصا لبني إسرائیل فخلصهم: 

عثنیئیل بن قناز أخو كالب األصغر. فكان علیه روح الرب وقضى إلسرائیل، وخرج للحرب 
فدفع الرب لیده كوشان رشعتایم ملك آرام واعتزت یده على كوشان رشعتایم، واستراحت 

. ]١١–٩[األرض أربعین سنة" 
اختیار عثنیئیل قاضًیا لم یأِت ُجزاًفا، فقد أراد اهللا أن یكون أول القضاة لیعلن أن 

 أو "قوة Ï"سّر الغلبة والخالص یكمن في اهللا نفسه، إذ كلمة عثنیئیل تعني "استجابة اهللا
 الرب الذي یسمع استجابة إنما هو ،. فما یتحقق من خالص ال یتم بقوة بشریةÐ"اهللا

صرخات أوالده ویعمل فیهم بقوته اإللهیة. 
 كالب أخیه (یش ابنة على قریة سفر (كتاب) وتزوج بعكسة استولىعثنیئیل هذا 

). فهو یمثل اإلنسان الروحي الذي ملك قریة الكتاب أي ١٥–١٣: ١؛ قض ١٩–١٥: ١٥
، فتأهل لخدمة الرب، وأمكنه أن Ñتعّرف على إسرار كلمة اهللا بطریقة روحیة في حیاة تقویة

لب الشر المزدوج الذي استعبد البشریة، وبه تستریح األرض غیغلب كوشان رشعتایم أي ي
أربعین سنة. بمعنى آخر التمتع بكلمة اهللا هو طریق الغلبة على الشر وتحطیم سلطانه 

نزع العار والذل. في هذا یقول المرتل: "دحرج بة یقيواستعباده كما هو طریق الراحة الحق
). ٢٢: ١١٩عني العار واإلهانة ألني حفظت شهاداتك" (مز 

، ]١٠[كان علیه روح الرب" ویؤكد الكتاب المقدس أن سّر القوة في عثنیئیل: "
معلًنا أن فضل القوة لروح الرب الحاّل علیه ولیس في ذاته. 

 قاٍض اسمهإذن في أول القضاة أعلن اهللا قوته واستجابته لصلوات شعبه خالل 
 وأكد أن روح ، على قریة سفر"استولى وأظهر أنه رجل الكتاب خالل تصرفاته "،"عثنیئیل"

 یأتي ذيالرب حاّل علیه ویقوده ویرشده. ما أحوج الكنیسة في كل عصر إلى مثل عثنیئیل ال
مدعًوا من اهللا، یحمل قوته وروحه، مفصًال كلمة الحق باستقامة! 

Ï ١٩٨٤ المرجع السابق، ص .
2 Strong A Concise Dict. of the words in the Hebrew Bible, article 6274. 

Ñ ١٩٨٤ یشوع، ص .

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

؛ فإن كانت األرض ُتشیر إلى الجسد ورقم ]١١[به استراحت األرض أربعین سنة 
نه إذ حملنا في داخلنا نفًسا تسلك كهذا القاضي إ، فÏةب ُیشیر إلى الحیاة الزمنیة المطوّ ٤٠

بروح الرب وتنعم بكلمة اهللا یستریح جسدنا في الرب ویكون مقدًسا في عینیه كل أیام زماننا. 
لیكن عثنیئیل قائًدا في داخلنا فنستریح ونمتلئ سالًما فائًقا! 

   قاضًیااهود إقامة .٤
ثمان سنوات، أما رام لمدة أم ملك يشعتارفي المرة األولى باعهم الرب لكوشان 

ثماني عشر سنة حتى یتأدبوا اآلن، إذ رجعوا إلى الشر سلمهم لعجلون ملك موآب لمدة 
 وٕانما كطبیب یقدم دواًء أكثر فاعلیة حتى ، نكرر السقوط ال یقسو الرب علینا إذباألكثر. إننا

وٕان بدا أكثر مرارة لشفائنا. 
، كنایة عن قوته وغضبه "مثل العجل" أو "عجل سمین" اهاعنم"عجلون" كلمة 

، ال بمعنى ]١٢[شدد الرب عجلون" . "]١٧[الوحشي، هذا بجانب أنه كان رجًال سمیًنا جًدا 
 اإللهیة التي كانت تعوقه عن طبیعته الوحشیة نحو هأنه ألقى القسوة في قلبه، إنما رفع ید

الیهود، فتشدد للحرب مستعیًنا ببني عمون، إذ كان بنو موآب وبنو عمون متجاورین، أرض 
موآب شرقي القسم الجنوبي من بحر لوط وبنو عمون إلى جهة الشرق منهم؛ كما تحالف 

 حملوا عداوة إلسرائیل ظهرت أثناء عبور األخیر ةأیًضا مع عمالیق وهم قبائل بدویة متوحش
 إسرائیل ا). تحالف الثالثة مًعا وضربو٢٥: ١٤؛ ٢٩: ١٣؛ عد ٨: ١٧في البریة (خر 

. ]٣[بالسیف وامتلكوا أریحا "مدینة النخل" 
)، فالكنیسة هي مدینة النخل، إن ١٢: ٩٢إن كان "الصدیق كالنخلة یزهو" (مز 

تركت إلهها وانحرفت إلى العالم تسایره في حیاته وأفكاره یسمح اهللا بتأدیبها بموآب وعمون 
والعمالقة ولكن إلى حین حتى تتأدب وترجع إلیه. وما أقوله عن الكنیسة هنا أقصد الكنیسة 
على مستوي القلب (المؤمن) أو على مستوى كنیسة البیت أو العائلة أو جماعة المؤمنین 

ل مادام لیس له موضع فیها، ي مدینة النخإلى الخ. ال یقدر العدو أن یقترب ىخرأفي بلٍد أو 
كسر أمامهم، نل سمات األمم الوثنیة تنحني بالعبودیة لهم وتين حملت مدینة النخإلكن 

ویسلمها الرب لهم حتى تصرخ لتتقدس به وتنزع اآللهة الغریبة عنها، بمعنى آخر ال 
 مادام لیس لهم ، ویسیطروا على قلبك وفكرك،یستطیع عجلون وحلفاؤه أن یدخلوا إلى حیاتك

Ï ٨٥، ص ٩٣ اإلنجیل بحسب متى ص .
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موضع فیك، لكن إن قبلت أفكارهم أو مارست عباداتهم أو سلكت حسب هواهم تتفتح أبواب 
قلبك أمامهم لیدخلوا ویملكوا عوض الرب! 

را يأقام لهم الرب مخلًصا اهود بن جإذ صرخ إسرائیل بعد ثمان عشرة سنة: "
ختصار لكلمة "أبیهود" التي ا. یرى البعض أن كلمة اهود ]١٥[" البنیامیني رجًال أعسر

. فإن كان القاضي األول Ð متحداهاعنم بینما یرى آخرون أن اهود Ïتعني أبي مجد أو جالل
 اهللا أو قوته"، بكونه ثمرة الصراخ والطلبة هللا القدیر، فإننا هنا نجد القاضي استجابةُیدعى "

 ،جالل، وكأنه ثمرة أبینا السماوي الذي یغیر على مجده وجالله فیناال المجد أو و أباهعنم
 ابنه متحد إذ ننعم بالخالص خالل إتحادنا مع اهللا في اهعنمفیرسل لنا خالًصا من عنده؛ أو 

یسوع المخلص الحقیقي. 
 أي یعمل بیده الیسرى، وقد جاء األصل العبري بمعنى أنه رجًال أعسركان اهود 

 أما الترجمات األخرى فتعني أنه یعمل بیده الیسرى بمنزلة الیمنى. ،رجل مغلق الید الیمنى
 یده الیسرى تكمن فیها كل قوته. استعمالیقول المؤرخ یوسیفوس أن اهود كان ماهًرا في 

 مفهوما روحًیا الستخدام الید األب تادرس قدم لنا  یوحنا كاسیانسالقديوفي مناظرات 
الیسرى، إذ یقول: [(الرجل الكامل) یشبه في الكتاب المقدس باألشول... یستخدم یده الیسرى 

ستخداًما سلیًما اكما لو كانت الیمنى. ویمكننا أن ننال هذه القوة باستخدامنا األشیاء السارة 
ومفیًدا، هذه التي هي للیمین، واستخدامنا األشیاء المؤلمة التي هي للیسار استخداًما حسًنا 

"سالًحا للبرّ " كقول الرسول: اإلنسان الداخلي له جانبان، أو بمعنى آخر "ُیدان"، فال یستطیع 
 وبهذا یظهر كمال الفضیلة. فاإلنسان ،أي قدیس أن یعمل من غیر أن یستعمل یده الیسرى

الماهر یقدر أن یحّول كل ید له إلى "ید یمینیة". أستطیع أیًضا أن أقول بأن یوسف كان 
رجًال أشول، ففي أفراحه كان عزیًزا جًدا عند والدیه، محًبا إلخوته، مقبوًال لدى اهللا؛ وفي 

ضیقاته كان عفیًفا، مؤمنا باهللا، وفي سجنه كان أكثر شفقة على المسجونین، متسامًحا مع 
المخطئین، صافًحا عن أعدائه... إن هؤالء الرجال (أیوب ویوسف وغیرهما) وأمثالهم بحق 
ُیدعى كل منهم رجًال أشول، إذ یقدرون أن یستخدموا كل یٍد لهم كأیٍد یمینیة، قائلین بحق: 

-٧: ٦كو  ٢ وصیٍت حسنٍ ..." (يءٍ "بسالح البّر للیمین والیسار، بمجٍد وهواٍن، بصیٍت رد
). ویتحدث سلیمان في سفر نشید األنشاد عن الید الیمنى والید الیسرى في شخص ٨

1 New westminster Dict. of the Bible, article: 6274. 
2 Strong A Concise Dict. of the words in the Hebrew Bible, article 261. 
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). وبینما یظهر أن كلیهما ٦: ٢ ویمینه تعانقني" (نش ،العروس، قائالً : "شماله تحت رأسي
 ، إالَّ أنها تضع إحداهما تحت الرأس ألنه ینبغي أن تخضع الضیقات لمراقبة القلبانمفید

 ألنها تهذبنا إلى حین، وتؤدبنا ألجل خالصنا، وتهبنا الكمال في الصبر. أما ،فتصیر نافعة
، وفي سالیمینیة فتأمل أن تلتصق بها لكي ما تالطفها فتنال المعانقة المباركة التي للعري

النهایة تضمها إلیه. وهكذا ُیحسب كل منا "أشول" عندما ال یؤثر فینا الرجاء وال العوز. فال 
یغوینا الرخاء وال یدفع بنا نحو اإلهمال الخطیر، كذلك ال یجذبنا العوز إلى الیأس والشكوى 

] .Ï(التذمر) بل نقدم الشكر اهللا في كل شيءٍ 
نعود إلى هذا القاضي لنجده یحمل سیًفا ذا حدین تقلده تحت ثیابه على فخذه 

الیمنى لیقتل به عجلون ملك موآب بعد أن یقدم له هدیة یحملها كثیر من الرجال؛ یقتله بعد 
أن یصرف الرجال حاملي الهدیة ویتصرف معهم، لیعود ویلتقي مع الملك على إنفراد في 

علیة برود، وهي علیة خاصة بعجلون في أعلى القصر یجلس فیها كمظلة صیفیة لیتبرد من 
الحرّ . قتله اهود بالسیف في عقر داره ومكان أمانه بعد أن قام عجلون عن كرسیه لیعود 

فیسقط على األرض في دمائه وال یجلس على كرسیه بعد. ترك اهود السیف في بطن 
عجلون ولم یسحبه وانطلق من الرواق وأغلق أبواب العلیة على القتیل. وٕاذ خرج العبید ورأوا 

  إلىاألبواب مغلقة قالوا: إنه مغٍط رجلیه في مخدع البرود، وهو تعبیر متأدب عن دخوله
 خجلوا، فأخذوا المفتاح وفتحوا لیجدوه قتیًال على األرض. وٕاذ انتظارهمالمرحاض. وٕاذ طال 

هرب اهود جمع بني إسرائیل في جبل أفرایم وأعلن أن الرب دفع إلیهم أعداءهم، فنزلوا وراءه 
وأخذوا مخاوض األردن إلى موآب وتمكنوا من قتل نحو عشرة آالف رجل كل نشیط وكل 

ذي بأس ولم ینج أحد. 
 شدید تحمل صورة رمزیة رائعة لعمل اختصارهذه القصة كما عرضتها في 

المخلص الحقیقي یسوع المسیح خالل الصلیب، إذ نرى فیها اآلتي: 
، كما )أبي مجد أو جالل( المخلص أو القاضي "اهود" وقلنا أنه یعني اسم: أوالً 

، ففي المسیح یسوع المخلص الحقیقي تمجد اآلب كقول السید في لیلة آالمه: )متحد(تعني 
). كیف مّجد ٤، ١: ١٧ أیًضا... أنا مجدتك على األرض" (یوابنك لیمجدك ابنكمّجد "

 خالل قیامته بواسطة اآلب، مّجد االبن: [إذ تمجد القدیس أغسطینوس اآلب؟ یقول االبن

1 Cassian Conf. 6:10. 
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 بمعنى أن اآلب صار ،] وكما یقول: [تحقق هذا بإنجیل المسیح.Ïهو اآلب بالكرازة بقیامته
، بمعنى إنك تصیر االبن]، [یمجدك Ð اآلباالبن وبهذا مّجد االبنمعروًفا لألمم خالل 

.] Ñمعروًفا لكل جسد أنت أعطیته إیاه
 فمجده اآلب بقیامته، ومّجد االبن اآلب ،هكذا خالل الصلیب مات االبن بالجسد

خالل الكرازة بالقیامة وسحب قلب األمم إلى خبرة معرفة اآلب. 
 ینطبق على السید االسم فإن هذا "المتحد،"إما المعنى الثاني لكلمة اهود أي 

المسیح بطریقة فریدة إذ هو واحد مع أبیه. وقد جاء إلى الصلیب لكي یجعلنا نحن أیًضا 
، الذین اسمك في احفظهم صالته الوداعیة یقول: "أیها اآلب القدوس يمتحدین مًعا فیه، فف

). ١٢، ١١: ١٧ لیكونوا هم أیًضا واحًدا فینا" (یو ...أعطیتني لیكونوا واحًدا كما نحن
: یظهر اهود حامًال سیًفا ذا حدین تقلده على فخذه الیمنى لیقتل به عجلون، ثانًیا

تقلد سیفك على فخذك أیها الجبار جاللك وبهاءك" "وكأنه بالسید المسیح الذي قیل عنه: 
: [ماذا یعني بقوله "سیفك" إالَّ "كلمتك"؟! القدیس أغسطینوس وكما یقول .)٣: ٤٥(مز 

 االبن ضد أبیه واالبنة ضد أمها والكّنة ضد انقسمفهذا السیف بدد أعداءه، وبهذا السیف 
 إن أراد أحد ...)٣٤: ١٠حماتها. نسمع في اإلنجیل: "ما جئت أللقي سالًما بل سیًفا" (مت 

الشبان أن یكرس حیاته لخدمة اهللا فیقاومه أبوه یصیران منقسمین ضد بعضهما البعض. 
 واآلخر یطلب شیئا ،حد یعد بشيءا واآلخر یحب السماوي؛ و،فالواحد یعد بالمیراث األرضي

 هكذا تقدم السید المسیح ].Òن ُیفَضل اهللا عنهأآخر. ال یظن األب أنه مخطئ مع أنه یجب 
بسیفه أي وصیته على فخذه أي على جسده، إذ جاءنا متجسًدا یتحدث معنا وجًها لوجه. 
یصف سفر القضاة سیف اهود بأنه ذو حدین، وكما یحدثنا الرسول بولس عن 

)، بالحد األول یعمل في قلب الكارز وبالثاني ١٢: ٤كلمة اهللا أنها كسیف ذي حدین (عب 
في قلوب المستمعین، إذ كلمة اهللا تعمل في الرعاة والرعیة كسیف یبتر الشر ویعزله حتى 

ُیقَدم القلب نقًیا للرب. 
: أخذ اهود لعجلون هدیة یحملها قوم من عنده، وكأنه السید المسیح الذي قبل ثالثًا

الصلیب فرأى الشیطان في ذلك العمل هدیة له، عمًال مفرًحا به یتخلص من السید. وقد 

1 In Ioan. tr 105:1 
2 Ibid. 
3 Ibid. 105:2.  
4 On Ps 45. 
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 حامًال معه للهدیة. عند قتل عجلون  كان صلیبه، وكأنه مع السیدحمل سمعان القیرواني
حد من الشعوب كما أ السید المسیح المعصرة وحده ولم یكن معه اجتازكان اهود وحده، إذ 
. )٣: ٦٣قیل بإشعیاء النبي (

: كان عجلون في علیة برود كمن یستجم من الحّر، وهكذا التقى السید رابًعا
 الصلیب حین ظن العدو أنه كمن یستجم من نیران كرازة لالمسیح مع عدو الخیر خال

المسیح وحرارة أعماله الفائقة، فبینما كان یظن في نفسه أن یستریح إذا به ُیقتل. 
: قتل اهود عجلون بعد أن قام من كرسیه الملكي، فسقط على األرض خامًسا

: ١٠) وسقط من السماء كالبرق (لو ١٥: ٢ إبلیس الذي فقد سلطانه (كو هكأنوقتیًال، 
١٨ .(

 الباب حتى ال یفتحه إالَّ خدامه أو عبیده،  القتیل: أغلق اهود على عجلونسادًسا
جعله كقتیل لیس من یلتقي به إّال من أراد  وهكذا إذ نزع الرب عن إبلیس بالصلیب سلطانه

 إنما یتحقق بمحض إرادة  إلى مملكة إبلیسأن یكون له خادًما وعبًدا. رجوع اإلنسان
القدیس یوحنا اإلنسان، إذ ال یحمل إبلیس سلطاًنا علیه یلزمه بالخضوع له. هذا ما أكده 

. Ï في كثیر من مقاالتهالذهبي الفم
: بعد قتل عجلون على یّدي اهود، قتل الشعب عشرة آالف جبار بأس من سابًعا

الموآبیین، فإن كان إبلیس قد تحطم تماًما على یدي السید المسیح على الصلیب، فإن عمل 
الكنیسة، شعب المسیح، أالَّ تبقي شیًئا من أعمال إبلیس داخل قلبنا. السید المسیح غلب 

 عن الجهاد الروحي ضد الخطیة –  بهلحسابنا وخلص البشریة، لكي ال یتوقف المؤمنون
أعمال إبلیس وجنوده – حتى النهایة. 

   إقامة شمجر قاضًیا.٥
قام شمجر بعد اهود، وال یعني هذا أن اهود قد مات، إذ یرى البعض أن شمجر 

حارب في أیام اهود وكان عمله محلًیا. 
ربما لم یجد شمجر آله للحرب فاستخدم منساس بقر، وهي أشبه بعصا في طرفها 

حدیدة حادة تستخدم في رعایة البقر. على أي األحوال اهللا یعمل بالقلیل كما بالكثیر. إنه 
یستخدمنا للعمل الروحي حتى وٕان كنا ال نملك من المواهب والطاقات إّال منساس بقر. 

Ï ،٣٢١-٣١٨، ص ١٩٨٠ راجع القدیس یوحنا الذهبي الفم .
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 األصحاح الرابع 

دبورة النبیة وباراق 
 بل ،في كل عصر یبرز الرب دور النساء اإلیجابي حتى ال یعشن في حیاة سلبیة

یقمن بدورهن وسط الجماعة، وقد فاقت دبورة النبیة والقاضیة الكثیر من القضاة أنفسهم.  

 ].٣-١ [ سقوط إسرائیل في الشر .١
 ].٩-٤[ دبورة تحث باراق  .٢
]. ٢٤-١٠[ دبورة تقتل سیسرا  .٣

  سقوط إسرائیل في الشر.١
عاد إسرائیل یعمل الشر في عیني الرب فباعهم بید یابین ملك كنعان الذي ملك 
في عاصمة الكنعانیین "حاصور" وكان رئیس جیشه سیسرا ساكًنا في حروشة األمم، وبقي 

إسرائیل في ضیق شدید لمدة عشرین عاًما. 
 إذ كانت بمثابة حصن، )محاط بسور( كما تعني )حظیرة(كلمة "حاصور" تعني 

). مدینة حاصور ٥-١: ١١تقع قرب بحیرة میروم، المعروفة اآلن ببحیرة الحولة (یش 
یرة أو خربة صرة. أما "یابین" فغالًبا ما كان لقًبا لملوك ض وربما ح،تعرف الیوم بتل القدح

أنه یعني القدیس أغسطینوس كنعان كفرعون لملوك مصر؛ أما سیسرا رئیس جیشه فیرى 
. Ï)الخروج من الفرح(

ن الفرح، وهذا من افقدبإذ تكرر شر إسرائیل باعهم للتأدیب بواسطة "سیسرا" أي 
أقسى درجات التأدیب، إذ یفقد اإلنسان معیة الرب واهب الفرح فیصیر في قلق داخلي وكآبة 

مقدس له أو سماء تحمله في داخله بروح كقلب ال ینزعها إّال عودة القلب إلى اهللا لیتقدم 
الفرح والتهلیل. 

كان ملك كنعان أو رئیس "الضجیج" وعدم السالم ساكًنا في "حاصور" عاصمته 
أي كمن في حصن، یرسل سیسرا إلى القلب لیحطم كل فرح فیه.  

، إي خلیط األمم أو لفیف من األمم، ]٢[كان سیسرا ساكًنا في "حروشة األمم" 
وهو موضع في شمال فلسطین دعي هكذا نظًرا إلختالف أجناس سكانه، أو ألن مجموعة 

1 On Ps. 83. 
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مختلفة من الجنسیات قد اختلطت مًعا في هذه المنطقة وأنشأت دولة مستقلة دعیت بحروش 
 یقطن وسط الخلیط من األمم، بمعنى أن اإلنسان )الخروج عن الفرح(األمم. كان سیسرا أي 

یفقد فرحه الروحي حینما یتحول قلبه إلى حروشة األمم الوثنیة أي خلیط من الخطایا 
والرجاسات. 

  دبورة تحث باراق.٢
لقد عمل اهللا بأهود الرجل األشول، كما استخدم شمجر الذي ال یملك إّال منساس 

 بأرملة، حتى یسند القدیس أمبروسیوس أو كما یقول ،بقر یحارب به، واآلن یعمل بإمرأة
الكل رجاًال ونساًء، المتزوجین واألرامل والعذارى، فیكون لكل دوره الروحي في حیاة الجماعة 

المقدسة. 
: [أظهرت (دبورة) أن األرملة لیست غیر القدیس أمبروسیوسفي هذا یقول 

محتاجة إلى معونة الرجل ما دامت غیر معوقة بجنسها واضعة على عاتقها أن تحقق 
التزامات الرجل، فقد عملت أكثر مما تعهدت. فعندما كان القضاة یحكمون الیهود، إذ لم 

یستطیعوا أن یجدوا من یحكمونهم ببّر رجولي أو یدافعون عنهم بقوة رجولیة والتهبت 
 دبورة لتحكم علیهم. هكذا حكمت أرملة اآلالف من الرجال اختاروا ،الحروب من كل جانب

 ودافعت عنهم ضد العدو (وقت الحرب). لقد ُوجد في إسرائیل قضاة ،المسفي وقت ال
قاضیة قد ُسجل، ككثیرون من قبلها لك لم توجد قبلها قاضیة... وٕانني أعتقد أن عملها 

وأفعالها قد ُوصفت حتى ال تتوقف النساء عن العمل الشجاع بسبب ضعف جنسهن. أرملة 
حكمت الشعب، أرملة قادت الجیوش، أرملة اختارت القواد، أرملة صممت على الحرب 

]. ویختم حدیثه عن دبورة Ïونالت نصرات... لیس الجنس هو الذي یصنع القوة بل الشجاعة
القاضیة بقوله: [أیتها النساء لیس لكن عذر بسبب طبیعتكن؛ أیتها األرامل لیس لكن حجة 
بضعف جنسكن. ال تنسبن تغیركن إلى فقدانكن عون الزوج، فلكل إنسان حمایة كافیة إن 

]. Ðكانت نفسه ال تعوزها الشجاعة
إن كنا نرى في القضاة صوًرا متباینة لشخص السید المسیح وعمله الخالصي، 

فإن دبورة تحمل صورة حیة لكنیسة المسیح في جوانب كثیرة منها:  

1 Conc. Widows 8 (44). 
2 Ibid. 51. 
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، وقد قیل عن الكنیسة كنحلة: "شفتاك )نحلة(: من جهة اإلسم " دبورة" أي أوالً 
)، كما قیل عنها: "النحلة ١٢: ٤یاعروس تقطران شهًدا، تحت لسانك عسل ولبن" (نش 

). ویقول ٣: ١١یستساغ من الطعام" (إبن سیراخ  ن الطیر وشهدها أعذب مايضئیلة ب
: [النحلة محبوبة من كل أحد، ویقدرها الجمیع، فبالرغم من يسالقدیس غریغوریوس الني

ضعف قوتها لكنها تحمل حكمة علویة وتسعى دوًما لبلوغ حیاة الكمال... هكذا یلیق بنا 
(كالنحلة) أن نطیر على مروج التعالیم الموحى بها، ونجمع من كل منها مخازننا التي 

للحكمة. هكذا یتكون العسل في داخلنا وكأنه ذلك المحصول الحلو الذي یخزن في قلوبنا 
كما في خلیة نحل، وبواسطة التعالیم المتنوعة تتشكل في ذاكرتنا مخازن على مثال الخالیا 
الشمعیة التي ال تهلك. یلزمنا أن نكون كالنحلة فإن عسلها حلو ولدغتها ال تؤذي، ننشغل 
في عمل الفضیلة الهام. إنها تنهمك بالحق في تحویل أتعاب هذه الحیاة إلى بركات أبدیة، 

وتقدیم جهادها لصحة ملوك وشعوب. هكذا أیًضا النفس تجتذب العریس، ویعجب بها 
]. Ïالمالئكة، الذین یكملون قوتها في الضعف خالل الحكمة المكرمة

مشرق أو (: إسم رجلها "لفیدوث" وهو جمع مؤنث للكمة "لفید" أو "لبید" وتعني ثانًیا
؛ ١٢: ٨. أما عریس الكنیسة فهو ذاك الذي قال: "أنا نور العالم" (یو Ð)مصباح أو مشعل

القدیس یوحنا )، وكما یقول 14: ٥). إنه یشرق في كنیسته لكي تستنیر به (مت ٥: ٩
 على لسان السید المسیح: [حًقا أنا الذي أوقد النور، أما استمرار أیقاده فیتحقق الذهبي الفم

خالل جهادكم أنتم... بالتأكید ال تقدر المصائب أن تعطل بهاءكم إن كنتم ال تزالون 
تسلكون الحیاة الدقیقة، فتكونون سبًبا في تغییر العالم كله. إذن، فلُتظهروا حیاة تلیق بنعمته 

. ]Ñ یصاحبكم هذا النورعحتى إذ تكرزون في أي موض
" جالسة تحت نخلة دبورة بین الرامة وبیت إبل في جبل أفرایم: كانت دبورة "ثالثًا

. ما هذه النخلة التي دعیت بإسمها، وكانت تجلس تحتها لیصعد إلیها رجال للقضاء، ]٥[
إّال خشبة الصلیب التي تحدثت عنها الكنیسة العروس، قائلة: "تحت ظله اشتهیت أن أجلس 

 "الرامة"). كانت دبورة تجلس تحت شجرة الصلیب بین ٣: ٢وثمرته حلوة في حلقي" (نش 
، في جبل أفرایم أي جبل الثمر )بیت اهللا(ل التي هي ي، وبیت إ)مرتفعات(التي تعني 

 إذ كانت تجلس على ،المتكاثر. وكأن جلوسها تحت الصلیب قد وهبها ثمًرا متكاثًرا

1 Comm. on Can’t, Ser. 9 
2 Strong Hebrew & Chadec Dict., articles 3940, 3941. 

Ñ ١١٥ اإلنجیل بحسب متى ص. 
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ل إي في بیت الرب لتنعم بمعیته يالمرتفعات (الرامة) فوق هموم العالم وٕاغراءاته، عند بیت إ
على الدوام. ما أحوجنا أن نكون كدبورة نعمل بغیر إنقطاع في دائرة الصلیب، مرتفعة قلوبنا 

إلى السمویات ومنطلقة إلى بیت اهللا األبدي فننعم بثمر الروح المتكاثر. 
حال دبورة كقاضیة قبل إنطالقها للحرب، قائالً : [في القدیس أمبروسیوس یصف 

وقت السلم ال نجد شكوى وال خطأ في هذه المرأة، بینما كان غالبیة القضاة علة لخطایا 
.] Ïارتكبها الشعب لیس بصغیرة

: ُتشیر دبورة إلى الكنیسة في حث أوالدها على الجهاد الروحي ضد إبلیس رابًعا
وأعماله الشریرة، أي الرجاسات والخطایا، فقد أرسلت دبورة إلى باراق بن أبینوعم من قادش 

من بني ونفتالي تطالبه بالزحف على جبل تابور ومعه عشرة آالف رجل من بني نفتالي 
زبولون لمحاربة سیسرا رئیس جیش یابین. 

أن باراق هو إبنها، بینما یرى بعض الحاخامات الیهود القدیس أمبروسیوس یرى 
معنى وال إذ أن لفیدوت كما قلنا یعني برق أو مشعل.  هو لفیدوت زوجها،أن باراق نفسه

یقترب من كلمة باراق التي تعني برق أو بارق. وقد ُدعي هكذا بسبب نشاطه وسرعة حركته 
خاصة في الحروب، یتحرك كالبرق الخاطف. 

دبورة نجحت في عملها كقاضیة خالل نجاحها في  أنالقدیس أمبروسیوس یرى 
بنها باراق رجًال ناجًحا، وسلمته لقیادة الجیش بالرغم من المخاطر احیاتها العائلیة، إذ قدمت 

التي قد تالحقه. یقول القدي: [هذه المرأة، قبل كل شيء هیأت كل التدابیر الخاصة 
بالحرب، مظهرة أن احتیاجات العائلة ال تعتمد على المصادر العامة وٕانما اإللتزامات العامة 

تقوم خالل تدبیر الحیاة العائلیة، فقدمت إبنها قائًدا للجیش لنعرف أن أرملة إستطاعت أن 
]، كما Ðتدرب مصارًعا، علمته كأم، وأمرته كقاضیة؛ بشجاعتها دربته وكنبیة قدمته للنصرة

 عن المخاطر خالل عاطفة األمومة بل ابنهایقول: [یا لعظمة عزیمة أرملة لم تحتجز 
]. Ñبالحري في غیرة األم حثت إبنها أن یذهب لیغلب، وكانت نقطة قرار النصرة في ید إمرأة

لقد حثت دبورة باراق –أًیا كانت قرابته لها– ال لینطلق وحده وٕانما لیأخذ معه عشرة 
آالف رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون لمحاربة سیسرا المنجذب إلى نهر قیشون، 
فیدفعه الرب لیدیه. فإن كان باراق یشیر إلى الحیاة المستنیرة في الرب كالبرق، سریعة 

1 Conc. Widows 8 (45). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 8 (46). 
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الحركة، فإنه یلیق بالمؤمن في جهاد الروحي أن یكون كباراق، أما العشرة آالف رجل 
) أو ١٠٠٠ ×) بطریقة روحیة سماویة (١٠فیشیرون إلى اإلنسان الحافظ للناموس (رقم 

بطریقة إلهیة، ألن یوًما عند الرب كألف سنة، أما كونهم رجاًال فإنه یلیق بالمؤمن أالَّ یحمل 
في داخله تدلیل النساء وال عجز األطفال، بل نضوج الرجال وجدیتهم. هؤالء الرجال یقدمون 

 أي یكون لهم القلب المتسع )مسكن( وبني زبولون تعني )متسع(من بني نفتالي تعني 
كمسكن اهللا نفسه. 

إن انطلق المؤمن كباراق برجاله أي یقدم كالبرق الخاطف ومعه الفكر الروحي 
للوصیة كفكر یعیشه ویختبره، فیه نضوج الروح، وله القلب المتسع كمسكن اهللا وكل البشریة 

 لیسلمه في یده، أي یخضع حركات )منحنى(عندئذ یجتذب اهللا سیسرا من قیشون التي تعني 
العدو الشریر الملتویة المنحنیة تحت قدمیه. 

 من جبل تابور وتالل الناصرة هنهر قیشون یسقي مرج إبن عامر، تجري إلیه المیا
وجبل حرمون الصغیر وجلبوع، وهو یجري في وسط سهل إبن عامر بمجرى ملتٍو ومعوج 
متجًها نحو الشمال الغربي فیدخل سهل عكا ویصب بالقرب من حیفا من جهة الشمال، 

ویسمیه العرب "نهر المقطع". أغلب مجراه یجف في الصیف. على شاطئه قتل إیلیا النبي 
). ٤٠: ١٨مل  ١كهنة البعل (

  دبورة تقتل سیسرا.٣
یكون  إني أذهب معك غیر أنه الطلب باراق من دبورة أن تذهب معه، فقالت له "

. أرادت ]٩[لك فخر في الطریق التي أنت سائر فیها، ألن الرب یبیع سیسرا بید امرأة" 
دبورة أن تحث باراق للخروج للحرب لكنه إذ أصر على خروجها معه قبلت، وبروح النبوة 
قالت: "ألن الرب یبیع سیسرا بید امرأة"، فقد ظن باراق أن دبورة تتحدث عن نفسها، غیر 

أنها في الواقع غالًبا ما كانت تقصد یاعیل امرأة حابر القیني التي قتلت سیسرا في خیمتها 
بالوتد. 

في باراق الذي قاد المعركة رمًزا للیهود الذین خرجوا القدیس أمبروسیوس یرى 
یحاربون بتعالیم األنبیاء عن الخالص، لكن المنتصر لیس باراق بل امرأة أممیة هي یاعیل، 

: [هكذا تنبأت القدیس أمبروسیوسبكونها رمًزا لكنیسة التي جاء أعضاؤها من األمم. یقول 
دبورة عما حدث في المعركة. إذ ُأمر باراق قاد الجیش لكن یاعیل هي التي حملت النصرة. 

لقد أعلنت نبوة دبورة سًرا عن إقامة الكنیسة من بین األمم، هذه التي نالت الغلبة على 
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باراق"... ولم ینل "  حاربت تعالیم األنبیاءسیسرا، أي على القوات المضادة لها. ألجلنا
الشعب الیهودي النصرة على العدو بل كان یجب محاربته خالل فضیلة اإلیمان. وبخطئهم 

]. كما یقول: [حطمت یاعیل سیسرا، هذا Ïجاء الخالص لألمم، بغباوتهم صارت لنا الغلبة
الذي كان یجب على الیهود المحنكین أن یحاربوه بقیادة قائدهم (المبرق)، ألن كلمة "باراق" 

، إذ غالًبا ما كانت تجلب القراءة في أقوال األنبیاء وأعمالهم عوًنا سمائًیا )مبرقا(تعني 
].  Ð(یبرق) على اآلباء... فالنصرة ابتدأت من اآلباء (الیهود) وانتهت بالكنیسة

یروي لنا الكتاب المقدس قصة نصرة یاعیل (كنیسة األمم) على سیسرا هكذا:  
أوالً : "دعا باراق زبولون ونفتالي إلى قادش وصعد ومعه عشرة آالف رجل، 

. لم نسمع في بدایة اإلنطالق عن دور قامت به یاعیل (األمم)، ]١٠[" وصعدت دبورة معه
إنما قام باراق الذي یمثل آباء الیهود الذین أبرقت فیهم نبوات العهد القدیم، وانطلق معه 

القلب المتسع كمسكن أي دبورة (روح النبوة)... وكان بدء االنطالق مع زبولون ونفتالي (
. وكأن هذه البدایة تمثل جهاد رجال العهد القدیم خالل )قداسة(هللا)، من قادش التي تعني 

روح النبوة لینطلقوا للحرب خالل الحیاة التقویة المقدسة. 
: یأتي الكتاب بعبارة إعتراضیة تهیئ الذهن للتعرف على یاعیل زوجة حابر ثانًیا

وحابر القیني إنفرد من قایین من بني حوباب حمى موسى وخیم حتى القیني، إذ یقول: "
، قد إنفرد من )محالفة(. "حابر" یعني ]١١[" إلى بلوطة في صعنایم التي عند قادش

العشیرة المنسوبة إلى قایین، أي اعتزل القینیین، لكنه لم یتمتع بالمیراث في أرض الموعد 
رغم إیمانه بإله إسرائیل، لذلك خّیم في منطقة بلوطة صعنایم لیكون على حدود الكنعانیین 

 مع بني إسرائیل كدخیل.  بصداقةوٕاسرائیل، فتحالف مع ملك الكنعانیین بكونه أممًیا وارتبط
 ، األمم الذین بحسب الناموس الطبیعي عرفوا الرب منلعل حابر هذا یمثل بعًضا

لكنهم لم یتخلصوا من التحالف مع الكنعانیین إذ كانوا یسلكون في الرجاسات، حتى انطلقت 
 الوثنیة. همنهم "یاعیل" أي كنیسة األمم تقتل إبلیس "سیسرا" وترفض رجاساته وعبادات

قالت دبورة لباراق: قم، ألن هذا هو الیوم الذي دفع فیه الرب سیسرا : "ثالثًا
. كشفت دبورة عن سّر النصرة لباراق أّال وهو التمتع ]١٤[لیدك. ألم یخرج الرب قدامك؟!" 

بالقیامة مع الرب القائم من األموات، محطم إبلیس وجنوده، إذ قالت له "قم". 

1 Ibid. 8 (47). 
2 Ibid. 8 (48). 
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ما أحوجنا أن نسمع صوت الكنیسة "دبورة"، لننعم بالقیامة فال یكون لسیسرا قوة 
علینا ألن الرب القائم من األموات "یخرج قدامنا" كبكر الراقدین، یدفع سیسرا لیدنا. 

). كان ١٤" (عد فنزل باراق من جبل تابور ووراءه عشرة آالف رجل: "رابًعا
باراق على جبل تابور كمن هو في حصنه ومأمنه، وكأنه كان مع التالمیذ الذین رأوا الرب 

 فقالوا على لسان بطرس: "جید یارب أن نكون ههنا". وقد أمرهم الرب بالنزول ،متجلًیا هناك
لیحمل الصلیب ویحملونه معه، فیعلن بقیامته نصرته على سیسرا، واهًبا الغلبة لتالمیذه فیه. 

فأزعج الرب سیسرا وكل المركبات وكل الجیش بحد السیف أمام باراق، : "خامًسا
 . إن كان باراق قد نزل من جبل تابور]١٥["  عن المركبة وهرب على رجلیه سیسرافنزل

ومعه عشرة آالف رجل، فإنه لم یكن یملك مركبات، فكان بالنسبة لجیش سیسرا أقل بكثیر 
 ألًفا من الرجال، وبعشرة آالف فارس، وأیًضا أقل في ٣٠٠ـ في العدد التي یقدره یوسیفوس ب

اإلمكانیات إذ یقدر عدد مركباته بثالثة آالف منها تسعمائة من حدید. لكن اهللا كعادته ال 
. وُیقال أن العدو ویخلص باإلمكانیات البشریة الجبارة وٕانما إذ تقدم صفوف شعبه أزعج العد

 فهربوا فكانت المركبات تصطدم ،إذ رأي الجیش ینزل علیه بغتة اضطرب وصار في حیرة
مًعا فاضطروا إلى تركها والسیر على األقدام، خاصة وأن یوسیفوس یقول بأن مطًرا غزیًرا 

تساقط وبرًدا عظیًما أفقدهم التدبر في األمر، فكان اإلسرائیلیون یالحقونهم، وكأنهم یترنمون 
: ٢٠مع المرتل قائلین: "هؤالء بالمركبات وهؤالء بالخیل، أما نحن فإسم إلهنا نذكر" (مز 

٧  .(
أدرك سیسرا أن العدو اقترب منه جًدا فنزل من مركبته بكونها موضع تركیز 

العدو، خاصة وأنها أوشكت على اإلنكسار، كما أدرك أنه من السهل أن یجد لنفسه مخبأ 
عن أن یختفي هو ومركبته مًعا. 

هكذا غلب باراق ورجاله سیسرا وجیشه ال بكثرة العدد أو اإلمكانیات وٕانما بإسم 
بأسلحة هذا العالم،  : [ال تغلب الكنیسة قوات العدوالقدیس أمبروسیوسرب الجنود. یقول 

). إن ٥-٤: ١٠كو  ٢بل بأسلحة روحیة "قادرة باهللا على هدم حصون، هادمین ظنوًنا" (
عطش سیسرا قد أطفئ بإناء من اللبن إذ ُغلب بالحكمة، فما هو صحي بالنسبة لنا كطعام، 
فإنه بالنسبة للعدو ُیضعف قوته ویقتله. إسلحة الكنیسة هي اإلیمان، إسلحتها هي الصالة 

]. Ïالتي تغلب العدو

1 Ibid. 8 (59). 
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، ال  سادًسا: "خرجت یاعیل الستقبال سیسرا وقالت له: مل یا سیدي، مل إليَّ
.  ]١٨[تخف، فمال إلیها إلى الخیمة وغطته باللحاف" 

 أي نوع من الماعز الجبلي، فیاعیل كما قلنا تمثل )وعل(كلمة "یاعیل" تعني 
كنیسة األمم، كانت قبًال جبلیة تسكن القفار، هي وزوجها في تحالف مع سیسرا (إبلیس). 

 ال یستطیع أحد أن یدخل  أنهاآلن إذ انطلق سیسرا إلى خیمتها دون خیمة زوجها إلدراكه
هذه الخیمة إن أنكرت وجود أحد في ضیافتها لكونها امرأة. والعجیب أنه وجدها خارجة 

 للغایة، وٕان كانت قد خدعته بالكذب وقتلته األمر الذي یتنافى لطیفةكلمات تبدو بالستقباله 
مع واجبات الضیافة. لعل یاعیل فعلت هذا لیس من ذاتها وٕانما خالل إعالن بطریقة أو 
بأخرى ألن سیسرا حلیف رجلها، وكانت في هذا تمثل الكنیسة التي خرجت من خیمتها 
القدیمة أو إنسانها القدیم لكي تبدو كمن یستقبل سیسرا فتقتل إبلیس من حیاتها وتصیر 

خیمتها قبًرا للعدو ومقدًسا للرب. بمعنى آخر إن كانت الخیمة تمثل الجسد الذي إستضاف 
بشهواته إبلیس، فخالل النعمة اإللهیة یعلن اإلنسان جحده لعدو الخیر وكل أعماله فیتقدس 

الجسد القاتل للشهوات والحامل لروح الرب فیه. 
طلب سیسرا قلیًال من الماء حتى یبدو أنه ال یطمع في شيء ویكفي استضافتها له 

وٕانقاذها حیاته فأعطته لبًنا من الوطب وهو غالًبا من الجلد یوضع فیه اللبن فیختمر... 
وكأنها قد أسكرته حتى یغط مع التعب الشدید واإلرهاق في نعاس ثقیل فتحقق خطتها. ما 

هو هذا اللبن إّال تعالیم اإلیمان التي تروي نفس المؤمن وتسكرها بحب اهللا، لكنه یكون قاتًال 
إلبلیس ومهلًكا له. 

في القدیم مال إبلیس إلى حواء یتسلل إلیها خالل الحیة ویخدعها بثمر التفاح 
لیدخل خیمتها فیقتلها مع رجلها ونسلهما إلى األبد، واآلن حواء (یاعیل) تخرج إلیه لتبدو 

كمن تستضیفه وتقدم له طعاًما لتقتله فتنقذ الكل منه، فال یكون له بعد موضع في خیمتها 
أو خیمة رجلها أو خیام نسلهما من بعدهما. 

لیمت سیسرا بید امرأة بالمیتدة (الوتد) الخشبي الذي في یدها حیث قارت إلیه 
(تمشت نحوه على أطراف إصابعها)، لتضربه بالوتد في صدغه لینفذ في األرض وهو مثقل 

. بمعنى آخر لتمت شهوات إبلیس فینا بید الكنیسة عروس المسیح الحاملة ]١١[نوًما فیموت 
للصلیب (الوتد)، في خفة وبسرعة تضرب إبلیس في رأسه أي في بدایة أفكاره وهو بعد مثقل 
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نوًما قبل أن یدخل بأفكاره إلى األعماق لتصحو وتملك. لنضرب بالصلیب في صدغه أي 
. نرفض أفكاره ونصلبها فتتنقى أعماقنا لحساب الرب
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 األصحاح الخامس 

تسبحة دبورة 
یرى غالبیة الدارسین أن تسبحة دبورة، والتي ُتدعى "أغنیة النصرة" أو "نشید 

الغلبة"، من وضع دبورة نفسها، وضعتها بأسلوب شعري رائع وفي بالغة تفوق أهل زمانها. 
 أن هذه التسبحة هي نوسيالعالمة أوریجلذلك فهي أقدم جزء في سفر القضاة. ویرى 

تسبحة اإلنسان المجاهد، الذي یكون كدبورة أو النحلة، یترنم بها أثناء جهاده الروحي حیث 
 واهًبا إیانا النصرة لكي نملك أبدًیا.  ،زع الرب الجبال الوعرة أمامنازعي

 ٩ عدًدا، تنقسم إلى ثالثه أقسام أو فصول كل قسم یتكون من ٣١والتسبحة تضم 
 ١٢ فهما مقدمة للتسبحة، والعدد ٢، ١)، أما العددان ٣٠-٢٢، ٢١-١٣، ١١-٣أعداد (

 خاتمة التسبحة. ٣١مقدمة للقسم الثاني، والعدد 

 ].٢-١ [  مقدمة التسبحة .١
 ].١١-٣ [ اهللا قائد شعبه  .٢
 ].١٢[ مقدمة الفصل الثاني  .٣
 ].٢١-١٣[ معركة دبورة وباراق  .٤
 ].٣٠-٢٢ [ هزیمة سیسرا  .٥
]. ٣١ [ ختام التسبحة  .٦

  مقدمة التسبحة.١
رنمت دبورة وباراق بن أبینوعم في ذلك الیوم قائلین: ألجل قیادة القواد في ت"ف

]. ٢-١[إسرائیل، ألجل إنتداب الشعب (تقدمهم للحرب باختیارهم)، باركوا الرب" 
یصرخ اإلنسان طالًبا الخالص، لكن عند الفرح نادًرا ما یرجع  عند الضیق غالًبا ما

معلم  والتسبیح ألجل أعماله معنا. لقد صرخ عشرة رجال برص، قائلین: "یا هللا بالشكر
)، وٕاذ شفاهم رجع واحد منهم فقط لیمجد اهللا بصوت غریب وكان ١٣: ١٧إرحمنا" (لو 

سامرًیا، لذا قال الرب: "ألیس العشرة قد طهروا فأین التسعة؟! ألم یوجد من یرجع لیعطي 
مجًدا هللا غیر هذا الغریب الجنس؟!" 
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إذ خلص الرب شعبه من سیسرا ویابین على یدي دبورة وباراق، انطلقت دبورة 
تسبح الرب ومعها باراق، لعلها وضعت التسبحة بإرشاد إلهي وقدمتها لباراق، فقادت دبورة 

النساء للعمل المالئكي التسبیحي وقاد باراق الرجال. عند عبور البحر األحمر انطلق موسى 
) ووراءه تمثل المریمات اللواتي أعلنَّ القیامة قبل التالمیذ وكان لهن ١: ١٥بالتسبیح (خر 

النصیب األول في التمتع ببهجة القیامة والتمتع بالرب القائم من بین األموات.  
"، بمعنى أنهما یسبحان اهللا الذي عمل ألجل قیادة القواد في إسرائیلماذا قاال؟: "

خوتهم. إفي القادة الذین تسلموا مركز القیادة في الحرب معرضین حیاتهم للخطر من أجل 
وكأن دبورة وباراق وهما یمجدان اهللا واهب النصرة ال یتجاهالن جهاد أحد وتعبه! وقد جاءت 

الترجمة السریانیة والكلدانیة: "ألجل إنتقام إسرائیل"، أي من أجل ما وهبه اهللا إلسرائیل من 
قوة لإلنتقام من سیسرا. 

" أي لقبولهم العمل (الحرب) طوًعا، فإن كان القادة قد تسلموا ألجل إنتداب الشعب"
مواقعهم فالشعب أیًضا جاهد بفرح طوًعا... وكأن النصرة الروحیة إنما هي ثمر عمل اهللا 

 هللا، وال نتجاهل دور  كلهفي القادة كما في الشعب. لیتنا في األعمال الناجحة ننسب الفضل
القادة وال الشعب.  

" تطلب من القادة الذین كانوا أمناء في مواقعهم باركوا الربلعل دبورة بقولها: "
وللشعب الذي جاء طوًعا للعمل أّال تلهیهم النصرة من تقدیم تسبحة الحمد هللا والشكر لنعمته 

الغنیة، وٕانما یتمثلون بالرسول بولس القائل: "لیس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شیًئا كأنه 
).  ٥: ٣ كو ٢من أنفسنا بل كفایتنا من اهللا" (

  اهللا قائد شعبه.٢
اسمعوا أیها الملوك واصغوا أیها العظماء، أنا أنا یبدأ ُصلب التسبحة بالعبارة: "

 إذ لم یكن إلسرائیل ملوك حتى ذلك الحین .]٣[للرب أترنم، إزمر للرب إله إسرائیل" 
فالدعوة هنا موجهة لملوك األمم الوثنیة والتي كانت متعاطفة أو متحالفة مع یابین ملك 
كنعان لكي تتأمل أعمال اهللا الحّي، فترجع عن اآللهة الكاذبة وتخشى الرب الحقیقي. 

تؤكد "أنا أنا للرب أترنم"، وكأنها تقول: "أنا دبورة المرأة الضعیفة، أنا هي التي 
تفتح فمها لترنم هللا مخلصها". فإن كنتم ملوًكا وعظماء، لكني وأنا الضعیفة أدعوكم لتدارك 
األمر وتفهم أعمال اهللا معنا. وربما تكرار كلمة "أنا" مرتین یشیر إلى الكنیسة، التي ترنمت 
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للرب في العهد القدیم خالل الناموس، وتزمر له في العهد الجدید خالل النعمة. إنها الكنیسة 
الواحدة، لكن كها أعضاء من رجال العهد القدیم وأعضاء ُأخر من العهد الجدید. 

 یشیر إلى "الحب" إذ یجعل االثنین واحًدا، ٢ أن رقم Ïالقدیس أغسطینوسیرى 
فتكرار كلمة "أنا" مرتین یشیر إلى سمة دبورة الحقیقیة أي الكنیسة، القادرة على الترنم 
والتسبیح، إالَّ وهي سمة الحب، الذي بدونه ال یتقبل الرب عبادتها أو تسابیحها، كقول 

لكن لیس لّي محبة فقد صرت نحاًسا یطن والرسول: "إن كنت أتكلم بألسنة الناس والمالئكة 
). ١: ١٣كو  ١أو صنًجا یرن" (

یارب بخروجك من سعیر بصعودك من صحراء أدوم، األرض ارتعدت، السموات "
كرتها إلى معامالت اهللا مع ا تعود دبورة تذ.]٤[أیًضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء" 

آبائها حین كانوا في البریة قوًما رحل، من الذي سندهم ضد أرض سعیر وأدوم غیره (عد 
)! اهللا الذي خلص في القدیم آباءهم هو هو بعینه یرافقهم في جهادهم ٤: ٢١؛ ٢٢: ٢٠

ضد سیسرا ویابین ملك الكنعانیین.  
تعلن دبورة سّر النصرة بقولها للرب "بخروجك... بصعودك"، فاهللا ال یقف في 

معزل عن اإلنسان بل في حبه لنا دائم الحركة من أجلنا، فبحبه یخرج من سعیر (التي تعني 
 أرض وهو إسم عیسو  أوشعر وهو إسم عیسو بكونه مشعًرا) ویصعد من أدوم (تعني دم

كأنه بالحب ینزل إلینا ویحل بیننا لكي یخرجنا من "سعیر" أي من الفكر وأیًضا). 
فوق آدوم أي فوق الدم واألرض. بالمسیح یسوع نخرج  الجسداني، ویصعد بنا إلى ما

ونصعد فال نعیش بعد على المستوى الجسدي الدموي األرضي، إنما نشاركه الحیاة الجدیدة 
: [كأن اإلنسان قد ُأخذ إلى القدیس یوحنا الذهبي الفملنحیا في السمویات، وكما یقول 

]. Ðالسماء عینها ویقف بجوار عرش المجد
هكذا تؤكد دبورة النبیة في تسبحتها أن اهللا هو العامل فینا، فإذ نحمله داخلنا نخرج 

من سعیر ونصعد من أدوم الرمزیة، أما ثمر هذا العمل فهو: 
. هنا یشیر إلى الخشیة التي حلت باألمم تجاه إسرائیل ]٤[" األرض ارتعدت: "أوالً 

حین سمعوا عن أعمال اهللا معهم، وكما یقول موسى النبي: یسمع الشعوب فیرتعدون، تأخذ 

Ï ٦: ١٧ (أیًضا القدیس أغسطینوس: تفسیر یوحنا مقال ١٣١ راجع زكریا، ص.( 
2 In Ioan, hom. 46. 
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الرعدة سكان فلسطین، حینئذ یندهش أمراء آدوم، أقویاء موآب تأخذهم الرجفة یذوب كل 
).  ١١–٩: ٢؛ راجع یش ١٥، ١٤: ١٥سكان كنعان" (خر 

األرض أیًضا تشیر إلى الجسد، فإذ یعمل اهللا فینا یرتعد الجسد بمعنى یخشى اهللا 
فال یسلك في شهواته وملذاته بل یخضع لروح الرب. وكما قیل في حبقوق النبي: "شققت 

). فإن كانت أرضنا أي جسدنا قفراء، فإن الرب یفجر فینا ٩: ٣األرض أنهاًرا" (حب 
بصلیبه ینابیع روحه القدوس كأنهار ماء حيّ . 

 إن كانت األمم .]٤[ "السموات أیًضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء: "ثانًیا
الوثنیة كاألرض ارتعدت أمام اهللا، فإن أوالده كسموات تقطر ندى وكسحب تهطل أمطاًرا 

تحول القفر إلى فردوس. باهللا القدوس تحمل حیاتنا الداخلیة – كسموات – ندى الروح القدس 
وأمطاره السماویة. 

ما نقوله عن األمم الوثنیة وأوالد اهللا نكرره بخصوص الجسد والروح، فإن كان 
الجسد كاألرض یرتعد أمام اهللا فال یطلب شهواته، فإن الروح كسماء تقدم بالرب كل مطر 

مفرح. 
 وكما یقول إشعیاء النبي: "حین .]٥[" تزلزلت الجبال من وجه الرب: "ثالثًا

). ٣: ٦٤صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك" (إش 
في دراستنا لسفر حزقیال رأینا اهللا یقیم نفوس قدیسیه كجبال مقدسة یسكنها، ترتفع 
فوق األرضیات، وعدو الخیر أیًضا یقیم من خدامه جباًال دنسة معثرة تتسم بكبریاء النفس 

. مثل هذه الجبال تزلزل من وجه الرب، فیسقط تشامخها وتنسحق Ïوعصیانها للوصیة
قدامه. 

بعد أن عرضت دبورة أعمال اهللا مع اآلباء في وسط البریة، عادت لتصف حالهم 
في أیامها وحاجتهم إلى عمل اهللا، فقالت:  

"في أیام شمجر بن عناة في أیام یاعیل إستراحت الطرق (لم تستخدم الطرق)، 
وعابرو السبل ساروا في مسالك معوجة. خذل الحكام (توقف سكان القرى) في إسرائیل، 

.  ]٧-٦[خذلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أًما في إسرائیل" 
)، وال نعلم ٣١: ٣یبدو أن الضیقة حلت بالشعب في أواخر أیام القاضي شمجر (

إن كانت دبورة قد عاصرته أم ال، أما یاعیل هنا فیرى البعض أنها یاعیل زوجة حابر التي 

Ï ٧٠-٦٧ حزقیال، ص .
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قتلت سیسرا، فربما كانت معروفة بغیرتها على إسرائیل لخالصه لكنها كانت تعمل في 
الخفاء خشیة بطش سیسرا بها، ویرى آخرون أنها یاعیل أخرى كان لها دورها في أیام 
شمجر. على أي األحوال تقدم لنا دبورة صورة مّرة لمضایقات الكنعانیین لهم فقد أغلقوا 

علیهم الطرق الرئیسیة حتى اضطر الیهود في سفرهم أن یستخدموا المسالك الفرعیة المعوجة 
ها خشیة بطش فيوالخطیرة، وصارت الحقول بال فالحین إذ هربوا إلى المدن یتحصنون 

الكنعانیین، فصارت األراضي الخصبة قفًرا بال ثمار. إنها صورة عمل عدو الخیر مع 
البشریة، إذ یغلق أمامها الطرق اإللهیة خالل قطع الرجاء أو إغراءات الشر، ویدخل بها في 

ل حقلها الداخلي إلى قفر وحيالمسالك الملتویة الشریرة حتى ینحرف بها عن غایتها، و
وجنتها إلى بریة قاحلة. وبقیت البشریة هكذا حتى قامت الكنیسة الروحیة (دبورة) وأعلنت 

أمومتها في الرب... "قمت أًما في إسرائیل". وكأنه لم یكن ممكًنا التحرر من مرارة 
القدیس یوحنا الكنعانیین إّال بقبول دبورة أًما، أي قبول أمومة الكنیسة الروحیة. لذلك یقول 

یمان وحیاة). الكنیسة هي إ: [ال تعتزل الكنیسة، ألنه ال شيء أقوى منها (كالذهبي الفم
رجاؤك وخالصك وملجأك، إنها أعلى من السماء، وأوسع من المسكونة. إنها لن تشیخ قط، 

]. Ïبل هي دائًما في كامل حیویتها
"اختار آلهة حدیثة؛ حینئذ حرب األبواب، هل كان ُیرى مجن أو رمح في أربعین 

. ]٨[إلًفا من إسرائیل؟!" 
لم یقف الدمار خالل مضایقة الكنعانیین لهم من الخارج، وٕانما تحقق خالل الفساد 

الداخلي، إذ لجأ الیهود إلى آلهة غریبة حدیثة، وكما قیل في سفر التثنیة: "ذبحوا ألوثان 
). لهذا تركهم الرب ١٧: ٣٢لیست هللا، آللهة لم یعرفوها أحداث قد جاءت من قریب" (تث 

حتى صارت الحرب عند األبواب، فتحول الموضع الذي كان مجالس الرؤساء والحكام إلى 
ملحمة دماء، أمام هذا المشهد ماذا یفعل إسرائیل حتى وٕان ضم جیشه أربعین ألًفا من 

 حرمهم الكنعانیون من حمل السالح، الرجال إذ ال یحمل مجن الروح وال رمح اإلیمان! لقد
 أنفسهم من السالح الروحي بانحرافهم نحو العبادة الوثنیة! بل هم حرموا

 الخارج وفساد في الداخل، لم یتركهم الرب فيإذ صار حال الشعب هكذا، ضیق 
بل أرسل إلیهم قضاة قبلوا العمل ندًبا (طوًعا) إلنقاذ الكل؛ إذ تطالب الشعب أن یبارك الرب 

 .]٩[قلبي نحو قضاة إسرائیل المنتدبین في الشعب، باركوا الرب" على هذا العمل، قائلة: "

Ï ٤٣، ٤٢، ص ١٩٦٦ الكنیسة تحبك. 
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 أن یسبحوا  الشعبهكذا إذ قبل القضاة العمل وسط الضیقات المّرة تطالب أیًضا عظماء
أیها الراكبون األتن الصحر، الجالسون على طنافس، الرب الذي أرسلهم لخالصهم: "
 إن كان الشعب الفقیر الذي یسیر على قدمیه في .]١٠[ "والسالكون في الطریق، سبحوا

الطریق یشكر اهللا، فیلیق أیًضا بالعظماء الراكبین األتن القادمة من الصحراء، وهي من 
األتن الغبراء في حمرة خفیة مع بیاض قلیل، وهي نوع نادر ال یركبه إالَّ األغنیاء، أما 
الجالسون على طنافس أي على سجاد ثمین فُیقصد بهم رجال القضاء، هؤالء جمیًعا 

فلیسبحوا الرب.  
من صوت المحاصین بین تختم دبورة الفصل األول من تسبحتها بقولها: "

األحواض هناك یثنون على حق الرب، حق أحكامه في إسرائیل، حینئذ نزل شعب الرب 
 جاء األصل العبري غامًضا لذا اختلف الدارسون في تفسیر هذه .]١١[ "إلى األبواب

الخاتمة. فرأى البعض أن المحاصین هم رماة السهام بینما رأى الغالبیة أنهم المتقاسمون 
 لتشرب وهم هالغنائم، كل یأخذ حصته، فیأتون بحصصهم من الغنائم إلى أحواض المیا

یسبحون الرب ویثنون على عمله إذ وهبهم النصرة وقدم لهم من األعداء غنائم كثیرة یدخلون 
بها إلى أبواب مدینتهم.  

 مقدمة الفصل الثاني .٣
إذ سبحت دبورة الرب، وطالبت األغنیاء والفقراء، وكل طبقات الشعب أن یسبحوه 
إذ خلصهم من األعداء ونزع عنهم فسادهم مقدًما لهم عوض المذلة نصرة، وعوض الفقر 

استیقظي خیرات وغنائم، تفتتح القسم الثاني أو الفصل الثاني من تسبحتها بهذه المقدمة: "
 .]١٢[استیقظي استیقظي... قم یا باراق واسب سبیك یا ابن أبینوعم"  یا دبورة استیقظي

لما كان الفصل الثاني یعلن عمل اهللا الخالصي خالل دبورة وباراق بكونه رمًزا 
وتهیئة للخالص الذي یقدمه السید المسیح خالل كنیسة العهد الجدید، لهذا یبدأ في مقدمته 

استیقظي". إن كانت البشریة في العالم قد نامت نوم الموت  بمناداة الكنیسة أربع مرات "
بسبب الخطیة، فقد جاء السید المسیح لیعلن قیامة الكنیسة التي یجمعها من جهات 

المسكونة األربع، من المشارق والمغارب والشمال والجنوب. لتستیقظ الشعوب واألمم الوثنیة 
من سباتها فقد جاء القائم من األموات القادر على إقامتها. 

إن كان باراق قد قاد المعركة فقد سبى سبًیا وصارت له غنائم كثیرة من العدو. 
یعرضها على الشعب لیمأل حیاتهم بهجة عوض سنوات الذل التي عاشوها. هكذا إذ غلب 
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الرب على الصلیب حرر البشریة المسبیة تحت عبودیة إبلیس وانطلق بها إلى حریته على 
). ١٨: ٦٨المستوى السماوي، وكما یقول المرتل: "صعدت إلى العالء، سبیت سبًیا" (مز 

: [لقد صعدت إلى السماء. خلصتنا نحن الذین كنا مسبیین بواسطة القدیس چیرومویعلق 
 على قول المرتل "سبیت سبًیا" هكذا: [أحدث هذا القدیس أغسطینوس]. ویعلق Ïالشیطان

ألنه غلب الموت الذي أسر الذین ملك علیهم؟! أو أنه یدعو الناس أنفسهم مسبیین إذ 
كانوق أسرى للشیطان؟... هؤالء إذ خلصوا من الخطیة التي كانوا یخدمونها صاروا خداًما 

]. بمعنى آخر نحن الذین كنا قبًال في السبي تحت نیر الخطیة تمتعنا بالحریة، Ðللبر وأبناءً !
فصرنا في المسیح یسوع أبناء هللا، یسبینا حبه المفرح... فصرنا كمن في سبي الحب، غنائم 

محبته الفائقة. دخلنا إلى خدمة البر بفرح طوًعا بعد تذوقنا مرارة سبي الشر! 

  معركة دبورة وباراق.٤
یصف لنا الفصل الثاني من هذه التسبحة معركة دبورة وباراق ونصرتهما في 

الرب.  
 .]١٣["حینئذ تسلط الشارد على عظماء الشعب، الرب سلطني على الجبابرة" 

ماذا یعني بالشارد هنا إالَّ الهارب أو الطرید بسبب الجور، وقد جاء في بعض الترجمات 
، فقد تسلط هؤالء المطرودون أو البقیة تبقى في الشعب بعد ظلم الكنعانیین "البقیة" أي ما

 وقد استخدم الرب دبورة الضعیفة بعد ضیق سنوات طویلة على عظماء شعب الكنعایین...
لتغلب الجبابرة منهم.  

إذ أراد اهللا نصرة هذه البقیة المسكینة أقام دبورة النبیة التي جاءت األسباط تسیر 
وراءها مع باراق ضد الكنعانیین، وقد عددت في التسبحة هذه اإلسباط هكذا:  

.  ]١٤[رهم بین عمالیق" قأوالً : سبط أفرایم "جاء من أفرایم الذین م
كان أفرایم ساكًنا في األرض التي تحسب حصًنا لإلسرائیلیین من عمالیق، خرجوا 

للحرب مع باراق. 
 كان نصیب بنیامین ما بین أفرایم .]١٤[" وبعدك بنیامین مع قومك: "ثانًیا

ویهوذا، وبالرغم من قلة عددهم كانوا أشداء بأس، أقویاء، خرجوا للحرب مع أفرایم یختلطون 
بهم.  

1 On Ps. hom 7. 
2 On Ps. 68. 
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 كانت عشیرة ماكیر من .]١٤[ "ثالثًا: سبط منسى "من ماكیر نزل قضاة (حكام)
سبط منسى، الذین أقاموا غرب األردن، وقد اشتركوا مع باراق في الحرب، وكان منهم قادة 

الجیش (حكام). 
 جاءت الكلمة .]١٤[ "رابًعا: سبط زبولون "ومن زبولون ماسكون قضیب القائد

العبریة التي ترجمت "قائد" شفر إي "الكاتب"، فكان الكاتب یرفع العصا فوق البهائم لیكون 
)، لذا رأى البعض إنه من زبولون قام الكاتب ٣٢: ٢٧العاشر من كل منها قدًسا للرب (ال 

 إلى عمل تعداد  بهذاالذي یمسك بیده القضیب لیحصي الجنود ویكتب عددهم. لعله یشیر
للجیش لیتمتع الكل بنصیبه في الغنائم. ویرى البعض أن قضیب القائد أو الكاتب هنا یشیر 

إلى مركزهم القیادي لتحریك الجیش للعمل. 
والرؤساء في یساكر مع دبورة، وكما یساكر هكذا باراق،  "خامًسا: سبط یساكر

 هنا تمدح رؤساء یساكر إذ خرجوا بأنفسهم مع دبورة التي .]١٥[اندفع إلى الوادي وراءه" 
كانت في ساحة القتال، لم یرسلوا رجالهم فحسب بل خرجوا بأنفسهم. ولكي ُتظهر شجاعتهم 
وأقدامهم لم تشبههم بباراق الشجاع بل وشجعت باراق بهم زیادة في المدیح. لقد اندفع یساكر 

)، أي إلى السهل الذي ضم األعداء وفرسانهم ومركباتهم ١٤: ٤مع باراق إلى الوادي (
الحدیدیة.  

زبولون شعب أهان نفسه إلى الموت مع نفتالي على  "سادًسا: سبط نفتالي
 في األصحاح السابق رأینا باراق یدعو زبولون ونفتالي إلى قادش .]١٨[ "روابي الحقل

 ویبدو أنه كان لهم نصیب األسد في هذه المعركة، لذلك مدحت زبولون بأنه ]١٠[للحرب 
، واآلن في ختام حدیثها عن األسباط تصف زبولون ونفتالي ]١٤[ماسك بقضیب القائد 

بأنهما خاطرا بحیاتهما حتى الموت في شجاعة نادرة وحب. أما كونهما یخاطران على روابي 
(الرابیة موقع مرتفع) الحقل، فعالمة الشجاعة أن یقفا في مكان عاٍل أمام العدو بال خوف، 

وفي الحقل حیث تم حصاد الكثیرین في هذه المعركة. 
إن كانت دبورة قد مدحت األسباط المشتركة مع باراق في الجهاد، فبلطف وأدب 

وبخت األسباط التي رفضت اإلشتراك معه، خاصة تلك التي قطنت شرقى األردن في أرض 
"، وقد إشترك معهما في هذا التهاون سبطا Ïجلعاد "سبطا رأوبین وجاد ونصف سبط منسى

دان وأشیر.  

Ï ،٢١٦-٢١٠، ص ١٩٨١ سفر العدد .
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رأینا في دراستنا لسفر العدد أن السبطین والنصف سبط الذین أرادو السكنى شرقي 
، أما سبط Ïاألردن یمثلون الیهود الذین لم ینعموا بعبور األردن لیتمتعوا بمیراث العهد الجدید

دان فیرى بعض اآلباء أنه یشیر إلى الهراطقة إذ منهم یخرج ضد المسیح في عصر 
، أما أشیر فتذكر دبورة أنه كان مقیًما على ساحل البحر أي مرتبًطا بقالقل العالم Ðاإلرتداد

واضطراباته. وكأن الفئات التي تحرم من إكلیل النصرة هم رافضوا المسیح یسوع (الیهود)، 
والهراطقة الحاملون لروح ضد المسیح، ومحبو العالم والغارقون في اهتماماته. 

على مساقي وبخت دبورة النبیة األسباط القائمة شرقي األردن فقالت لرأوبین: "
 قلب عظیمة؛ لماذا أقمت بین الحظائر لسمع الصغیر للقطعان، ة(جداول) رأوبین أقضي

. كأنها تقول لرأوبین وهو البكر بین ]١٦-١٥[" لدى مساقي رأوبین مباحث قلب عظیمة
 یتباحث في األمر فارتبط قلبه هاألسباط أنه قد خذل إخوته إذ جلس عند مجاري المیا

بخصوبة األرض عوض النزول مع إخوته للجهاد ضد العدو. لقد فضل اإلقامة بجوار 
حظائر غنمه یسمع صفیر الرعاة للغنم عوض االستماع لصوت بوق القتال. هذا السبط 

 العالم وتعلقت بالغنم أي بالجسد الحیواني، بمعنى هیمثل النفس التي إرتبطت بمجاري میا
آخر أفسدت محبة العالم وشهوات الجسد روحهم عن الجهاد الروحي ضد الخطیة. 

جلعاد في عبر األردن واآلن توبخ بقیة األسباط القائمة شرقي األردن بقولها: "
. جلعاد یمثل النفس التي إستكانت خلف األردن، فلم تقبل الدفن مع السید ]١٧[سكن" 

 األردن، إنها تختار الطریق السهل المتسع، ال طریق شركة اآلالم والدفن مع هالمسیح في میا
الرب! 

إذ مدحت دبورة القاضیة األسباط المشتركة مع باراق في المعركة ووبخت األسباط 
نفسه أو عن المعركة، فتقول:   التي تكاسلت، تتحدث عن العدو

 مجدو. بضع هجاء ملوك، حاربوا، حینئذ حارب ملوك كنعان في تعنك على میا"
 تتحدث هنا عن الملوك الذین آزروا ملك كنعان، فقد جاءوا إلى .]١٩[فضة لم یأخذوا" 

أرًضا (تعنك وهي مدینة تبعد حوالي خمسة أمیال جنوب شرقي مجدو، إسمها كنعاني یعني 
. كانت هذه المدینة تابعة لیساكر ثم صارت لمنسي ثم لالویین. وقد ظن العدو حین )رملیة

نزل إلیها أنه یأخذ الغنائم والفضة فدیة عن األسرى أو یأخذ أجرة من ملك كنعان عن 

Ï ٢٦، العالمة أوریجین: في العدد عظة ٢١٤، ٢١٣ المرجع السابق، ص. 
2 St. Hippolytus of Rome: On Christ & Anti-Chirst. 
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من السموات مساعدتهم له، لكنهم فوجئوا بما لم یتوقعوا، إذ رأوا السماء نفسها تحاربهم. "
حاربوا، الكواكب من حبكها (طریق مسارها) حاربت سیسرا، نهر قیشون جرفهم، نهر 

. ]٢١-٢٠[وقائع نهر قیشون، دوسي یا نفسي بعز" 
متعوا بأجرة من الفضة ثمًنا تبینما توقع حلفاء كنعان أن ینالوا النصرة بسهولة في

لتعبهم مع إقتسام للغنیمة إذ بالطبیعة نفسها تقف ضدهم، فالسموات ثارت ضدهم خالل 
 ه تحاربهم، ونهر قیشون فاض بالمیا كجنودظروف الطبیعة القاسیة حتى بدت كواكبها

فجرف القتلى مع الجرحى واألحیاء أیًضا. ذكر یوسیفوس أن الطبیعة لعبت دوًرا رئیسًیا في 
هزیمة ملك كنعان وحلفائه! 

حین یرجع اإلنسان إلى اهللا بالتوبة، ال تستطیع ضربات العدو الشمالیة أو الیمینیة 
أن تلحق به، إنما یعطیه الرب عوًنا من السماء ویكون السمائیون والقدیسون كجنود روحیین 

 األنهار (ینابیع الروح القدس) تجرف الخطیة وتهلكها، عندئذ هیستخدمهم اهللا لعونه، ومیا
بقوة الروح یقول: "دوسي یا نفسي بعز"، أو كما جاءت في بعض الترجمات "لقد دسِت یا 

نفسي األقویاء"، إذ تظفر بإبلیس وأعماله الشریرة التي أسرت النفس زماًنا! لتقل نفوسنا: "ال 
). ٨: ٧تشمتي بّي یاعدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور ليّ ) (مي 

 هزیمة سیسرا .٥
هللا قد تدخل مستخدًما  إذ كشفت دبورة في الفصل الثاني حقیقة المعركة، أن

الطبیعة لحساب مؤمنیه تكشف اآلن في الفصل األخیر من تسبحتها عن ضعف سیسرا 
 أدرك جیش .]٢٢[" هحینئذ ضربت أعقاب الخیل من السوق سوق أقویائوهزیمته، فتقول: "

سیسرا الهزیمة فحاول الفرار في جنون وهلع فكان یضرب الخیل بشدة للهرب وكانت الخیل 
تضرب األرض بحوافرها، لكن "باطل هو الفرس ألجل الخالص وبشدة قوته ال ینجي" (مز 

١٧: ٣٣ .(
ما هذا الخیل الذي یضرب بحوافره األرض وال ینجي إالَّ إتكال اإلنسان على البشر 

القدیس أو على ذاته في الخالص، فیكون كمن یركب خیًال تعجز عن خالصه. وكما یقول 
: [مخدوع هو اإلنسان الذي یظن أنه یقتني الخالص من البشر، أو ذاك الذي أغسطینوس

].  Ïبتهور شجاعته الذاتیة یهرب من الهالك

1 On Ps. 33. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 قال مالك الرب، إلعنوا ساكنیها، ألنهم لم یأتوا لمعونة الرب معونة ز"إلعنوا میرو
 حلت اللعنة .]٢٤-٢٣[ القیني" رالرب بین الجابرة، تبارك على النساء یاعیل إمرأة حاب

بمدینة "میروز" بكل سكانها بیمنا حلت البركة على یاعیل ألن میروز إتخذت موقًفا سلبًیا، 
فإذ رأت سیسرا هارًبا لم تمسك به وال سلمته لمن سندهم الرب أما یاعیل فقتلته. مدینة میروز 

)، أما یاعیل ٢٣: ١١؛ لو ٣٠: ١٢تمثل اإلنسان الذي ال یجمع مع الرب فهو یفرق (مت 
فتمثل اإلنسان العامل ضد مملكة إبلیس لحساب الرب. أظهرت میروز المدینة بكل سكانها 

جبًنا، أما المرأة الوحیدة في خیمتها فأظهرت شجاعة ضد الشر! 
أت جیش ریقال أن میروز مدینة إندثرت تماًما كانت بالقرب من نهر قیشون، 

سند شعب دبورة وباراق. تسیسرا هارًبا وربما رأت سیسرا نفسه یهرب فلم تبالي ولم 
صارت یاعیل مباركة أكثر كل نساء الخیام، قدمت لسیسرا اللبن (الزبدة) لتضربه 

بالوتد ومضراب الَعملة (به ُیضرب الوتد) في رأسه فسحقته، وصار قتیًال عند رجلیها... 
وكما قلنا انها صورة لكنیسة األمم التي ضربت باإلیمان بالصلیب رأس الحیة وسحقت إبلیس 

تحت قدمیها فاقًدا كل سلطان له علیها، بل وصار بها حیاة. 
بینما انتصرت یاعیل لحساب مملكة الرب كانت أم سیسرا في قلقها مع كبریاء 

قلبها تولول. لقد توقعت بطشه السریع بهذا الشعب ورجوعه بغنائم كثیرة مع مركباته. لكن 
الَّ تقلق فإنه منشغل بالغنیمة مع جنوده، یقتسم نساء أإحدى النساء في القصر أجابتها 

إسرائیل ویسلب الثیاب الثمینة المطرزة الوجهین... هذا ما اعتاد علیه هذا العدو قبالً : یقتل 
الرجال (النفوس) ویقتنص النساء (األجساد) كغنائم تعمل لحسابه ویستخدم كل مواهبهم 

(الثیاب) للشر.  

  ختام التسبحة.٦
"هكذا یبید جمیع أعدائك یارب، وأحباؤه كخروج الشمس في جبروتها. واستراحت 

.  ]٣١[األرض أربعین سنة" 
في بعض الترجمات "وأحباؤك"، ُتشیر إلى شعب اهللا الذي حطم اهللا عدوهم 
(إبلیس) وأباده، فأشرقت كالشمس تزداد مجًدا وبهاًء وتشتد حرارتها بعد انبثاقها...  

لتسترح أرضنا أي جسدنا في الرب من الشهوات والحروب، مادام الرب نفسه هو 
العامل فینا العدو الحقیقي! 
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 األصحاح السادس 

مالك الرب وجدعون 
إذ سقط الشعب تحت المذلة للمدیانیین أرسل اهللا جدعون قاضًیا ومخلًصا للشعب. 

 ].٦-١[   إذالل المدیانیین للشعب .١
 ].١٠-٧[ الحاجة إلى مخلص  .٢
 ].2٤-١١[ ظهور مالك الرب لجدعون .٣
 ].٢٧-٢٥[ هدم مذبح البعل  . ٤
 ].٣٢-٢٨[ هیاج المدینة علیه  .٥
]. ٤٠-٣٣ [ جدعون وجّزة الصوف .٦

  إذالل المدیانیین للشعب.١
)، نسوا الرب وصنعوا الشر في ٣١: ٥أربعین سنة (لمدة إذ استراح بنو إسرائیل 

عینیه، فأسلمهم لید مدیان للتأدیب سبع سنوات، وكأن دائرة الخطیة فالتأدیب ثم الخالص 
تتكرر.  

من )، وهم جماعة ٢-١: ٢٥جاء بنو مدیان من نسل قطورة ساریة إبراهیم (تك 
 سكنوا شرقي وجنوب شرقي البحر األسود. وكانوا مملوئین عنًفا حتى اضطر البدو

. وقد اتفقوا مع العمالقة وبني ]٢[اإلسرائیلیون إلى الهرب من جورهم إلى الكهوف في الجبال 
ن، فكلما زرع اإلسرائیلیون قاموا يالمشرق (قبائل من عرب البادیة) على مضایقة اإلسرائیلي

. كانوا ]٤[بإتالف الحقول مع سلب حیواناتهم، حتى لم یتركوا لهم القوت الضروري للحیاة 
، ]٤[ لیدمروا كل مالهم من مجیئك إلى غزة ]٥[ینزلون إلیهم كغزوات مثل الجراد في الكثرة 

أي من األردن حتى یصلون الحد األقصى إلسرائیل في غزة.  
هذه هي الصورة المتكررة ال في عصر القضاة فقط وٕانما في حیاة اإلنسان 

الیومیة، عندما یستریح عوض أن یشكر الرب ویسبحه إذا به ینساه فیسقط تحت مذلة 
 على حقوله الداخلیة وتفقده حتى قوته  فتسطواالخطیة التي تتسلم سلطاًنا علیه خالل تراخیه

الضروري. وكل خطیة تسحب معها خطیة أخرى حتى تصیر الخطایا كحملة من الجراد 
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تسطو على القلب والفكر واألحاسیس وتبتلع كل إمكانیات اإلنسان وطاقاته وتجرده من كل 
حیویة. 

  الحاجة إلى مخلص.٢
مضایقة المدیانیین إلسرائیل إنما جذبته للصراخ هللا من أجل الخالص، فأرسل اهللا 

لهم نبًیا یكشف لهم جراحاتهم معلًنا لهم رحمة اهللا التي قوبلت بعصیانهم. وهكذا إذ لم یكرسوا 
قلوبهم للرب خالل الراحة سلمهم للضیق ألجل خالصهم، وكأنه یلزمهم بالتوبة خالل مرارة 

 [بینما ننشغل بغنى هذه الحیاة وأطاییبها إذ تحلق :القدیس بفنوتیوسالتأدیب. وكما یقول 
بنا تجربة فجأة فتهددنا بخسارة أو بموت أحد األعزاء لنا... فما یدفعنا لالقتراب نحو اهللا 

نجد لها أمثلة في الكتاب  استهنا بالسیر معه أیام ترفنا. هذه الدعوة اإللزامیة غالًبا ما
المقدس عندما نقرأ أنه بسبب خطایا بني إسرائیل یسلمهم ألعدائهم. وبسبب طغیان األعداء 

وعبودیتهم القاسیة یرجعون ثانیة ویصرخون إلى الرب... في هذا یقول المرتل: "إذ قتلهم 
-٣٤: ٧٨طلبوه ورجعوا وبكروا إلى اهللا، وذكروا أن اهللا صخرتهم واهللا العلي مخلصهم" (مز 

]. Ï)١٩: ١٠٧). وأیًضا: "فصرخوا إلى الرب في ضیقهم فخلصهم من شدائدهم" (مز ٣٥
هكذا أرسل الرب لهم الضیق لیسحبهم للخالص، وبعث إلیهم نبًیا یكشف لهم عن 

نه فینحاس بن العازار بن هرون. یبدو أن النبي تحدث معهم إمحبة اهللا الفائقة، یقول للیهود 
أثناء احتفالهم بأحد األعیاد، وكما هي العادة یذكرهم بأعمال اهللا مع آبائهم لیبعث فیهم روح 

الرجاء والیقین... خاصة أحداث الخروج من أرض العبودیة وطرد األمم من أمامهم لیرثوا 
أرض الموعد؛ الخط الواضح في معامالت اهللا مع شعبه في أغلب كتابات األنبیاء. 

  ظهور مالك الرب لجدعون.٣
"وأتى مالك الرب وجلس تحت البطمة التي في ُعفرة التي لیوآش األبیعزري، 

 جدعون كان یخبط حنطة في المعصرة لكي یهربها من المدیانیین، فظهر له مالك وابنه
.  ]١٢-١١[الرب، وقال له: الرب معك یا جبار البأس" 

 "أما : اهللا، هذا واضح من قوله لجدعونابنرات و"مالك الرب" هنا هو أحد ظه
، فالمالك ال یرسل األنبیاء أو القضاة من عنده، وال ]١٦-١٤[أرسلتك؟!... إني أكون معك" 

1 Cassian: Conf. 3:4. 
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 ابن اهللا الذي یعلن معیته مع رجال اهللا. وقد ُدعي ابنیقل "أنا أكون معك"، إنما هذه كلمات 
). ٩: ٦٣)، و "مالك الحضرة" (إش ١: ٣اهللا "مالك العهد" (مل 

 أو )غزالة(بن اهللا جالًسا تحت شجرة البطمة في قریة "عفرة" التي تعني اظهر 
، تقع غربي األردن، سكنها األبیعازریون من سبط منسى، ربما كان بها )عفار""ترابي (

 تبعد حوالي ثمانیة أمیال شمالي يالت مقدس (هیكل) قبل أیام اإلسرائیلیین، وهي قریة الطیبة
، وكان Ð "مخطب بشدة" أو "مصارع"اسمه یعني الذي اهللا لجدعون، ابن. ظهر Ïبیسان

 فقد أدوات الدرس بسبب  قدیضرب سنابل الحنطة بالعصا لینتزع منها الحبوب، ربما ألنه ان
هجمات المدیانیین. كان یخبط الحنطة خفیة في معصرة، غالًبا ما كانت في كهف أو 

حال الشعب في ذلك الحین.  كان  هكذا...مغارة، حتى ال یراها المدیانیون وینهبونها
 في جدعون رمًزا للمخلص الحقیقي یسوع المسیح، فقد القدیس أمبروسیوسیرى 

ُوجد جدعون تحت البطمة وكأنه تحت ظالل حكمة الصلیب الخشبة المحییة، وكان جدعون 
 یتنبأ بما یفعله المخلص خالل التجسد العتید أن یتم بطریقة  كانیخبط الحنطة بعصا وكأنه

هي الصلیب الذي یعزل الحنطة عن التبن، القدیس أمبروسیوس سریة. فالعصا في رأي 
بالصلیب یعلن الحق فیظهر القدیسون المختارون المختفون من الذین هم بال نفع بل نفایة. 

الحنطة بالصلیب في الكنیسة الُمختبر (الحنطة) مفرًزا من أعمال اإلنسان العتیق. تظهر 
كما في المعصرة، ألن [الكنیسة هي معصرة الینبوع الدائم الذي یفیض بثمر الكرمة 

]. Ñالسماویة
– داخل كنیسته كما في المعصرة،  هكذا یعمل جدعون الحقیقي – السید المسیح

 ]١١[ه سنابل الحنطة لیفرز الحبوب من التبن، ویهرب الحنطة من المدیانیین بیضرب بصلي
خفیة حتى یقدمها طعاًما! یفرز الرب القدیسین ویخفیهم فیه حتى ال یسلبهم عدو الخیر 

بأعماله الشریرة (المدیانیین)، فیقدمهم للرب طعاًما سماوًیا، أو ثمر حقله السماوي المفرح! 
ین مالك الرب وجدعون، فقد بدأ مالك الرب بالتحیة: بنعود إلى الحوار الذي تم 

 لعل جدعون كان معروًفا بالشجاعة والقوة، إن كان كما .]١٢[الرب معك یا جبار البأس" "
 اهللا اختار .]١٥["  في منسى وأنا األصغر في بیت أبيىها عشیرتي هي الذلیقول هو: "

جدعون الشجاع القوي لئال یظن أحد أن اهللا ال یعمل إالَّ بالضعفاء وقلیلي المواهب... إنه 

1 Mckenzie, P 628. 
2 Strong: Hebrew & Chadee Dict., article 1439. 
3 Caesarius of Arles: Sermon 117: 1; St. Ambrose: On the Holy Spirit 1:1. 
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بكثیر أو قلیل یخلص على كل حال قوًما. لكن فیما هو قوي وشجاع كان یدرك بالمذلة من 
جهة سبطه وعشیرته ومن جهة نفسه، فسبطه هو سبط منسى القلیل العدد والكرامة فهو لیس 
بالسبط البكر جسدًیا كرأوبین وال من سبط الالویین المقدس للرب... الخ، هو نفسه األصغر 

خوته في السن كما في الكرامة. إبین 
كان جدعون رمًزا للسید المسیح "جبار البأس" إذ هو كلمة اهللا القدیر الذي به كان 

كل شيء، القادر أن یقیم من األموات ویخلق من العدم، وبالتجسد صار كمن هو أصغر 
الجمیع، إذ صار عبًدا وخادًما للبشریة، مرذوًال ومهاًنا، یدخل حتى إلى موت الصلیب! 

الرب  قال مالك الرب: " عندماخوته لهذاإكان جدعون أیًضا مملوًءا غیرة من جهة 
أسألك یا سیدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ "، أجاب: "معك یا جبار البأس

وأین كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا، قائلین: ألم یصعدنا الرب من مصر؟! واآلن قد 
 لم یشك في كلمات الرب لكنه في دالة المحبة .]١٣[رفضنا الرب وجعلنا في كف مدیان" 

یعاتب إن كان اهللا معهم، ولم یقل "معي"، إذ ال یستطیع جدعون أن یتذوق معیة اهللا 
الشخصیة بینه وبین اهللا خارج الجماعة المقدسة، فكیف ُیصاب الشعب بهذا كله بواسطة 

 مع آبائه، لكنه یستفسر إن كان اهللا معهم فلماذا ال العجیبةمدیان؟! ال ینكر أعمال اهللا 
یتمتع جیله بما تمتعت به األجیال السابقة؟! حًقا ما أجمل قلب جدعون الحامل للغیرة 

خوته في الرب، فیقف بقلب متسع وبدالة یعاتب الرب نفسه لیغتصب منه إالمتقدة نحو 
مراحمه! 

 بقوتك هذه وخلص إسرائیل من كف اذهبفالتفت إلیه الرب (یهوه) وقال: "
 هنا یتحدث عن مالك الرب أنه یهوه، الذي التفت إلى .]١٤[" مدیان، أما أرسلتك؟!

ع و أن یكون موضاستحقجدعون، فإذ أعلن جدعون غیرته ودخل مع الرب في حوار مفتوح 
التفاته، إذ یفرح الرب بقلب كهذا، فیلتفت لیستخدمه إناًء للبر. لقد سأله أن یذهب بقوته هذه، 

 على قوته الشخصیة... لكن اتكالهربما یقصد بغیرته المقدسة، ولعله أراد توبیخه على 
الواضح من سیاق الحدیث أن الرب یدعوه للعمل، قائالً : "أما أرسلتك؟!" وكأنه یقول: ال 

تخف مما أصابكم فإني أرسلك ألعمل بك كما عملت مع آبائك! وكما سبق فقال لیشوع: 
). ٩، ١: ١"أما أمرتك؟!" (یش 

ضع ال لیعتذر عن العمل وٕانما لیغتصب العمل اإللهي واهنا یقف جدعون في ت
سیدي بماذا أخلص إسرائیل؟! ها عشیرتي هي الذلى في  أسألك یاضع بقوله: "وابروح الت
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عبریة "دوناوي" وهو لقب ل هنا یدعوه "سیدي" وبا.]١٥[ "منسى وأنا األصغر في بیت أبي
خاص باهللا وحده، یعترف جدعون بمذلة عشیرته وبصغره هو شخصًیا. هذا هو منهج كل 
العاملین بالحق في دائرة الرب، إذ یشعرون بضعفهم مع ثقتهم باهللا العامل فیهم یتمتعون 

 فنرى موسى یقول: "من أنا حتى أذهب إلى فرعون، وحتى أخرج بني إسرائیل من .بالقوة
). ١٢: ٣)، فكانت إجابة الرب في الحال: "أنا أكون معك" (خر ١١: ٣مصر؟!" (خر 

بنفس الروح یعلن إشعیاء في بدء عمله النبوي: "ویل لّي إن هلكت، ألني إنسان نجس 
)؛ وأیًضا یقول أرمیا النبي: "آه یا ٥ :٦الشفتین وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین" (إش 
). ٦: ١سید الرب، إني ال أعرف إن أتكلم ألني ولد" (أر 

 بضعفه وعجزه، وجاء الصوت اعترافهإذ تمتع جدعون بالدعوة للعمل بالرغم من 
اإللهي یؤكد معیة الرب له وتقدیم النصرة له، طلب جدعون عالمة من الرب الذي یكلمه، 

 لماذا .]١٧[ "إن كنت قد وجدت نعمة في عینیك فاصنع لّي عالمة إنك أنت تكلمنيقائالً : "
طلب جدعون عالمة لیتأكد إن الذي یحدثه هو الرب؟ لعله استكثر على نفسه أن یرى الرب 
نفسه فحسب ما یحدث حلًما أو خیاًال، أو ألنه استكثر على نفسه أن یتسلم رسالة كهذه فأراد 
التأكد من شخصیة من یحدثه. أما العالمة التي طلبها فهي لیست عمًال خارًقا مجرًدا وٕانما 

أراد تقدیم (منحة) للضیف لیعلن الرب قبوله هذه التقدمة. سأله أن ینتظر حتى یقدم له لحًما 
 الرب أن  مالك(جدي معزي) في سل ومرًقا في قدر وفطیًرا أي خبًزا غیر مختمر. فسأله

یضع اللحم والفطیر على صخرة ویسكب المرق علیهما، إذ مّد مالك الرب طرف العكاز 
الذي بیده صعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم، عندئذ اختفى مالك الرب. 

كانت العالمة أن مالك الرب إنتظر حتى یقدم جدعون التقدمة على الصخرة التي 
قامت بدور المذبح، فأرسل ناًرا لتأكل التقدمة بعد سكب المرق علیها كماء یمنع من 

: ١٨مل  ١؛ ٢٤: ٩)، معلًنا قبوله اإللهي للتقدمة (ال ٣٥ –٣٣: ١٨مل  ١االحتراق (
٣٨  .(

 تفسیًرا روحًیا لهذا اللقاء، إذ یقول: [الصخرة ُتشیر القدیس أمبروسیوسیقدم لنا 
إلى جسد المسیح، إذ مكتوب: "ألنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتهم والصخرة 

)... هنا یعلن بشكل سري أنه عندما یصلب جسد الرب یسوع ٤: ١٠كو  ١كانت المسیح" (
تُنزع خطایا العالم كله، لیس فقط الخطایا الفعلیة وٕانما حتى شهوات الذهن الشریرة. فلحم 

جدي المعزي ُیشیر إلى الخطایا الفعلیة، والمرق یشیر إلى إغراءات الشهوات؛ كما هو 
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). إذ ٤: ١١مكتوب أن الشعب كان یشتهي اللحم فناحوا قائلین: "من یطعمنا لحًما؟!" (عد 
مد المالك العكاز ولمس الصخرة فصدرت منها نار، هذه الحقیقة تعلن أن جسد المسیح 

متلئ بالروح اإللهي یحرق كل خطایا الطبیعة البشریة، لذلك قال الرب: "جئت أللقي ناًرا مال
]. مرة أخرى یقول: [الشجرة التي وقف تحتها المالك والعكاز Ï)٤٩: ١٢على األرض" (لو 

الذي أمسك به یشیران إلى الصلیب. الصخرة التي قدم علیها جدعون المحرقة هي المسیح، 
). جدي المعزي الذي ُذبح ُیشیر ٤: ١٠كو  ١إذ یقول الرسول "والصخرة كانت المسیح" (

إلى الجنس البشري الذي إرتكب الخطیة. كما نفهم حقیقة لمس المالك للصخرة بالعكاز 
وانطالق النار لتأكل جدي الماعز أنه الصلیب الذي لمس الصخرة أي المسیح، فانطلقت 

نار المحبة لتبید خطایا الجنس البشري. حًقا، المسیح – جدعون الحقیقي– یقول عن نفسه 
].  Ð)٤٩: ١٢في اإلنجیل: "جئت أللقي ناًرا على األرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو 

فر غإذ أعلن الرب قبوله تقدمة جدعون، كاشًفا عن سّر الصلیب الذي فیه ت
خطایانا الفعلیة كما شهواتنا الخفیة في إسحقاقات الدم، حیث تنطلق نار الحب اإللهي لتبید 

 هذا اإلنطالق كان بطریقة فائقة ال .]٢١[ذهب مالك الرب عن عینیه" كل ضعف فینا، "
ن أنه ال یقدر بعد ظنستطیع التنبؤ عنها، لكننا نعرف أنها هزت أعماق قلب جدعون حتى 

"  سیدي الرب، ألني رأیت مالك الرب وجًها لوجه یاآهأن یعیش إذ رأى الرب، فقال: "
 .]٢٣[السالم لك، ال تخف، ال تموت" ، لكن الرب أجابه "]٢٢[

خالل اختفاء مالك الرب علم جدعون یقیًنا أنه الرب، وأنه رآه وجها لوجه، فحسب 
أنه لن یعیش، كقول الرب لموسى: "ال تقدر أن ترى وجهي، ألن اإلنسان ال یراني ویعیش" 

). لكن الرب طمأنه، أنه وٕان كان قد رآه إنما من قبیل تنازله اإللهي، كشف له ٢: ٣٣(خر 
 في القدیس یوحنا الذهبي الفمیحتمل حتى ال یموت. وكما یقول  ذاته في رؤیا قدر ما

 على لسان اهللا: [ال أعلن جوهري ذاته، إنما أتنازل (في رؤي) "عدم إدراك طبیعة اهللا "مقاله
].  Ñبسبب ضعف هؤالء الذي یرونني

أمام هذا الحب اإللهي أقام جدعون مذبًحا تذكارًیا للرب، دعاه "یهوه شلوم" أي "اهللا 
 تحیة مجردة وٕانما تسالم"، ألن الرب وهبه السالم، إذ حسب كلماته اإللهیة "سالم لك" لیس

عطیة إلهیة تمأل أعماقه في الداخل، وتمس حیاته بل وحیاة كل الجماعة المقدسة. 

1 Caesarius 117:2. 
2 Ibid. 117:6. 
3 Incomp. Of Cod 5:4. PG 48:740. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


، فیه نلتقي مع جدعون )أبي معین(لیت قلبنا یكون كعفرة األبیعزریین والتي تعني 
بخطایانا الفعلیة وأفكارنا الخفیة على الصخرة لكي بالصلیب یحرقها كما بنار إلهیة، ونسمع 
صوت الرب "سالًما أترك لكم، سالمي أنا أعطیكم، لیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا، ال 

). ولیقم فیه مذبًحا إلهًیا یذكر أعماله الخالصیة ٢٧: ١٤تضطرب قلوبكم وال ترهب" (یو 
على الدوام.  

  هدم مذبح البعل.٤
إذ ظهر اهللا لجدعون، وتقدس الموضع بهذا الظهور لم یكن ممكًنا أن یبقى البعل 

مع الظهور اإللهي، وال أن تقدم محرقات للرب مع ذبائح للبعل، لذلك سأل الرب جدعون أن 
ده للذبح قرباًنا للبعل، وأن یهدم مذبح البعل (الشمس) بیتصرف في الثور الذي كان أبوه یع

الذي أقامه والده، ویقطع الساریة التي عنده وهي عمود خشبي یقام في موضع مرتفع عنده 
تقدم العبادة للبعل والعشتاروت زوجته، كما أمره بتقدیم ثور إبن سبع سنوات بإسم الرب بعد 

أن یبني مذبًحا للرب، وأن یستخدم خشب الساریة وقوًدا للمحرقة. 
لم یكن هذا األمر اإللهي تصریًحا لممارسة العمل الكهنوتي على مستوى 

الجماعة، فهو لیس من سبط الوي الذي كانوا في الغالب هاربین من الضیق غیر قادرین 
على ممارسة العبادة العامة بطقوسها السلیمة. وال قدم المحرقة عند خیمة اإلجتماع في 

شیلوه... وٕانما كان هذا األمر یمثل عمًال فردًیا إستثنائًیا، غایته إذالل البعل والعشتاروت، 
خاصة أنه استخدم خشب الساریة التي حطمها جدعون وقوًدا للمحرقة عوض النار 

المقدسة. 
 عمل نبوي وسّر القدیس أمبروسیوسومن جهة أخرى فإن هذا العمل كما یقول 

 لذلك أطاع  العتیدسماوي عتیًدا أن یتم، إذ یقول: [الحظ الرجل الحكیم النبوي السّر السماوي
كلمات الوحي وقتل الثور الذي وضعه أبوه بجوار الوثن، مقدًما ثوًرا آخر إبن سبع سنوات 

ذبیحة للرب. بهذا العمل أظهر بوضوح شدید أنه بمجئ الرب تبطل كل الذبائح الوثنیة 
وتبقى ذبیحة آالم الرب ُتقدم اهللا كعمل تقوى للشعب. حًقا كان هذا الثور رمًزا للمسیح، لذلك 
كان إبن سبع سنوات، إذ في المسیح یحل ملء الفضائل السبع الروحیة كقول إشعیاء. لقد 

ُقدم المسیح مرة في رمز جدي معزي، وأخرى كغنمة، وأیًضا كثور. كجدي معزي بكونه 
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ذبیحة عن الخطایا، وكغنمة ألنه كان ذبیًحا باختیاره (الوداعة)، وكثور بكونه تقدمة بال 
]. Ïعیب. هكذا سبق فرأى جدعون السرّ 

  هیاج المدینة علیه.٥
"فأخذ جدعون عشرة رجال من عبیده وعمل كما كلمه الرب، وٕاذ كان یخاف من 

 نهاًرا فعمله لیالً ... فقال أهل المدینة لیوآش: أخرج  ذلكبیت أبیه وأهل المدینة أن یعمل
.  ]٣٠، ٢٧[إبنك لكي یموت، ألنه هدم مذبح البعل وقطع الساریة التي عنده" 

 ،دو أن یوآش كان منخرًطا في عبادة البعل بینما كان إبنه مقاوًما لهذا العملبي
وكان هذا سبًبا في اعتزال اإلبن عن أبیه، فكان له عبیده الخاصین به، إختار منهم عشرة 
رجال، ربما أكثرهم غیرة على عبادة اهللا الحّي، فقام جدعون وعبیده بالعمل لیًال خوًفا من 

بیت أبیه األبیعزریین الذین تركوا عبادة اهللا وانحرفوا إلى عبادة الوثن، ومن أهل المدینة ربما 
یقصد الكنعانیین الذین كانوا یقطنونها قبًال وبقوا مع األبیعزریین.  

من هم هؤالء العبید العشرة إّال الناموس بوصایاه العشرة، فقد أرسله الرب خادًما 
لإلنسان، یقوده إلى هدم مذبح الشر الداخلي والتمتع بذبیحة الصلیب المحییة. أما بیت األب 

أعلنه السید المسیح أن أعداء اإلنسان أهل بیته. أشد المقاومین  وأهل المدینة فیمثلون ما
" أو egoلإلنسان شهوات جسده وانحالل فكره وانحراف مشاعره، أما أخطر عدو فهو "األنا 

الذات البشریة، التي تربض داخل اإلنسان لتقتل فیه كل فكر روحي حيّ . 
لنتمسك إذن بالناموس الروحي في المسیح یسوع كعشرة رجال، ولنعمل بالرب 

بالرغم من كل مقاومة داخلیة في الجسد أو الفكر أو األحاسیس حتى ُتصلب الذات ویتجلى 
الرب نفسه فینا كما في مذبحه أو هیكله السماوي. 

نعود إلى جدعون لنجد أهل المدینة یبكرون، ربما لیعبدوا البعل عند شروق 
حدث إللههم ثاروا على جدعون، ربما لعلمهم أنه  الشمس، بكونه إله الشمس وٕاذ رأوا ما

الرجل الغیور ضد الوثنیة، ولما سألوا أباه أن یقتلوه، تأثر األب بشجاعة إبنه فوقف مستهزًئا 
أنتم تقاتلون للبعل أم تخلصونه... إن كان إلًها فلیقاتل لنفسه ألن مذبحه قد بهم، قائالً : "

. إذ أخذ جدعون خطوة أیجابیة في دحض الشر، تشددت النفوس الضعیفة ]٣١[" ُهدم
كنفس أبیه، وأدرك البعض بطالن العبادة الوثنیة العاجزة. وقد دعا یوآش هذا الیوم "یربعل" 

1 Caesarius 117:3. 
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: [ألن یربعل تعني كرسي الحكم یریناؤسإالقدیس  أو كما یقول )یحارب البعل(التي تعنى 
]. Ïعلى البعل

  جدعون وجّزة الصوف.٦
، ]٣3[ المدیانیون والعمالقة وبنو المشرق لمحاربة إسرائیل في وادي یزرعیل اجتمع

ویعتبر هذا الوادي في قلب فلسطین لهذا كثیًرا ما كان موقًعا للمعارك. یمتد هذا الوادي من 
جبل الكرمل إلى وادي األردن، یعبر أحد فروعه بین جبل تابور وتل موره وآخر بین تل 

 عن مدینة كانت ذات شأن، حالًیا هي قریة االسمموره وجبل جلبوع. وقد حمل الوادي هذا 
زرعین، ویسمى الوادي حالًیا مرج إبن عامر. 

 األمم ونزولهم للحرب ضرب بالبوق بعد أن لبسه روح اجتماعإذ رأى جدعون 
الرب، فاختفى جدعون في الرب كما یختفي الجسد في الثوب، وصار أداة لتحقیق غایة 

 وراءه للحرب، األمر الذي اجتمعواإلهیة. والعجیب أن قومه الذین كان یخشاهم (أبیعزر) 
س بحدث فجأة بقوة ال عن تأثیر جدعون علیهم وٕانما بال شك هو عمل روح الرب الذي ل

. جدعون، محوًال المقاومین إلى مجاهدین معه
هذه صورة حیة تقویة یختبرها المؤمن حین یسلك بروح الرب الذي تمتع به خالل 

یتجاوب معه یحول اهللا الجسد الذي كان مقاوًما بشهواته  سري المعمودیة والمیرون، فبقدر ما
إلى أداة مقدسة تعمل بكل طاقاتها وأحاسیسها لحساب مجد اهللا، متناغمة مع النفوس 

المقدسة ومتجاوبة مع عمل روح اهللا.  
تشجع جدعون إذ رأى عشیرته تتحول هكذا سریًعا فدعا بقیة السبط كله "جمیع 

 أخرى كأشیر وزبولون ونفتالي... والعجیب أن أشیر ألسباط  رسالً ، كما أرسل]٣٥[منسى" 
) جاء مع جدعون یشترك مع ١٧: ٥الذي خذل دبورة ولم یشترك معها في مقاومة سیسرا (

كأن ضعف اإلنسان في المعركة الروحیة ال یعني االستمرار في وجبابرة زبولون ونفتالي. 
االستسالم، فمن كان خائًرا من قبل وغیر نافع للخدمة قد یصیر جبار بأس في الروح. لذا 
فالقائد الروحي الحق ال یعتمد على الناجحین في جهادهم الروحي وحدهم وٕانما یسند حتى 
الذین سبقوا ففشلوا لعله بروح الرب یقیمهم ویكونون قادة روحیین لهم عملهم وفاعلیتهم في 

ملكوت اهللا.  

1 Fragments of Lost Writings 17. 
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ضع سأله أن یكون وااآلن یطلب جدعون من الرب عالمة لیخرج للحرب؛ في ت
طّل على جزة صوف یضعها في البیدر بینما تكون األرض كلها جافة، فتحقق له ذلك حتى 

عصر الجزة فمألت قصعة ماء. وبتذلٍل سأله عالمة أخرى أن تكون الجزة جافة تماًما 
واألرض بها طلّ . وكان لهاتین العالمتین مفهوًما روحًیا عّبر عنه كثیر من اآلباء: 

: [الندى الذي على الجزة هو اإلیمان الذي كان في القدیس أمبروسیوسیقول 
الیهودیة، ألن كلمة اهللا تنزل كندى. یقول موسى: "لیهطل كمطر تعلیمي ویقطر كالندى 

). هكذا عندما كان العالم كله جاًفا بسبب حرارة الخزعبالت التي لألمم ٢: ٣٢كالمي" (تث 
غیر المثمرة، كان ندى االفتقاد السماوي ینزل على الجزة، أي في الیهودیة. ولكن بعد أن 

) – حتى كما أظن قد ُرمز إلیها بجزة ٢٤: ١٥رفضت "خراف إسرائیل الضالة" (مت 
 وتحول المجرى اإللهي ، في قلوب الیهود جف ندى اإلیمان الحیةهالصوف – ینبوع المیا

 فإن العالم كله اآلن مرطب بندى اإلیمان أما الیهود فحطموا ،إلى قلوب األمم. لهذا السبب
هم ومرشدیهم. ال عجب إن كانوا اآلن یخضعون لجفاف عدم اإلیمان، فقد حرمهم ءأنبیا

أوصي الغیم إن ال یمطر (على ذلك الكرم)  "الرب اإلله من مطر األنبیاء المستمر، قائالً :
). مكّرم هو مطر السحابة النبویة، وكما قال داود: "ینزل مثل المطر على ٦: ٥مطًرا" (إش 

). لقد وعدتنا الكتب المقدسة بهذا ٦: ٧٢الجزاز ومثل الغیوث الذارفة على األرض" (مز 
 ربنا ومخلصنا بندى الروح اإللهي. وقد يءالمطر أن ینزل على العالم كله ویرویه عند مج

جاء الندى بالفعل، وأیًضا المطر. جاء الرب ومعه األمطار السماویة. لهذا من كان عطشاًنا 
قبل فلیأِت اآلن لیشرب من الروح اإللهي الداخلي. هذا هو ما سبق فرآه جدعون، أن من 

]. مرة أخرى یقول: [أخیًرا Ïقبائل األمم تشرب باإلیمان الثمین من الندى السماوي الحقیقي
على كل األرض كما في البیدر ارتوت الكنیسة بندى النعمة الروحیة بینما بقي المجمع 

.] Ðیابًسا وجاًفا من كل رطوبة كلمة اهللا ومطرها
: [نزل المسیح نفسه كمطر على الجزة بینما كانت القدیس أغسطینوسیقول 

: ١٥األرض جافة، وذلك عندما قال: "لم ُأرسل إّال إلى خراف بیت إسرائیل الضالة" (مت 
٢٤(Ñ  .[

1 Caesarius 117:4. 
2 Ibid. 177: 6 (See Conc. Widows 3). 
3 On Ps 72. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

: [عندما كانت جزة الیهودیة جافة بالرغم من أن كل العالم القدیس چیرومیقول 
) وجلسوا ٢٩: ١٣كان رطًبا بندى السماء، وعندما جاء كثیرون من المشارق والمغارب (لو 

 اسمه)، عندئذ توقفت معرفة اهللا عن یهوذا وعن أن یكون ٢٢: ١٦براهیم (لو إفي حضن 
) فقد بلغ صوت الرسل إلى كل األمم وأقوالهم إلى ١: ٧٦عظیًما في إسرائیل وحدها (مز 

.] Ï)٤: ١٩أقاصي المسكونة (مز 
: [هكذا أشار (جدعون) أنه ال یعود یكون للیهود الروح ریناؤسيالقدیس إیقول 

)، فالندى إنما هو ٦: ٥القدس من اهللا، كقول إشعیاء: أوصى الغیم أن ال یمطر مطًرا" (إش 
] .Ðروح اهللا... منتشًرا في كل األرض

 على تحقیق هذه العالمة في البیدر (مكان جمع القدیس أمبروسیوسیعلق 
الحنطة) قائالً : [لم یضع جدعون الجزة بغیر مباالة في حقل أو حدیقة إنما وضعها في 

)، ألنه ٢: ١٠البیدر حیث یوجد محصول الحنطة، "فالحصاد كثیر والفعلة قلیلون" (لو 
]. وكما یعلق أیًضا Ñخالل اإلیمان بالرب یوجد حصاد مثمر للفضائل في الكنیسة العتیدة

 إنما تركه ،على الماء الذي بالجزة، إذ مأل قصعة لم یستخدمه جدعون في غسل األرجل
 . Ò)٢٨: ٢٠للسید المسیح الذي وحده جاء ال لكي ُیخدم بل لكي یخدم (مت 

1 Ep. 58:3 
2 Adv. Haer 3:17:3. 
3 Caesarius 117:5. 
4 Ibid. 
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 األصحاح السابع

جدعون والمدیانیون 
اطمأن جدعون لمعیة اهللا له، فبكر في محاربة المدیانیین: 

 ].٨-١[ اهللا یخلص بالقلیل  .١
 ].١٨-٩ [ جدعون كرغیف شعیر .٢
 ].٢٣-١٩[ هزیمة المدیانیین  .٣
]. ٢٥-٢٤ [ القبض على غراب وذئب .٤

  اهللا یخلص بالقلیل.١ 
 ببكر جدعون ومعه الشعب إلى عین حرود بینما كان جیش المدیانیین الذي ُقّدَر 

 ألًفا من رجال الحرب عند تل مورة في الوادي. ١٣٥
، یبدو أنه ُدعي هكذا بسبب ما حّل بجیش )ارتعاد("حرود" كلمة عبریة تعني 

. ُیقال أنها "عین جلود" أو "عین ]٢٢– ١٩[المدیانیین من رعدة واضطراب في هذه المعركة 
 خالل خطأ في السمع والنطق؛ تقع شمالي غرب جبل جلبوع أو "حرود"ن مجالوت" ُحرفت 

زرعیل وبالقرب من بیسان. أما تل مورة فیبعد حوالي يجبل جلعاد، نحو میل شرق جنوبي 
 قدًما عن سطح البحر، وهو ١٨١٥ ارتفاعه ىأربعة أمیال من العین، ویسمى جبل الدوح

بین جبل تابور (الطور) شماًال وجلبوع (جبل فرقوع أو فقوعة) جنوًبا. أما كلمة "مورة" 
. )معلم(فكنعانیة تعني 

ن تل م  والكنعانیونكانت المعركة في الوادي حیث جاء جدعون من عین حرود
 جدعون إلى هذه العین لم یكن بال معنى، فسّر النصرة هي اإلمكانیات يءمورة، ولعل مج

اإللهیة التي یتمتع بها المؤمن خالل ینبوع المعمودیة التي دعیت بحرود (إرتعاد) ألنها تمثل 
رعًبا إلبلیس. وقد جاءت جمیع لیتورچیات الكنیسة األولى تحمل خطین إساسیین هما جحد 

: [في الكنیسة العالمة ترتلیانالشیطان بكل طاقاته والتمتع بإمكانیات الثالوث القدوس. یقول 
القدیس كیرلس  ویقول .]Ïتحت ید األسقف نشهد أننا نجحد الشیطان وكل موكبه ومالئكته

: [بعد ذلك ُتمسحون على صدوركم لكي تلبسوا درع العدل وتثبتو ضد حیل األورشلیمي

1 Chaplet 3. 
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ن المسیح بعد المعمودیة وحلول الروح القدس خرج وحارب المعاند، هكذا أالشیطان. وكما 
أنتم أیًضا بعد المعمودیة المقدسة والمسحة السریة تثبتون ضد القوة المضادة، البسین سالح 

بون قائلین مع الرسول: "إني أستطیع كل شيء في المسیح الذي رالروح القدس الكامل، وتحا
]. Ï)١٣: ٤یقویني" (في 

 ألًفا، وقد اسكتثره الرب جًدا، ٣٢كان عدد الشعب الذي خرج مع جدعون حوالي 
 مع أنه عدد قلیل جًدا بالنسبة .]٢[لئال یفتخر علّي إسرائیل قائًال یدي خلصتني" قائالً : "

لجیش المدیانیین، لكن اهللا أراد تأكید النصرة ال بكثرة العدد وٕانما بعمله اإللهي في القلوب 
].  Ð: [اهللا ال ُیسر بالعددالنیسي القدیس غریغوریوسالنقیة. وكما یقول 

من كان خائًفا ومرتعًدا فلیرجع  في آذان الشعب: "المناداةأول عمل قام به هو 
 عشرة آالف. لألسف ىلًفا وبقأ، وبالفعل رجع إثنان وعشرون ]٣[" وینصرف من جبل جلعاد

كان الخائفون أكثر من ثلثي الجیش، هؤالء یمثلون عدًدا لیس بال نفع فحسب وٕانما بخوفهم 
ورعدتهم یفسدون القلة الشجاعة. وكما جاء في سفر التثنیة: "من هو الرجل الخائف 

). ٨: ٢٠والضعیف القلب لیذهب ویرجع إلى بیته لئال تذوب قلوب إخوته مثل قلبه" (تث 
، طالًبا منه أن ]٤[" لم یزل الشعب كثیًرالم یكتِف الرب بهذه التصفیة، إذ یقول: "

ینزل بهم إلى الماء، لیفرز من یلغ بلسانه من الماء كما یلغ الكلب عن الذین یجثون على 
ركبهم للشرب، فكان عدد الذین ولغوا بیدهم إلى فمهم فهم ثالثمائة رجل، هؤالء هم الذین 
استخدمهم في الحرب، أما بقیة الشعب فرجع كل واحد إلى مكانه. یرى البعض في الذین 
أخذوا الماء في أیدیهم ولغوا بفمهم أكثر ضبًطا ألنفسهم من الذین شربوا من العین مباشرة 
وكأن اهللا انتقى ضابطي أنفسهم للعمل بهم. وكأن اهللا یعمل بالقلة القلیلة جًدا لیحارب بهم 

عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة  من كانوا كالجراد في الكثرة وجمالهم ال
]١٢[ .

" T یشیر إلى الصلیب، ألن حرف "٣٠٠ أن رقم Ðالقدیس أغسطینوسویرى 
 القدیس أمبروسیوس في الیونانیة. ویقدم لنا ٣٠٠الذي یحمل شكل الصلیب یشیر إلى رقم 

 رجًال للمعركة لكي یظهر أن العالم كان یجب ٣٠٠ذات التفسیر إذ یقول: [اختار جدعون 

1 Myst. Hom. 3:4. 
2 The Last Farewell 7. 
3 On Ps. 68 
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أن یتحرر من هجمات العدو الخطیرة بسر الصلیب، ال خالل الجماهیر الغفیرة، فإن حرف 
"T ویحمل شكل الصلیب٣٠٠" في الیونانیة یستخدم لرقم Ï .[

ینطلق حاملوا الصلیب (الثالثمائة) للجهاد الروحي تحت قیادة جدعون الحقیقي، 
أما الجمهور الغفیر فیرجع كل واحد إلى مكانه أو إلى "األنا"، إذ ال یصلح للعمل الروحي. 

بمعنى آخر من ال یحمل سّر الصلیب في حیاته إنما یتقوقع حول الذات، لیعمل ال لحساب 
اهللا بل لحساب ذاته. 

حمل هؤالء الرجال في أیدیهم زاًدا مع أبواقهم، وجاء في الترجمة السبعینیة أنهم 
 أي من الباقین الراجعین إلى خیامهم... ولعل هذا الزاد ،أخذوا الزاد واألبواق من الشعب

ُیشیر إلى اإلیمان، واألبواق ُتشیر إلى كلمة اهللا، فإننا ال نستطیع أن ننزل إلى المعركة 
الروحیة ضد إبلیس وكل أعماله إّال باإلیمان والتمسك بكلمة اهللا، وكما یقول المرتل: "أتكلم 

، ٤٦: ١١٩بشهادتك قدام ملوك وال أخزى... لك أنا فخلصني ألني طلبت وصایاك" (مز 
٩٤ .(

  جدعون كرغیف شعیر.٢
عه من حوالي م شخًصا فقط للعمل ٣٠٠لم یكن هیًنا أن یرى جدعون اهللا یفرز له 

 ألًفا من رجال الحرب، خاصة وأن الحرب ستكون في السهل حیث ١٣٥ ألف، لیحارب ٣٢
وجد حصون طبیعیة أو مغایر تمنع سهام العدو، هذا مع قلة اإلمكانیات أو العدة تال 

لدیهم خالل سبع سنوات االستعباد.  كان الحربیة بسبب سلب المدیانیین ونهب كل ما
باإلضافه إلى هذا لم یتدرب رجاله على الحرب سنوات طویلة، فال یحملون خبرة. بمعنى 

آخر كان جدعون یقود رجاًال قلیلي العدد، ومسلوبي العدة، وبال خبرة وال حصون؛ لكن كان 
معه الرب یهبه وعًدا بالنصرة. ولكي یثبت إیمانه سأله أن ینزل مع "فوره" غالمه أو خادمه، 

 أي إلى ]١١[وربما كان حامل سالحه، متنكرین وسط محلة المدیانیین، إلى آخر المتجهزین 
 آخر صفوف جیشهم المتهیئ للحرب، لیسمع بنفسه ویلمس الرعب الحاّل وسطهم من جهته. 
هناك سمع وسط األعداء رجًال یخبر صاحبه أنه رأى في حلم "رغیف خبز شعیر" 
یتدحرج في محلة المدیانیین ویجئ إلى الخیمة لیضربها فتسقط، ویقلبها إلى فوق، كما سمع 

1 Caesarius Ser. 117:3. 
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لیس ذلك إّال سیف جدعون جدعون تفسیر الحلم من مدیاني آخر إذ یقول لمن هذا الحلم: "
. ]١٤[" بن یوآش رجل إسرائیل، قد دفع اهللا إلى یده المدیانیین وكل الجیش

الشعیر هو أرخص أنواع الخبز في فلسطین، یأكله الفقراء وُیقدم للحیوانات، وكأن 
اهللا یعلن حتى للعدو، أنه یحطم المدیانیین بجدعون الذي یبدو في الضعف والفقر كرغیف 
من الشعیر بال ثمن! كنا نتوقع أن یرى العدو صخًرا یتدحرج إلى الوادي فیحطم من ینزل 
إلیه، أما رغیف خبز الشعیر یتدحرج فیحطم الخیمة الملوكیة ویقلبها رأًسا على عقب فهذا 

كما فسر المدیاني نفسه أنه عمل إلهي. 
في وقد الضیق، ال یختبر المؤمنون وحدهم عمل اهللا معهم خالل تعزیاته السماویة 

الفائقة، إنما یقف حتى المقاومین مندهشین أمام عمل اهللا بأوالده الذین یظهرون كرغیف 
خبز من الشعیر! 

  هزیمة المدیانیین.٣
إن كان اهللا یستخدم أقل القلیل لیعلن فضل القوة هللا ال منا لكنه یقدس العمل 

قر من الحكمة البشریة، وال یتجاهل الطاقات والمواهب. ففي حرب جدعون  اإلنساني، وال یحَّ
 رجًال فقط للعمل لكنه وهب جدعون حكمة للعمل ٣٠٠ضد المدیانیین إن كان قد أفرز 

وتدبیًرا حسًنا، إذ قّسم الثالثمائة إلى ثالثة أقسام، كل قسم یحتل موقًعا في جانب من جوانب 
المحلة حول المدیانیین، وجاء الكل لیًال في الهزیع الثاني حیث كان اللیل عند الیهود ینقسم 

 ساعات یبدأ القسم األول بالساعة السادسة مساءً . وقد حمل كل ٤إلى ثالثة أقسام كل قسم 
رجل بوًقا ومعه جرة ومصباح. وفي اللیل إذ كان الجیش المدیاني في أغلبیته نائًما عدا 

كل جانب دفعة واحدة، كما كسّر الرجال الجرار  بعض الحراس، فوجئوا بأصوات أبواق من
ربما كل إنسان كسر جرته في جرة أخیه فأحدثت أصواًتا كأن العدد الحربیة قد تشابكت مًعا، 

 ُبعد... هذا كله جعل جنود المدیانیین یقومون فجأة منهذا مع وجود المصابیح أو المشاعل 
ویظن كل واحد أن المعركة قد دارت وتشابك الجیشان مًعا، فصاروا یضربون بعضهم بعًضا 

قف رجال جدعون وبالسیوف إذ حسب كل منهم في الظلمة أن زمیله من الجیش المضاد. و
كل واحد في مكانه بینما دارت المعركة بین المدیانیین وهم ال یدرون أنهم یقاتلون أنفسهم 

بأنفسهم. 
تطلع المدیانیون إلى بعید فرأوا رجال جدعون بمصابیحهم من كل جانب عن ُبعد 

فحسبوا إمدادات جدیدة غیر التي بینهم تقاتلهم، فاضطروا وسط الظالم أن یتركوا المحلة 
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 حیث وجدت أشجار )بیت السنطة( أو "بیت هشطة" التي تعني ]٢٢[ویهربوا إلى بیت شطة 
السنط، وهو موقع بین وادي یزرعیل وزراح في وادي األردن. 

 أفرایم في غور األردن، اسمها یعني  سهلومن بیت شطة هربوا إلى صردة في
، حالًیا ربما مدینة "صرتان" في وادي األردن. )َبْرد( أو )مبرد(

، )حقل الرقص(ومن هناك هربوا إلى حافة آبل محولة أي حدودها، إسمها یعني 
وتعرف حالًیا بتل المقلب بوادي األردن، وٕان كان البعض یرى أنها كانت غربي األردن على 

 میًال جنوبي بیت شعان. ١٢ُبعد 
ومن حافة آبل محولة ذهبوا إلى طباه، وهي رأس أبو طابات. وكأن العدو كان 
هارًبا بال مطاردة، ألن الرب نفسه كان یرعبهم، أو بمعنى آخر سلمهم ألعمالهم الشریرة 

التي تفقدهم سالمهم واستقرارهم لیعیشوا هاربین بال توقف. وكما یقول الحكیم: "الشریر ُیطرد 
). هكذا یهرب الشریر تارة إلى ١: ٢٨ یهرب وال طارد" (أم یر)، "الشر٣٢: ١٤بشره" (أم 

بیت هشطة أي بیت السنط لعله یقدر أن یستظل تحت اإلشجار كأبویه آدم وحواء الهاربین 
من وجه اهللا، وأخرى ینطلق إلى صردة أي البرد الذي یحطم فیه كل حرارة روح، ومرة ثالثة 

 بیت الرقص لعل خالعة هذا العالم وملذاته تقدر  حافةي إلىأ  حودةینطلق إلى حافة آبل
أن تهبه فرًحا وسالًما... ولكنه في هذا كله یكون كطرید بال راحة، إذ هو بعید عن اهللا نفسه 

واهب السالم ومصدر الراحة الحقیقیة. 
والعجیب أنه وسط هذا الرعب الذي حل بالمدیانیین وهروبهم بال وعي من موقع 
 هإلى آخر طلب جدعون من ساكني جبل أفرایم أن ینطلقوا لیستولوا على كل مخاوض المیا

 أو )بیت بور(من منطقة المدیانیین حتى یبلغوا إلى بیت بارة إلى األردن. و"بیت بارة" تعني 
 میًال شمال شرقي أورشلیم، غالًبا هي ٣٠بیت األراضي غیر الصالحة للزراعة، تبعد حوالي 

 هبیت عبرة (بیت العبور أو الخوض) أو جنوبها قلیالً . وكان القصد من اإلستیالء على المیا
تحطیم المدیانیین تماًما ومنعهم من الهروب.  
 إلى عطایا اهللا ونعمه، ه؟ ربما تشیر المیاهماذا یعني حرمان المدیانیین من المیا

فإن كان إبلیس قد استخدم حتى عطایا اهللا لنا ومواهبنا وطاقاتنا التي خلقها اهللا فینا لحساب 
شره (أي شر إبلیس)، فإننا إذ نرجع إلى الرب ننسحب من العدو بكل طاقاتنا ومواهبنا، فال 

یكون له فینا موضع، وال یعود یجد في طاقاتنا آالت تعمل لحسابه بفكره الشریر. وهكذا 
یهلك العدو تماًما بالنسبة لنا، وال تكون له رجعة إلینا وال مطمع فینا. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


  القبض على غراب وذئب.٤
"وأمسكوا أمیري المدیانیین غراًبا وذئًبا، وقتلوا غراًبا على صخرة غراب، وذئًبا في 

معصرة ذئب، وتبعوا المدیانیین، وأتوا برأسي غراب وذئب إلى جدعون من عبر األردن" 
]٢٥[ .

 وٕانما قتلوا إمیریهم غراًبا وذئًبا، هلم یقف األمر عند حرمان المدیانیین من المیا
وأتوا برأسیهما إلى جدعون بعد أن تبعوا المدیانیین في هروبهم، وقد ُدعیت الصخرة التي ُقتل 

علیها غراب بصخرة غراب، والمعصرة التي ُقتل فیها ذئب بمعصرة ذئب. 
إن كانت الحمامة ُتشیر إلى الروح القدس كما إلى الكنیسة المنقادة بالروح القدس، 

فالغراب ُیشیر إلى الروح الشریر كما إلى مملكة إبلیس. ففي قصة نوح إنطلق الغراب من 
الفلك لیعیش على الجثث المیتة، بال عودة إلى نوح، وكأنه بالروح الشریر الذي إنحدر من 
مركزه السماوي ونزل لیعیش على الفساد، ینتقل من جثة إلى جثة، متهلًال بموت اآلخرین 
وفسادهم. وما یفعله الروح الشریر إنما یسكبه في حیاة األشرار الحاملین سماته والسالكین 

بفكره الدنس. 
وكما یشیر الحمل إلى السید المسیح وٕالى كل مؤمن اتحد به، هكذا یشیر الذئب 

إلى عدو الخیر إبلیس الذي في طبعه الشراسة واالفتراس، ساكًبا من هذا الروح على تابعیه، 
یفترسون الحمالن الودیعة بال ذنب. 

بمعنى آخر فإن غراًبا وذئًبا أمیري المدیانیین یشیران إلى عدو الخیر إبلیس من 
جهة حبه للفساد (الغراب) واإلفتراس (الذئب)، لكننا إذ نرتبط بجدعون الحقیقي ربنا یسوع 

ل فینا غراًبا تالمسیح، نقتل في داخلنا كل شوق للدنس وكل میل للعنف واالفتراس، وكأننا نق
وذئًبا. 

والعجیب أن غراًبا وذئًبا قد ُقتال على صخرة وفي معصرة على التوالي، فإن كانت 
) والمعصرة ُتشیر إلى الكنیسة ٤: ١٠كو  ١الصخرة ُتشیر إلى السید المسیح كقول الرسول (

فإن عدو الخیر إبلیس بكل فساده وعنفه یفقد حیاته وكیانه خالل إتحادنا بالسید المسیح 
صخرتنا، وعضویتنا الروحیة في الكنیسة.  

في ختام هذه المعركة التي فیها غلب جدعون ورجاله غراًبا وذئًبا ورجالهما 
نستطیع أن نقول بین سّر القوة یكمن في الطریق الروحي الذي إنتهجه جدعون من جوانب 

عدیدة:  
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: كان رجاله ثالثمائة نسمة، وكما قلنا أعلنوا بهذا أنهم حاملوا الصلیب. أوالً 
: انقسموا إلى ثالث فرق تعمل في وقت واحد وبروح واحدة تحت قیادة ثانًیا

 یشیر إلى القیامة بعد الدفن في ٣جدعون، وكأنهم بالكنیسة الحاملة سمة القیامة، ألن رقم 
. Ïالقبر مع السید المسیح

: حمل كل رجل بوًقا وهو كلمة اهللا المنذرة للنفس، وجراًرا تنكسر هي األجساد ثالثًا
عن شهواتها لتتقدس في الرب، ومصباًحا هو عمل نعمة اهللا التي  المتنسكة خالل إماتتها
تهب النفس إستنارة. 

: قتلهم لغراب وذئب أي رفضهم لروح الفساد والشراسة. رابًعا
هذا هو طریق الغلبة الروحیة تحت قیادة السید المسیح – جدعون الحقیقي – 

واهب النصرة.  
  

Ï ٢: ٣ راجع تفسیر یشوع .
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 صحاح الثامن ألا

قتل زبح وصلمناع 
 بروح االتضاع كسب جدعون رجال أفرایم الثائرین، وبروح الجهاد انطلق لیأتي 

بملكي مدیان زبح وصلمناع لیقتلهما.  

.  ]3-1  [ مصالحة رجال أفرایم .1
.  ]9-4  [ موقف سكوت وفنائیل .2
.  ]21-10  [ قتل ملكّي مدیان .3
.  ]28-22  [ صنع أفود ذهبیة .4
.  ]35-29   [موت جدعون . 5

 :  مصالحة رجال أفرایم.1
كان سبط أفرایم له قوته بین األسباط، ویحتل أفضل أراضي المیعاد، حتى عندما 

). كان ٢٠، ١٨، ٩: 31 رإ مملكتین دعیت األسباط العشرة بأفرایم ( إلىانقسمت إسرائیل
هذا السبط یتوقع طلبه من جدعون عند قیامه بالمعركة ضد المدیانیین، وٕاذ لم یفعل هذا 

. وقد ظهرت قدرة جدعون القیادیة الحكیمة في مواجهة هذا الموقف ]1[خاصمه بشدة 
بلطف شدید واتضاع امتص غضبهم، فقد استغل قتلهم ألمیري مدیان غراب وذئب وقال 

 من قطاف أبیعزر؟! لیدكم دفع اماذا فعلت اآلن نظیركم؟! ألیست خصاصة أفرایم خیرً لهم: "
.  ]٣-٢[اهللا أمیري المدیانیین غراًبا وذئًبا. وماذا قدرت أن أعمل نظیركم؟!" 

في اتضاع أعلن أن ما یبقى في كرم أفرایم (الخصاصة) لهو أفضل مما یقطف 
من كرم عشیرته "أبیعزر"، وٕاذ مدحهم على إتیانهم برأس األمیرین أي القائدین المدیانیین 

).  ١ :15 "الجواب اللین یصرف الغضب" (أم :ارتخت روحهم عنه. وكما یقول الكتاب
 سنوات ولم یتحرك 7كان یمكن لجدعون أن یوبخهم ألن المدیانیین استعبدوهم 

منهم أحد، لكنه كقائد حكیم أبرز فیهم الجانب الطیب، موضًحا أن ما عمله لم یكن إالَّ 
استعداًدا للمعركة وأما هم فقاموا بالعمل الالئق بكرامتهم وعظمتهم، فكسبهم في صفة عوض 

أن یخسرهم كأعداء یقاومونه. لقد حسب أفرایم صغیر النفس محتاًجا إلى كلمة تشجیع ال 
إلى مقاومة وتوبیخ! 
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 :  موقف سكوت وفنائیل.2
 إذ الحق اإلعیاء رجال جدعون خالل مطاردتهم للمدیانیین، سأل جدعون أهل 
سكوت أمًرا ال یكلفهم شیًئا أالَّ وهو القلیل من الخبز لهؤالء الرجال القلیلین الذین یحاربون 

العدو لحساب كل الجماعة، خاصة وأنهم لم یتوقفوا عن الجهاد بل هم سائرون لإلتیان 
برأسي ملكي مدیان زبح وصلمناع. كان یلیق بأهل سكوت أن یحاربوا مع جدعون للتحرر 
 زمن عبودیة المدیانیین فإذ لم یكن لدیهم اإلیمان الكافي لهذا العمل فال أقل من تقدیم الخب

 أكثر سوًءا من رجال أفرایم ألنهم باردون في مشاعرهم، مستسلمون  كانواله ولجنوده. هؤالء
للعبودیة، ومثبطون لهمم العاملین، فكانوا أخطر من األعداء أنفسهم. لم یتوقفوا عند عدم 

هل أیدي زبح وصلمناع العطاء وٕانما في سخریة حاولوا تثبیط هممهم بقول رؤسائهم له: "
. ]6[بیدك اآلن حتى نعطي جندك خبزا؟!" 

، وهو موضع شرقي األردن وشمال یبوق، موقعه اآلن تل )مظاالً ( "سكوت" تعني 
 أمیال شرقي األردن. 4یبوق (نهر الزرقاء) على بعد الأخصاص غربي دیر علة بالقرب من 

 :33 وقد حملت اسمه "سكوت" بعد أن أقام یعقوب فیه مظالت له ولبنیه ولمواشیه (تك
  .)، وهو من نصیب سبط جاد17

"لذلك عندما یدفع الرب زبح اضطر جدعون أن یهدد أهل سكوت، قائالً : 
  للغایة. بدا جدعون المتضع]7[وصلمناع بیدي أدرس لحمكم مع أشواك البریة بالنوارج" 

ل سكوت، إذ یود أن ه مع أا حازًما للغایة بل وعنیفً  أفرایم) وأمام رجال15 :6أمام اهللا (
یعریهم لیغطي لحمهم باألشواك ویدوس علیهم بالنوارج لعله كقاضي إلسرائیل رأى من واجبه 
تأدیب هؤالء القوم بعنف فارًزا التبن عن الحنطة بنوارج التأدیب حتى ال تحل اللعنة بالشعب 

كله.  
لو كان أهل سكوت حنطة لمجدتهم النوارج إذ تفرز الحنطة عن التبن، ولكن ألنهم 
أشواك تحطمهم النوارج وتجمعهم للحرق. الحنطة ال تخاف النورج بل تنتظره بفرح أما الشوك 

والتبن فیرهبانه !  
ما هدد به جدعون ال یمس أهل سكوت وحدهم بل یلحق بكل إنسان یحمل في 

داخله لحًما، وینبع في أرضه الداخلیة أشواك اللعنة، بمعنى آخر یسقط تحت نورج جدعون 
المهلك من كان یعیش جسدًیا (لحمًیا) بفكره وقلبه وحیاته، حامًال أشواك لعنة الخطیة فیه، 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أما من یسلك بالروح ویكون له الثمر السماوي فال تستطیع النوارج أن تؤذیه بل بالحري 
تمجده.  

لینزع الرب عنا فكرنا اللحمي ولیحرق فینا أشواك الخطیة الخانقة للنفس لیحطم 
فینا كل ما هو غریب بنورجه (صلیبه) المقدس لكي نحیا بالحق كروحیین نسكن في 

السماویات.  
: "عند وما فعله أهل سكوت بجدعون فعله أیًضا أهل فنوئیل، فأجابهم جدعون

.  ]9[رجوعي بسالم أهدم هذا البرج" 
كلمة "فنوئیل" تعني (وجه اهللا)، وهو مخّیم شرقي األردن، شرق سكوت، فیه نظر 

 ینزلوا مع جدعون نناظري وجه اهللا أبوقد كان یلیق  )؛30 :32 یعقوب اهللا وجًها لوجه (تك
لیحاربوا المدیانیین، لكنهم احتموا في برج مدینتهم أثناء المعركة، وعندما انتهت رفضوا تقیم 

 اإلنسان الذي نال خبرة روحیة مع الرب إلى حین، كمن  یمثلونالخبز لجدعون ورجاله. إنهم
رآه وجًها لوجه، لكنه یرفض الجهاد الروحي متكًال على بره الذاتي (برجه)... لهذا یستحق 

هدم هذه الذات حتى یرجع إلى الرب برجه الحقیقي الحصین.  
بمعنى آخر إن كان أهل سكوت یمثلون اإلنسان الجسداني الذي یستحق تحطیم 
لحمه وكسر أشواك شهواته الجسدیة فإن أهل فنوئیل یمثلون اإلنسان الذي له سمة الروح 

". األول مصاب بالضربات الشمالیة أي خطایا  EGOالخارجیة لكنه متقوقع حول ذاته "األنا
الجسد، والثاني بالضربات الیمینیة أي البر الذاتي. األول یحتاج إلى نورج جدعون أي 
صلیب الرب لتحطیم شهوات جسده وصلبها والثاني یحتاج إلى آالت جدعون (صلیبه) 

لتحطیم برجه الذاتي. 

:  قتل ملكّي مدیان .3
 ألفا، 15كان ملكّي مدیان زبح وصلمناع في قرقر ومعهما ما تبقى من الجیش 

ي الخیام كناس. صعد جدعون في طریق ]10[ ألًفا من مخترطي السیف 120بینما سقط 
.  ]12[جبهة وضرب الجیش، وٕاذ هرب الملكان تبعهما وأمسك بهما يشرقي نوبح و

كلمة "زبح" تعني (ذبیحة)، ربما ألنه كان نذیًرا آللهة المدیانیین، وأما "صلمناع" 
فمدیانیة، تعني (الذي لم یقدم له ملجأ) أو (لیس له ظل) أو (اإلله "صلم" أي "المظلم" أو 

"زحل" یحكم). وكلمة "قرقر" معناها (مسطح حتى األرض) وهي مدینة قرب تخم جاد 
الشرقي ربما كانت في وادي سرحان.  
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 ألًفا من مخترطي السیف، لكنه لم یبقى مع 135كان مدیان یعتز بجیشه البالغ 
 ألفا منهكي القوى ویائسین، أما الملكان فیشیران إلى إبلیس وأتباعه فاألول 15الملكین سوى 

باسمه یعني أنه ذبیحة لألصنام واآلخر یعلن مملكة اإلله صلم أو اإلله المظلم... واآلن إذ 
 المعركة الروحیة خالل رجاله حاملي الصلیب لم – یسوع المسیح –قاد جدعون الحقیقي 

 أن یهرب إلى قرقر أي ینزل إلى (مستوى األرض)، یفقد سلطانه ومهابته  إالَّ یبق إلبلیس
أمام المؤمنین.  

 ألفا من رجال الحرب، لكنه من 135إن كان العدو یبدو في البدایة قوًیا وعنیًفا له 
یختفي في جدعون الحقیقي یستهین بإبلیس ویسحقه تحت قدمیه كمن هو ساقط على 

ها أنا أعطیكم  األرض. وكما یؤكد ربنا یسوع: "رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء؛
).  19 :10 سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء" (لو

 في كثیر من مقاالته وكتاباته، بل وأفرد القدیس یوحنا ذهبي لفمهذا ما أكده 
.  Ïمقاالت خاصة عن عدم قیام سلطان إلبلیس علینا

ي الخیام لیلحق بالملكین فذهب إلى كناسصعد جدعون في البریة، في طریق 
شرقي نوبح ویجبهة حیث ضرب الجیش وٕاذ هرب الملكان اقتفى أثرهما وأمسك بهما. لقد 

ظن الملكان أنهما في أمان بعیًدا عن جدعون، لكنهما فوجئا به وسط البریة... وكان 
جدعون یمثل السید المسیح الذي ٌأصعد بروحه القدوس إلى البریة لیدخل مع إبلیس في 

معركة على الجبل انتهت بنصرة الرب لحسابنا وهزیمة العدو.  
"نوبح" كلمة عبریة تعني (نباح)، مدینة في نصیب جاد. وقد جاء االسم موافًقا 

للمعركة فكثیًرا ما ُیشبه إبلیس بالكلب الذي ینبح عند داره بعنف لكنه ال یقدر أن یؤذي إالَّ 
الخائف... یشتم رائحة الخائف من إفرازات جسمه الناتجة عن الخوف فیهاجمه، أما الثابت 

ا تتسم بالجبن الشدید هالشجاع فتهرب الكالب منه. هكذا ُترهبنا الشیاطین بنباحها، لكن
وتهرب أمام المؤمنین الحقیقیین.  

 أمیال 6أما "یجبهة" فتعني (مرتفعة)، ربما تكون "جبیهات" الحالیة وهي قریة تبعد 
شمال غربي عمان على طریق السلط. بالحقیقة دارت المعركة عند یجبهة أي على المرتفعة 

 هي سمة العدو األولى، فبسبب كبریائه دخل في عداوة مع اهللا، نزل  هذهأو المتشامخة، إذ
إلى معركة خاسرة تنتهي بهالكه األبدي. ولعل "المرتفعة" أیضا تعني الجبل المرتفع الذي 

Ï راجع: من یقدر أن یؤذیك؟، "هل للشیطان سلطان علیك؟ 
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)، أو لعلها ُتشیر إلى الصلیب المرتفع على جبل الجلجثة، 4فیه دارت معركة التجربة (مت 
فیه تمت نصرتنا في ربنا یسوع المسیح على الظلمة القاتلة.  

. كلمة ]13["من عند عقبة حارس" إذ أمسك بالملكین رجع جدعون من الحرب 
"حارس" تعني في العبریة (الشمس)، لذلك جاءت الترجمة الكلدانیة السابقة: "قبل طلوع 

الشمس"، لكن البعض یرى أنه أنطلق من مرتفع حارس أي (مرتفع الشمس)، ربما ألن علیه 
كانت تقام عبادة الشمس.  

وٕاذ رجع جدعون إلى سكوت سأل غالًما عن أسماء شیوخ سكوت فكانوا سبعة 
خوته إوسبعین رجًال، فعل بهم كما سبق فهددهم لیتعلم الشعب كله أالَّ یكون قاسًیا على 

خاصة أثناء الضیق، إذ منعوا الخبز عن رجاله وهم خارجون للحرب. هذا الحكم وٕان بدا 
قاسًیا لكننا إلى اآلن نراه في أغلب دول العالم ما لم یكن في جمیعها یكون الحكم عنیًفا في 

 كما سبق  أیًضافترات الحروب والطوارئ ألجل سالمة الجماعة. وصنع جدعون ببرج فنوئیل
فحكم علیه.  

 الذي نطق به السید المسیح عندما سأله  الرقم هو بعینه77هنا نالحظ أن رقم 
غفر له، هل إلى سبع مرات؟" أجابه: أ أخي وأنا يَّ كم مرة یخطئ إلیا رب بطرس الرسول: "

). ویعلق 22-21 :18 "ال أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعین مرة سبع مرات" (مت
، وكسر الناموس یمثل 10 على هذا الرقم معلًنا أن الناموس یمثل رقم القدیس أغسطینوس

تضاف للوصایا العشر فتكون الوصیة  وصیة مستترة ضمننا هي: "ال تكسر الناموس"
 فإنه یرمز إلى اإلنسان الكاسر 7×11 هو حاصل ضرب 77الحادیة عشر. فإن كان رقم 

)، وكأننا نغفر عن أیة خطیة 7) وأیًضا وصایا العهد الجدید (11لكل وصایا العهد القدیم (
یرتكبها إنسان وجدت في الكتاب المقدس. بنفس الفكر یمكننا القول بأن جدعون قتل الشیوخ 

السبعة والسبعین بالنوارج بین األشواك إشارة إلى السید المسیح الذي حطم بصلیبه جمیع 
خطایانا وعصیاننا وكسرنا للوصایا الواردة في العهدین مع تحطیم أشواك اللعنة التي حلت 

بنا.  
 الملكین في الحال بل أخذهما لیراهما أهل سكوت  یقتلالعجیب أن جدعون لم

وأهل فنوئیل، وقد سألهما عن الرجال الذین قتلوهما في جبل تابور، وٕاذ اعترفا بقتلهم، 
أصدر الحكم علیهما بأن ُیقتال، فطلب من ابنه البكر "یثر" أن یقوم ویقتلهما، وٕاذ خاف 

. بهذا ربما أراد ]21[قم أنت وقع علینا ألنه مثل الرجل بطشه"  هما منه: "اكفتى طلب
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جدعون أن یكشف ألهل سكوت وأهل فنوئیل أنه غیر متعطش لسفك الدماء، فال یحكم على 
لم أحد إالَّ بعد أن یفحص أمره، وحتى بعد اعترافهما بشرهما أراد أن یقتلهما ابنه لیظهر أنه 

 شغوًفا نحو قتلهما ... إنه كقاٍض یحب العدل لكن بحزم.  یكن
، كانا قد وضعاها ]21[" أخذ األهلة التي في أعناق جمالهابعد قتله لهما "

كأحجبة ربما للحفظ من األضرار إذ كانا یعبدان القمر، وكأنه أخذ آلهتهما التي لم تستطیع 
) لتجلب 18 :3 ) والنساء (إش26 :8أن تحمیهما. كانت هذه األهلة یلبسها أیًضا الرجال (

لهم الحظ وتحفظهم من الشر. 

:  صنع أفود ذهبیة .4
نه مقود بالروح إذ نجح عندما دخل في امتحان قاٍس، فقد طلبه إبرهن جدعون 

تسلط علینا أنت وابنك وابن ابنك ألنك خلصتنا من ید الشعب أن یملك علیهم، قائلین له: "
 هذه هي المرة األولى التي فیها تظهر محاولة إسرائیل إلقامة النظام الملكي .]22[" مدیان

 هو ملكه، لذلك عندما طلبوا من صموئیل نفسهالمتوارث. وكان إسرائیل یحسب أن اهللا 
). فإذ كان جدعون 7 :8 صم 1إقامة ملك قال الرب: "إیاي رفضوا حتى ال أملك علیهم" (

الرب  "ال أتسلط أنا علیكم وال یتسلط ابني علیكم؛ :سالًكا بالروح لم تغره السلطة بل قال
. بعبارته هذه كشف جدعون عن أعماق قلبه أنه في عمله كقاٍض لم ]23[یتسلط علیكم" 

یشته السلطة بل كان بالحقیقة خادًما للرب ولشعبه، َقِبَل العمل من أجل الطاعة وفي یقین 
أن اهللا هو العامل.  

ن كان جدعون قد نجح في رفضه الُملك لنفسه وألبنائه لكنه في ضعف بشري إ
طلب من الشعب أن یقدم له األقراط الذهبیة التي أخذوها غنیمة من المدیانیین، إذ كان 
للمدیانیین أقراًطا ذهبیة كاإلسماعیلیین. حسب الشعب هذه العطیة قلیلة جًدا أمام عمله 

الخالصي ورفضه الُملك لنفسه وألبنائه، فقدموا له طلبته فكان وزن األقراط ألًفا وسبع مئة 
 أقة من الذهب، مما یدل على غنى المدیانیین 26شاقل من الذهب، أي ما یزید على 

المفرط. وقد صنع جدعون بهذا الذهب أفوًدا اختلف المفسرون في أمرها، فالبعض رأى أن 
). وكأن جدعون الذي رفض الُملك سقط في 4 :28 األفود هي مالبس رئیس الكهنة (خر
ن سبط الوي. ورأى آخرون أن األفود هنا خاصة مشهوة الكهنوت بالرغم من كونه لیس 

باألصنام، إذ كان الوثنیین یقیمون في كل بیت أفوًدا لألصنام خاللها یطلبون المشورة قبل 
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لجدعون ذلك وكان )، ویعللون ذلك بالقول: "8-7: 30؛ 12-9: 23 صم 1كل تصرف (
.  ]٢٧[وبیته فًخا" 

 األوثان، إذ بقى أمیًنا للرب ومات  یعبدكثیر من الدارسین یروا أن جدعون لم
، وقد حسبه الرسول بولس من رجال اإلیمان، إنما ما صنعه من أفود ]2[بشیبة صالحة 

احتفظ به دون التعبد له...  

 :  موت جدعون.5
استراحت األرض أربعین سنة في أیام جدعون، وكان المدیانیون في مذلة أمامه.  

 في شكیم، التيیذكر لنا الكتاب عن أوالده السبعین، وعن ابنه أبیمالك من سریته 
 ضد – أهل شكیم –وذلك ألن األخیر كما سنرى یقوم بدور شریر متفًقا مع أهل والدته 

أخوته السبعین لیتسلط على إسرائیل.  
 بموت جدعون رجع إسرائیل إلى الشر وجعلوا لهم "بعل بریث" أي (سید العهد)

 مع البعل كاسرین العهد مع اهللا.  ا، وكأنهم أقاموا عهدً إلًها
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 صحاح التاسع ألا

فتنة أبیمالك 
خوته لیملك، إكان جدعون رجل إیمان لكن بعد موته قام ابنه إنساًنا مفسًدا، قتل 

خوته السبعین، فلم یدم ملكه سوى ثالث سنوات إ لقتل – أهل والدته –مهیًجا أهل شكیم 
. انتهت بالغدر به وتأدیب أهل شكیم على ما فعلوه

.  ]6-1[خوته    إ قتله .1
.  ]21-7 [ حدیث یوثام مع شكیم  .2
.  ]25-22[ غدر أهل شكیم بأبیمالك  .3
.  ]41-26[ هزیمة جعل بن عابد   .4
.  ]49-42[ أبیمالك یضرب شكیم   .5
.  ]57-50[ قتل أبیمالك بامرأة   .6

: خوته إ قتله .1
 لجدعون من سریة له من شكیم من قبیلة لها سطوتها ونفوذها، اكان أبیمالك ابنً 

خوته السبعین إغالًبا ما كانت هذه القبیلة كنعانیة، وكان أبیمالك إذ یشعر أنه ال یرث مع 
خوته.  إألنه ابن سریة، لذلك كان مرتبًطا بعائلة أمه، وكانوا هم أیًضا یتعاطفون معه ضد 

خوته السبعین یریدون أن یملكوا إذهب أبیمالك إلى عائلة أمه لیثیرهم بأن 
ویتسلطوا، مع أن أباهم جدعون رفض السلطة لنفسه أو ألوالده، لذلك سألهم أن یساندوه 

لیملك بمفرده خیر من أن یملك السبعون مًعا علیهم. هنا یظهر حب السلطة في حیاة 
خوته (عدا یوثام الهارب) على حجر واحد، وقد إ قتل جمیع  إلىأبیمالك، األمر الذي دفعه

قضى حیاته القصیرة في ملكه مملوءة قالقل انتهت بقتله. بمعنى آخر أن كان جدعون قد 
نجح في رسالته وبسببه استراحت األرض أربعین عاًما وعاش هو ورجاله وكل الشعب 

مرفوعي الرأس أمام المدیانیین إنما ألن قلب جدعون ال یحمل شوًقا نحو السلطة وال حًبا 
للكرامة، أما أیام ابنه فكانت شریرة، تحطم هو وأهل بلده وكل الشعب بسبب حبه للسلطة. 

: [ لیكن المشتغلون بحیاة الخدمة في هذا العالم بعیدین كل القدیس أغسطینوسلهذا یقول 
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].  Ïالبعد عن محبة الكرامة ومظهر القوة
إن كان أبیمالك قد أخطأ في حبه للتسلط، فإن األفرامیین ساكني شكیم أخطأوا إذ 
قبلوه ملًكا كطلب عائلته (الوثنیة). لقد أجرم الملك والرعیة، األول في حبه للكرامة البشریة 
واآلخرون في سوء اختیارهم. ما نقوله عن أبیمالك إنما نكرره في اختیار أي راع أو خادم 

: [إن هؤالء الذین ینتمون إلى المسیح القدیس یوحنا ذهب الفمفي كرم الرب. وكما یقول 
مستحقین للخدمة... الیدمرون ملكوته أكثر من األعداء والمقاومین له، وذلك باختیارهم غیر 

ال یكفي أن یعتذروا عمن اختاروه بعدم معرفتهم له، ألن عذرهم هذا یزید من مسئولیتهم... 
ألیسوا إن أرادوا شراء عبد، یقدمونه أوًال للطبیب لكي یفحصه، ویطلبون من البائع ضمانات، 

 ال یتجاسرون على شرائه بل یطلبون فرصة  كلهویستعلمون عنه من جیرانه، وبعد هذا
لیكون العبد تحت االختبار، ومع هذا فمن یقدم شخًصا إلى وظیفة عظیمة كهذه یقدم 

... فمن !شهادته وتزكیته باستهتار دون اعتناء أو تدقیق، إنما لمجرد لتلبیة رغبة البعض؟
 یكونون محتاجین إلى  هم أنفسهمإًذا یتوسط لنا في ذلك الیوم، إن كان الذین یدافعون عنا

].  Ð!من یدافع عنهم؟
، فتحولت الخدمة إلى مجامالت ]2[أّنا عظمكم ولحمكم" كانت مؤهالت أبیمالك "

لحساب القرابة الدمویة والعالقات الشخصیة، وكان منطق أهل شكیم (من إسرائیلیین 
، أي من مدینتنا، لن یقاومنا، بل یسندنا حین یملك! ]3["أخونا هو" وكنعانیین) هكذا: 

قدم أقرباء أبیمالك له سبعین شاقل فضة من بیت المال في هیكل بعل بریث أو 
بعل العهد، وهو مبلغ صغیر للغایة بالنسبة لما اتسمت به بیوت المال التابعة للهیاكل 
خوته. إالوثنیة في ذلك الوقت. ُأعطى هذا المبلغ لیستأجر به رجاًال أشراًرا ینفذون خطة قتل 

وبالفعل أستأجر الرجال وذهب بهم إلى "ُعفرة" لیقتلهم جمیًعا على حجر واحد، ولم ینج أحد 
خوته فاختبأ.  إسوى األصغر "یوثام" إذ رأى هجوم األعداء على 

... عندئذ اجتمع أهل Ñرابي)، قریة الطیبةتُقتلوا في ُعفرة التي تعني (غزالة) أو (
شكیم وكل سكان القلعة (ربما یقصد برج شكیم أو حصنها) وأقاموا أبیمالك ملًكا، وهذه هي 

 التي فیها نسمع عن وجود ملك بین بني إسرائیل، لكنه لم یكن ملًكا على كل  األولىالمرة

Ï ،١٩٦، ص ١٩٦٥ للمؤلف: االحب الرعوي .
Ð ٢٣١، ٢٣٠ المرجع السابق، ص .
Ñ ١١: ٦ راجع تفسیرُ قض .
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األسباط، إذ یبدو أن حدود مملكته هي شكیم وبعض البالد المجاورة... لذا لم یحسب كملك 
  .إلسرائیل مثل شاول أو داود

ُأقیم ملًكا عند بلوطة النصب، وهي شجرة بلوط ربما كان الكنعانیون یعتبرونها 
مقدسة، عندها یقدمون العبادة الوثنیة، أما اإلسرائیلیون فكانوا یعتزون بها، ألن أباهم یعقوب 

 ) وتحتها أقام یشوع حجر الشهادة (یش4 :35 طمر اآللهة الغریبة واألقراط عندها (تك
)، لهذا السبب دعیت بلوطة النصب حیث نصب تحتها حجر الشهادة. ویرى 26 :24

البعض أن هذه البلوطة اتخذت كعمود ینشرون علیه علمهم لذا دعیت بالنصب، أي العلم 
المنصوب.  

:  حدیث یوثام مع شكیم .2
 "یهوثام" كلمة عبریة تعني (یهوه تام أو كامل). 

خوته هرب، فجاء قوم یخبرونه بما فعل إإذ رأى یهوثام هجوم األعداء على 
أبیمالك بهم وكیف اغتصب السلطة وأقام نفسه ملًكا على أهل شكیم، فذهب یوثام ووقف 

على جبل جرزیم ورفع صوته منادًیا أهل شكیم أن یسمعوا له، ثم أخذ یروي لهم مثل 
خوته بال ذنب.  إاألشجار والعوسج لیوبخهم على اختیار أبیمالك ملًكا، وقتلهم 

 ،نحن نعلم أن الوادي الذي فیه تقع شكیم (نابلس)، یقع بین جبل الجرزیم وعیبال
على األول وقف نصف األسباط ینطقون بالبركات وعلى الثاني النصف اآلخر ینطقون 

 وقف یوثام على الجبل یتكلم كما على منبر، وفي وسط .)35-33: 8 باللعنات (یش
الصحراء یدوي الصوت، فیمكن سماعه في شكیم بل وعلى الجبل المقابل عیبال. تكلم من 

جبل البركة ال جبل اللعنة حتى یقبلوا السماع له حتى النهایة، إذ بدأ بالمثل بطریقة غامضة 
 بالنتیجة المؤلمة حتى إذا ما ثاروا علیه  وختمهومشوقة حتى یجتذبهم لالستماع والتفكیر

 یستطیع أن یهرب في إحدى مغائر الجبل وكهوفه الكثیرة فال یعرفون له أثر. 
. إنها قصة خیالیة یظهر ]8[مرة ذهبت األشجار لتمسح علیها ملًكا" قال یوثام "

 یجتذبهم لالستماع اذهفیها األشجار تتحرك مًعا، وتفكر وتطلب أن تقیم لها ملًكا، وهو ب
خالل التمثیل الخیالي، ومن ناحیة أخرى یستطیع أن یعلن ما في داخله من مرارة نفس دون 

تجریح بأسماء معینة.  
ملكي علینا. فقالت لها الزیتونة: أأترك دهني الذي به یكرمون أفقالت للزیتونة: "

. ما هذه الزیتونة إالَّ الكنیسة ]9-8[بّي اهللا والناس وأذهب لكّي أملك على األشجار؟!" 
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الحیة أو بمعنى أدق المؤمن المرتبط بالكنیسة والمغروس فیها كزیتونة خضراء، وكما یقول 
)، ویقول النبي: "زیتونة 8 :52 المرتل: "أما أنا فمثل زیتونة خضراء في بیت اهللا" (مز

). فالمؤمن المثمر بالروح إذ 16 :11 رإسمكِ " (إخضراء ذات ثمر جمیل الصورة دعا الرب 
هو ممتلئ في الداخل ال یسعى نحو السلطة، وحتى حینما ُیطلب لیملك یشتهي إن أمكن أن 
یخدم اهللا والناس بزیت النعمة الداخلي وال ینشغل بالمظاهر الخارجیة مهما تكن كرامتها. إنه 

یقول مع الزیتونة صاحبة الثمر: "أأترك دهني (زیت الزیتون) الذي به یكرمون بّي اهللا 
والناس وأذهب ألملك على األشجار؟!". فما یبهج قلبها أن تقدم زیتها في المنارة الذهبیة 

لتحترق أمام مذبح اهللا، وتهب بزیتها شفاًء للناس (یستخدم كدواء) وشبًعا لهم (یستخدم في 
الطعام)، ُیستهلك زیتها في بیت اهللا وفي حیاة الناس أفضل من أن تنشغل بكرامات بین 

خوتها األشجار.  إ
ثم قالت األشجار للتینة تعالي أنت أملكي علینا. فقالت لها التینة: أأترك "

. التینة أیًضا كالزیتونة ُتشیر ]11-10[حالوتي وثمري الطیب لكي أملك على األشجار؟!" 
ضنه بغالف روح تإلى الكنیسة الحیة التي تضم أعضاءها في داخلها كالبذر الرفیع تح

وكأن التینة تتمسك بالغالف الحلو [ :Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمالحب والوحدة الحلو كقول 
أي بروح الحب والوحدة لتقدم ثمًرا طیًبا لكل نفس عوض االنشغال بالكرامات الزمنیة التي 

 تمزق الوحدة وتنزع الحب عن الجماعة المقدسة. 
فقالت األشجار للكرمة تعالي أنت وأملكي علینا. فقالت لها الكرمة: أأترك "

ن كانت إ .]13-12[مسطاري الذي یفرح اهللا والناس وأذهب لكي أملك على األشجار؟!" 
الزیتونة اشتهت أن تقدم زیًتا یحترق وُیستهلك ألجل اهللا والناس، والتینة تقدم روح الحب 

 كل نفس، فالكرمة وهي تمثل الكنیسة بكونها بیت الصلیب فیها  شبعوالوحدة من أجل
یعصر العنب لینتج مسطاًرا (خمرا جدیًدا)، فهي تفرح بالصلیب واأللم لكي ُیسر بها اهللا 

ویفرح الناس عوض طریق الكرامة المتسع والسهل. إنها تقبل الطریق الكرب والباب الضیق 
). خالل الصلیب (المعصرة) تنتج الكرمة خمًرا 14 :7 من أجل الرب وخالص الناس (مت

) ُیشیر إلى فرح اهللا المرتبط 40-38: 29 یستخدم كسكیب على الذبیحة الیومیة (خر
.  Ðبذبیحة المسیح، أو لتعزیتها الملتحمة بالضیقات من أجل الرب

Ï ١٨٣ راجع للمؤلف: اإلنجیل بحسب متى، ص .
Ð ٤:٦تي ٢ راجع تفسیر .
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قال العوسج: إن كنتم  األشجار إلى العوسج تطلب ذات األمر، " جاءتأخیًرا إذا
بالحق تمسحونني علیكم ملًكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وٕاالَّ فتخرج نار من العوسج 

 العوسج نبات ذو أشواك یظهر عادة في المناطق الجافة ال .]15-14[وتأكل أرز لبنان" 
یحتاج إلى میاه كثیرة. لقد طلب العوسج من األشجار أن تحتمي تحت ظله مع أن األشجار 
أكثر علًوا وضخامة من نبات العوسج الصغیر الحجم، هذا وورقه وأشواكه حادة ال یستطیع 

أحد أن یستظل تحته، وٕاذ هو قلیل الرطوبة یتعرض للحرق، بل ویسبب احتراًقا لألشجار 
التي بجواره. هكذا یشبه یوثام أبیمالك بالعوسج الشجیرات الجافة التي بال نفع، بل بها أشواك 

مؤذیة، وبسبب تعرضها للحریق تحطم األشجار التي حولها.  
الزیتونة كخوته الذین ال یطلبون السلطة بل هم إیوبخ یوثام أهل شكیم ألنهم قتلوا 

والتینة والكرمة یودون الخدمة والبذل، وأقاموا أبیمالك العوسج الذي یحترق بشره ویحترقون 
هم معه بعد أن تصیبهم أشواكه المؤذیة.  

قتل بقبل أن یهرب یوثام وبخهم ألنهم ردوا محبة جدعون وجهاده األمین ألجلهم 
"فأفرحوا أنتم بأبیمالك ولیفرح هو أیًضا بكم. أبنائه، وفي سخریة مملوءة تحذیًرا ختم قوله: 

وٕاالَّ فتخرج نار من أبیمالك وتأكل أهل شكیم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكیم 
 ظنوا في اختیارهم لمن هو من مدینتهم أنه قادر .]20-19[وسكان القلعة وتأكل أبیمالك" 

أن یسندهم، لكنهم لم یدركوا أن شره كالنار تخرج منه كما من العوسج لتحرقهم مع أنها 
خوته السبعین وتملیك رجل فاسد إكأشجار األرز، وبسبب شرهم إذ اشتركوا معه في قتل 

علیهم تخرج نار لتأكله هو! كأن االختیار السیئ للقیادة الروحیة مهلكة للخادم والمخدومین 
مًعا! إنه احتماء بالعوسج المملوء أشواًكا، یظن أنه قادر على حمایة غیره، فإذ به یلتهب 

بنار الشر فیحترق ویحرق المحتمین فیه.  
. توجد أماكن ]21[إذ قال یوثام هذا هرب إلى بئر وأقام هناك من وجه أبیمالك 

كثیرة تحمل هذا االسم، فالبعض یرى أنه ذهب إلى بئر سبع، والبعض یرى أنه ذهب إلى ما 
یسمى اآلن "البیرة" تبعد عشرة أمیال شمال أورشلیم.... على أي األحوال لم یكن ممكًنا 

لیوثام أن یهرب من أهل شكیم الذین مّلكوا "أبیمالك" علیهم، أي یهرب من الشر الذي ُیرى 
إبلیس ملًكا علیه، إالَّ باالحتماء في البئر الحقیقیة أي میاه المعمودیة المقدسة، التي فیها في 

سحق السید المسیح إبلیس تحت قدمیه، واهًبا إیانا بروح القدوس روح البنوة، فنقبل اهللا اآلب 
ملًكا علینا عوض أبیمالك (تعني أبي یملك).  
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:  غدر أهل شكیم بأبیمالك .3
 لكنه لم یملك على إسرائیل وٕانما على منطقة شكیم، ،مسح أهل شكیم أبیمالك ملًكا
خوته وأیًضا ألنه ابن سریة وألنه كان مغتصًبا إفقد كرهه بقیة األسباط ربما ألجل قتله 

أس أبیمالك على إسرائیل ثالث سنین"، ولم یقل: "َمَلك"، رللسلطة ومحًبا لها. ولهذا قیل: "ت
سل روًحا ردًیا بینه وبین أهل شكیم روال نعرف كیف عاش هذه السنوات الثالثة، لكن الرب أ

، بمعنى أن اهللا ترك الطرفان یدركان شر بعضهما البعض، فصار فیهما روح البغضة ]23[
ربما شعروا أن من  خوته صاروا ال یطیقونه؛إوالكراهیة والغدر. وكأن الذین شددوا یدیه لقتل 

خوته ألجل اغتصاب السلطة كیف یمكن أن یبذل ألجل آخرین؟!  إیقتل 
فوضع له أهل شكیم كمیًنا على رؤوس الجبال وكانوا یستلبون كل من عبر بهم "

خوته، اآلن یقف أقرباؤه لیدبروا إ. الذي دبّر خطة لقتل ]25[في الطریق، فُأخبر أبیمالك" 
خطة للخالص منه، وكما قیل بإشعیاء النبي: "ویل لك أیها المخرب وأنت لم ُتخرب، وأیها 

 حین تنتهي من التخریب ُتخرب، وحین تفرغ من النهب ینهبونك" (إش الناهب ولم ینهبوك؛
خوته لیملك، اآلن یبذلون الجهد لیقتلوه هو، فوضعوا إ). الذین شددوا یدیه لیقتل 1 :33

 على جبال الجرزیم وعیبال المحیطة بشكیم حتى یروا من یصلح لتدبیر خطتهم ارقباء أشرارً 
 وكانوا یسلبون كل من یمر بالطریق، وربما لیثیروا قالقل في المنطقة فیرتبك أبیمالك ،نحوه

ویخرج لیرى األمر بنفسه فیقتلوه.  

 :  هزیمة جعل بن عابد.4
رأى الكمین رجًال ُیدعى جعل بن عابد، اسمه عبري یعني "كراهیة"، كان یكره 

خوته ربما جماعة من إوكان معه  خوته ال یؤتمن الجانب؛إأبیمالك ربما لخوفه أن الذي قتل 
اللصوص أو قطاع الطریق یعلمون تحت قیادته، ففرح به أهل شكیم إذ رأوا فیه أنه قادر 

على تحقیق خطتهم.  
بدأ تحقیق الخطة بطقس دیني وثني إذ خرجوا إلى الحقل وقطفوا كرومهم وداسوا 

 أي ]27[قسًما من العنب في المعصرة كعادة تلك األیام لعمل الخمر، ثم صنعوا تمجیًدا 
تغنوا آللهتهم وسبحوا لها أثناء قطف الكروم ودوسها في المعصرة، كعادة األمم. لذلك إذ 

یؤدب الرب موآب قیل: "انتزع الفرح واالبتهاج من البستان، ال ُیغني في الكروم وال یترنم، وال 
).  9 :16أبطلت الهتاف" (إش  یدوس دائس خمًرا في المعاصر؛

إذ عصروا العنب بالترنم دخلوا بیت "بعل بریث" إلههم وأكلوا في الهیكل وشربوا، 
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 بمعنى أنهم طلبوا من آلهتهم أن یتخلى عنه ویكون ملعوًنا فیدبرون قتله ]27[ولعنوا أبیمالك 
ویغلبونه بسبب سقوطه تحت لعنة إلههم.  

إذ رأى جعل بن عابد هذا الموقف الشعبي أخذته الغیرة وبدأ یستخف بأبیمالك 
من هو شكیم (أي أبیمالك الذي یملك على شكیم) حتى نخدمه؟! أما وستهزئ به قائالً : "

هو بن یربعل (أي ابن مقاتل البعل أو عدو اآللهة) وزبول وكیله؟! اخدموا رجال حمور 
 بمعنى أنه كان األولى بالملك نسل حمور أي .]28[أبي شكیم، فلماذا نخدمه نحن؟!" 

ساللة الملوك الشرعیین ال هذا الغریب ابن السریة. إن كان شكیم بن حمور قد اغتصب 
 إسرائیل في  دخل)، فقد34دینه ابنة یعقوب فقتله شمعون والوي مع رجال المدینة (تك 

 وجاء اسم "حمور" من .عالقة وّد مع أهل شكیم، وكان ألهل شكیم سطوة وتقدیر خاص
 18 عند األموریین في القرن المعاهدات"ذبیحة الحمار" التي كانت مظهًرا أساسًیا في ابرام 

ق.م.  
اله جعل بن عابد وعرف أنه قسمع زبول رئیس مدینة شكیم ونائب أبیمالك ما 

 وغالًبا هي أرومة ]31[ الملك، وٕاذ كان الملك یقطن خارج المدینة في ترمة ةیستعد لمقاتل
 أمیال شمال 6 ومعناها بالعبریة (ارتفاع). ظن البعض أنها "األرمة" الحدیثة وهي تبعد ]41[

شرقي شكیم. تظاهر زبول بالصداقة مع جعل وأرسل إلى الملك سًرا یخبره بما جرى، وسأله 
أالَّ یدخل المدینة وٕانما ینزل برجاله خفیة لیًال ویكمن في الحقل، وٕاذ یخرج جعل ورجاله في 
الصباح یحاربهم عند أبواب المدینة فال تكون لجعل حصون یحتمون فیها. وٕاذ سمع الملك 

هوذا شعب نازل قسم رجاله إلى أربعة فرق ولما رأى جعل الرجال قادمین لیًال قال لزبول: "
 هكذا كان زبول .]36[عن رؤوس الجبال، فقال له زبول: إنك ترى ظل الجبال كأنه أناس" 

یخدع جعل حتى یفسد خطته ضد أبیمالك ویعیقه عن االستعداد للحرب معه. لكن إذ عاد 
 أي بلوطة المشتغلین ]37[فرأى إحدى الفرق نازلة من المرتفعات عن طریق بلوطة العائفین 

بالعیافة ومعرفة الغیب، عاد یؤكد لزبول أنهم فرقة قادمة للحرب، وٕاذ اقتربت جًدا وأدرك 
أین اآلن فوك الذي قلت به من هو أبیمالك زبول أن جعًال قد تورط في استخفاف قال له: "

 وكأنه یقول له: إنك رجل كالم تحمل قوتك في فیَك ال بالعمل. .]38[حتى نخدمه؟!" 
فخرج جعل أمام أهل شكیم لیحارب أبیمالك، فانهزم جعل وهرب بعد أن سقط كثیرون من 

رجاله عند مدخل الباب، أي في موقع المعركة ذاتها عند باب مدینة شكیم... وٕاذ هرب 
جعل إلى المدینة طارده أبیمالك، إن لم یكن برجاله (رجال حرب) فبإثارة أهل شكیم والوشایة 
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به بعد أن ظهر لهم جعل ضعیًفا وعاجًزا برجاله عن مقاومة أبیمالك.  
الفساد كالنار تأكل بعضها البعض، إذ دب في أبیمالك وأهل شكیم إلقامة األول 

ملًكا وانتفاع اآلخرین بذلك، غدر أهل شكیم به مستخدمین وسیلة شریرة "جعل بن عابد 
رف الملك ما بقلب أهل شكیم فأراد أن عرجاله اللصوص"، فهلكت الوسیلة وتأزم الموقف إذ 

ینتقم حتى النهایة، لكنه وٕان حطمهم لم یستطع الهروب من جریمة القتل التي ارتكبها ضد 
خوته بصورة بشعة!  إ

:  أبیمالك یضرب شكیم .5
 شكیم فشل خطتهم حاولوا استرضاء أبیمالك فطردوا جعًال ورجاله،  أهلإذ أدرك

وخرجوا إلى الحقل یخبرون أبیمالك بعملهم هذا، لكنه إذ عرف غدرهم قّسم رجاله إلى ثالث 
ت الفرقتان بقتل كل من في الحقول... ثم مفرقته مدخل باب المدینة وقاوفرق. اقتحم هو 

دخل وقتل الشعب وهدمها وزرعها ملًحا. عبارة "زرعها ملحا" ال یعني أنه ألقي ملًحا في 
األرضي الزراعیة لیفسدها وٕانما كنایة كانت تستخدم للتعبیر عن الخراب الذي یحل ببلد 

 زماًنا طویًال بال عالج.  ىلیبق
وا إلى صرح (حصن) بیت إیل بریث، أسمع أهل البرج بما حدث في المدینة فلج

یحتمون بالبرج كحصن مادي وباآللهة الوثنیة... لكن أبیمالك صعد برجاله إلى جبل 
یرى البعض أنه جبل سلیمان وهو جزء من جبل الجرزیم في جنوبه، ویرى آخرون  صلمون؛

أنه جبل السالمیة أو جبل عیبال. وقد سمى "صلمون" بسبب األشجار التي تظلله، ألن 
. "صلمون" تعني (ظلیل)

حمل الملك فأًسا وقطع غصن شجرة، ففعل رجاله مثله، ووضعوا األغصان على 
. وكأنه قد تحقق ]49[الصرح وأحرقوه بمن فیه فمات جمیع أهل شكیم نحو ألف رجل وامرأة 

.  ]20، 15[مثل یوثام حرفًیا، إذ خرج من العوسج نار والتهمت أشجار األرز 

:  قتل أبیمالك بامرأة .6
إذ قتل أبیمالك أهل شكیم وأهلك بالنار والدخان كل من كان بالحصن ذهب إلى 

تاباص واستولى علیها. وهي مدینة اسمها عبري معناه (بهاء) أو (ضیاء)، قریبة من شكیم، 
 أمیال شمال شرقي شكیم (نابلس) على طریق "بیسان" أو 10تعرف اآلن بطوباس، تبعد 

(بیت شان)، لعل هذه المدینة إذ عرفت تحركات أهل شكیم في البدایة قامت هي أیًضا بثورة 
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ضده، إذ كان الكل یود الخالص منه.  
هرب الكل إلى البرج في وسط المدینة لیحتموا فیه، وٕاذ اقترب من الباب لیحرقه 

. للحال دعا ]53[بالنار طرحت امرأة قطعة من حجري الرحى على رأسه فشجت جمجمته 
الغالم حامل عدته وطلب منه أن یخترط السیف ویقتله حتى ال ُیقال عنه أنه قتلته امرأة...  

، ]15[إن كان العوسج في جفافه یكون علة حرق أشجار األرز التي مّلكته علیه 
رق أیًضا معها، فیهلك الملك الشریر أو الخادم أو الراعي الشریر مع تفإن العوسج نفسه یح

 شعبه! 
لقد اختاروا أبیمالك ال لفضیلة فیه وٕانما لقرابة الجسد ألهل شكیم فأهلكهم وهلك 
معهم، لذلك جاء في قوانین الرسل كما في مجمع إنطاكیة: [األسقفیة ال تورث وال یصح 

  .]Ïالوصیة بها وال الهبة بها لقریب أو غریب، ألن الكهنوت ال یورث

 

Ï 23، طك 71 رسطا .
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اأصحاح العاشر

إسرائيل إنحراف 

بالرغم من اهتمام اه بشعبه: المتكررة  في هذا اأصحاح نجد قصة السقوط 

فواة               ]2-1[. ١. إقامة تولع بن 

٢. إقامة يائير الجلعادي              ]5-3[.

٣. إذالهم ببني عمون               ]18-6[.

فواة: ١. إقامة تولع بن 
أفرايم" ]1[. فواة بن دودو رجل من يساكر، كان ساكًنا في شامير في جبل  إسرائيل تولع بن  "وقام بعد أبيمالك لتخليص 

السامرة وجنين، قام فيها تولع القاضي مع أنه من سبط الواقعة بين  صوان(، ربما هي ساتور  عبري معناه )شوْك( أو ) شامور" اسم  "شامير" أو "

إسرائيل 23 عاًما، غالًبا ما اتسمت بالسام. تحرشات خفيفة لم تستحق الذكر. وقد مضى  إسرائيل ربما من  أفرايم، قام ليخلص   يساكر والمدينة في جبل 

الرجل المحب للسلطة، العوسج الذي عروق الصباغين(... وكأنه إذ انتهى حكم أبيمالك  فواة" تعني ) قرمزي(، و" تولع" تعني )دودة( أو )قماش  "

فواة، نما قتله أهل بيته وهو قتلهم؛ بموته قام قاٍض وهو تولع بن  الخارج واإ ودمرت من أقامه ملًكا عليهم، هذا الذي لم يهلكه أعداء من  دمرته  ناًرا  أخرج   

القرمز(، فأعطى للشعب ساًما 23 عاًما، مع أنه كان ساكًنا في شامير ودفن القرمزي الذي من صنعة الصباغين، اصطبغ بالدم المقدس )  وكأنه بالقماش 

اأشواك.  فيها، أي عاش وسط 

الراحة، انتهت بمأساة حطمته تماًما، سنوات لم يذق فيها طعم  الطريق السهل فأّمن حياته ومملكته بقتل إخوته، فلم يتسلط إَا ثاث  اختار أبيمالك 

اأشواك لكي الراعي الذي يحمل  مملوءة راحة. وكأنه يمثل  سنوات طويلة  اأشواك واآام فقدم لشعب اه  طريق  حقيرة لكنه قبل  ن كان كدودة   أما تولع واإ

الراعي الباذل: ]ليتكم تستطيعون معاينة يوحنا الذهبي الفم  الرب. ما أجمل كلماتالقديس  اآخرون، يموت كل يوم لينعم إخوته بالحياة في  يستريح   

يحزن أب على ابنه زوجها، وا  تحزن على  ترملها المبكر، فإني لست أظنها  أحترق أكثر من سيدة شابة تئن بسبب  لتعرفوا إني  النيران الملتهبة في قلبي   

.]
[99]

المرات وأكثر – إن أمكن – من أجل توبة نفوسكم ربوات  سرور عيني  [، ]إني أود أن أقدم بكل 
[98]

كحزني أنا على هذا الجمهور الحاضر هنا!  

٢. إقامة يائير الجلعادي:
إسرائيل 22 سنة غالًبا ما لسنوات طويلة، قام يائير الجلعادي ليقضي  إذ دفن تولع الذي يحمل اسمه معنى )دودة(، بعد أن قدم للشعب راحة 

الكرامة والغنى، ولهم ثاثون مدينة هي في حقيقتها يركبون ثاثين جحًشا عامة  سوى أنه كان له ثاثون ولًدا  نعرف عن أيامه  سنوات سام، وا   كانت 

مزارع يائير(. حووت يائير" أي ) مزرعة امتأت بالمباني والمنشآت فدعيت مدًنا. وقد سميت "  

قرمزي( عامة اصطباغه بدم المخلص والتطهر به، فإن "يائير" تعني بالعبرية يعني )دودة( عامة اتضاعه، أو )قماش  تولع"  إن كان اسم "

نوًرا روح السيد المسيح نفسه. ليصير  الروح القدس،  استنارة  بروح الوداعة، والثاني "يائير" يحما  تولع" حمل دم السيد المسيح ليقضي   )ينير(. فاأول "

يرى البعض أن يائير هذا ربما يكون من نسل يائير المذكور في سفر العدد )32: 41(. نور العالم" )مت 5: 14(.  كمرسله القائل: "أنتم   للعالم 

مواهب اإنسان وأحاسيسه وطاقاته يشيرون إلى  أواده الثاثين  بالروح القدس خال مياه المعمودية فإن  المستنيرة  إن كان يائير يشير إلى النفس 

مزرعة إذ يصير كل ما بداخلنا مقدًسا الرب ويملك على مدينة أو  مكرًما وغنًيا في  يركب كل منهم جحًشا أي يصير  الرب،  كأواد له في   التي تتقدس 
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مكرًما بالحياة المقدسة! الرجاسات أو يستخدم للشر إنما يكون  للرب، ا يليق به أن يسلك في   

اأردن في سن الثاثين، خال معموديته صار لنا حق التمتع بالمعمودية. معمودية السيد المسيح"، إذ اعتمد في مياه  أما رقم 30 هنا فيشير إلى "

جيروم للقول: ]لم يكرز المخلص نفسه الشريرة. هذا ما دفع القديس  كأحرار وا ُنستعبد إبليس وأعماله   ُنحسب فيه ملوًكا وكهنة مقدسين فيه، نملك 

.]
[100]

اأردن بتغطيسه في العماد السموات إَا بعد تقديسه   بملكوت 

٣. إذالهم ببني عمون:
والعشتاروت آلهة القمر؛ كما فصاروا يعبدون البعليم أي آلهة الشمس،  يشترك مع الوثنيين أو اأمم في عبادتهم لأوثان،  استراح الشعب عاد  إذ 

ن والعشتاروت واإ وعبدوا آلهة صيدون أي صيدا ومنها البعليم  الرعد واأمطار.  آرام وعاصمتها دمشق، منها اإله رمون )2 مل 5: 18( إله  عبدوا آلهة   

موآب مثل كموش وبعل فغور؛ وآلهة بني عمون مثل ملكوم أو مولك )ا 18: 21(، وآلهة وعشتاروتها الخاصة بها؛ وآلهة   كان لكل أمة بعلها الخاص 

مركب من وجه إنسان ويدي وجسم سمكة.  الفلسطينيين مثل داجون وهو إله السمك وكان تمثاله 

الطريق تركوا عبادة اه الحّي حيث  سرعان ما  أوًا بعبادة هذه اآلهة جنًبا إلى جنب مع عبادتهم ه، وكأنها سمة عدم التعصب، لكن  بدأوا 

شرهم أن اه الذي اقتناهم بحبه باعهم للفلسطينيين ولبني عمون ]7[ حتى والطريق السهل. وكان ثمر  واكتفوا بالعبادة الوثنية حيث الباب المتسع   الضيق 

تصرفاتهم الجاحدة ومقابلتهم رعايته الرب عاتبهم على  صرخوا إلى  ذ  وتضايقوا جًدا ]9[، واإ فصاروا في مذلة 18 سنة،  اختاروه،  مرارة ما  يتذوقوا   

حزمه ويطالبهم بالدخول إلى العمق في نما ليؤكد لهم  حازمة قال "ا أعود أخلصكم" ]13[، ا ليغلق الباب، واإ أبوة   وخاصه لهم من الضيق بالشر... وفي 

إسرائيل" ]16[. وكأنه لم يحتمل الرب "ضاقت نفسه بسبب مشقة  وعبدوا  الغريبة من وسطهم  أزالوا اآلهة   حل مشكلتهم. والدليل على ذلك أنهم إذ 

حّولي عني عينيك فأنهما قد غلبتاني" )نش 6: 5(. فإنه دموع أبنائه، فيقول في سفر النشيد: " يرى  مملوء حًبا، ا يستطيع أن   مشقتهم وا آامهم. إنه أب 

أفرايم، أني اه ا إنسان، أخرب  أجري حمو غضبي، ا أعود  مراحمي جميًعا. ا  اضطرمت  بحزم يعود بحبه ليقول: "قد انقلب علَي قلبي،   إذ يؤدب 

 القدوس في وسطك فا آتي بسخط" )هو 11: 9-8(.

وورث )1 مل 21: 19(، وقد الشرير الذي قتل  الرب في محبته، فهو ا يحتمل توبة إنسان، ولعل أعظم مثل لذلك ما فعله مع آخاب  عجيب هو 

الرب ضده على لسان إيليا النبي وشق الرب" )1 مل 21: 25( لكنه إذ سمع كام   شهد عنه الكتاب: "لم يكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني 

الرب هذا المنظر، بل قال إيليا النبي: "هل رأيت كيف أتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد أتضع أمامي ا  ثيابه وجعل مسًحا على جسده، ولم يحتمل 

 أجلب الشر في أيامه" )1 مل 21: 29(.

إسرائيل في المصفاة ]17[ كان اه يهيئ لهم مخلًصا هو نزل بنو عمون إلى جلعاد واجتمع بنو  يتركهم وعندما  هكذا إذ رجع الشعب إلى اه لم 

 يفتاح الجلعادي.

وراموث جلعاد )1 مل 4: 13(. ورامة المصفاة )يش 13: 26(،  النواطير( دعي مصفاة جلعاد )11: 29(،  برج  عبري معناه ) "المصفاة" اسم 

الرجمة التي أقامها يعقوب وقم ابان شهادة على العهد الذي أقيم بينهم )تك 31: 49(. ربما موضعها تل رميث، أو السلط، وكانت من  وهي موضع 

 نصيب جاد.
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 صحاح الحادي عشرألا

إقامة یفتاح قاضًیا 
خوته لكي ال یرث في بیت أبیهم، ولكنه حمل إكان یفتاح ابًنا المرأة زانیة طرده 
 لیخلصهم.  قامقلًبا متسًعا لهم، وٕاذ كان روح الرب علیه 

.  ]3-1 [خوته إ هروب یفتاح من .1
.  ]11-4  [ شیوخ جلعاد ویفتاح .2
.  ]28-12 [ حوار مع ملك بني عمون .3
.  ]40-29  [ نذر یفتاح المریر.4

 خوتهإ هروب یفتاح من .١
كلمة "یفتاح" تعني (الذي یفتح)، ولعله بهذا االسم حمل صورة رمزیة لسمة السید 

خوته مغلًقا فطردوه من بینهم حتى ال یرث في إالمسیح وتصرفاته الخالصیة. فإذ كان قلب 
بیت أبیهم، اضطر إلى الهروب إلى أرض طوب أي (الطیبة) شرق األردن، خارج حدود 

نون ملك عمون جنوًدا منها عندما ا) حیث استأجر ح6 :10 صم 2إسرائیل كما یبدو من (
أو أم قیس،   أمیال جنوب جدة وتسمى اآلن مقیس10أهان داود الملك، ویقال أنها تبعد 

ومع هذا فقد فتح یفتاح قلبه لیقوم ویقودهم مخلًصا إیاهم من بني عمون. كأنه رمز للسید 
 له موضًعا یولد فیه بین الناس، فولد في  یجد فلم،سیح الذي أغلقت البشریة أبوابها أمامهمال

 مذود بقر، وفي خدمته أعلن صراحة أن ابن اإلنسان لیس له موضًعا یضع فیه رأسه (مت
)، لكنه وهو المطرود من الیهود بكل فئاتهم مع األمم فتح قلبه بالحب على الصلیب 20 :8

).  18 :5 كو 2لیضم الجمیع ویحملهم إلى حضن أبیه، مصالًحا إیانا معه أبدًیا (
)، یفتح 7 :3 السید المسیح هو یفتاح الحقیقي، الذي یفتح وال أحد یغلق (رؤ

لمؤمنیه أبواب الفردوس بعد أن أحكمنا إغالقه بالعصیان.  
دعي يُ ألنه نشأ في جلعاد، وألن أبیه  وقد ُدعي یفتاح بالجلعادي من جانبین؛

"جلعاد".  
 البن ال ُیطالب بخطیة أبیه (حزاأكّد الكتاب أنه "ابن زنى"، لكن هذا ال یعیبه، ف

)، إنما إن أخطأ هو یموت. حًقا لقد حرمته الشریعة من دخول جماعة الرب، أي 20 :18
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من العضویة في المجمع، لكنها لم تحرمه من قیادة الجیش والقضاء وال من التمتع بالمیراث 
: [كان یفتاح الذي یحسبه الرسول القدیس جیروم). في هذا یقول 3-2: 23 األبدي (تث

 ) ابن زانیة. لقد قیل: "النفس التي تخطئ هي تموت" (خر32 :11 في عداد األبرار (عب
اهللا  ). النفس التي ال تخطئ تحیا. هكذا ال تنسب فضائل الوالدین أو رذائلهم لألبناء؛4 :18

].  Ïال یحاسبنا إالَّ من الوقت الذي فیه ُولدنا في المسیح من جدید
 ال أن یخسروه بال ذنب ارتكبه هو، فبغیر ،خوة یفتاح أن یكسبوا أخاهمأكان یلیق ب

 فجرفوه ..حكمة طردوه، فاجتمع معه رجال بطالون كانوا یخرجون معه ربما للسلب والنهب.
إلى االلتصاق باألشرار وممارسة ما ال یلیق، األمر الذي كان ال یبرر یفتاح لكنه ال یعفي 

خوته من المسئولیة أیًضا. إ

  شیوخ جلعاد ویفتاح.2
خوته فهرب إلى ما وراء إسرائیل، إلى أرض طوب.... وكأنه إُطرد یفتاح من 

بالسید المسیح المطرود من خاصته لیهرب خارج إسرائیل، منطلًقا إلى الجلجثة بكونها 
"أرض طوب الحقیقیة"، إذ هناك تجلت طیبة الرب وُأعلنت أحشاؤه الملتهبة بالحب نحو كل 

 حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك  العالمأحد. وكما قال الرب نفسه: "ألنه هكذا أحب اهللا
).  16 :3 كون له الحیاة األبدیة" (یوتكل من یؤمن به بل 

حین ُطرد یفتاح من جلعاد استند اخوته بال شك على حكم قضائي صدر من 
"تعال شیوخ جلعاد، واآلن جاء الشیوخ أنفسهم یسألونه العودة لمحاربة بني عمون، قائلین له: 

. ویبدو أنهم طلبوه كقائد حرب فقط بكونه جبار ]6[وكن لنا قائًدا فنحارب بني عمون" 
: "أما بأس، لكنه لم یقبل أن یسندهم في الحرب ویطردوه في السلم، معلًنا احتجاجه

 .]7[أبغضتموني أنتم، وطردتموني من بیت أبي، فلماذا أتیتم إليَّ اآلن إذ تضایقتم؟!" 
"فأنا لكم رأًسا" وحینما سألوه أن یكون لهم رأًسا (أي في حالتي الحرب والسلم)، أكد لهم: 

.  ]11[ ودخل یفتاح في عالقة مع الرب في المصفاة ...]9[
یفتاح یمثل شخصیة فریدة، فقد اعتدنا أن نجد أبطاًال روحیین حین تسلموا مراكز 
قیادیة انحرفوا، إذ ابتلعتهم محبة السلطة والكرامة، أما یفتاح فقد بدأ حیاته مع رجال بطالین 

سرائیل إلون قائًدا للحرب اشتهى أن یكون رأًسا دائًما ككانوا یخرجون معه، وحینما ُسئل أن ي

1 Ep. 60:8. 
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 ما أن تسلم العمل حتى رأیناه رجل إیمان عجیًبا في هفي الحرب كما في السلم... لكن
 الكرامة فینهارون روحًیا، فإن البعض والتصرفاته. فإن كان البعض ال یحتملون المسئولیة 

اآلخر ترهبهم المسئولیة داخلًیا لینطلقوا إلى بدایات جدیدة لعمل روحي ناٍم في الرب.  
تسلم یفتاح العمل بعد حواره مع شیوخ جلعاد ال من أیدیهم بل من أیدي الرب 

 أرجعتموني اإذ بل على الرب نفسه، قائالً : "، لهذا لم یعتمد على ذاته، وال على رجاله،نفسه
 هم یرجعونه لكنه یحارب بالرب وا. إن كان]9[لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي..." 
: [ال نقدر أن نجري ذهبي الفمالالقدیس یوحنا نفسه، سّر غلبته ونصرته، بهذا الروح یقول 

.]  Ïفي طریق اهللا إالَّ محمولین على أجنحة الروح

 حوار مع ملك بني عمون  .3
بدأ یفتاح عمله بحكمة روحیة عالیة فلم ینطلق لمحاربة بني عمون بالرغم من 

مالي إذاللهم لشعب إسرائیل سنوات طویلة، لكنه بروح الحكمة أرسل لیطلب سالًما، قائالً : "
أرسل إلیه بلطف یسأله أالَّ یحاربه في  .]12[ولك أنك أتیت إليَّ للمحاربة في أرضي؟!" 

 ألنه قد اغتصب أرضه عندما صعد إسرائیل ،أرضه، لكن ملك بني عمون أجابه أنه یحاربه
من مصر ودخل أرض الموعد. حقیقة األمر أن إسرائیل قد ُمنع من محاربة بني موآب وبني 

)، لكن األرض موضع خالفهم كانت في األصل لبني عمون وقد 19، 9: 2 عمون (تث
 )، وٕاذ منع سیحون ملك األموریین إسرائیل من العبور26 :21 استولى علیها األموریین (عد

 بسالم وخرج لمحاربتهم غلبوه واستولوا على أرضه التي هي في األصل غالبیتها لبني علیها
عمون ولبني موآب، فما استولوا علیه إنما من األموریین. فمطالبة بني عمون بأرضه 

الممتدة من نهر أرنون والذي یعني اسمه (مّصوب)، إلى نهر الیبوق والذي یعني اسمه 
(مّفرغ) وهو نهر الزرقاء، إلى نهر األردن، هي مطالبة بدون حق.  

 300هذا ومن جانب آخر فإن إسرائیل كان قد استولى على األرض منذ حوالي 
.  ]26[عاًما فصارت حًقا له بوضع الید 

أما الحجة الثالثة التي قدمها یفتاح للملك فهي أن ما ناله إسرائیل في الواقع لیس 
من بني عمون أو بني موآب وال من األموریین، إنما تسلمها من الرب نفسه، كعطیة إلهیة: 

واآلن الرب إله إسرائیل قد طرد األموریین من أمام شعبه إسرائیل، أفأنت تمتلكه؟ ! ألیس "

1PG 57:30, 53:228.  
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ك إیاه كموش إلهك تمتلك، وجمیع الذین طردهم الرب إلهنا من أمامنا فإیاهم ملكما ي
. وكأن موضع الحوار وموقعه لیس األرض وٕانما مملكة اهللا، فاهللا ]24-23 [" نملك؟!

 في عیني –وهبهم أن یملكوا ویطردوا األمم فهل یرفضون عمل اهللا معهم؟ األرض في ذاتها 
 تحمل عالمة ملكیة الرب وقبول المؤمنین لوعوده وعطایاه، وكل تراٍخ في امتالكها –یفتاح 

ُیحسب إهانة موجه ضد اهللا شخصًیا. بهذا الفكر تطلع الرسول بولس إلى أعضاء جسده 
وكأنها باألرض التي ملك علیها بنو عمون وبنو موآب واألموریین زماًنا، لكنه إذ طرد اهللا 
الشر عن هذه األعضاء لیملك بنفسه علیها، فهل یسلمها اإلنسان لألمم الوثنیة (للخطایا 

والشهوات) مرة أخرى؟! وكما یقول الرسول بولس: "أفآخذ أعضاء المسیح وأجعلها أعضاء 
).  15 :6 كو 1زانیة؟!" (

لقد سلمنا اهللا حیاتنا متجددة فیه بالروح القدس، وكأنها باألرض الممتدة من أرنون 
(المّصوب) إلى الیبوق (مّفرغ) إلى األردن حیث نجد السید المسیح حاًال فیه. هكذا تمتد 

حیاتنا من األرنون أي نبدأ بعمل التصویب أو تصحیح حقیقي داخلي بروح اهللا القدوس، إلى 
الیبوق حیث یحدث تفرغ كامل من الشر وكل أعمال إبلیس الذي احتل الموقع، إلى األردن 

لیملك السید المسیح في میاهه معلًنا نصرته على لویثان الساكن في المیاه وفاتًحا أبواب 
السماء لنسمع صوت اآلب المفرح وحلول الروح القدس! إذ تسلمنا هذه الحیاة الجدیدة في 
الرب أو األرض المفّرغة من إبلیس لیملك الرب علیها، ال یلیق بنا أن نترك العدو یحتلها 

مرة أخرى !  
" فامتلكوا من أرنون إلى الیبوق، ومن القفر إلى األردنما أجمل ما قاله یفتاح: "

ع التصویب الداخلي إلى التفریغ... أي یسلكوا ض! كأنه یقول أن المؤمن یملك من مو]22[
في حیاتهم الروحیة عملًیا، فإذ یطلبون تصحیحي حیاتهم وتجدیدها في الرب یتفرغون تماًما 
عن إبلیس وأعماله. أما قوله: "من القفر إلى األردن"، فتعني كمن ینتقل من القفر والقحط 

  إالَّ إلى الفردوس حیث یوجد السید المسیح شجرة الحیاة داخله. فاألردن أو المعمودیة لیس
عودة إلى الحیاة الفردوسیة على مستوى سماوي، إذ هي دخول إلى االتحاد مع اآلب في 

 آباء الكنیسة إحساساتابنه یسوع المسیح كعضو في جسده المقدس، بالروح القدس. هذه 
ظین، إذ كانوا یشعرونهم أنهم یقودونهم إلى الفردوس عینه، من هؤالء وعند حدیثهم مع الموع

.  القدیس یوحنا الذهبي الفم واألب ثیؤدور المیصياآلباء 
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أخیًرا، إذ أراد یفتاح من ملك بني عمون أن یراجع نفسه في قراره بمحاربة إسرائیل 
نه لم یحارب إسرائیل، أو ك أیًضا أرضه كبني عمون، ل فقدسأله أن یتمثل بملك موآب، فإنه

ربما بعدما بدأ بالمحاربة عاد لیراجع نفسه فامتنع عن المحاربة.  

  نذر یفتاح المریر.4
"ونذر یفتاح نذًرا للرب قائالً : إن دفعت بني عمون لیدي، فالخارج الذي یخرج 
من أبواب بیتي للقائي عند رجوعي بالسالمة من عند بني عمون یكون للرب وأصعده 

.  ]31-30[محرقة" 
 ال یحمل شیًئا من الحكمة، ولعل اهللا – اآلباءفي رأي كثیر من  كان هذا النذر-

أراد أن یلقن یفتاح بل وكل المؤمنین عبر األجیال درًسا قاسًیا، فسمح بخروج ابنته الوحیدة 
أه یا بنتي قد أحزنتني فتاح في مرارة. لما رآها مزق ثیابه، وقال: "يالعذراء للقائه، فصار 

. یقول ]35[" حزًنا، وصرِت بین مكدري، ألني قد فتحت فمي إلى الرب وال یمكنني الرجوع
: [كان نذًرا قاسًیا، لكن تحقیقه كان أكثر مرارة، فإذ تممه دخل في علة سیوسوالقدیس أمبر

.] كما Ïشدیدة للحزن... إنه من األفضل أالَّ تنذر من أن تنذر ماال یرغب اهللا في تقدیمه له
.] Ð أالَّ ینذر بالمرة من أن یقوم بإماتة ابنته له[كان األفضل یقول:

أن اهللا لم یوقف تقدیم هذه الذبیحة كما فعل في القدیس یوحنا الذهبي الفم ویرى 
 من عدم قبوله الذبائح البشریة، وذلك لكي تكون درًسا للبشریة، فال یتسرع  بالرغمذبح إسحق

 هذا النذر وضع اهللا  مثلأحد بتقدیم نذر بقسم لئال یفقدون أوالدهم إذ یقول: [بسماحة تحقیق
.] كما یقول: [حًقا إنه لم یوقف تحقیق هذه الذبیحة، وٕان Ñنهایة لتكرار مثل هذا في المستقبل

)، مظهًرا 12 :22 كان قد عبر عن سروره بمنعها في حالة إسحق إذ لم یسمح بإتمامها (تك
.]  Ò الحالتین ال ُیسر بمثل هذه الذبائحكلتاأنه في 

 ربما – على أي األحوال بالرغم من كراهیة اهللا للذبائح البشریة لكن یفتاح وابنته
 أن یقدما أغلى ما لدیهما هللا، فیفتاح لم یتراجع عن نذره مع أن ابنته اشتاقا –بعدم معرفة 

عذراء ووحیدة، بمعنى آخر یفقد نسله إلى األبد. وقدمت ابنته حیاتها بالرغم من مرارة نفسها 
أتركني شهرین فأذهب ألنها تموت بال نسل ویلحقها العار، ولهذا السبب قالت ألبیها: "

1 Duties of the clergy 3:12 (78, 79). 
2 Ibid. 2:50 (264). 
3 Conc. Stat. hom 14:7. 
4 Ibid. 
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. كانت تبكي عذراویتها إذ كانت ]37[وأنزل على الجبال وأبكي عذراویتي أنا وصاحباتي" 
كل فتاة في إسرائیل تشتاق أن یكون لها نسل لعل المسیا المخلص یأتي منه، واآلن إذ 

تموت عذراء تفقد هذا الرجاء... على أي األحوال كان یمكن لها أن تفلت بطریق أو بآخر 
رین عادت ه، وبعد الش]36[" أفعل بّي كما خرج من فیكلكنها منذ البدایة قالت ألبیها: "

بكامل حریتها تسلم نفسها للموت بیدي أبیها.  
لقد قدم یفتاح ابنته ذبیحة هللا، وكان في هذا یحمل رمًزا لإلنسان الذي یقدم حیاته 

(ابنته الوحیدة) ذبیحة حب هللا. لهذا عندما فقد أحد النبالء األثریاء یولیان زوجته وبنتیه كتب 
 لیدخل إلى الرهبنة، مقدًما هللا حیاته نذًرا بتكریسها للعبادة هللا، األمر القدیس جیرومإلیه 

 من تقدمات كثیرة. یقول له: [قدم یفتاح ابنته العذراء، لهذا وضعه أفضلالذي ُیفرح قلب اهللا 
). ال أریدك أن تقدم للرب ما قد یسرقه لص منك 32 :11 الرسول في عداد القدیسین (عب

 أن طاغیةأو یستولي علیه عدو.... إنما قدم هللا ما ال یستطیع عدو أن ینزعه عنك، وال 
.]  Ïیغتصبه منك، بل یذهب معك إلى القبر، ال بل إلى الملكوت، إلى نعیم الفردوس

سّر نحیب العذارى بقوله [بهذا یجعلن القدیس یوحنا الذهبي الفم أخیًرا یعلل 
 ].Ðالرجال أكثر حكمة في المستقبل، فیدركون أن ما حدث لم یكن متفًقا مع فكر اهللا

 

1 Ep. 118:5. 
2 Conc. Stat. hom 14:7. 
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 صحاح الثاني عشرألا

حرب یفتاح مع أفرایم 
 أفرایم یفتاح على جهاده ضد بني عمون، ومحاربته إیاهم  رجالعوض أن یشكر

لكن یفتاح لم یكسبهم كجدعون  ه بطریقة مثیرة كعادتهم؛نلحساب إسرائیل كلها أرسلوا ینتقدو
 ألًفا من رجال أفرایم. 42) بل قاومهم وحاربهم فقتل حوالي 1-3: 8(

 . ]7-1  [ محاربته أفرایم .1
.  ]10-8  [ أبصان .2
.  ]12-11 [ إیلون الزبولوني .3
.  ]15-13 [ عبدون بن هلیل .4

 محاربته أفرایم  .1
ُعرف أفرایم بأبطاله لكنه حمل روح الكبریاء، لهذا أرادوا أن یكونوا في المقدمة 

حینما أنتصر جدعون وبخوه ألنه لم یرسل إلیهم لیحاربوا معه فكسبهم بروح  على الدوام؛
). واآلن إذ نجح یفتاح في عمله عبروا إلیه في مصفاة جلعاد لیهددوه: 3-1: 8اإلتضاع (

، ال لخطأ ارتكبه إالَّ أنه لم یطلبهم لیحاربوا معه. لقد حسبوا ]1[نحرق بیتك علیك بالنار" "
إنقاذه لسائر إسرائیل دون االعتراف بسیادتهم ذنًبا ال یغتفر.  

لم یقف األمر عند العتاب بل بلغ التهدید بحرقه حًیا ومعه أهل بیته، وعوض أن 
یكسبهم بروح الوداعة واإلتضاع عاتبهم أنهم لم یقوموا بدورهم في الخالص من ید 

مونیین، وأنه عندما صرخ إلیهم اخوتهم استهانوا بهم حتى لجأ الجلعادیون إلى یفتاح. عال
ولما رأیت أنكم هكذا فضحهم یفتاح عوض تكریمهم، معلًنا تضحیته من أجل الشعب بقوله: "

. أي عرض حیاته للخطر. عاد مرة أخرى یعلن ]3[ال تخلصون وضعت نفسي في یدي" 
 . ]3[أن اهللا نصره، وكأن محاربتهم له إنما هي مقاومة هللا نفسه العامل فیه 

لم یقف األمر عند التوبیخ بإظهارهم كاذبین، معلًنا أنهم ُدعوا للمحاربة ولم 
یستجیبوا، واتهامهم باإلهمال وعدم االكتراث، كما اتهمهم بمقاومتهم هللا نفسه واهب النصرة 

له، وٕانما جمع كل رجال جلعاد وحارب أفرایم. أما سبب الحرب فهو إهانة أفرایم ألهل 
، بمعنى أن ]4[" أنتم منفلتوا أفرایم، جلعاد بین أفرایم ومنسىجلعاد، إذ كانوا یقولون لهم: "
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أهل أفرایم كانوا یهینون أهل جلعاد باتهامهم أنهم في حقیقة أمرهم مجموعة من الهاربین من 
 فكانوا یهربون من أفرایم وال یذهبون ...أفرایم بسبب لصوصیتهم أو ارتكابهم جرائم قتل إلخ

إلى منسى بل یبقون في جلعاد، أي یلجأون إلى األرض التي بین أراضي السبطین.  
وقف رجال جلعاد عند مخاوض األردن حتى ال یهرب أحد من األفرامیین، فإن 

مي، فإن أجاب باإلیجاب قتلوه، وٕان أجاب بالنفي سألوه أن يه إن كان أفراناجتاز أحد یسألو
مي، إذ ینطق أهل يیقول "شبولت"، وتعني (مخاضة) فإن نطقها "سبولت" عرفوه أنه أفرا

أفرایم الشین سیًنا، كبعض قرى الصعید إذ یقولون عن الشمس مثًال "سمس". بهذا ذبحوا 
 ألًفا من أفرایم.  42 منهم بلغوا مع قتلى الحرب ا كبیرً اعلى مخاوض األردن عددً 

خسر هذا  إن كان أهل أفرایم یالمون على كبریائهم الذي سحقهم، فإن یفتاح
السبط وأفقد الجماعة عشرات األلوف بمقاومته للسبط عوض كسبه بالحب المملوء إتضاًعا. 

  أبصان.2
ال نعرف عن هذا القاضي سوى اسمه ومركز عمله "بیت لحم" أي (بیت الخبز) التي 

: 19  بیت لحم یهوذا كما ظن یوسیفوس بل: "بیت لحم زبولون" (یش لیستعلى ما یظن أنها
ا نعرف أنه أنجب ثالثین ابًنا وثالثین ابنه وزوج الكل من الخارج ربما لیتسع نطاق م). ك15، 1

العائلة، وٕاذ قضى إلسرائیل سبع سنوات مات أبصان ودفن في بیت لحم.  
لم نعرف الكثیر عن هذا القاضي وعن القاضیین التالیین، ربما ألنهم لم یدخلوا في 

 على أي ...ضیقات أو لم تكن لهم مواقف معینة، إنما قضوا مع الشعب أیاًما هادئة وماتوا
األحوال، فإن القضاة المذكورین في هذا السفر یمثلون عینات متباینة ونوعیات مختلفة من 

المؤمنین، والكل استحق أن ُیسجل اسمه في سفر الحیاة، لكن الذین عاشوا وقت الضیق 
ینالون مكافأة أعظم إن یسلكوا بروح اإلیمان الحيّ .  

 أیلون الزبولوني. 3
قضى إلسرائیل عشر سنین ومات في "أیلون"  "أیلون" اسم عبري یعني (بلوطة)؛

). یرى البعض أن اسمها 43 :19  التي في دان (یشنوهي قریة في زبولون، غیر أیلو
یعني (مكان األیل).  

 عبدون بن هلیل  .4
"عبدون" تعني (عبد)، و"هلیل" یعني (تهلیل) أو (حمد).  
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نشأ في "فرعتون" التي في أفرایم، اسمها یعني (ارتفاع)، وهي فرعانة تبعد سبعة 
أمیال ونصف جنوب غربي شكیم (نابلس).  

قضى إلسرائیل ثمان سنین، وقد أنجب أربعین ابًنا وثالثین حفیًدا یركبون سبعین 
جحًشا عالمة الغنى والكرامة.  
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 األصحاح الثالث عشر 

شمشون 
فع الرب إسرائیل لید الفلسطینیین أربعین سنة للتأدیب، كان یعد لهم شمشون دإذ 

كقاٍض یخلصهم.  

.  ]7-1  [ مالك الرب وامرأة منوح.1
  ].25-8  [ مالك الرب ومنوح . 2

 مرأة منوحا مالك الرب و.1
، ]1[ إسرائیل یصنعون الشر دفعهم الرب لید الفلسطینیین أربعین سنة  بنو إذ عاد

وقد كان للفلسطینیین في ذلك الزمان حتى أیام داود شأن عظیم، وهم غرباء عن الكنعانیین، 
یدعون بالكفتوریین نسبة إلى موطنهم األصلي كفتور "جزیرة كریت".  

)، فیكون عالي 13 :7 صم 1یرى البعض أن األربعین سنة انتهت بما ورد في (
 الزمان الذي بلغ فیه شمشون كمال الرجولیة. ویرى بعض المفسرین أن  نحوالكاهن قد مات

 قضاء إیلون في شمالي فلسطین، وربما كان بدء عمله في أیام  أیامشمشون قضى في أثناء
یفتاح. هكذا كان القضاة أحیاًنا یظهرون في وقت واحد في مناطق مختلفة، خاصة وأن 

الفلسطینیین وبني عمون استعبدوا إسرائیل في وقت واحد، فجاء تاریخ یفتاح یعلن إنقاذهم 
من بني عمون وتاریخ شمشون یعلن معامالت اهللا مع شعبه بإنقاذهم من الفلسطینیین.  

بدء حیاة شمشون بظهور مالك الرب نفسه، وغالًبا ما یكون إعالًنا لألقنوم الثاني، 
كلمة اهللا، جاء المرأة منوح العاقر یعلن لها عن والدتها لشمشون والتزامها باالستعداد والتهیئة 

لمجيء هذا القاضي "شمشون" نذیر الرب.  
 معناه (ضربة) أو (زنبور)، ي، مدینة اسمها عبر"صرعة" شمشون في اكان والد

). تعرف الیوم بصرعة أو 41 :19 ؛33 :15 كانت في ساحل یهوذا ثم صارت لدان (یش
 میًال شرقي یافا، قائمة على تل یشرف على 23 میًال غرب أورشلیم، 14سوره، تبعد حوالي 

. وادي سورق أو وادي الصرار
 "منوح"، وهو اسم عبري معناه (نیاح) أو (راحة). ىفي صرعة وجد رجل تقي ُیدع

ولعل والدیه كانا یشعران بالمذلة لكن في رجائهما دعاه منوًحا، شوًقا إلى الراحة من األتعاب 
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... لكن منوًحا لم یقم بأي دور ظاهري ملموس في خالص الشعب، إنما قدم بتقواه هو 
وزوجته "شمشون"، رجل اإلیمان! ویمكننا القول أن منوًحا وزوجته قدما هللا والجماعة المقدسة 

بحیاتهما المقدسة وصلواتهما ثمًرا في الرب، حتى وٕان كانا لم یقطفا منه في حیاتهما على 
األرض.  

وربما حكم علیها األقرباء والغرباء بأحكام  ؛]2[وامرأة عاقر لم تلد" یقول الكتاب: "
كثیرة في القلب، إذ كان العقر في نظر إسرائیل عالمة غضب اهللا، وعاًرا. لكن اهللا في طول 

أناته كان ینتظر ما أحوجنا أن نقبل الثمر من ید اهللا، ال خالل الطبیعة، حتى وٕان تأخر، 
وٕان كان في تأخره ما یشوه صورتنا في عیون الناس.  

جاء في التلمود أن اسم زوجة منوح "هصلفوتى"، وهو اسم عبري یعني (یعطي 
الظل عليّ ). إن كان منوح ُیشیر إلى النفس التي وجدت نیاحها أو راحتها في الرب بالروح 
القدس، فإن هصلفوتي ُتشیر إلى الجسد الذي ینعم بظل الصلیب علیه، فال یمثل ثقًال، وال 

 خالل الوعد اإللهي ثمًرا روحًیا  ینالیبقى عقیًما، وال یأتي بثمر من ذاته بحسب الطبیعة إنما
فائًقا هو "شمشون" الحقیقي أي (الشمس) الحقیقیة... بتجلي السید المسیح شمس البر فینا. 

"فتراءى مالك الرب للمرأة، وقال لها: ها أنِت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلین 
.  ]3[وتلدین ابًنا" 

خوتها موضع عار، لكنها في عیني اهللا تستحق أن یظهر إكانت المرأة في عیني 
لها في شكل مالك، قدر ما تحتمل الرؤیة. وها هو یبشرها بنفسه: "ها أنِت عاقر لم تلدي، 

ولكنِك تحبلین وتلدین ابًنا"، وكأنه یؤكد لها أنها حسب الطبیعة ال تقدر بذاتها أن تنجب، 
لكن ما تناله هو ثمرة وعده اإللهي ومحبته.  

أمرها مالك الرب أالَّ تشرب خمًرا أو مسكًرا، أي ال تشرب أي مادة تسكرها سواء 
وأالَّ تأكل شیًئا نجًسا... وكأن الرب كان یهیئ لشمشون  من عصیر العنب أو غیر العنب؛

جًوا مقدًسا وهو بعد جنین في أحشاء أمه! هذا المنع لم یكن في عیني األم حرماًنا بل 
مشاركة مفرحة لجنینها الذي ُدعي للعمل وتهیئه له وهو بعد في األحشاء !  

فها أنِت تحبلین وتلدین ابًنا وال یعُل موسى رأسه، ألن بشرها مالك الرب: "
 . ]5[" الصبي یكون نذیًرا هللا من البطن، وهو یبدأ یخلص إسرائیل من الفلسطینیین

إن كان النذیر بوجه عام یرمز للسید المسیح، الممسوح لخالصنا، فیه یشتم اآلب 
رائحة الرضا نیابة عن المؤمنین جمیًعا، لذلك فهو یمثل الرأس الذي ال ُینزع عنه المؤمنون 
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به كشعر رأس یتحدون به ویحیون. لهذا "ال یعُل موسى رأسه"، حتى ال ینزع المؤمنون عن 
الرأس.  

انطلقت المرأة تخبر رجلها بما رأت وما سمعت، فوصفت له مالك الرب الذي 
ظهر على شكل بشري حتى تقدر أن تعاینه وتسمع له وتتحدث معه، وقد وصفته أنه: 

. تحدثت مع رجلها بثقة عجیبة في كلمات مالك الرب ولم ]6[" كمنظر اهللا مرهب جًدا"
حدث تتتشك كسارة أمها. لقد ألهبت قلب رجلها نحو رؤیته حتى سأل اهللا أن یرسله ثانیة وي

معه. 

 مالك الرب ومنوح  .2
أسألك یا سیدي أن یأتي وثق منوح كامرأته بالوعد اإللهي، وصلى هللا قائالً : "

. لقد أخبرته امرأته ]8[لصبي الذي یولد" لأیًضا رجل اهللا الذي أرسلته ویعلمنا ماذا نعمل 
بكل شيء، وكان في كالمها كل الكفایة، لكن ما طلبه الرجل لیس تأكیًدا لما تمتعت به 

زوجته من وعد إذ تظهر من لغته ثقته في الوعد ... إنما یطلب أن یأتي لیراه ویتمتع 
بصوته، وینال البركة التي نالها امرأته.  

حقق اهللا لمنوح طلبته فظهر مالك الرب المرأته ثانیة وهي جالسة في الحقل، 
فأسرعت تخبر رجلها الذي دخل معه في حوار مفتوح. وٕاذ كرر له مالك الرب الوعد 

دعنا نعوقك ونعمل لك جدي ): "19-18: 6والوصیة الخاصة بابنهما، سأله كجدعون (
 فأراد أن یقدم له جدي – ربما نبًیا –... لكن یبدو أن منوًحا ظنه إنساًنا ]15[" معزي

ولو عوقتني ال آكل من المعزي كطعام مطبوخ. وقد صحح له مالك الرب األمر، بقوله: "
. ال ُیفهم من هذا أن المتكلم ال یقبل ]16[خبزك، وٕان عملت محرقة فللرب أصعدها" 

ن منوًحا ظنه إنساًنا فال یلیق تقدیم محرقة له ما لم یدرك منوح حقیقة أمره. ألالمحرقة، وٕانما 
بنفس الطریقة یقول السید المسیح للشاب: "لماذا تدعوني صالًحا، لیس أحد صالًحا إالَّ واحد 

)، مؤكًدا له أنه ال یلیق دعوته صالًحا ما لم یعترف أوًال بالهوته.  17 :19 وهو اهللا" (مت
القدیس لقد أكد له مالك الرب أنه ال یجوز تقدیم العبادة إالَّ هللا وحده، وكما یقول 

: [هللا وحده یلیق العبادة، هذا ما نعرفه من المالئكة أنفسهم، فإن كانت أثناسیوس الرسولي
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المالئكة أسمى من الخالئق األخرى في المجد لكنهم خلیقة ال ُیقدم لهم العبادة، إنما نعبد 
].  Ïالرب

احتار منوح في أمر المتكلم فأراد التعرف علیه من اسمه لیقدم له التكریم الالئق، 
. كأنه یقول له: أرید أن أتعرف علیك ]17[" اسمك حتى إذا جاء كالمك نكرمك؟ ماقائالً : "

 تحقق كالمك لّي ولزوجتي أرد لك الجمیل حسب ما یلیق بشخصك.   مامن اسمك حتى إذا
، وجاءت في ]18[" لماذا تسأل عن اسمي وهو عجیب؟!جاءت اإلجابة: "

الترجمة السبعینیة: "لماذا تسأل عن هذا؟ إنه أیًضا عجیب!". هكذا ُیدعى اسم اهللا "عجیًبا"، 
إذ جاء في أشعیاء: "ألنه یولد لنا ولٌد ونعطى ابًنا وتكون الریاسة على كتفه ویدعى اسمه 

القدیس غریغوریوس ). وكما یقول 6 :9 عجیًبا مشیًرا إلًها قدیًرا أًبا أبدًیا رئیس السالم" (إش
: [نتعلم من هذا أنه یوجد اسم واحد للطبیعة اإللهیة هو "العجیب" یكشف عن ما النیصي

]. بمعنى آخر أن اسمه "عجیب" أي فائق Ðینبع في القلب بخصوصها بطریقة ال ُینطق بها
لإلدراك والنطق یدخل بالقلب كما بالفكر إلى حالة من الدهشة والعجب.  

خالل االسم "عجیب" ُكشف شخص المتكلم أنه أقنوم إلهي، لذا قام منوح لیقدم 
. ما هذه الصخرة إالَّ السید المسیح، حیث فیه تقدم ]19[جدي معزي تقدمة له على الصخرة 

ذبائح حبنا، إذ صار هو نفسه ذبیحة حبنا.  
ما أن أصعد منوح جدي المعزي والتقدمة على الصخرة حتى انسحب قلبهما إلى 

 نحو السماء، – أي من المذبح –منظر عجیب. لقد شاهدا صعود لهیب نار من الصخرة 
. امتأل ]20[ مالك الرب في لهیب المذبح، فسقطا على وجهیهما إلى األرض  صعدوقد

رهبة وخشیة إذ رأیا مالك الرب یرتفع إلى السماء وسط اللهیب الناري. إنها صورة حیة 
للعمل الخالصي بالصلیب، ففیه یقدم السید المسیح نفسه ذبیحة حب ملتهبة ناًرا، خاللها 

یمحو كل خطایانا (جدي المعزي)، ویرتفع بنا خالل لهیب محبته كأعضاء في جسده 
 یحملنا معه إلى سمواته لنصیر نحن أنفسنا لهیب نار أي شعلة التهبت باتحادها ...المقدس
معه.  

1 Adv. Arian., Dis 2:16 
2 Adv. Eunomoius 8:1. 
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 رأینا اهللا. فقالت له امرأته: لو أراد الرب  قد"فقال منوح المرأته نموت موًتا ألننا
 مثل هذا  فيأن یمیتنا لما أخذ من یدنا محرقة وتقدمة، ولما أرانا كل هذه، ولما كان

.  ]23-22[الوقت أسمعنا مثل هذه" 
، 2 :32 لقد تعلم منوح من موسى أنه ال یستطیع أحد أن یرى اهللا ویعیش (تك

). لكن امرأته أدركت أن اهللا برحمته أظهر نفسه ال لیمیتهما بل لیقبل 20 :33 خر
 من أسراره ویهبهما مواعیده. أظهر نفسه قدر ما تحتمل امحرقتهما وتقدمتهما ویریهما بعًض 

القدیس یوحنا بصیرتهما أن تنظره، حتى ینعما بما هو لخالصهما وبنیانهما. وكما یقول 
 على لسان اهللا نفسه: [ال ُأعلن جوهري ذاته، إنما أتنازل (في رؤى) بسبب ذهبي الفم

].  Ïضعف هؤالء الذین یرونني
رأت امرأة منوح في الرؤیا ثالث أمور: اهللا یقبل المحرقة والتقدمة عالمة رضائه 

ه لهما دعلیهما، وأنه أراهما كل هذه األسرار عالمة قدرته الفائقة التي ال تحد، واسمعهما وع
بإنجاب ابن نذیر له عالمة حبه لهما.  

 أن القدیس جیرومبعد هذه الرؤیا ولدت امرأة منوح ابًنا دعته "شمشون". یرى 
الكلمة مشتقة من "شمس" و"أون" (أي قوة)، وكأن اسمه یعني (قوة الشمس). ویرى البعض 

تعني (شمسي)، وآخرون أنها تعني (قوي) مشتقة من كلمة "شمم".   أنها
تمتع منوح وامرأته بهذا المولود الذي جاء رمًزا لشمس البر، المخلص الحقیقي، 

... ]25[" ابتدأ روح الرب یحركهیسوع المسیح، وكما یقول الكتاب: "
 

 

1 Incomp. Of God 5:4, PG 48:740. 
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 األصحاح الرابع عشر 

زواج شمشون بأممیة 
أصر شمشون أن یتزوج بأممیة بالرغم من عدم رضا والدیه في البدایة، وقد ُأقیمت 

ه. وقد حملت تولیمة لمدة سبعة أیام قدم فیها أحجیة تّعرف علیها الفلسطینیون خالل زوج
 روحیة عمیقة.  اقصة زواجه أمورً 

.  ]4-1  [ زواجه بأممیة .1
.  ]9-5 [ شق شبل األسد .2
.  ]20-10 [ أحجیته ألصحابه .3

  زواجه بأممیة.1
"ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطینیین، فصعد 
وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأیت امرأة في تمنة من بنات الفلسطینیین، فاآلن خذاها لّي 

 أبوه وأمه أن ذلك من الرب، ألنه كان یطلب علة على الفلسطینیین"  یعلم. ولم.امرأة.
]1-2 ،4[  .

"تمنة" اسم عبري معناه (قسم معین)، وهي مدینة على حدود أراضي یهوذا، 
)، كان یقطنها فلسطینیون، تسمى حالًیا تبنة، 42 :19 ُأعطیت بعد ذلك لسبط دان (یش

 قدًما عن سطح البحر، لذلك فهي أقل ارتفاًعا من صرعة مدینة 740على هضبة تعلو 
 قدًما عن سطح البحر، لذا یقول: "نزل شمشون". وهي تبعد 1500شمشون والتي تعلو 

 أمیال جنوب غربي بیت شمس.  3حوالي 
) ومصاهرتهم 16 :34ممیات (خر األعلى خالف الشریعة التي تمنع الزواج ب

القدیس ) نزل شمشون إلى تمنة لیتزوج بامرأة فلسطینیة یقول عنها 4-3: 7 (تث
 أنها زانیة، إن لم تكن جسدًیا فهي زانیة روحًیا بعبادتها الوثنیة. لقد أصر أغسطینوس

شمشون أن یأخذ هذه األممیة بالرغم من رفض أبویه مبدئًیا، وٕاذ أعلن أنها حسنت في عینیه 
، إذ حول رغبة شمشون في الزواج من ]4[رضخ األبوان وهما ال یعلمان "أن ذلك من الرب" 

الغلف لیكون علة لهالكهم.  
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حمل هذا العمل رمًزا لعمل السید المسیح، الذي نزل ال إلى "تمنة" أي إلى (قسم 
معین)، وٕانما إلى األرض لیخطب لنفسه من بین األمم عروًسا هي كنیسته الممتدة من 

أقاصي المسكونة إلى أقاصیها. نزل لیخطب البشریة لنفسه روحًیا، األمر الذي لم تسترح له 
خاصته (جماعة الیهود) إذ لم یعلموا أن األمر إلهي من قبل السماء عینها. 

 شق شبل األسد  .2
 بشبل أسد یزمجر للقائه، ا "وٕاذإذ نزل شمشون ووالده إلى تمنة وأتوا إلى كرومها

فحّل علیه روح الرب فشقه كشق الجدي ولیس في یدیه شيء، ولم یخبر أباه بما فعل، 
ل وكلم المرأة فحسنت في عیني شمشون. ولما رجع بعد أیام لكي یأخذها مال لكي زفن

یرى رمة األسد، وٕاذا دبُر من النحل في جوف األسد مع عسل، فاشتار منه على كفیه 
وكان یمشي ویأكل وذهب إلى أبیه وأمه وأعطاهما فأكال ولم یخبرهما أنه من جوف األسد 

.  ]9-5[اشتار العسل" 
ما هي كروم تمنة إالَّ كرم اهللا نفسه، الذي نزل إلیه الكلمة اإللهي لیخطب عروسه 
الكنیسة المقدسة. لقد نزل شمشون وقبل أن یلتقي بالمرأة كان مع والدیه، وٕاذا به یلتقي مع 

شبل األسد الجائع، كان یزمجر لیفترس، وكأنه بالسید المسیح الذي كان بین خاصته الیهود 
قبل أن یلتقي بعروسه األممیة في أصلها، وقد التقى بإبلیس الذي یجول كأسد مزمجر 

)، وٕاذ به یشقه بیدیه حین بسطهما على الصلیب. وكما لم 8 :5 بط 1ملتمًسا من یبتلعه (
خاصة المسیح – على  یخبر شمشون والدیه باألمر، هكذا لم یستطع أن یتعرف الیهود –

سّر الصلیب، أو سّر غلبة المسیح على إبلیس.  
لقد عاد للمرة الثانیة لیأخذ امرأته التي سبق فخطبها، وٕاذ مال لكي یرى جثة األسد 
وٕاذا به دبُر من النحل في جوف األسد مع عسل. لقد جفت رمة األسد سریًعا وسكنها النحل 

وأخرج عسًال، فاشتار منه أي جمع العسل واستخرجه من وقبه، وحمله على كفیه وكان 
یمشي ویأكل وقدم لوالدیه ولم یخبرهما ربما لكي ال یكشف األمر حتى یقدم األحجیة 

 أن یمتنعا عن أكله ألنه مستخرج من جیفة میتة، ىالخاصة بهذا العسل، أو ربما ألنه خش
 أن یحزنا ألنه نذیر وال یلیق به أن یلمس جیفة لئال یتنجس. على أي األحوال إن ىأو خش

كان بالصلیب قد مات بالحقیقة سلطان األسد أي إبلیس وصار جثة هامدة بالنسبة 
للمؤمنین، فقد قدم لنا نحن المؤمنین عسل أسرار محبة اهللا الفائقة، ننعم بها خالل یدي 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

شمشون الحقیقي، یسوع المسیح. وقد أكل منه والده أي خاصته الیهودیة، إذ صار من بینهم 
مؤمنون به.  

جذبت هذه القصة الواقعیة فكر اآلباء بكونها رمًزا لعمل السید المسیح الخالصي، 
 القدیس أمبروسیوسفتحدثوا عن مفهومها الروحي، وفیما یلي بعض مقتطفات من كلمات 

في هذا الشأن: 

 ) وهكذا إذ تظلل بالسر العتید طلب 25 :13ُولد شمشون بوعد إلهي، ورافقه الروح ...(
له زوجة من الغرباء، وكما هو مكتوب لم یعرف أبوة وأمه السبب، وكان األمر من قبل 

الرب. حًقا یبدو شمشون أقوى من اآلخرین ألن روح الرب قاده، وتحت قیادته حارب 
الشعب الغریب بمفرده، وفي وقت آخر وقف أمام هجمات األسد العنیفة ومزقه بیدیه 

 Îبطریقة فائقة. لیته حافظ على النعمة بالقوة التي بها غلب الوحش المفترس!

 الشعب الذي كان قبًال تحت العبودیة صار  الشعب األممي الذي آمن صار له العسل؛
. Ïاآلن شعب المسیح

  یا له من سّر إلهي! یا له من سّر واضح! لقد هربنا من القاتل وغلبنا القوي. صار لنا
ري! لقد تحولت المخاطر ذطعام الحیاة في ذات الموضع الذي كان قبًال جائًعا لموتنا الم

 خالل الضعف، ةإلى سالم، والمرارة إلى حالوة، وجاءت النعمة عوض العصیان والقو
  Ðوالحیاة بدل الموت!

 قتل شمشون كیهودي هذا األسد فوجد في جوفه عسًال، رمًزا للمیراث الذي یخلصÑ .
القدیس أمبروسیوس 

  قال بعض األباء أن األسد ُیشیر إلى المسیح ربنا، هذا األمر الئق جًدا. فبالنسبة لنا
نجد في فم المسیح بعد موته طعاًما من العسل، ألنه أي شيء أحلى من كلمة اهللا؟!...  

 باطًال، واآلن  جسًدایمكن أیًضا فهم األسد على أنه األمم الذین آمنوا، إذ كانوا قبالً 
 خزن الرسل – كنحل – عسل الحكمة الذي جمعوه من ندى  فیهصاروا جسد المسیح الذي

1 Of the Holy Spirit 2, Introd. 5, 6. 
2 Of the Holy Spirit 2, Introd. 5, 6. 
3 Ibid. 8, 9. 
4 Ibid. 8, 9. 
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السماء ومن أزهار النعمة اإللهیة. وهكذا جاء طعام من فم الذي مات، إذ كان األمم قبًال 
شرسین كاألسود لكنهم إذ قبلوا كلمة اهللا التي تسلموها بقلب ورع أنتجوا ثمر الخالص.  

 االتحاد المرغوب فیه  طلبشمشون یرمز للشعب الیهودي الذي قتل السید المسیح عندما 
مع الكنیسة. بالتأكید لم یثبت اتحاد الكنیسة مع المسیح قبلما یموت األسد الخارج من 
سبط یهوذا. لذلك فإن ربنا هو ذات األسد الذي ُغلَب وغلب. ُغلَب حین قتله الیهود، 

لكنه غلب بنصرته على الشیطان بموته على الصلیب... 

  لنكن طعاًما هللا (عسًال في أحشاء األسد) حتى ال نكون طعاًما للحیة، فإذ یأكلنا المسیح
 لتهمنا الشیطان (فنكون تراًبا).ي(نصیر عسالً ) حتى ال 

  Î القدیس أغسطینوس

  عندما ُوجد العسل في فم األسد، یفهم أنه تعالیم المسیح، إذ نقرأ "ما أحلى قولك
). حًقا كما یأتي النحل إلى 103 :119 (مواعیدك) لحنكي أحلى من العسل لفمي" (مز

خلیة العسل هكذا یسرع جماعات المسیحیین إلى تعالیم المسیح كما إلى خلیة العسل 
. Ïالحلوة

القدیس أغسطینوس  

 صحابهأل أحجبته .3
صنع شمشون ولیمة في بیت العروس وكان والده حاضًرا وأیًضا ثالثون من 

األصحاب الفلسطینیین، فسألهم شمشون أن یقدم لهم أحجیة فإن فسروها خالل أیام العرس 
السبعة ُیعطى لكل واحد من الثالثین قمیًصا (صدریة من الكتان كملبس داخلي)، وحلة ثیاب 

وهي خاصة بحضور الوالئم والمناسبات عوض الثوب الیومي. وٕان لم یفسروها یلتزم كل 
من اآلكل خرج أكل، ومن  ":واحد منهم بتقدیم حلة لشمشون. وٕاذ أجابوا بالقبول قال لهم

 ]،14. صاروا یتشاورون ثالثة أیام فلم یستطیعوا حّل األحجیة []14[" الجافي خرجت حالوة
"تملقي رجلك لكي ُیظهر لنا األحجیة لئال  قائلین: ،وكان في الیوم السابع أنهم هددوا المرأة

. بكت المرأة أمام شمشون مدعیة ]15[نحرقك وبیت أبیك بنار. ألتسلبونا دعوتمونا أم ال" 
هوذا أبي وأمي لم أخبرهما أنه یكرهها وال یحبها حتى أخفى عنها سّر األحجیة. فقال لها: "

1 Caesarius, Ser. 119:1-3. 
2 Ibid. 119:5. 
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. وٕاذ بكت لدیه السبعة أیام التي للولیمة أخبرها في الیوم السابع ]16[فهل إیاِك أخبر؟!" 
أي ألنها ضایقته، فأظهرت التفسیر لبني شعبها. وعند غروب الشمس جاء الرجال یقولون: "

حرثوا على تلو لم . فقال لهم: "]18[شيء أحلى من العسل؟! وما أجفى من األسد؟!" 
. بهذا القول أوضح لهم أنه عرف بأنهم تعلموا حّل ]18[" عجلتي لما وجدتم أحجیتي

األحجیة من امرأته التي ضغطوا علیها كما بمحراث حتى أخرجوا ما بداخلها كاألرض 
، فنزل إلى أشقلون ]18[" حّل علیه روح الربالمحروثة یظهر ما في باطنها. وٕاذ قال هذا "

وقتل ثالثین رجًال وأتى بحللهم لمظهري األحجیة، وحمى غضبه وصعد إلى بیت أبیه بینما 
صارت امرأته لصاحبه. 

ولم یعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، هذا الحدث یكشف لنا عن قول الكتاب: "
 فقد تحولت أیام الولیمة إلى مناحة عوض .]4[" ألنه كان یطلب علة على الفلسطینیین

الفرح إذ كانت امرأته تبكي كل یوم وتسأله عن تفسیر األحجیة حتى ضیقت علیه جًدا في 
الیوم األخیر... وهكذا لم تكن ولیمة وال كانت فرًحا بل غًما علیها هي وبني شعبها. هذا 
وكان الرجال في حیرة وارتباك طوال األسبوع حتى اضطروا إلى تهدید العروس البائسة. 

نطلق شمشون إلى بیت أبیه اوانتهت الولیمة بمقتل ثالثین من الرجال وسلب حللهم، و
وصارت امرأته لصاحبه!! أي عرس هذا؟!  

هذا وال ننسى تأكید الكتاب أن روح اهللا كان یحركه، إذ قیل "فكبر الصبي وباركه 
وعند قتل األسد قیل: "فحّل علیه روح الرب  )؛25-24: 13الرب وابتدأ روح الرب یحركه" (

... ]19 [، وعند نزوله ألرض أشقلون لقتل األعداء قیل: "وحّل علیه روح الرب" ]6[فشقه" 
فإن كنا نسمع بعد ذلك أن سّر قوته في شعره، إنما ألن الشعر كان إشارة إلى تكریسه للرب 

ونذر حیاته له، فالقوة لیست في الشعر ذاته وٕانما في روح الرب الذي یحركه. لقد عبر 
 عن هذا بقوله: [لقد جاءت القوة التي لشمشون أیها األعزاء المحبوبون القدیس أغسطینوس

 نمن نعمة اهللا أكثر من الطبیعة. فلو كانت قوته في الطبیعة لما فارقته عند حلق شعره. إذ
). 25 :13أین كانت قوته العظیمة جًدا إالَّ فیما قاله الكتاب المقدس: "روح الرب یحركه" (

قوته إنما ترجع إلى روح الرب، أما شمشون فكان إناًء، والملء هو في الروح. اإلناء یمكن 
هذا ولكل إناء كماله من آخر. هكذا كانت النعمة ُتمتدح عندما  أن یكون مآلنا أو فارًغا؛
]. Ïُدعى بولس إناًء مختاًرا!

1 Ibid. 118:2. 
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 على زواج شمشون من هذه المرأة الوثنیة وٕاقامة القدیس أغسطینوسیعلق 
الولیمة وتقدیم أحجیته ألصحابه وكشف سرها للمرأة بقوله: [الزانیة التي تزوجها شمشون هي 

الكنیسة التي كانت قد ارتكبت الزنى مع األوثان قبل أن تتعرف على اهللا الواحد، هذه التي 
أتحد بها السید المسیح بعد ذلك. على أي األحوال إذ استنارت وقبلت منه اإلیمان تأهلت 
لتعلم أسرار الخالص منه، فقد كشف لها أسرار الخفیات السماویة. أما بخصوص السؤال 

، ماذا یعني ]14[الذي ُضمر في الكلمات: "من اآلكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حالوة" 
هذا إالَّ السید المسیح نفسه القائم من األموات؟! حًقا من اآلكل أي من الموت الذي التهم 

 :6 كل شيء وابتلعه، جاء منه الطعام القائل: "أنا هو الخبز الذي نزل من السماء" (یو
). لقد اهتدى األمم وقبلوا حالوة الحیاة من ذاك الذي حمل ظلم البشریة بمرارة، والذي 41

قدمت له خًال مًرا ومرارة لیشربها. هكذا خرج من فم األسد المیت أي من موت السید المسیح 
م كأسد دبٌر من النحل، أي جماعة من المسیحیین. وعندما قال شمشون: "لو االذي ربض ون

، فإن هذه العجلة هي الكنیسة التي صارت ]18[حرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجیتي" تلم 
لها أسرار إیماننا معلنة لها بواسطة رجلها. فبواسطة تعالیم الرسل والقدیسین وخالل كرازتهم 
انتشرت أسرار الثالوث والقیامة والدینونة وملكوت السموات والوعد بالمكافأة بالحیاة األبدیة 

]...  Ïإلى أقاصي األرض
 على قول الكتاب: "فلم یستطیعوا أن یحلوا األحجیة القدیس أمبروسیوسویعلق 
 وبقوا حتى الیوم السابع بقوله: [ لم یكن ممكًنا أن تعرف األسرار إالَّ ]14[في الثالثة أیام" 

 یشیر للكمال) بعد 7بإیمان الكنیسة في الیوم السابع، الوقت الذي فیه یكمل الناموس (رقم 
آالم المسیح (أي بعد ثالثة أیام دفنه)، لهذا نجد الرسل كانوا غیر قادرین أن یفهموا "ألن 

ها ي]. كان البد للرجال أن ینتظروا ثالثة أیام التي فÐ)39 :7 یسوع لم یكن قد ُمجد بعد" (یو
ُدفن المسیح لیتمجد بصلیبه وقیامته... وفي الیوم السابع حیث یعلن كمال الناموس خالل 

إنجیل الحق یدركون السّر خالل الكنیسة.  
 على الحلل بقوله: [في الحلل نالوا مكافأة الحكمة القدیس أمبروسیوسویعلق 

  .]Ñكعالمة المناقشة التي خاللها ُحلت األحجیة وُفسرت

1 Ibid. 118:3. 
2 Of the Holy Spirit 2, Introd. 7. 
3 Ibid. 10. 
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أخیًرا فإن الولیمة التي فیها عرفت الكنیسة (المرأة) األسرار، وأذاعتها على العالم 
 المعمودیة (ألن رقم  میاهالوثني (الثالثین من األصحاب)، فتمتعوا بحلل الخالص من خالل

 یذكرنا بالسن الذي فیه أعتمد الرب)، هي بعینها كانت سّر هالك ثالثین من الغرباء 30
وسلب حللهم. وكأن ما یناله اإلنسان من نعم وبركات خالل عمل شمشون الحقیقي وولیمته 
الخالصیة إنما ُحسب هالًكا إلبلیس وسلًبا لممتلكاته التي سبق فاغتصبها. لقد ُنزعت عن 
إبلیس كل إمكانیاته بعد أن كان قبًال كوكب الصبح ومجلسه في السماویات لینعم اإلنسان 

ویة ویرتفع بین الطغمات المالئكیة. في میاه المعمودیة ننعم بالحلل البهیة ابإمكانیات سم
 . علیناهبینما ُیحرم إبلیس من سلطان
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اأصحاح الخامس عشر

صراع شمشون مع العدو

سنوات طويلة. صراع مع العدو الذي أذل شعبه  امرأة له، فكان ذلك انطاقة  زوجته قد أخذها صاحبه  فوجئ شمشون أن 

1. حرق حقول العدو                  ]7-1[.

2. قتله ألف رجل                              ]17-8[.

خروج ماء من الكفة             ]20-18[.  .3

1. حرق حقول العدو:
كثيًرا المعزي من الهدايا المألوفة  معزي كهدية للمصالحة، وكان جدي  امرأته فأخذ معه جدي  يرجع إلى  أراد أن  بعد مدة إذ خمد غضب شمشون 

الصغيرة كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها  نزل إلى تمنة منعه والدها من الدخول، قائًا: "إنّي قلت أنك قد  ذ   )تك 38: 17؛ لو 15: 29(، واإ

ينذره بذلك، زوجها قبل أن يطلقها رجلها أو حتى  أبوها، أنها تعجل في اأمر مسلًما ابنته لصاحب   أحسن منها؟! فلتكن لك عوًضا عنها" ]2[. لقد أخطأ 

اأحوال كان ذلك علة يُرشى بالجمال وا بصغر السن! على أي  امرأته، لكن الحب ا   وقد ظن أن صغر سن أختها أو جمالها يعوض شمشون عن حبه 

مربوطين مًعا بعد أن أمسك 300 آوي(  وحرق حقول اأعداء بأخذ مشاعل ووضعها بين ذنبي كل ثعلبين )ابن  الرب  روح   لينطلق شمشون وقد حّل عليه 

يرِض شمشون إذ وأحرقوها وأباها بالنار. لكن هذا العمل لم  امرأة شمشون  فانطلقوا إلى  ومخازنهم أغتاظ اأعداء  أحرق حقولهم  ذ   ثعلًبا لهذا الهدف. واإ

ضرًبا عظيًما" ]8[، أي جعلهم وضربهم ساًقا على فخذ  أراد أن يعود فينتقم منهم ثانية حتى يكف عن اانتقام. " امرأته، لذلك  بحرق   حسبه إهانة له 

صخرة عيطم" ]8[. وأخيًرا "أقام في شق  الرأس وما إلى ذلك.  بضرب السيف قطًعا بعضهم فوق بعض فصار الساق فوق الفخذ والقدم فوق   

امرأته )14: 19-20(. هذا الصاحب تزوج  يعلق القديس أغسطينوس على هذا الحديث بقوله: ]قيل أن غضب شمشون قد حمى أن صاحبه 

الرب وحملها بعيًدا عنه. بانفصالهم عن بزوجة  الزواج  يريدون  فالهراطقة الذين يقسمون الكنيسة  اأخوة،  الهراطقة. حًقا أنه لسّر عظيم أيها   هو رمز لكل 

لرجل واحد الرب: "أني خطبتكم  عروس  بشرهم أي زناهم اقتناء الكنيسة كنصيب لهم، لهذا يقول الخادم اأمين، صديق  يحاولون   الكنيسة واأناجيل 

العروس له(، إذ يقول "ولكنني أخاف أنه كما الشرير )الذي يود اغتصاب  أدرك الصديق  وبغيرة إيمانه  عذراء عفيفة للمسيح" )2 كو 11: 2(.   أقدم 

السري لنرى كيف فعل شمشون عمله  يسوع(" )2 كو 11: 3(... اآن،  بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح ) حواء   خدعت الحية 

خذوا لنا الثعالب الصغار المفسد الزناة الذين قيل عنهم في نشيد اأنشاد: " امرأته. لقد أخذ الثعالب، أي أصدقاءه  بواسطة صاحبه في شخص   عندما ُأصير 

خذوا الثعالب" إَا كروم الكنيسة. ماذا يعني بقوله: " اضغطوا عليها، حتى ا تفسد  دينوها،  امسكوها،  خذوا"؟ أي  للكروم" )نش 2: 15(. ماذا يعني بقوله "  

لنسرع ونقيدهم بشهادة الكتاب المقدس كما بقيود! لقد أمسك شمشون الثعالب ووضع مشاعل نار وسط أذيالهم بعد الهراطقة بسلطان القانون اإلهي،   إدانة 

تربط، أي تقيد وتدان هرطقتهم )كذيل لهم(. هذه  بلغوه من نتائج  الهراطقة إّا ما   أن ربطهم اثنين اثنين. ماذا يعني رباط أذيال الثعالب؟ ما هي أذيال 

.]
[120]

سقطوا تحت خداعاتهم أفسدوا الثمار واأعمال الصالحة للذين   وُتلهب النار في أذيالها، إذ 

عبرية صخرة بعيطم. "عيطم" كلمة  هرب إلى شق )كهف( في قمة  ترتيب  وضربهم حتى جعلهم قطًعا با  مزارع اأعداء  أحرق شمشون  إذ 

بأرض يهوذا. غربي بيت لحم  حوالي ميلين جنوب  للكواسر(، تقع على بعد  مآوى   تعني )

نهرب نرفض كل فكر يفسد كنيسة اه، ونلهب ذيله بالنار ليحطم ثمر الشر ومملكة إبليس فإنه يليق بنا أن  اأحوال إن كنا مع شمشون  على أي 

جراحات المسيح ونحتمي فيها! الكواسر(، فندخل في  مآوى  الصخرة الحقيقية. لنذهب إلى عيطم، إلى )  إلى الشق أو الجنب المطعون الذي للسيد المسيح 
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2. قتله ألف رجل:
يسودونهم حتى يسلموا شمشون في أيدي الفلسطينيين الذين  بالتزام أن  الكثيرين منهم شعر أهل يهوذا  أحرق شمشون حقول الفلسطينيين وقتل  إذ 

حسبوا أنه من اأفضل أن يموت شمشون عن الشعب كله، وكأنه رمز للسيد المسيح الذي قيل عنه من خاصته: "خير لنا أن يموت شرهم. لقد  يأمنوا   

يقتلوه بعد أن وأسلموه لأعداء دون أن   إنسان واحد عن الشعب وا تهلك اأمة كلها" )يو 11: 50(. وهكذا كما قيّد رجال يهوذا شمشون بحبلين جديدين 

يوثقوه بحبلين جديدين. أرادوا أن  اتهموه أنه مجدف وصانع شر، وكأنهم   

ذراعيه ككتان ُأحرق بالنار فانحّل الوثاق الرب، فكان الحبان اللذان على  روح  التقى شمشون باأعداء وهو مقيد بالحبلين الجديدين، "فحّل عليه 

 عن يديه" ]14[. كأنه بالسيد المسيح الذي واجه العدو على الصليب، إذ هو "القيامة" لم يستطع الموت أن يمسك به، وا الجحيم أن يعوقه، فحطم بنار

 اهوته حبلّي الموت والجحيم، وأعلن كسر سلطانهما عن مؤمنيه المتحدين معه.

نزل خال الخطية طرًيا فقتل به ألف رجل ]15[. ماذا يعني هذا إَا أن اإنسان وقد  عوض أن يقتله اأعداء أمسك بلحي حمار أي ْفكه وكان 

القوات الحيوانية غير العاقلة، وقد حطمه الموت تماًما، وأمسك به السيد من جديد كما يمسك بفك حمار، وأعطاه كلمة اإيمان الحّي الذي به يقتل   إلى 

شرير. يُرمز له بألف رجل  الشريرة المقاومة أو عمل إبليس الذي   

مترنًما "بلحّي حمار كومة كومتين، بلحّي حمار قتلت ألف رجل" ]16[. وكأنه يقول أنه بفك حمار أراد أن يحقر من العدو المغلوب فقال  لقد 

النصرة ! أكوام الموتى... هذه هي تسبحة   حّول العدو إلى كومة، كومتين، ثاث كومات... إلخ، وهكذا صار يحصي 

مرتفعات الفك(. أكواًما من القتلى تحققت بفك أو لحّي حمار سميت المنطقة "رمت لحّي" أي ) صارت المنطقة  إذ 

خروج ماء من الكفة:  .3 
الرب وقال: إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخاص العظيم، واآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف. فشق اه الكفة التي "ثم عطش جًدا فدعا 

هقوري" ]19-18[. روحه فانتعش، لذلك دعا اسمها عين  ورجعت  فشرب  فخرج منها ماء   في لحّي، 

أخرج له اه منها ماًء بـ "الكفة" وتعني )منبت السن(، التورية، فإذ دعا المكان "رمت لحّي" دعا العين التي  يرى البعض أن شمشون يستخدم هنا 

أخرج له ماًء من المنبت السن الذي في فك الحمار.  وكأن اه 

قوى الشيطان، فإن فيض الماء من كفة الفك يشير إلى ما تبع شرير بالفك فإنه يشير إلى عمل اه الخاصي وتحطيم  إن كان قد قتل ألف رجل 

الروح القدس التي تنعش النفس وتجددها في المعمودية.  هذا العمل الخاصي على الصليب من فيض مياه 

وخروج ماء من كفة الفك بقوله: ]أهلك شمشون ألف رجل بفك من جسم حمار؛ فقد تصرفات شمشون بالفك  يعلق القديس أغسطينوس على 

مزق يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه" )إش 1: 3(. فقبل مجيء السيد المسيح  الثور   ُمثل اأمم بالحمار، إذ يتحدث الكتاب عن اليهود واأمم قائًا: "

الطاهرتين. أصلحهم وتبعثروا كعظام جافة من جسم حمار، لكن لما جاء المسيح – شمشون الحقيقي – أمسك بهم جميًعا بيديه   الشيطان اأمم إلى قطع 

بالرغم من جفافنا لعدم وجود ندى  بقوته، وبهم غلب خصومه. هكذا نحن الذين سلمنا أعضاءنا للشيطان قبًا حتى قتلنا، أمسك بنا المسيح وجعلنا بّر اه 

تجري من الرب نفسه: "من آمن بّي  بوضوح إذ يقول  ينبوع من الفك، وتحقق ذلك فينا  غيّرنا إلى ينابيع وأنهار. قديًما صلى شمشون فانطلق   نعمة اه 

.]
[121]

 بطنه أنهار ماء حّي" )يو 7: 38(

تذكاًرا لدعائه إلى اه واستجابة اه لدعائه. هقوري" ]19[، أي )عين الداعي(  شرب شمشون من العين دعا اسمه "عين  أخيًرا إذ 
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 األصحاح السادس عشر 

شمشون ودلیلة 
إن كان روح اهللا قد الزم شمشون فوهبه قوة، لكن إذ سقط شمشون في حب دلیلة 

واتكأ برأسه علي ركبتیها فقد مجد نذره، وحرم من بصیرته، وصار سخریة للعدو.  

. ]3-1  [ شمشون في بیت زانیة .1
.  ]5-4   [ حبه لدلیلة.2
.  ]15-6   [مخاتلته لدلیلة . 3
.  ]17-16  [ ة كشف سره لدلیل.4
.  ]22-18   [ سقوط شمشون.5
. ]31-23   [ موت شمشون.6

  شمشون في بیت زانیة.١
"ثم ذهب شمشون إلى ِغزة ورأى هناك امرأة زانیة فدخل إلیها، فقیل للغزیین: قد 
أتى شمشون إلى هنا. فأحاطوا به وكمنوا له اللیل كله عند باب المدینة، فهدأوا اللیل كله 

 نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف اللیل ثم قام في نصف حقائلین: عند ضوء الصبا
اللیل وأخذ مصراعي باب المدینة والقائمتین وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفه 

.  ]3-1[وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون" 
إذ استطاع شمشون بفك حمار أن یقتل ألف رجل، فكر في الذهاب إلى أكبر 
مركز للفلسطینیین أال وهي غزة، فقد وثق أنه یستطیع بروح الرب أن یدخل إلیهم ویخرج 

دون أن یصیبه منهم ضرر. ذهب إلى بیت زانیة فسمع أهل غزة، وجاءوا إلى أبواب المدینة 
وال اللیل حتى متى خرج في الصباح یمسكوه ویقتلوه وقد أخطأ في هذا بال شك طیحرسوها 

 أن هذا التصرف بكل دقائقه یمثل صورة حیة لعمل Ïالقدیس أغسطینوسوٕان كان رأي 
 لیحطم متاریسه واهًبا لمؤمنیه قوة - الجحیم – بعد الصلیب إلىالرب الخالصي بدخوله

قیامته. ففي رأیه أن شمشون یكون غیر طاهر لو أنه ذهب إلى المرأة الزانیة بال هدف 
  إلىسلیم، أما إن كان قد ذهب كنبي فقد حمل في شخصه رمًزا للسید المسیح الذي دخل

1 Ibid. 118:5 
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 ذلك بأن القدیس أغسطینوسالجحیم كما بیت الزانیة مفتوح للجمیع بال عائق. ویعلل 
الكتاب لم یذكر عن شمشون أنه اتحد مع الزانیة وٕانما زارها لینام أو یضطجع هناك. لقد 

نما قد جلس الحراس عند القبر أانتظره األعداء عند باب المدینة لیمسكوه عند خروجه. وك
لالمساك بالرب القائم من األموات، لكنهم لم یقدروا على معاینته. لقد قام في نصف اللیل 
وحمل معه أبواب المدینة إلى الجبل بعدما ترك بیت الزانیة. فإن كانت الزانیة ُتشیر إلى 
المجمع الذي حكم علیه بالموت، فإنه بعد انفصال المجمع عنه قام الرب خفیة كما في 

منتصف اللیل نازًعا أبواب المدینة أي محطًما أبواب الهاویة. لقد نزعها ولم یردها، وكأنه 
یحمل صورة السید الذي حطم أبواب الموت. لقد صعد إلى قمة الجبل، ونحن نعلم بالحق أن 

وات. االسید المسیح قام وصعد إلى السم
 قد رأي جانًبا رمزًیا في القصة، لكننا ال ننكر أن القدیس أغسطینوسإن كان 

كثیًرا من اآلباء قد رأوا في تصرف شمشون خطأ... إذ ال یلیق به أن یدخل بیت زانیة 
ویضطجع هناك حًبا فیها.  

 [غلب شمشون القوي الشجاع األسد لكنه لم یستطع القدیس أمبروسیوس:یقول 
أن یغلب هواه. قطع ُوثق أعدائه لكنه عجز عن قطع حبال شهوته. أحرق أكداس الظالمین 

والقدیس دتها فیه امرأة واحدة]. قالكثیرین، لكن أحرقه لهیب اللذة الممنوعة التي أو
 نفسه ال یبرر تصرفات شمشون، إذ یقول: [عندما حقق شمشون فضائل أغسطینوس

ومعجزات كان یمثل السید المسیح رأس الكنیسة، وعندما كان یعمل بحكمة كان صورة للذین 
یسلكون في الكنیسة بالبّر، لكنه عندما كان ُیغلب ویسلك بالتهاون فكان یمثل الخطاة في 

.] Ïالكنیسة

 حبه لدلیلة. 2
"وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دلیلة، فصعد إلیها أقطاب 

الفلسطینیین، وقالوا لها: تملقیه وانظري بماذا قوته العظیمة، وبماذا نتمكن منه لكي 
. ]5 -4[نوثقه إلذالله، فنعطیِك كل واحد ألًفا ومئة شاقل فضة" 

إن كان روح الرب قد حّل على شمشون في أكثر من موقع فكان یقوم بدور قیادي 
: [كثیر القدیس یوحنا ذهبي الفمكما یقول و ،ناجح، لكنه إذ سقط في حب دلیله انهار تماًما

1 Ibid. 118:3 
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سبب الزواج في ذاته وٕانما بسبب بمن الرجال هلكوا في الزواج مثل شمشون، ولكن لیس 
: [حارب (العدو) شمشون خالل امرأة حتى سلبه األب أفراهات]. ویقول Ïإرادتهم المنحلة

].  Ðنذره
 ینأما كلمة "دلیلة" فهي اسم عبري یعني (مدللة) أو (معشوقة)، یرى بعض الدارس

أنها حملت هذا االسم بعدما كبرت وصارت موضع حب الكثیرین وعشقهم، إذ عاشت 
كزانیة. وكانت محبة للمال لهذا عندما جاءها أقطاب الفلسطینیین الخمسة، أمراء المدن 

الرئیسیة (جت وأشدود وغزة وأشقلون وعقرون)، ووعدوها بتقدیم كل واحد منهم ألف ومئة 
: [ألیست محبة دلیلة للمال هي التي أمبروسیوسشاقل فضة لتسلیم شمشون. وكما یقول 

].  Ñخدعت شمشون أكثر الرجال شجاعة؟! هذا الذي مزق األسد الزائر بیدیه...
نشأت دلیلة في وادي سورق، أي (وادي الكرم المختار) وهو یدعى حالًیا وادي 

 میًال غرب أورشلیم ویمتد إلى البحر األبیض المتوسط كما یوجد 13الّصرار ویبدأ على بعد 
. واِد شمال هذا الوادي اسمه "خربة سوریق"

  مخاتلته لدلیلة.3
أخبرني بماذا قوتك العظیمة؟ إذ أحب شمشون دلیلة صارت تسأله ثالث مرات: "

. لقد ظنت دلیلة كأقطاب الفلسطینیین أن شمشون ]13، 10، 6[" وبماذا توثق إلذاللك؟
یحمل قوة فائقة نتیجة عمل سحري إن ُأبطل فقد قوته وصار إنساًنا عادًیا یمكن التغلب 

علیه، لهذا كانت دلیلة تلح علیه لتعرف هذا السر. ومن جانب آخر نري الفلسطینیین كانوا 
یكمنون في البیت وینتظرون حتى تالطفه دلیلة وتعرف سّر قوته لیواجهوه بعد سحب طاقته 

الغریبة. أما من جهة شمشون نفسه فقد عرف منذ اللحظة األولى هدفها من السؤال ولهذا 
خاتلها وخدعها، وكان یجب أن یهرب من بیتها لكن حبه الشدید لها أو بمعنى أخر استعباده 
لشهوته من نحوها جعله یتهاون في األمر واثًقا أنه لن یكشف لها سره وٕانما یحقق رغبته من 

جهتها، لكنه لم یستطع المقاومة كثیًرا إذ سقط في حبال الشر وانهار.  

1 On Philip hom 12. 
2 Demon. 6 on Monks 3. 
3 Duties of the Clergy 2:26 (131). 
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في المرة األولى قال لها أنه یضعف إن أوثق بسبعة أوتار طریة ال تجف، أي 
ها ویوقف سؤالها كذب علیها رسبعة حبال من الكتان أو غیره من النباتات... عوض أن ینته

 وحكمته ومهابته أمامها.  هدقصففقد 
وفي المرة الثانیة إذ ألحت علیه قال لها أنه یضعف إن أوثق بحبال جدیدة لم 

تستعمل من قبل.  
وفي المرة الثالثة قال لها إنه یضعف إن ضفرت خصله السبع مع السدى، وهي 

حمه وهي الخیوط العریضة. وقد لالخیوط الطویلة التي تستخدم في آله النسیج، بخالف ال
فعلت ذلك وهو نائم ومكنتها بالوتد... وهنا أقترب إلى كشف السر إذ بدأ یحدثها عن شعره 

وخصله السبع.  
على أي األحوال في المرة األولى قطع األوتار كما یقطع فتیل المشاقة إذا شم 

المشاقة هو ما یسقط من الكتان عند مشقه أو تمشیطه لُیغزل ویستخدم كفتائل للسرج.  النار؛
 في المرة الثانیة فقطع الحبال الجدیدة عن ذراعیه كخیط، وفي الثالثة انتبه من نومه اأم

وخلع وتد النسیج والسدى. 

  لدلیلةسرهكشف . 4
"ولما كانت تضایقه بكالمها كل یوم وأّلحت علیه ضاقت نفسه إلى الموت، 
فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم یعل موسى رأسي ألنّي نذیر اهللا من بطن أمي فإن 

. ]17-16[ُحلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصیر كأحد الناس" 
كیف تقول أحبِك وقلبك لیس معي، هوذا  كانت دلیلة تضیق علیه بقولها له: "

، فضاقت نفسه إلى الموت. ]15[" تني ولم تخبرني بماذا قوتك العظیمة؟لثالث مرات قد خت
إذ انحنت نفسه لشهوات جسده الشریرة تضیق نفسه منجرفة نحو الموت، عوض اتساعها 

بالحب اإللهي لتقبل اهللا في داخلها فتنفتح لخلیقته.  
إذ ضاقت نفسه جًدا حتى الموت لم یستطع أن یتكتم أسراره الروحیة فكشف لها 
عن كل قلبه، قائًال لها إنه كنذیر ال یعل موسى رأسه، فإن ُحلقت تفارقه قوته. وقد علق 

 حینما تحدث عن Ïغریغوریوس النزینزيبعض اآلباء على هذا التصرف، منهم القدیس 
 كعمود في الكنیسة، شّبه مقاومة األشرار للكنیسة بما فعله األشرار القدیس أثناسیوس

1 On the Great Athans. 26. 
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هكذا قاوم األشرار القدیس أثناسیوس كراٍع قوي  بشمشون، إذ نزعوا عنه شعره سّر قوته؛
یسند شعبه حتى إذ یحلقون شعر الكنیسة أي ینزعون عنها مجدها یكونون قد نطقوا علیها 

بالشر.  
 تعلیق على هذا األمر نقتطف منه اآلتي: [لنحذر أیها وللقدیس أغسطینوس

األخوه المحبوبون قدرما نستطیع لئال نعاني روحًیا ما عاناه شمشون جسدًیا. لنفهم العقل 
بكونه الرجل (شمشون) والجسد ترمز له المرأة (دلیلة). إن كان اإلنسان یخضع لجسده 

عندما یتملقه بلطف لالنهماك في الملذات فسیعاني من جسده ما عاناه شمشون من المرأة 
قین ي(دلیلة). لذلك یلیق بنا أیها األعزاء المحبوبون بمعونة اهللا أن نجاهد ما استطعنا محق

). لنحذر بمعونة 27 :9 كو 1قول الرسول عن نفسه: "أقمع جسدي وأستعبده (أخضعه)" (
اهللا من موسى العدو الذي حلق رأس الجنس البشري عندما انخدع آدم وحواء بحیلة لئال 
یعلو رأسنا نحن أیًضا، ألن رأسنا هو المسیح. إن كنا نستسلم المرأة أي لشهوات الجسد 
المتملقة أو للشرور األخرى فإننا ننخدع وُنحرم من النعمة الروحیة ونكون كمن ُنزع عنه 
شعر النذر... یوجد موسى یقطع بطریقة نافعة وآخر بطریقة ضارة، موسى الشفاء واهب 

الجمال لنا هو المسیح ربنا، الذي یقطع من قلوبنا أفكار الشر الضارة. إنه یحلق الرذائل عن 
النفس، ینیر الرأس، ویهب الذهن جماًال ویحررنا من الشعر الممیت الذي للعبودیة البائسة 
ویجعل حیاتنا مقدسة وفي طهارة وتدبیر عندما تنمو كشعر النذیر من جدید... انظروا لقد 

نرفضه ونتجنبه. الموسى المكرم هو المسیح فظهرت الموسى الذي نطلبه، أما اآلخر أ
والموسى المهلك هو الشیطان. المسیح هو رأسنا كقول الرسول، والشعر إما أن یكون فضائل 

أو رذائل، لذلك عندما تحدث النبي عن خطایاه قال: "أكثر من شعر رأسي (الذي 
). فالفصائل والرذائل یرمز لها بالشعر، عندما نحلق 4 :69 یبغضونني بال سبب)" (مز

]. كما Ïبالمسیح نتحرر من كل الرذائل، وعندما نحلق بالشیطان ُنحرم من كل الفضائل
].  Ðإن خضع إنسان لشهوة أو انهمك في ملذة یفعل به جسده ما فعلته دلیلة بشمشون[یقول: 

: [اآلن ماذا یعني أن شمشون یحمل قوة في القدیس أغسطینوسمرة أخرى یقول 
شعره؟ الحظوا هذا بدقة أیها األخوة. أنه لم یحمل قوة في یدیه وال في قدمیه وال في صدره 

 :11 كو 1وال في رأسه وغنما في شعره. ما هو الشعر؟ یجیب الرسول أن الشعر غطاء (

1 Caesarius Ser. 120:2. 
2 Ibid. 118:6. 
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)، وكأن المسیح حمل القوة في الغطاء عندما أختفي (احتمي) في ظالل الشریعة 15
القدیمة... ماذا یعني أن سّر شمشون قد صار موضوع خیانة (من دلیلة) وأن رأسه قد 

رت والمسیح ُصلب! لو لم یزدروا بالشریعة (حلق الرأس) لما قتلوا قُحلقت؟ الشریعة قد اُحت
 المسیح، إذ عرفوا أنه لیس من حقهم قتله. لقد قالوا للحاكم: "ال یجوز لنا أن نقتل أحًدا " (یو

18: 31(Ï .[

 سقوط شمشون. 5
... وفي ]19[إذ سلم شمشون نفسه لدلیلة وكشف لها أسراره أنامته على ركبتیها 

" أخرج حسب كل مرة وأنتفضهذه المرة لم یقل الكتاب: "حّل علیه روح الرب" بل قال: "
له الشهوات یفقد رعایة اهللا له، فیخرج ذ. حینما ُیسلم اإلنسان لشهوات جسدیة فت]20[

لینتفض، وكأنه یخرج بذاته متكًال على قوته. وهكذا تلتحم محبة الشهوات باألنا، وعوض 
انطالقه بالروح للجهاد ینحصر في األنا على ركبتي ملذاته.  

بسبب هذه   على ركبتي ملذاته الزمنیة؛وٕانما ركبتي دلیلة  علىلقد سقط الجبار ال
الملذات فتح باب النقاش مع دلیلة كما مع الحیة فلم یصمد كأبویه األولین بالرغم مما أتسم 
به من قوة. لو أنه أغلق باب الحوار كیوسف مع امرأة فوطیفار، القائل في قوة وصراحة: 

 وهرب دون نقاش أو عتاب وانتصر بقوة "كیف أصنع هذا الشر العظیم وأخطئ إلى اهللا؟!"
اهللا.  

، هذه هي كارثته أنه فقد معیة الرب، فخسر سّر ]20[" لم یعلم أن الرب قد فارقه"
قوته، انحط إلى المذلة بین یدي العدو، وفقد بصیرته، وأقتید إلى حیث ال یرید، وأوثق 

بسالسل وصار یطحن في بیت السجن كإحدى الحیوانات. صار سخریة في عیني األشرار 
ن الشیطان إ: [حًقا القدیس أغسطینوسبعدما كانوا یهابونه ویرتعبون منه. في هذا یقول 

عدونا یسخر بالخطاه بشدة عندما تُنتهك نعمة المسیح، حدث عندما نزع عن شمشون شعره. 
فقدهم بصیرة أعینهم، ویضعهم في السجن، ویجعلهم كالحمیر یدورون في حجر يُ إنه 

 " (مزم بغل بال فهو]. كما یقول: [نصحنا ربنا خالل النبي: "ال تكونوا كفرس أÐالطاحونة
)، حتى ال نفشل في إخضاع عنقنا لنیر المسیح ونصیره كالحمار مؤهًال أن یدور 9 :32

في الطاحونة... بالحقیقة كان اإلنسان مكرًما لكنه سقط في الرذیلة، كما فعل شمشون عندما 

1 Ibid.  
2 Ibid. 120:3. 
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ترك الحكمة والنعمة فعوقب بالعمي والطحن. هكذا یتأهل اإلنسان لممارسة عمل الحیوانات 
إن حرم نفسه من نور العقل. فمن یخضع لجسده ولملذاته خالل تملق الشریرات یصیر 

 بعد عصب عینیه ىكالحیوانات یطحن، یصیر كحمار أو بغل ُیربط في حجر الرح
 في الملذات تكون أعین ذهنها قد أصابتها العمى طفس التي تسقنالجسدیتین فتضعفان. ال

 كما لو كانت تطحن في طاحونة الشهوات األخطاءخالل فساد الحیاة، وتدور في فكرها 
القاسیة، بدون بصیرة وتحت قیادة آخر: من یقف في طریق الخطاة ُیربط بقیود شهواته، 
ویكون في سجنه مملوًءا بظلمة خطایاه... یعاني في داخله من قیود الطاحونة. إنه یدیر 

صخرة قلبه الذي تقسي خالل تمسكه بالشر فصار كحجر رحى، ویطحن دقیًقا للعدو خالل 
]... وأیًضا یقول: [من یمارس الخطایا یطحن حنطة للعدو Ïالحنطة الفاسدة التي لنفسه

بینما تصیر النفس خبًزا له تكون هي مصدر جوع  خالل نخاع حیاته لیطعم الشیطان؛
]. Ðلنفسها

  موت شمشون.6
ظن أقطاب الفلسطینیین أن إلههم داجون (نصفه األعلى على شكل إنسان 

واألسفل بدن سمكة) هو الذي أسلم لهم شمشون عدوهم ولم یدركوا أن سقوط شمشون هو 
ثمرة مفارقة الرب له بسبب انحالل حیاته في عالقته مع دلیلة. على أي األحوال كان لزاًما 
لشمشون أن یتأدب حتى یرجع إلى الرب إلهه بكل قلبه بعد أن یذوق ثمرة شره، وفي نفس 

الوقت یتأدب الوثنیون أیًضا على شرهم، فإن كان اهللا قد أسلم شمشون في یدهم لیسخروا به 
كیفما شاءوا إنما حین یرجع بقوة أعظم وُیحسب من رجال اإلیمان.  

في احتفالهم بإلههم وتقدیم ذبائح له جاءوا بشمشون لیراه الشعب عبًدا ذلیًال فاقد 
البصیرة فیسخرون منه ویمجدوا إلههم، وٕامعاًنا في إذالله إذ طابت قلوبهم جعلوه یرقص 

أمامهم لیسخروا به ویكون موضع تسلیتهم.  
حًقا من یستطیع أن یعبر عن مشاعر شمشون غالب اآلالف وهو أعمى یطحن 
كالحیوانات في بیت السجن ویلعب لتسلیه أعدائه... كل هذا بسبب شهوة وقتیة زائلة! ما 

تسلیمه ألعماق العبودیة والذل!!!  لهي مشاعره نحو دلیلة التي سلمته جسدها إلى حین 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
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على أي األحوال إذ بدأ شعر رأسه بنبت وتذلل قلبه في داخله أدرك أن الرب 
 نقمةنتقم أ"یا سیدي الرب اذكرني وشددني یا اهللا هذه المرة فیكون معه، لذا صرخ قلبه: 

. لقد أدرك وسط الضیق أن اهللا هو سّر قوته، ]28 [واحدة عن عیني من الفلسطینیین" 
على العمودین المتوسطین اللذین كان ولم یعد یخرج لینتفض متكًال على ذاته. قبض "

البیت قائًما علیهما واستند علیهما الواحد بیمینه واآلخر بیساره، وقال شمشون: لتمت 
نفسي مع الفلسطینیین. وانحنى بقوة فسقط البیت على األقطاب وعلى كل الشعب الذي 

.  ]٣٠-٢٩[" فیه كان الموتى الذین أماتهم في موته أكثر من الذین أماتهم في حیاته
 على األحداث األخیرة في حیاة شمشون بقوله: [السجن القدیس أغسطینوسیعلق 

عمى شمشون یشیر إلى الذین أصابهم العمى بجحودهم  والطاحونة هما عمل هذا العالم؛
وات. هذا العمى ُیشیر إلى ما اولم یعرفوا المسیح وال اختبروا سلطانه وصعوده إلى السم

أصاب الیهود، إذ امسكوا المسیح وقدموه للموت، فإذا به یقتل قاتلیه. لهذا أحضره أعداؤه 
لیلعب كبهلوان (بلیاتشو) أمامهم. الحظ هنا صورة الصلیب. شمشون یبسط یدیه للعمودین 
كما لعارضتي الصلیب، لذلك بموته غلب أعداءه، ألن آالمه صارت هالًكا لمضطهدیه. 
لذلك یقول الكتاب: "فكان الموتى الذین أماتهم في موته أكثر من الذین أماتهم في حیاته" 

. لقد تحقق السّر بوضوح في ربنا یسوع المسیح، إذ أكمل الخالص بموته هذا الذي ]30[
]. كما یقول: [الحقیقة المذكورة بأنه أهلك األعداء في موته أكثر مما في Ïأعلنه أثناء حیاته

 سّر آالم المسیح، فخاللها سقط بیت الشیطان وتهشمت مملكة الموت. حًقا أن نعلتحیاته 
البیت الذي ضم أقطاب الفلسطینیین یرمز إلى بیت مملكة الشیطان (فیه ُیعبد اإلله داجون)، 
وقد جاء عنه أنه یرتكز على عمودین... هما بال شك الطمع والملذات، فال یوجد شر نفهمه 

 تي 1إّال وینبع عن هذین الشرین... كما هو مكتوب: "ألن محبة المال أصل لكل الشرور" (
ن شمشون ُیشیر إلى أ). هذا و8 :11 )، أما عن الملذات فقیل أنها تكدر الجسد (أم10 :6

ربنا یسوع المسیح، أما دلیلة القاسیة فُتشیر إلى المجمع، شمشون اقتنصته دلیلة، والمجمع 
اضطهد المسیح وصلبه على الجلجثة. أما كون شمشون الممثل للمسیح قد ُأعمى فُیشیر 
إلى المسیحیین األشرار الذین آمنوا بالمسیح إلى حین ولم یثابروا على اإلیمان واألعمال 

الصالحة... شمشون ُوضَع في السجن بینما نزل المسیح إلى الجحیم. شمشون بسط یدیه 

1 Ibid. 118:6. 
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للعمودین فانهار بیت الفلسطینیین بأقطابه، وبسط المسیح یدیه لعارضتي الصلیب كما 
].  Ïدمر مع مالئكتهتلعمودین فانطرح بیت الشیطان أو مملكته و

[الغالم الذي قاد شمشون بیده ُیشیر إلى یوحنا المعمدان  :القدیس إیریناؤسویرى 
الذي أظهر للناس اإلیمان بالمسیح، أما البیت الذي اجتمعوا فیه فُیشیر إلى العالم الذي 

یقطنه أمم وثنیة متنوعة جاحدة لإلیمان تقدم الذبائح لألوثان، وأن العمودین هما العهدان إن 
حقیقة اتكاء شمشون على العمودین ُتشیر إلى تعلم الشعب سّر المسیح (الذي یهدم 

 ].Ðالوثنیة)
 

1 Ibid. 120:4. 
2 Frag from Lost Writings 27. 
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حادثتان أثناء عصر القضاة 
(ملحقان للسفر) 

 
 

   ١٨- ١٧ص   [تمثال میخا.[ 
  ٢١ -١٩ص  [الالوي وسریته.[ 
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إذ عرض لنا سفر القضاة معامالت اهللا مع شعبه خالل اثني عشر قاضًیا، خاتم 
السفر بحادثتین خطیرتین تمتا خالل هذه الحقبة، األولى: "قصة تمثال میخا" التي تكشف 

 نحو - التعبیر  هذا أن صح-عن مدى زیغان الشعب على مستوى الالویین والعلمانیین 
أما الثانیة: "قصة الالوي  العبادة الوثنیة ممتزجة بشكلیة العبادة هللا إلراحة الضمیر وتسكینه؛

وسریته" فتكشف عن مدى الفساد الخلقي الذي بلغ إلیه الشعب من شهوات وعنف بصورة ال 
توصف.  
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 األصحاح السابع عشر 

تمثال میخا 
 یقدم لنا الوحي اإللهي هذه القصة لیكشف عن مدى العمى الروحي الذي أصاب 
الشعب، فإذ أرادت سیدة أن ترضي الرب أقامت أفوًدا وترافیم في بیتها، وطلب ابنها میخا 

من أحد أوالده أن یكون كاهًنا، حتى زارهم غالم من بني الوي فحسبوه رضى من اهللا 
وعالمة سروره أن یستأجروا الالوي في بیتهم كاهًنا. 

.  ]6-1   [ إقامة التمثال .1
.  ]13-7  [ استئجار الوي كاهًنا .2

:  إقامة التمثال .1
.  ]1[ أفرایم اسمه میخا"  جبل"كان رجل من

یبدو أن میخا كان یدعى "میخیهو" أي (من  حدثت هذه القصة قبل أیام شمشون؛
مثل یهوه) أو "میخائیل" أي (من مثل اهللا)، ویرى علماء الیهود أنه قد صار اسمه "میخا" 

 یدل على أن والدیه كانا تقیین یعتقدان أن لیس  األولبدل "میخیهو" ألنه عبد األوثان. اسمه
ته انحرفت إلى العبادة الوثنیة جنًبا إلى جنب مع عبادة اهللا فجعلت من دمثل یهوه، لكن وال

الصنم مثًال هللا، وهذا یخالف اسم ابنها.  
ویبدو أن میخا هذا سرق من والدته الغنیة ألًفا ومئة شاقل من الفضة، وٕاذ لعنت 

، أما هي ]1[السارق، لم یستطیع االبن أن یسمع اللعنة بُأذنیه فجاء بالفضة إلى أمه معترًفا 
فرفضت أن ترد الفضة إلى خزینتها بل أرادت تقدیسها للرب بعمل تمثال منحوت وتمثال 
مسبوك تسلمها البنها لیضعهما في بیته في موضع مقدس. هذه هي صورة إنسانة تقیة 

أرادت أن تقدس فضتها المسروقة للرب فُتقدم بها تمثالین في بیت ابنها... وٕان كان البعض 
نت أنها ظیرى أنها لم تقصد العبادة الوثنیة وٕانما عبادة اهللا الحّي خالل التمثالین... بهذا 

فعمل میخا أفوًدا أي ثیاًبا للكهنة، كما  تنزع اللعنة عن ابنها، وتجعل من بیته مقدًسا للرب.
عمل ترافیم وهي تماثیل آشوریة تستخدم كآلهة خاصة بكل عائلة. ومأل میخا ید أحد من 

هكذا ُأقیم أحد أبناء میخا كاهًنا لیس   أي أعطاه تقدمات یقدمها للرب ككاهن للرب؛]5[بنیه 
من قبل الرب بل من قبل أبیه، فكان العمل كله یكشف عن جهل العائلة وغباوتها سواء في 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


إقامة آلهة أو مالبس الكهنة أو الكهنة أنفسهم. لكن ما حدث في هذه العائلة كان مثًال 
"وفي تلك األیام لم یكن ملك في إسرائیل، كان كل واحد للفساد العام حتى تكرر القول: 

.  ]6[یعمل ما یحسن في عینیه" 
إن كان میخا قد أقام من فضته لنفسه إلًها، ومن ابنه كاهًنا حسب هواه، فإن 

كثیرین إلى یومنا هذا یریدون أن یقیموا آلهة حسب أهواءهم الخاصة، منهم الذین تحدث 
)، ومنهم من كانت آلهتهم كرامتهم الزمنیة 19 :3 عنهم الرسول بولس: "آلهتهم بطونهم" (في

إلخ... أما بالنسبة للكهنة فكثیرون ال یطلبون كهنة مدعوین من اهللا یفصلون كلمة الحق 
باستقامة وٕانما یریدون من أبنائهم كهنة حتى یقدمون لهم الوصیة حسب أهوائهم ویشوهون 

الحق بما یشبع رغباتهم وملذاتهم.  

:  استئجار الوي كاهًنا .2
لم یقف الفساد عند الشعب وحدهم إذ أقام الكثیرون ترافیم في بیوتهم كآلهة یقدمون 

العبادة هللا خاللها، فامتزجت العبادة الوثنیة بعبادة اهللا الحّي، وٕانما حتى الكهنة والالویین 
نسوا رسالتهم كُأناس نصیبهم الرب وعملهم خدمة الهیكل المقدس نیابة عن الجماعة كلها، 

وخرجوا یبحثون عن المال، فصاروا في وسط الجماعة یسألون عمن یستأجرهم لیكونوا كهنة 
). هذه هي الخمیرة 1 :13 خصوصیین لهم. وفي أیام نحمیا نجدهم یعملون في الحقول (نح

التي كان یجب أن تحمل في داخلها عمل اهللا لتخمیر العجین كله، قد انهمكت بأمور العالم، 
وصارت مستأجرة للعمل ال لحساب اهللا بل لحساب بطونهم. من بین هؤالء الالویین. وجد 

، لم یجد ]7[غالم أقام في بیت لحم بیهوذا حتى ُحسب من عشیرة یهوذا وهو الوي متغرب 
هناك من یستأجره فترك بیت لحم وذهب إلى جبل أفرایم حیث التقى بمیخا الذي سأله أن 

قابل عشرة شواقل فضة وحلة ثیاب بخالف قوته میقیم عنده لیكون الالوي أًبا له وكاهًنا 
الیومي. هكذا حسب میخا نفسه سعیًدا إذ یقیم الالوي كاهًنا عوض ابنه الذي كان له كاهًنا 

. وجد الغالم الالوي العرض سخًیا بالنسبة للظروف التي كان الالویون یعیشون فیها ]5[
فقبله.  

فرح میخا إذ صار لدیه اآللهة واألفود والكاهن الوًیا... صورة مؤلمة للفساد الذي 
عبادتهم دّب في حیاة إسرائیل في ذلك الوقت، كثمرة اللتصاقهم بالوثنیین ومشاركتهم 

. متجاهلین الشریعة اإللهیة
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 األصحاح الثامن عشر 

اغتصاب التمثالین والكاهن 
 كانت قصة میخا واستئجاره الغالم الالوي كاهًنا تكشف عما أصاب إسرائیل ن إ

من عمى روحي على مستوى األفراد والعائالت، فإن اغتصاب سبط دان لتمثالي میخا 
ابهم على مستوى صوالكاهن المقیم عنده یكشف عما هو أمر وأقسى وهو أن هذا العمى أ

. ذ أراد دان أن یقیم لنفسه إلًها وكاهًنا ولو باالغتصابإوى األسباط، تالجماعة، على مس

.  ]2-1  [ دان یطلب میراثًا.1
.  ]6-3  [ الرسل في بیت میخا .2
.  ]10-7  [ عودتهم إلى اشتاؤل .3
.  ]26-11 [ اغتصابهم األفود والكاهن.4
.  ]31-27  [ استیالؤهم على الیش .5

:  دان یطلب میراثًا .1
وفي تلك األیام كان سبط الدانیین  "وفي تلك األیام لم یكن َمِلٌك في إسرائیل؛

یطلب له ُمْلًكا (میراثًا) للسكنى، ألنه إلى ذلك الیوم لم یقع له نصیب في وسط أسباط 
.  ]2-1[إسرائیل" 

في إسرائیل"، إذ كان ذلك بعد موت یشوع في بدایة َمِلٌك في تلك األیام لم یكن "
فترة القضاة حیث لم یكن إلسرائیل ملك. رفضوا الرب ملًكا لهم، ولم یكن لهم حتى ملك 

) على مستوى األفراد أو العائالت أو 6 :17أرضي فصار الكل یعمل ما یحسن في عینیه (
 من مدبر أو مشیر! في هذه اآلونة تطلع بنو دان فرأوا أن ما والاألسباط، لیس من قائد 

ض كمیراث للسبط ُیحسب كال شيء بالنسبة لعددهم الضخم، وكأنهم بال راستلموه من أ
نصیب في وسط إسرائیل فاختاروا خمسة رجال من ذوي البأس كجواسیس یفحصون األرض 
التي یطلبون امتالكها... انطلق هؤالء الرجال للعمل، وفي الطریق مالوا إلى بیت میخا في 

جبل أفرایم وباتوا هناك.  

 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


: الرسل في بیت میخا . 2
، هل ]3[إذ أقم الجواسیس الخمسة في بیت میخا عرفوا صوت الغالم الالوي 

بسبب سابق معرفة إذ كان الغالم قبًال في بیت لحم وكانت هناك خلطة بین سبطي یهوذا 
سمعوه یخدم فعرفوه ككاهن، أو أنه  ودان لیست بقلیلة، أم عرفوه من لهجته أنه الوي، أو

سبق فمّر بهم أثناء تجوله یطلب عمالً . بدأوا یسألونه عن سبب مجیئه وعمله بشيء من 
االستغراب، ربما ألنهم لم یكونوا یتوقعون االلتقاء بالوي كاهن في هذا الموقع. إذ عرفوا أنه 

اذهبوا بسالم، أمام الرب طریقكم " كاهن سألوه أن یستشیر الرب في أمرهم فكانت إجابته:
، أي أن اهللا یكون حارًسا لطریقكم وحافًظا لكم یهتم بكم وینجح ]6[الذي تسیرون فیه" 

أعمالكم.  
فهم روحي... ال إنها صورة تكشف عن بساطة قلوب الكثیرین لكنها بغیر حكمة و

تجاه إلیه لكن شركتهم مع الوثنیین لیشتاقون إلى التسلیم في یدي اهللا ویتعطشون إلى اال
أفسدت أفكارهم.  

 :  عودتهم إلى أشتاؤل.3
كانت كلمات الغالم وهي أشبه بدعاء للبركة والتشجیع في نظرهم مشورة إلهیة 

ونبوة دفعتهم لالنطالق إلى الیش أو (لشم) وتسمى حالًیا "تل القاضي"، وهي مدینة كنعانیة 
في أقصى شمال فلسطین في الوادي الذي لبیت رحوب. اسمها "الیش" معناه (أسد). لقد 
وجد الجواسیس المدینة ضعیفة للغایة من الجانب العسكري، یسكنها جماعة من التجار 

هاجروا إلیها من صیدون، یمیلون إلى السلم حفاًظا على تجارتهم. وهى بعیدة عن صیدا، 
كأن كل العوامل تسندهم على االستیالء علیها... وولم تقم تحالًفا مع أحد، وبال ملك... 

لذلك رجع الجواسیس إلى اخوتهم یحثونهم على االنطالق إلیها بال كسل.  
"الیش" تعني (أسًدا)، فإنها تمثل مملكة إبلیس التي لها اسم األسد  ن كانتإ

المرعب لكنها في واقعها ضعیفة للغایة وبال ملك حقیقي وال من یسندها، یستطیع المؤمن 
الحقیقي أن یهاجم العدو ویغتصب موقعه ویملك! لیتنا ال نهاب إبلیس وال نضطرب منه فهو 
مرعب بإغراءاته وخداعاته، لكننا إن تمسكنا بربنا یسوع المصلوب نقتحم مملكته فنجده غایة 

: [إبلیس لیس هو السبب في آالمنا لو أخذنا القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول .في الضعف
حذرنا منه... فإن ضعیفي اإلرادة وغیر المستعدین والكسالى یسقطون حتى ولو لم یوجد 

إبلیس، یسقطون بأنفسهم في أعماق الشر...]. كما یقول: [ال نخاف الشیطان حتى ولو كان 
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روحًیا بغیر جسد، فلیس شيء أضعف من ذاك الذي عالقته بنا هكذا (ال یسیطر علینا 
].  Ï بغیر سماح إلهي)

:  اغتصابهم األفود والكاهن .4
انطلق ستمائة رجل حرب من عشیرة الدانیین ومعهم نسائهم وأوالدهم وأمتعتهم 

، وكأنهم منطلقون ال للحرب بل لیملكوا، إذ عادة رجال الحرب أن یخرجوا للحرب حتى ]21[
یغلبوا وعندئذ إذ یستولون على األرض یأتون بعائالتهم، لكن هؤالء الرجال استهانوا جًدا 

بسكان الیش وحسبوا امتالكها أمًرا ال یحتاج إلى مجهود كبیر وهو أمر محقق، لذا أخذوا 
نساءهم وأوالدهم وأمتعتهم معهم لیملكوا.  

إنها صورة حیة للجهاد الروحي فینطق اإلنسان كرجل حرب (روح قویة) ومعه 
ستولى على يامرأته (جسده) وأوالده (ثماره الروحیة) وكل أمتعته (أي طاقاته)... حتى إذ 

موقع كان قد احتله إبلیس یستقر لیملك بروحه وجسده وثماره الروحیة وكل إمكانیاته المقدسة 
في الرب.  

صعدوا وحلوا في "قریة یعاریم" أي (قریة الغابات)، وهى إحدى مدن الجبعونیین 
) وتدعى 15-14: 18 ؛ 10-9: 15) على تخم یهوذا وبنیامین (یش 17 :9 األربع (یش

 9"قریة بعل"، من نصیب یهوذا. ُیرجح أنها قریة العنب التي تسمى أباغوش تبعد حوالي 
أمیال غربي أورشلیم.  

، وربما كانت إقامتهم ]12[حلوا بالقریة مدة لیست بقلیلة حتى دعیت "محلة دان" 
، أي غربها، إذ اعتاد الكتاب أن یسمي الشرق أمام ]12[على حدود القریة من ورائهم 

والغرب "وراء" والشمال "شماله" والجنوب "یمینه".  
انطلقوا من قریة یعاریم إلى جبل أفرایم حیث جاءوا إلى بیت میخا، وٕاذ أخبرهم 

الجواسیس بوجود أفود وترافیم وتمثال منحوت وآخر مسبوك وكاهن وكأنها مقدسات للرب، 
أصر الرجال على اغتصابها لنوال بركتها... فاغتصبوها بال عائق، ولما حاول الكاهن 

"اخرس، ضع یدك على فمك واذهب معنا وكن لنا أًبا وكاهًنا. أهو االعتراض، قالوا له: 
خیر لك أن تكون كاهًنا لبیت رجل واحد أم تكون كاهًنا لسبط ولعشیرة في إسرائیل؟!" 

 عندما ]20[. صورة مؤلمة لمفاهیم الشعب في ذلك الحین وأیًضا الكاهن إذ طاب قلبه ]19[

Ï ،٥٧، ٥٦، ص ١٩٧٢ هل للشیطان سلطان علیك؟ .
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عرف أنه سیكون كاهًنا لجماعة كبیرة عوض تخصصه لبیت واحد. حمل الكاهن األفود 
والترافیم والتمثال المنحوت ألنها أشیاء خفیفة یمكن حملها أما التمثال المسبوك فتركه لهم 

ي یحملونه... ودخل في وسط الشعب لیحتمي بهم من بیت میخا. لقد وجد ما یشبع كل
مطامعه ومن یحمیه من الناس، لكنه لم یجد ما یشبع أعماقه وال من ینزع منه خزیه!  

. إنهم سلكوا ]21[ بیت میخا وكان األطفال والماشیة والثقل قدامهم نانطلقوا م
كجسدیین، أما اإلنسان الروحي فینطلق بروحه متقدًما الجسد (امرأته) ومواهبه (األطفال)، إذ 

یسلك الجسد بالروح القدس خاضًعا لعمل الروح، ال أن یتقدمه الجسد فتحیا الروح خاضعة 
لشهوات الجسد وملذاته وال متكبرة بالمواهب (األطفال).  

حاول میخا وأهل بیته أن یستردوا معبوداتهم وكاهنهم حاسًبا أنهم كل رأسماله، إذ 
"آلهتي التي عملت قد أخذتموها مع الكاهن وذهبتم، فماذا لّي بعد؟! وماذا قال میخا: 

. فهددوهم بنو دان... عندئذ رجع میخا إلى بیته إذ رآهم أشد ]24[تقولون ليّ : مالك؟!" 
. منه

 :  استیالؤهم على الیش.5
انطلقوا إلى "الیش" أي (األسد) كما في عرینه حتى یحطموا قوته، ولیس من 

یعینه!  
حطموا المدینة واحرقوها بالنار وأعادوا بناؤها من جدید، ودعوها دان... وكأنهم 

یمثلون المؤمن الذي ینزل إلى میاه المعمودیة لیحطم بالسید المسیح المصلوب قوته ویخلع 
 لیحمل اإلنسان الجدید على صورة خالقه. وعوض ،أعماله الشریرة عنه، كمن یحرقها بالنار

الیش التي إلبلیس تقوم دان التي تعني إدانة الخطیة بالصلیب وخالل الدفن مع ربنا یسوع.  
كان یلیق ببني دان وقد أحرقوا الیش وأقاموا دان أن یعیشوا للرب، لكنهم لألسف 

ٌأقاموا ألنفسهم التمثال المنحوت... وكأنهم یمثلون المؤمنین الذین بعدما تمتعوا باإلنسان 
  .الجدید عادوا إلى الخطیة وانحرفوا عن الحیاة اإلیمانیة التقویة لیعیشوا حسب أهوائهم
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 صحاح التاسع عشر ألا

الالوي وسریته 
 ال على  بالشعب إن كانت قصة تمثالّي میخا تكشف عن عمي البصیرة الذي حلّ 

قامة االمستوي الفردي وحده وٕانما على مستوى الجماعة أیًضا، فظنوا أنهم یرضون اهللا ب
تماثیل وأفود وترافیم مع كهنة خاصة إن كانوا من سبط الوي، حتى وٕان كان ذلك یتم 

 بلیعال وخوته بنأاغتصاًبا بالسرقة والعنف. فإن قصة الالوي وسریته التي ارتكب معها 
 لتسقط عند الباب میته، تكشف عن بشاعة الفساد  جاءتالشر اللیل كله حتى الفجر حتى

الخلقي الذي حّل بهم في ذلك الحین.  

.  ]10-1  [ الالوي المتغرب وسریته .1
.  ]30-11  [ الالوي یمیل إلى جبعة بنیامین.2

:   الالوي المتغرب وسریته.1
كانت السریة زوجة شرعیة لكنها في درجة أقل من الزوجة العادیة، إذ كانت غالًبا 

من العبید اللواتي یشترین بثمن، وكانت أحیاًنا السریة من أسیرات الحرب...  
صحاح عن الوي كان یقطن متغرًبا في عقاب جبل أفرایم أو عند ألیروي لنا هذا ا

سفحه كما جاء في بعض الترجمات، وكانت له سریة من بیت لحم یهوذا ارتكبت الزنا، إذ 
خافت هربت إلى بیت أبیها. ربما سمع زوجها عن توبتها وحزنها الشدید على ما ارتكبت 

فذهب إلیها لیطیب خاطرها. وهناك أمسكه والدها ثالثة أیام یقدم فیها واجب الضیافة حسب 
العادة، وبعد انتهاء الضیافة التقلیدیة بكر الرجل للسفر لكن والد الفتاة أظهر محبة بقوله: 

، وبعد األكل ألّح علیه أن یبقى یوًما رابًعا. ]5[اسند قلبك بكسرة خبز وبعد ذلك تذهبون" "
وٕاذ تكرر األمر في الیوم الخامس أصر الالوي أن یرحل في غروب الیوم ومعه الغالم 

وحماران مشدودان له ولسریته.  

: الالوي یمیل إلى جبعة بنیامین . 2
انطلق الالوي وسریته والغالم إلى یبوس (أورشلیم) حیث كان یسكنها الیبوسیون، 

وٕاذ أراد الغالم أن یمیل لیبیت سأله الالوي أن یذهبوا إلى جبعة بنیامین أو الرامة لیبیتوا بین 
اخوتهم الیهود، وٕاذ حّل بهم اللیل في الجبعة توقفوا في الساحة ولم یضمهم أحد للمبیت.  
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یبدو أنه  في المساء تقدم إلیهم رجل شیخ قادًما من الحقل، وكان غریًبا عن جبعة؛
رجل فقیر جاء یعمل كأجیر طوال الیوم في الحقول. تقدم الشیخ لالوي وتعرف علیه وعرف 

عندنا تبن وعلف لحمیرنا وأیًضا خبز وخمر لّي أنه ال یجد من یستضیفه. قال الالوي: "
، وكأنه یود تأكید أنه لیس ]19[وألمتك وللغالم الذي مع عبیدك، لیس احتیاج إلى شيء" 

في حاجة إّال إلى المبیت. استضافه الفالح الشیخ الفقیر وٕاذ كانوا یطیبون قلوبهم إذ برجال 
بني بلیعال یحیطون بالبیت قارعین الباب طالبین من الشیخ أن ُیخرج الضیف. هنا تعبیر 

"بني بلیعال" یراد به البطالون واألشرار الذین ال یخافون اهللا.  
خراج ابنته العذراء والمرأة السریة لالوي احاول الشیخ إقناعهم بالعدول عن ذلك ب

یفعلون بهما ما یشاءون وال یفعلون شًرا بالالوي فلم یقبلوا... هكذا یكشف عن استهانة 
الرجال بالنساء في ذلك الحین، واستخفافهم بخطیة الزنا، فحسب إخراج ابنته وامرأة الضیف 

هم يلإلهم لیفعلوا بهما الشر أكرم من أن یفعلوا شیًئا بالضیف. أمسك الالوي بسریته وأخرجها 
إنقاًذا للموقف، فصنعوا معها الشر طوال اللیل، فجاءت في الفجر وسقطت عند الباب 

وس بین یبویداها على العتبة فاقدة الحیاة... األمر الذي ربما لم یكن یحدث لو باتوا في 
الغرباء.  

 لذة الجسد، فها هي تموت حتى  أجلرادتها منا قد ارتكبت الشر بتإن كان
تها هي شوكة الموت. أما بسط یدیها على اجسدًیا بسبب ذات الخطیة، فصارت لها شهو

العتبة فكان عالمة استغاثتها برجلها الذي في جبن ألقى بامرأته خارًجا للشر لینام داخل 
البیت مستریًحا... إنها بهذا تخاطب ضمیره اإلنساني، وتمثل صورة مؤلمة ال تفارق ذهنه 

كل أیام حیاته!  
حملها الالوي على الحمار وانطلق بها في بیته لیقطعها بالسكین مع عظامها إلى 

اثنتي عشر قطعة لیرسلها إلى جمیع تخوم إسرائیل، یطالبهم عملًیا بالثأر، ویشكو لهم 
فظاعة بني جبعة. لقد ارتكب عمًال وحشًیا بسبب شدة غیظه ورغبته في إثارة إسرائیل على 
جبعة... وبالفعل كان األمر مثیًرا للغایة، حتى أن كل من رأى قطعة من جسم المرأة قال: 

لم یكن ولم ُیر مثل هذا من یوم صعود بني إسرائیل من أرض مصر إلى هذا الیوم، "
  .]30[تبصروا فیه وتشاوروا وتكلموا" 

هذه قصة ُمّرة بحق تعلن ما وصل إلیه الكل من بشاعة ووحشیة!  
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بخصوص المرارة التي حلت بالكنیسة بسبب البابا أثناسیوس الرسولي إذ كتب 
األریوسیین في خطاب دوري لألساقفة لم یجد ما یصف به الكنیسة من معاناة فقال أن ما 
تعانیه الكنیسة أقسى مما عاناه هذا الالوي من جهة زوجته. وأقسى من كل اضطهاد، فإن 

أساء إلى إیمان الكنیسة فالالوي تضرر في شخص واحد هو زوجته أما ما فعله أریوس 
كلها.  
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 األصحاح العشرون 

حرب ضد سبط بنیامین 
 إذ استلم كل سبط جزًءا من جسد زوجة الالوي وسمع الكل عما ارتكبه أهل جبعة 

بها هاج الكل علیهم، وقام الكل ضدهم:  

.  ]13-1  [ هیاج الكل ضد جبعة .1
.  ]28-14  [ انهزام إسرائیل مرتین .2
.  ]48 – 29  [ انهزام سبط بنیامین.3

:  هیاج الكل ضد جبعة .1
اجتمع بنو إسرائیل كرجل واحد من أقصى الشمال من دان (الیش) إلى بئر سبع 

في الجنوب، ومن أرض جلعاد شرقي األردن (جبل عجلون) إلى بیت الرب في شیلوه 
 اجتمع الكل في المصفاة (على بعد ثالثة أمیال من جبعة) مستعًدا للحرب، ما (سیلون).

عدا أهل مدینة یابیش جلعاد، وٕاذ سمع الكل قصة الالوي وما فعله أهل جبعة بسریته أصروا 
على مقاتلة سبط بنیامین ما لم یسلموا بني بلیعال الذین في جبعة لقتلهم ونزع الشر منهم، 

 . كانت الشریعة تأمر بقتل]13[خوتهم بني إسرائیل أفلم یرد بنو بنیامین أن یسمعوا لصوت 
: 13 هؤالء الرجال وحرق مدینتهم بالنار وكل أمتعتهم لتصیر تًال ال تُبنى بعد (تث أمثال
)، لكن بنو بنیامین أرادوا الدفاع عنهم فحدث انشقاق بین الجماعة وخسروا نفوًسا 14-17

كثیرة وكاد السبط أن یفنى. لم یفكر سبط بنیامین في ثمر الفساد المّر وٕانما كانت حساباته 
مادیة، رأى في نفسه بالرغم من صغر عدده أنه قادر على مقاومة الجماعة كلها، إذ كان 

).  2 :12 أى 1البنیامینیون مهرة في الحرب (
كن يما أعظم أن یكون اإلنسان صریًحا مع نفسه، یبتر الشر من داخله مهما 

الثمن، غیر متكل على إمكانیاته الزمنیة إنما یطلب بركة الرب الذي یقطن القلوب المقدسة 
ویحتضن الراجعین إلیه. لنزع عنا بني بلیعال لیس خوًفا من الجماعة وٕانما تقدیًسا لنفوسنا 

في الرب. 
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:  انهزام إسرائیل مرتین .2 
، وأما من بنیامین ]2[اجتمع من رجال إسرائیل أربعمائة ألف رجل مخترطو سیف 

ة وعشرون ألًفا ماعدا سكان جبعة وهم سبعمائة رجل منتخبون ُعسر، وكان هؤالء تس
العجیب و. ]16[السبعمائة یجیدون الهدف یرمون الحجر بالمقالع على الشعرة وال یخطئون 

أن یكون في سبط بنیامین الذي یعني (ابن الیمین) هذا العدد من الُعسر الذین یعملون 
بیسارهم ما یعمله غیرهم بیمینهم. 

 ]18[لقد سألوا اهللا من یصعد منهم أوًال لمحاربة بني بنیامین فقال الرب: یهوذا أوًال 
 ألًفا. وتشدد الشعب مرة أخرى 22 انهزم إسرائیل أمام بني بنیامین وُقتل منهم ذلكومع 

هل أعود أتقدم لمحاربة بني بنیامین أخي؟ وصعدوا أمام الرب وبكوا إلى المساء وسألوا: "
 ألًفا. 18  منهم، وفي هذه المرة أیًضا انهزم إسرائیل ومات]23[ اصعدوا إلیه" :فقال الرب

وعادوا مرة ثالثة إلى بیت إیل حیث بكوا وجلسوا أمام الرب وصاموا الیوم كله حتى المساء 
وقدموا محرقات وذبائح سالمة أمام الرب وسألوا الرب حیث تابوت العهد قد نقل إلى بیت 

.  ]28[" اصعدوا ألني غًدا أدفعهم لیدكإیل...، فجاءت اإلجاب: "
لماذا انهزم بنو إسرائیل في المرة األولى والثانیة مع أنهم سألوا الرب؟  

: ربما ألن إسرائیل لم یستشر الرب من أعماق قلبه إنما یمارس ذلك من قبیل أوالً 
الشكلیات بعد أن أعد نفسه للحرب وأخذ قراره: "ال یذهب أحد منا إلى خیمته وال یمیل أحد 

، وألقوا القرعة ودبروا اختیار العشر منهم للحرب... وكأن سؤالهم للرب إنما ]9[إلى بیته" 
هو عمل ثانوي تكمیلي، فال یحتل اهللا المركز األول في حیاتهم وال یسألونه المشورة في 

انسحاق ولتضاع وتسلیم.  
: كان سؤالهم في المرة األولى: "من یصعد لمحاربة بني بنیامین أخي؟" ثانًیا

وكأنهم أخذوا القرار بمحاربة أخیهم وبقى أن یسألوه عمن یصعد للحرب، وكأن الالئق بهم 
أوًال أن یسألوه هل یصعدون أم ال؟ لعل اهللا كان یرشدهم إلى مشورة أخرى بها ینزع الفساد 

دون سفك كل هذه الدماء.  
: في الدفعتین األولى والثانیة لم یقل لهم: "إني أدفعهم لیدك"، فسمح لهم ثالثًا

بالحرب لكن لم یعدهم بالنصرة ألنه إن كان أهل جبعة قد صنعوا هذا الفساد المّر، فإن 
الفساد كان قد دّب في األسباط كلها، فكان لزاًما أن یتأدب إسرائیل أوًال حتى إذ یقدم توبة 
صادقة یعود الرب فیؤدب سبط بنیامین. اهللا ال یطلب صرخاتنا ولو طالت الیوم كله، إنما 
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یطلب أوًال توبتنا ورجوعنا إلیه، فإن تقدست أعماقنا یستجیب حتى للصرخات الخفیة 
وتنهدات القلب غیر المسموعة.  

لیتنا ال نكون كهذه األسباط نمتلئ غیرة ضد فساد اآلخرین بینما ال نبالي بالفساد 
الذي یدب في حیاتنا الداخلیة، حتى وٕان بدا فساد اآلخرین فاحًشا إن قورن بتصرفاتنا الخفیة 

الرب أن ینزع فساد الغیر.  بالظاهرة. بمعنى آخر لینق إسرائیل ما بالداخل حتى یقدر  وأ

:  انهزام سبط بنیامین .3
إذ كان إسرائیل قد تأدب في الدفعتین السابقتین وتذلل بالتوبة أمام اهللا انطلق 

، وكما نعلم أن الیوم الثالث یشیر ]29[للحرب هذه المرة في الیوم الثالث من بدایة الحرب 
إلى تمتعنا بقیامة السید المسیح، فال نصرة ضد الخطیة وال غلبة على قوات الظلمة إّال 

بالتمتع بقوة قیامة الرب فینا.  
دبر إسرائیل كمیًنا یحیط بالجبعة وظهر إسرائیل أمام بنیامین لیجتبه خارج المدینة، 

وٕاذ بدأ بنیامین یضرب كالیومین السابقین انطلق إسرائیل البعض إلى السكك أي الطرق 
العامة المؤدیة إلى بیت إیل واآلخر نحو حقل جبعة، وكان هناك كمین مختفًیا في بعل 

تامار أي (إله البلح أو التمر) وفي عراء جبعة، أي في أرض بال شجر وال بیوت مختف 
وراء الصخور...  

 بالسیف وٕاذ أشعلها بالنار اانطلق الكمین المختفي وراء المدینة واقتحمها وضربه
 ألًفا من مخترطي 25وصعد الدخان نحو السماء خرج الكمین اآلخر فسقط من بنیامین 

 عند صخرة رمون 2000 في الطرق، 5000 قتلوا في الحرب، 18000الحرب منهم 
، وقد ]35[ نسمة 25100، وبشيء من التدقیق 25000(صخرة الرمان) فیكون المجموع 

، ربما تركهم اإلسرائیلیون ]47[ أشهر 4 رجًال إلى صخرة رمون لیقیموا هناك 600هرب 
نسمة، أي ألف  26700استهانة بعددهم. أما بقیة رجال حرب بنیامین الذین كانوا یبلغون 

نسمة فغالًبا ما قتلوا في الیومین األولین حینما غلب بنیامین إسرائیل.  
 ألًفا وفي الیوم 40على أي األحوال خسر إسرائیل في الیومین األولین حوالي 

الثالث ثالثین رجًال، وخسر بنیامین كل رجاله أما مقتولین أو هاربین... هذه هي ثمرة 
الخطیة والفساد.  
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 األصحاح الحادي والعشرون 

مرارة في إسرائیل 
 إذ تحطم سبط بنیامین شعر إسرائیل أنه فقد سبًطا بأكمله من أسباطه االثنى 

عشر، فحدث مرارة وندم. 

.  ]15-1   [ ندم إسرائیل .1
. ]25-16 [تدبیر أمر زواج البنیامینیین. 2

:  ندم إسرائیل .1
غلب إسرائیل بنیامین لكن بقیت النفوس مرة، فقد شعر إسرائیل أنه فقد سبًطا من 

 منه إّال ستمائة رجل حرب هاربین في صخرة رمون، وكانوا  یبقأسباطه االثنى عشر، إذ لم
سموا قبًال في المصفاة أال یسلم أحد ابنته زوجة لبنیامیني، وكأنهم بهذا حكموا على ققد أ

السبط بالزوال نهائًیا. لذلك جاء الشعب إلى بیت إیل وصار یبكي بكاًء عظیًما.  
ندم إسرائیل... وٕاذ كانوا قد حذروا كل مدینة ال تشترك معهم في الحرب أرسلوا 

 ألًفا من رجال الحرب إلى مدینة یابیش جلعاد، المدینة الوحیدة التي لم تشترك مع 12
عدا  الجماعة في الحرب، فضربوا المدینة بحد السیف وقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها ما

 فتاة. أتوا بالفتیات إلى شیلوه، وٕاذ تصالح إسرائیل مع 400الفتیات العذارى، وكان عددهن 
 رجًال بنیامینًیا أعطوهم الفتیات نساء لهم إلحیاء السبط من جدید. 600ـ ال

:  تدبیر أمر زواج البنیامینیین .2 
تزوج بعض البنیامینیین بالفتیات اللواتي من مدینة یابیش جلعاد، وأما الباقون فإذ 

لم یكن ممكًنا إلسرائیلي أن یعطیهم ابنته أوصي شیوخ الجماعة رجال بنیامین أن یترقبوا 
خروج الفتیات في عید الرب في شیلوه وٕاذ یرونهن خارجات یرقصن یخرج الرجال من 

الكروم ویأخذ كل منهم فتاة له زوجة، فإن جاء آباؤهن أو اخوتهن یطیب الشیوخ قلوبهم، 
بأنه ال وسیلة للبنیامینیین غیر هذه حتى یعمروا مدنهم من جدید وال ینقطع سبطهم من بین 

أسباط إسرائیل. 
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في تلك األیام لم یكن ملك في إسرائیل، كل واحد عمل وقد ُختم السفر بالعبارة: "
. وكأن غایة هذا السفر إعالن فساد قلب اإلنسان ورغبته ال في ]25[" ما حسن في عینیه

 الحریة وٕانما في اإلباحیة لیعمل حسب هواه بال ضابط.
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