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 الفصل األّول

 آدم وحّواء

 

 
 .٠ :١جد هذه القّصة في ِسفر الّتكوين ت

 

 جد منذ األزل. ال نستطيع أن نفهم هذافي البدء كان هللا. هل تساءلت يوًما من أين أتى هللا؟ لم يأِت من أّي مكان. هو و  

منذ هو كان، بكّل بساطة،  ألّننا حّسّيون. نحن لدينا بداية. ما هو تاريخ ميالدك؟ هذه هي بدايتك. مع هللا، األمر يختلف.

 األزل.

لقت. لد ة، خلق هللا المالئكة. حتى المالئكةفي البداي     نحن ال نعرف كم  الكون. هللا خلقبعد ذلك، يها بداية، بما أّنها قد خ 

في الليل، نحن ال نرى  . عندما ننظر إلى الّنجومهو الكون كبير ك. ال نستطيع حتى أن نتخّيل كمليقوم بذل من الوقت أخذه

  إال قسًما صغيًرا منه.

ت الّروحّية، التي من هذه الكائنا كة. يذكر الكتاب المقّدس ثالثةيت مالئالتي د ع خلق هللا الماليين من الكائنات الّروحّية    

 ،كرا في الكتاب المقّدس همااللذان ذ   ناإلثنان اآلخراو. لوسيفورس هي  في الحكم على الباقين. إحداهنّ هللا لقت لمساعدةخ  

لقتل ئيل وجبرائيل. ا رسل لوسيفورسميخا لوسيفورس، يعني "جالب الّضوء" أو  ،جميلة. إسمه يحكم فوق األرض التي خ 

ا وقادًرا على تحّمل المسؤولّية. خلقه أيًضا جميالً يًما جّدا، صالحً يكون حكلوسيفورس لالمضيئة". خلق هللا "نجمة الّصبح 

ا. كان لوسيفورس ليحكم مالئكة األرض،   أوامر هللا وقوانينه. كان كّل شيء رائًعا وكان الجميع سعيًدا... لفترة. منفًّذاجّدً

، سعيًدا ومطيًعا اية، كان لوسيفورس راضًيافيه. في البد األعلىألّن هللا هو الذي خلق الكون وهو يملكه، فهو الحاكم     

ا بها.ل هللا أعطى هلل. إّنما فهي تستطيع أن تفّكر، تحلّل وتأخذ قرارات. طالما كان لوسيفورس يطيع هللا،  لمالئكة ذهًنا خاّصً

م األعلى كأن يكون الحاهو إّنما بعد فترة، أصبح لوسيفورس يريد أكثر. أراد  ير على أحسن ما يرام.كّل شيء كان يس

أن يحكم الكون بالّتأكيد هو يستطيع أّنه وير منصف، غهو فّكر أّن هللا يه أفكار جشع وطموح وكبرياء. للكون. دخلت ف

 من خالقه. بطريقة أفضل

يستولي  ت عظيمة عندماها بأن يعطيها مكافآدالئكة لتوافقه الّرأي. وعأن يقنع ثلث الم مع الوقت، استطاع لوسيفورس    

الكبرياء والّشهوة والّطمع، الذين نموا من فكرة  الحياة. على الواحد الذي أعطاهاليها وأقنعها أن تتمّرد كذب عم. حكعلى ال

شّريرة، جعلت حكمة لوسيفورس العظيمة تنحرف. وإال، لكان علم أّنه من المستحيل أن يقيم حرَبا ناجحة ضّد خالقه. كان 

ًئا. مع اعتقاده األكيد أّنه يستطيع بالفعل أن يتغلّب على خالقه، شرع لوسيفورس أن أصبح تحليله خاطفكره ملتوًيا لدرجة 

 لمهاجمتها! تطيع هللا، اجتاح الّسماوات إلى متابعة خّطته اإلنقالبّية. برفقة الماليين من المالئكة المستعّدة أن تطيعه بدل أن

إبليس، ما  سمه ليصبحا لقي مجّدًدا على األرض. تغّير اورس وتّم التغلّب على لوسيففمنه بكثير. بالّطبع، هللا هو أقوى     

 المالئكة التي ا لقيت مجّدًدا على األرض معه، أصبحت ت عرف بالّشياطين.ويعني "العدّو". 

، تدّمرت األرض، وق تلت الّديناصورات التي كانت تعيش عليها في ذلك الّزمن. المعركة الكبيرة التي حصلت بسبب    

ي كانت جميلة مّرة، أصبحت اآلن خربة كبيرة بسبب تمّرد إبليس، إّنما لم يكن في نّية هللا أن يتركها على هذه األرض الت

هللا الّروحّية. في  جزًءا من عائلةما يوًما  الحال. كان قد خّطط قبالً ان يخلق عائلة. أراد أن يخلق كائنات بشرّية، ت صبح

انطلق هللا لينّظف األرض مثل إبليس.  تكونال ا للحياة، وإطريقه شر، لتتعلّم وتختارمؤقّتة كب حيوات يشعالبدء، عليها أن ت

 ويبدأ بمخّططه.

صار والّدخان الكثيف والغازات. تستطيع الّشمس أن تطّل اآلن، ألّول مّرة منذ التمّرد.  في اليوم األّول، أزال هللا    

، "وكان مساء وكان صباح يوًما واحًدا". أوضح هللا أن اليوم الجديد يبدأ باستطاعة هللا أن يفصل ما بين الّنهار والليل. فقال

لينتهي عندما تغيب الّشمس مساء يوم الّسبت. إًذا،  ،فظ الّسبت بدَءا من مساء يوم الجمعةعندما تغيب الّشمس. لهذا نحن نح

 ن الليل.اليوم األّول، فصل هللا الّنهار عفي 

 الهواء. كان عليه أن يقوم بذلك قبل أن تكون أّي نباتات أو حيوانات. كلّنا بحاجة إلى هواء في اليوم الثاني، نّظف هللا    

 نظيف لنتنّشقه.ونقّي 

، ونباتات أخرى. اكهةفو اوأزهارً  شجاًرا جميلةاألرض عن البحور والمحيطات. خلق أالث، فصل هللا في اليوم الثّ     

 األرض لتصبح جميلة مّرة ثانية.  عادت

 في اليوم الّرابع، أزال هللا الغاز والغبار األخير من الّسماوات، ليدخل نور الّشمس والقمر والّنجوم.    
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 في اليوم الخامس، خلق هللا الّسمك ومخلوقات مائّية أخرى، كما وخلق العصافير.    

ب وحيوانات أخرى. هل يمكنك أن تذكر في اليوم الّسادس، خلق هللا الحيوانات البّرّية، الماعز والفيلة والّسنجاب والكل    

هللا اإلنسان. صنع آدم من لقت في هذا اليوم؟ وأيًضا، في اليوم الّسادس، خلق خ  قد يمكن أن تكون  بعض الحيوانات التي

لقت كّل الحيوانات ذكًرا وأنثى. أراد من آدم أن يعرف أّنه بحاجة أيًضا إلى  تراب األرض. علم أّن آدم سيكون وحيًدا. خ 

 ها آدم حّواء.ذ ضلًعا منه وجعل منه أمرأة. دعارفيق. وضع هللا آدم في نوم عميق، وأخ

الّضخم الذي قام به في فترة سّتة أّيام. دعا اليوم الّسابع، الّسبت. هذا يكون يوًما في اليوم الّسابع، ارتاح هللا من العمل     

يحفظ هذا اليوم نفسه كّل أسبوع، فيرتاح ويجتمع مع غيره للعبادة. على اإلنسان أن  ا للّراحة. وضع قانوًنا يقول، أنّ خاصًّ 

. إّنما قال هللا أّن فيها ويلعبليعمل  ام الّسّتة األولى هي لإلنسانه مقّدًسا. األيّ عب أن يبقيلّسبت مقّدًسا، وأمر الشّ جعل هللا ا

من نأتي فيه أمام الّرّب خليقته الّرائعة. الّسبت هو ز يجب أن يكون زمًنا مقّدًسا. يريدنا هللا أن نتذّكر ،يوم األسبوع األخير

 قال هللا يجب أن نرتاح، تماًما كما هو ارتاح من كّل أعماله. سة، لنتعلّم عن طريقه للحياة من أجلنا.في الكني

أن يختارا. علم هللا  دهماالّسعادة، إّنما أرا اهللا آدم وحّواء الّطريق الّصحيح للحياة. شرح لهم قوانينه التي تجلب لهم معلّ     

يريدنا هللا أن ندرك أّننا  ن.فيهما، ال يمكنهما أن يكونا صالَحي. علم هللا أّنه من دون روحه القّدوس ساكًنا هنماذا سيفعال

 بحاجة إليه.

الّناس مع قدرة صنع هللا آدم وحّواء مختلفين عن عالم الحيوان. أعطى الحيوان دماًغا، إّنما ليس منطق العقل. صنع هللا     

من أحد تسترشد الحيوانات من غرائزها. يعرف الّنمل كيف يجمع الّطعام للّشتاء. ال يحتاج على التفكير واّتخاذ قرارات. 

جنوًبا حّتى من دون خريطة! تعرف الحيتان كيف تذهب إلى مياه أكثر دفًئا  متى تهاجر . تعرف العصافيرذلك أن يعلّمه

نحن مثل األلسكا في الّصيف. ال أحد يدلّهم على الّطريق. يعرفونها بالغريزة. الّناس ليسوا كذلك. في الّشتاء، وإلى أماكن 

للّناس روح بشرّية في داخلهم. هللا صنع اإلنسان األّول، آدم، مع عقل يستطيع أن يتعلّم  يعلّمنا كّل شيء.نحتاج إلى أحدهم ل

القة جّيدة مع هللا، يجب أن نحصل على روح هللا القّدوس يكون لدينا عكيف يعمل ويبني أشياء. لكن حتى نّتفق مع الغير، و

 مضاًفا على أذهاننا.

اختبر هللا اإلنسان األّول، آدم. وضع هللا شجرَتين خاّصَتين في وسط جّنة عدن الجميلة. الّشجرة األولى كانت شجرة     

لحياة في الطريق الّصحيح. روح هللا ل الحياة تعطيهمالّشجرة األخرى كانت شجرة معرفة الخير والشّر. شجرة ا الحياة.

أخذ ثمرة هذه هللا من  اما هو الصّح وما هو خطأ. حّذرهم اا بأنفسهما أن يحكمتسمح لهم ،الخير والّشرّ  معرفةشجرة 

 ن هللا.ا يرفضايعني أّنهمإلى الموت. وهذا  بهما ألّنها تؤّدي ،الّشجرة

عندما  ا. جاءت الفرصة يوًما،سّيدهم ، حتى يستطيع هو أن يصبحاحّواء ضّد خالقهمليدير آدم و بحث إبليس عن سبل    

بت حّواء صديقة في ذلك الّزمان. إّنما تعجّ  يواناتح. كانت كّل الحّيةبفي الحديقة. فجأة التقت  كانت حّواء تمشي وحدها

ا ا تتكلّم معها عندما بدأت الحّية جّدً  !فعلّيً

 كما ستموتان إن أكلتما من شجرة معرفة الخير والّشّر؟" سألتها الحّية.هل قال لكما هللا أنّ "    

 "نعم، قال لنا ذلك". أجابت حّواء. "نحن ال نريد أن نموت، لذا لم نلمس الّشجرة حّتى".    

بحان فأسرعت الحّية في اإلجابة. "لكن اإلنسان ال يستطيع أن يموت"، كذبت الحّية. "إن أكلتما من ثمرة الّشجرة، تص

 حكيمان مثل هللا". 

ت الكذب الذي كانت الحّية تخبرها به. فذهبت إلى شجرة معرفة الخير والّشّر، أخذت صّدقلم تستطع حّواء أن تقاوم.     

، لذا أعطت منها آلدم. علم آدم أّن الثمرة هي من الّشجرة التي حّذرهما هللا عنها، إّنما االثمرة وأكلتها. كان طعمها لذيذً 

 على أّية حال. علم هللا ما قد فعال، ولم يكن راضًيا. أكلها

. وضع سيًفا من نار عند مدخل الجّنة. لقد حرمهما هللا من األكل من شجرة الحياةوأخرج آدم وحّواء من جّنة عدن.     

حشيش البّرّي على األرض خارج الجّنة. آلّول مّرة، منذ أن أعيد صنع األرض، نبت ال نتيجة خطيئتهما، أقام هللا لعنة

 رض. كان هذا عمالً مضنّيًا العليه األنبت العشب والّشوك في ج الجّنة. ألّول مّرة، منذ أن ا عيد صنع األرض، وضع سيًفا ملتهًبا عند مدخلها. حّرمهما هللا من األكل من شجرة الحياة. نتيجة خطّيتهما، وضع هللا لعنة على األرض، خارورج آدم وحّواء من جّنة عدن.         والّشوك من الّتراب. كان هذا عمالً مضنًيا آلدم، الذي أصبح عليه اآلن، أن يزرع ويفلح األرض ليقتات.

. سّمي األّول قايين، والّثاني هابيل. صار قايين مزارًعا، فجمع الفاكهة والخضار بعد وقت، ولد آلدم وحّواء ولدان    

سلوبهم هلل على هياكل من حجر. كان هذا أ ا ذبائحتعلّم قايين وهابيل أن يقّدماف. والحبوب. هابيل كان راعًيا يهتّم بالخر

ألمور التي يخطئون بها. لم يكن لقايين نفس الّسلوك الذي كان ألخيه. كان هابيل يختار طلب الغفران عن الإلّتصال باهلل و

الخضار هلل. لم يكن يريد أن يستغني عن أفضل كان لقايين بهائم أيًضا، إّنما كان يقّدم  األفضل من قطيعه، ويقّدمه هلل.

حيواناته. أراد أن يحتفظ بها لنفسه. كان يعلم أّن هللا يريد ذبيحة حيوانّية وليس ذبيحة من الخضار. لم يأبه لذلك. لم يكن 

الّصحيح. تحّول  علم قايين أّن هللا لم يكن راضًيا منه، أصبح يغار من أخيه الذي قام بالعمل ماقلبه سليًما مع هللا. عند
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. الحسد إلى غضب، ومن ثّم إلى كراهية. الحًقا، عندما كان األخوان وحدهما في الحقل، ضرب قايين أخاه بعًصا، وقتله

 .قايين علم هللا بما قد فعلهحاول أن يخفي خطيئته. بالّطبع، 

 سأل هللا قايين، "أين أخوك؟"    

 سه دائًما؟ ال أعرف أين هو".كذب قايين، "ال أعلم. هل يجب علّي أن أحر    

ا بالّنسبة آلدم وحّواء،ا حزواضطّر قايين أن يترك عائلته. كان أمرً  ،لعنه هللافقال هللا لقايين أّنه عالم بما قد فعله.       يًنا جّدً

 .نأن يخسرا ولديهما اإلثني

شجرة معرفة الخير والّشّر، ماتا. عندما مات ، وكما قد قال هللا أّنه سيحصل لهما، إن أكال من رزق آدم وحّواء بأوالد أكثر

قلوب كّل من كان  العنف والكراهية والجشع كان يمأل عاًما، كان يعيش آالف الّناس في العالم. ٩۳٥آدم عن عمر يناهز 

ا لرؤية هكذا معاناة في العالم. عندما ت خرق قوانين هللا، يأتي البؤس والّشقاء. ا. كان هللا حزيًنا جّدً ا، أص حّيً بح الّشّر سّيًئا جّدً

على قيد الحياة. بقي نوح وعائلته فقط، و فيضان.واسطة عاًما، دّمر األرض كلّها ب ٧٢٦، بعد موت آدم بـ لدرجة أّن هللا

 إّنما هذه قّصة أخرى.

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

 ما كان اسم إبليس قبل أن يتغّير؟ ماذا يعني إسم لوسيفورس؟ ماذا يعني اسم إبليس؟ .1

 إبليس ضّد هللا؟ كم من المالئكة تبعته؟ ذا تمّردلم .2

ا. ماذا حدث لها بسبب تمّرد إبليس؟ كم من الوقت استغرق هللا .3 ليعيد  ،كانت األرض لفترة من الّزمن جميلة جّدً

 خلق األرض من جديد؟

لق اإلنسان؟ ماذا أخذ هللا من آدم ليصنع حّواء؟ .4  لماذا خلق هللا اإلنسان؟ في أّي يوم خ 

 هللا الّزمن؟ متى يبدأ اليوم، ومتى ينتهي؟ حسبكيف ي .5

 لمذا صنع هللا الّسبت؟ في أّي يوم خلقه؟ .6

 ما كان إسم الّشجرتين في جّنة عدن؟ ماذا كانتا تمثالن؟ .7

 ما نوع الحيوان الذي تكلّم إبليس من خالله، ليغري حّواء كي تأكل من ثمرة شجرة معرفة الخير والّشّر؟ .8

دع ليقوم بذلك؟هل كان آدم على علم بما  .9  كان يتناوله عندما أعطته حّواء الثمر، أم أّنه خ 

لد في العالم؟ ما كان اسم أخيه؟ .11  من كان أّول طفل و 

 لماذا لم يقبل هللا ذبيحة قايين؟ .11

 ماذا فعل قايين بهابيل ألّنه كان يغار منه؟ .12

 كم كان عمر آدم عندما مات؟ .13

 ض بفيضان؟، بعد موت آدم، دّمر هللا األربعد كم من الّزمن .14
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 الفصل الثاني

 نوح

 

 
 .١٥-٠تجد هذه القّصة في سفر الّتكوين 

 

ن، وامتأل العالم بالّناس. وامتأل بالعنف والكراهية. كان الكّل يناهض ا كثيريوحّواء، أصبح لديهما أوالدً  بعد أن خلق هللا آدم

ينه ووصاياه، التي تؤّدي إلى حياة سعيدة، لم يريدا أن يعيشا وحّواء قوان ليكون له ما يريده. مع أّن هللا قد فّسر آلدم

ن هللا أن بحسبها. اختارا أن يعيشا على الطريقة التي اعتقداها األفضل. قّررا بنفسيهما ما الّصح وما الخطأ. لم يريدا م

األشياء التي يريدونها. من أجل  واشقاء عظيم وفوضى على األرض كلّها. حارب الّناس وقاتل مع يخبرهما. جاءت النتيجة

باآلالم والّشقاء. كان كانوا يغّشون الغير، يكذبون عليهم ويسرقون منهم. لم يكن هناك محّبة لآلخرين. كان العالم مليء 

 يرى كم أصبح الّناس فاسدون.محزن هلل أن 

صّور أفكار قلبه إّنما هو شّرير كّل يقول اإلنجيل المقّدس، "ورأى الّرّب أّن شّر اإلنسان قد كثر في األرض. وأّن كّل ت    

 فحزن الّرّب أّنه عمل اإلنسان في األرض. وتأّسف في قلبه". يوم. 

عندما كان  يحّب هللا.فقط  نوح كان ض. من بين كّل الّناس على األرض،إّنما كان هناك رجالً صالًحا واحًدا على األر    

 ويافث. سنة، كان لديه ثالثة أبناء: شام، حام ٠٥٥عمر نوح 

 كهم مع األرض".هلِ قال هللا لنوح، "نهاية كّل بشر قد أتت أمامي. ألّن األرض امتآلت ظلًما منهم. فها أنا م      

لًكا فيه مساكن. الفلك هو صندوق من خشب. الحًقا، جعل هللا أبناء إسرائيل يبنون صندوق ف   طلب هللا من نوح أن يبني    

تستطيع أن تحوي أيًضا. فيما يتعلّق بنوح، كان الفلك سفينة كبيرة على شكل صندوق، العهد. كان هذا صندوًقا من خشب 

يجب أن يبنيه كما قال له هللا بالضبط. نوح، تعليمات محّددة لكيفّية بناء الفلك. كان هللا أناًسا وحيوانات كثيرة. أعطى 

ا. لكّنه أراد من نوح أن يبنيه. قال هللا لنوح أّنه سيدّمر بالطبع، صنع هللا كّل العالم؛ وكان من الّسهل له أن يصنع الفلك أيضً 

كان يجب أن يكون للفلك  ن يصنع الفلك ليطوف، تبًعا لتعليمات هللا التفصيلّية.أّن عليه أ العالم بفيضان عظيم. علم نوح

 قدم.  ٤٠قدم وعلوه  ٧٠قدم، عرضه  ٤٠٥ الفلك ما يقارب طولثالثة سطوح وعّدة غرف. كان 

نعرف كم من الوقت أخذه نوح ليبني الفلك. من األرجح أّنه احتاج إلى وقت طويل هو وأبناءه ليبنوه.عملوا جاهًدا  ال    

وا أن يقوموا كان عليهم أن يقطعوا األشجار ويجمعوا اللوازم. لم يكن لديهم محال خرضاوات كما لدينا نحن. اضطرّ  عليه.

الّنواحي  صبح الفلك سفينة ضخمة. أتى الّناس من كلّ العّدة كما لدينا نحن. أ يًضا كلّ لم يكن لديهم أ بكّل العمل بأنفسهم.

كم سخيف هذا! حولهم.  من ّي مياهفها هم يبنون سفينة وال يوجد أ . سخروا من نوح وأبنائه فيما هم يعملون.ليتفّرجوا عليه

ا طلبه منه هللا. قال للّناس ماذا مل نوح مسخروا من "نوح العجوز المجنون" لسنوات وسنوات. مع ذلك، عضحكوا و

 أحد ندم عن تصّرفاته. وال حّتى أن يغّيروا عن طرقهم الشّريرة ويفعلوا الّصالح. ال أحد سمعه. ال ينتظرهم وأّن عليهم

 شخص واحد. حزن نوح من أجل العالم، لكّنه فهم لماذا اضطّر هللا أن يقوم بذلك. وافق نوح مع هللا.

أن يصطحب حيوانات معه في الفلك. كان على نوح أن يأخذ الحيوانات ذكَرا وأنثى، حتى يكون لهم طلب هللا من نوح     

كان على نوح أن يصطحب سبعة أزواج من الحيوانات الّطاهرة، وزوج واحد من  صغاًرا، ويعاد إسكان األرض.

طاهرة وأّيها نجسة. كان نوح يحفظ قانون الحيوانات والعصافير الّنجسة. لم يكن على هللا أن يقول لنوح أّية حيوانات هي 

الّصحة من قبل. "طاهرة" و"نجسة" يعني الحيوانات التي هي صالحة لألكل والتي هي مضّرة لألكل. كان نوح يحتاج 

ذا، فقد أتى ببقر أكثر منه كثر إلى حيوانات طاهرة من حيوانات نجسة في الفلك، حتى يتمّكن أن يأكل هو وعائلته. لأ

 كم جمالً كان في الفلك؟ كم غزاالً؟ .ى الفلكإل خنازير

لحيوانات أن تأتي. اندهش العالم بالّطبع الحيوانات إلى الفلك. سّبب هللا للم يكن على نوح أن ينصب فخوًخا ليأتي ب    

من  الفلك. ربعة عشر غزاالً، أربع عشرة بقرة، وحيوانات كثيرة تقترب منأ ين،ين، أسدَ ين مرقّطين، دب  عندما رأوا حمارَ 

 المؤّكد أّن رؤيتهم وهم يدخلون الفلك كان مشهًدا ال يصّدق.

طعام آخر لكّل بالّتبن و كان عليه أن يأتي أيًضا على نوح أن يقوم به.كان لم يكن بناء الفلك هو كّل العمل الذي     

سّرة وأموًرا أخرى. كان ا وثياًبا وأر لعائلته في الفلك أيًضا. كان يجب أن يكون لهم طعامً الحيوانات. كان عليه أن يحضّ 

 هذا عمالً كبيًرا. أّي أشياء كنت لتأخذ معك أنت إلى الفلك؟

أخيًرا، جاء اليوم المنتظر. قال الّرّب لنوح، "تعال وادخل الفلك، أنت وامرأتك وأبناؤك الثالثة وزوجاتهم". انضّم نوح     

أّن الّضجيج كان عالًيا مع هذه الحيوانات الكثيرة. في الخارج، كان الّناس إلى الفلك المليء بالحيوانات. من المؤّكد وعائلته 
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 اال يزالون يضحكون ويسخرون منهم. علم نوح ما كان سيحدث لهم. كان يأسف من أجلهم، لكّنه علم أّن هللا كان صالحً 

 في الذي كان سيحصل. وعاداًل 

لعالم بعدل وإنصاف. هذا يعني أّن نوح اّتفق مع هللا. علم نوح أّن العالم ّن نوح أدان ا، إيقول في الّرسالة إلى العبرانّيين    

ا، واألفضل هو أن يبيد الّناس ويدعهم يقومون من الموت الحَقا، عندما يحكم ملكوت هللا على العالم. كان  أصبح سّيًئا جّدً

يدوا أن يطيعوا عيشوا باألسلوب الخطأ. لم ير. فقد شرح للّناس الّصح من الخطأ، إّنما هم اختاروا أن ينوح مبّشًرا صالًحا

وبغيضة ـ عكس طرق هللا. سيقامون كلّهم الحًقا ليكون لهم فرصة أخرى ليعيشوا  أنانيةبالعيش حياة بائسة و هللا. استمّروا

 حياة سعيدة وسالمة، إن اختاروا أن يطيعوا.

أن يصغوا؟ هل تعتقد أّنهم سيسخرون ويضحكون عندما سيقومون من الموت، هل تعتقد أّنهم سيكونون مستعّدون     

 حينها؟ أم أّنك تعتقد أّنهم سيّتضعون ويصغون هلل؟

عاًما بعد أن صنع هللا أّول رجل وامرأة. سكن  ١٦٠٦عندما دخل الفلك. كان ذلك  سنة ٤٥٥كان نوح يبلغ من العمر     

ذلك، كان الّناس في الخارج يضحكون ويسخرون من نوح  أ المطر. أثناءفلك لمّدة أسبوع كامل، قبل أن يبدنوح وعائلته ال

سبوع في الفلك، بدأ المطر ينهمر. أمطرت أل متى سيفي هللا بوعده. بعد اءمن المؤّكد أّن نوح نفسه، كان يتسوعائلته. 

قت، بدأوا لكن بعد و في البدء لم يكترث الّناس كثيًرا لذلك. ليلة. ولم تتوقّف لحظة. ٤٥و يوم ٤٥أكثر وأكثر لمّدة 

  إّنما ساعتئذ، كان الوقت قد فات. لون إن كان نوح على حّق.يتساء

بدأت المنازل تفيض. وصلت المياه إلى الّسطوح. استطاع بعض الّناس أن يصلوا إلى الجبال، إّنما كانت المياه تهرع     

 ا عدا الذين في الفلك.من مهرب. مات كّل حيوان وكّل إنسان على األرض، مهناك وتدفعهم بعيًدا. لم يكن 

لك. فقد كان لديهم الكثير من العمل للقيام به. كان عليهم أن يقّدموا الّطعام والماء لم يضجر نوح وعائلته في الف      

ا. عندما كان مختلفيقوموا بالمرابط، وأن ينّظفوا وللحيوانات،   المهاّم اليومّية. ظّل األشخاص الثمانية كلّهم مشغولين جّدً

مياه يرونه هو المياه. كانت ال اخارج الّشباك، كّل ما كانو كلّما نظرواكانوا أن يصنع شّباًكا. فأرشده هللا بصنع الفلك، ي نوح

. هذا يهّمه يكن يعرف نوح أين هو، ولم يكنلم  حملت المياه الفلك فطاف. فاضت األرض،في كّل مكان. عندما أمطرت و

مسة أشهر. لم يكن إال بعد ارتاح الفلك أخيَرا بعد أن جرفته المياه لمّدة خألسماك. لم يعد هناك حياة على األرض، ما عدا ا

 شهر أخرى، أن رأوا رؤوس  الجبال.ثالثة أ

ران فوق ران خارًجا، غراّبا وحمامة. حلّق الّطي  كانت المياه تتراجع باستمرار. أخيًرا، فتح نوح شّباك الفلك وأرسل طي      

بوًعا آخر، ال يستطيعان أن يغّطا على المياه. انتظر نوح أسيجدا مكاًنا يرتاحا فيه، عادا إلى الفلك.  المياه، إّنما عندما لم

رسل الحمامة من جديد. عادت الحمامة هذه المّرة مع غصن زيتون في فمها. علم نوح أّن المياه كانت تنحسر، فانتظر وأ

 د الحمامة. علم نوح أّن الوقت قد حان ليغادروا الفلك. فقد مكث في هذه المّرة، لم تع ا.أسبوًعا آخر وأرسل الحمامة مجّددً 

 . بقليل الّسنة الواحدة فلك مع عائلته لمّدة تتعّدىال

له ولعائلته بالحياة.  هماحقّدم الشكران هلل من أجل س بنى نوح مذبًحا للّرّب، وقّدم له واحًدا من كّل حيوان وطير طاهر.    

أقام  كّل شيء حّي كما قد فعلت". ،لن أسّبب أبًدا بعد بفيضان وأدّمر األرض كلّها، ولن أبيد أبًدا بعدقال هللا عندها لنوح، "

"هذه هي عالمة العهد الذي وضعته معك، إلى األبد. سأضع قوسي في الّسحاب، ويكون  هللا عهًدا مع نوح. قال الّرّب،

 وجوًدا من قبل. أّما اآلن، فنحن نراه كلّما أمطرت الّسماء. عندما تراه أّنك تتذّكر ميثاقي معك". لم يكن لقوس القزح

أجمعين ـ أّنه لن يدع  الّناسفي المّرة التالية، عندما تشاهد قوس قزح، تذّكر أّنه عالمة العهد الذي وضعه هللا مع نوح و    

 اه تدّمر األرض بكاملها ثانية. إّنه عالمة وعد هللا.المي

 

 مرود وبرج بابلن  

. لم يأخذه طويالً بعد الفيضان، أن عاد اإلنسان عام ٩٠٥سنة أخرى. فقد عاش نوح طوال  ۳٠٥يضان، عاش نوح بعد الف

لكوش ولًدا اسمه  ش.كان البن نوح، حام، ولًدا اسمه كوعلى األرض كما قبل الفيضان.  إلى عاداته القديمة، وكان شر  

سكنون مدًنا تحيط بها أسواًرا. كانوا يخافون الحيوانات البّرّية. كان نِمرود. عوض عن اإلنتشار في األرياف، ابتدأ الّناس ي

 ننِمرود صّياًدا جّباًرا يحمي الّناس، إّنما كان أيًضا رجالً شّريًرا يبغض هللا. فقد بنا مدًنا عديدة، بما فيها مدينة بابل. كا

بنا ففيها، ففّكر بخّطة يفوق هللا بها دهاًء وحيلة. نِمرود يعرف قّصة الفيضان. علم أّن هللا دّمر األرض بسبب الشّر الذي 

ا ن ينجو من فيضان فاعتقد أّنه إن عال بما فيه الكفاية، يمكنه أ ، حيث ال يستطيع هللا أن يسّبب فيضاًنا ويقتله.برًجا عالًيا جّدً

مثالً الفرنسّية، والثاني األلمانية  آخر. فجأًة، فيما كان الّناس يعملون، لم يعودوا يفهمون بعضهم البعض. فكان الواحد يتكلم

م أّي شيء تقوله؟ ماذا يجري ؟ ما خطبك؟ ال أستطيع فهأنت والثالث اإلسبانّية. تطلّعوا إلى بعضهم مرتبكين. "ماذا تقول
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ا. كلمة "بابل" تعني فوضى وارتباك. ّيًا عن كان الّناس يثرثرون فقط. اضطّروا أن يتخلّوا كلّ  هنا؟" كان الجميع مرتبًكا جّدً

 العمل في البرج ألّنهم ال يفهمون بعضهم البعض.

ون في مناطق أخرى في العالم. لم ويتجّمعون مع الذين يتكلّمون نقس لغتهم. راحوا يسكنبدأ الّناس يغادرون الّساحة،     

 نته العمل على برج بابل أبًدا.ي

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

 كان لنوح؟ ما كانت أسماؤهم؟ كم ولًدا .1

 ذا دّمر هللا األرض وكّل الّناس؟لما .2

 قه؟هل أخبر نوح الّناس عن الذي سيحدث؟ كم واحًدا صدّ  .3

 لك؟كم كان عمر نوح عندما دخل الف   .4

 كم سنة عاش بعد الفيضان؟ .5

 كم شخًصا كان في الفلك؟ .6

 كم زوًجا من الحيوانات الّطاهرة والّنجسة، كان في الفلك؟ .7

 يوانات نجسة؟لماذا كان هناك حيوانات طاهرة أكثر من ح .8

 ل المطر على األرض؟كم يوم هط .9

 ما طول المّدة التي اضطّر فيها نوح وعائلته أن يبقوا في الفلك؟ .11

 ما نوع األشغال التي كان عليهم القيام بها في الفلك؟ .11

 كيف عرف نوح أّن الوقت قد حان ليخرج من الفلك؟ .12

 ما كان عهد قوس القزح؟ .13

 ؟ونه كثيًراالّناس يحبّ لماذا كان  من كان حفيد نوح الّشّرير؟ .14

 تعني كلمة بابل؟ ذالماذا بنى نمرود برًجا؟ كيف أوقفه هللا؟ ما .15
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 الثالفصل الثّ 

 ابراهيم

 

 
 ١٢ -١١تجد هذه القّصة في ِسفر التكوين 

 

على حياة   اكبيرً  انوح، تأثيرً لم بعد نوح بعّدة أجيال، مع ذلك كان جاء أبرافقط.  عام ٢٩٢دأ هذه القّصة بعد الفيضان بـتب

سنة، عندما مات نوح. رأى نوح أّن الّناس  ٠١م عد الفيضان. إًذا، كان عمر أبراب عام ۳٠٥م. تذّكر أّن نوح قد عاش أبرا

 جديد ضّد هللا، حتى بعد أن تدّمر العالم بسبب الشّر العظيم.تحّولوا من 

أّنه رّبما قد عمل عند نِمرود الّشّرير الكبير، تارًكا ابنه عند نوح  ،الئل تشيرم يعبد األوثان. حّتى أّن الدّ كان والد أبرا    

 .يه. تعلّم أبرام من نوح عن هللاليربّ 

ال نعرف لماذا م أن يرحل خارج البلد، ويذهب إلى مكان جديد يقوده هو إليه. بعد موت نوح، قال الّرّب ألبرا سنة ١٧    

أو من الممكن أّنه كان يريده أن يبتعد عن الشّر الذي يحيط به، وعن عائلته الّشخصّية التي  م القيام بذلك،طلب هللا من أبرا

عمر كانت عابدة أوثان. لكن، يقول الكتاب المقّدس، أّنه اصطحب معه امرأته، ساراي، وابن أخيه لوط، ورحل. كان 

 سنة حينها. ٧٠ مأبرا

 

   وعود البراهيم

سيفي هللا  م وساراي أّي أوالد. كيفباركه كثيًرا. لكن لم يكن ألبراأّمة عظيمة منه، وسيم أّنه سيصنع قال الّرّب ألبرا

 حفادهأل اتكون ملكً  أمامه قال له هللا أّن كّل األرض التي يراهام أّمة عظيمة، إن لم يكن له أوالد؟ بوعده ويصنع من أبرا

. ألّن جميع األراضي التي أنت شرًقا وغرًباو وجنوًبا االً فيه ـ شم أنت الموقع الذيإرفع عينيك وانظر من "لسنين وسنين. 

م هللا؛ لكّنه لم أحفاد أحفاد األحفاد! صّدق أبراالنسل هم األحفاد، وأحفاد األحفاد، و ترى لك أعطيها ولنسلك إلى األبد".

 يعرف بعد كيف سيحقّق هللا ذلك. 

آبار المياه والمراعي. فطلب هللا من أبرام أن ينفصل عن  ، حوليتخاصمون مع خّدام لوط بعد زمن، بدأ خّدام أبرام    

ه. اختار لوط أن يعيش في مدينة لوط. طلب أبرام من لوط أن يختار طريقه. فاختار لوط األرض األفضل وابتعد عن عمّ 

ا.س  دوم، مدينة فاسدة جّدً

 

  كي صاد ق مل

زوا. عندما علم أبرام بذلك، جمع احت ج الذين ه من بينكان لوط وعائلتوتعّرضت مدينة سدوم للهجوم من قبل ملك شّرير. 

أبرام بملكي صادق،  دفع الِعشر هلل من كّل ما أخذه. التقى ،أمالكه وكلّ  يخلّص ابن أخيه. بعد أن عاد بلوطخّدامه وذهب ل

أبرام. شاليم يعني كان ملكي صادق بالفعل، هو هللا نفسه، الذي جعل نفسه ظاهًرا ليراه  ملك شاليم، كاهن هللا العلّي.

"سالم"، إًذا ملكي صادق كان ملك الّسالم. أعطاه أبرام الِعشر. نحن أيًضا علينا أن ندفع الِعشر هلل. نفعل ذلك عندما ندفع 

 .٪١٥عشرة بالمئة من أموالنا لكنيسة هللا. العشر يعني 

عطني نسالً"، ليس هناك أحد ليرث كّل هذه األشياء. إّنك لم تقال هللا مجّدًدا ألبرام أّنه سوف يباركه، لكن أبرام قال، "    

 لكن هللا أّكد له أّنه سيكون له وارًثا.

 أخذه هللا إلى الخارج وقال، "أنظر إلى الّسماء وعّد الّنجوم إن استطعت أن تعّدها. وقال له هكذا يكون نسلك".    

 

 هاجر

والًدا منها. كانت ه أن لاراي جاريتها ألبرام، ليكوعده. قّدمت سنفذ صبر أبرام وساراي قلياًل، ولم يفهما كيف سيحقّق هللا 

تّد الّنزاع بين اإلمرأتين. احوسمها هاجر. عندما حملت هاجر، أصبحت ساراي تغار منها وتحتقرها. إمرأة مصرّية ا

 تصّرفت ساراي معها بخشونة، فتركتهم هاجر ورحلت.برام من ساراي أن تتصّرف بهاجر كما تريد. طلب أف

 .ين تذهبين"ماء. سألها، "من أين أتيت وإلى أ قرب عينهاجر وجد مالك الّرّب     
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قال لها المالك أن ترجع إلى ساراي وتخضع لها. كشف لها المالك "أنا هاربة من وجه موالتي ساراي"، قالت هاجر.     

ا أّنها ستلد ابًنا وتدعوه اسماعيل، أي "الّرّب يسمع". قال أّنه سيكون إنسانً  يتعارك مع الجميع. ولدت هاجر ا وحشّيً

 سنة. ١٦اسماعيل. كان عمر أبرام  

أنا هللا القدير )الشّداي(. سر أمامي وكن ، ظهر له الّرّب أيًضا وقال، "عام ٩٩بعد ثالث عشرة سنة، عندما كان ألبرام     

 ي دعى اسم ك تكون أًًبا لجمهور من األمم. فالو كامالً". سقط أبرام على وجهه، فكلّمه هللا وقال، "أّما أنا فهوذا عهدي معك

ا وأجعلك أمًما براهيم. ألّني أجعلك أًبا لجمهور  يكون اسمك إ بعد أبرام بل . وملوك منك من األمم. وأثمرك كثيًرا جّدً

انسلك من بعدك في أجيالهم عهًدا أ يخرجون. وا قيم عهدي بيني وبينك وبين ين، مثل . العهد هو اّتفاق بين شخص"بدّيً

 الوعد. عندما يقيم هللا عهًدا أو وعًدا لك، فهذا ثابت ومطلق!

 مها ساراي بل اسمها سارة"، أي "أميرة". قال هللا ألبرام أّنه سيكون له ابًنا.سال تدعو ا امرأتك ثّم قال هللا، "ساراي    

 البن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة". قال ابراهيم، "هل يولد    

 

 سدوم وعمورة

في الواقع، لم يكونوا رجاالً حقيقّيين؛ كان هذا الّرّب  فرأى ثالثة رجال قادمين. ثّم ظهر هللا له مجّدًدا. رفع ابراهيم عينيه،

ومعه مالكان. انحنى ابراهيم لهم وطلب منهم أن يبقوا ويتناولوا الّطعام معه. فقال ابراهيم لسارة أن تحّضر وليمة بسرعة 

قال هللا البراهيم أّن سارة ستحمل وتلد ابًنا. كانت سارة تستمع من الخيمة حيث كانت. صارت تضحك في قلبها للّضيوف. 

كانت تعلم أّنها ال تستطيع أن تنجب بنيًنا ألّنها كبيرة الّسّن. سألها هللا لماذا ضحكت. فأنكرت ذلك ألّنها خافت منه.  ألّنها

 هللا أّنها ضحكت في قلبها. تذّكر أّن هللا يعرف حّتى أفكارنا. لكّن هللا قال لها، "ال بل ضحكت". علم

ن رحلتهما بدأ المالكا عمورة قد كثر...أنزل وأرى."وإّن صراخ سدوم  "وقال الّربّ . ن ليرحلواوقف الّرّب والمالكا    

 إلى مدينة سدوم، إّنما بقي الّرّب مع ابراهيم.

. أفتهلك المكان وال تصفح عنه من ع األثيم. عسى أن يكون خمسون باّرا في المدينةسأل ابراهيم الّرّب، "افتهلك الباّر م    

ا الذين فيه".  أجل الخمسين باّرً

ا في المدينة فإّني أصفح عن المكان كلّه من أجلهم".      "فقال الّرّب إن وجدت في سدوم خمسين باّرً

ا خمسة      . أتهلك كّل المدينة بالخمسة".فسأله ابراهيم عندها، "رّبما نقص الخمسون باّرً

 وظّل ابراهيم يسأل الّرّب إن وجد أقّل واقّل من الباّرين. ة وأربعين".لّرّب، "ال أهلك إن وجدت هناك خمسقال ا    

 في األخير، قال ابراهيم، "ال يسخط المولى فأتكلّم هذه المّرة فقط. عسى أن يوجد هناك عشرة".    

 كالمه مع ابراهيم، وذهب ابراهيم في طريقه. لعشرة". ثّم ذهب الّرّب فور إنهاءمن أجل ا فقال الّرّب، "ال اهلك    

عندما رآهما لوط، وقف  الّرّب.ف أحد أنهما مالكا ا كرجال عادّيين. لم يعرظهر ن إلى سدوم في المساء.جاء المالكا    

لكن المالكان قاال أّنهما سيبيتان في الّساحة.  بيته،الستقبالهما، وسجد بوجهه إلى األرض. دعاهما لوط ليمضوا الليلة في 

ا". كان يعلم أّن المدينة سّيئة ولن يكون الّرجالن سالمَ  إلى  ين فيها. ذهب المالكانعارض لوط بشّدة، و "ألّح عليهما جّدً

ا.  اان ملعونً فحاول رجالن تلك الليلة، أن يقتحموا البيت. كما قال هللا، كان المك بيت لوط ليمضوا الليل فيه. ضرب فجّدً

 عشرة رجال صالحين.حّتى المالكان الّرجال بالعمى. كانت المدينة فاسدة للغاية، لم يجدوا فيها 

من لك أيًضا ههنا. أصهارك وبنيك وبناتك وكلُّ من لك في المدينة أخرج من المكان. ألّننا قالت المالئكة للوط، "    

 م أمام الّرّب فأرسلنا الّرّب لنهلكه".م هلكان هذا المكان. إذ قد عظم صراخه

ألّن الّرّب مهلك المدينة". لكن  ال، "قوموا اخرجوا من هذا المكان،فخرج لوط وكلّم أصهاره، المتزّوجين من بناته، وق    

 بالّنسبة ألصهاره، بدا لوط وكأّنه يمزح.

". ترّيث تك وابنتيك الموجودتين لئال تهلك بإثم المدينةدر، وقاال، "ق م خذ امرأالمالئكة لوط ليغا عّجلالفجر،  لّما طلع    

وألّحا عليهم بقولهما "اهرب لحياتك. ال تنظر  من المدينة. ، وأخرجاهمه وبيد امرأته وبيد ابنتيهلوط، فأمسك المالكان بيد

 لئال تهلك". إلى ورائك وال تقف في كّل الّدائرة. اهرب إلى الجبل

 صوغر.لى الجبال، بل يفّضل أن يذهب إلى مدينة صغيرة ت دعى ن يذهب إد أفقال لوط أّنه ال يري    

 قال المالك، "أسرع اهرب إلى هناك، ألّني ال أستطيع أن افعل شيًئا قبل أن تجيء إلى هناك".    

أطاح الّرّب بتلك ر على سدوم وعمورة. اعندما أشرقت الّشمس على األرض، دخل لوط صوغر. فأمطر الّرّب النّ     

ذار بعدم القيام فيها. فيما هم يركضون، التفتت زوجة لوط، وتطلّعت إلى الوراء، غير آبهة باإلن الّناس الذين المدن وبكلّ 

ملح، مثل تمثال مصنوع من ملح! كان عليها أن تطيع المالك، وال تنظر وراءها، لكّنها لم تكن  بذلك، فصارت عامود
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في العيش بين أصدقائها وعائلتها. لم تفهم لماذا كان هللا يريد أن يدّمرها.  راضية بالخروج من سدوم. كانت سعيدة هناك

 فقد كانت قد تعّودت على الّشّر، إلى حّد لم تعد ت درك كم هو سّيء.

صعد ابراهيم إلى التّل حيث وقف أمام الّرّب في اليوم الذي سبق. عرف من  الباكر من اليوم الّتالي، في الّصباح    

، خلّص هللا من أجل ابراهيمرجال صالحين في تلك المدن.  ةاعد من سدوم وعمورة، أّنه لم يوجد حّتى، عشرالدخان الصّ 

 ابن أخيه لوط، وابنتاه.

 

 سحق، اإلبن الموعودإ

بًنا. سّمي إسحق، أي ضحك، ألّن سارة ضحكت عندما علمت ن الفيضان، أصبح لسارة وابراهيم ام عام ۳٩٢أخيًرا، بعد 

ا. عندما ولد اسحق، كان عمر لًدا. كان ابراهيم وسارة أبوان سعيأّنها ستلد و  سنة.  ١٥٥ابراهيم سنة، و ٩٥ سارةدان جّدً

بعد، فيما كّل  أسوأ سارة وهاجرسنة، عندما ولد إسحق. أصبح الخالف ما بين  ١۳كان عمر اسماعيل ابن هاجر     

في األخير، طلبت سارة من ابراهيم، "اطرد ابن   ابن األخرى. واحدة منها تريد من ابراهيم أن يهتّم بابنها أكثر منه من

ا من األمر، لكّن هللا قال له أن يسمع من  هذه الجارية، ألّن ابن هذه الجارية ال يرث مع ابني إسحق". تضايق ابراهيم جّدً

كما  اهيم. لن يكون مبارًكاسارة ويصرفهما. سيصنع هللا أّمة من اسماعيل أيًضا، ألّنه بالّرغم من كّل شيء، هو ابن ابر

 سيكون إسحق، إّنما مع ذلك، سيكون له أّمة عظيمة. اليوم، أسالف اسماعيل هم الّشعب العربي. نحن أبناء إسحق.

حزم ابراهيم خبًزا وماء، وأعطاهم لهاجر، وصرفها هي واسماعيل. فراحت تمشي في البّرّية إلى أن نفذ منها الخبز     

وبكت. فسمعها هللا فصلّت هلل ل تحت إحدى األشجار ليس بعيًدا عنها. لم تكن تريد أن تراه يموت. والماء. فوضعت اسماعي

ال تخاقي ألّن هللا قد سمع الغالم حيث هو". قال لها أّن هللا سيهتّم بها. فرفعت رأسها ورأت بئر ماء. " وقال لها مالك:

أّنه كان ماهر باستعمال الّسهم والقوس. كبر وتزّوج من امرأة خلّص هللا هاجر وابنها. أصبح إسماعيل رامي الّسهام، أي 

 مصرّية.

 

 ابراهيم هللا يمتحن

ابراهيم. مع أن هللا كان يعرف ابراهيم،  ه. لكن هللا كان على وشك أن يمتحنأحّب ابراهيم إسحق أكثر مّما كان يحّب نفس

 نتعلّم منه. دّون هذه األمور لنا ـ مثل  بهدف أن ت   ،عله أقوى بعد، وأيًضاجة أن يقوم بذلك ليختبر حّبه وليجكان بحا

 ناداه هللا، "يا ابراهيم!"    

 فقال، "هأنذا".    

قال،"خذ ابنك وحيدك الذي تحّبه إسحق واذهب إلى أرض المرّيا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول     

 لك".

بحوا حيوانات ثمن يح ذبيحتنا، كان على الّناس أن يضّحوا ويذمسفي تلك األّيام الغابرة، قبل أن يصبح يسوع ال    

بعدها يحرقون الحيوان  خطاياهم. كانوا يأخذون ماعًزا، حمالً أو ثوًرا، ويقطعون رقبته، ويتركونه ينزف حّتى يموت.

. اليوم، ليس علينا ءافّر عن خطايانا إال بإراقة الّدمنك على كومة من الحطب أو على مذبح. عندما نخطئ، ال نستطيع أن

يقّدمون أوالدهم ّريرين في أّيام ابراهيم، البعض من الّناس الشّ  كان أن نذبح حيوانات، ألّن يسوع قد دفع هذه الغرامة عّنا.

ذبيحة آللهتهم. كانوا يقتلونهم ويحرقونهم، لكّن هللا ال يريد مّنا أن نقوم بشيء كهذا. مع ذلك، هناك، كان يقول البراهيم أن 

 من هللا، لكّنه لم يشّك به ولم يجادله. يأتي . من المؤّكد أّن ابراهيم كان حائًرا ومضطرًبا من أمر كهذابالتحديدقوم بذلك ي

يتألّم كثيًرا من فكرة أّنه استيقظ ابراهيم باكًرا وجّهز حماره، ولم يتأّخر عن إطاعته هلل. ال بّد أّنه كان في اليوم التالي،     

ذبيحة للّرّب.  نلم يخبر إسحق لماذا هما راحالن. أخبره فقط، أّنهما سيقّدما ي يحّب أكثر من أّي شيء آخر.ابنه الذ سيقتل

لمّدة ثالثة أّيام وثالث ليالي، فّكر ابراهيم بما قيل له أن  جمعوا الحطب للتقدمة وارتحلوا إلى المكان الذي قال لهم هللا عنه.

ّي وقت، "لنرجع أدراجنا، فإّني ال أستطيع أن أقوم بذلك. فهذا كثير علّي أن أفعله. يفعل. كان من الممكن له أن يقول في أ

حّق". أن أقوم به. فهذا ليس  ، أنا ال أستطيعبكّل بساطةهذا؟ كطلب هللا مّني أن اقوم بشيء بشع أنا أحّب ابني كثيًرا. لماذا 

ن يثق باهلل. من الممكن أّنه لم يفهم لماذا كان عليه أن يضّحي لكن ابراهيم لم يفعل ذلك. ظّل يرّكز على ما طلبه منه هللا. كا

 بابنه، لكّنه كان يفهم أّن عليه إطاعة الّرّب.

ي اليوم الثالث، وصلوا إلى الموضع الذي قال لم يخبر ابراهيم ابنه وال خّدامه اإلثنين، أّنه كان ينوي أن يقتل إسحق. ف    

نهما في المكان، فيما يذهب مع إسحق إلى الموضع ليقّدم الذبيحة تظرااإلثنين أن ين لهم عنه الّرّب. قال ابراهيم لخّدامه

 للّرّب. سأل إسحق أباه، "ولكن أين الخروف للمحرقة". 

د لنفسه أجا      ذهب اإلثنان مًعا.الخروف للمحرقة يا ابني". وبه ابراهيم، "هللا سيوفّر ويزوِّ
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ى المذبح. ال بّد أن إسحق كان خائًفا، لكّنه كان يثق بأبيه، الذي كان يعرف أّنه بنى ابراهيم مذبًحا وربط إسحق ووضعه عل

أخذ ابراهيم السّكين وأراد أن يذبح ابنه بدون ترّدد، إّنما أوقفه  يحّبه. ابراهيم كان يثق بأبيه، الذي كان يعرف أّنه يحّبه.

 هللا، "إبراهيم إبراهيم".

 أجاب، "هأنذا".    

ال تمّد يدك إلى الغالم وال تفعل به شيًئا. ألّني اآلن علمت أّنك خائف هللا فلم تمسك أراح ابراهيم كثيًرا، " ما فقال هللا    

 ابنك وحيدك عّني".

الّرّب أكثر من أّي شيء  ابراهيم أّنه يحبّ  ف أّن ابراهيم يؤمن ويثق به. أثبتعرف هللا اآلن أن ابراهيم سيطيعه. عر    

هللا، "اآلن عرفتك يا ، كما قد فعل ابراهيم. فال حّتى نتعلّم كيف نضع هللا أّوالً  تب هذا من أجلناك   ابنه. أخر، بما فيه

ا أن يطيعه في ابراهيم". ع رف هللا أّن هذا سيكون من أصعب األمور التي ت طلب من ابراهيم أن يقوم بها. إن كان مستعّدً

 ر.هذا األمر، علم هللا أّن ابراهيم سيطيعه بكّل شيء آخ

نظر ابراهيم فرأى كبش مربوط بين الّشجيرات. أخذ العنزة وذبحها على المذبح. قّدم الّشكر هلل، هو وإسحق. كانا     

ا.  سعيدان جّدً

المؤمنين"  باسم "أب اابراهيم معروفً  مسرورين كثيًرا. أصبحوعادوا إلى منزلهم  ،بل وانضّما إلى الخادَميننزال الج    

 عظيم وثقة كبيرة باهلل.ألّنه كان له إيمان 

 

 

 أسئلة حول القّصة

 
 من ساعد بتربية ابراهيم وعلّمه عن هللا؟ .1

 كم كان عمر ابراهيم عندما مات نوح؟ .2

 سنة، ماذا قال هللا البراهيم أن يفعله؟ ةعشر بعد موت نوح بسبع .3

 من كان ابن أخ ابراهيم؟ .4

كان كم شخص صالح فيها؟ وهل  ص المدن إنمن كانت المدن التي دّمرت بسبب نجاستها؟ قال هللا أّنه سيخلّ  .5

 فيها؟ وجدوهم

 ماذا حدث لزوجة لوط؟ لماذا؟ .6

 رها هللا؟سماء ابراهيم وسارة قبل أن يغيّ ما كانت أ .7

فمن أعطت ابراهيم ليكون له ابًنا منها؟ ما كان اسم ابنهما؟ لم تستطع سارة أن تنجب أوالًدا ألّنها كبيرة الّسّن،  .8

 ماذا يعني إسمه؟

م؟ ماذا يعني إسم إسحق؟ لماذا بًنا؟ كم كان عمرها؟ كم كان عمر ابراهيا علمت أّنها ستلد افعلت سارة عندمماذا  .9

 بنها إسحق؟ت ادع

 ث لهاجر واسماعيل؟ماذا حد .11

 كيف امتحن هللا إيمان ابراهيم؟ .11

 كم طالت الّرحلة؟ .12

 وًرا؟بإسحق؟ هل أوقفه هللا قبل أن يقوم بذلك ف هماذا كان على ابراهيم أن يفعل .13

 لماذا ع رف ابراهيم بـ"أب المؤمنين"؟ .14
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 الفصل الّرابع

 عيسو يعقوب

 

 
 .٢٧ -١١ه القّصة في سفر الّتكوين تجد هذ

 

من  اسنة. كان ابراهيم قلقً  ٤٥ كان عمر إسحق حينها بأن يزّوج إسحق. يفّكر ابراهيم ، بدأد موت سارة بثالث سنواتبع

 الذين كانوا يعبدون األوثان. ،انيينأن يأخذ إسحق امراة له من الكنع

بالد ما بين الّنهَرين،  ، ويذهب في رحلة إلىخذ معه رجاالً وجماالً وما يحتاج إليهيأ رئيس خّدامه أن من ابراهيم طلب    

لد ابراهيم، ويأتي بامر  ه هناك.عشيرت أة إلسحق كي يتزّوجها، تكون منحيث و 

عند بئر، خارج مدينة ناحور. في  ه مساءً يم وقافلتالشمالّية الّشرقّية، وصل خادم ابراه بعد أّيام من الّسفر إلى المناطق    

 مرأةً ا أن تكون إحداهنّ من هللا ى خادم ابراهيم وطلب الماء. صلّ تسحب تذهب إلى البئر ل تلك األّيام، كانت الّنساء عادة

ها تكون هي التي تسقيه وتسقي جماله. سيبدو لنا هذا أّنه يجعليًضا أن يعّين هللا هذه المرأة، فصالحة البن سّيده. صلّى أ

لكن، حّتى قبل أن تنتهي   يطلب الكثير من هللا. أّي امرأة ي عقل أن تقبل أن تسحب المياه لتسقي عشرة جمال عطشى؟

أن تسقيه. في  خادم ابراهيم وطلب منهاتسحب المياه، اقترب منها هي صالة الخادم، اقتربت امرأة جميلة من البئر. فيما 

تفرغ من الّشرب". كان هذا جواًبا مباشًرا لما  ىك أيًضا حتّ مالِ جِ الحال، قّدمت له المرأة جّرتها. "اشرب يا سّيدي...أستقي لِ 

بن ناحور. له أّن اسمها رفقة، بنت بتوئيل، إكان خادم ابراهيم يطلبه. كان متأّكًدا أّن هذه هي المرأة المناسبة إلسحق. قالت 

بنة إبن عم إسحق. كان هذا خبًرا سعيًدا لخادم ابراهيم، وشكر الّرّب الستجابته لصالته. أخبر رفقة من يكون هو كانت اإًذا 

هم القّصة. كانوا اصطحبت الّرجل إلى عائلتها وأخبرافرحت رفقة كثيًرا.  وعن صالته كي يجد المرأة المناسبة إلسحق.

ا ـ خاّصة رفقة كلّهم مقتنعين أّنها مشيئة هللا، أن تكون ّدم لها جواهر من . ق  رفقة هي زوجة إسحق. كانوا كلّهم فرحين جّدً

 ذهب وثياًبا جميلة. وسرعان ما بدأوا برحلتهم عائدين، حّتى تقابل زوجها المستقبلّي. 

ي نفسها التي مالقاتها، آمالً أن تكون هبعد أّيام قليلة، كان إسحق يمشي في الحقل عندما رأى قافلة تقترب. فراح ل    

أرسلها أبوه إلى ناحور. عندما رأت رفقة رجالً يركض نحوهم، سألت من يكون. عندما قالوا لها أّنه الّرجل الذي أتت من 

عيدان من على جملها، وراحت لمالقاة زوجها المستقبلّي. كانا كالهما س تتزّوجه، سّرت كثيًرا. نزلت بسرعةأجل أن 

 خر.آلللغاية، للقائهما الواحد با

تزّوج إسحق ورفقة بعد ذلك بقليل. من خالل إسحق ورفقة، بدأ الّرّب يفي بالوعود التي أعطاها البراهيم. وعد هللا أن     

 سنة. ١٧٠سنة أخرى ومات في عمر  ۳٠سنة. عاش  ١٤٥يصنع منه أمم عظيمة. في هذا الوقت، كان عمر ابراهيم 

حّست رفقة بآالم شديدة، فطلبت من هللا أن أن يرزقا بأوالد. أ ل أن يتمّكن إلسحق ورفقةمضت عشرون سنة قب    

يريحها. فقال لها هللا أّنها ستلد بداية أّمتان. أّمة تكون أقوى من الثانية، والمولود األّول سيخدم األصغر. كان الّتوأمان 

 يتزاحمان في بطنها.

 يمسك ي "أشعر" أو كثير الشعر. ولد الطفل الثاني وهوعيسو، أ في كّل مكان، فد عي وله شعراللون ولد األّول أحمر     

تذّكر ماذا  ، مكان الّرجل.أن يقتلع أو أن يحّل محل من عقب، يعني ،يعقوب . فد عيأي باطن القدم بيده عقب الطفل األّول

قوب الولد األكبر، قال هللا لرفقة عن التوأَمين. األصغر يصبح أقوى، واألكبر يخدم األصغر. كان بإمكان هللا أن يجعل يع

 .  ما إّنما اختار أن تكون األمور هكذا لهدف

كان يعقوب يحب تربية المواشي و، لم يكن هناك تشابه فيما بينهما. كان عيسو يحّب الّصيد. نيمع أّنهما كانا توأم    

. كان كان ابنه المفّضل بيت، ألّن عيسووزراعة المحاصيل. كان إسحق يحّب اللحم الّشهي الذي كان يأتي به عيسو إلى ال

 اإلبن المفّضل لرفقة هو يعقوب.

 

 عيسو يبيع بكورّيته

ا، حّتى أّنه عندما كان عائًدا، جاع كثيًرا. اشتّم رائحة الحساء الّشهّي  في يوم، ذهب عيسو في رحلة صيد. ذهب بعيًدا جّدً

ا، وكانت رائحة الحساء شهيّ  ا، فطلب منالذي كان يعقوب يحّضره. كان عيسو ضعيًفا جّدً يعقوب أن يسرع ويعطيه  ة جّدً

 ، قبل أن ي غمى عليه.بعًضا منه
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كانت العادة في تلك األّيام أن يحصل اإلبن البكر على هدايا وحقوق أكثر من أّي أخ يولد من بعده. ألّن عيسو كان     

القسم األكبر من ممتلكات األب، أكثر  ة يرثهذا يعني، إن مات الوالد، من له البكوريّ  ة له بالطبع.البكر، كانت البكوريّ 

من أّي ولد آخر في العائلة. في هذه الحال، سيكون ألسالف الولد البكر، الحّصة األكبر من الوعود التي أعطاها هللا 

ه البراهيم، ولكّل الذين يأتون بعده. كان للبكورّية أهمّية عظيمة. كان يعقوب يعي ذلك، وكان يرغب فيها كثيًرا. وكانت هذ

 فرصته ليأخذها من أخيه عيسو.

ا، وشعر أّنه سي غمى  عطيه كّل ما يريد ليأكله، إن باعهابتسم يعقوب وقال لعيسو أّنه ي     بكورّيته. كان عيسو جائًعا جّدً

 ته؟عليه من الّضعف. شعر كأّنه سيموت، فماذا يريد من بكوريّ 

 وعده أن يبيعه بكورّيته من أجل القليل من الحساء.    

نتهى من تناول الّطعام، مشى عيسو غير آبه بالّثمن العظيم الذي دفعه من أجل شيء يأكله. لم يعرف إسحق بعد أن ا    

ا، ألّن عيسو كان ابنه المفّضل.  ورفقة بهذا األمر، في ذاك الوقت. وإال لكان إسحق  استاء جّدً

رء أكثر ر غير اعتيادي في تلك األّيام، أن يتزّوج المبعد أعوام، أحزن عيسو أهله بزواجه من امرأتين. لم يكن األم    

 ن يعبدون األوثان، ولم يكن لديهم معرفة باهلل.عانّيوعيسو كانتا كنعانّيتين. كان الكن اتمن أمرأة واحدة. لكن زوج

 

 رفقة ويعقوب يخدعان إسحق

البنه البكر، "إّني قد شخت ولست  في يوم، عندما صار عمر إسحق أكثر من مئة عام وقد أصبح أعمى، نادى عيسو. قال

ا. واصنع لي أطعمة كما احّب إلى البّرّية وتصّيد لي صيدً  أعرف يوم وفاتي. فاآلن خذ عّدتك جعبتك وقوسك واخرج

ني بها آلكل حّتى تباركك نفسي قبل أن أموت". تذّكر، لم يكن يعرف إسحق أّن عيسو قد باع بكورّيته من أجل زبدّية تِ وأ

لعيسو. أرادت من  خبره عيسو بذلك أيًضا. فقد جّهز نفسه وذهب ليتصّيد الغزالن. سمعت رفقة ما قاله إسحقحساء. ولم ي

 ، إبنها المفّضل، أن يحصل على البركات، ففكرت بخّطة.يعقوب

نادت رفقة على يعقوب وقالت له أن يفعل ما ستقوله له حّتى يكون له البركات التي على وشك أن يعطيها إسحق     

ن من ي  دَ يِّ جَ  ين  يَ د  إذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جَ  لعيسو. فقالت، "فاآلن يا ابني اسمع لقولي في ما أنا آمرك به.

 ها إلى أبيك ليأكل حّتى يباركك قبل وفاته".ر  حضِ ت  المعزى. فأصنعهما ألبيك كما يحّب. فَ 

قد وعده بها، لكّنه لم يعتقد أّنه من الّسهولة أن يخدع  أّن عليه أن يحصل على البكورة ألّن عيسو واثًقا يعقوب كان    

فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على  ّسني. رّبما يجإسحق. قال ألّمه، "هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس

 نفسي لعنة ال بركة".

 ". ذ ليِ  يقلق، فلديها خّطة. "إسمع لقولي فقط واذهب خ  اّل لكن رفقة قالت له أ    

 فصنعت منهم رفقة بسرعة طعاًما لذيًذا مطبوًخا مع التوابل، بطريقة الذهب يعقوب وأتى بالمعزى من القطيع.     

ثياب من عند عيسو وألبستهم ليعقوب. ولفّت حول يديه وعنقه ليس لحم غزال. أخذت  يستطيع إسحق أن يعرف أّن هذا

 بز ليأخذهم ألبيه.شرائط من شعر الماعز الذي قد ذبحوه. وأعطته اللحم والخ

 "من أنت يا ابني"، سأل الّرجل األعمى.    

 "أنا عيسو بكرك...قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك".    

 سرعت لتجد يا ابني".قال إسحق، "ما هذا الذي أ    

 كذب يعقوب وقال، "إّن الّرّب إلهك قد يّسر لي".    

 ا ابني. أأنت ابني عيسو أم ال".. "تقّدم ألجّسك يلم يكن إسحق أكيًدا    

 اليدين يدا عيسو". "هل أنت هو ابني عيسو". فتحّسس يديه المشعرتين وقال، "الّصوت صوت يعقوب ولكنّ     

 كذب يعقوب على أبيه مّرة أخرى. فقال ابوه، "قّدم لي األكل من صيد ابني حّتى تباركك نفسي".    

رب ويقّبله. عندها قّبله يعقوب، شّم إسحق روائح العشب وأعشاب الحقول قتأكل إسحق طعامه وطلب من يعقوب لي    

 بقربه. هو الذي العطرّية في ثياب عيسو. فانخدع إسحق فيها واعتقد أّن عيسو

"فليعطك هللا من ندى الّسماء. ومن دسم األرض. وكثرة حنطة وخمر. لي ستعبد لك شعوب.  فبارك إسحق ابنه عندها.    

 ل. كن سّيًدا إلخوتك. وليسجد لك بنو أّمك. ليكن العنوك ملعونين. ومباركوك مباركين".وتسجد لك قبائ

ا. أسرع حّتى يتحاشى عيسو. بعد قليل، دخل عيسو خيمة أبيه. "     ليقم أبي ويأكل بعد أن تلقّى البركة، خرج يعقوب تّوً

 من صيد ابنه حّتى تباركني نفسك.

دم إسحق. "من أنت".      ص 

      ابنك بكرك عيسو". "أنا    
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ي مّرتين. تاظ عيسو. "فقد تعقّبنكة منه. أخبر عيسو ما قد حدث. فاغأدرك إسحق أّنه قد ّخدع من قبل يعقوب لينال البر    

 ".د أخذ بركتي". "باركني أنا ايًضا يا أبين قأخذ بكورّيتي وهوذا اآل

ف عيسو،  أن يعطي البركة ليعقوب. لكن هذا ما سيكون ألسالوقال له أّنه سبق وطلب هللا ،تأّسف إسحق البنه المفّضل    

ن مسكنك. وبال ندى الّسماء من فوق. وبسيفك تعيش. وألخيك ت ستعبد. ولكن يكون حينما تجمح "هوذا بال دسم األرض يكو

ا يكون أّنك ت كسر نيره عن عنقك". لم يكن عيسو شاكًرا ألّي شيء طلبه له أبوه من يعقوب وأراد أن ، بل كان غاضًبا جّدً

 يقتله.

 بنها المفّضل. ذهبت إلى زوجها، إسحق.مة يعقوب، ففّكرت بخّطة إلبعاد اقلقت رفقة كثيًرا حول سال    

 

 بعيًدايعقوب ُيرسل 

قالت إلسحق أّن من الممكن ليعقوب أن يتزّوج من امرأة كنعانّية كما فعل عيسو، إن بقي معهم. فمن األفضل له أن يرحل 

لقد خاب أمل إسحق كثيًرا عندما تزّوج عيسو من عابدي أوثان، لذلك وافق.  عشيرتهم. ان ليختار له زوجة منإلى حار

فأسرع وسافر خفيًفا، سالًكا طريًقا جانبّية في حال حاول عيسو كان يعقوب متحّمًسا للّذهاب ألّنه كان خائًفا من عيسو. 

  اللحاق به.

حجًرا  ، مستخدًمانام على األرضهناك كان موحد، على منحدر جبلّي صخري. خالل الّرحلة، توقّف يعقوب في م    

ى حلًما غريًبا. حلم بسلّم كبير يمتّد من األرض ويصل إلى أعالي الّسماء. مالئكة كثيرة تنزل وتصعد س كوسادة. رأأمل

اء الّصوت من الكائن الذي على رأس له إسحق"، ج"أنا الّرّب إله ابراهيم أبيك وإعليه. في أعلى الّسلّم وقف كائن جّبار. 

الّسلّم. "األرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك كتراب األرض وتمتّد غرًبا وشرًقا وشماالً 

وجنوًبا. ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل األرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأرّدك إلى هذه األرض. ألّني 

 ى أفعل ما كلّمتك به".ال أتركك حتّ 

عندما استيقظ يعقوب من الحلم، مأله خوف شديد. أدرك أّن هللا تكلّم معه ألّول مّرة. شعر أّن هذا حدث عظيم للغاية،     

ا لوعد هللا بحمايته وتزويده  لذا أخذ زيًتا ووضعه على الحجر الذي كان وسادة له، وأوقفه كعالمة ممّيزة. كان شاكًرا جّدً

يجب أن يعود ، فتوّعد أن يقّدم له ِعشر كّل ما سيحصل عليه. علم يعقوب أّن أّول الِعشر من كّل ما يكسبه اإلنسان بالخير

 من خالقه. له كّل ما يملكه اإلنسان، يأتي من هللا كهدّيةكّل شيء. يملك  هللافإّن  هلل. بالّنتيجة،

 

 يعقوب براحيليلتقي 

ه الجميلة تسقي الخراف. عّرف يعقوب عن يت البان، أخ أّمه. كانت ابنة خالد بوجووصل يعقوب أخيًرا إلى حاران. 

 ، في اإلهتمامه لفترة شهر. عمل جاهًدا، أثناء هذا الوقتمكث يعقوب مع عائلة خال نفسه وكانت راحيل سعيدة للقائه.

يحّب راحيل. رأى  يعقوب كان يئة. إّنماوزراعة الحقول. ووقع في حّب راحيل. كان لراحيل أخت كبرى تدعى لِ  القطعانب

 عامالً قوّيًا ولم يكن يريد أن يخسره. فسأله كم يكون أجره ألّنه يريد منه أن يعمل عنده.كان  البان أّن يعقوب

كاملة  نيخدمه لسبع سنيفهو سفرح البان بالطبع كثيًرا.  حيل ابنتك الّصغرى".اأجابه يعقوب، "أخدمك سبع سنين بر    

 رائعة! من دون أجر! صفقة

يًرا نهاية الّسبع سنين. وأتت أخ احيل كّل يوم. عمل جاهًداترة طويلة، إّنما كان يكفي ليعقوب أن يرى رسبع سنين هي ف    

أسبوع. عند اإلحتفال، لبست عروس يعقوب، وشاًحا  ةالّزواج. فأقام البان وليمة عظيمة. ودام العرس لمدّ  وكان وقت

ا. فكّ هها. كاسميًكا وطويالً يخفي وج ر أّن الّزواج من المرأة التي يحّب كثيًرا، يستحّق عناء العمل عند ن يعقوب سعيًدا جّدً

   البان لمّدة سبع سنين. 

 

 البان يخدع يعقوب

أليس  ال لالبان، "ما هذا الذي صنعت بي،وق يعقوبغضب يئة! بعد الّزواج، أزيل الوشاح. لم تكن راحيل أبًدا، بل أختها لِ 

 عندك. فلماذا خدعتني".براحيل خدمت 

أجابه البان بهدوء أّنه يأسف لذلك، لكن العادات تقول أن الكبرى يجب أن تتزّوج أّوالً. وال يستطيع أن يغّير العادات.     

  يئة.فاضطّر أن يعطيه لِ 

الخيبة يعقوب ب لو كان البان عادالً، لكان أخبر يعقوب عن العادات. لكّنه كان يريد من يعقوب أن يعمل عنده. شعر    

أباه وأخاه، وحصل على البكورّية والبركات الخاّصة. فقد أراه هللا كيف  واأللم. ذّكرته هذه الخدعة كيف خدع هو بدوره

 يكون شعور المخدوع.
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 قال له البان إن كان ال يزال يريد راحيل زوجة له، فعليه القيام بأمَرين.    

 أّي أمَرين يمكن أن يغّيرا هذا الوضع؟ أجاب يعقوب أّن ليئة هي اآلن زوجته.    

وافق يعقوب على  اب البان، "أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيًضا بالخدمة التي تخدمني أيًضا سبع سنين أ خر".أج    

ية، عند خاله. لنين الّتاالّسبع السّ بعد الّشروط. وفي نهاية األسبوع، تزّوج راحيل ويعقوب. كان على يعقوب أن يشتغل 

يئة، فباركها يئة. ا لصقت بزواج لم تطلبه مع رجل ال يحّبها، بل يحّب أختها بدالً عنها. أسف هللا أيًضا على لِ كينة لِ مس

 بالعديد من األوالد.

وقطيعه، ومشى  ع عائلته. فجّهز امرأتاه، حان الوقت ليعقوب أن يرحل مسنة ةعشر بعد أن عمل عند البان لمّدة أربع    

يكن أكيًدا إن كان عيسو سنة، ولم  ١٤ ةيت الذي عاش فيه يوًما، رغم أّنه ال يزال خائًفا من أخيه. لم يراه لمدّ بقافلته إلى الب

دع. ال يزال غ  طلب الحماية من هللا.فاضًبا ألّنه خ 

 

 مع هللايعقوب يتصارع 

، جاء هللا على شكل إنسان ليتكلّم عندما كان يعقوب وقافلته في الخيام ليرتاحوا، ذهب يعقوب وحده ليصلّي. في تلك الليلة

ال رحلته. كان اكمصار يحاول أن يمنعه من إمع يعقوب. فأوقفه  على الّسفر. فبدأا  يريد أن يعرف كم كان يعقوب مصّرً

يتصارعان. بالطبع كان هللا أقوى بكثير، إّنما كان يريد من يعقوب أن يصارع من أجل ما يريده. تصارعا طوال الليل. ال 

ا ليعقوب، لكّنه لم يستسلم. كّل مّرة كان يحاول هللا أن يمشي، كان يمسك به يعقوب مجّدًدا بّد أنّ   هذا كان مرهًقا جّدً

"ال ا طلقك إن لم تباركني". كان يعقوب حازًما. بالطبع، كان من الممكن من هللا أن يوقف يعقوب في أّي  ويتصارع معه.

الجسدّية  أن يعرف من بنية يعقوب كان يعقوب عاقد الحزم. استطاع هللا لحظة، إّنما كان يريد أن يعرف إلى أّي حدّ 

ا بإطاعته. كان هللا يهّمه قّوة الّشخصّية. لن يعط هللا بركته إلنسان أخذ شيًئا من أخيه  العازمة، كم سيكون قوّيًا روحّيً

 ثبت نفسه، مع نظير له.ليعط يعقوب الفرصة ليالضعيف بطريقة غير عادلة. لذا، ظهر هللا على شكل إنسان، 

. فلمس هللا عندما بزغ الفجر أخيًرا، قال هللا ليعقوب، "أطلقني ألنه قد طلع الفجر". لكّن يعقوب لم يكن يريد أن ي طلقه    

ا. قال له هللا، "ال ي  فخذ يعقوب، فانخلع فخذه إلى الخارج. كان أمًرا م  دعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل".ؤلًما جّدً

إسرائيل يعني "هللا يسود". أن يسود يعني أن يثبت األعلى، أن يكون موجوًدا باستمرار. إسم إسرائيل يعني، من     

من ربح الّصراع؟ هللا يسود وهو األعلى. قال هللا ليعقوب أّن اسمه سيكون  من أثبت أّنه األسمى؟ هللا يسود. الموجود؟

 رت".والّناس وقدإسرائيل، "ألّنك جاهدت مع هللا 

ة أخاه. كان قد ا برؤيقى األخوان، وكان عيسو فرًحا جدًّ تًيا. التًما. في األخير، رأى عيسو آسار يعقوب مع قافلته ق د      

 . أعطى هللا إسرائيل نعمة.له خداعهسامحه على 

 ، ع رفوا باإلسرائيلّيين.ولد ١٢أصبح ليعقوب، الذي صار اسمه إسرائيل،     

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

 ما كانت العالمة التي طلبها خادم ابراهيم، حّتى يتعّرف على المرأة التي تصلح زوجة لسّيده؟ .1

 إن كان يريدها أن تسقي له الجمال؟ ،الخادم تسألالتي من  .2

 من كان الولد البكر؟ ماذا يعني اسمه؟ .3

  عقًبا؟ لماذا كان يعقوب .4

 من كان اإلبن المفّضل إلسحق؟ لماذا؟ .5

 ل لرفقة؟من كان اإلبن المفضّ  .6

 باع عيسو بكورّيته ليعقوب ليحصل على ماذا؟ ما هي البكورّية؟ .7

عندما سمعت رفقة إسحق يقول لعيسو أن يتصّيد له غزاالً ويحّضره طعاًما له، فيباركه، ما الخّطة التي أتت  .8

 عنه؟ ن ابنها المفّضل أن يتبارك بدالً يتمكّ  ىبها، حتّ 

ا يعقوب؟ ما الذي جعل إسحق يعتقد أّنه عيسو بينما .9  كان هو فعلّيً

 في طريقه، ما كان حلم يعقوب؟ ماذا استخدم كوسادة؟ .11

 يعقوب أن يعمل فيها حّتى يستطيع أن يتزّوج من راحيل؟ كيف تّم خداعه؟ تي وافقما هي المّدة ال .11

 اضطّر يعقوب أن يعمل حّتى يتزّوج من المرأة التي يحّب؟ ،كم من الوقت أكثر .12
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 سم الذي أعطاه إياه هللا عندما غّير له اسمه؟ ماذا يعني إسرائيل؟مع من تصارع يعقوب؟ ما اإل .13

 ًرزق يعقوب؟ بماذا أصبحوا ي عرفون؟   بكم ولد .14

 ٠٥ـ ٢٩يمكنك أن تجد هذه القّصة في سفر التكوين 
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 الفصل الخامس

 يوسف

 

 
 ٠٥ـ ٢٩تجد هذه القّصة في ِسفر التكوين 

 

الذي غّيره هللا ليصبح  اإلسم وعد هللا بالّنعم من خالل ابراهيم. ابن ابراهيم كان إسحق. كان إلسحق ولد اسمه يعقوب،

 يئة.يئة وراحيل.أحّب يعقوب راحيل أكثر من لِ . كان ليعقوب زوجتان، لِ ولد ١٢إسرائيل. كان ليعقوب، أو إلسرائيل، 

زق يعقوب ولِ       يئة ويعقوبالولد البكر للِ كان كانت تتوق أن يكون لها ولد.  لم ت رزق راحيل بأّي واحد.يئة بأبناء، إّنما ر 

يئة وراحيل. زق يعقوب أبناء أيًضا من جاريات لِ والوي ويهوذا ويّساكر وزبولون. ر  رأوبين. من ثّم كان ِشمعون  هو

 .دان ونفتاليو جاد وأشر فكان

ين. زقت راحيل فعالً بولد آخر، بنيامر  وبًنا آخر". أي "يزيدني الّرّب ا . د عي يوسف،رزقت راحيل بولد أخيًرا،    

ا ليعقوب.لألسف، ماتت راحيل وهي ت  لده. كان هذا زمًنا حزيًنا جّدً

ظر اآلن القيامة الوشيكة أن . دفنه أبناؤه، عيسو ويعقوب، وهو ينتعام ١١٥ مات إسحق أيًضا، بعد ذلك بقليل. عاش    

 تأتي.

هو المفّضل عنده. يوسف  كان واضًحا ألبنائه اآلخرين، أنّ  بنه المفّضل.سف اعقوب أحّب راحيل كثيًرا، صار يوألّن ي    

ليوسف. يصفه الكتاب المقّدس "قميًصا ملّوًنا". هذا جعل أخوته  قميًصا جميالً . صنع يعقوب أيًضا، خوتهأما أثار غيرة 

 بعد أكثر. يوسف ونبغضي

زمهم في الحقل، فوقفت حزمته وانتصبت، يحزمون ح وأخبر أخوته به. قال أّنهم كانوا ا،رأى يوسف حلًما غريبً     

 واشمأّزوا منه. تملك علينا ملًكا أم تتسلّط علينا تسلًّطا". حزمته. غضب أخوته كثيًرا. "ألعلّكوسجدت حزم أخوته ل

ى عشرة نجمة تسجد له. فكان أن غضب أخوته منه رآه. هذه المّرة، حلم أّن الّشمس والقمر وإحد ثّم أخبرهم حلًما آخر    

 بشكل عظيم.

ليرعوا القطيع بعيًدا عن البيت. قلق عليهم يعقوب عندما تأّخروا كثيًرا. نادى على يوسف. "إذهب يوًما، ذهب أخوته     

ّيام قليلة، لم يكونوا فذهب يوسف يبحث عنهم. عندما وجدهم أخيًرا بعد أ لي خبًرا". ر سالمة أخوتك وسالمة الغنم وردّ أنظ

 سعيدين برؤيته.

 "هوذا هذا صاحب األحالم قادم"، قال أحدهم. "فاآلن هلّم نقتله ونطرحه في إحدى اآلبار ونقول وحش رديء أكله".    

طرحوه في هذه إعندما سمع رأوبين، األخ األكبر، ما كانوا يخّططون له، هرع ليخلّص حياة يوسف. "ال تسفكوا دًما.     

ا بتخليص يوسف من البئر الحًقا، وإرساله إلى البيت. وا إليه يًدا". كان رأوبين يخّططئر التي في البّرّية وال تمدّ الب  سّرً

صرخ بفرح. كان قد بحث عنهم لعّدة أّيام، لكّنهم لم يكونوا سعيدين برؤيته. عندما رأى يوسف أخوته، لّوح لهم و    

 الذي صنعه له أبوه.أمسكوا به وخلعوا عنه قميصه الملّون 

تركوه هناك طوال الّنهار بينما يرعون قطعانهم. احتار يوسف عن الّسبب الذي حمل أخوته و في البئر الجافّ  ألقوه    

 على القيام بهكذا عمل. لم يكن يعرف كم كانوا يغارون منه ويبغضونه.

 

 للعبودّيةيوسف بيع 

نه ا لماذا يقتلومصر. فقال يهوذ في طريقهم إلى سماعيلّيينة رجال ااقتربت منهم قافليتناولون عشاءهم، كانوا بينما 

يكسبون بعض المال. سحبوا يوسف من البئر، وباعوه لإلسماعيلّيين ه إلى اإلسماعيلّيين بصفته عبد، ونهم أن يبيعوامكفبإ

 شيكل من الفّضة. ذهب يوسف إلى مصر بصفته عبد. ٢٥مقابل 

. ماذا سيقول قطيع، كان يوسف قد رحل. غضب كثيًرا. كان يريد أن يدع يوسف يرحلعندما عاد رأوبين من عند ال    

ب. مسكين يعقوب. تعّرف على قميص عادوا بالقميص إلى يعقوو ا تيًسا وغمسوا قميص يوسف في دمه،اآلن ألبيه؟ ذبحو

 ّزى لفقدان ابنه. كان أمر حقيريتع بنه المفّضل. "وحش رديء أكله"، قال يعقوب. بكى ونعى ابنه ألّيام عديدة. رفض أنا

 علوه يعتقد أّنه فقد ابنه المفّضل.بنائه أن يجقاس من قبل أجّدا و
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ا خذ يوسف إلى مصر وبيع عبًدا لفوطيفار، رئيس الحرس في جيش فرعون. كان الّرّب مع يوسف فكان ناجًحا في كّل    

لّنعمة في نظر فوطيفار فعّينه وكيالً على بيته. بارك هللا ويعمل جاهًدا. أعطاه هللا ا اونزيهً  اقً صادما صنع. كان يوسف 

 بيت فوطيفار من أجل يوسف.

ا وكان     ها. لكن يوسف كان يرفض. يصبح خليل ت زوجة فوطيفار تضايقه دوًما من أجل أنكان يوسف رجالً وسيًما جّدً

، ذي كان يثق به. وأيًضا، واألهّم من كّل شيءكان يحترم فوطيفار ال ّنه من الخطأ أن يأخذ اإلنسان زوجة غيره.قال لها أ

فعل يوسف أفضل ما بوسعه ليتفاداها. مع ذلك، في يوم لم ّية وصّية سيخالف؟ الّسابعة: ال تزِن. هذا يخالف وصايا هللا. أ

اءه يكن أحد في البيت، اقتربت منه زوجة فوطيفار مّرة أخرى. حاول اإلبتعاد عنها، لكّنها التقطت رداءه. فترك رد

 وركض.

  اغضبت منه كثيًرا. وبدأت تصرخ وتنادي عالًيا. ركض الخّدام اآلخرون. فكذبت وقالت أّن يوسف كان يالحقها، طالبً    

منها أن تكون خليلته. وعندما رفضت، حاول أن يقّبلها. فصرخت، وعندما ركض الخّدام، هرب وترك رداءه وراءه. 

لم يكن هذا عادالً، إّنما قام  يوسف في الّسجن.بلقى ما سمع فوطيفار القّصة، أعندمسكين يوسف. كانت هذه كذبة ملفّقة! 

 ، مع أّنه كان هو الذي عوقب.يوسف بما هو صحّ 

كّل  وجعله مسؤوالً عن وأعطاه النعمة حّتى وهو في الّسجن. كان حارس الّسجن لطيًفا مع يوسف رحم هللا يوسف،    

 ن ألّن هللا كان معه.الّسج اآلخرين. نجح يوسف حّتى في الّسجناء

ّج رجالن ممّيزان في الّسجن. أحدهم ر     ضعوا تحت رعاية يوسف.و. ئيس الخدم والثاني رئيس الّطهاةفي يوم، ز   و 

 

 أحالم رئيس الخدم ورئيس الّطهاة

ا معنى األحالم. ا لم يعرفهمآلنّ  نفي ما بينهم. كانا مكتئبا ان عنهيتحّدث اكانورأى كال الّرئيسان حلًما في ليلة من الليالي. 

   "لماذا وجهاكما مكّمدان اليوم". افسألهم .اأتى يوسف ليراهم

 وليس من يعّبره". ا، "حلمنا حلمً قاال    

 قال لهم يوسف، أليست هلل الّتعابير. قّسا علّي".    

 أفرخت كلّ  اثة قضبان. وهي إذ"كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي. وفي الكرمة ثالروى رئيس الخدم حلمه في األّول.     

كأس فرعون في يدي. فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس  زهرها وأنضجت عناقيدها عنًبا. وكانت

 في يد فرعون".

ّيام. في ثالثة أّيام أيًضا يرفع فرعون رأسك ويرّدك إلى بيره. الثالثة القضبان هي ثالثة أقال له يوسف، "هذا هو تع    

امك. فت عطي كأس فرعون في يده كالعادة األولى حين كنت ساقيه. وإّنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع مق

 إلّي إحساًنا وتذكرني لفرعون وت خرجني من هذا البيت".

ي حلمي وإذا فتحّمس ليخبر حلمه. "كنت أنا ايًضا ف فرح رئيس الّطهاة بالخبر الّسعيد الذي قاله يوسف لرئيس الخدم.    

ثالثة سالل حواري على رأسي. وفي الّسّل األعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخّباز. والّطيور تأكله من الّسّل 

 عن رأسي".

أن يخبره معناه، لكّنه علم أّنه يجب عليه ذلك. فقال، "هذا تعبيره. الثالثة الّسالل هي ثالثة أّيام.  حزن يوسف ألّنه مجبر    

 أّيام أيًضا يرفع رأسك فرعون عنك ويعلّقك على خشبة وتأكل الّطيور لحمك عنك". في ثالثة

، بعد ثالثة أّيام كانت حفلة كبيرة بمناسبة يوم ميالد فرعون. في ذاك اليوم، أعاد رئيس الخدم إلى عمله ليسقيه الخمر    

دم أمر يوسف. لم ي خبر فرعون عن وجوده نق كما قال لهم يوسف أّنه سيحدث له. نسي رئيس الخأّما رئيس الخدم، فش  

 الغير عادل في الّسجن.

 

 حلم فرعون

ما لم يستطع بعد سنتين، رأى فرعون حلًما. لم يفهم معناه، لكّن الحلم أزعجه كثيًرا. فنادى على جميع الّرجال الحكماء، إنّ 

هم رهم، هو ورئيس الّطهاة ما سيحدث لبرعون أّن يوسف أختذّكر رئيس الخدم يوسف. فقال لف أحد أن يفّسره له. من ثمّ 

 بالّتحديد. فطلب فرعون أن يأتوه بيوسف.

 تسمع أحالًما لتعّيرها". ه. وأنا سمعت عنك قوالً أّنكرن ليوسف، "حلمت حلّما ليس من يعيّ قال فرعو     

حالم. فهذا يأتي من هللا. فقط ب بسالمة فرعون". أي أّنه ال يستطيع هو أن يفّسر األأجابه يوسف، "ليس لي. هللا يجي     

ا. كان يعلم أّن الّتفسيرات كانت  هللا يعرف معناها. إّنما إن قال له الحلم فاهلل سيدلّه على الجواب. كان يوسف حكيًما جّدً

 .هو تأتي من عند هللا وليس من عنده
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من النهر سمينة اللحم وحسنة هر. وهوذا سبع بقرات طالعة فقال فرعون، " كنت في حلمي واقفّا على شاطئ النّ     

ا ورقيقة اللحم. لم ةضَ و  ت في رَ فارتعَ  الّصورة. . ثّم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهرولة وقبيحة الّصورة جّدً

أنظر في كّل أرض مصر مثلها في القباحة. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات الّسبع األولى الّسمينة. فدخلت أجوافها 

يعلم أّنها دخلت أجوافها. فكان منظرها قبيّحا كما في األّول واستيقظت. ثّم رأيت في حلمي وهوذا سبع سنابل طالعة  ولم

فابتلعت الّسنابل  في ساق واحد ممتلئة وحسنة. ثّم هوذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالّريح الّشرقّية نابتة وراءها.

 لت للّسحرة ولم يكن من ي خبرني". الّرقيقة الّسنابل الّسبع الحسنة. فق

حلم فرعون واحد. قد أخبر هللا فرعون بما هو صانع. البقرات الّسبع الحسنة هي سبع سنين. فقال يوسف لفرعون، "    

والّسنابل الّسبع الحسنة هي سبع سنين. هو حلم واحد. والبقرات الّسبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين. 

ون سبع سنين جوًعا". وفّسر له أّنه سيأتي سبع سنين من محاصيل جّيدة، بع الملفوحة بالّريح الّشرقّية تكنابل السّ والسّ 

 وبعدها تأتي سبع سنين جوع.

يموت الّناس من الجوع. أحياًنا يمكن للطقس فهل تعرف ما هو الجوع؟ هو عندما ال يكون من طعام يكفي الجميع.     

ار كافية، ال ينبت المحصول. أو إذا كان هناك أمطار كثيرة، تغرق الجوع. إن لم يكن من أمطن يسّبب بأ الّسّيء

 سبع سنين جوع.بعدها المحاصيل. أخبر هللا فرعون أّنه سيكون سبع سنين من الّطعام الوفير و

عل فرعون عله على أرض مصر. يفظر فرعون رجالً بصيًرا حكيًما ويجفراح يوسف ينصح فرعون، "فاآلن لين    

مس غلّة أرض مصر في سبع سنين الّشبع. فيجمعون جميع طعام هذه الّسنين الجّيدة  فيوّكل ن ظاًرا على األرض ويأخذ خ 

القادمة ويخّزنون قمًحا تحت يد فرعون طعاًما في المدن ويحفظونه. فيكون الّطعام ذخيرة لألرض لسبع سنّي الجوع التي 

 ض بالجوع".تكون في أرض مصر. فال تنقرض األر

 

 يوسف، القيادي الثاني بعد الفرعون

فعّينه مسؤوالً عن مصر، الثاني في القيادة بعد  سف، وقد أعجب كثيًرا بما قاله له.راقت الّنصيحة للفرعون. وثق بيو

كان  . قدالفرعون نفسه. ألبس يوسف ثياًبا فاخرة، وأعطاه الخاتم الذي كان في إصبعه. كان يوسف في الثالثين من عمره

 . رفع هللا يوسف من عبد إلى سجين واآلن إلى القائد الثاني في مصر.سجيًنا لمّدة ثالث سنوات

زق بولدان، منّسى بدأ يوسف عمله في الحال. جعلهم يبنون مخازن واسعة لتخزين الحبوب وأطعمة أخرى. تزّوج ور      

التي تملك خير وضرب الجوع األرض. كانت مصر هي الوحيدة البكر وأفرايم الولد الثاني. أخيًرا، انتهت الّسبع الّسنين ال

 ذاء، بما أّن يوسف كان يخّزنه لمّدة سبع سنين. كان الجوع قاس.الغ

 

 أخوة يوسف في مصر

عانى يعقوب وعائلته أيًضا من الجوع. تذّكر أّنه لم يكن يعرف أّن ابنه يوسف، ال يزال على قيد الحياة. بالّطبع لم يكن 

روا تعندما سمع يعقوب أن مصر تملك قوًتا، أرسل عشرة من أبنائه إلى هناك ليشان قائًدا عظيًما في مصر. يعرف أّنه ك

بعًضا منه. واحتفظ ببنيامين في البيت. بعد رحيل يوسف، كان بنيامين هو الولد الوحيد من حبيبته راحيل. كان يريد 

 ا الغذاء.الحفاظ على سالمته، فذهب العشرة األخوة إلى مصر ليبتاعو

عندما وصلوا إلى مصر، عرفهم يوسف في الحال. تصّرف معهم كشخص غريب وتكلّم بالمصرّية. تظاهر أّنه ال     

 "من أين جئتم"، سألهم بجفاف وصرامة. يستطيع التكلّم بلغتهم. فاستعان بمترجم للتكلّم معهم.

 فأجابوا ببساطة، "من أرض كنعان لنشتري طعاًما".    

 هم يوسف، "جواسيس أنتم. لتروا عورة األرض جئتم".فقال ل    

بدأ األخوة يقلقون. "ال يا سّيدي. بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاًما. نحن جميعنا بنو رجل واحد". "وهوذا الّصغير عند     

 أبينا اليوم". 

رجون من هنا إاّل بمجيء متحنون. وحياة فرعون ال تخ"جواسيس أنتم. بهذا ت  يوسف أيًضا بواسطة المترجم،  قال    

 سون". أخيكم الّصغير إلى هنا. أرسلوا منكم واحًدا ليجيء بأخيكم وأنتم ت حبَ 

بسبب  ما هو إال صار األخوة يتكلّمون فيما بينهم، غير مدركين أّن يوسف يفهم بالواقع لغتهم، وقالوا أّن ما يحدث بهم    

 بون.ما فعلوه بأخوهم يوسف، فهم مذنبون واآلن هم يعاق

شعر يوسف باألسى الكبير تجاههم. أدار رأسه حّتى ال يرونه، وبكى. مسح الّدموع عن وجهه وعاد يكلّمهم من خالل     

  المترجم. "فلي حبس أخ واحد منكم"، واشار إلى شمعون، "وأحضروا أخاكم الّصغير إلّي".
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ا بالفّضة التي دفعو أيًضا أكياسهم بالحبوب وحّتى وايمأل، أن خّدامه من يوسف بالّسرّ  طلبونهم. قّيد شمعون أمام أعي    

افوا كثيًرا، وفّكروا أّنهم الّدرب، فتحوا أكياسهم ووجدوا الحبوب والفّضة! فخ وا من دون شمعون. عندما نزلواها. ورحلب

 فعالً. في ورطة كبيرة، وأّن هللا يعاقبهم

ا منه أّنهم جواسيس. ّن "الّرجل سّيد األملها. قالوا أعند لقائهم بيعقوب، أخبروه القّصة بكا     رض" تكلّم معهم بجفاف ظّنً

ترك عنده شمعون سجيًنا وقال أّنه لن يرّده إليهم قبل أن يأتوه بأخيهم  مع أّنهم أخبروه العكس لكّنه لم يصّدقهم، بل

 التي دفعوها.األصغر. فيعرف أّنهم يقولون الحقيقة. وأيًضا، أّن اكياسهم كانت مألى بالحبوب والفّضة 

 غضب يعقوب كثيًرا. "يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه". لم يرضى بذلك.    

مع الوقت، أصبح الجوع بعد أسوأ. أدرك يعقوب أّن عائلته سوف تموت من الجوع إن لم يعودوا إلى مصر ويشتروا     

لّرجل قد أشهد علينا قائالً ال تَرون وجهي بدون أن يكون "إّن االقوت. فنادى على أبنائه وطلب منهم أن يعودوا إلى مصر. 

 أخوكم معكم".

 ايًضا".أخ سألهم إسرائيل، "لماذا أسأتم إلّي حّتى أخبرتم الّرجل أّن لكم     

 بعد. هل لكم أخ. فأخبرناه بحسب هذا الكالم. أجابه يهوذا، "إّن الّرجل قد سأل عّنا وعن عشيرتنا قائالً هل أبوكم حيّ     

ا.ا هل كنّ   نعلم اّنه يقول انزلوا بأخيكم". وتوّسل إليه أن يدعهم يأخذونه معهم، وهو يوعده أّنه سيهتّم به شخصّيً

 وقال لهم أن يأخذوا ضعف المال الذي أخذوه من قبل. ،بقبل األ    

مه، "أدخل الّرجال إلى عاد األخوة إلى مصر وأتوا إلى بيت يوسف. عندما رأى يوسف بنيامين أخاه معهم، قال لخاد    

 ئ. ألّن الّرجال يأكلون معي عند الظهر". ا دخل األخوة إلى بيت يوسف وكانوا خائفين.البيت واذبح ذبيحة وهيّ 

". حاولوا أن دالنا نحن قد ا دخلنا لي هجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيًداالفّضة التي رجعت أّوالً في عِ  "وقالوا لسبب    

 اكانووبأخيهم شمعون.  وهما. ثّم جاءة. كانوا قلقين جدًّ ف عن الغلط الذي حصل بخصوص الفضّ يشرحوا لخادم يوس

 سعيدين بملقاهم.

لى األرض. تذّكر يوسف الحلم الذي رآه والذي يقول أّن أخوته سجد له األخوة ع ،عندما جاء يوسف لتناول الغداء    

قالوا "أبونا سالم" وسجدوا بعد إلى األرض. ثّم  صّحة أبيهم.سوف يسجدون له يوًما. بواسطة المترجم، سأل يوسف عن 

ّثر يوسف كثيًرا، فخرج مسرًعا من الغرفة راحيل. تأ مّمهالوحيد الذي ولد من أ خاه األصغر، بنيامين، شقيقهرأى يوسف أ

بنيامين خمس عطى ليجد مكاًنا يبكي فيه. بعد وقت قصير، عاد إلى الغرفة حيث هم الّرجال. حرص يوسف على أن ي  

 مّرات أكثر من الّطعام، من أخوته اآلخرين. أكلو وشربوا وكانوا فرحين كثيًرا.

بالمال الذي دفعوه، وأيًضا ليضعوا في وعندما حان وقت رحيلهم، أمر يوسف خدمه أن يمألوا أكياسهم بالحبوب،     

لوهم لماذا سرقوا قوا بهم. عندما القوهم، سأأن يلتح. عندما رحلوا، أمر يوسف خدمه كيس بنيامين، كأسه الفّضي الخاص

 كأس سّيدهم.

 ارتعب األخوة. "لماذا يتكلّم سّيدي مثل هذا الكالم. حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا األمر".    

ي الخدم قالوا لهم أن أحًدا سرق كأس سّيدهم الفضّي، والذي سرقه سيموت. عندما فّتشوا األكياس، وجدوا الكأس ف نّ لك    

في كيسه. اآلن هم في ورطة كبيرة. كانوا مذعورين! أعادوهم جميعهم إلى عند  ماالً س بنيامين. ووجد كّل واحد منهم كي

 يوسف.

حاول األخوة، كّل بدوره، أن يتوّسط ألخيهم األصغر، بنيامين، قائلين ليوسف أال يقتل بنيامين بل أحًدا منهم، ألّنهم     

ا إليه. بكى األخوة وتوّسلوا إليه أن يرحمهم. أخبروه عن أخاهم يوسف، الذي مات منذ سنين وعدوا أباهم أن يعيدوه سالمً 

 دث أن يقتل أباهم. إن عادوا اآلن من دون بنيامين، فأبوهم سيموت ال محال.اوكاد الح

 

 يوسف عن نفسهيكشف 

أنا يوسف. أحّي أبي بعد". صمت األخوة ثم كلّمهم بلغتهم األّم. "دأ يبكي أمامهم. في النهاية، لم يعد يوسف يحتمل. ب

ألّنكم لى مصر واآلن ال تتأّسفوا وال تغتاظوا إمصدومين. "أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه  "أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه 

ها رض سنتين. وخمس سنين بعد ال تكون فيهللا قّدامكم. ألّن للجوع في األ ستبقاء حياة أرسلنيبعتموني إلى هنا. ألّنه ال

 فالحة وال حصاد". وقال لهم أن يذهبوا ويأتوا بعائالتهم وبأبيهم، ليعيشوا في مصر، وهو سيهتّم بهم.

ا ي سمع من الغرفة، فيما األخوة يعاودون التعّرف على      عانق األخوة أخاهم يوسف وقّبلوه. كان بكاًء وضحًكا جّمً

بيعقوب. قالوا ليعقوب، "يوسف حّي بعد وهو متسلّط على كّل توا بعائالتهم و. عادوا إلى كنعان مّرة أخرى ليأبعضهم

 أرض مصر".
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ا كان اإلجتماع بين إسرائيل ويوسف اجتماًعا سعيدً بسرعة.  مبتهًجا لدرجة أّنهم غادروا أرضهمص عق إسرائيل. كان     

ا. جاء يعقوب ليعيش في مصر مع جميع أبنائه وعائالتهم. عاش إسرائيل فّضل من جديد. بنه المة ليرى ابما فيه الكفاي جّدً

    .أعوام ١١٥إسحق وجّده ابراهيم. عاش يوسف  مات وق بر مع أبيه

ا. سكنوا في وتضاع ولد ١٢لّيين. كان ليعقوب في عائلة اإلسرائي شخص ٦٦كان هناك      فوا ليصبحوا عائلة كبيرة جّدً

جعل المصرّيون من اإلسرائيلّيين أن يوسف،  وقت، بعد موت بل أن يقودهم موسى إلى خارجها. جاءسنة ق ٤۳٥مصر 

 يخلّصهم، إّنما هذه قّصة مختلفة تماًما. ن هلل من أجل أن ت حياة قاسية، وصلّى اإلسرائيلّيو. كانعندهم عبيًدا
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 الفصل الّسادس

 موسى

 

 
 القّصة في ِسفر الخروج. هذه تجد

 

 سنة. ١٠٥٥ بوحّواء. حصلت أيًضا قبل المسيح  سنة تقريًبا من قّصة جّنة عدن، وآدم ٢٥٥٥حصلت هذه القّصة بعد 

ّين حاكًما ف كان األرض. من الجوع الحاصل على عائلة يعقوب لتهرب انتقلت     ي مصر، وقد خلّص يوسف ابنه، قد ع 

ت بتخزينه الّطعام لمّدة سبع سنين، كما أمره هللا أن يفعل. بعد الجوع، بقي أبناء إسرائيل في مصر. مرّ  البالد من الجوع

ا. كان عليهم  مئات الّسنين، وأصبح أن يعملوا في الحقول، وأن يبنوا اإلسرائيلّيون عبيًدا للمصرّيين. كانت حياة قاسية جّدً

 بنية من القرميد والمالط. كان اإلسرائيلّيون، المعروفون أيًضا بالعبرانّيين، بائسين كثيًرا.أ

، فيكبروا ويصبحوا أقوى منهم. أطفاالً كثيرين من الجنس الذكوريّ صرّيون يخافون أن يكون لإلسرائيلّيين مكان ال    

لّيات في من الّدايات )الّنساء اللواتي تساعد في الوالدة(، أّنها حينما تساعد الّنساء اإلسرائي فأمر ملك مصر، الفرعون،

لد طفل صبّي، عليها أن تقتله. خليفتهم، أن تدع الفتيات  على قيد الحياة، إّنما إن و 

كانت الّدايات تخاف هللا، ولم تفعل ما أمرها به فرعون، إّنما كانت تترك األطفال الّذكور تعيش. فبارك هللا الّدايات     

 يل.جنوده ليقتلوا كّل األطفال الّذكور. وقال لهم أن يرموهم في نهر النّ اآلن العبرانّيات. أرسل فرعون 

زق     د عندما لم يع ه لثالثة أشهر.الّطفل، فأخفابولد. خافا أن يقتل المصرّيين  اكان رجالً وامرأة من قبيلة الوي، أن ر 

لّسّل في الّنهر. ولحقت به باستطاعتهما إخفائه بعد، صنعوا له ف لًكا صغيًرا. وضعوا الطفل الّصغير في الّسّل، ووضعوا ا

 الّصغير. الى حافّة الّنهر، لتعرف ماذا سيحصل ألخيهأخته ع

رسلت جاريتها لتأتي وف على حافّة الّنهر، فأيكن لديها أوالًدا. رأت الّسل يط عون إلى الّنهر لتستحّم. لمنزلت ابنة فر    

هذا من أوالد العبرانّيين". كانت أخت به. عندما فتحت الّسّل، وجدت طفالً لطيًفا حلًوا يبكي. فأشفقت عليه. وقالت، "

 الّطفل، ميريام، تراقبهّن.

 ة وسألتها، "هل أذهب وأحضر لك امرأة مرضعة من العبرانّيين لترضع الولد".اقتربت من األمير    

 قالت ابنة فرعون، "اذهبي". فذهبت ميريام وأتت بأّمها لتهتّم به.    

 ون الولد، موسى، قائلة، "أنا انتشلته من الّنهر".دعت ابنة فرع    

ا. عندما اعتقد أنّ ن، فرأى مصرّيًا يضرب ععندما كبر موسى، ذهب يوًما حيث كان العبرانّيون اآلخرو      ال بًدا عبرانّيً

ق ن يتصارعان، فحاول أن يوفّ في اليوم التالي، رأى إسرائيلّيا عندما خرج ل.يراه، قتل المصرّي وطمره في الّرم اأحدً 

 فسأل "لماذا تضرب صاحبك". بينهما.

 ا. أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصرّي".فقال له واحد من اإلثنين، "من جعلك رئيًسا وقاضًيا علين    

 

 موسى من مصريهرب 

مصر.  علم موسى عندئذ، أّن سّره قد فضح فخاف. عندما علم فرعون بالخبر، أمر بقتل موسى. هرب موسى من   

ا ع زق بولدان. كانت حياته عادّية في العقَدين التالَيين. كان يروذهب إلى مكان بعيد جّدً لغنم والمواشي عى انها. تزّوج ور 

 .، والد زوجتههويعمل جاهًدا عند حمي

سمعهم  مع الّزمن، مات ملك مصر، وأصبحت عبودّية اإلسرائيلّيين بعد أقسى. فتأّوهوا وتذّمروا من عملهم المضنّي.   

 ليخلّص اإلسرائيلّيين من أيدي المصرّيين.  اآلن، هللا وتذّكر العهد مع ابراهيم، إسحق ويعقوب. حان الوقت

 

 الّشجيرة المشتعلة

ذ هل موسى  نار مشتعلة وسط شجيرة. صل إلى جبل حوريب. ظهر هللا له منكان موسى يرعى الغنم في الّصحراء، فو   

 وقف مرعوًبا عندما سمع صوت ينادي، "موسى"! عند رؤيته الّشجيرة. كان يرى الّنار، إّنما الّشجيرة لم تكن تحترق.

 أجاب مذهوالً، "هأنذا".    

 فدّوى الّصوت، "ال تقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك. ألّن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقّدسة".    

وقال بعد، "أنا إله أبيك إله ابراهيم وإله إسحق وإله يعقوب". فغّطى موسى وجهه ألّنه كان خائًفا. فقال هللا، "إّني قد رأيت 
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نقذهم من أيدي المصرّيين فنزلت أل أجل مسّخريهم. إّني علمت أوجاعهم.من   مذلّة شعبي في مصر وسمعت صراخهم

تفيض لبًنا وعسالً....هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى  إلى أرض جّيدة وواسعة. إلى أرض وا صعدهم من تلك األرض.

 فاآلن هلّم فا رسلك إلى فرعون وت خرج شعبي بني إسرائيل من مصر". إلّي...

أن ي سرع في العودة إلى مصر ويخلّص شعبه؟ بالواقع، لم  الخبر أسعد موسى؟ هل تعتقد أّنه كان متشّوقً هل تعتقد أّن ا    

"من أنا حّتى أذهب إلى فرعون  يكن موسى سعيًدا بذلك أبًدا. لم يكن يريد الذهاب. أراد من هللا أن ي رسل شخًصا آخر.

 وحّتى ا خرج بني إسرائيل من مصر". 

لملك مصر وتقولون له  ل...تدخ رسلني إليكم...ه أيَ هكذا تقول لبني إسرائيل أه   ...ن معك، "إّني أكوقال هللا لموسى    

يدعكم  نله العبرانّيين التقانا. فاآلن نمضي سفر ثالثة أّيام في البّرّية ونذبح للّرّب إلهنا. ولكّني أعلم أّن ملك مصر لالّرّب إ

د ذلك ي طلقكم". أراد هللا أن يري مصر بكّل عجائبي التي أصنع فيها. وبعتمضون وال بيِد قوّية. فأمّد يدي وأضرب 

 ن قّوته وعجائبه. أرادهم أن يعرفوا أّنه هو الذي خلّصهم. فهم سيصبحون شهوًدا لسلطان ومجد هللا العظيم.اإلسرائيلّيي

ن يرمي العصا التي كانت في يده. أقونني وال يسمعون لقولي". فطلب منه هللا أجاب موسى وقال، "لكن ها هم ال يصدّ     

 هرب منها موسى!ى على األرض، فصارت حّية كبيرة. طرحها موس

التقطها موسى باحتراس، فتحّولت مجّدًدا إلى عصا. بعدها قال له الّرّب،  قال هللا لموسى، "مّد يدك وأمسكها بذنبها".    

ّبك". عندما فعل كذلك موسى، صارت يده برصا ء مثل الّثلج. البرص هو مرض جلدّي مريع. ص عق "أدخل يدك في ع 

ّبك" قال الّرّب. عندما أعاد ّبه وأخرجها ثانية، موسى عند رؤية يده. "رّد يدك إلى ع  عادت يده إلى  موسى يده إلى ع 

 طبيعتها.

لى اليابسة فيصير الماء الّنهر وتسكب ع قال الّرّب، "إذا لم يصّدقوا هاتين اآليتين ولم يسمعوا لقولك أّنك تأخذ من ماء    

العجائب التي تكون . فقد خّطط هللا مسبًقا ما هأّنهم لن يصّدقو بالطبععرف هللا الذي تأخذه من الّنهر دًما على اليابسة". 

 سيقوم بها. عرف بالّتحديد ما كان سيفعله فرعون، أيًضا.

 ثقيل الفم واللسان".بل انا  قال موسى هلل أن يرسل أحد غيره. "لست أنا صاحب كالم...    

 ذهب وأنا أكون معك".فاآلن ا ...قال هللا، "من صنع لإلنسان فًما    

 رسل".مع أّيها الّسّيد. أرسل بيد من ت  ن يذهب بعد، "إسلكن موسى لم يرد أ    

يقول. كان  يقول لهارون ماذاهارون معه. فهو ي كلّم موسى، وموسى  هفغضب هللا من موسى وقال له أّنه سي رسل أخو    

 ليس ما كان يريده. وضع موسى المسؤول.هذا هارون مباشرًة، لكن مع من هللا أن يعمل  اممكنً 

وفرحوا أّن هللا نظر إلى  االّرّب. فصّدقوهم اماذا قال لهم هموأخبرا ذهب موسى وهارون إلى شيوخ بني إسرائيل    

 آالمهم. علموا أّن هللا سيخلّصهم من المصرّيين.

 

 ارون أمام الفرعونموسى وه

 ذهب موسى وهارون عند فرعون وقالوا له، "هكذا يقول الّرّب إله إسرائيل أطلق شعبي ليعب دوا لي في البّرّية". 

فقال فرعون، "من هو الّرّب حّتى أسمع لقوله فا طلق إسرائيل. ال أعرف الّرّب وإسرائيل ال ا طلقه". بل بالعكس، أمر     

والموهما  ،ن يعطوا العبيد عمالً بعد أقصى من قبل. غضب اإلسرائيلّييون من موسى وهارونالّشعب أ فرعون مسّخري

 عن زيادة قساوة عملهم.

رسلتني. فإّنه منذ أن دخلت إلى فرعون ألتكلّم يا سّيد لماذا أسأت إلى هذا الّشعب. لماذا أعاد موسى إلى هللا وقال، "    

 . إّنما كان هلل خّطة.نبموسى واإلسرائيلّيي ضيق الّصبر خلّص شعبك".باسمك أساء إلى هذا الّشعب. وأنت لم ت  

 رسل هللا موسى مجّدًدا إلى فرعون مع تعليمات.أ أفعل بفرعون"! قال الّرّب. "اآلن تنظر ما أنا    

مّرة أخرى، قال موسى وهارون لفرعون، "أطلق شعبي". ومّرة أخرى، رفض فرعون. طرح هارون العصا على     

إّنما حّية  .إلى حّياتهم حرة، ففعلوا بالمثل، وتحّولت عصيّ رض أمام فرعون، فتحّولت إلى حّية. نادى فرعون على السّ األ

 قوى.بليس، إّنما كان واضًحا من هو األيعطي هللا، أحياًنا بعض الّسلطان إل هارون بلعت حّياتهم.

هارون والّتالي، ذهب إلى نهر الّنيل ليستحّم. كان موسى  لم يتنازل فرعون ولم يدع شعب إسرائيل يرحل. في الّصباح    

، "الّرّب إله العبرانّيين أرسلني إليك قائالً أطلق شعبي ليعبدوني في البّرّية. وهوذا حّتى اآلن لم تسمع. هكذا  لههناك. فقاال

ا ماء الّنهر فيها. العصا وضرب عليمات لموسى وهارون. رفعاّب التّ يقول الّرّب بهذا تعرف أّني أنا الّرّب". أعطى الرّ 

 إلى دم ـ دم أحمر. فتحّول الّنهر، البرك والجداول
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ا. استطاع الّسحرة أن يحّولوا الماء إلى دماء. فاحت رائحة الّدماء الكريهة، ومات الّسمك.      كانت األنهر حمراء كلّيً

طوال ا إلى ماء، لكّنهم لم يتمّكنوا من ذلك. دام الوباء بالّطبع، لو كانوا بارعين، لكان باستطاعتهم أن يحّولوا الّدم مجّددً 

 سبعة أّيام عطش.

رض ساسّي. مع العيش في أإلههم األكان الّنهر ّن مصر لم تعرف الّرّب. كان لهم آلهة عديدة خاطئة. تذّكر أيًضا، أ    

ة آلهة، واألوبئة العديدة التي أتتهم، . كان لهم عدّ االّناس يعبدون الّنهر ويعتبرونه إلهً  مصر، صار صحراوّية قاحلة مثل

 ئة، ساخرة من طريقتهم في اإليمان.كانت هجومات على آلهتهم الخاط

دخلت إلى بيوت فتقّيأ الّنهر الّضفادع بغزارة. . ةالّثاني م الّضربةهتيرفض أن يدعهم يرحلون، لذا جاء  ال زال فرعون    

يصنعوا  ن أنطعامهم. استطاع الّسحرة المصرّيو لّضفادع حّتى إلىالّناس وعلى فراشهم، حتى إلى مطابخهم. دخلت ا

ضفادع،  رض مصر. جاءت من األنهر والبِرك والجداول.ع. لكّنهم لم يتمّكنوا من إخفائها. فغّطت الّضفادع أضفاد

بالكاد . ام منه. إّنما اآلن، فقد ضاق ذرعهآلهة المصرّيينت الّضفادع أيًضا، إحدى ضفادع، ضفادع ـ في كّل مكان! كان

، يستطيعون الّنوم في الليالي، بسبب نقيق الّضفادع. كلّما حاولوا أن يتناولوا طعامهم، كانت لمصرّيون المساكينكان ا

 ن، وقد ضاق ذرعهم حقًّا من الّضفادع!ز في صحونهم. كان المصرّيون بائسيالّضفادع تقف

عبي فا طلق الّشعب الّرّب ليرفع الّضفادع عّني وعن شصلّيا إلى أخيًرا، نادى فرعون على موسى وهارون وقال لهما، "    

 ."ليذبحوا للّربّ 

حقول وفي األسّرة، صرخ موسى إلى الّرّب من أجل الّضفادع، فماتت الّضفادع. ماتت الّضفادع التي في البيوت وفي ال    

ة الكريهة! لكن عندما ارتاحوا من كّل في األرض الرائح تفاحرّيون في أكوام ليحرقوها. وجمعهم المصفي كّل مكان! 

ل. عرف هللا ما سيفعله فرعون. علم أّنه . قّرر أن ال يدع شعب إسرائيل يرحذلك، غّير فرعون رأيه. بكالم آخر ـ لقد كذب

 كان يكذب. 

حّول إلى ا. فكان لهارون أن يضرب تراب األرض بالعصا، فيتبعوضً كون ة ستالّتالي قال الّرّب لموسى أّن الّضربة    

يعّذب المصرّيين. هذه المّرة، حّتى المصرّيون لم يستطيعوا أن يصنعوا عجيبة مماثلة. لكّن قلب فرعون وبعوض يعّض 

  اشتّد بعد، ولم يترك اإلسرائيلّيين يرحلون.

مصرّي. إّنما ات األوبئة مع الشعب المشقّ  رائيل يتحّملبشكل مختلف. فإلى اآلن، كان شعب إس ةالّتالي بدأت الّضربة    

ا اآلن من المصائب.  اآلن، فالّرّب سيفصل إسرائيل عن مصر. سيكون شعب إسرائيل محمّيً

كانت الّسماء سوداء بسب ذباب كثيف يطّن. لم يستطع المصرّيون المساكين  من الّذباب. اسربً  ةالّرابع كانت الّضربة    

هم ليتكلّموا، يسرع تهم. عندما كانوا يفتحون أفوام ومياههم وأسرّ أن يرتاحوا بسببهم. كان الّذباب في كّل مكان ـ في طعامه

 كان المصرّيون بائسين، لكن لم يكن من ذبابة واحدة في أرض جاسان. !لؤهامالّذباب وي

بعد فترة، لم يعد فرعون يستطيع اإلحتمال. فنادى على موسى وهارون، وقال لهم أن يرفع الّذباب عنهم، فيطلق     

 ين. إّنما بعد أن أوقف الوباء، غّير فرعون رأيه. كذب فرعون مّرة أخرى. لم يدعهم يرحلون.اإلسرائيليّ 

ا على المصرّيي يضربرًضا ة على المصرّيين. كانت مالخامس جاءت الّضربة     ن، حيواناتهم. كان هذا وباء سّيًئا جّدً

الحيوانات. لكن لم يمت أّي من مواشي اإلسرائيلّيين يهم لطعامهم وعملهم. مات الكثير من ألّنهم كانوا يعتمدون على مواش

 .د! وأيًضا، لم ي طلقهم فرعونـ وال واح

ا. قال الّرّب لموسى وهارون ة مؤلمةالّسادس كانت الّضربة     يرمه موسى في أن يأخذا حفنة من رماد األتون، و جّدً

 والحيوان. لم يستطع الّسحرة وبثور عند اإلنسانّ الهواء تحت نظر فرعون، فيصير غباًرا على أرض مصر، مسّبًبا دمامل 

 بناء إسرائيل؟ ليس بعد.مامل. هل تعتقد أّن فرعون أطلق أيقفوا أمام فرعون بسبب الدّ  أن عندها،

، من برد عظيم يأتي ويقتل ةسابع بناء إسرائيل في اليوم التالي، ستنزل عليهم ضربةقالوا لفرعون، إن لم ي طلق أ    

قول والّناس الذين فيها. صّدق بعض من الذين في دار فرعون هذا الكالم، فلم يدعوا مواشيهم وخّدامهم المواشي والح

. أّما الذين لم يصّدقوا، وخرجوا إلى الحقول، ماتوا من البَرد والبرق. كانت أسوأ في اليوم الّتاليإلى الحقول  يخرجون

بناء إسرائيل، لم يكن من بَرد. أيًضا، نادى جاسان، حيث أرعب. فقط في أرض األرض أبًدا. كان أمر م هاعاصفة رأت

 ،فرعون على موسى وهارون وتوّسل من هللا أن يوقف العاصفة. وعد بإطالق أبناء إسرائيل، لكن عندما هدأت العاصفة

 وأحّس فرعون باألمان، غّير رأيه... مّرة أخرى.

. كّل مع الّضربة الّثامنة البرد، قضى عليه الجراد عاصفةمن الّضربة الّسابعة  لم تقض عليهو بقي من محاصيل الذي    

ا، أسراب وأسراب من الجراد، من أوراقها. كان هناك ماليين وماليين منها، تأكل  شجرة وكّل نبتة خضراء، جّردتها كلّّيً

 يصّم اآلذان!صوت هديرها القوّي  كان كّل ما تستطيع العين أن تراه.
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شجارهم. هم وأونبات كانوا تعيسين وهم يستمعون إلى الجراد يقضي على محاصيلهم وفاكهتهمال بّد أّن المصرّيين     

ا بسبب الجراد الكثيف.اسوّدت األ ا. ولم يعد من أخضر يحيطها. يبقى شيء وعندما رحل، لم رض كلّّيً . تعّرت األشجار كلّّيً

  على عناده، ولم ي طلق إإلسرائيلّيين.فرعون لم يزل و

ر لمة داكنة ـ داكنة لدرجة لم يعد ي، ظلمة على كّل مصر، لثالثة أّيام وثالث ليالي. كانت ظلّتاسعةا ّضربةت الكان    

ع. كان ظالم كلّّي. لكن عند أبناء وضوء الّشم اعتهم الخروج من منازلهم. حّتى فياآلخر. لم يكن باستطوجه الواحد 

 إسرائيل في أرض جاسان، كان نور.

م وعندما ي طلقك لى مصر. بعد ذلك ي طلقكم من هنا.ضربة واحدة أيًضا أجلب على فرعون وعى، "قال الّرّب لموس    

يطردكم طرًدا من هنا بالّتمام. تكلّم في مسامع الّشعب أن يطلب كّل رجل من صاحبه وكّل امرأة من صاحبتها أمتعة فّضة 

 المصرّيين. من اهوينزعوعمة، ليأخذوا معهم ثروات مصر، وأمتعة ذهب". فأعطاهم الّرّب النّ 

عون. فصرخ في وجههم، "اذهبوا اعبدوا الّرّب". ًدا إلى فربعد ضربة الظلمة الّتاسعة، راح موسى وفرعون مجدّ     

 وأضاف سريًعا، "غير أّن غنمكم وبقركم تبقى. أوالدكم أيًضا تذهب معكم".

الّصحراء من دون لحم وحليب من قطعانهم، سيعودون كان يفّكر فرعون. إن خرج اإلسرائيلّيون إلى  ذاعلم موسى بما    

 من جديد.لهم ا مصر طالبين الّطعام ويكونون عبيدً إلى 

تذهب مواشينا أيًضا قال موسى بوقاحة لفرعون، "أنت ت عطي أيًضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للّرّب إلهنا. ف    

 ظلف".  معنا. ال يبقَ 

 ّنهم قد خسروا حّرّيتهم، وصرخ، "اذهب عّني".ب وقال له أمّر وجه فرعون من الغضاح    

بعد صمت طويل، قال موسى، "أنا ال أعود أرى وجهك أيًضا"، فسي رسل هللا ضربة أخيرة على مصر. كّل بكر على     

 .من بالط فرعون آلخر مّرة . وخرج موسى وهارونالبكر لفرعون وكّل بكر حيواناألرص سيموت! وهذا سيشمل الولد 

سوى البقاء  لم يكن عليهم أن يقوموا بأّي شيء في الّضربات األخيرة، كان هللا يحمي اإلسرائيلّيين في أرض جاسان.    

يعطيها الّرّب  في جاسان. إّنما هذه المّرة، اختلف األمر. سيكونون محمّيين من الّضربة األخيرة، إن تبعوا الّتعليمات التي

 العاشرة، التي توصلنا إلى العبور )الفصح(.لى الّضربة لهم. أتينا اآلن ع

 

 العبور )الفصح(

ما كّل جماعة لِّ أعطى هللا تعليمات محّددة لموسى، "هذا الّشهر )أبيب( يكون لكم رأس الّشهور. هو لكم أّول شهور الّسنة. كَ 

تكون لكم شاة  ..للبيت. إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الّشهر يأخذون لهم كّل واحد شاة بحسب بيوت اآلباء شاة

ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الّرابع عشر من هذا الّشهر. ثّم يذبحه كّل جمهور جماعة  صحيحة ذكًرا ابن سنة...

ا بالّنار مع فطير. على أعشاب مّرة يأكلونه... إسرائيل في العشّية... وال تبقوا منه إلى  ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوّيً

والباقي منه إلى الّصباح تحرقونه بالّنار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصّيكم في الّصباح. 

 ".. هو فِصح للّربّ كلونه بعجلةأأيديكم. وت

الّرّب تعليماته. "ويأخذون من الّدم ويجعلونه على القائمتين العتبة العليا في البيوت  وسى بانتباه فيما يعطياستمع م    

كون وي مصر من الّناس والبهائم... رض مصر هذه الليلة وأضرب كّل بكر في أرضفإّني أجتاز في أ ..التي يأكلون فيها.

 ك حين أضرب أرض مصر.عنكم. فال يكون عليكم ضربة للهالأنتم فيها. فأرى الّدم وأعبر  الّدم عالمة على البيوت التي

 ا للّرّب. في أجيالكم تعّيدونه فريضة أبدّية". ويكون لكم هذا اليوم تذكاًرا فت عّيدونه عيدً 

وأكمل الّرّب قائالً لهم أّن اليوم الّتالي، اليوم الخامس عشر من الّشهر، شهر أبيب، يكون لهم يوم سبت مقّدس. تذّكر أّن     

يوم من األسبوع،  بت، الذي يمكن أن يأتي في أيّ هذا السّ يوم هللا يبدأ عند غروب الّشمس وينتهي عند غروب الّشمس. 

يبدأ عند غروب شمس اليوم الّرابع عشر من الّشهر. فيكون أّول يوم عيد الفطير. "في الّشهر األّول في اليوم الّرابع عشر 

 من الّشهر مساء تأكلون فطيًرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الّشهر مساء. سبعة أّيام ال يوجد خمير في بيوتكم".

عام. عندما نصنع الخبز، يجب أن يرفخ العجين قبل أن نخبزه. والخمير في العجين هو الذي يجعله الخمير يرفع الطّ     

ن إسرائيل أن يترك أهمّية و"ترتفخ" في ذهنها. أراد هللا م تتكّبر والكبرياء تجعل الّناس تعتقد أّنها ذايرفخ. خطيئة ال

 . لكن ما هو الخمير وما هي الخطيئة؟الممّثلة بالخمير طرقها الخاطئة مصر الخاطئة ويترك وراءه

ات معّينة تجعل الخبز يرفخ. الخمير هو ألطعمة التي تشتريها، ترى محتوية على االمعلومات الملصقإن نظرت إلى     

كّل ما يجعل الخبز يرفخ أو يرتفع. بعض هذه المواد هو الخمير، بودرة الصودا والصودا للخبز. تجد هذه المواد في الخبز 

. تمّثل هذه المصنوعات الخطيئة، فقط في هذه الفترة الّسنوّية من الّسبعة األّيام الفطير. ال كقائق والبسكويت والكعوالرّ 
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  ـ إّنما ليس خالل أّيام الفطير. فأثناء هذه المّدة، علينا أن نبعدها كلّيًا عن بيوتنا بأس من أكلها في األّيام األخرى من الّسنة

 ن انتباه.حّتى ال نأكلها من دو

، الذي يقول أّن الخطيئة هي ٤: ۳اآلن، ما هي الخطيئة؟ يمكنك أن تجد اإلجابة عن هذا الّسؤال في إنجيل يوحّنا     

التعّدي على القانون. والتعّدي هو خرق أو مخالفة القانون. إًذا، الخطيئة هي التعّدي على قانون هللا. قال هللا أّن جزاء 

 لموت.التعّدي على قانونه هو ا

من أجل سي قتل يسوع المسيح يوم الفصح. الحمل الذي ذبحه أبناء إسرائيل هو رمز المسيح، الذي سيكون فصحنا.     

ذبيحة المسيح، "سيعبر" الّرّب عن خطايانا، حّتى ال ندفع غرامة الخطيئة، بما أّننا كلّنا نخطئ. مات المسيح ودفع الّثمن 

 ن الخطيئة ونحرص على أن ال نخطئ بعد، ونخرق قوانين هللا.عّنا، إّنما ينتظر مّنا أن نخرج م

كانت ليلة بالّنسبة للمصرّيين، لنعد اآلن إلى قّصتنا. بقي اإلسرائيلّيون في بيوتهم ليل الفصح كما أمرهم الّرّب. أّما     

 ه البكر من دون حياة. . ارتاع فرعون عندما رأى جسد إبنبواكير الّناس والحيوانات كلّ مات مريعة. في نصف الليل، 

يعي، أكثر من أّي واحد. وكان صراخ عظيم في األرض. بدأ فرعون  قتيلكان في كّل بيت في مصر، على األقّل،     

فيها أن يرحلوا. بما أن  يقول لهم فأرسل بسرعة رسالة لموسى ولإلسرائيلّيين، .العظيم إله إسرائيلمّرة أخرى، سلطان 

 كانوا مستعّدين للّسفر. جمعوا غنمهم التي حرص عليهافقد ّيين أن يرتدوا ثيابهم كأّنهم يرحلون، قد قال لإلسرائيلالّرّب 

 الخامس عشر من الّشهر. كانت مناسبة سعيدة. هللا، وبدأوا خروجهم من مصر ليل

"ليل مقّدس"، تذكاًرا عالً راد منهم هللا أن يتذّكروا العجائب التي قام بها ليخلّصهم من العبودّية. احتفلوا بما سّمي فأ    

ا لإلسرائيلّيين. عند رحيلهم، أعطاهم المصرّيون ذهًبا  اسعيدً  اإلخراج الّرّب إّياهم من أرض مصر. كان هذا زمنً  جّدً

بالّتحديد، قبل أن يقودهم هللا خارجها. لم يكن  عام ٤۳٥وفّضة وثياًبا وكّل ما كانوا يريدونه. عاش إسرائيل في مصر لمّدة 

كانوا كثيرون  طفاالً.عددهم بالماليين، رجاالً ونساًء وأبالّنسبة للعبرانّيين أن يرحلوا. فقد تكاثروا ليصبح  اصغيرً  ادثً هذا ح

ا ليسافر ي عرفوها والّصعبة الت وا، إّنما اإلثارة كانت عظيمة فيما هم يوّضبون حاجياتهم ليرحلوا عن األرض القاسيةجّدً

 راًرا!ون أحطوال حياتهم. اآلن سيصبح

فيما هم مسافرون، استخدم هللا عامود سحاب كبير يقودهم خالل الّنهار، ويتوقّف عند المساء، عالمة للّشعب أن يتوقّف     

ويخّيم في الليل. عندما يأتي الظالم، كان العامود يتحّول إلى عامود نار! فكان يعطيهم نوًرا، ورّبما الّدفء في الليالي 

 التي يجب أن يأخذوها. هللا اإلسرائيلّيين إلى الجهة العجائبّية، قادبهذه الطريقة  الباردة.

ن، أّن القافلة الكبيرة مّتجهة نحو البحر ياكتشف كّشافو وجواسيس فرعون، الذين أرسلهم ليراقبوا تحّركات اإلسرائيليّ     

ًدا عندهم من جديد. فدوى فرعون عبيليكونوا سرائيلّيين عندما سمع الخبر، قّرر فرعون أّنه يريد عودة اإل األحمر.

قد وصلوا إلى نقطة قرابة  في هذا الوقت، وجيشه، مع أحصنته وعرباته، عبر الّسواحل ليلحقوا بهم. كان اإلسرائيلّيون

بدت الجبال وكأّنها تقطع لهم طريقهم، مع ذلك كانت الّسحاب  البحر األحمر، يستطيعون أن يروا منها جبال عالية أمامهم.

الجهة التي كان هللا يقودهم إليها. وسرعان ما أصبح المئات  يد من شيوخ إسرائيل علىالعدلم يوافق نحوها. تقودهم 

ن من البحر من يقترب منهم سريًعا. كانوا محاصري يتذّمرون. ارتعب اإلسرائيلّيون عندما سمعوا أّن جيش فرعون كان

ذّكر موسى الّشعب، أّن هللا هو الذي يقودهم وهو يعرف  نية.، وجيش فرعون يقترب من الجهة الثاوالجبال تحيط بهم جهة

 ما هو األفضل. في تلك الليلة، وقف عامود الّنار ما بين اإلسرائيلّيين والمصرّيين، ليحميهم.

 

 عبور البحر األحمر

فكان الذين كانوا  هم.كان اإلسرائيلّيون يخّيمون في العادة، عند هبوط الليل. إّنما اآلن، أمرهم الّرّب أن يكملوا مسيرت

يشّكون بتعليمات هللا، أن أصبحوا في حيرة بعد أكبر، حين أمرهم هللا أن يتوّجهوا شرًقا ـ نحو البحر األحمر. تذّمر الّشعب 

 ".تنا من مصررجأكثر، "هل ألّنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البّرّية. ماذا صنعت بنا حّتى أخ

تخافوا. قفوا وانظروا خالص الّرّب الذي يصنعه لكم اليوم. فإّنه كما رأيتم المصرّيين اليوم، ال قال موسى للشعب، "ال     

 تعودون ترونهم أيًضا إلى األبد. الّرّب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون".

تتراجع وبدأت المياه عندما فعل موسى ذلك، حدث هدير عال قال الّرّب لموسى أن يرفع عصاه ويمّد يده فوق البحر.     

تتخّيل مشهًدا  تستطيع أن من كّل جهة. هل ًياعال صارت المياه سوًرا مكّونة في الوسط واد طويل ضّيق. لى الوراء،إ

ا أن يشاهدوا الماء تنقسم. فكان يصرخ بعضهم للبعض اآلخر، غير مصّدقين عيونهم. كان الّصوت مدهشً  اكان أمرً  كهذا؟

 انفعال اإلسرائيلّيين.من  رهيًبا، ليس فقط من الماء الجارف، بل

جّف األرض الموحلة، حّتى تتمّكن المركبات والّناس من المرور. بعد عّدة ساعات، عندما جّف هّبت رياح قوّية، لت    

بدأ اإلسرائيلّيون يمشون ما بين سوَرين عالَيين مصنوَعين من ماء، ليصلوا للّشاطئ المقابل. فيما هم يقتربون  قعر البحر،
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مع الصوت الهادر للخيول  من الجهة هم، ما أخاف حّتى األشجع التي تقترب بسرعة نحووالعربات  الجارية،األخرى، س 

. د يصرخون ويسرعون على قدر المستطاعالّنساء واألوال صار منهم. كان جيش فرعون وراءهم تماًما! بدأوا يعدون.

أكثر قبل أن يقتلوهم.  يسرعوا بعدروا يصرخون وفصا ولمع نور الّشمس على الّسيوف المسحوبة استعداًدا لذبحهم.

 فيلتقطون أوالدهم ويركضون.

عندما وصل اإلسرائيلّيون إلى الجهة المقابلة، أمر الّرّب موسى أن يمّد عصاه مّرة أخرى فوق البحر.عندما فعل     

يش فرعون وفرعون بنفسه. سفل ـ مغرقة جهي تنهار نحو األ موسى ذلك، زمجرت أسوار المياه الجّبارة ودّوت، فيما

 صرخ اإلسرائيلّيون ورقصوا فيما هم يشاهدون هزيمة المصرّيين.

ا في ذلك الّزمن. لكن عندما واجهوا      صنع هللا األعجوبة ليشهد عليها كّل اإلسرائيلّيون. هم شهدوا عجائب كثيرة جّدً

فيما  بعد، عجائب عديدة ليشهدوا عليها، وسيكون لهممشكلة، نسوا كّل ما فعله الّرّب في مصر. نسوا سلطان هللا العظيم. 

 ، التي تفيض لبًنا وعسالً.رض الميعادفرون إلى أهم مسا
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 الفصل الّسابع

 الوصايا العشر

 

 
 .۳٤ـ ١٠د هذه القّصة في سفر الخروج تج

 

هم كلّهم، بمن فيهم انهار البحر على المصرّيين وأغرق بناء إسرائيل البحر األحمر، على أرض جافّة،بعد أن عبر أ

 الفرعون.

روا أخيًرا، من فرعون مصر والعبودّية التي وضعهم فيها. لم يعودوا عبيًدا. أبناء إسرائيل هم اآلن في البرّية. فقد تحرّ     

ا. من ثّم تحّولّب بيقوم الرّ  سعادتهم  تقيادتهم إلى أرض جديدة، قال أّنها "تفيض لبًنا وعسالً". في البدء، كانوا فرحين كثير 

عند هللا وموسى. فهم لم يجدوا ماء ليشربوا إلى غضب، عندما لم يستطيعوا أن يجدوا ماء. وصاروا يشتكون ويتذّمرون 

وصلوا إلى مكان اسمه ماّرة، إّنما  لمّدة ثالثة أّيام. فصاروا يطالبونهم بما يحتاجونه، فهل أتوا بهم إلى هنا حّتى يموتوا؟

ه. فصارت فبدأوا يتذّمرون بعد بصوت أعلى. قال هللا لموسى أن يقتطع شجرة ويرميها في الميا كانت المياه فيه مّرة.

 هذا الّشعب. فقد كانوا حوالي سّتة ماليين إسرائيلّي. المياه عذبة. كان من الّصعب إيجاد ماء تكفي كلّ 

 

 والّسلوى المنّ 

ن. فلّما كانوا في مصر، كان لديهم الكثير من جديد، طالبين طعاًما ألّنهم جائعيبعد وقت قصير، صار الّشعب يتّذمر من 

 ا بهم ليموتوا!األكل، أّما هنا، فهم أتو

لكي أمتحنهم أيسلكون  .ن الّسماء، فيخرج الّشعب ويلتقط حاجة اليوم بيومهفقال الّرّب لموسى، "أنا ا مطر لكم خبًزا م    

في ناموسي أم ال. ويكون في اليوم الّسادس أّنهم يهّيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوًما فيوًما"، حّتى يكون 

 ه في اليوم الّسابع، الّسبت.لهم ما يأكلون

فسّموه  في الّصباح، عندما طلع الّندى، كان هناك ماّدة صغيرة مستديرة مألت األرض. فسأل بعضهم البعض، ما هذا؟    

، أ ما هذا؟ فقال لهم موسى أّن هذا هو الخبز الذي أرسله هللا لهم من الّسماوات. كان طعاًما لذيًذا، يشبه طعم الخبز  يمن 

تكاسل ولم يخرج في الوقت  تقوى الّشمس. كّل من سل. كان عليهم أن يلتقطوا المّن في الّصباح الباكر، قبل أنوالع

 يجوع. ن، كاالمعّين

كانوا يجمعون ما يكفي عائالتهم، وال يتركون بقايا منه، كما قال لهم الّرّب. إّنما كان هناك القليل مّمن لم يصّدقوا     

الّناس أن ينّظفوا  مّن قد اهترأ ومأله الّدود؟ فأضطرّ الّتالي، كان ال ليبقوه للغد. إّنما في الّصباح الّرّب. فجمعوا المزيد

ن هللا. عندما كان اليوم خيمهم، لكّنها بقيت نتنة. كان من الّصعب إزالة الّرائحة منها. كان يجب عليهم أن يسمعوا م

ا، حّتى يكفيهم ليوم الّسبت أيًضا. بعض الذين كانت كان على الّشعب أن يجمعوا ضعف ما كانوا يج الّسادس، معونه يومّيً

الضعف في  منه قى منه لليوم التالي. فلم يجمعواحدث بالمّن عندما يبيفقد رأوا ما  خيمهم نتنة، خافوا أن يقوموا بذلك.

 يريهم التمييز في يوم الّسبت. وجاعوا. عندما خرجوا يوم الّسبت ليلتقطوا المّن، لم يجدوا شيًئا. كان هللا اليوم الّسادس،

ّيام األخرى، إّنما يوم في األ يريدهم أن يقوموا بأعمالهم يوم آخر. كانل وليسفصنع عجيبة وجعل المّن يدوم ليوم الّسبت، 

 الّسبت، كان يوم راحة.

 

 المياه من الّصخرة يخرج

 ثناء الليل. لكن عندما كان ل. كانوا يخّيمون أحياًنا أقاد هللا الّشعب بواسطة سحاب، خالل الّنهار، وعامود نار، خالل اللي

لموسى ليعطيهم  ايًضا، شّح الماء، وأيًضا، تذّمر الّشعب. وصرخوعليهم اللحاق به. وأ ، كانوا يعلمون أنّ يتحّرك الّسحاب

ن يقف على صخرة أّنه قد جاء بهم إلى البّرّية ليموتوا! وغضبت الجماهير. لم يرق ذلك هلل. طلب من موسى أ ماء. أم

 منها، وشرب الّشعب. ياهكبيرة ويضربها بعصاه. عندما فعل موسى ذلك، تدفّقت الم
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 جبل سيناء

أن يقول لى أعلى الجبل، فكلّمه هللا وقال له مهم. ذهب موسى إبل سيناء، نصبوا خيعندما وصل أبناء إسرائيل إلى ج

ّن لي كّل األرض. وأنتم لي خاّصة من بين جميع الّشعوب. فإون م لصوتي وحفظتم عهدي تكونلإلسرائيلّيين، " إن سمعت

سة". فقال موسى للّشعب ما قاله له الّرّب.  لي مملكة كهنة وأّمة مقدٍّ

 أجاب الّشعب وقال، "كّل ما تكلّم به الّرّب نفعل".    

على موسى يجب يقتربوا كثيًرا.  ا أاّل في اليوم الثالث، إّنمد إلى جبل سيناء يصع يقول للّشعب أن قال الّرّب لموسى أن    

 . والذي يلمس الجبل ي قتل. المطلوب منهم أن يحترموا الّرّب.اأن يضع لهم حدودً 

ا. األرض ترتجف. كان الّشعب خائًفا جوفي اليوم الثالث، وصل الّشعب إلى جبل سيناء. كان رعد وبرق كثيف.      ّدً

لجبل. كان صوت البوق يعلو، وكذلك دوّي الّرعد. عندما هّزت األرض، صوت عظيم لبوق يعلن نزول الّرّب إلى ا صار

الّشعب عند  إله الكون العظيم إلى الجبل. ارتعد سّببت بتدحرج الّصخور من على الجبل. كان الضوء يعمي العيون. نزل

 هذه الرؤيا. ثّم نادى الّرّب موسى ليصعد.

يجب عليه أن به، و ن الّناس كانوا يحاولون اللحاقأل يعود أدراجه ه الّرّب أنعلى، أمرقبل أن يصل موسى إلى األ    

. فهذه أرض مقّدسة وال يصعد عليها إال موسى ومعه هارون. "انحدر حّذر الّشعب لئال يقتحموا إلى الّرّب يحّذرهم

للّشعب ما  خمعك". فنزل موسى مسرًعا وهو يصر إذهب انحدر ثّم اصعد أنت وهارون لينظروا فيسقط منهم كثيرون...

 قاله له هللا.

ّجلت الوصايا العشر في الكتاب المقّدس، في سفر الخروج أعطى هللا لموسى، من بين أمور أخرى، الوصايا العشر. س      

 .٠ الفصل سفر التثنيةفي و ٢٥الفصل

 

 الوصايا العشر

 إسرائيل. الوصايا ليست فقط ألبناء ةصاياه العشررة، اليوم الذي أعطى فيه الّرّب وكان في الواقع يوم العنص

 نتعامل مع بعضنا البعض. لإلسرائيلّيين، بل للبشر أجمعين. فهي تعلّمنا كيف نعبد هللا وكيف

    وقف المليون اإلسرائيلّي في سكوت تاّم، فيما أدلى عليهم خالقهم العظيم، الوصايا العشر التي أحضرها لهم.    

 

 ال يكن لك آلهة أخرى أمامي. .1

لك تمثاالً منحوًتا وال صورة ما مّما في الّسماء من فوق وما في األرض من تحت وما في الماء من ال تصنع  .2

ألّني أنا الّرّب إلهك إله غيور. أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجيل  تحت األرض.ال تسجد لهّن وال تعبدهّن.

 حافظي وصاياي.الثالث والّرابع من مبغضّي. وأصنع إحساًنا إلى ألوف من محبّي و

 ال تنطق باسم الّرّب إلهك باطالً. ألّن الّرّب ال ي برئ من نطق باسمه باطالً. .3

سّتة أّيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأّما اليوم الّسابع ففيه سبت للّرّب إلهك. ال تصنع أذكر يوم الّسبت لتقّدسه.   .4

أّيام صنع الّرّب  داخل أبوابك. ألّن في سّتةك الذي عمالً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيل

 الّسماء واألرض والبحر وكّل ما فيها. واستراح في اليوم الّسابع. لذلك بارك الّرّب يوم الّسبت وقّدسه.

 أكرم اباك وأّمك لكي تطول أيامك على األرض التي يعطيك الّرّب إلهك. .5

 ال تقتل. .6

 ال تزن. .7

 ال تسرق. .8

 زور.ال تشهد على قريبك شهادة  .9

 ته امرأة قريبك وال عبده وال أمته وال ثوره وال حماره وال شيًئا مّما لقريبك.ال تشته بيت قريبك. وال تش .11

 

هناك قوانين يعطيها الّرّب للّشعب حّتى يكون لهم عالقة طّيبة معه ومع بعضهم البعض. هناك قوانين أساسها المحّبة؛     

. هانسيجاهد الّناس حّتى يطيعو ،القادمة الّناس هذه القوانين في العالم. في األلفّية محّبة هللا ومحّبة بعضنا البعض. ال يحفظ

تحتاج حّتى  ب وال جرائم قتل؟ لنمن دون سرقة وال كذ المً اعندما يكون هذا. هل يمكنك أن تتخّيل ع ارائعً  اسيكون عالمً 

 حقُّا! ارائعً  االمً ممتلكاتك. سيكون ع همك أحدبواب. لن تقلق من أن يأخذ منأن تقفل األ
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ا.     قالوا  اآلن، كّل الّناس شهدوا الّرعود ووميض البروق وصوت البوق والّدخان الّصاعد من الجبل. كانوا خائفين جّدً

موسى اقترب أكثر من ظالم لّم أنت معنا فنسمع. وال يتكلّم معنا هللا لئال نموت". بدأ الّناس يتراجعون، لكن لموسى، "تك

 ، حيث كان الّرّب. الجبل الداكن

أعطى الّرّب أحكاًما وقوانين أخرى لموسى ليعطيها ألبناء إسرائيل. أعطاهم قوانين كيف يتعاملون مع المجرمين، مع     

ح. كان الّشعب كلّه موافق وقالوا ممتلكاتهم ومع المشاكل اليومّية. كلّم موسى أيًضا عن األّيام المقّدسة والتقديمات والّذبائ

 .فعلون كّل ما يأمر به هللاّنهم سيأ

 

 (١١-٩: ٤٢موسى يصعد ثانية إلى الجبل )الخروج 

يعون أن وا الّرّب كما تجلّى لهم. ال يستطصعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من الّشيوخ، إلى الجبل. هناك رأ

ا لهم. كيروا الّروح، لذا ج كلوا وشربوا مع الّرّب. ثّم أ األزرق. وتان تحت رجليه مثل بالط من الياقعل الّرّب نفسه مرئّيً

الحجارة والّشريعة والوصّية التي كتبتها لتعليمهم".  يّ عطيك لوحَ إصعد إلّي إلى الجبل وكن هناك. وأقال الّرّب لموسى، "

 وينتظرون رجوعهما. كانت رؤية يبقوا حيث هم قام موسى وخادمه يشوع وصعدا بعد إلى الجبل. قال موسى للّشيوخ أن

سط . مشى بعدها موسى إلى واائيل رؤيتهكّل أبناء إسرس الجبل، وكان باستطاعة جد الّرّب، مثل نار آكلة على رأم

 .، وجلس يشوع بانتظارهالّسحاب

كل ولم يشرب شيًئا. تكلّم هللا مع موسى طوال هذه المّدة، لم يأ بقي موسى في الجبل لمّدة أربعين يوًما وأربعين ليلة.    

 من المنّ  ان يضع بعضً عشر، التي كتبها الّرّب بنفسه، وأوت العهد. وقال له أن يضع فيه لوَحي الوصايا العن صنع تاب

تكلّم الّرّب وموسى لعّدة ساعات، عن  الذي كان يأكل منه أبناء إسرائيل، وأيًضا العصا التي استخدمها هارون في مصر.

ا.قوانين وأحكام مختلفة. قال هللا لموسى أّن الّسبت ي لّم هللا تك كون العالمة بينه وبين أبناء إسرائيل. يكون هذا عهًدا أبدّيً

 مع صديق. نحن تكلّموجًها لوجه مع موسى، كما ن

 

 العجل الّذهبي

غيبته وال يعلمون ماذا حدث له.  بناء إسرائيل. وصاروا يتساءلون أين هو. فقد أطالعندما كان موسى في الجبل، قلق أ

 هم إلًها يقودهم.قّرروا أن يصنعوا ل

ر اإلسرائيلّيون ذهبهم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها". أحضفقال لهم هارون، "انزعوا أقراط الّذهب التي في آذان نسائكم     

من أرض  تكدهذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعإلى هارون، فوضعه بالّنار وذّوبه، وصنع عجالً من الذهب. ثّم قال، "

، "غًدا عيد الّرّب". بالّطبع، لن يكون هذا عيًدا للّرّب نإلسرائيلّييا أمام العجل الّذهبي، وقال لمصر". بنا هارون مذبحً 

 لك تمثاالً منحوَتا أو صورة. خرى أمامي، وتقول الثانية ال تصنعصّية األولى ال يكن لك آلهة أ. تقول الوالحقيقيّ 

ا مع أّن ا     إلسرائيلّيون، أراد البعض منهم أن يتمّسك بعادات عبادة األوثان، شهد عليها الّرّب قد صنع عجائب كثيرة جّدً

. رقصوا وضحكوا وأقاموا التي اكتسبوها في مصر. فكانوا يريدون إلًها يستطيعون رؤيته. فسجدوا أمام العجل الّذهبيّ 

 احتفاالً كبيًرا لصنمهم.

من أرض مصر. راغوا سريًعا عن الطريق الذي  د شعبك الذي أصعدتهقال الّرّب لموسى، "اذهب انزل. ألّنه قد فس    

له". كان الّرّب غاضًبا كثيًرا. أسرع موسى بالنزول عن الجبل  صنعوا لهم عجالً مسبوًكا وسجدوا له وذبحواأوصيتهم به. 

 ومعه لوَحا الحجر في يديه، والقى يشوع.

 قال له يشوع عن الّصوت اآلتي من المخّيم، "صوت قتال في المحلّة".    

 . بل صوت غناء أنا سامع". وأسرعا مًعا.أجابه موسى، "ليس صوت صياح الّنصرة وال صوت صياح الكسرة    

 

 كسر اللوحان

ا، إلى حّد أ سرائيلّيون موسى، توقّفوا حاالً. وكان صمت مهيب.ا رأى اإلعندم لى وحان عّنه رمى اللّ كان موسى غاضًبا جّدً

 ماذا صنع بك هذا الّشعب حّتى جلبت عليه خطّية عظيمة".ال لهارون، "األرض أمامه، وكسرهما إلى أشالء. فق

أجاب هارون، "أنت تعرف الّشعب أّنه في شّر. فقالوا لي إصنع لنا آلهة تسير أمامنا. ألّن هذا موسى الّرجل الذي     

النار فخرج هذا صابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في ماذا أ أصعدنا من أرض مصر ال نعلم

ذه القّصة الّسخيفة. لم يصّدق موسى ه العجل". ورفع هارون كتفيه كمن يقول اّنه ال يعلم كيف يعقل أن يحدث هذا االمر.

 لهم صنًما ليعبدوه. وافهم قد عصوا الّرّب بإرادتهم وصنع .فالّرّب يعلم
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. ثّم وقف عند باب المخّيم وقال، "من للّرّب منه ب في الماء وأمر الّشعب أن يشربأذاب موسى العجل ووضع الذه    

بناء الوي وأتوا إليه. فقال لهم موسى أن يأخذ كّل واحد سيفه ويقتل من كان مسؤوالً. ق تل ثالثة آالف تجّمع أ فإلّي".

 إسرائيلّي في ذلك اليوم بسبب خطّيتهم العظيمة إلى الّرّب.

لمات التي كانت على اللوَحين األّولَين لَين فأكتب أنا على اللوَحين الكقال الّرّب لموسى، "إنحت لك لوَحين مثل األوّ     

 وأحضرهما موسى إلى أبناء إسرائيل. ،مّرة جديدة ة". كتب الّرّب وصاياه العشرالذين كسرتهما

 

 

 أسئلة حول القّصة:

 

ليجعل الماء  موسى بقي اإلسرئيلّيون من دون ماء؟ ماذا فعل ة؟ كم من الّزمنما كان خطب الماء في المارّ  .1

 لهم الّرّب كّل صباح من الّسماء؟ رسلسرائيلّيون ألّنهم جائعون، ماذا أإلعذب؟ عندما تذّمر ا

 ماذا دعا اإلسرائيلّيون الخبز؟ ماذا يعني المّن؟ ماذا كان طعمه؟ .2

 ؟معون أكثر من حاجتهموم؟ ماذا كان يحدث عندما كانوا يجكم كان عليهم أن يجمعوا من المّن كّل ي .3

 كم كان عليهم أن يجمعوا في اليوم الّسادس؟ لماذا؟ .4

 هل تستطيع أن تعّدد الوصايا العشر؟ .5

 أّية وصّية قال هللا لموسى أّنها تكون عالمة بينه وبين شعبه؟ .6

 كم طال غياب موسى على الجبل؟ .7

 ماذا فعل أبناء إسرائيل بينما كان موسى على الجبل؟ .8

 ماذا صنع هارون لإلسرائيلّيين؟ .9

 عل موسى عندما رجع؟ماذا ف .11

 نع؟كيف قال هارون أّن العجل قد ص   .11

ضعت في تابوت العهد؟ .12  ما هي األمور الثالثة التي و 

 في أّي يوم مقّدس أعطيت الوصايا العشر ألبناء إسرائيل؟ .13

 ين من الكتاب المقّدس وردت الوصايا العشر؟في أّي مكانَ  .14
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 الفصل الّثامن

 في البّرّية

 

 
 ۳٤ـ  سفر التثنية ١۳-١٢سفر العدد   ـ١٥ر الالوّيين تجد هذه القّصة في سف

 

التي يجب أن  خيمة. أعطاهم كّل التفاصيلمسكن الوصايا ألبناء إسرائيل، قال لهم أن يبنوا  ةعطى الّرّب العشربعد ان أ

 ر. قّدم الّشعب ذهبه بسخاء لبناء الخيمة. تابوت العهد الذي يتضّمن الوصايا العش ، مسكن. هنا سيكون أيًضايتبعوها لبنائه

نعت بشكل أن يتمّكنوا من تفكيكها ونقلها في طريقهم إلى أرض  ينتقلوا من مكانهم. تذّكر أّنهم كانواعندما يأتي الوقت ل ،ص 

ترتفع عنها،  الّسحاب فوق الخيمة، كانوا يتوقّفون ويخّيمون، وعندما عسالً. عندما يستقرّ رض  تفيض لبًنا والميعاد... أ

 هم.ّهزوا ويكملوا رحلتيكون الوقت ليتج

. قال مههوعلى وج سقطواعلى الباب، ارتفع ونزل على المذبح! ارتعب الّشعب و جاء شهب نار عندما جهزت الخيمة،    

 المذبح من ن فحًما. فيأخذوبًدا ينطفئ أاّل المقّدس وعلى أبنائه أن يحرصوا على أ موسى لهارون أّن هذا هو نار الّربّ 

 .أبًدا وال يدعوا الّنار المقّدس ينطفئ .يضعونه في مبخرة، ويرّشون البخور على المذبح الذهبيّ  مّرتين في اليوم،

يأتي هارون وأبنائه في الّصباح الباكر ليقوموا فصار مسكن الخيمة في استخدام مستمّر.  ك اليوم وصاعًدا،ذ ذلمن    

 وكثير غيرها. كان مكاًنا فيه شغل تقديمات الّطعامو ذبيحة الخطّيةو ةالمسّ ال بيحةذو محرقةال كانت ذبيحةهم. فبواجبات

 كثير.

 

    أبناء هارون يقتلون

ا إلى المخّيم ذهبفالّنار المقّدسة قد انطفأت.  ناداب وأبيهو، إلى العمل في وقت متأّخر. كانت هارون، في يوم، وصل ولدا

هم بتغطية خطأا وفّكر ،ال يدعا الّنار تنطفئ. لم يحترما الّربّ  أن اهمتّم تحّذريلقد  ا بعض الفحم من الّنار هناك.عوجم

 ذلك عن الّرّب. إخفاء ماا أّن باستطاعتهر للّرّب وعدم اإلحترام له. فّكربجلب الّنار من مخّيم آخر. كان هذا عصيان مباش

ا هما فماتا. كان هذة وضربفة الداخلّية من مسكن الخيمالغر ي نار منن الّنار الغير المقّدسة، جاء شهبَ فيما هما يحّضرا    

 من الذي حدث لناداب وأبيهو. خاف، الذي لّشعببمثابة صحوة ل

لهم يؤّمن الّرّب حيث كان الّسحاب يقودهم. كان  . وّضبوا مسكن الخيمة ومشوابعد فترة، أكمل أبناء إسرائيل رحلتهم    

 بع، يوم الّسبت. لكّنهم لم يتوقّفوا عن التذّمر.على األرض كّل صباح، ما عدا، بالطالمّن 

 

 م ينتقدان موسىهارون ومري

اال "هل كلّم الّرّب موسى وحده. ألم يكلّمنا نحن وق، بكالم ضّد موسى. ريم أختهيفي يوم، تكلّم هارون أخو موسى، وم

 . سمعهم الّرّب، فنادى على ثالثتهم.أيًضا"

ن كان منكم نبّي للّرّب فبالّرؤيا أستعلن له في الحلم أكلّمه. وأّما عبدي موسى إي "اسمعا كالم م،قال لهارون وميري    

أتكلّم معه ال باأللغاز. وشبه الّرّب يعاين. فلماذا ال تخشيان أن  فليس هكذا بل هو أمين في كّل شيء؟ فًما إلى فم وعياًنا

قد ضربها مرض  دار هارون ونظر إلى أخته، كان. عندما استاكان غضب هللا عظيًما عليهم تتكلّما على عبدي موسى".

 .البرص وصار لونها أبيض

م. قال ى موسى من أجل ميري". صلّ أسألك سّيدي ال تجعل علينا الخطّية التي حمقنا وأخطأنا بهاقال هارون لموسى، "    

فكان لهم الوقت ليفّكروا بالخطيئة سبعة أّيام، بسبب خطاياهم.  الّرّب أّنه سيشفيها، لكن يجب أن توضع خارج المخّيم لمّدة

 التي ارتكبوها، عندما تكلّموا بالعاطل عن أخيهم، خادم الّرّب.

، حّتى ي خبروا من كّل سبط عندما وصلوا إلى أرض الميعاد عند الكنعانّيين، قال الّرّب لموسى أن ي رسل جواسيس    

ذي قد وعدهم بهذه األرض في سيهتّم بهم. فهو ال الّربّ  ماأعداء، إنّ هناك الّشعب عن األرض. كانوا يعرفون أّنه سيكون 

 .األصل
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  الجواسيس اإلثنا عشر

كانت األرض غنّية، تماًما كما  ن يوًما، ليتجّسسوا على األرض.، واحد من كّل سبط، لمّدة أربعيثنا عشر جاسوسا رسل ا

. كان أعداًءا يعيشون هناك. بعد أربعين رانة حّتى ي حمللدق الواحد العنقود يحتاج قال الّرّب. كانت عناقيد العنب كبيرة،

 متحّمسين لسماع أخبار أرضهم الجديدة. . كان اإلسرائيلّيونقريرهمتيوم، رجع الجواسيس مع 

ثيًرا عند رؤية الفاكهة وأروهم العناقيد الكبيرة. تحّمس الّشعب كقالوا، "حقًّا إّنها تفيض لبًنا وعسالً وهذا ثمرها".     

 وتحّمسوا لسماع بعد أكثر.  ّشهية.ال

ا... ال  نقدر أن نصعد إلى في األرض معتّز والمدن حصينة عظي"غير أّن الّشعب الّساكن لكّنهم أكملوا وقالوا،      مة جّدً

 .الّشعب ألّنهم أشّد مّنا"

 إّننا نصعد ونمتلكها ألّننا قادرون عليها".قال كالب، "    

األخر، "األرض التي مررنا فيها لنتجّسسها هي أرض تأكل سّكانها. وجميع الّشعب الذي  لكن قال الجواسيس العشر    

كّنا في  رأينا فيها أناس طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة. فكّنا في أعيننا كالجراد وهكذا

 هذا الحّد!ما ليس إلى ، إنّ ذوو بنية كبيرة أعينهم". بالّطبع كان هذا كذًبا. كانوا رجاالً 

لى هذه األرض لنسقط ّب إصاروا يتذّمرون، "ليتنا متنا في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا اتى بنا الرّ     

 بالّسيف... أليس خير لنا أن نرجع إلى مصر... ن قيم رئيًسا ونرجع إلى مصر".

ن سّر بنا الّرّب ي دخلنا إلى هذه األرض ويعطينا إّياها... إّنما ال إتكلّم موسى، هارون، يشوع وكالب إلى الّشعب، "    

ا وبدأ يرمي تتمّردوا على الّرّب وال تخافوا من شعب األرض ... الّرّب معنا. ال تخافوهم". لكن الّشعب كان غاضًبا جّدً

 الحجارة عليهم.

 غضب الّرّب كثيًرا وقال لموسى أّنه سيميت هذا الّشعب العاصي.    

 أن يوصلهم إلى بر، سيقولون أّن الّرّب لم يستطععندما يسمع المصرّيون هذا الخفتوّسل إليه موسى أن ال يقتلهم، ألّنه     

 أرض الميعاد، فاضطّر أن يقتلهم.

 

 جزاء التمّرد

ة لمّدة سنة عن كّل وا في البريّ ومهسيكون عليهم أن ي رض الميعاد.أّنهم لن يدخلوا أصبر الّرّب ولم يقتلهم، إّنما قال لهم 

يستقّرون  ن سنة في البرّية، ولم يكن لهم بيت أو أرضا بقي اإلسرائيلّيون أربعيإذً  ن.يوم تجّسسوا فيه على األرض؟ أربعو

 فيها.

كّل اإلسرائيلّيين  رض الميعاد، باستثناء يشوع وكالب.، لن يرى أوأكثر العمرمن سنة ن كّل من كان له عشرو    

 رين، سيموتون قبل أن تنتهي األربعون سنة.المتمّردين اآلخ

ّية حال. إلى أرض الميعاد على أ موا وبكوا كثيًرا. قّرر بعضهم أن يذهبلّ بر موسى الّشعب، بقرار الّرّب، تأعندما أخ    

تصعدوا "لماذا تتجاوزون قول الّرّب. فهذا ال ينجح. ال  فوّضبوا ممتلكاتهم وعائالتهم ليرحلوا. حاول موسى أن يوقفهم.

 ق تلوا على يد األعداء. ك، ذهب البعض، وكما قال موسى،ألّن الّرّب ليس في وسطكم لئال تنهزموا أمام أعدائكم". مع ذل

. كان زمَنا حزيًنا ألبناء إسرائيل حاب، علموا أّن عليهم اللحاق بهعندما تحّرك السّ وّضب بقّية اإلسرائيلّيين حاجّياتهم، و    

يعملون في أرضهم الخاّصة. إّنما ألّنهم لم يؤمنوا ون الوقت الذي ستمّكنون فيه أن يبنوا بيوًتا حقيقّية والذين كانوا يترقّب

، وكبشكل بالّرّب   أن يستقّروا.من تمّردوا عليه، لن يتمّكنوا اف 

 

 العمل يوم الّسبت

نون الّسبت. كيف علينا أن نحفظ الّسبت؟ ال قاالحطب يوم الّسبت. كانوا يعلمون بفيما كانوا في البّرّية، شاهدوا رجالً يجمع 

طعاًما يأكله. كان يعمل  طب ليشعل ناًرا تدفئه، أو ليجّهزعض الحجمع بيجب أن نعمل في ذاك اليوم. لم يكن الّرجل ي

ى. عند موسجاهًدا ويجمع الكثير من الحطب. كان يعرف أّنه يخالف الوصّية، لكّنه لم يأبه لذلك. أخذه رجال إسرائيل إلى 

ل تجد "قتالً ي قتل الّرجل. يرجمه بحجارة كّل الجماعة خارج المحلّة". ه ماذا يفعل به، أجابه الّربّ  عندما سأل موسى الّربّ 

وا بسبب عدم مثولة. إن لم يتعاقب، لم يكن كذلك أبًدا. علم الّرّب أّن على أبناء إسرائيل أن يتعلّموا أهذا قاسًيا بالّنسبة لك؟ ال



35 
 

حّتى نتعلّم أهمّية إطاعة الّرّب. سيقام هذا هم لن يتعلّموا أن يطيعوا. هذا مدّون أيًضا في الكتاب المقّدس، إطاعتهم، فإنّ 

 الّرجل من الموت الحًقا. هل تعتقد أّنه سيحرص على أن يحفظ الّسبت عندها؟

 

 قورح، داثان وأبيرام

ا هم، قورح، داثان وأكان هناك ثالثة رجال   ٢٠٥ان الّشعب يحترمهم كثيًرا. في يوم، جاءوا مع بيرام. كمعروفين جّدً

سرها مقّدسة وفي وسطها الّرّب. فما ، "كفاكما. إّن كّل الجماعة بأالجماعة لينتقدوا موسى وهارون وقالوا لهممن ا رئيس

 بالكما ترتفعان على جماعة الّرّب".

ى. خاف هو وموسى على هؤالء الّرجال. لن يستخّف كان هارون قد تعلّم األمثولة من قبل، عندما تكلّم هكذا ضّد موس    

. قال موسى لقورح، "غًدا يعلن الّرّب من هو له ومن المقّدس حّتى يقّربه إليه. فالذي يختاره يقّربه إليه. الّرّب بهذا التمّرد

 ّرّب غًدا".إفعلوا هذا. خذوا لكم مجامر. قورح وكّل جماعته. واجعلوا فيها ناًرا وضعوا عليها بخوًرا أمام ال

لبًنا وعسالً  أقليل أّنك أصعدتنا من أرض تفيض أرسل موسى وراء داثان وأبيرام، لكّنهما رفضا أن يأتيا. "ال نصعد.    

 تترأّس علينا ترّؤًسا". ىي البّرّية حتّ فلتميتنا 

الّرّب لكّل الجماعة. قال وظهر مجد في اليوم الّتالي، جاء قورح ومعه المئتان والخمسون، أمام موسى مع مباخرهم.     

 الّرّب لموسى وهارون، "افترزا من بين هذه الجماعة فإّني أفنيهم في لحظة".

له أرواح جميع البشر. هل ي خطئ رجل واحد فتسخط على كّل الجماعة". ى وجهيهما. وقال موسى، "أللّهّم إسقطا عل    

غاة وال تمّسوا شيًئا مّما لهم لئال تهلكوا بجميع خطاياهم". فابتعد وصرخ بالجماعة قائالً، "اعتزلوا عن خيام هؤالء القوم الب

 الّناس عنهم.

قال موسى، "إن مات هؤالء كموت كّل إنسان وأصابتهم مصيبة كّل إنسان فليس الّرّب قد أرسلني. ولكن إن ابتدع     

ية تعلمون أّن هؤالء القوم قد ازدروا الّرّب بدعة وفتحت األرض فاها وابتلعتهم وكّل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاو

 بالّرّب".

وأبيرام، والمئتين والخمسين ، جاثان دأت تنشّق حّتى فتحت وابتلعت قورحطرطقة األرض وب ما أن أنهى كالمه،    

. صار اإلسرائيلّيون . ثّم أغلقت األرض مجّدًداممتلكاتهم وعائالتهم كلّ سقطت معهم أيًضا  التابعين لهم. ،اشخصً 

 رخون فيما هم يركضون بعيًدا عن المكان حيث كان الّرجال الفاسدون.يص

، إّنما في اليوم الّتالي، أتت الّرّب من خاللهم سرائيل الذين كان يعملكان يحب أن يكون ذلك واضًحا بالّنسبة ألبناء إ    

 إلى عند موسى وهارون وتذّمروا، "أنتما قد قتلتما شعب الّرّب". كّل الجماعة

ا. هل كان موسى أو هارون ك     هما من فتحا األرض ليبتلعا الّرجال الفاسدين؟ من قتل قورح، ان هذا كالًما سخيًفا جّدً

ا من اإلسرائيلّيين.   وسبع مئة شخص ذاك اليوم. أرسل ضربة قتلت أربع عشرة ألفوداثان وأبيرام؟ كان هللا غاضًبا جّدً

 

 موسى يعصي الّربّ 

ذّمرهم. عندما جاءوا إلى برّية قادش، لم يكن من ماء هناك. فجاءوا إلى عند موسى وهارون مع يوقف أبناء إسرائيل تلم 

أصعدتمانا من مصر لتأتيا  نموت فيها نحن ومواشينا. ولماذا تذّمر وتهديد. "لماذا أتيتما بجماعة الّرّب إلى هذه البّرّية لكي

 بنا إلى هذا المكان الّرديء".

لّرّب موسى، "خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلّما خيمة اإلحتماع وكلّم ا وهارون إلى ذهب موسى    

 الّصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها. فتخرج لهم ماء من الّصخرة ".

دفع الماء أّيها المردة. أمن هذه الّصخرة نخرج لكم ماء". رفع موسى العصا وضرب بها الّصخرة مّرتين، فان"اسمعوا     

يًضا، فقد قال للّشعب وأ . غضب الّرّب من موسى. فقد قال له أن يكلّم الّصخرة، ال أن يضربها.سقي الجماعة ومواشيهالي

 "نخرج" الماء من الّصخرة. لم يكن لموسى سلطان بنفسه. كان يجب أن يعطي المجد هلل. 

 هذه الجماعة إلى األرض التي أعطيتهم إياها".قال الّرّب لموسى وهارون، "من أجل أّنكما لم تؤمنا بي... ال تدخالن     

بل هور. هناك، مات هارون بسالم على رأس الجبل. بكى عليه كّل الجماعة لمّدة سافر ابناء إسرائيل من قادش إلى ج    

 ثالثين يوًما.

 

 ضربة الحّيات

ت في البّرّية ألّنه ال خبز وال ماء وأكمل أبناء إسرائيل رحلتهم. ومّرة أخرى، تذّمروا. "لماذا أصعدتمانا من مصر لنمو

 وقد كرهت أنفسنا الّطعام الّسخيف". كانوا يتذّمرون من المّن الذي يرسله الّرّب لهم.
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ون من لسعات الحّيات. فهرع الّشعب إلى غضب الّرّب من موقفهم الجاحد. فأرسل حّيات إلى مخّيمهم. مات كثير    

 إلى الّرّب ليرفع عّنا الحّيات". وعليك فصلِّ  موسى، "قد أخطأنا إذ تكلّمنا على الّربّ 

ة من نحاس على راية، وكّل من تلسعه صلّى موسى من أجل أبناء إسرائيل الخائفين. قال الّرّب لموسى أن يصنع حيّ     

طيع أن يشفي. إّنما حّية، يأتي وينظر إلى الّراية، فال يموت. بالّطبع، ال تملك الّراية قوى شفائّية بحّد ذاتها. فقط الّرّب يست

 كان هذا تذكاًرا لهم ألّنهم خطئوا.

له، إلى ان كسرها بها لمئات الّسنين، يسجدون لها كما لو أّنها إّية على الّراية. احتفظوا فيما بعد، عبد أبناء إسرائيل الح    

على جدار المستشفيات، على ا. اليوم، تستطيع أن ترى بعد الحّية على الّراية كرمز للّشفاء. تراها حزقيا، ملك يهوذ

 سّيارات اإلسعاف وفي مكاتب األطّباء. عندما تراها في المّرة المقبلة، ستعرف من أين أتت.

 

 موت موسى

الّرائعة التي . حّذرهم من التمّرد ضّد خالقهم. أخبرهم عن الّنعم يندعليمات أخيرة لإلسرائيلّيين العنيأعطى موسى ت

 د "إذا" كانوا مطيعين.رض الميعاسيحصلون عليها في أ

 ذ الّزمن الذيكّل الذين كان عمرهم عشرون سنة وما فوق، من في البّرّية أوشكت أن تنتهي. أربعون سنة من الهيام    

 على األرض، قد ماتوا. صار الوقت ليملكوا أرض الميعاد. فيه كشفوا

مح له أن يراها قبل أن يموت. صعد موسى إلى أعلى ، لكّنه سقال الّرّب لموسى أّنه لن يستطيع أن يدخل أرض الميعاد    

جبل َنبو، ومن هناك استطاع أن يرى األرض الغنّية المحيطة به. قال له، "هذه هي األرض التي أقسمت إلبراهيم وإسحق 

 ويعقوب قائالً لنسلك ا عطيها. قد أريتك إّياها بعينيك ولكّنك إلى هناك ال تعبر".

إّن فنه الّرّب. ممتاًزا، وكذلك صّحته وقّوته. د سنة. عندما مات كان ال يزال نظره ١٢٥ره مات موسى هناك. كان عم    

 ر القيامة اآلتية قريًبا.موسى هو في قبره ينتظ

زنوا ألّيام عديدة. حّل يشوع مكان موسى في قيادة اإلسرائيلّيين. هناك مغامرات عديدة أخرى بكى أبناء إسرائيل وح    

 إلى أرض الميعاد. ون نهر األردنّ ستحدث عندما يعبر

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

   لماذا قتل الّرّب ولدا هارون، ناداب وأبيهو؟ .1

 ريم؟يريم لموسى وأغضب الّرّب؟ ماذا حدث لميما الذي قااله هارون وم .2

أعطا  نخصان الوحيدان الذاكم جاسوًسا ا رسل إلى أرض الميعاد؟ ماذا كان تقريرهم عندما عادوا؟ من هما الشّ  .3

 تقريًرا جّيًدا؟

سنة؟ لن يسمح بالّدخول إلى أرض  ٤٥وا في البّرّية؟ لكم سنة؟ لماذا لماذا قال الّرّب أّنه سيكون عليهم أن يجول .4

 الميعاد للذين هم فوق أّي عمر؟ 
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 من هو الملك الذي حّطم الّراية مئات الّسنين الحًقا؟ لماذا حّطمها؟ .9
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 سعالفصل الّتا

 يشوع

 

 
 تجد هذه القّصة في سفر يشوع.

 

، أجيال الّراشدين، الذين تمّردوا ضّد الّرّب صحراء سيناء. خالل هذه الّسنوات بّرّيةفي قاد الّرّب اإلسرائيلّيين أربعين سنة 

ّزمن، عندما ذلك ال ن سنة وأكثر عندر عشريخوًفا من الّدخول إلى أرض كنعان، كانوا قد ماتوا. كّل من كان له من العم

 أرض الميعاد، باستثناء يشوع وكالب، ماتوا خالل األربعين سنة في البّرّية.أعطى الجواسيس تقاريرهم عن 

تمّكن موسى من رؤية أرض الميعاد، لكّنه لم يستطع أن  أوضح الّرّب أّنه بعد موت موسى، سيأخذ يشوع مكانه.    

عن التكلّم معها تبًعا لتعليمات الّرّب. مات موسى  ان أجل المياه، عوضً يدخلها، ألّنه عصا الّرّب عندما ضرب الّصخرة م

 بو.قرب جبل نَ  جبلالعلى رأس 

تكلّم الّرّب مع يشوع بعد موت موسى. وعد الّرّب يشوع أّنه لن يتركه أبًدا ولن يهجره. تشّجع يشوع عند سماعه هذه     

إلى كنعان، األرض التي وعد بها الّرّب. أعطاهم الّرّب  ألردنّ نهر اقطعوا و باط إسرائيلالكلمات من الّرّب. جمع أس

 ال يأخذوا أّي من عادات األوثان.وا وحذرنّيين. كان عليهم أن يالتعليمات بأن يبيدوا كّل األمم الوث

 

 راحاب

     ريحان عبر نهر األردن، إلى مدينة أريحا. كانت أجاسوَسي قبل أن يدخل اإلسرائيلّيون أرض كنعان، أرسل يشوع

أو يخرج مدينة كبيرة مع سور يحيط بها للحماية من األعداء. في الليل، تغلق األبواب وال أحد يستطيع أن يدخل إليها 

 ن التغلّب عليها سهالَ.وًدا ولن يكمنها. كانت محّصنة ج

فوا عند ة الكبيرة، توقّ إلى المدينفيما هم ينظرون  ين كنعانّيين.متجّول أريحا الكبيرة، مرتدين لباس دخل الجواسيس بّوابة    

 سمها راحاب ليتناولوا الّطعام.ر أريحا الخارجّية. دعتهم امرأة الى أسواعنزل في أ

ين داخل المدينة. فجأة، ق رع علق الجاسوسَ فستغلق.  ن بدأت الّشمس تغيب. هذا يعني أن أبواب أريحابينما كانوا يأكلو    

 قلوا الجاسوسين. قادت راحاب الّرجلين بسرعة، إلى الّسطح، وغّطتهم بعيدان كّتان.أتوا ليعتقد الباب. كانوا جنوًدا 

الجنود، اإلسرائيلّيين ليسوا هناك، "إسرعوا سريًعا وراءهما حّتى تدركوهما". بعد أن رحل  قالت راحاب للجنود أنّ     

يعداها بحمايتها هي وعائلتها عندما  احابأن يرحال، جعلتهما رين لنزول الّسور إلى األمان. لكن قبل ساعدت الجاسوسَ 

 يهجم اإلسرائيلّيون على المدينة.

القرمز في الكّوة التي أنزلتنا منها واجمعي إليك في البيت أباك  من خيوط أربطي هذا الحبل، "ينقال لها الجاسوسَ     

 ين إلى المخّيم اإلسرائيلي.". وعاد الجاسوسَ وأّمك وأخوتك وسائر بيت أبيك

مشوا ين، أمر يشوع اإلسرائيلّيين أن يفّكوا المخّيم وينتقلوا إلى مكان قرب نهر األردن. عد سماعهم تقرير الجاسوسَ ب    

 معظم الّنهار ليصلوا إلى الّنهر.

 

 نهر األردن ينفلق

ا بسبب أمطار الّربيع.   ر مع كّل ممتلكاتهم،كان من المستحيل من الجميع أن يقطعوا الّنه كان الّربيع وكان الّنهر عميًقا جّدً

 قام يشوع بما أمر به الّرّب. قال للكهنة أن يأخذوا تابوت العهد ،الباكر من اليوم التاليباح خّطة. في الصّ  كان للّربلكن 

، انشطر الّنهر. تماًما كما فعل الّرّب في البحر األحمر، شطر نهر األردن حّتى عندما فعلوا ذلك .ويقفوا على حافّة الّنهر

ظّل الكهنة واقفين على حافّة الّنهر حاملين تابوت العهد، حّتى اجتازه على أرض جافّة.  إلجتيازن اإلسرائيلّيون من ايتمكّ 

على األرض! الكثير من اإلسرائيلّيين كانوا إّما حديثو  جميع اإلسرائيلّيون. ما أن خرجوا من الّنهر، انهارت أمواج ضخمة

أهاليهم ومن الّناس ر الّرّب البحر األحمر، قبل أربعين سنة. لقد سمعوا قصًصا من السّن أو لم يولدوا بعد، عندما شط

ا، أتى بهم من مصر، وشطر البحر األحمر حّتى يستطيعوا أن يجتازوه. وها هم يشهدون على أّن الّرّب قد كيف  األكبر سّنً

 المعجزة نفسها!
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ي كان طعامهم األساسي لمّدة أربعين في أرض الميعاد. المّن، الذفي هذا الّزمن، حفظ أبناء إسرائيل الفصح ألّول مّرة     

افظ الّرّب على لهم طعاًما كثيًرا. وأيًضا، لقد حبعد. هم في أرض تفيض لبًنا وعسالً، وسيكون  ايعد متوفّرً  سنة، لن

ك منتعالً نفس الحذاء لمّدة ل نفساألحذية التي كانوا ينتعلونها، طوال مّدة سيرهم في البّرّية، حّتى ال تهترئ أبًدا. هل تتخيّ 

 ن سنة؟أربعي

 

 رئيس جند الّربّ 

بجرأة وسأله، "هل  . سار إليه يشوعاسيفً  حامالً  وع ينظر إلى أريحا، استدار ووجد نفسه وجًها لوجه مع رجلشفيما كان ي

 لنا أنت أم ألعدائنا".

المكان الذي أنت واقف عليه هو مقّدس". واحد فقط  قال، "كال بل أنا رئيس جند الّرّب... إخلع نعلك من رجليك ألنّ     

 هو مقّدس. كان هذا اإلله القادر على كّل شيء، هو الذي يكلّم يشوع. سقط يشوع على ركبتيه وانحنى.

 سأله يشوع بخشوع ماذا يريده أن يفعل. فقال له الّرّب كيف سيدّمر اإلسرائيلّيون مدينة أريحا.    

 

 أريحا

ا. فقد سمعوا عن اإلسرائيلّيين وكيف ساعدهم هللا في المعارك. اقفلوا أبواب أريحا بإحكامكان الّشعب في أر  يحا خائفين جّدً

 حّتى ال يتمّكن أحد من الّدخول أو الخروج. افتكروا أّن أسوارهم القوّية ستحميهم. 

مّدة سّتة أّيام. وعلى سبعة كهنة أن يحملوا مّرة كّل يوم ل ،كّل الّرجال األقوياء حول المدينة قال الّرّب ليشوع أن يدور    

 سبعة أبواق أمام تابوت العهد. وأكمل الّرّب بتعليماته، قائالً ليشوع أّن عليهم أن يمشوا في صمت تاّم حّتى اليوم الّسابع. 

هم يشاهدون  لسّتة اّيام، نظر شعب أريحا فيما جند إسرائيل يمشون حول المدينة في صمت تاّم. كانوا خائفين فيما    

ادرون عائدين إلى إلسرائيلّيون يغبعد أن يمشوا حول المدينة، كان ا حاملين التابوت. كّل يوم، كهنة، يقودهم آالف الجنود

 في اليوم التالي، كانوا يعاودون مسيرتهم الّصامتة. قاموا بذلك لمّدة سّتة أّيام.ومخّيمهم. 

للّشعب،  ة، أطلق الكهنة أبواقهم وقال يشوعلمدينة سبع مّرات. في المّرة الّسابعوا حول اثّم عند فجر اليوم الّسابع، مش      

ة سوار مدين، فسقطت أأبواقهم عالًيا، وهتف الّشعب هتاًفا عظيًما"اهتفوا ألّن الّرّب قد أعطاكم المدينة". أطلق الكهنة 

تها، التي عفوا اناتهم. كلّهم ما عدا راحاب وعائلن داخل المدينة وقتلوا كّل الّشعب وحيوأريحا. هرع الجنود اإلسرائيلّيو

. فقد حفظها هللا ألّنها لم تسقطهي الوحيدة التي الّسور حيث كانت راحاب تعيش،  الجواسيس. قطعة عنها ألّنها ساعدت

ائلتها. هي وع حّتى يعرف اإلسرائيلّيون أين تسكن ساعدت الجواسيس. كانت راحاب قد علّقت شريًطا طويالً على الّشباك،

 انضّمت راحاب إلى اإلسرائيلّيين في مخّيمهم.

 يأخذوا أّي اّل الّرّب. كان الّرّب قد أمرهم أ جمع اإلسرائيلّيون بعد ذلك، الذهب والفّضة ومواد ثمينة أخرى، لخزانة بيت    

 حرقت مدينة أريحا.نفسهم وعلى إسرائيل. من ثّم ا  أآخر، وإال يأتوا بلعنة على  شيء

 

 انعخ خطيئة

ن. كانت عاي مدينة أصغر بكثير كثيًرا من أن يغزوهم اإلسرائيلّيوريحا بسرعة. خاف شعب عاي انتشرت أخبار سقوط أ

 ن بكّل ثقةاإلسرائيلّيو ها. عندما اقترب الجنودرجل فقط  لمحاربت ۳٥٥٥ّرر يشوع أن يرسل حوالي من مدينة أريحا. فق

ن عليهم وسيوفهم بأيديهم. ب غت اإلسرائيلّيون، فاستداروا لجنود األّمورّيوهجم اتحت أبواب المدينة، وي، ف  من مدينة عا

 وهربوا. وق تل سّت وثالثون من اإلسرائيلّيين الجنود.

لماذا عّبرت هذا الّشعب األردّن تعبيًرا لكي تدفعنا إلى يد األّمورّيين دم يشوع عند سماعه األخبار. سأل الّرّب، "ص      

ا في عبر األردّن". وتساءل لماذا لم يقاتل معهم كما قد فعل في مدينة أريحا، فيعتقد األعداء أن ضينا وسكنّ ليبيدونا. ليتنا ارت

 رّبهم ضعيف.

بل تعّدوا عهدي... بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا في أمتعتهم... ال أعود   إسرائيل الّرّب ليشوع، "ق م... قد أخطأقال     

م من وسطكم". فقال له أن يجمع أبناء إسرائيل في الغد بحسب أسباطهم، وسيريهم الّرّب من إن لم تبيدوا الحرا أكون معكم

 حّتى ينزعوا الحرام من بينهم. هو الذي سرق من أريحا وحاول إخفاءه. فهم لن يستطيعوا أن يواجهوا أعداءهم

السبط الذي يحوي الّشخص الذي  من هو فسحبت الق رعة ليروافي اليوم التالي، تجّمع اإلسرائيلّيون بحسب أسباطهم.     

 أخطأ. واختير سبط يهوذا. ثّم وقعت القرعة على عائلة معّينة، وأخيًرا على رجل اسمه عخان.

 "أخبرني اآلن ماذا عملت". قال له يشوع،    
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ورة في األرض طمأجابه عخان، "حقًّا إّني أخطأت إلى الّرّب... رأيت في الغنيمة... فاشتهيتها وأخذتها. وها هي م    

رسل يشوع رجاالً ليبحثوا في خيمة عخان ويأتوا باألثواب المسروقة والفّضة. بسبب أ تحتها".تحت خيمتي والفّضة 

لى اإلسرائيلّيين. اآلن، وعد رجع دعم الّرّب إحّتى الموت من قبل أبناء إسرائيل. واست   خطيئته، رجم عخان بالحجارة

 على مدينة عاي.الّرّب بمساعدتهم عندما يهجمون 

 

 مداهمة عاي

رسل يوشع في الليل، رجاالَ ليختبئوا قرب المدينة. في الّصباح الّتالي، أخذ فرًقا نحو المدينة. مّرة أخرى هجم جنود عاي أ

اكثر عن ورّيون يالحقونهم ويبتعدون أكثر فن يهربون، كما خّطط يشوع، ما جعل األمّ وعلى اإلسرائيلّيين. بدأ اإلسرائيليّ 

 مدينة.ال

كفاية، هجم الجنود المختبئون قرب المدينة، وأحرقوها. عندما رأى الجنود بما فيه ال عندما أصبح األّمورّيون بعيدين     

ن أخر آتين من المدينة. تعّرضوا للهجوم من قبل إسرائيلّيياألّمورّيون دخان الّنار يرتفع، استداروا ليعودوا أدراجهم. لكّنهم 

 نتصاًرا عظيًما في ذاك اليوم.حقّق لهم الّرّب ا

 

 خداع يشوع

اآلن، تخاف إسرائيل. سمعوا عن العجائب التي قام بها الّرّب ليساعدهم. اجتمع أربعة من  بهم بدأت كّل األمم المحيطة

اللحوّيين، وفّكروا بحيلة ليخدعوا اإلسرائيلّيين. أرسلوا رجاالً يدّ المدن المجاورة  وا ، جاءعوا أّنهم من أرض بعيدة جّدً

قال الّرّب أن يقتلوا كّل الوتنّيين والهمجّيين المحيطين بهم. فهم بمثابة فّخ ألبناء فقد عوا معاهدة سالم مع إسرائيل. ليوقّ 

 إسرائيل.

لذين في أريحا وعاي. فأرسلهم شيوخهم وكّل ما فعله في مصر، وفي اقالوا لإلسرائيلّيين أّنهم سمعوا بإالههم     

أصدقاء لهم. فعندما تركوا مدنهم، كان الخبز طازًجا. أّما اآلن فقد صار جافًّا وفيه عفن. وأشاروا إلى ليخبروهم أّنهم 

افقوا ولوا الّرّب عن الموضوع. بدالً من ذلك، كان يجب على اإلسرائيلّيين أن يسأ من الّسفر البعيد. صناديلهم المهترئة

 لهم باسم إله إسرائيل أّنهم لن يهاجموهم. على معاهدة سالم مع هؤالء الّرجال ومدنهم. وحلفوا

ليلحقوا بهم. بعد عّدة أّيام، عاد الجواسيس وأخبروا يشوع أّن الّرجال  عندما رحل المسافرون، أرسل يشوع جواسيس    

دع. وّييمدن مجاورة. كانوا ح ةهم في الواقع، من أربع ين لماذا خدعتمونا قائلفنادى عليهم، "ن. غضب يشوع ألّنه قد خ 

ا وأنتم ساكنون في وسطنا. فاآلن ملعونون أنتم. فال ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الحطب ومستقو  نحن بعيدون عنكم جّدً

 الماء لبيت إلهي".

أجابوا يشوع وقالوا، "ا خبر عبيدك إخباًرا بما أمر به الّرّب إلهك موسى عبده أن يعطيكم كّل األرض ويبيد جميع     

ا على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا األمر. واآلن فهوذا نحن بيدك فافعل بنا ما هو صالح سّكان األرض من أما مكم فخفنا جّدً

 وحّق في عينيك أن تعمل".

حوّيين. أرادوا أن يعاقبوا ربعة المدن الاألسمع خمس ملوك من األمورّيين، عن معاهدة الّسالم بين اإلسرائيلّيين و    

رجال  بعثع اإلسرائيلّيين. فشّكلوا مًعا جيًشا عظيًما ليهاجموا جبعون، إحدى مدن الحوّيين. الحوّيين ألّنهم تصادقوا م

 برسالة إلى يشوع، ليأتي ويساعدهم. قال الّرّب ليشوع، "ال تخفهم ألّني بيدك قد أسلمتهم".جبعون 

دما بدأ األمورّيون بالهرب، أحدث بعد أن ساروا طوال الليل، أتى يشوع فجأة على األعداء. كانت المعركة ضارية. عن    

 الجنود اإلسرائيلّيون بسيوفهم. هالّرّب بعاصفة بَرد عظيم، قتلت من األمورّيين أكثر مّما قتل

 

 يوم دامت الّشمس

وع أمام كّل اإلسرائيلّيين، "يا شمس دومي على شفتكلّم ي يتمّكن األعداء من الهرب.سريّبا، ولكن كان الظالم سيحّل ق

وكان يجب أن يكون قد حّل الليل. إّنما ظلّت الّشمس عالية في  مس حّتى ه زم العدّو. مّرت ساعات،وقفت الشّ جبعون". ف

 الّسماء.

ت ب. ق ّسمت ما بين األسباط والعائالأعطى الّرّب إلسرائيل، كّل األرض التي وعد آباءهم بها، إبراهيم، إسحق ويعقو    

 في الّصحراء، أصبح إلسرائيل بيًتا.المختلفة. بعد أربعين سنة من التشّرد 
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 موت يشوع

وقال لهم أّن الّرّب هو الذي  . قبل أن يموت، دعا الّشعب أن يكون قوّيًا وشجاًعا.سنوات ١١٥عاش يشوع ليصبح عمره 

عن  حارب من أجلهم وأعطاهم هذه األرض. فلينتبهوا ويطيعوه. إن اختلطوا مع أمم الوثنّيين وتزّوجوا منهم، سيبتعدون

ا لهم. عليهم أن يحترسوا أن ال يعبدوا الّرّب كما األمم األخرى تعبد آلهتها. فال يزيدوا أو ينقصوا شيًئا  الّرّب، ويكونون فّخً

هل تعتقد أّن أبناء إسرائيل العنيدين تمّسكوا  مّما يطلبه الّرّب منهم أن يفعلوه. بل يطيعوه من كّل قلبهم فيهتّم بهم دائًما.

 وع طويالً؟بتحذيرات يش

 

 

  أسئلة حول القّصة:

 

 بعد مماته؟ كم طال وجود أبناء إسرائيل في الّصحراء؟ يشوع حّل محّل َمن .1

 لى حافّة نهر األردّن؟ ماذا حدث للّنهر عندما وطئ فيه الكهنة؟ماذا حمل الكهنة إ .2

 في أريحا؟ من ساعد الجاسوسين .3

 من كلّم يشوع وكان رئيس جند الّرّب؟ .4

 سرائيلّيون حول أريحا؟كم يوَما مشى اإل .5

 ماذا حدث في اليوم الّسابع؟ .6

 كيف تعّرف اإلسرائيلّيون على بيت راحاب؟ .7

 من سرق ثروات من أريحا؟ أّية وصايا خرق؟ .8

 ماذا حدث لعخان؟  .9

 كيف خدع المسافرون يشوع واإلسرائيلّيين؟ من قالوا أّنهم هم؟ ما كان البرهان على أّنهم يأتون من بلد بعيد؟ .11

 ليحاربوا جبعون واإلسرائيلّيين؟ شهمواجتمع مع جيكم ملًكا  .11

 ن؟سرائيلّييقتلت من األمورّيين أكثر مّما قتلته سيوف الجنود اإلأّية معجزة صنع الّرّب و .12

 وع أن يحّل الظالم؟شأّية معجزة أخرى حدثت في ذاك اليوم "الّطويل"؟ لماذا لم يرد ي .13

 كم كان عمر يشوع عندما مات؟ .14
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 الفصل العاشر

 جدعون

 

 
 .١ -٦تجد هذه القّصة في سفر القضاة 

 

نسى أبناء  في أّيام إسرائيل، بعد خروجهم من مصر، وبعد موت موسى وهارون ويشوع، لم يكن أحد يقود اإلسرائيلّيين.

 العشر وقوانينه التي إسرائيل الّرّب، وصاروا يصنعون الّشّر. صاروا يعبدون آلهة أخرى، ونسوا كّل ما يتعلّق بوصايا هللا

 تؤّمن لهم الّسعادة.

ت كان المديانّيون يأتون دائًما ويأخذون طعامهم وحيواناتهم. كلّما كان أخرى. اكانوا يخاصمون ويقاتلون دوًما أممً     

انّيين، . كانوا يختبئون في الكهوف من وجه أعدائهم، المديكان المديانّيون يأتون ويأخذونها محاصيلهم جاهزة للحصاد،

الذين كانوا يأتون ويسرقون ويحاولون قتلهم إن استطاعوا أن يجدوهم. كان أبناء إسرائيل بائسين، يعيشون في الخوف. 

ي رسل لهم أنبياء ليقولوا تجاه كّل آالمهم وعذاباتهم. ف كانوا يصرخون للّرّب ليساعدهم، وكان الّرّب يرحمهم ويشعر باألسى

وا ، ويتوّجهون للّرّب ويطيعون الوصايا التي أعطاها لهم. لكّنهم، في معظم األحيان، كانة خطألهم أن يكفّوا عن عبادة آله

 .بآالمهم يتجاهلون أنبياء هللا، فيما يستمّرون

 ظهر مالك لجدعون وقال، "الّرّب معك يا جّبار البأس". ثّم، استخدم الّرّب رجالً ليخلّص إسرائيل.    

التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا  ّب معنا فلماذا أصابتنا كّل هذه وأين كّل عجائبهقال جدعون، "إن كان الرّ     

يساعدهم، هو ألّنهم  الّربّ عون أن يدرك أّن الّسبب الذي من أجله لم يعد في الواقع، كان يجب على جد الّرّب من مصر".

 عن إطاعة خالقهم.وابتعدوا عن الّرّب، 

 سيكون معه ويساعده للتغلّب على أعدائهم، المديانّيين.أّكد الّرّب أّنه     

ال تبرح من ههنا حّتى آتي ثّم قال له جدعون، "إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي عالمة أّنك أنت تكلّمني.     

 خرج تقدمتي وأضعها أمامك". وذهب جدعون يحّضر الّطعام.إليك وا  

فطير وضعهما على تلك الّصخرة واسكب المرق". ففعل جدعون كذلك. مّد مالك الّرّب قال مالك الّرّب، "خذ اللحم وال    

واختفى مالك الّرّب من ، ولمس بها اللحم والفطير، فصعدت نار من الّصخرة وأكلت اللحم والفطير. الذي في يدهالعكاز 

 الّرّب. دعون أّن هذه المعجزة كانت من صنعأمام عينيه. علم ج

 

 لجدعون يهّدم بع

اآلن، حصل أّن في تلك الليلة نفسها، قال له الّرّب، "خذ ثور البقر الذي ألبيك... واهدم مذبح البعل الذي ألبيك واقطع 

 مذبًحا للّرّب إلهك". الّسارية التي عنده وابنِ 

ون كان ّن جدعأل قبل أن يبدأ هللا يعمل مع جدعون ليخلّص شعبه، أراده الّرّب أن يحّطم األوثان في بيته الخاّص.    

، فثار شبّي قد تحّطميخاف من أبيه وأهل بيته، قام بذلك أثناء الليل. في الّصباح التالي، رأى رجال المدينة إلههم الخ

 بعضهم البعض، " من عمل هذا األمر". عندما قيل لهم أّنه جدعون، جاءوا ليقتلوه. صاروا يسألونغضبهم. 

 للبعل... إن كان إلًها فلي قاتل لنفسه". فابتعد رجال المدينة. لكن والد جدعون قال، "أنتم تقاتلون    

 

 جدعون يطلب إثباًتا

جدعون أّنه سيتغلّب على المديانّيين. قال جدعون للّرّب، "إن كنت تخلّص بيدي إسرائيل كما تكلّمت فها إّني قال الّرّب ل

ا علمت أّنك تخلّص بيدي إسرائيل األرض كلّه على الجّزة وحدها وجفاف علىصوف في البيدر فإن كان طّل  واضع جّزة

 . الجّزة هي مثل رداء من صوف الخروف."كما تكلّمت

إمكانه أن يستخرج منها كيلة ماء، إّنما كانت األرض باح الباكر، التقط الجّزة، وكان بستيقظ جدعون في الصّ عندما ا    

ّي فأتكلّم هذه المّرة فقط. أمتحن هذه المّرة فقط بالجّزة. فليكن من حواليها جافّة. ثّم قال جدعون للّرّب، "ال يحم  غضبك عل

جفاف في الجّزة وحدها وعلى كّل األرض ليكن طّل". عندما نظر جدعون الجّزة، في الّصباح الّتالي، ابتسم عندما رأى 

ا، إّنما األرض رطبة من الطّل. وكان لجدعون اإلثبات.  الجّزة جافّة كلّيً
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  اصغيرً  اجيشً يختار الّرّب 

لئاّل  أخذ جدعون رجاله وخّيم قرب المديانّيين. قال له الّرّب، "إّن الّشعب الذي معك كثير علّي ألدفع المديانّيين بيدهم

يدي خلَّصتني. واآلن ناد في آذان الّشعب قائالّ من كان خائًفا ومرتعًدا فليرجع وينصرف".  يفتخر علّي إسرائيل قائالً 

إلى الماء فا نقّيهم لك  جندّي. قال الّرّب، "لم يزل الّشعب كثيًرا. إنزل بهم . وبقي ألفان وعشرون ألفعب إثنافرجع من الشّ 

له أّنه سي علمه من يبقى  ومن يرحل. فكّل من يشرب بلسانه كما يشرب الكلب، ي رسل إلى البيت، وكّل من  قال ."هناك

الّرّب،  لمئة رجل. وعاد الباقون إلى عائالتهم. قا يهم كان فقط، ثالثةذين شربوا بأيديأتي بالماء بيده إلى فمه يبقى. عدد ال

 "بالثالثة مئة رجل الذي ولغوا ا خلّصكم وأدفع المديانّيين ليدك".

 

 إثبات أكثر بعد لجدعون

ئة. عندما جندّي، مقارنة برجال إسرائيل الثالثة م ١٢٥٥٥٥تحت جدعون في الوادي. كان للمديانّيين  كان مخّيم المديانّيين

كثيرين مع جمالهم، بدوا كأّنهم جراد أو مثل رمل البحر. كيف ي عقل أن يحارب  انظر جدعون نحو الوادي ورأى جنودً 

 هذا القليل من اإلسرائيلّيين ضّد هذا العدد من المديانّيين؟

تسمع ما يتكلّمون به وبعد تتشّدد قال الّرّب لجدعون، "إن كنت خائًفا من الّنزول إنزل أنت وفورة غالمك إلى المحلّة و    

 إلى المحلّة". يداك وتنزال

مخّيم المديانّيين. سمع جدعون هناك، رجالً يتكلّم مع رجل آخر نزل جدعون، في الظالم، برفقة خادمه فورة، إلى     

ة وضربها فسقطت هوذا قد حلمت حلًما وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج في محلّة المديانّيين وجاء إلى الخيمويقول له، "

 وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة". 

 ليس ذلك إاّل سيف جدعون... قد دفع هللا إلى يده المديانّيين وكّل الجيش".فقال له الّرجل اآلخر، "    

 علم أّن الّرّب سوف ينتصر في هذه المعركة لّرّب وشكره.ع جدعون خبر الحلم وتفسيره، سجد لوهكذا كان، عندما سم    

 رجاله الثالثة مئة. قال لهم، "قوموا ألّن الّرّب قد دفع إلى يدكم جيش المديانّيين". جل إسرائيل. رجع إلى مخّيممن أ

 

 البوق والمصباح المخفيّ 

مشعل على عصا(، مخّبأ في مئة رجل إلى ثالثة فرق. كّل رجل، في يده بوق، وفي اليد األخرى مصباح ) ةقّسم الثالث

يستطع العدو رؤيتهم يتسللون إليه بصمت. كانت مصابيح ليفاجئوا العدو. كانت ليلة داكنة. لم ة. أرادوا إخفاء الجرّ 

 بيحهم مخفّية في الجرار وأبواقهم جاهزة لتبّوق.مصا

قال لهم جدعون، "انظروا إلّي وافعلوا كذلك. وها أنا آت  إلى طرف المحلّة فيكون كما أفعل أّنكم هكذا تفعلون. ومتى     

باألبواق حول كّل المحلّة وقولوا للّرّب ولجدعون". كان عليهم أن  يًضاأبوق أنا وكّل الذين معي فاضربوا أنتم ضربت بال

 يقوموا بضّجة عالية ليربكوا العدّو.

فجأة، أطلقوا األبواق وكسروا جاء جدعون والثالثة مئة رجل الذين كانوا معه، إلى خارج المخّيم، عند نصف الليل.     

 يما هم يركضون الهضبة نحو الوادي، "سيف  للّرّب ولجدعون".ف الجبل بالّنار والّصراخ، فا نيرر األجرا

أّنهم ثالثة مئة رجل. بدا كأّن جنوًدا إسرائيلّيين هم في كّل مكان! خاف  فكرة ةتذّكر أّن الميديانّيون لم يكن لديهم أيّ     

 ينمدّربالعالية في مخّيم المئة والعشرين ألف جندي فوضى  تكان المديانّيون كثيًرا، فبدأو يركضون في كّل الّنواحي.

يهربون  الجبابرة، بعض الجنودبدأ  !البعض في ارتباكهم يقتلون بعضهمبدأوا . يركضون في ضياع كلّيّ  جّيًدا،

 ويصرخون مثل الفتيات الّصغار.

ا من اإلسرائيلّيين، كان واضًحا أن الّرّب هو الذي      جاعة ربح المعركة عنهم. احتاج اإلسرائيلّيون إلى الشّ مع القليل جّدً

مئة واإليمان ليثقوا باهلل. علموا أّنه ال يوجد أّي طريقة بشرّية، يمكن أن تجعل من ثالث مئة رجل فقط، أن يتغلّبوا على 

 ن ألف جندّي. علموا أّن الّرّب هو الذي قاتل من أجلهم.وعشري

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 ، فيأتون ويأخذون أكلهم؟ّب للمديانّيين، أن يكونوا قساة مع أبناء إسرائيللماذا سمح الرّ  .1

 ؟جدعون، ماذا كان عليه أن يفعل قبل أن يعمل الّرّب مع .2

 عن الّرّب الحقيقّي؟ اما كان اسم اإلله الخطأ الذي كان قد صنعه إسرائيل، عوضً  .3
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 هل كان اإلسرائيلّيون فرحين ألّن جدعون حّطم إلههم؟ .4

 دم جدعون إلههم خالل الليل؟لماذا ه .5

 عالمة طلب جدعون ليعرف أّن الّرّب هو الذي كان يكلّمه؟ ةأيّ  .6

 يعودون إلى بيوتهم؟ هم، وأيّ كيف تقّرر أّيهم من الّرجال يبقون .7

 ؟وايحاربرجال أكثر ل كم منهم بقي؟ لماذا لم يرد الّرّب أن يبقَ  .8

 كم كان عدد المديانّيين الذين كانوا هناك؟ .9

 حلم الذي رآه الجندي المدياني؟الما كان  .11

 جنود جدعون للمعركة؟ ين الذين حملهماما هما الشيأ .11

 المصابيح في الجرار؟ تلماذا وضع .12

 ماذا حدث عندما فاجأ جدعون ورجاله، المديانّيين؟ .13

 ؟فعلّيًا حارب بالمعركة من .14
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 الفصل الحادي عشر

 شمشون

 

 
 .١٦ -١٢قضاة سفر التجد القّصة في 

 

إسرائيل، بعض إّياها. بعد موت يشوع، أعطى الّرّب هللا  بًدا. كان يملك قوى خارقة، أعطاهعاش أ هذه قّصة أقوى رجل

جدعون أيًضا قاضًيا. بعد موت كان دبورة.  هناك إمرأة واحدة قاضية، تدعىأّنه كان ّتى القضاة ليحكموا عليه. ح

كان أبناء إسرائيل يتمّردون على الّدوام ضّد إلههم. لم يريدوا التخلّص من  األخر. جدعون، كان هناك بعض القضاة

 يخدموها. سمح الّرّب ألعدائهم أن يحكموا عليهم.أوثانهم، التي تعّودوا أن 

الد، كان أبناء إسرائيل مضطهدين باستمرار من قبل الفلسطينّيين. كان رجالً من سبط دان يدعى منوح. لم يكن لديه أو    

ذري وال ك تحبلين وتلدين ابًنا. واآلن احها أنت عاقر لم تلدي. ولكنّ وقال، " جة منوحزول هو وامرأته. ظهر مالك الّربّ 

موسى رأسه )ال يقّص شعره( ألّن  تشربي خمًرا وال مسكًرا وال تأكلي شيًئا نجًسا. فها إّنك تحبلين وتلدين ابًنا وال يعل  

 البطن وهو يبدأ يخلّص إسرائيل من يد الفلسطينّيين".الّصبي يكون نذيًرا هلل من 

ا ولدت المرأة ولًدا ودعته شمشون. نما الولد، وكما أعلمها المالك، لم تقصّ       على نحو إستثنائي. له شعره أبًدا. كان قوّيً

ليس في بنات "أ .ألهله راألمد الزواج منها. لم يرق عندما كبر شمشون، التقى امرأة فلسطينّية. أخبر أبيه أّنه يري    

المرأة  إخوتك وفي كّل شعبي امرأة حّتى أّنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينّيين الغلف". لكن شمشون أصّر أّن هذه هي

كان يقود حياة فهو ليقوم بخطوة ضّد الفلسطينّيين.  ،فرصةاليستغنم  هو الذي الّرب التي يريدها. لم يعرف والداه أنّ 

 شمشون.

 

 قتل أسًداشمشون ي

جر األسد عالًيا، من العدم. زمذهب شمشون ليقابل المرأة التي كان ينوي أن يتزّوجها. في طريقه، اعترضه أسد أتى 

سار في طريقه ولم وقتل األسد بكّل سهولة. فلى شمشون. لكن الّرّب قد أعطى شمشون قّوة غير معقولة. وأراد أن يهجم ع

 يخبر أحًدا عن األسد.

رأى األسد المقتول. كانت جماعة من الّنحل قد اّتخذت بيًتا لها في جّثة ي وقت ما، مّر على نفس الّطريق وف الحًقا    

 وأكله. فمّد شمشون يده، وأخذ بعًضا من العسل الّشهيّ األسد. 

 

 ةاألحجيّ 

لي في سبعة أّيام الوليمة  وليمة العرس الكبيرة، قال شمشون لثالثين من أصحابه، "ألحاجيّنكم أحجّية. فإذا حللتموها أثناء

 وأصبتموها أعطيكم ثالثين قميًصا وثالثين حلّة ثياب". فاستمع إليه أصحابه بفارغ الّصبر.

وأكمل شمشون، "وإن لم تقدروا أن تحلّوها لي تعطوني أنتم ثالثين قميًصا وثالثين حلّة ثياب". فنظر إليه أصحابه     

 بحماس.

 ا".قالوا، "حاج أحجّيتك فنسمعه    

 ."ومن الجافي خرجت حالوة من اآلكل خرج أكل، فقال لهم شمشون هذه األحجّية: "    

هل تستطيع أن تحّل األحجّية؟ كانت عن األسد والعسل. لكن أصحابه لم يكونوا على علم أبًدا أّنه قد قتل أسًدا. ففّكروا     

ر لنا األحجّية لئال رأة شمشون الجديدة. "تملّقي رجلك لكي يظهلم يستطيعوا أن يحلّوها. فذهبوا إلى ام وفّكروا لثالثة اّيام.

بيك بنار". خافت زوجة شمشون. كان يجب أن تخبر شمشون عن التهديد، لكّنها حاولت أن تعرف معنى نحرقك وبيت أ

 األحجّية.

 فراحت تبكي وتترّجى شمشون حّتى يخبرها بالحّل إن كان يحّبها.    

ر، في اليوم الّسابع من يخي األبكت وترّجت بعد. فأبي وأّمي لم ا خبرهما فهل إّياك ا خبر".  قال لها شمشون، "هوذا    

 ، استسلم شمشون تحت ضغط دموعها، وأعطاها المعنى لألحجّية.حفل الّزفاف
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ّثياب في يوم الّزفاف األخير، قال الّرجال لشمشون، "أّي شيء أحلى من العسل وما أجفى من األسد". وطالبوه بال    

 الجديدة بما أّنهم أعطوه الحّل.

ل لهم الحّل. فنزل إلى إحدى المدن الفلسطينّية، وغضب شمشون منهم كثيًرا وعرف أّنهم ضغطوا على زوجته لتق    

 وقتل منهم ثالثين رجالً. جّردهم من ثيابهم، وجاء وأعطاها للّرجال ثمن حّل األحجّية.

ركها وعاد إلى بيت أهله. فقام والد الّزوجة بإعطائها زوجة للّرجل الذي كان غضب شمشون من زوجته لدرجة أّنه ت    

 إشبيًنا لشمشون في عرسه. عندما عاد شمشون ليرى زوجته، وجدها متزّوجة لرجل غيره. غضب غضًبا شديًدا.

 

 انتقام شمشون

كض ترلالثعالب  الً بينهما. وأطلقووضع مشعمئة ثعلب. ربط ذيل كّل ثعلبين الواحد باآلخر،  ةراح شمشون والتقط ثالث

تها، فهي تحمل مشعالً في أذيالها. صارت تركض في كّل الثعالب تركض لتخلّص حيا في حقول الفلسطينّيين. فصارت

 وكروم العنب. صار شمشون يضحك فيما الّريف يشتعل.وكروم الّزيتون  حرقت حقول الحبوبأاألنحاء. و

غضب شمشون بعد أكثر، ا، فأحرقوا زوجة شمشون وأباها. لسطينّيون كثيرً لكّنه لم يضحك طويالً. غضب الف    

 وهاجمهم وقتل العديد منهم.

ن حواليهم. فسألوهم ماذا اإلسرائيلّيين. قلق اإلسرائيلّيون لرؤية أعدائهم مع الفلسطينّيون وأقاموا مخّيًما في محيط تجمّ     

 بشمشون. ميريدون. فطالبوه

 ئيلّيين وسأل شمشون عّما فعله حّتى يطالب الفلسطينّيون به. فإن لم يسلّموه لهم، سيقتلونهم.سراإلاقترب رئيس ا    

 .بذلك  يقتلوه هم بأنفسهم. فوعدوهاّل لفلسطينّيين، إن وعدوه أّوالً أقال لهم شمشون أّنه سيدعهم يسلّمونه ل    

 

 لف فلسطينيّ شمشون يقتل أ

شون، ه، ركض الفلسطينّيون وهم يصيحون من الغضب. كان الّرّب مع شمربطوا شمشون بحبلين جديدين. عند مشاهدت

 !ّنها ال شيء. وجد فّك حمار ميت، فأخذه وبدأ يلّوح به إلى أن قتل ألف فلسطينيّ الحبال كأ وقّوته الخارقة ساعدته ليكسر

لق الفلسطينّيون أبواب ها، أغعندما كان شمشون مع لى غّزة لزيارة امرأة جميلة تدعى دليلة.بعد ذلك، راح شمشون إ    

ه. لكن عندما خرج نافتكروا أّنهم سيتغلّبون عليه هذه المّرة. فهو محجوز في المدينة وعندما سيخرج، سيقتلوالمدينة. 

 لع باب المدينة بكّل بساطة، وضعه على كتفيه ومشى.تقاشمشون، 

 

 دليلة

 ،مّكن منه لكي نوثقه إلذاللهتنوانظري بماذا قّوته العظيمة وبماذا يه اقترب الّرجال الشّريرون من دليلة وقالوا لها، "تملّق

 فنعطيك كّل واحد ألًفا ومئة شاقل فّضة".

 سألت دليلة شمشون، "أخبرني بماذا قّوتك العظيمة وبماذا توثق إلذاللك".     

ف وأصير كواحد من الّناس". أخبرت أضع ،بطريقة ذكّية، لم يخبرها الحقيقة. "إذا أوثقوني بسبعة أوتار طرّية لم تجفّ     

دليلة الفلسطينّيين بسّره. فأعطوها الّسبعة حبال وربطت شمشون بها. ثّم عندما اعتقدت أّنه محجوز بال حول وال قّوة، 

 نادت على الّرجال في الغرفة األخرى. 

 عندما جاءوا مسرعين، قطع شمشون الحبال كأّنها ال شيء. لم يكشف سّر قّوته.    

 ترّجت دليلة وتوّسلت إلى شمشون ليخبرها الحقيقة. "ها قد ختلتني وكلّمتني بالكذب. فأخبرني اآلن بماذا توثق".    

ستعمل أضعف وأصير كواحد من الّناس". أخذت دليلة حباالً جديدة ، "إذا أوثقوني بحبال جديدة لم ت  قال لها شمشون    

غرفة المجاورة. "الفلسطينّيون عليك يا شمشون". عندما دخل الّرجال، قطع في ال وربطته بها. ونادت مجّدًدا على الّرجال

 ل سّره بأمان... حّتى اآلن.شمشون الحبال ثانية. لم يزَ 

 الكالم نفسه. منه، مرّددةً  حاولت دليلة نزع سّره    

سبع جداديل. ونادت رأسي مع الّسدى". فجّدلت دليلة شعره الّطويل إلى قال لها شمشون، "إذا ضفرت سبع خصل     

على الّرجال ليأتوا ويأسروا شمشون. هذا حقًّا، لم يكن سّر قّوته. عندما دخلوا، رأوا شمشون يقفز على قدميه بقّوته 

 الذوا بالفرار.فالعظيمة، 

لت فترّجت وتوسّ  "كيف تقول أحّبك وقلبك ليس معي. هوذا ثالث مّرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قّوتك عظيمة".    

 وبكت، إلى أن استسلم شمشون أخيًرا، وأخبرها الحقيقة بحماقة. 
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لقت تفارقني قّوتي     وأضعف وأصير كأحد الّناس". من  "لم يعلو موسى رأسي ألّني نذير هللا من بطن أّمي. فإن ح 

 لمرأة الّشّريرة.الممكن أّن شمشون كان أقوى الّرجال، إّنما لم يكن بالتأكيد أذكاهم. ما كان يجب أن يثق بتلك ا

 ذهبت دليلة إلى عند الفلسطينّيين. "اصعدوا هذه المّرة فإّنه كشف لي كّل قلبه".    

مسكين شمشون. كان يجب عليه أن يكون أكثر وعًيا. عندما نام في حضنها، قّصت له شعره. ثّم نادت على الفلسطينّيين    

ه سيتغلّب عليهم كما يفعل دائًما. لكن هذه المّرة كانت مختلفة. فقد ليأتوا ويأخذوه. قفز على رجليه كما من قبل واعتقد أنّ 

أصبح أعمى. وضعوا له كالعادة. فقأ الفلسطينّيون عيناه ولم يستطع أن يقاتلهم وشمشون. على وا قبض فقد قّوته الخارقة.

. كان هذا مهيًنا حمارالوم به ار، عمالً، في العادة يقطوال الّنه. صار يعمل علوه يدور حول دوالب مطحنةالّسالسل وج

لرجل كان يوّما بطل إسرائيل العظيم. كّل يوم كان يجّر الدوالب الثقيل ويدور به. كان الفلسطينّيون يمّرون بقربه 

ا.  ويسخرون منه ويضحكون عليه ويضايقونه. كانوا قاسين جّدً

داجون. شكروا إالههم  ح إللههم،بائذويقّدمون البيرة. كانوا يحتفلون لبة كفي ح ونثّم، في يوم، اجتمع الفلسطينيّ     

قّرروا أّنه سيكون ممتًعا أن يأتوا  التغلّب على عدّوهم، شمشون. "قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدّونا". الخشبّي من أجل

وصلوا  جاءوا به من الطاحونة. اضطّر شاب أن يقوده ألّنه أعمى. عندمافبشمشون إلى الحلبة ويسخرون منه ويعّذبونه. 

يقوم عليهما  نالذيالعاموَدين  .يرتاح. وضعه الّشاب بين عاموَدين إلى المبنى الكبير، قال شمشون للّشاب أّنه بحاجة أن

الذي هم موجودون فيه. صلّى شمشون للّرّب. "يا سّيدي الّرّب اذكرني وشّددني يا هللا هذه المّرة فقط فأنتقم نقمة  ،المبنى

واستعاد شمشون قّوته الخارقة.  سطينّيين". استجاب الّرّب لصالته،سطينّيين... لتمت نفسي مع الفلواحدة عن عينّي من الفل

تل اآلالف، بمن فيهم شمشون، أقوى رجل عاش ق  وفيه. الموجودين سطينّيين لدفع بالعامودين حّتى انهار المبنى وكّل الفف

 على األرض.

 

 

 أسئلة حول القّصة
 لد؟، وبعد أن تن أن ال تقوم به وهي حبلىشمشو أمّ  ماذا نّبه المالك .1

 شمشون على الطريق؟ هأّي حيوان قتل .2

 عن ماذا كانت األحجّية؟ .3

 ة، أن يعطي الّرابح؟ماذا كان على الخاسر في حّل األحجيّ  .4

 من ربح األحجّية؟ كيف عرفوا الجواب؟ .5

أطلق في حقولهم؟ كم كان  عندما حرق الفلسطينّيون زوجة شمشون ووالدها، ماذا فعل شمشون؟ أّي نوع حيوان .6

 عددهم؟

 ما كان اسم صديقة شمشون؟ هل كانت تحّبه فعالً؟ لماذا خانته؟ .7

 هو أن يهرب؟ اعتقد الفلسطينّيون أّنهم احتجزوا شمشون عندما أقفلوا أبواب المدينة، لكن كيف استطاع .8

 ما كانت بعض األمور التي قال شمشون لدليلة أّنها تفقده قّوته؟ .9

 الحقيقّي لقّوة شمشون؟ما كان السّر  .11

 ماذا فعل الفلسطينّيون لشمشون عندما قبضوا عليه؟ .11

 لماذا أتى الفلسطينّيون بشمشون إلى الحلبة؟ كيف قتلهم شمشون كلّهم؟ .12
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 الفصل الّثاني عشر

 موئيلص

 

 
 .١ -١تجد هذه القّصة في سفر صموئيل األّول 

 

ا. فصلّت وصلّت من أجل أن يكون لها  أحزنها أوالد، ما . لم يكن لديهاكان هناك امرأة تدعى حّنة ولد. قالت للّرّب إن جّدً

، فستعطيه للّرّب ليخدم مع الكهنة. في يوم، فيما كانت تصلّي، سمعها الكاهن عالي وقال لها أن تذهب بسالم أعطاها ولد،

"سمع الّرّب"، ألّن الّرّب سمع صلواتها. ئيل، أي ّن إله إسرائيل سيعطيها ما تطلبه. أنجبت حّنة ابًنا بالفعل، ودعته صموفإ

عندما كان الّطفل صغيًرا،أخذته إلى عند عالي، الكاهن، ليخدم الّرّب كما وعدت. كّل سنة، في مواسم األّيام المقّدسة، كانت 

 ، وابنتان.ث أبناءّرّب، أنعم عليها بعد بثالا للبنفسها. بسبب أمانته جديدة صنعتهاتزور حّنة صموئيل وتجلب له ثياًبا 

. كان يعلم ان الّناس من حواليهما شّريران. لم يخافا الّرّب. كانا يسرقان أمواالً ويضايقاكان لعالي ولدان، لكّنهما كان    

 ابهم عالي . كان يجب أن يتصّرفا الّشاّذةعن تصّرفاتهم اا التصّرف. لكن هذا لم يردعهما أن يحسنعالي بذلك وقال لهم

 .اا بشّرهما أن يستمرّ كان يحّب أبناءه أكثر مّما كان يحّب الّرّب. وسمح لهم هللّرّب، لكنّ  اهمبسبب عصيان

 ا يناديه قائالً، "صموئيل".د أن نام الجميع، سمع صموئيل صوتً في ليلة، بع    

 أجاب، "هأنذا". فركض إلى عند عالي وقال، "هأنذا ألّنك دعوتني".    

. ار      جع اضطجع" فعاد صموئيل إلى فراشه.قال عالي، "لم أدع 

 ثانية، "صموئيل". بعد برهة، ناداه الّصوت    

 ه.ن عالي قال له ثانية أّنه لم يدعنذا ألّنك دعوتني". لكنحو عالي وقال، "هأصموئيل ركض  وأيًضا،    

تكلّم يا رّب ألّن عبدك عندما حدث هذا للمّرة الثالثة، قال عالي لصموئيل، "اذهب اضطجع ويكون إذا دعاك تقول    

 ."سامع

 عاد صموئيل لينام في فراشه. ناداه الّرّب مّرة أخرى، فقال صموئيل هذه المّرة، "تكلّم ألّن عبدك سامع".    

فقال الّرّب لصموئيل، "هوذا أنا فاعل أمًرا في إسرائيل كّل من سمعه به تطّن أذناه. في ذلك اليوم ا قيم على عالي كّل     

علم أّن بنيه قد أوجبوا به ه إلى األبد من أجل الّشّر الذي يمت به. أبتدئ وا كمل. وقد أخبرته بأّني أقضي على بيتما تكلّ 

 اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم".

صموئيل أن يخبره، لكن عالي أصّر. عندما  رف ماذا قال الّرّب لصموئيل. خافالتالي، أراد عالي أن يع في الّصباح   

ان يجب على عالي أن يتوب وي ظهر ما ي حسن في عينيه يعمل". في الواقع، ك يل، قال عالي، "هو الّرّب.ره صموئأخب

لّرّب أّنه نادم لعدم إطاعته له. لكن مّرة أخرى، وضع عالي أبناءه قبل الّرّب، وهذا يعني نقض أّول وصايا هللا التي تقول ا

 أن ال يكون لك آلهة غيره.

 سرائيل عرفه وأحّبه. عرفوا أّنه رجل صالح أمام الّرّب وإسرائيل.كبر صموئيل وكّل إ    

 

 المعركة مع الفلسطينّيين

ا وض رب إسرائيل. قّرر الّشعب أن يأخذ تابوت العهد  خرج إسرائيل ليحارب ضّد الفلسطينّيين. كانت المعركة شديدة جّدً

 تابوت معهم.إلى ساحة القتال، معتقدين أّن الّرّب سيساعدهم حتًما إن كان ال

نع التابوت بعد أن أعطى الّرّب الوصايا العشر ألبناء إسرائيل. كان صندوًقا جميالً مصنوًعا من خشب فاخر،      ص 

ا لّربّ ليها الواح الوصايا العشر التي كتب عين. كان في داخل تابوت العهد، أمطّعًما بالّذهب، يعلوه مالكَ  . بأصابعه شخصّيً

ه أبناء إسرائيل في المّن الذي أكل منمن عون في مصر، وبعض أمام فر ي تحّول إلى حّيةفيه كذلك عصا هارون الذ

ا. لم ي  البّرّية. كان التابوت مقّدسً  يمّرر بها  حلقات، أربع كان ،منه جهات ةسمح للّناس أن يلمسوه حّتى. على األربعا جّدً

 أربع قضبان من أجل أن ي حمل.

خطأ. إّنما عندما احتاجوا هللا ليخلّصهم في  وساجدين آللهة اه هللا، صانعين أوثانهم الخاّصةسّيئين تج بناء إسرائيلكان أ    

 المعركة، اعتقدوا أّنه سيخدمهم إن كان الّصندوق معهم في الّساحة. لكن الّرّب لن يسمعهم بسبب شرورهم.
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 تابوت العهد  واخذأ

. حّتى اهتّزت األرض رائيلّيون يصرخون عالًيا إلى أناإلسعندما جاءوا بتابوت العهد إلى ساحة القتال، صار 

كانوا يخافون إله االسرائيلّيين. فقد سمعوا قصص الّضربات  إلى الّساحة. اتيً الفلسطينّيون خافوا عندما رأوا تابوت العهد آ

 على مصر، ومعركة أريحا وعجائب أخرى.

يساعدهم هللا. فقد ه زموا وأخذ الفلسطينّيون تابوت العهد وق تل  سرائيلّيين وخطايا أبناء عالي، لملكن بسبب خطايا اإل    

وأخبره أّن إسرائيل خسرت  أبناء عالي في المعركة، تماًما كما قد قال الّرّب لصموئيل. عاد رسول مسرًعا إلى عند عالي

كان عالي في الثامنة والتسعين من  المعركة وأّن أبناءه قتلوا، واألسوأ من كّل ذلك، أّن الفلسطينّيون قد أخذوا تابوت العهد.

ا وأعمى. دم عند سماع خبر موت أبنائ العمر. كان ثقيالً جّدً أخذ تابوت العهد،  ه، لكن عندما سمع الخبر الفظيع حولص 

 وقع عن كرسّيه إلى الوراء ومات.

 

 أشدود يتألّم

عوه قرب إلههم، شخص خشبّي يدعى أخذ الفلسطينّيون تابوت العهد إلى مدينة تدعى أشدود. أحضروه إلى بيت ووض

اجون. عندما قام شعب أشدود في الّصباح الباكر، كان داجون ساقًطا على وجهه على األرض أمام تابوت الّرّب. فأعادوا د

داجون إلى مكانه. في الّصباح التالي، كان داجون ساقَطا أيًضا على وجهه أمام الّتابوت، إّنما اآلن كان رأسه ويداه قد 

. ا صيب شعب أشدود بمرض عضال ومات الكثيرون. فقال الّشعب، "ال يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا ألّن يده قد كسروا

 قست علينا وعلى داجون إلهنا".

. لكن عندما ن قل التابوت إليها، ا صيب أهلها بالمرض نفسه ومات الكثيرون.      أخذوا التابوت إلى مدينة أخرى تدعى جت 

 رون.فنقلوه إلى عق

 إلى اإلسرائيلّيين. بوا من كهنتهم أن يرجعوا الّتابوتلكن شعب عقرون صرخ معارًضا. وطل    

 

 الّتابوت يعود

 فيذهب. خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين... وخذوا تابوت العهد واجعلوه على العجلة... وأطلقوهقال الكهنة، "

فإن صعد في طريق ت خمه إلى بيتشمس فإّنه هو الذي فعل بنا هذا الّشّر العظيم وإال فنعلم أن يده لم تضربنا. كان  .وانظروا

 ذلك علينا عرًضا".

صنع الّرجال ما قاله الكهنة ووضعوا الّتابوت على العربة، وتركوا البقرتين تذهبان كما يحلو لها. مشت البقرتين رأًسا     

تؤّدي إلى مخّيم اإلسرائيلّيين. فعرف الفلسطينّيون أّن الّرّب هو الذي جاء بالّضربات عليهم بسبب  على الّطريق التي

 احتجازهم لتابوت العهد. كانوا مسرورين لرؤية الّتابوت يرحل!

رؤيته،  داملة الّتابوت. ابتهجوا كثيًرا عنقل، عندما شاهدوا البقرات تقترب حسرائيلّيين يعملون في الحبعض اإل كان    

رغم أّنهم  ،فتحوا غطاء الّتابوتو اد. لكّن البعض منهم ارتكب غلطة فادحة،ضوا ليخبروا اآلخرين أّن الّتابوت قد عورك

ما كان يجب أن يلمسوه أبًدا ألّنه مقّدس. قد أعطى الّرّب تعليمات معّينة عن الّتابوت،  يفعلوا ذلك.يجب أن ال  هميعلمون أنّ 

مات خمسون ألف إسرائيلّي ذاك اليوم، لعدم احترامهم للّرّب، وعدم إطاعة تعليماته فح أو ي لمس أبًدا. وأّنه ال يجب أن ي فت

 بخصوص الّتابوت. راح اإلسرائيلّيون يبكون عند صموئيل.

ل أن يخدموا الّرّب فقط. صام أبناء إسرائيعليهم يجب فويطيعوا الّرّب.  قال لهم صموئيل أن يضعوا جانًبا أوثانهم    

ساعدهم الّرّب  وقالوا، "قد أخطأنا إلى الّرّب". بعدها جاء الفلسطينّيون ليحاربوا ضّد اإلسرائيلّيين مجّدًدا، وهذه المّرة

 للتغلّب عليهم.

 

 "إجعل لنا ملًكا"

اء رديئين، تماًما كما كانوا أبنحدث أّنه عندما شاخ صموئيل، وضع أبناءه قضاة على إسرائيل. كان أبناءه شّريرين و

عالي. اجتمع الّشعب ليكلّم صموئيل وقالوا، "هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك. فاآلن اجعل لنا ملًكا يقضي 

 فاستاء صموئيل من هذا الّطلب. لنا كسائر الّشعوب".

إّياي رفضوا حّتى  سمع لصوت الّشعب في كّل ما يقولون لك. ألّنهم لم يرفضوك أنت بلصلّى للّرّب فقال له الّرّب، "إ    

 شهدّن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم".عليهم... ولكن إ ال أملك

كما عند كّل  ون ملّكايريد حاكمهم. اآلن صار الّشعب يتذّمر.و ، كان هللا هو الملك على إسرائيلحّتى ذلك الحين    

 الّشعوب األخرى. لقد رفضوا الّرّب كملكهم.
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سيأخذ بنيكم وبناتكم ليعملوا له، ويأخذ كّل الّشعب، "هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم"، فإّنه قال صموئيل ل    

ا يحكم يطالب بملكً الّشعب كلّه  له عبيًدا. لكن ظلّ كونون أجود ما عندكم في الحقول والكروم، وتدفعون ضرائب له وت

 عليهم بدل الّرّب.

كون نحن أيًضا مثل سائر الّشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب قالوا، "ال بل يكون علينا ملك. فن    

 حروبنا".

 

 يختار شاول ملًكا

كان رجالً من سبط بنيامين )أحد أبناء إسرائيل( يدعى قيس. كان له إبًنا اسمه شاول. كان شاول األكثر وسامة في كّل 

سيمسحه ليكون ملًكا على إسرائيل. مع أّن ا هو الذي . قال الّرّب لصموئيل أّن هذقامة طولاألإسرائيل، وأيًضا 

ا لهم. اختار أفضل رجل ليكون ملكهم. عرف أّنهم سيحكمون الّرّب اإلسرائيلّيين رفضوا الّرّب كملكهم، ظّل  حنوًنا ومحبُّ

ليكون  شاولالً أيًضا. مسح صموئيل طول رجل في إسرائيل. كان شاول متواضًعا وخجوفاختار الّرّب أوسم وأبالمظاهر، 

 أّول ملك بشرّي يحكم على إسرائيل.

إّن  لذي يعتقدون أّنه األفضل.الحظ أّن الّرّب عّين شاول ليكون ملًكا. لم يكن من انتخابات كما اليوم. لم يقترع الّناس ل    

 عّين الّشخص الذي عرف أّنه يكون األفضل ليخدم شعبه.فهو قد بالّسياسة.  ال يتعاطى الّربّ 

أنقذتكم هكذا يقول الّرّب إله إسرائيل. إّني أصعدت إسرائيل من مصر ودعا صموئيل كّل اإلسرائيلّيين وقال لهم، "ثّم     

ميع الممالك التي ضايقتكم. وأنت قد رفضتم اليوم إلهكم الذي هو مخلّصكم من جميع الذين من يد المصرّيين ومن يد ج

 ا ملًكا. فاآلن امثلوا أمام الّرّب حسب أسباطكم وألوفكم".يسيئون إليكم ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علين

، ثّم وقفوا حسب عائالتهم. أظهر الّرّب أّن الملك الجديد سيكون من سبط تقّسم الّشعب إلى فرق حسب أسباطهم    

  بنيامين، من عائلة قيس. ثّم أظهر لهم الّرّب أّن الملك المختار الجديد سيكون شاول. 

ا بحثوا عن شاول، لم يجدوه. قال لهم الّرّب، "هوذا قد اختبأ بين األمتعة". كان شاول مختبًئا ألّنه كان خجوالً إّنما عندم    

 وخائًفا. ركضوا جميًعا ليجلبوه.

 يتم الذي اختاره الّرّب إّنه ليس مثله في جميع الّشعب".قال لهم صموئيل، "أرأ    

 ما لم يفرح الجميع بالذي اختاره الّرّب. فكان البعض غيورين واحتقروه.ى الملك". إنّ صرخ اإلسرائيلّييون، "ليحي    

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

 ما كان اسم أّم صموئيل؟ .1

 لماذا دعته حّنة "سمع الّرّب"؟ ماذا يعني إسم "صموئيل"؟ .2

 من كان الكاهن الذي عمل صموئيل تحت رئاسته؟ .3

 كم ولًدا كان لعالي؟ هل كانوا جّيدين أم سّيئين؟ .4

ندما كان أبناء إسرائيل يخسرون المعركة ضّد الفلسطينّيين، ماذا جلبوا معهم إلى ساحة القتال، معتقدين أّن ع .5

 الّرّب سيساعدهم حتًما؟ هل ساعدهم الّرّب؟ لما ال؟

 بار الّسّيئة؟ة؟ ماذا حدث لعالي عندما سمع األخما كانت الّرسالة التي جاءوا بها إلى عالي بخصوص المعرك .6

 جزت تابوت العهد عندها؟ث للمدن التي حماذا حد .7

 كيف أعادوا تابوت العهد؟ .8

 ماذا كان يوجد في تابوت العهد؟ .9

 لماذا قتل الّرّب خمسين ألف إسرائيلّي، بعد أن نظر البعض إلى داخل التابوت؟ .11

 من قال الّرّب لصموئيل أن يمسحه ليكون ملًكا على إسرائيل؟ من أّي سبط كان؟ .11

  ؟ة بشاول؟ هل كان الجميع راض باختيار الّرّب لجعل شاول ملًكا؟ لماذاما هي الميزات الخاصّ  .12
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 الفصل الثالث عشر

 وُجليات داود

 

 
 .٢ سفر الملوك األّولـ ١٦تجد هذه القّصة في سفر صموئيل األّول 

 

رجالً آخر ليكون بسبب خطاياه، رفض الّرّب شاول كملك على إسرائيل. قال الّرّب لصموئيل ليذهب إلى بيت لحم، ليمسح 

 ملًكا. قال له أّن الملك الثاني سيكون من عائلة يّسى. ذهب صموئيل ووجد يّسى.

أحد منهم، فّكر صموئيل أّنه يكون هو رأى صموئيل عّدة من أبناء يّسى الّطوال القامة والوسيمين. فيما مّر بقربه     

 الذي اتى ليمسحه. يكون هذامظهر، ففّكر أن بالّتأكيد. ثّم جاء شاب آخر حسن ال

ي قد رفضته. ألّنه ليس كما ينظر اإلنسان. ألّن اإلنسان ينظر  تنظر إلى منظره وطول قامته ألنّ لكن الّرّب قال له، "ال    

 إلى العينين وأّما الّرّب فينظر إلى القلب".

 ل صموئيل يّسى، "الّرّب لم يختر هؤالء، هل كملوا الغلمان".فسأ    

 قي بعد الّصغير وهوذا يرعى الغنم".قال يّسى، "ب    

 قال صموئيل، "أرسل وآت به. ألّننا ال نجلس حّتى يأتي إلى ههنا".    

وأخذ نادوا على داود ليعود من الحقول. عندما رآه صموئيل، أعلمه الّرّب، "ق م وامسحه ألّن هذا هو". قام صموئيل     

صار روح هللا مع داود منذ ذاك اليوم. كان داود بعد  ف رائيل المقبل.قرن الّدهن ومسح داود في وسط إخوته ليكون ملك إس

ح أّنه كان ال يزال في سن المراهقة. كان حسن لقوّية التي عند أخوته. من األرجغالًما صغيًرا ولم يكن عنده البنية ا

 ا ينظر إلى الّسماء ويفّكر بالّرّب.عندم ،فاتحة اللون. كان يحّب رعاية الغنم، خاّصة في الليل اعيونً له المظهر متوّرًدا و

 كان داود يحّب الموسيقى ويعزف على العود.

مع أّن صموئيل قد مسح داود ليكون ملك إسرائيل، سيكون بعض الوقت قبل أن يأخذ داود العرش. على داود أن     

 ينتظر حّتى ينزع الّرّب الملك شاول عن العرش. 

أخذ منه. كان قطيعه وتعلى كان على داود أن يحرس لئال تتهّجم الحيوانات المفترسة رعاية الغنم ليس بالعمل الجبان.     

ا ولديها الكثير من األعداء تريد التهامها. فهي  على الّدوام. عليهعليه أن يبقى ساهَرا  فالخراف هي حيوانات ضعيفة جّدً

في تلك األّيام. لم يكن لديهم بواريد. إن كان معك راعيها. أصبح داود متمّرًسا بالمقالع. تمّرس ليكون دقيًقا تعتمد على 

سكيًنا، فهذا يعني أّن عليك أن تقترب من الحيوان لتقتله. إّنما المقالع فيمكن أن يقتل تماًما كالبندقّية، إن عرفت كيف 

الّسرعة  تستعمله. لذلك، تحتاج أن تضع حجًرا في قطعة قماش، وتلّوح به فوق رأسك لعّدة مّرات، إلى أن تصل إلى

تطلّب ذلك ي طرف واحد من القماش، فيضرب الحجر تماًما كما يضرب الّرصاص.المطلوبة، فتعّين جّيًدا الهدف، ثّم تفلت 

هذا يمكن أن عندما تحاول قتل أسد على وشك الهجوم على قطيعك، لن تريد أن تجازف وتخطئ. ف الكثير من التمّرس.

 حياتك. يكلّفّك

لمحاربة  ن على جهة من التلّ العدّو. كان الفلسطينّيون مجتمعي في جيش إسرائيل لمحاربةكان كّل أخوة داود     

عمالًقا،  الوادي من تحتهم. خرج من بين الفلسطينّيين رجألً كان على الجهة الثانية من التّل، و اإلسرائيلّيين المجموعين

وذة تحمي له رأسه. كان هناك رجالً حّتى يمشي ثالثة أمتار! كان يلبس درًعا يغّطي تقريًبا كّل جسده، وخ أطول من

، وكان يحمل سيًفا ثقيالً يزن وحده مئة وثالثين كيلوغرام بدا الجندي كأّنه ال ي قهر. كان درعه حامالً واق لحمايته. أمامه،

 ضخًما. ما أن رأوه، تراجع اإلسرائيلّيون بخطوة عمالقة إلى الوراء.

ليات صرخ     بيد لشاول. اختاروا ألنفسكم رجالً عخرجون لتصطفّوا للحرب. أما أنا الفلسطينّي وأنتم لماذا تالعمالق، " ج 

ا. وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيًدا ن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدً ولينزل إلّي. فإن قدر أ

 وتخدموننا... أعطوني رجالً فنتحارب مًعا". 

ليات. لم يتطّوع الغير ، من حّتى لو جاءوا بدّزينة جنود فهم ن.يلّييارتجف كّل الجنود اإلسرائ     ممكن أن يتغلّبوا على ج 

ليات صار وأحد لمحاربة الفلسطينّي.  ليات يستهزئ بهم يوًما بعد يوم، ويتحّداهم منادًيا إلسرائيلّي واحد قوّي. ضحك ج  ج 

بالذي سيتحّداه ويقاتل ضّده.  لمّدة أربعين يوًما، وي طالبوالجيش الفلسطينّي وسخروا من أعدائهم. فكان يخرج كّل يوم 

 ه.تقاتليريد ملكن كّل يوم كان اإلسرائيلّيون يخافون أكثر. لم يكن أحًدا 
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ليات. بقال يّسى البنه األصغر، داود، أن يأخذ بعض األكل ألخوته الذين هم في جيش شاول. لم يسمعوا      وضع أخبار ج 

وراح يبحث عن أخوته الثالثة. عندما وصل إلى المخّيم، سمع الّصراخ  ،على ظهر حماره المؤونةراض واألغداود 

ليات  يقول أن يجدوا له رجالً واحًدا شجاًعا يقاتله.هو إلى اإلسرائيلّيين، و والّتهديدات التي كان يتوّجه بها ج 

ا. قهذا سأل داود عّمن يكون     ليات وكيف يتحّداهم يومّيً  أّن الملك شاول وعد أن ي عطي الذي وا لداودال. فأخبروه عن ج 

ليات، ثروات عديدة، باإلضافة إلى  ليحارب  ،كفايةبما فيه الابنته للّزواج. لكن لم يوجد بعد أحد شجاع يقاتل ويتغلّب على ج 

 العمالق.

يستطيعون أن هم  معهم واهللفأن يتحّدى جند هللا الحّي! من يعتقد أّنه هو؟  كيف يمكن لهذا الفلسطينيّ  غضب داود.    

 يغلبوه. سيقاتله داود بنفسه!

"لماذا نزلت وعلى من تركت تلك  ه.ال يعلم بماذا يوّرط نفسه في القاه أخوته وقالوا له أن يعود إلى البيت، ألّنه    

 الغنيمات القليلة في البّرّية".

لياتت لكن عندما سمع بعض الجنود أّن داود     ن تطّوع أخبروا الملك شاول بذلك. كان هو أّول مو راحوا ،طّوع ليقاتل ج 

شاول إن كان متأكًدا  سأله أن يخرج ويحارب. خبرة، على األقّل، لديهم شخص مستعدّ للقتال. حّتى ولو كان شاّبًا عديم ال

 من أّنه يستطيع أن يواجهه.

سد والّدّب جميًعا... لقطيع... قتل عبدك األخذ شاة من اأجابه داود، "كان عبدك يرعى ألبيه غنًما فجاء أسد مع دّب وأ    

". وهذا الفلسطينّي األغلف يكون كواحد منهما ألّنه قد عّير صفوف هللا الحّي... الّرّب... هو ينقذني من يد هذا الفلسطينيّ 

 لم يكن داود خائًفا.

من رجاله أن يضعوا الّدرع على داود  آخر، قّرر شاول أن يدعه يقاتل. طلب امتطّوعً  ،بالّتأكيدهناك بما أّنه لم يكن     

أن أمشي بهذه ألّني لم أجّربها". فنزعوا الّدرع  ربسبب ثقل الّدرع. "ال أقد أن يمشي ويجّهزوه للقتال. إّنما لم يستطع داود

 .التي بحوزته عنه. وذهب داود إلى جدول قريب واختار خمسة حجارة ملساء ووضعها في جعبة الّراعي

ليات      ، مع حامل الّدرع أمامه، وصار يتحّدى ويسخر. ثّم رأى داود، غالم صغير دون ّرة بعدالتّل بكّل ثقة منزل ج 

ليات الجّبار. هذا سخيف! درع حّتى، آتًيا من أعلى التّل. أحسّ   باإلهانة بإرسالهم فتى كهذا لهزمه، هو ج 

ليات ألعلّي أنا كلب حّتى أّنك تأتي إلّي بعصي"."     توّجه إليه بغضب  أّن داود لن يتراجع أو يهرب خائًفا، عندما رأى ج 

 وتحدِّ كبير وقال له، "تعال إلّي فأعطي لحمك لطيور الّسماء ووحوش البّرّية".

لم يخف داود من تهديدات العمالق. "أنت تأتي إلّي بسيف وبرمح وبترس. وأنا آتي إليك باسم رّب الجنود إله صفوف     

هذا اليوم يحبسك الّرّب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. وأعطي جثث جيش الفلسطينّيين هذا اليوم  .إسرائيل الذين عّيرتهم

لطيور الّسماء وحيوانات األرض فتعلم كّل األرض أّنه يوجد إله إسرائيل. وتعلم هذه الجماعة كلّها أّنه ليس بسيف وال 

 برمح يخلّص الّرّب ألّن الحرب للّرّب وهو يدفعكم ليدنا".

لّوحه فوق رأسه بسرعة أكثر فأكثر، ثّم ترك الحجر يطير، ثم ركض داود نحو العمالق، ومعه المقالع في يده.     

 انتهت المعركة بسرعة. وكان سكون. ا صوًتا عظيًما.ووقع على األرض محدثً وأصاب العمالق على جبهته، فمات فوًرا. 

، بما أّنه ال يملك سيًفا لنفسه، وقطع فيه أخذ سيف العمالقيه، وبما أّن الجند من الجهتين كانوا مصدومين. أسرع داود إل

وكان هتاف مدّوي من التّل حيث كان اإلسرائيلّيون يشاهدون. عندما رأى الفلسطينّيون أّن بطلهم قد مات،  ًجليات. رأس

 الذوا بالفرار. طاردهم اإلسرائيلّيون وتغلّبوا عليهم ذاك اليوم.

 

 

 أسئلة حول القّصة:
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ليات؟ كم درعً  .9  كان يحمل داود؟ اأّي سالح استخدم داود ضّد ج 

ليات بالحجر؟ أين أصاب داود .11  ج 

 س العمالق؟سيف من استخدم داود ليقطع رأ .11
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 الفصل الّرابع عشر

 إيلّيا

 

 
 ٢٥ـ ١٩وأخبار األّيام الّثاني   الملوك الّثاني ـ ـ ٢٢ -١٧تجد هذه القّصة في الملوك األّول 

 

ا، إّنما األكثر كراهة  كان متزّوًجا وعاًما.  ٢٢ملك فوق إسرائيل لمّدة فقد ب. بينهم كان أخآكان ملوك إسرائيل كرهون جّدً

ا اّريرة جمن ملكة ش ا تدعى إيزابل. قادا سوّيً ا من أخآإلسرائيلّيين إلى عبادة بعل. كان الّرّب غاضبً ّدً  ب.ا جّدً

 

سرائيل الذي وقفت أمامه إّنه ال يكون له إإ ، "حي  هو الّربّ ويقول له بيوصل رسالة إلى أخآّيه إيلّيا أن قال الّرّب لنب    

يذهب يختبئ، ون ألي". فكان جفاف كثير وماتت كّل المحاصيل. قال الّرّب إليلّيا طّل وال مطر في هذه الّسنين إال عند قو

إلى نهر معّين ويبقى هناك، وهو سيعتني به. هناك، كانت الغربان تأتيه بالخبز واللحم في الّصباح والمساء، وكان إيلّيا 

 تهتّم به.وهي سأن يذهب إلى بيت امرأة أرملة، لكن بعد فترة، حّتى الّنهر قد جّف. قال الّرّب إليلّيا يشرب من الّنهر. 

ثّم سألها  ببعض منه. ه. طلب منها ماء ليشرب، فذهبت بلطف وأتترملة، كانت تجمع عيدانعندما رأى إيلّيا المرأة األ    

تصنع آخر إيلّيا ببعض الخبز. قالت له أّن لديها حفنة من الطحين الباقي والقليل من الّزيت، وأّنها كانت على وشك أن 

ّب الرّ  ، إلى أن يرسللن ينقص الطحين والّزيت من عندهاف  تقلق،ثّم سيموتان. قال لها إيلّيا أاّل  قوت لها والبنها، ومن

ا، لبقّية زمن الجفاف، سيكون لألرملة وابنها الكثير من األكل. لم ينفذ الطحين والّزيت المطر من جديد على األرض. إذً 

 نت األرملة تطبخ وتهتّم بإيلّيا.. فكاامهما استخدمت منهم

بن األرملة ومات. حزنت األرملة كثيًرا. حمل إيلّيا الولد بين يديه وأخذه إلى غرفته في الّطابق ثّم في يوم، مرض ا    

اش ع الولد يعيش. سمع الّرّب صالة إيلّيا وعتمّدد إيلّيا على الولد ثالث مّرات، وصرخ للّرّب ليدَ العلوي. وصلّى للّرّب. 

 الولد مجّدًدا. فرحت أّمه كثيًرا وشكرته.

 

 أنبياء بعل

ب وهو سيجعل المطر ينزل من جديد على من إيلّيا أن يرجع إلى أخآ بعد ثالث سنوات جفاف على األرض، طلب الّربّ 

 عندما رأى الملك أخآب إيلّيا قال له، "أأنت هو مكّدر إسرائيل". األرض.

ّي رائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الّرّب وبسيرك وراء البعليم. فاآلن أرسل واجمع إلأجابه إيلّيا، "لم ا كّدر إس    

 ة الذين يأكلون على مائدةنبياء البعل أربع المئة والخمسين وأنبياء الّسواري أربع المئكّل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأ

األوثان واآللهة الخطأ  هم ن عبادة نمرود وسميراميس.الواقع، مإيزابل". كان بعل والّسواري )تماثيل من خشب( هم في 

ألخآب أن يأتي بكّل أنبيائه إلى جبل أيًضا. قال إيلّيا  ين يعبدونهاالتي كان يعبدها أخآب وإيزابل ويجعلون اإلسرائيليّ 

 كرمل مع أبناء إسرائيل.ال

جون بين الفرقتين. إن كان الّرّب هو هللا فاتبعوه وإن "حّتى متى تعرعندما اجتمعوا كلّهم، قال إيلّيا إلى اإلسرائيلّيين،     

 فسكت ابناء إسرائيل. كان بعل فاتبعوه".

ا للّرّب وحدي وأنبياء البعل أربع مئة وخمسين رجالً. فليعطونا ثورين فيختاروا ألنفسهم ثوًرا      قال إيلّيا، "أنا بقيت نبّيً

على الحطب ولكن ال أضع  وأنا أقرب الثور اآلخر وأجعله ناًرا واحًدا ويقّطعوه ويضعوه على الحطب ولكن ال يضعوا

آلهتكم وأنا أدعو باسم الّرّب. واإلله الذي يجيب بنار هو هللا". وافق جميع الّشعب على أّنها فكرة م ناًرا. ثّم تدعون باس

 جّيدة.

"يا بعل قائلين،  باح إلى الّظهرمن الصّ  إلههمعلى وضعوه على المذبح. وصاروا ينادون ع أنبياء بعل ثورهم وقطّ     

 يلحظهم إلههم. ، مقّطعين أنفسهم بالّسكاكين، عسىأجبنا". فلم يكن من جواب. رقصوا حول المذبح

أو في سفر أو لعلّه نائم )أي في الحّمام( سخر منهم إيلّيا، "ادعوا بصوت عال ألّنه إله. لعلّه مستغرق أو في خلوة     

 .حقيقيّ  ههم ليس إلهألّن إل .كّل شيء، لكن لم يكن من جوابجّرب األنبياء  فيتنّبه".

أخذ  ه لم يقّدم أحد ذبائح عليه منذ سنين عديدة.قال إيلّيا للّشعب أن يقترب. فرّمم مذبح الّرّب الذي كان مهّدًما، بما أنّ     

رّتب الحطب، قّطع الثور  وأصلح المذبح. من ثّم حفر قناة حول المذبح. ،، حسب عدد أسباط إسرائيلحجر ١٢إيلّيا 



54 
 

". قال لهم أن يفعلوا ذلك لحطبوقال، "امألوا أربع جّرات ماء وصّبوا على المحرقة وعلى ا ،ووضعه على الحطب

 مّرتين ثّم ثالث مّرات. جرى الماء فوق المذبح والحطب وامتألت القنات.

ا لمذبح. فإّنه مبلّل أصعب اآلن. ال يمكن أن يحرق الّنار اصار فّكر الّشعب أّن األمر       بالماء.كلّيً

نت الّرّب اإلله وأّنك أنت حّولت قلوبهم ي ليعلم هذا الّشعب أّنك أثّم صلّى إيلّيا إلى الّرّب، "استجبني يا رّب استجبن    

ر كانت الّنابهم. رجوًعا". فسقطت عندها نار الّرّب وأحرقت المحرقة، والحطب، والحجارة وحّتى الّتراب الذي يحيط 

ا، فأح  رقت كّل الماء الذي في القناة.حامية جّدً

 وسقطوا على وجوههم إلى األرض. وصرخوا، "الّرّب هو هللا الّرّب هو هللا".بالّذهول اإلسرائيلّيون  أصيب    

 نبياء البعل وال يفلت منهم رجل". فأمسكوهم وقتلوهم كلّهم.قال لهم إيلّيا، "أمسكوا أ    

 

 مطر أخيًراجاء ال

رض. ذهب أمطرت منذ زمن على األ ستمطر قريًبا. فهي لم تكن قد هاألنّ  ،األفضل له أن يذهب ه منقال إيلّيا ألخآب أنّ  ثمّ 

 إيلّيا إلى جبل الكرمل ليصلّي.

      هلل لكي تمطر. ثّم قال لخادمه، "إصعد تطلّع نحو البحر". رض وصلّىلى األسجد ع    

 راح الخادم وعاد، "ال شيء".    

 قال إيلّيا، "إرجع سبع مّرات".    

لجواب الذي ينتظره. وقال، "هوذا غيمة صغيرة قدر إنسان طالعة من البحر". علم إيلّيا أّن هذا هو ا خادمه أخيًرا، عاد    

قال لخادمه أن يقول ألخآب أن يسرع ويذهب بعربته قبل أن ت مطر كثيًرا لئال يغرق في الوحل. مع أّن الغيمة كانت 

ا، كان إليلّيا إيمان أّن الّرّب صغيرة  ت سوداء وبدأت ّية. من المؤّكد أّن الّسماء صارأن يرسل عاصفة قو على وشكهو جّدً

كان الّرّب مع إيلّيا الذي لم يكن معه حصان أو عربة.  .أسرع ما يمكنه في عربته إلى قصرهعاد أخآب بفتبرق وترعد. 

كان يعلم أّن إيلّيا كان يمشي على أقدامه. كيف يعقل . ما أذهل أخآب بالّتأكيد. جعل الّرّب إيلّيا أن يسبق أخآب إلى القصرف

 أن يسبقه؟

 

 إيزابل تحاول قتل إيلّيا

ل قد ق تلوا. صرخت عندما عادوا إل القصر، أخبر أخآب إيزابل بكّل ما حصل. اغتاظت إيزابل من أّن أنبياءها لبع

يدعه ل وصلّى بحياته. فّر إلى البّرّية وجلس تحت شجرة. ب إيلّيا لينجوَ هرف يلّيا على الفور.قتل إوغضبت وأمرت أن ي  

كان مثبط العزيمة. غفا تحت الّشجرة حّتى جاءه مالك وأيقظه من الّنوم. "ق م وك ل". وكان بقربه الّرّب يموت فحسب. 

 ٤٥ة ثانية. بعد هذا، بقي مرّ أفاقه المالك وأطعمه  اء. فأكل وشرب واستلقى ثانية. بعد نوم طويل،كعكة طازجة وكوب م

إيلّيا الّرّب أّنه مثبط  اه القّوة، وإال لكان مات. أخبرأعطقد ّن الّرّب فيه، إشّك  و شرب. مّما الليلة، من دون أكل أ ٤٥و يوم

 الوحيد الذي أطاعه. هو عر أّنهألّنه ش

 

 نابوت

ب نابوت وطلب أن يشتري األرض منه. أجاب بجانب قصر أخآب وإيزابل. كلّم أخآ اكان رجل اسمه نابوت لديه كرمً 

الموضوع. فقد أراد األرض فعالً ليعمل فيها  نابوت، "حاشا لي من قبل الّرّب أن أعطيك ميراث آبائي". غضب أخآب من

 بستاًنا له. فحرد وعبس لبقّية الّنهار. واضطجع على فراشه ورفض أن يأكل.

ب قلبك. أنا أعطيك كرم م على إسرائيل. ق م كل خبًزا وليطأنت اآلن تحكعندما عرفت إيزابل سبب حزنه، قالت له، "أ    

يب عن نابوت. وبسبب األكاذيب، نابوت اليزراعيلّي". خّططت إيزابل ضّد نابوت، وطلبت من رجلين أن يخبرا أكاذ

طيك إّياه بفّضة ألّن الذي أبى أن يع آب، "ق م رث كرم نابوت اليزراعيليّ ق بض على نابوت وتّم قتله. قالت إيزابل ألخ

ا بل هو ميت". راح أخآب فرًحا واستملك األرض. هل يمكنك أن تذكر الوصايا التي نقدها أخآب وإيزابل؟  نابوت ليس حّيً

قال الّرّب إليلّيا أن يواجه أخآب في كرم نابوت. عندما رأى أخآب إيلّيا، وقف في بستانه وقال، "هل وجدتني يا     

 عدّوي".

ا وأبيد نسلك". فقال له أّنه ّيا، "قال إيل     قد وجدتك ألّنك قد بعت نفسك لعمل الشّر في عينّي الّرّب. هأنذا أجلب عليك شّرً

 أيًضا ولن يكونوا ملوًكا على إسرائيل. اأبناءهمسيموت  ، واوإيزابل شّر ميتة بسبب خطاياهم سيموت هو

 

 



55 
 

 أخآب يتوب

الخيش هو رمز  ارتداء أمام الّرّب. ولبس الخيش واّتضعله إيلّيا. فتاب عندما سمع أخآب هذا الكالم، صّدق ما قاله 

 لتواضع.ل

ا، سامحه الّرّب ورحمه. قا     اّتضع أمامي ال أجلب الّشّر في أّيامه  ل إليلّيا، "من أجل أّنه قدمع أّن أخآب كان فاسًدا جّدً

ريد أن يحرم ملوكّية إسرائيل من بيت أخآب، لكّنه سيقوم بذلك كان ال يزال الّرّب ي أجلب الّشّر على بيته". بل في أّيام ابنه

 بعد أن يموت أخآب. عندما نتوب عن خطايانا، هللا يرحمنا.

 لكن توبة أخآب لم تدم طويالً. فقد عاد بعد فترة، إلى أساليبه الفاسدة والّشّريرة.    

 

 موت أخآب وإيزابل

األنبياء عن  أرادا أن يسأالوذا، وأخآب، ملك إسرائيل، حرًبا ضّد سوريا. مّرت ثالثة أعوام. ثّم أقام يهوشافاط، ملك يه

  بعد نبّي للّرّب فنسأل منه".  قال يهوشافاط، "أما يوجد هناالحرب، ف

ا، وهو ميخا".      قال أخآب، "إّنه يوجد بعد واحد لسؤال الّرّب به ولكّني أبغضه ألّنه ال يتنّبأ علّي خيًرا بل شّرً

 بميخا. إليه يهوشافاط، "ال يقل الملك هكذا". وطلب أن يأتوا فوّبخه    

أتى ميخا ووقف أمام الملكين، فسأاله إن كانوا يذهبون للحرب ضّد سوريا. فقال لهم ميخا أن يذهبوا. فهم سيربحون     

 الحرب إّنما أخآب سيقتل.

 سجنه إلى أن يرجع.صرخ أخآب بسخط، "أما قلت لك إّنه ال يتنّبأ علّي خيًرا"، وأمر ب    

 قال ميخا، "إن رجعت بسالم فلم يتكلّم الّرّب بي".    

فّكر وعلى أّنه الملك. لبس درًعا للحماية.  ذهب يهوشافاط وأخآب لمحاربة سوريا. تنّكر أخآب لئال يتعّرف عليه العدوّ     

  ا، لكن لفترة قصيرة فقط.بنه ملكً بين أوصال درعه. أصبح ا ،في صدره بسهم أحدهم أصابه مان. لكنأّنه بأ

ماذا  .ق تل كّل أبنائه الّسبعين قتل عائلته ولن يستمّروا في الملوكّية على إسرائيل.هل تذكر ما قال الّرّب ألخآب؟ ست      

 قتلت أيًضا، وتّم رميها من نافذة قصرها، ولحس الكالب دمها.حدث للملكة الّشّريرة؟ 

 

 يهوشافاطلالّرّب يحارب 

ب بقليل، جاء جيش عظيم ليحارب يهوشافاط، ملك يهوذا. عندما سمع يهوشافاط بالخبر، جمع اليهود ليأتوا بعد موت أخآ

 لوه الحماية.ويسأأمام الّرّب ويصوموا ويصلّوا 

"يا رّب إله آبائنا أما أنت هو هللا في الّسماء  اليهود وأورشليم في بيت الّرّب وقال، في وسط جماعةثّم وقف يهوشافاط     

وأنت المتسلّط على جميع ممالك األمم وبيدك قّوة وجبروت وليس من يقف معك... يا إلهنا أما تقضي عليهم ألّنه ليس فينا 

ن نحوك أعيننا". فكان يهوشافاط ويهوذا مّتضعين علينا ونحن ال نعرف ماذا نعمل ولكهذا الجمهور الكثير اآلتي  مقّوة أما

ا أمام هللا. كان  أّن الّرّب هو الوحيد الذي يستطيع أن يخلّصهم من جيش كبير كهذا. وا على علمكلّّيً

ثّم كان روح الّرّب على أحد األنبياء الذين كانوا هناك وتكلّم، "ال تخافوا وال ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير ألّن     

ص الّرّب معكم يا يهوذا وأورشليم. ال الحرب ليست لكم بل هلل... ليس عليكم أن تحاربوا في هذه. قفوا اثبتوا وانظروا خال

 وال ترتاعوا. غًدا اخرجوا للقائهم والّرّب معكم". اتخافو

رأسه إلى األرض، ومعه كّل يهوذا ساجدين وشاكرين أمام الّرّب. فغّنوا وسّبحوا الّرّب وابتهجوا ألّنه قد  حنا يهوشافاط    

 سمع صلواتهم.

ّنهم كانوا يثقون بالّرّب. قادمين، لك حصنتهم الهادرة على األرض. سمعهم يهوذامع أ رب الجيش بسرعة من يهوذا،تاق    

اآلخر. عندما وصل  بعضهم البعض، وبدأ الواحد يقتل قبل أن يصل العدّو على محاذات يهوذا، انقلب جنوده فجأة علىو

عندما ليأخذوا غنيمة العدّو. تفاجأوا  يهوشافاط وشعبه يع مقتوالً! لم ينج أحد منهم. جاءيهوذا إلى ساحة القتال كان الجم

 ها حّتى.يمة من المعركة التي لم يقاتلوا في. احتاجوا لثالثة أّيام ليحملوا الغنهب والمجوهرات الثمينة عليهرأوا الذ

 

 إيلّيا أليشعيقابل 

حرث كرمه. ألقى إيلّيا ثوبه على فقابل إيلّيا أليشع الذي كان يعمله قد انتهى. قد حان الوقت ليرتاح.  قال الّرّب إليلّيا أنّ 

 لحق أليشع بإيلّيا. انتظر القّصة التالية لتعرف ماذا حدث ألليشع!وأليشع، كعالمة على أّن أليشع سيأخذ منصبه كنبّي هللا. 
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 الفصل الخامس عشر

 أليشع

 

 
 .٢ـ الملوك الّثاني ١٩ملوك األّول تجد هذه القّصة في ال

 

أليشع مكانه كنبّي في ويأخذ عندما انتهى عمل إيلّيا، قال له الّرّب أّنه سيؤخذ بعيًدا وي ترك ليعيش بقّية حياته بسالم. 

 إسرائيل.

اإيلّيا، أليشع      لّيا، "أمكث هنا ، علموا أّنه الوقت ليأخذ الّرّب إيلّيا. لم يرَض أليشع أن يتركه. قال إيامعهم وخمسون نبّيً

حًقا، قال له إيلّيا، "يا أليشع أمكث هنا ألّن الّرّب قد ال أن يتركه. رفض أليشع لكنرسلني إلى بيت إيل". ألّن الّرّب قد أ

 أليشع بقربه.لكن أيًضا، بقي  رسلني إلى أريحا".أ

 سال أحد األنبياء أليشع، "أتعلم أّنه اليوم يأخذ الّرّب سّيدك من على رأسك".    

 كان يلحق بإيلّيا إلى كّل مكان.فيقه سيفارقه. شع حزيًنا ألّن صدأجابهم أليشع، "نعم إّني أعلم فاصمتوا". كان ألي    

ا الماء به، فانفلقت المياه، وقطع لّف إيلّيا رداءه وضرب األردّن. إلى نهر وصال فيما كان الّرجالن ذاهبان إلى أريحا،    

 ر من الكتاب المقّدس؟تذكر أين انفلقت الماء في موقع آخالّنهر على أرض جافّة. هل 

لك طلب ماذا أفعل فقط أليشع تبعه. سأله إيلّيا، "أ نبياء الخمسون الذين كانوا معهم، في الجهة األخرى من الّنهر.بقي األ    

 خذ منك".قبل أن أؤ

 فقال أليشع، " ليكن نصيب اثنين من روحك علّي".    

"صّعبت الّسؤال". علم إيلّيا أّنه ال يمكن أن يحصل على طلبه. فهذا يعود إلى الّرّب. قال، "إن رأيتني أؤخذ منك يكون     

 لك كذلك. وإال فال يكون".

ة. ركض خذ إيلّيا بخفّ من نار، وا   هرت فجأة عربة من نار مع خيلن، ظوقت. فيما كان الّرجالن يمشياأخيًرا، حان ال    

 ،عدصديقه ب يرحل وهو يعلم أّنه لن يرَ بي مركبة إسرائيل وفرسانها". كان حزيًنا ألليشع أن يراه أليشع خلفه. "يا أبي يا أ

أن يكون له نصيب اثنين من روح  ـ هيذهب! هذا يعني أّن الّرّب سيعطيه ما طلب بالفعل الملكوت. رآه أليشع مجيء قبل

 إيلّيا.

 .داءضرب الماء بالرّ وأخذ أليشع رداء إيلّيا وراح ووقف عند حافّة نهر األردن. قال أليشع، "أين هو الّرّب إله إيلّيا".     

 ا عّدة مّرات، هو اآلن معه.هة الّثانية. كان أليشع متأّكًدا اآلن أّن الّرّب الذي ساعد إيليّ ت المياه له ليقطع الّنهر إلى الجانفلقف

الذين كانوا في الجهة األخرى من الّنهر، نحو أليشع، وقالوا له، " هوذا عبيدك خمسون رجالً  ركض الخمسون نبيّ     

لئال يكون قد حمله روح الّرّب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد  هبون ويفّتشون على سّيدكيذذوو بأس فدعهم 

ا، جال أصّروا. فقال لهم أليشع أخيرً لكن الرّ  من المؤّكد أّن الّرّب سيهتّم به.أخذه، وقد ّن الّرّب األودية". علم أليشع أ

 .أحًدا يجده "أرسلوا". علم أليشع أّن الّرّب قد خّبأ إيلّيا، ولم يكن يشاء أن

 وه.لم يجد موقالوا ألليشع أّنه ،استسلموا ريخلمّدة ثالثة أّيام. في األ بحث الخمسون رجل    

 فقال أليشع، "أما قلت لكم ال تذهبوا".    

 

 المياه الّرديئة

 ، " هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سّيدي وأّما المياه فردّية واألرض مجدبةلى أريحا. قال له رجال المدينةجاء أليشع إ

 ".)جافّة(

ّنبع ورمى الملح في الماء. وقال هب إلى الائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملًحا". جاؤوه بالملح. فذقال لهم أليشع، "    

ليشع، "هكذا قال الّرّب قد أبرأت هذه المياه". وأصبحت المياه جّيدة من ذاك الوقت وصاعًدا. كان أليشع محقًّا في إعطاء أ

اثنين من قوى شخصّية. فهو لم يطلب من إيلّيا قوى "سحرّية". فقد طلب نصيب  ةالفضل للّرّب. كان يعلم أّنه ال يملك أيّ 

 عليه. كان يعلم أّن الّسلطة والعجائب كانت من الّرّب.روح الّرّب 
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 األوالد الذين سخروا من نبّي الّربّ 

رع". قائلين، "إصعد يا أقرع. إصعد يا أقإلى بيت إيل، ركض بعض الّصبيان نحوه وسخروا منه  أليشع عندما ذهب

 قاسين.. رقصوا حوله ساخرين منه. كانوا مزعجين وفصاروا يصرخون ويضحكون عليه وهم ينادونه باألقرع

 استدار أليشع ولعنهم باسم الّرّب. فخرجت دّبتان من الغابة ونهشت وافترست اثنين وأربعين ولًدا منهم.     

رم دائًما من خّدامه. ك تبت هذه القّصة أمثولة لنا، لنتنّبه ونحت مع أحد يريد أن يسخر أو يهزأ من واحدالّرّب ال يتساهل     

. هل في فترة حكم العرش األبيض العظيم، الممّثل باليوم األخير العظيم من األموات سيقوم هؤالء األوالدالّرّب وممّثليه. 

ّجلت هذه القّصة كأمثولة مهّمة. يجب أن نحترم دائًما ونجّل الذين وضعهم الّرّب ندها؟ س  تعتقد أّنهم سيكّنون إحتراًما أكثر ع

  طة.في موضع الّسل

 

 الّرّب يخلّص إسرائيل ويهوذا

أنزل تمثال بعل الذي صنعه أبوه أخآب،  ًرا في عينّي الّرّب. مع ذلك،كان شّري صبح ابنه يهورام ملًكا.بعد موت أخآب، أ

بعام،لكّنه استمّر بخطايا  ألخرى. أّيام هللا المقّدسة ا ،لم يحفظ كذلك عن الّسبت. والذي ايحفظ يوم األحد عوضً الذي كان  ير 

ا بالّنسبة للّرّب.  كانت هذه خطايا خطيرة جّدً

جاء ملك موآب ضّد يهورام، ملك إسرائيل. راح يهورام إلى يهوشافاط، ملك يهوذا، وإلى ملك أدوم، ليساعداه ّضد     

ماء للجيش أو  . تجّهزت الجيوش الثالثة لمحاربة الموآبّيين، لكن بعد سبعة أّيام، نفذ منهم الماء. لم يكن منالموآبّيين

 لحيواناتهم.

 رسلوا وراء أليشع.نبّي للّرّب فنسأل الّرّب به". فأليس هنا قال يهوشافاط، ملك يهوذا، "أ    

نبياء أبيك وإلى أنبياء أّمك... لوال أّني رافع وجه ذهب إلى أعندما جاء أليشع ورأى يهورام قال له، "ما لي ولك. إ    

م الّرّب، لكّنه ليشع أن يتعامل مع يهورام ألّنه شّرير أماظر إليك وأراك". لم يكن يريد أأن يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت

 اعدهم كرمى ليهوشافاط.رضي أن يس

 

 الماء التي خدعت الموآبّيين

كم. قال لهم أليشع، "هكذا قال الّرّب، ال ترون ريًحا وال ترون مطًرا وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائم

. فتضربون كّل مدينة محّصنة وكّل مدينة مختارة وتقطعون كّل شجرة وهذا يسير في عينّي الّرّب فيدفع موآب إلى أيديكم

 طّيبة وتطّمون جميع عيون الماء وت فسدون كّل حقلة جّيدة بالحجارة".

الخنادق بالماء المنعش. شرب  مأل الّرّب كلّ  ي كّل مكان. وفي الّصباح الّتالي،فحفر اإلسرائيلّيون الخنادق ف    

عندما نظر الموآبّيون إلى الّشمس المتأللئة على وجه الماء، اعتقدوا أّنه دماء! )بما  اإلسرائيلّيون وأعطوا ماء لحيواناتهم.

 أّنها لم تمطر(. جعلها الّرّب تظهر باللون األحمر. "هذا دم. قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعًضا. واآلن فإلى الّنهب

لّنهب يعني أن يستولي الواحد على ممتلكات اآلخر. كان هذا يحصل عادة في الحروب. بعد أن يقتل العدّو أو ايا موآب". 

 الّرابح أو يأخذ ممتلكاته. فاآلن اعتقد الموآبّيون أّنهم يستطيعون أن يذهبوا وينهبوا بكّل سهولة اإلسرائيلّيين. هيؤسر، ينهب

اى ملك موآب أّنه يخسر الحرب، روا إلى المخّيم. فقد قام اإلسرائيلّيون وهجموا عليهم. عندما لكّنهم ذهلوا عندما جاء    

آبّيين أليدي سلّم الّرّب المو أخذ ابنه البكر وقّدمه ذبيحة محرقة إللههم. هذا يظهر كم كان الموآبّيون شّريرون حقًّا.

 طاع اإلسرائيلّيون أن "ينهبوا" الموآبّيين بالمقابل.استو. اك اليوم. جعلهم يرون الماء دمً اإلسرائيلّيين في ذل

 

 األرملة

. فأتى المرابي جاءت أرملة وتوّسلت أليشع ليرحمها. "إّن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أّن عبدك كان يخاف الّربّ 

 ليأخذ ولَدّي له عبدين". 

 ليشع، "ماذا أصنع لك. أخبريني ماذا لك في البيت".سالها أ    

ة، "ليس لجاريتك شيء في البيت إال دهنة زيت". كانت فقيرة وكّل ما بقي لها، هو القليل من الّزيت الذي بت المرأأجا    

 كاد يفرغ.

 قال لها أليشع، "اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة. ال تقلّلي".    

ر قالت له أّنه لم يعد يخكانو قد امتألوا بالّزيت. في األ تت بهم إلى البيت،. عندما أذهبت واستعارت كّل أنواع األوعية   

 لديها أوعية.
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فكان هذا كافًيا لتدفع به ديونها ويبقى  ما بقي".في دينك وعيشي أنت وبنوك بيت وأوفقال لها أليشع، "اذهبي بيعي الزّ     

 لها وألبنائها ما يكفيها لمّدة طويلة.

 

 لمرأة الشونمّيةا

سألت زوجها، "قد  ليأكل مع عائلتها ويبيت عندهم. دائًما، تدعوه امرأة لطيفة شع إلى شونم، كانتلّما كان يذهب أليك

وخواًنا وكرسّيًا  ونضع له هناك سريًرا علمت أّنه رجل هللا مقّدس الذي يمّر علينا دائًما. فلنعمل علّية على الحائط صغيرة

ا. يها". فصنعوا له غرفةومنارة حّتى إذا جاء إلينا يميل إل  جميلة مع كّل احتياجاتها. كان أليشع مسروًرا جّدً

هوذا قد انزعجت بسببنا كّل هذا اإلنزعاج. ، "المرأة ويقول لها نادى أليشع خادمه، جحزي، وقال له أن يدع   في يوم،    

 فماذا ي صنع لك".

 إن أصبح لها ولد. فّكر أليشع أّنها فكرة عظيمة.  تسّر حقًّاس"، فلها قد شاخج  قال جحزي، "ليس لها ابن ورَ     

في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابًنا". صدمت المرأة وقالت، "ال يا سّيدي رجل هللا فدعا المرأة وقال لها، "    

ا. ال تكذب على جاريتك". لم تستطع أن تصّدق. إّنما رزقت حقًّا بولد، في الّسنة التالية. وكانت سعيدة  جّدً

 بيه في الحقل. فجأة مسك رأسه بيديه وصرخ، "رأسي رأسي".بعد سنين قليلة، كان الولد مع أ    

فراحت ووضعته  من ثّم مات. قال أبوه للخّدام أن يسرعوا ويأخذوه إلى أّمه. نام الّصبّي على حضنها حّتى الظهر،    

 على سرير أليشع.

ا بحصان سريع حّتى تسرع إلى أليشع، رجل هللا. أرادت أن تأتي بأليشع البنها. طلبت المرأة من خّدامها أن يأتوا له   

ا.  ذهبت مسرعة جّدً

حزي جالمرأة لم تتوقّف لتكلّم أن يالقيها بسرعة، فال بّد أّن هناك خطب ما. لكن  عندما رآها أليشع قادمة قال لجحزي    

بعدها، لكن أليشع أوقفه. "دعها ألّن نفسها مّرة فيها والّرّب أن ي زيحج. حاول بل أسرعت وألقت بنفسها على رجلي أليشع

 كتم األمر عّني ولم يخبرني".

 قل ال تخدعني".الت المرأة الشومنّية، "هل طلبت ابًنا من سّيدي. ألم أفق    

فال تجبه.  ت أحًدا فال تباركه وإن باركك أحدشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق وإذا صادف"أ زي،حجقال أليشع ل    

 وضع عّكازي على وجه الّصبّي".

 لم ترد المرأة أن تترك أليشع. كانت خائفة على ابنها الوحيد، وأرادت أليشع أن يذهب معها. فقام ومشى معها.    

 لكّن الّصبّي بقي بال نفس. فرجع ليشع أن يفعل.العّكاز على الّصبّي كما قال له أزي إلى البيت قبلهما. وضع حجوصل     

فهو ميت. عندما وصل أليشع إلى البيت، رأى  ،أّنهم تأّخروا على الّصبيّ  حزي والقاهما على الّطريق. وقال ألليشعج

الّصبّي، وأنفه على أنفه. بعد دقائق، فتح الّصبّي عيناه  الولد ميًتا ممّدًدا على سريره. دخل وتمّدد عليه، عينيه في عينيّ 

ا من أجل ابنها الذي عاش مجّدًدا.وشاكرة نة وعطس سبع مّرات. كانت المرأة ممنو  جّدً

 

 الحساء المسّمم

حقل. عندما بدأوا يأكلونه، انتبهوا أّنه وجدوها في ال بّرّية عندما اجتمع أليشع مع بعض األنبياء، حّضروا حساء من أعشاب

 لوا". ولم يعد من سّم في الحساء.سّم! فطلب أليشع أن يأتوه ببعض الّدقيق. عندما وضعه في القدر قال، "صّب للقوم فيأك

 

 نعمان األبرص

ا وجّباًرا. لكّنه كان مصاًبا رجالً اسمه نعمان، وكان رئيس جيش ملك سوريا. كان رجالً عظيًما ومح كان ترًما، قوّيً

أبيض. ال يوجد عالج للبرص.  وءات في الجلد ويجعل لون البشرةبالبرص. البرص هو مرض جلدّي لعين. يسّبب نت

 ويصبح مشّوًها بشكل فظيع، ويتحاشى الجميع اإلقتراب منه. حال المريض عادة، تسوء

سيرة من إسرائيل. فكانت تخدم عند امرأة نعمان. في يوم قالت غزاة، ورجعوا ومعهم فتاة صغيرة أ خرج الّسورّيون    

. أخبرتهم كيف كان الّرّب مع أليشع، مام النبّي الذي في الّسامرة فإّنه كان يشفيه من برصه"دي ألموالتها، "يا ليت سيّ 

فقال له الملك أن يذهب إلى نبّي هللا وهو سيرسل  .فراح نعمان إلى ملك سوريا وأخبره بذلك ناس عديدين.أوكيف أّنه شفى 

 أيًضا برسالة إلى ملك إسرائيل.

لبه، قال له، "إذهب واغتسل سبع معه، وذهب يبحث عن النّبي أليشع. عندما رآه أليشع وسمع ط أخذ نعمان هدايا عديدة    

أراد من نبّي هللا ان يأتي ويضع يده عليه وينادي على فقد مّرات في األردّن فيرجع لحمك إليك فتطهر". اغتاظ نعمان. 

ا. وأيًضا، "أليس ل لهالّرّب. أراد عرًضا واضًحا. من المؤّكد أّنه لم يتوقّع من أليشع أن يقو  أن يستحّم فهذا كان سهل جّدً
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أبانة وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع ماء إسرائيل". إن كان عليه أن يستحّم بنهر، كان من األفضل له أن يقوم بذلك 

 في نهر أقرب إلى بيته. كان غاضًبا، ألّنه ليس هذا ما كان يتوقّعه أبًدا.

أما كنت تعمله. فكم  لك الّنبّي أمًرا عظيًما بانا لو قالإلى بيته. فقال له خّدامه، "يا أ استدار نعمان ثائًرا، يريد العودة    

بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر". كانوا يعلمون أّن بإمكان نعمان أن يتسلّق أعلى جبل، أو يحارب ويقتل أعداء كثيرين 

غتسال اإلأّن األمر يمكن أن يكون بهذه البساطة، مثل  د قع أن يصء آخر ليشفى مجّدًدا. إّنما هو لم يستطأو فعل أي شي

بًدا من أّي مرض. الّشفاء د اغتسلوا في الّنهر، ولم يشفوا أفي الماء، أليس كذلك؟ كثيرون ق في الّنهر. لكن الّشفاء لم يكن

 وليس القيام بشيء بسيط وإطاعة خادم هللا. كان في إطاعة ما يقوله الّنبّي له أن يقوم به. كان يتطلّع نعمان لشيء "سحرّي"

مع خًدامه، نزل نعمان إلى الّنهر، واغتسل سبع مّرات بحسب ما قاله له الّنبّي. شعر بالّسخافة. بعد غسله بعد التكلّم     

ل مصاًبا بالبرص. لكن عندما نزل للمّرة الّسابعة، طاب جلده. وشفي من البرص! لمّرة الّسادسة، لم يحدث شيء. ولم يزل

 ح ويصرخ من الفرح! كان خّدامه سعيدين أيًضا!وصارت بشرته نظيفة وناعمة. تأّثر كثيًرا! وصار يصي

 في إسرائيل. واآلن فخذ بركة )هدّية( من ّنه ليس إله في كّل األرض إاّل ركض نعمان إلى أليشع. "هوذا قد عرفت أ    

فاء لكن ظّل أليشع يرفض أن يأخذ أّي شيء منه. كان يعلم أليشع أّن الشّ  فتوّسل إليه نعمان ليقبل.عبدك". رفض أليشع. 

 جاء من هللا وليس منه.

 

 جحزي، الخادم الجشع

بعد أن مشى نعمان، فأّن نعمان قّدم ألليشع هدايا رائعة وأّن اليشع قد رفضها.  ا. علمجشعً  جاًل كان خادم أليشع، جحزي، ر

في هذا الوقت قد إّن سّيدي قد أرسلني قائالً هوذا قال له، "كذب وتبعه جحزي بحذر لئال يعلم به أليشع. عندما استلحقه، 

 عطهما وزنة فّضة وحلّتّي ثياب".من جبل أفرايم من بني األنبياء فاجاء إلّي غالمان 

ا إلعطاء الهدايا لا. كان نعما! أراد ماالً وثياًبا لم يستحقّهزي طّماًعاحجكم كان      زي حجحزي. عندما عاد جن سعيًدا جّدً

 زي".إلى البيت، سأله أليشع أين كان، "من أين يا حج

 متمتًما، "لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك". هأجاب    

خذ الفّضة وألخذ ثياب ألعلم أليشع أّنه كان يكذب. "ألم يذهب قلبي حين رجع الّرجل من مركبته للقائك. أهو وقت     

 فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى األبد". وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار.

ن ه يستطيع أن يخفي خطّيته عاعتقد أنّ  هو . لم تعد تعن له الثياب والفّضة شيًئا اآلن.جحزي قد ارتعب من المحّتم أنّ     

 لبقّية حياته. ا قد فات األوان. فهو مصاب بالبرص، إّنممن ذلك أفضلخادمه. اآلن، صار يعرف ّب والرّ 

 

 الفأس الذي طاف

ملوا جاهًدا، وقطعوا أشجاًرا. فيما كان أحد الّرجال يقطع بيًتا أكبر. فع لهم، أن يبنوا سوّية ّرر بنو األنبياء الذين يقيمونق

 ألّنه عارية )ليس ملكه بل استعاره من أحدهم(".  ماء. فصرخ المسكين، "آه يا سّيديالخشب، وقع فأسه في ال

عوًدا ورماه إلى الماء. قطع أليشع ه الّرجل إلى الموقع حيث وقع الفأس فيه. جاء أليشع إليه، "أين سقط". فأشار ل    

 فطاف الفأس. فرح الّرجل وانتشله. كانت هذه عجيبة، ألّن الحديد ثقيل وال يطوف.

 

 المالئكة الحامية

ويقوم بتحذير اإلسرائيلّيين. علم به، يأليشع  ، كانكان يفّكر بشيءكّل ما  . إّنماكان ملك سوريا يخّطط لحرب ضّد إسرائيل

ليشع دائًما بمخّططاتهم، ن سيكونون بانتظارهم. كان يعرف أيألّن الّسوريّ  ،وا إلى هنا أو هناكن ال يذهبلهم مثالً أفيقول 

 ألّن هللا كان يخبره.

 ، "أما ت خبرونني من مّنا هو لملك إسرائيل".اأو جاسوسً  افاعتقد أّن لديه مخبرً  كان هذا محبًطا لملك سوريا.    

دي الملك. ولكن أليشع الّنبّي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل باألمور التي قال له أحد الخّدام، "ليس هكذا يا سيّ     

 تتكلّم عنها في مخدع مضطجعك )غرفتك(".

والجيش العظيم بات والخيول كرفراحت الم رسل وآخذه".فا   قال ملك سوريا لرجاله، "اذهبوا وانظروا أين هو    

 بيت أليشع.وحاصروا 

يحيط بهم من كّل نواحي الجبال. فركض إلى البيت صارًخا، "آه  ا ثقيالً ج أحد النبياء، رأى جيشً في الّصباح، عند خرو    

 يا سّيدي كيف نعمل".
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ليشع وقال له، "ال تخف ألّن الذين معنا أكثر من الذين معهم". وصلّى أليشع وقال، "يا رّب إفتح عينيه في بصر". هّدأه أ    

عربات من نار. فقد أرسل هللا الجبال التي تحيط بهم، مليئة بخيول و ه وسّره. كانته ما رآ، وأدهشغالمففتح الّرّب عينّي ال

الحرب. لم يكن باستطاعة فرصة ليربح  ةمالئكته لتحميهم. أدرك الّشاب في الحال، أّن الجيش الّسوري ال يملك أيّ 

 أدنى فكرة بالحقيقة! ملديه ن أن يروا المالئكة. وافتكروا أّن المعركة ستكون سهلة. لم يكنالّسورّيي

ًما كما طلب أليشع من عندما بدأ الّسورّيون ينزلون الجبال، صلّى أليشع أن يضربهم هللا بالعمى. فصار كذلك، تما    

لى ملك إسرائيل. عندما أصبح الجيش الّسوري في مخّيم اإلسرائيلّيين، صلّى أليشع أن الّرّب. فقاد أليشع الجيش األعمى إ

هل عيونهم. عندما أبصروا، خافوا كثيًرا. فها هم اآلن في وسط مخّيم عدّوهم، سأل ملك إسرائيل أليشع، "لهم  يفتح هللا

 أضرب هل أضرب يا أبي". 

أجابه أليشع، "ال تضرب... ضع خبًزا وماء أمامهم، فيأكلوا ويشربوا ثّم ينطلقوا إلى سّيدهم". كان الّسورّيون ممنونين    

 وليمة عظيمة. فأكلوا وشربوا وعادوا إلى ملكهم. كثيًرا. جّهزت لهم

 

 أليشع والعجيبة التي تلتموت 

عندما مات أليشع، وذهبوا ليدفنوه، كان هناك رجل آخر ميت. فدفنا في نفس المقبرة. لكن عندما لمست عظام الّرجل 

الحاضرين! لم يكن ألليشع أّي  وقف على رجليه ومشى. من المؤّكد أّنه أخاف جميعظام أليشع، عاش الّرجل مجّدًدا! ع

قوى لنفسه. كان الّرّب هو من أعاد الّرجل إلى الحياة، ليبّين للعالم كم كان خادمه مهًما بالّنسبة له. قام هللا بعجائب عديدة 

 من خالل أليشع الّنبّي.

 

 

 أسئلة حول القّصة:
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 الفصل الّسادس عشر

 يونان

 

 
 تجد هذه القّصة في سفر يونان.

 

انت ك نوى المدينة العظيمة وناد عليها ألّنه قد صعد شّرهم أمامي".ذهب إلى نياإلله إلى يونان وقال له، "ق م ا جاء الّربّ 

ا، ت دعى اليوم العراق. كانت نينوى منطقة مهّمة، تقع في الوسط ما بين البحر األبيض المتوّسط  نينوى مدينة كبيرة جّدً

ينة كثيرة الّشعبّية. كانت نينوى والمحيط الهندّي. كانت بّوابة الّشرق والغرب. مّرت ثروات كثيرة من نينوى، ما جعلها مد

أشور، التي كانت على عداء منذ زمان، مع اإلسرائيلّيين. لم يكن يونان مسروًرا لذهابه إلى نينوى. لم يكن  أيًضا، عاصمة

 شورّيين.يحّب األ

فّكر أّن هللا سينسى  على متن سفينة تبحر نحو الجهة المعاكسة.يونان لى نينوى كما أمره هللا، قفز عن الّذهاب إ اعوضً     

 ن يهرب من الّرّب.. فّكر أّنه يستطيع بكّل سهولة، أويجد شخًصا آخر يذهب إلى نينوى أمره حتًما،

كادت تطيح بالّسفينة وتقلبها. خاف البّحارة وقالوا أن يصلّي كّل واحد إلى إلهه  أرسل الّرّب رياًحا قوّية على البحر،    

. ق م أصرخ إلى إلهه للمساعدة. بل، كان نائًما في أسفل الّسفينة. "ما لك نائًما ييصلّ يكن  ليساعدهم. الحظوا أّن يونان لم

إلى إلهك عسى أن يفتكر فينا فال نهلك". لكن يونان كان يعرف أّنه أخطأ عندما هرب من الّرّب. فرفض أن يصلّي. رمى 

ا لنعرف بسبب من عً هلّم نلقي قرَ "زال يهّدد حياتهم. قالوا،  ماكان البّحارة كّل شيء إلى البحر لينقذوا الّسفينة، لكّن الخطر 

 هذه البلّية". ألقوا القرعة، فوقعت على يونان.

تلقى القرعة.  كيف كانت حديدتّ بالذكر مّرة. لم ي   ٧٥ألقيت القرعة مّرات عّدة في الكتاب المقّدس. فقد ذكرت أكثر من     

. طلب الّرّب من اإلسرائيلّيين أن يلقوا القرعة ليعرفوا أّي ماعز يرسل إلى يوم يمكن أن تكون مثل رمي عملة معدنّية مثالً 

 في العهد الجديد. الكفّارة. استخدمت القرعة أيًضا عندما كان عليهم استبدال يهوذا اإلسخريوطي

لوه، "أخبرنا فسأ غرق سفينتهم بسبب هذا الغريب.عندما وقعت القرعة على يونان، علم البّحارة أن العاصفة سوف ت      

ما هي أرضك ومن أّي شعب أنت". أخبرهم يونان أّنه عبرانّي  بسبب من هذه المصيبة علينا. ما هو عملك ومن أين أتيت.

 حّتى ال يموتوا جميعهم. أله الّرجال ماذا عليهم أن يفعلوافس وأّنه كان يحاول الهرب من الّرّب.

وء العظيم عليكم". لكّن يسكن البحر عنكم ألّنني عالم أّنه بسببي هذا النّ قال يونان، "خذوني واطرحوني في البحر ف    

خيًرا، لم يعد ّنما كان البحر يزداد اضطراًبا. أمحاولة منهم إرجاع الّسفينة إلى البّر. إ الّرجال راحوا يجّدفوا بقّوة بعد أكثر،

 وخاف الّرجال الّرّب. لديهم أّي خيار إال أن يطرحوا يونان إلى البحر. فسكن البحر للتّو،

ا. هناك قصص      أعّد الّرّب حوًتا ليبتلع يونان. فكان يونان في بطن الحوت لثالثة أّيام وثالث ليالي. كان األمر مخيَفا جّدً

هذه القّصة من تسخر . عندما ابتلعه الحوت، كان يتصّيد على متن زورق. تسخر من هذا الحدث. إحداها هي قّصة بينوكيو

 حوتهذا الكان على متن سفينة صيد. كان ظالم وكان األمر مخيًفا.  ،ن الّرّب. لم يكن يونان في بطن مضاءيونان وم

، كما تفعله األسماك، جاعلة يونان يصاب بدوار البحر بشكل كبير. كانت الحوامض الموجودة في معدة رباستمرايسبح 

كان من الّصعب أن يتنفّس. لم يكن لديه أكل او شرب،  تأكل من بشرة يونان.تي تستخدم في عملّية الهضم، الحوت، ال

ا. وكان خائًفا حّتى الموت، أيًضا!  الحوت  بقي هكذا لثالثة أّيام وليالي. عرف أّنه سيموت فيما يهضمهوكان ضعيًفا جّدً

 ية.سف ألّنه حاول بحماقة الهروب من الّرّب. آه، لو كان لديه فرصة ثان. أاعلى مهل، مثل حّية تهضم فأرً 

ال بّد أّن الّرائحة لم تفارقه لمّدة  صلّى يونان للّرّب، وبعد ثالثة أّيام، جاء الحوت إلى البّر، وقذف يونان من فمه.    

طويلة. أصبحت بشرته بيضاء من تأثيرات الحوامض في معدة الحوت. كان في حالة مزرية، لكّنه كان على قيد الحياة! 

 لب له إال متاعب أكثر.يج م أّن الهرب الليسمع هللا. عل اهو اآلن مستعدًّ 

 ذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد لها المناداة التي أنا مكلّمك بها".ق م اقال هللا ليونان مّرة أخرى، "    

 كان. اينة بعد أربعين يوَما بسبب شّرهففعل يونان كما قال له الّرّب، وراح يصرخ في المدينة ويقول أّن هللا سيهدم المد    

إللهة إشتار، التي كانت سميراميس. كان يونان سعيًدا أّن هللا سيدّمر ّريًرا إلى أبعد الحدود، ويسجد لشقد أصبح الّشعب 

 نينوى، ألّنه لم يكن يحّب األشورّيين. 

ا، حّتى الحيوانات. صّدقوا هللا وتابوا! نادى الملك على الّناس ليصوموفقد لكّن الّشعب قام بشيء لم يكن ينتظره يونان.     

قال الملك، "ال تذق الّناس وال البهائم وال البقر وال الغنم  وضع الملك ثيابه الثمينة جانَبا، ولبس الخيش، عالمة الّتواضع.
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شيًئا. ال ترَع وال تشرب ماء. وليتغّط بمسوح الّناس والبهائم وليصرخوا إلى هللا بشّدة ويرجعوا كّل واحد عن طريقه 

 عن الّظلم الذي في أيديهم. لعّل هللا يعود ويندم ويرجع عن حمّو غضبه فال نهلك".و الّرديئة

ما كان ينادي به يونان. رحمهم هللا من ى هللا أعمالهم، وأّنهم ابتعدوا عن طرقهم الّرديئة. فغّير رأيه، ولم يفعل بهم رأ    

 أجل توبتهم.

إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الّرحمة ونادم على الّشّر.  فقال، "علمت أّنك لم يكن يونان مسروَرا من ذلك.    

 فاآلن يا رّب خذ نفسي مّني ألّن موتي خير من حياتي".

 أجاب الّرّب، "هل اغتظت بالّصواب".    

ا وكان ج     سده خرج يونان من المدينة وجلس على تلّة. وراح يتفّرج ويرى ماذا سيفعل الّرّب بالمدينة. كان الجّو حاّرً

ظالً ليونان، لئال يكون  حّضر نبتة نمت بسرعة وصارت بطن الحوت، لكن هللا كان رحوًما على يونان. تأثيرات يؤلمه من

 تعيًسا. سّر يونان بالنبتة. فقد أراحت جلده بعض الشيء، من حرارة الّشمس.

ا وتعيًسا. وزاد هللا  قت الّشمس، أصبح يونانلتأكل النبتة. عندما أشر إّنما مع بزوغ فجر اليوم التالي، أعّد هللا دودة     حاّرً

حت الّشمس الحارقة. . أصبح األمر غير محتمل، فغاب يونان عن الوعي تهعلى رأس هعلى ذلك رياًحا حاّرة قوّية، لتضرب

ا، وطلب من هللا أن يموت. عندما استفاق،  كان غاضًبا جّدً

 ل اليقطينة".قال الّرّب ليونان، "هل اغتظت بالّصواب من أج    

 اغتظت بالّصواب حّتى الموت".أجابه يونان، "    

لم تتعب فيها وال رّبيتها التي بنت ليلة وبنت ليلة هلكت. أفال أشفق أنا على قال الّرّب، "أنت شفقت على اليقطينة التي     

عرفون يمينهم من شمالهم وبهائم ينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثني عشرة ربوة من الّناس الذين ال ينينوى المد

 كثيرة".

 كان الّرّب يعلّمه عن الّرحمة. هي أمثولة لنا أيًضا.    

الحًقا، عندما سألوا يسوع المسيح ما تكون العالمة على أّنه المسيح، إبن هللا، أجاب أّنه ال يكون عالمة إال عندما     

 ان في بطن الحوت.يكون في القبر لنفس المّدة التي بقي فيها يونويموت، 

 

 

 أسئلة حول القّصة:
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 لماذا صعد يونان إلى الّسفينة؟ .2
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 الفصل الّسابع عشر

 أستير

 

 
 تجد هذه القّصة في سفر أستير.

 

ستير، يلة، التي هي أستير. الجمعاها الكتاب المقّدس: أعوها كما ديمكن أن ندعو هذه القّصة "الجميلة والوحش"، لكّننا سند

أنظر إن كنت تستطيع أن تعرف من هو الوحش. إّنها قّصة حّب وجمال ووفاء وكرامة تخلّص شعبها من الوحش. 

 وتواضع. أنظر إن كان بإمكانك أن تعرف من يتناسب مع هذه المواصفات. 

ملكه،  منطقة كبيرة من األرض ـ من الهند إلى إثيوبيا. في الّسنة الثالثة من ويروش، الذي ملك علىش  كان ملًكا اسمه أحَ     

ن الوليمة، أقام اشهر! في الّسبعة األّيام األخيرة م ٦ـ أي  يوم ١١٥لكّل نبالء وأمراء المنطقة، دامت  م بوليمة عظيمةقا

شتي قبالته، حّتى يتمّكن وَ الملك أن تأتي الملكة  أمر ار جّنة القصر. في اليوم الّسابع،دوليمة خاّصة في ويروش ش  الملك أحَ 

ن تحضر. فاغتاظ الملك. ال أحد يعصي الملك ـ وال حّتى للملكة وليمتها الخاّصة، فرفضت أ للجميع أن ينظر جمالها. كانت

ا، لن تعود أّي خبر تصّرف الملكة سيصل إلى كّل نساء المملكة، وقريًبا جدًّ  اره، أنّ لكة. قال له الّرجال الحكماء في دالم

للملك شتي، أي يطلّقها، ويأتي بملكة جديدة. راقت الفكرة وَ فاقترحوا للملك أن يترك الملكة  زوجة تطيع زوجها.

شتي عن الملك، وا رسلت كّل عذارى المملكة إلى الملك، ليختار من بينها الملكة الجديدة. ويروش. ا بعدت الملكة وَ ش  أحَ 

واحدة في القصر، لي عتنى بها بشكل خاّص، وتستحّم بزيوت معّطرة، قبل أن تستطيع أن منها، سنة  أمضت كّل واحدة

 تقابل الملك.

لم يكن أهل أستير  ا رسلت أيًضا إلى القصر، فتاة يهودّية جميلة ت دعى أستير. كانت من سبط يهوذا، أحد أبناء يعقوب.   

أستير تنال نعمة في عينّي كّل من رآها. أحّب الملك أستير أكثر كانت  على قيد الحياة، وقد ترّبت في بيت عّمها م ردخاي.

قال  من كّل الّنساء األخريات. فاصبحت استير الملكة. ثّم أقام الملك وليمة عظيمة، "وليمة أستير"، لكّل رؤسائه وعبيده.

 بكّل ما قاله لها.مردخاي ألستير أن ال تكشف ألحد أّنها يهودّية، وأستير سمعت كالم عّمها بحكمة، وأطاعته 

لقتل الملك. فأخبر الملكة أستير عنها، وهي أخبرت الملك بدورها أّن مردخاي هو  سمع مردخاي عن مؤامرة تتحّضر    

 . دّونت كّل المعلومات في سفر أخبار األّيام.الملك الخونة قال لها عنها. بعد الّتحقيقات، اّتضح أنها حقيقة، وشنق من

ن فوق كّل الّنبالء واألمراء في مملكته. كان كّل عبيد الملك وويروش منصب رجل ًيدعى هامان، ليكرفع  الملك أَحش      

يجثون ويجسدون له كلّما مّر بهم. كلّهم ما عدا مردخاي. لم يكن مردخاي يسجد له. ما أغضب هامان كثيًرا. كان يزعجه 

ليحاول أن اه مردخاي. لم يكن عنده كراهية وغضب تج أن ال يسجد له مردخاي كّل يوم، وال يظهر له أّي احترام. فصار

ا عند شعبه، وكان يخاف أن ينقلب كّل رفقاء مردخاي اليهود ضّده. ا محبوًبا جّدً  يؤذيه علًنا، ألّنه كان يعرف أّنه كان يهودّيً

المملكة، لهم قوانينهم تآمر هامان ليطيح بكّل شعب مردخاي ـ اليهود. قال للملك أّن هناك شعًبا منتشًرا في أنحاء     

لذا، من الغير المناسب للملك أن يبقيهم. قال هامان للملك، "إذا حس ن عند الملك وال يحفظون قوانين الملك.  الخاّصة

 يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك". فليكتب أن ي بادوا وأنا أزن عشرة آالف وزنة من الفّضة في أيدي الذين

ه من يده وأعطاه لهامان، عدّو اليهود. قال الملك لهامان، "الفّضة قد ا عطيت لك والّشعب أيًضا لتفعل نزع الملك خاتم    

قتل كّل ي  وف ا رسلت رسالة لكّل ملوك المقاطعة تقول أّن عليهم تدمير كّل اليهود في يوم معّين. س به ما ي حسن في عينيك".

تم بخاتم الملك. وهذا الختم يعني أن القرار ال يتغّير.اليهود، كباًرا وصغاًرا، نساًءا وأطفاالً. كان   المرسوم مشّرًعا ألّنه خ 

سيقتلون. فبكى بكاًء مريًرا.  كانوا ألّنه علم أّن كّل اليهود الذي حصل، مّزق ثيابه ولبس الخيش،عندما علم مردخاي ب    

كان  الّثياب الثمينة، ويلبس الخيش، رمًزا للّتواضع.في تلك األّيام، عندما يّتضع أحدهم أو يحزن حزًنا شديًدا، ينزع عنه 

 حداًدا عظيًما عند اليهود. كثيرون لبسوا الخيش وبكوا بكاًء مريًرا، ألّنهم عرفوا أّنهم سيتّم قتلهم قريًبا.

م ردخاي مان وكيف ينوي إهداء ماالً كثيًرا للملك ثمن هذه الجريمة الفظيعة. ذّكر اأخبر م ردخاي استير عن خّطة ه    

ال لها م ردخاي دون جميع اليهود". ق يهودّية. قال ألستير، "ال تفتكري في نفسك أّنك تنجين في بيت الملك أستير أّنها أيًضا

تخلّص شعبها. قال أستير لم ردخاي أن يطلب من اليهود القريبين، أن  أّنها أصبحت ملكة على األرجح، من أجل أن

 . من ثّم تذهب إلى الملك.وم هي وخادماتها أيًضايصوموا لثالثة أّيام وليال. ستص
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ال تستطيع أن تحضر أمام الملك إال إذا أرسل  في اليوم الّثالث، وضعت أستير رداءها الملكّي وحضرت أمام الملك.    

مّد لها ما عند الملك أستير، كم ارتاحت بطلبك، أو إن كان يحمل قضيبه الملكّي. وإن لم يكن هكذا فإّنك ت قتل. عندما رأى

 الملك أَحشويروش قضيبه الملكّي لتدخل إليه. "ما لك يا أستير الملكة وما هي ِطلبتك. إلى نصف المملكة ت عطى لِك".

  الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له". أجابت أستير، "إن حس ن عند الملك فليأت    

ر". أثناء الوليمة، سأل الملك مّرة ثانية أستير، "ما هو سؤالك في عطى لك فقال الملك، "أسرعوا بهامان ليفعل كالم أستي    

  وما هي طلبتك. إلى نصف المملكة ت قضى". 

إّن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عينّي عند الملك وإذا حس ن عند الملك أن ي عطى سؤلي وت قضى أجابت أستير، "    

 التي أعملها لهما وغًدا أفعل حسب أمر الملك".طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة 

فيما هو خارج، رأى م ردخاي على الباب، وعندما لم ينحِن  دعوه ثانية. ّنهمخرج هامان ذاك اليوم فرًحا ومغتبًطا أل    

دخاي رم  ه وعائلته. أخبرهم ا وصل إلى بيته، أرسل وراء أصدقاءعندم وكراهية. ام ردخاي ولم يرتجف أمامه، امتأل غضبً 

لم تدخل إلى الوليمة التي عملتها إال إّياي وأنا غًدا أيًضا  عن ثرواته وعظمته أمام الملك. قال لهم، "حّتى أّن أستير الملكة

 مدعّو إليها مع الملك. وكّل هذا ال يساوي عندي شيًئا كلّما أرى م ردخاي اليهودّي جالًسا في باب الملك".

 دخاي عليها".رشبة ارتفاعها خمسون ذراًعا وفي الّصباح ق ل للملك أن يصلبوا م  قالت له زوجته، "فليعملوا خ    

 أعجبته الفكرة كثيًرا، فأمر م ردخاي أن يصنعوا الخشبة فوًرا.    

ردخاي أنقذ حياته عندما كشف الّنوم. فتح كتاب األّيام وقرأ. قرأ حيث كان مدّون أّن م   في تلك الليلة، لم يستطع الملك    

ملت لم ردخاي من أجل هذا".الخونة مؤامرةعن   . فسال الملك خّدامه، "أّية كرامة وعظمة ع 

 أجابه غلمانه، "لم ي عمل معه شيء".    

  في تلك األثناء، دخل هامان دار الملك. سأل الملك هامان، "ماذا ي عمل لرجل ي سّر الملك أن ي كرمه".    

ي، لكن هامان فّكر، "من ًيسّر الملك أن يكرمه أكثر مّني". اعتقد أّن الملك كان بالطبع، كان الملك يتكلّم عن م ردخا    

إّن الّرجل الذي ي سّر الملك بأن ي كرمه يأتون باللباس الّسلطاني الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه يتكلّم عنه، فقال، "

من رؤساء الملك األشراف وي لبسون الّرجل الذي  الملك وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه وي دفع اللباس والفرس لرجل

ّر الملك بأن ي كرمه وي ركبونه على الفرس في ساحة المدينة وي نادون قّدامه هكذا ي صنع للّرجل الذي ي سّر الملك بأن  س 

 ي كرمه".

باب الملك. ال يسقط  ي اليهودّي الجالس فيفقال الملك، "أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلّمت وافعل هكذا لم ردخا    

 شيء من جميع ما قلته".

هامان مصدوًما! اعتقد أّن الملك كان يتكلّم عنه، ليس عن عدّوه اللدود! اآلن، كّل األمور الّرائعة التي كان ماذا؟     

 اقترحها ستكون لم ردخاي. 

ينادي، "هكذا ي صنع للّرجل الذي المدينة وهو  لبس م ردخاي وأركبه الحصان في وسطأخذ هامان اللباس والفرس، وأ    

من  لم يحّب ما فعله بالّتأكيد. لكنن يكرمه". كم كان هذا مضحًكا. فعل هامان بما قال له الملك أن يفعله، إّنما ي سّر الملك أ

ا لم ردخاي.  المؤّكد أّنه كان مسلّيً

حدث، ه بكّل ما أخبر زوجته وأصدقاءته بمزاج سيء. بعد ذلك، رجع م ردخاي إلى قصر الملك. وذهب هامان إلى بي    

لفرحته، جاء خّدام  مشيًدا به. كان حزيًنا وتعيًسا. إّنما، ،في أنحاء المدينة وباإلذالل الذي كان فيه حين دار بأسوأ أعدائه

ّتى م ردخاي يمكنه فّكر أن ي مدح اآلن أخيًرا، وي شاد به. وال ح الوليمة الملكّية مع الملك والملكة. لى بيته ليأخذوه إلىالملك إ

 ، بصفته ضيف الّشرف مع الملك والملكة، أليس كذلك؟أن يفسد الوليمة الّرائعة

أثناء الوليمة، مّرة أخرى، سأل الملك الملكة، "ما هو سؤلك يا أستير الملكة في عطى لك وما هي طلبتك. ولو إلى نصف     

 المملكة ت قضى".

في عينيك أّيها الملك وإذا حس ن عند الملك فلت عط لي نفسي بسؤلي وشعبي  أجابت الملكة، "إن كنت قد وجدت نعمة    

ض عن  بطلبتي. ألّننا قد بعنا أنا وشعبي للهالك والقتل واإلبادة ولو بعنا عبيًدا وإماًء لكنت سكّت مع أّن العدّو ال يعو 

 ة.ان كانا يعرفان أّن استير يهوديّ لملك". تذّكر أّن ال الملك وال هامخسارة ا

 قال الملك أَحشويروش للملكة أستير، "من هو وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا".    

 وأصبح شاحًبا أمام الملك والملكة. قالت أستير، "هو رجل خصم وعدّو هذا هامان الّرديء". ارتعد هامان وأبيّض لونه    

صر. وقف هامان أمام استير يتوّسل عن حياته. ألّنه عرف أّن وقف الملك بغضب عن الطاولة، وخرج إلى جّنة الق    

ا منه. ارتمى هامان على رجلي أستير الجالسة على الّسرير. رجع الملك إلى الغرفة ورأى هامان  الملك كان غاضًبا جّدً

 مرتمًيا على الملكة. اآلن، صار الملك ثائًرا بعد أكثر! "هل أيًضا يكبس الملكة معي في البيت".
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ا، جاء الخّدام وقبضوا عليه.         هم الملك عن الخشبة التي أخبر أحد قبل أن يتمّكن هامان من أن يقول شيًئا إضافّيً

أقامها هامان ليشنق بها م ردخاي. صرخ الملك، "اصلبوه عليها". فش نق هامان على نفس الخشبة التي اقامها ليشنق بها 

 رجل بريء.

ختم خاتم ب ي يقول بقتل كّل اليهود، كان موقًّعايهود في اليوم المعّين. تذّكر أّن المرسوم الذكانت التزال مشكلة قتل ال    

فكتب م ردخاي كتاًبا يعطي الحّق لكّل  .بنفسه مرسوًما جديًدا ويختمه بخاتم الملكيكتب الملك. قال الملك لم ردخاي أّن 

 اتمه. اليهود أن يتجّمعوا ليحموا أنفسهم. وقّعه الملك وختمه بخ

لمّدة يومين، ودعيت بأّيام الفوريم، التي ي حتفل بها إلى  تسلّح اليهود، واستطاعوا أن يقاتلوا مهاجميهم. احتفلوا بعدها    

 هذا اليوم، آلّن هللا خلّصهم. كّرم م ردخاي وأصبح ثاني الملك.
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 الفصل الّثامن عشر

 دانيال

 

 
 القّصة في ِسفر دانيال. تجد هذه

 

رفوا ي  م إسرائيل إلى مملكتين، مع ملكَ بعد موت الملك سليمان، انقس ن. تتكّون إحدى المملكتين من أسباط يهوذا والوي. ع 

 ع رفت األسباط العشرة األخرى ببيت إسرائيل.وأو اليهود.  بيهوذا

 ، على عكس إسرائيل،من حين آلخر هلل، ا سر إسرائيل من قبل األشورّيين. كان ليهوذا بسبب تمّرده المستمّر وعصيانه    

ر، ملك غزا نبوخذناصّ  فقد .تّم أسرهم هم أيًضار، يخم في معظم األحيان، كان يعصون خالقهم. في األملًكا صالًحا. لكّنه

 بابل، إسرائيل، وأخذ الّذهب من الهيكل، وأسر اليهود.

األكثر ثقافة، لهدف معّين. قال ألشفنز، رئيًسا يثق به، أن يأتي ببعض الّشّبان اليهود  ىرر األسذناصّ اختار نبوخ    

أن يدّرب هؤالء  ب وقدرات خاّصة. أراد الملكم مواهوله المعّينين إلى البالط. اختار أشفنز شّباًنا جميلي المنظر، مثقّفين،

 ، للتعلّم على يد الّرجال البابلّيين األكثر معرفة.ب مكّثف لمّدة ثالث سنواتوضعهم تحت تدريفالّشّبان ليخدموه في البالط. 

يا، ميشائيل وعزَ  من بين اليهود المختارين لهم معتقداتهم الّدينّية، ظّل ينقلوا أن  ن حاولواريا. مع أّن البابلّييكان دانيال، حَنن 

 لإلله الوحيد الحّق. األربعة يتوّجهون الّرجالهؤالء 

فقائه الثالث، يطيعون من مائدنه الخاّصة. كان دانيال ورالتدريب الخاّص،  زّود الملك نبوخذناّصر الّطعام لشباب    

 ملك المصنوع من لحم الخنزير ولحوم نجسة أخرى.حوم الّطاهرة واللحوم النجسة، فلم يأكلوا طعام الللّ حول اقوانين هللا 

عشرة أّيام  "جّرب عبيدكيال الّرجل الذي كان مسؤوالً عن غذائهم، بخصوصه وبخصوص أصدقائه الثالث. كلّم دانف

فلي عطونا القطاني لنأكل ونشرب. ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك ثّم 

ك كما ترى". مع أّن الّرجل كان خائًفا من أّن الحمية لن تكون جّيدة، وافق على تجربة العشرة األّيام القصيرة. نع بعبيداص

عند نهاية العشرة األّيام، بدا دانيال وأصدقاؤه بصّحة أفضل من الذين أكلوا عن طاولة الملك. بدًءا من ذلك الوقت، صاروا 

 .حمية صحّية يأكلون

 غو.وعزريا عبد نَ  ح، وميشائيل ميشخرَ طشاّصر، وحننيا شد  أصبح إسم دانيال بل  فبأسماء بابلّية.  األسرى لّشبابا دعي     

دقائه أفضل التالميذ. تكلّم معهم الملك بنفسه واعتبرهم أكثر حكمة ن التدريب الثالث، كان دانيال وأصعندما انتهت سني    

مجوس والّسحرة. أعطى الملك دانيال وأصدقائه، مراكز مثل ال اء" في بابل،عتبروا "حكمبعشرة أضعاف من كّل الذين ي  

 مهّمة في المملكة.

مع توالي الّشهور، استمّر دانيال في إطاعة الّرّب وحفظ وصاياه. أعطى هللا دانيال، باإلضافة إلى الحكمة والتحكيم     

 ين، أّن هذا الفهم يأتي من هللا.فهم خاّص لتفسير األحالم والّرؤى. كان دانيال على يق الجّيد،

 

 حلم نبوخذناّصر

ا في ليلة، كان لنبوخذناّصر حلًما مزعًجا بشكل خاّص. ، وأراد أزعج الملك إلى حّد لم يستطع الّنوم. علم أّن الحلم كان مهّمً

 يفّسروه له.هم مًعا، وأمر أن أن يعرف معناه. في الّصباح، نادى نبوخذناّصر رجاله الحكماء جميع

طة ليعرفوا ماذا حلم الّسل ن تعبيره". علموا أّنهم ال يملكونإلى األبد. أخبر عبيدك بالحلم فنبيّ  "عش أّيها الملكقالوا،     

 صحيح. همتفسيرا. إّنما إن استطاعوا تبيين الحلم، فسيكون متأّكًدا أّن يبتدعون تفسيرً علم الملك أّنهم س الملك، لكن

ي بالحلم وبتعبيره تصي رون إرًبا إرًبا وت جعل بيوتكم مزبلة. وإن بّينتم الحلم وتعبيره تنالون قال الملك، "إن لم تنبؤون    

 ".قبلي هدايا وحالوين وإكراًما عظيًما من

الحلم. قالوا، "ليس على األرض إنسان يستطيع أن يبّين أمر بمّرة أخرى، توّسل المجوس والّسحرة الملك، ليخبرهم     

 الملك". 

غضب الملك، وطلب بإبادة كّل حكماء بابل. تضّمن مرسوم الملك هذا، دانيال وأصدقاءه الثالثة. عندما جاء  ثار    

دم هالّرجال إلعدام  بالخبر.دانيال ، ص 
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وكيف  سأل دانيال أريوخ، قائد حّراس الملك، "لماذا اشتّد األمر من قبل الملك". أخبر أريوخ عندها دانيال بأمر الحلم    

ليحضر أمام الملك نبوخذناّصر، وناله. من ثّم س من أحد حكيم كفاية، ليبّين الحلم ويفّسره للملك. طلب دانيال إذًنا أّنه لي

 طلب من الملك أن يعطيه وقًتا، فيخبره عن الحلم وتفسيره. وافق نبوخذناّصر.

دث. طلب منهم أن يصلّوا، حّتى وأخبرهم بما ح ،ائه، شدرخ، ميشخ وعبد نغوب دانيال على التّو إلى عند أصدقذه    

 .بابل حكماءال يهلكوا مع سائر  يرحمهم الّرّب ويكشف لهم الحلم وتفسيره، حّتى

بحرارة، وسمعهم الّرّب. كشف هللا الحلم لدانيال في رؤيا الليل. فبارك وشكر الّرّب على إجابته، صلّى الّرجال األربعة     

على علم به. بل  هو يال الحلم للملك، أظهر تواضًعا عظيًما. لم يتفاخر بالذيوذهب لمقابلة الملك. فيما كان يكشف دان

 وّضح دانيال جّيًدا لنبوخذناّصر، أّن الّرب هو الذي يستحّق الّثناء والّشرف، ألّنه هو الذي كشف الحلم لدانيال.

يم... رأس هذا التمثال من ذهب جّيد. أنت أّيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظوبدأ دانيال يخبر الملك عن الحلم. "    

والبعض من خزف. كنت  صدره وذراعاه من فّضة. بطنه وفخذاه من نحاس. ساقاه من حديد. قدماه بعضهما من حديد

 غير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. فانسحق حينئذ الحديدتنظر إلى أن ق طع حجر ب

مًعا وصارت كعصافة البيدر في الّصيف فحملها الّريح فلم يوجد لها مكان. أّما الحجر  ّضة والّذهبوالخزف والّنحاس والف

 الذي ضرب التمثال فصار جبالً كبيًرا ومأل األرض كلّها. هذا هو الحلم. فنخبر بتعبيره قّدام الملك".

ا وسلطاًنا وفخًرا. فأنت هذا الّرأس من ذهب. "أنت أّيها الملك ملك الملوك ألّن إله الّسموات أعطاك مملكة وافتخارً     

حق التمثال وأصبح جبل عظيم هو ملكوت الّرّب )وأجزاء الجسد األخرى هي الممالك التي تأتي بعدك. الحجر الذي س

يره سيسحق ويفني كّل هذه الممالك وهو يثبت إلى األبد( هللا العظيم قد عّرف الملك ما سيأتي بعد هذا. الحلم حّق وتعب يالذ

 يقين"، وختم دانيال.

ل في لهكم إله اآللهة ورّب الملوك". ثّم عّين دانيا"حقًّا إّن إ هه أمام دانيال وقال،تأّثر نبوخذناّصر كثيًرا فخّر على وج    

أيًضا مناصب عالية لكّل من شدرخ، وميشخ وعبد نغو، بطلب من  رؤسائه وقّدم له هدايا كثيرة. وأعطى مركز أحد

 دانيال.

 

 ثال نبوخذناّصر الّذهبيّ تم

. بل صنع تمثاالً عظيًما وأمر الجميع الّربّ  الملك ن إله الّسماوات العظيم، لم يعبدرغم أّن نبوخذناّصر قد تعلّم من دانيال ع

ا بالتمثال العمالق.  معوا عزف موسيقى خاّصة. كان الملكفي مملكته أن يخّروا ويسجدوا له، كلّما س أقام ففخوًرا جّدً

 ًما بقتل كّل من ال يسجد للتمثال عند عزف الموسيقى.مرسو

. عندما ق بض على شدرخ، ميشخ القيام بذلكه فرفض دانيال وأصدقاؤ األولى،الّرّب وصّية الّسجود للتمثال يعني خرق     

دوا في تلك فسألهم الملك إن كانوا حقًّا ال يسجدون، وقال، "إن لم تسج وعبد نغو غير ساجدين، جيء بهم أمام الملك.

 الّساعة تلقون في وسط أتون الّنار المّتقدة. ومن هو اإلله الذي ي نقذكم من يدّي".

إلًها الذي نعبده يستطيع  أجاب شدرخ، ميشخ وعبد نوغ، "يا نبوخذناّصر ال يلزمنا أن نجيبك عن هذا األمر. هوذا يوجد    

. وإال فليكن معلوًما لك أّيها الملك أّننا ال نعبد آلهتك وال نسجد ّيها الملكينا من أتون الّنار المّتقدة وأن ينقذنا من يدك أأن ينجّ 

لتمثال الّذهب الذي نصبته". كانوا يعرفون أّن باستطاعة الّرّب أن ينقذهم. لم يعرفوا إن كان سينقذهم أم ال، إّنما بكلتا 

 الحالتين، هم سيطيعون هللا، حّتى لو كان عليهم أن يموتوا.

أقوى  وا األتون سبعة أضعاف أكثر من العادة. أمرجوابهم، فطلب أن يحمّ  جّراء الملك نبوخذناّصر غيًظا منامتأل     

ن. كان لهيب جنوده أن يوثقوا الثالثة الّرجال ويلقوهم في أتون الّنار. أطاع الجنود الملك على الفور، وألقوهم في األتو

ا، ا.فق   الّنار شديًدا جّدً  تل الجنود تّوً

اندهش بما رآه. كان الّرجال يمشون بحرّية في الّنار. "ألم نلقي ثالثة رجال موثقين كان نبوخذناّصر يشاهد من بعيد، و    

 الّنار وما بهم ضرر". ربعة رجال محلولين يتمّشون في وسطفي وسط الّنار"، سأل الملك، "ها أنا ناظر أ

من  ن بهم ضرر، بل ولم يكنمن األتون. ليس فقط لم يك عبد نغولك أن يخرج شدرخ، ميشخ وبعد دقائق قليلة، أمر الم    

 مالًكا أرسله الّرّب. جل الّرابع في الّنار،الرّ كان رائحة نار عليهم. 

ذلّل  يكن قداستخدم الّرّب هؤالء الّرجال األوفياء الثالثة، ليذّكر نبوخذناّصر بوجود حاكم أسمى في الّسماوات. لم     

 حتًما قريًبا. سيذلّهكان الّرّب  د، لكننبوخذناّصر نفسه بع
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 حلم نبوخذناّصر الثاني

ا، بلغ  في ليلة، رأى نبوخذناّصر حلًما غريًبا، لم يستطع أحد من حكماء بابل أن يبّينه. رأى في هذا الحلم، شجرة عالية جّدً

قال الكائن  قطع، تاركة الجذع منها.ت   علّوها الّسماء، وأثمرت وظلّلت حيوانات كثيرة. إّنما كائن سماوّي جعل الشجرة

 الّسماوي، "ليتغّير قلبه عن اإلنسانّية ولي عط قلب حيوان ولتمض عليه سبعة أزمنة".

 ترّدد في إخبار الملك بمعناه. فقال له الملك، "ال ي فزعك الحلم وال تعبيره".وعرف دانيال معنى الحلم على الفور.     

الّشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علّوها إلى  .م لمبغضيك وتعبيره ألعاديكقال دانيال، "يا سّيدي الحل    

برت وتقّويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى الّسماء الذي ك ... إّنما هي أنت يا أّيها الملكالّسماء ومنظرها إلى كّل األرض

ماء وقال اقطعوا الّشجرة وأهلكوها... فهذا وسلطانك إلى أقصى األرض. وحيث رأى الملك ساهًرا وقّدوًسا نزل من السّ 

... هو التعبير أّيها الملك... يطردونك من بين الّناس وتكون سكناك مع حيوان البّر... فتمضي عليك سبعة أزمنة )سنين(

 انك".لذلك أّيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطاياك بالبّر وآثامك بالّرحمة للمساكين لعلّه ي طال اطمئن

 

 نبوخذناّصر مجنوًنا

، متباهًيا بأمالكه قائالً: "أليست هذه بابل القصر لم، كان الملك يتمّشى فيالحلم يغّير نبوخذناّصر طرقه. بعد عام من 

 العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقّوة اقتداري ولجالل مجدي".

 لك قد زال عنك".الم   وهو يتكلّم، قال صوت من الّسماء، "يا نبوخذناّصر الملك إنّ     

لمّدة سبع سنين. صار  ه في البّرّيةا بالكامل. وصار مثل الحيوان، يتوفي تلك اللحظة بالّذات، أصبح نبوخذناّصر مجنونً     

طول شعره مثل ريش الّنسور وأظافره مثل المخالب. كان دون عقل، تماًما مثل الحيوان. أكل ملك بابل العظيم، العشب 

 بّري. نوعاش في العراء مثل حيوا مثل الّثيران.

ليحكم عّدة سنوات  ه الّربّ ح لسموفي نهاية الّسبع سنين، أعاد هللا عقل نبوخذناّصر، الذي أسرع حينئذ لتمجيد الّرّب.     

  بعد قبل أن يموت.

 

 الكتابة على الحائط

 .عليها رجل شّرير ووثنّي، ملًكاو وهبعد حكم نبوخذناّصر، فقدت مملكة بابل الكثير من سلطتها. أصبح بيلشاّصر، 

دّية التي يشربون فيها، ليست على مستوى ملك عافي ليلة، بينما كان بيلشاّصر يحتفل مع رؤسائه، قّرر أّن الكؤوس ال    

 عظيم مثله وضيوفه. فأمر بإحضار اآلنّية التي نهبها نبوخذناّصر من الهيكل في أورشليم.

ّنحاس. كان يجب عليه أن يمّجد اإلله الخالق الذي ب ومّجد آلهة الّذهب والفّضة والشرب بيلشاّصر في كؤوس الّذه    

صنع هذه األشياء. خالل الحفل، ظهرت يد فجأة. لم تكن موصولة بذراع أو بإنسان ـ أصابع يد فقط! بدأ إصبع من اليد 

ل  وفَ  بارتعاب. خاف كثيًرا إلى حّد أّنه بلّل سرواله. يكتب على الحائط. نظر الملك ".كتب اإلصبع، "مَنا مَنا َتَقب  سين   ر 

لية في دهم دانيال، الذي فقد مكانته العالم يستطع أّي من الملوك المدعّوين "حكماء"، أن يفهم معنى الكتابة. ثّم تذّكر أح    

 المملكة بعد موت نبوخذناّصر بقليل. أمر بيلشاّصر بإحضار دانيال على الفور.

ِس ق سمَ ملكوتك وأنهاهتفسير الكالم. ما أحصى هللا  قال دانيال، "هذا     جدت ناقًصا. َفر  زنت بالموازين فو  ل  و  ت . َتَقب 

ل  ا منّ مملكتك وا عطيت لمادي وفارس". "منّ   قاس فينة ت  زِ  " هيا" هي كمّية مالّية كانت تستخدم في ذلك الّزمن. "َتَقب 

سين" أي تقسيم. شرح دانيال الكتاب  ة للملك.الميازين. "َفر 

 ا: حسب الّرّب مملكتك، وقد انتهت.ا منّ منّ 

زنتَ  ل : قد و  جدتَ في ا َتَقب   .ناقًصا لميازين، وو 

سين:   قد تّم تقسيم مملكتك وأعطيت للمادّيين والفرس.َفر 

 

 ًكا.ق تل بيشاّصر في تلك الليلة، وا خذت مملكته وقّسمت ما بين المادّيين والفرس. أصبح داريوس، المادّي، مل    

 

 دانيال وجّب األسد

ن لّرؤساء اآلخريبعض ا شعر في المملكة. ا. كان الّرئيس األكثر أمانة وإخالصً ّين دانيال حاكًما على إحدى المناطقع  

أمانة. علموا أّنه كان يصلّي ثالثة مّرات في وا، ألّنه كان يقوم بكّل أعماله ببالغيرة. حاولوا أن يجدوا فيه عيًبا، فلم يقدر

 م، وأملوا أن يستخدموا هذا األمر ضّده.اليو
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لى األبد. إّن جميع وزراء المملكة... قد مدحوه. "أّيها الملك داريوس عش  إلى الملك داريوس وذهب هؤالء الّرؤساء إ    

 منك أّيها إاّل تشاوروا على أن يضعوا أمًرا ملكّيًا وي شّددوا نهًيا بأّن كّل من يطلب ِطلبة حّتى ثالثين يوم من إله أو إنسان 

الملك ي طرح في جّب األسود". ا عجب الملك بالفكرة. فكتب المرسوم ووقّعه. كان الّرؤساء الخبيثون على علم، أّنه ال يمكن 

 تغيير مرسوًما رسمّيًا من ملك مادّي.

ان وقت . عندما حيوم، كما كان يفعل عادةً مّرات في ال م. لم يوقفه هذا عن الّصالة ثالثعلم دانيال بأمر المرسو    

ذهب إلى بيته وجثا بقرب الّشّباك المفتوح، وصلّى كعادته. ماذا كنت فعلت أنت؟ يتوقّع الّرّب مّنا أن نطيع من هم الّصالة، 

 في موقع سلطة أعلى مّنا. لكن عندما تتعارض قوانين اإلنسان مع قوانين هللا، يجب علينا أن نطيع الّرّب دائًما.

الّصالة، ب. انتظره الّرجال المتآمرين عليه، أن يبدأ يّ الد أكثر من أّي ملك بشرباإلله الخف ويثق كان دانيال يخا    

وهرعوا إلى بيته واعتقلوه. وأحضروه أمام داريوس. حزن الملك لسماع األمر. كان يحّب دانيال حقًّا، وأراد أن يغّير 

مي دانيال في جّب األسود الجائعة.يتغّير لملك هو قانون وال يمكن أنالمرسوم ليخلّصه. إّنما مرسوم ا  . فر 

اضطرب داريوس من الذي قام به، فلم يستطع أن يأكل أو ينام طوال الليل. هرع في الّصباح الباكر إلى جّب األسود،     

 در على أن ينّجيك من األسود".اونادى، "يا دانيال عبد هللا الحّي هل إلهك الذي تعبده دائًما ق

 ، "يا أّيها الملك عش إلى األبد. إلهي أرسل مالكه وسّد أفواه األسود فلم تضّرني".أجابه دانيللفرحته و    

سوًما يأمر رعاياه ليمّجدوا هللا في جّب األسود. ثّم كتب الملك مر نألقى برؤسائه الشّريريحّرر داريوس دانيل للتّو، و    

 الحّي الذي يعبده دانيال.

شدرخ، ميشخ وعبد نغو، قدوة عظيمة، ه، كثيًرا. يمّثل لنا دانيال وأصدقاؤّرجل الّصالح، المحبوب دعى الّرّب دانيال بال    

 نتمّثل بها. أظهروا شجاعة وإيمان وإخالص وامتنان ال يصّدق.
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 فصل الّتاسع عشرا

 مسيحيسوع ال

 

 
 .ب في أناجيل مّتى، مرقس، لوقا ويوحّناتجد هذه القّصة في األغل

 

اإلنسان إلى عائلته. كان  لتي ال ت صّدق، عن إحضارقبل أن يخلق الّرّب األرض واإلنسان عليها، وضع خّطته الّرائعة وا

.. ليختار .سان مقدرة التفكير بنفسهطي اإلنيعلم أّن الّشعوب لن تتمّكن من حفظ وصاياه على نحو كامل. خّطط هللا أن يع

أن  ،بأنفسهم واأن يختار الّناس من هللا أم ال. لم يرد هللا أن يخلق إنسان آلي، مبرمج ليعمل ما يقوله هللا تماًما. أراد أن يطيع

 أم يحّبوا طرقهم األنانّية. ،يحّبوه هو

بمفردهم. من دون هللا الّساكن فيهم بواسطة روحه هللا خّطة ليصنع عائلة، لكّنه عرف أّن الّناس سيكونون ضعفاء  ىدل    

سيقعون في الخطيئة، وهذا عصيان هلل. الّرّب كامل. طرق   صالحين. فهذا مستحيل. عون أن يكونواالقّدوس، هم ال يستطي

. كّل إنسان عاش موتقال هللا أّن جزاء الخطيئة هي  ة هي خطأ وتؤّدي دائًما للتعاسة.الخطيئ هللا للحياة تؤّدي إلى الّسعادة.

 قد خطئ. كلّهم ما عدا واحد... وهذه قّصته.

وجدت نعمة عند  ألّنك قد أرسل هللا مالًكا اسمه جبرائيل، إلى فتاة ت دعى مريم. قال المالك لمريم، "ال تخافي يا مريم   

لم تكن مريم متزّوجة، إّنما كانت  وها أنت ستحبلين وتلدين ابًنا وتسّمينه يسوع. هذا يكون عظيًما وابن العلّي ي دعى". هللا.

س. أبو يسوع هو في الحقيقة هللا. ولد يسوع من أّم بشرّية، إّنما أبوه كان هللا. كان ومخطوبة ليوسف. حبلت من الّروح القدّ 

 البكر في عائلة هللا. الولد 

ولم يكن  اعنة في الّسن،ليصابات طأيًضا. كانت أفي نفس الوقت الذي حبلت فيه مريم، حبلت قريبتها أليصابات     

سم زوجها زكرّيا. أخبر المالك زكرّيا أن زوجته، أليصابات، ستلد ابًنا، وسيدعونه يوحّنا. سيكون ابإمكانها اإلنجاب. كان 

 رجالً عظيّما عند هللا. قال زكرّيا للمالك، "كيف أعلم هذا".

مك وا نذرك بهذا". قال جبرائيل لزكرّيا أّنه سيكون أبكم، أي "أنا جبرائيل الواقف قّدام هللا وا رسلت ألكلّ أجابه المالك،     

عندما أّنه لن يستطيع التكلّم إلى أن يولد الّطفل، ألّنه لم يصّدق ما قد قيل له. صار زكرّيا أبكم حقًّا ولم يعد يستطيع التكلّم. 

سالم مريم، ارتكض الجنين في رتها. عندما سمعت أليصابات اأصبحت أليصابات في شهرها الّسادس، جاءت مريم لزي

ت أليصابات من روح هللا. عندما ولد طفل أليصابات، صار بإمكان زكرّيا التكلّم من جديد، وقال أّن الّطفل ، وامتألبطنها

 عرف الحًقا باسم يوحّنا المعمدان، ألّنه كان يعّمد الّناس.سي   يوحّنا كما قد قال له جبرائيل.سي دعى 

"ال تخف أن تأخذ مريم  طيب مريم، وقال له أّنها حبلت من الّروح القّدوس. قال له المالك،ظهر مالك ليوسف، خ   

بل به فيها هو من الّروح القدس. فستلد ابًنا وتدعو اسمه يسوع. ألّنه يخلّص شعبه من خطاياهم".  امرأتك. ألّن الذي ح 

 فتزّوج يوسف ومريم.

في سجّل اإلحصاءات. ذهب يوسف ومريم إلى مدينة بيت  ويكتتب ،بوجوب رجوع كّل شخص إلى مدينته ،صار أمر     

كانت المدينة تعّج بالّناس بسبب لحم، ألّنهما كانا من بيت وساللة داود. خالل مكوثهم هناك، أنجبت مريم يسوع. 

ود، وهو الحوض في مذ لفّت مريم الّطفل ببطانّية، ووضعتهاإلحصاءات، فلم يجدوا مكاًنا يبيتون فيه. لذا بعد الوالدة، 

البداية المتواضعة لمخلّصنا. كان هللا قادًرا أن يجعله يولد في أجمل قصر في  هي هذهالذي كانت تأكل منه الحيوانات. 

 العالم، إّنما هذا كان جزًءا من هدفه وخّطته ليرينا الّسلوك المتواضع. 

وليس في فصل  . كان ذلك في أوائل الخريف،غنمهميعيشون في الحقول، يرعون  بعض الّرعاةكان في هذا الوقت،     

ا على الّرعاة أن يكونوا في الحقول مع قطعا كما يعتقد العالم. ،الّشتاء نهم. جاء مالك لو كان الّشتاء، لكان الطقس بارًدا جّدً

ون لجميع الّشعوب. عندما شاهدوا المالك. قال لهم المالك، "ال تخافوا. فها أنا أبّشركم بفرح عظيم يك فواإلى الّرعاة. خا

مضجًعا في مذود". بعد  قّمًطا. وهذه لكم العالمة تجدون طفالً مأّنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلّص هو المسيح الّربّ 

الّطفل في المذود.  رحيل المالك، ذهب الّرعاة إليجاد الّطفل الجديد الذي يكون مخلّص العالم كلّه. قادهم مالك، ووجدوا

 ابتهج الّرعاة كثيًرا بوالدة يسوع. يوسف والّطفل إلى بيت.و قلت مريمانتالحًقا، 

اليهود". عندما  باحثين عن المولود الجديد "ملك مجوس من الّشرق إلى أورشليم في وقت ما بعد والدة يسوع، جاء    

بن هللا، إّنما اا يريد أن يعبد سمع الملك هيرودس عن والدة ملك جديد، أرسل وراء الّرجال الحكماء، وقال لهم أّنه هو أيضً 

، المجوس  . قادبالّسرّ  قتلهل ن يخّططاك  إلى حيث كان يسوع، وكانوا يحملون له زيوًتا ثمينة ليقّدموها له هدّية.مالك 
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عندما اكتشف هيرودس أّن المجوس  طريق مختلفة. ، بل يعودوا عنحّذر هللا المجوس في حلم، لئال يعودوا إلى الملك    

بق  رق قد خدعوه، غضب غضًبا شديًدا. أمر ان ي قتل كّل طفل ذكر من عمر سنتين وما دون. لكّن هللا كان قد سمن الشّ 

 ّمه ويهرب إلى مصر.وأخبر يوسف أن يأخذ الّطفل وأ

الّصبي وأّمه واذهب إلى بقوا هناك حّتى بعد موت هيرودس. بعد موت الملك، ظهر مالك ليوسف وقال، "ق م وخذ     

 عادوا إلى إسرائيل.ف. ألّنه مات الذين كانوا يطلبون نفس الّصبّي". يلرائأرض إس

ا في الّروح، مليء بالحكمةكان الّرّب مع الولد. فقد كبر وأ     ن إلى اوالداه يذهبكان ، وكانت رحمة هللا عليه. صبح قوّيً

وقت العودة إلى  ة، ذهب معهم. عندالفطير. عندما كان عمره اثنا عشر سنأورشليم كّل عام بمناسبة عيد الفصح وعيد 

عندما  بقي يسوع في أورشليم. لم يعرف يوسف ومريم مكان وجوده. اعتقدوا أّنه مع أقارب أو أصدقاء آخرين. الّديار،

إلى أورشليم يبحثون عنه. بعد ثالثة أّيام، وجدوه جالًسا في الهيكل، وسط معلّمي  عادوا مذعورين أدركوا أّنه ليس معهم،

وقالوا، "لماذا فعلت بنا  ، يستمع إليهم ويسألهم أسئلة. كّل الذين سمعوه اندهشوا من فهمه وأجوبته. اقترب أهله منهالّدين

 هكذا. هوذا أبوك وأنا كّنا نطلبك معّذبين".

. ازداد هيتعلما أّنه ينبغي أن أكون في ما ألبي". لم يفهما ما كان يعن ل لهم، "لماذا كنتما تطلبانني ألملكن يسوع قا    

يسوع حكمة ونعمة مع هللا واإلنسان. ال يحكي الكتاب المقّدس أكثر عن طفولته. فقد كبر وأصبح رجالً. كان أبوه البشرّي، 

 نّجاًرا.يوسف، 

التي عند كبر يسوع وعمل بجهد مع يوسف في بناء البيوت، وصناعة المفروشات وأمور أخرى. صورة المسيح     

ا . يظهره العالم ضعيًفا، نحيالً، شعره طويل، إّنما فبصلة شكله حقيقةالعالم، ال تمّت ل  بسببي الحقيقة، يسوع كان قوّيً

 .الخارج، ولم يكن شعره طويالً  الّنجارة، أسمر اللون من جّراء عمله فيله في عم

قصيًرا مثل الّرجل. ال يقول الكتاب المقّدس، أّنه من العيب أن يكون للّرجل شعًرا طويالً مثل المرأة. كان شعر يسوع     

 بنه. إّنها كذبة أخرى من إبليس.االعالم. فهم ال يعرفون هللا أو  يهّمك إله هذا

فكان يسافر ويعّمد الّناس. جاء يسوع إلى يوحّنا في  جاء يوحّنا المعمدان يبّشر العالم ليتوبوا، ألّن ملكوت هللا قريب.    

 أن أعتمد منك وأنت تأتي إلّي".أنا محتاج ا تجّنب ذلك قائالً، "ول يوحنّ نهر األردّن، وطلب من يوحّنا أن يعّمده. حا

لكن يسوع أجابه وقال، "اسمح اآلن. ألّنه هكذا يليق بنا أن نكّمل كّل بّر". مع أّن المسيح كان لديه روح هللا، كان     

 عّمد يوحنا يسوع المسيح في نهر األردّن. إًذا، الً لنا.ابحاجة أن يتّمم ما قال له الّرّب أن يفعل. وأيًضا، كان هذا مث

مع صوًتا يقول، هذا هو       نزلت حمامة من الّسماء وحّطت عليه.وبني الحبيب الذي به س ررت". ابعدها، س 

 

 ن ليلة صوموأربعو اأربعون يومً 

يوم  ٤٥، جّربه إبليس لمّدة ، وقاده الّروح إلى البّرّية. هناكمن نهر األردنّ  وس،دّ يسوع، المملوء من الروح القعاد ثّم 

ليلة. طوال كّل هذه المّدة، لم يأكل المسيح أّي طعام ولم يشرب أّي ماء. علم يسوع أّن عليه أن يقترب أكثر من أبيه  ٤٥و

. قّربه الّصوم أكثر من هللا. حاول إبليس كّل األساليب ليحمل يسوع على أن الّشيطان ليتمّكن له أن يصمد أمام إبليس

ليحكم عليها، فلن يكون عليه أن ينتظر رض س ليسوع أّنه يعطيه اآلن كّل ممالك األهللا ويعبده هو. قال إبلي يخطئ ضدّ 

! إّنما قال يسوع إلبليس، "إذهب يا شيطان. ألّنه مكتوب للّرّب إلهك تسجد وإّياه شيءملكوت هللا. يمكن أن يكون له كّل 

الئكة بالّطعام ب عّدة، لكّنه في األخير، استسلم ورحل. من ثّم، جاءت المأن يغِو يسوع بأساليإبليس وحده تعبد". حاول 

ا.والّشراب ليسوع.  ا، إّنما قّواه كثيًرا روحّيً  قد أضعفه الّصوم جسدّيً

والّنصف الّتالية من حياته. إّنما هدفه  ر من الّناس خالل الثالثة الّسنواتمعجزات كثيرة، وشفى الكثيبيسوع  قام    

"الّرسول" يعني "من ا رسل إلى  ليكونوا رسالً ليتعلّموا ويعلّموا اآلخرين. رجل ١٢كان أن يبني كنيسة. فدعا  األساسيّ 

 الخارج". حوارى أو مريد يعني "تلميذ"، هو الذي يتعلّم.

. كانوا كيف يطيعون هللاأحدهم يقول لهم أن  انتقدوا كّل ما قام به. لم يعجبهمذاك الّزمان، و كرهه رؤساء كهنة    

أّنهم على خطأ. كانوا مملوئين أحدهم يظهر لهم أن  ن أّنهم افضل من غيرهم. لم يعجبهمصالحين بعيونهم وكانوا يعتقدو

بالكبرياء. لم يكن بإمكانهم أن يكونوا حوارى، ألّنهم لم يكونوا مستعّدين أن يتعلّموا. لم يريدوا أن يكونوا تالميذ؛ كانوا 

 ذة فقط.يريدون أن يكونوا أسات

ريق هللا للحياة. قال لهم عندما كان المسيح على األرض، قام بالعديد من العجائب، شفى الكثير من الّناس وعلّم عن ط    

نسان، في زمن اإلنسان، ي األغلب، التالميذ فقط، ألّن اإلعلّم ف أن يكونوا شركاء فيه. همكيف يمكنوهللا اآلتي  عن ملكوت

 ،ن المسيح على علم بذلك. عوًضا عن ذلككاولم يكونوا على استعداد ليقبلوا هللا ويطيعوه.  هللا.ال يستطيع أن يفهم أمور 
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كلّم تتعليم تالميذه حّتى يستطيعوا أن يعلّموا الغير. عندما تة، بل بقضى وقته ببناء كنيسته، ليس كنّجار، يبني كنيسة حّسيّ 

 ما؛ الكنيسة هي الّشعب. نحن هم الكنيسة ـ ليس المبنى. م عن بنيانسة"، يعتقدون أّنك تتكلّ الّناس في العالم عن "كنيمع 

طالب الّشعب يسوع بمعجزة تثبت من هو. قال لهم يسوع، أّن العالمة الوحيدة التي سيعطيها لهم، هي أّنه عندما     

 ليالي، تماًما كما كان يونان في بطن الحوت. ۳واّيام  ۳يموت، سيكون في القبر لمّدة 

 

 الجماهير إطعام

ا هو يعلّمهم. قال يسوع لتالميذه أّنه يشفق على الّشعب ألّنه قد لحقه لمّدة ثالثة أّيام، في مّرة، لحق جمع غفير بيسوع بينم

 وليس لديهم أّي شيء ليأكلوه. فهو ال يريد أن يرسلهم جائعين.

 .بيرة كهذهوا في البّرّية، خبًزا يكفي جماعة كفساله التالميذ من أين لهم أن يجد    

 مسة أرغفة وسمكتين".سوع كم رغيًفا لديهم. فاجابوه، "خسألهم ي    

ّرر الّطعام على الجميع. أكل هللا وم شكروذ الخمسة األرغفة والّسمكتين، أخوقال لهم يسوع أن يجلسوا على األرض.     

كان عدد الجمهور  .قفّة فاضلة، فكان اثنتا عشرالالكسر  امّرروا الّسالل مّرة أخرى ليجمعوثّم الّشعب الجائع وشبعوا.  كلّ 

 ربعة آالف رجل، باإلضافة إلى الّنساء واألطفال. كانت هذه معجزة بحّق!الذي تغّذى، أ

 

 المؤامرة لقتل يسوع

 م أّنهم الأن يقال له م به. فتآمروا ليقتلوه. لم يعجبهمفي ذاك الّزمن، كره يسوع وكّل ما علّ  من رؤساء الكهنة العديد

أن يقال لهم أّنهم على خطأ. أرادوا أن يعبدوا هللا على طريقتم ـ ليس وفق الطريقة التي علّمهم هللا  يطيعون هللا. لم يعجبهم

هم يريدون أن يحفظوا عيد الميالد والعيد الكبير، قائلين أّن كّل هذا هو من أجل فعنهم.  ال يختلفون الّناس اليوم عليها.

ال يقول لنا أن نعبده هكذا. يجب علينا أن نعبد هللا تماًما كما يقول لنا أن نفعله. يقول لنا هللا أن ال نزيد عبادة هللا. إّنما هللا 

 أّيًا من تعليماته. وال نحذف

ووضعوا الّدماء على كان يسوع يعلم أّنه سي قتل في عيد الفصح، تماًما كما ذبح أبناء إسرائيل الحمل، في العهد القديم،     

موت. يسوع لم يخطئ أبًدا، ة هذه القّصة؟ جزاء الخطيئة هي وتهم، حّتى يعبر هللا عنهم. هل تذكر ما قلناه في بدايعتبة بي

  مات عّنا حّتى ال نضطّر أن نموت نحن. بل نحن أخطأنا. دفع المسيح ثمن خطايانا عّنا.

 

 عيد الفصح

قال لهم  العشاء مع تالميذه. الفصح، تناول المسيحعيد وم أي في ي عندما غابت شمس اليوم الّرابع عشر من الّشهر األّول،

 أّن واحًدا منهم سيخونه.

 يذهبليقتلوه. قال ليهوذا أن  يسلّمه لرؤساء الكهنةسكان يسوع يعرف من هو ـ يهوذا اإلسخريوطي. عرف أّن يهوذا     

 ويقوم بما يجب أن يقوم به بسرعة. فذهب يهوذا.

ذكرى ألبناء ككانوا يحفظون الفصح من قبل،  فقد التالميذ، أّنه يريدهم أن يتذّكروا الفصح كّل سنة.ثّم قال المسيح لبقّية     

عن ذبح حمل الفصح كّل سنة كما  ام جديد لعيد الفصح. عوضً ه  إسرائيل أّيام موسى، إّنما اآلن، سيكون لهم سبًبا جديًدا ـ فِ 

ريقة التي نحفظها كّل وهذه هي الطّ طريقة جديدة لحفظ الفصح. كانت عاداتهم، سيكون المسيح اآلن فصحهم. كان لديه 

 سنة، حّتى هذا اليوم.

يا بطرس، قال له بطرس، " يّ رجلل أرجل التالميذ. عندما صار عند ماء في وعاء كبير. وبدأ يغسالمسيح أّوالً، صّب     

 سّيد أنت تغسل رجلّي... لن تغسل رجلّي أبًدا".

 كنت ال أغسلك فليس لك معي نصيب". لكن يسوع قال له، "إن    

 ليس رجلّي فقط بل أيًضا يدّي ورأسي". فأسرع بطرس وأجابه، "يا سّيد    

  إلى غسل رجليه".قال له يسوع، "الذي قد اغتسل ليس له حاجة إاّل     

، كان الّناس في الماضيلم يفهم بطرس أّن غسل األرجل ال عالقة له باإلستحمام. بل الموضوع هو عن الخدمة.     

يقومون الخّدام  كانوا يزورون أحدهم في بيته، كانيلبسون صنادل، ويمشون على طرقات ترابّية، فتّتسخ أرجلهم. عندما 

 حقيرالعمل لحّتى ابن هللا انحنى ل عادة بغسل أرجلهم. كان هذا عمالً حقيًرا. يظهر سلوًكا متواضًعا ـ في خدمة اآلخرين.

ونخدم بعضنا البعض. قال، "اتفهمون ما قد صنعت بكم... إن كنت  . المسيح هو القدوة لنمتثل بههتالميذ في غسل أرجل

وأنا الّسّيد والمعلّم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض". لذا، مّرة كّل سنة، نحن نغسل 
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ا البعض، تماًما كما قد فعل بعضن ةخدمل نا، واستعدادسلوًكا متواضًعافهذا يظهر  أرجل بعضنا البعض، في رتبة الفصح.

 المسيح مع تالميذه.

"خذوا كلوا. هذا هو جسدي". هذا تذكار نقوم به عند كّل فصح، لنتذّكر ثّم أعطاهم المسيح قطعة خبز فطير وقال لهم،     

للعهد الجديد  ا كلّكم. ألّن هذا هو دميمنهقال، "اشربوا وكيف قّدم المسيح حياته من أجلنا. ثّم أعطاهم القليل من الخمر 

حكم الموت. نحن نأكل ونشرب هذا عند كّل  فرة الخطايا". تذّكر، فإّن الخطيئة تفرضالذي ي سفك من أجل الكثيرين لمغ

وإيماننا وقبولنا بالمسيح  ،فصح، ليس فقط كتذكار لموت المسيح، إّنما كارتباط صادق مع هللا والتفاني واإلخالص له

 دمه قد خلّصنا. ين أنّ ، مدركناكفصح

 

 بطرس ينكر المسيح

أّنهم سينكرون أّنهم يعرفونه حّتى، وسيهربون. قال بطرس سيأتون قريًبا ويقتلونه. وقال المسيح لتالميذه أّن رؤساء الكهنة 

أن يصيح ديك تنكرني ل يسوع، "إّنك في هذه الليلة قب ولو اضطّر أن يموت معه. فأجابه أّنه لن ينكر المسيح أبًدا ـ حّتى

 ثالث مّرات".

 ۳٥في هذا الوقت، ذهب يهوذا اإلسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم أّنه سيدلّهم على يسوع مقابل مال. فأعطوه     

 فّضة ليخون يسوع.ال من قطعة

على المسيح. من  ذن أحد الّرجال الذين أتوا ليقبضواالمسيح، سحب بطرس سيفه وقطع فيه أعندما جاءوا ليأخذوا     

األرجح أّنه كان ينوي قطع رأسه، لكن عندما خفض الّرجل رأسه، أصابه بأذنه. مّد يسوع يده ولمس أذن الّرجل، فشفاها. 

إّنما هذا كان يجب  حضار العديد من المالئكة إلنقاذه،قال لبطرس أن يضع سيفه جانًبا. وسأله هل أّنه ال يعلم أّن بإمكانه إو

 هدف عظيم. أن يحدث من أجل

أخبر يهوذا اإلسخريوطي الّرؤساء، أّن العالمة ليعرفوا من هو المسيح، ستكون قبلة منه. عندما رأى يسوع، حّياه     

ب التالميذ كلّهم، كما قال لهم يسوع أّنهم سيفعلون. ربحرارة وأعطاه قبلة على وجنته. فأوقفوا المسيح وأخذوه أسيًرا. ه

ا، إلى ا  لمدينة ليعرف ماذا سيحدث ليسوع.لحق بهم بطرس سّرً

 الباحة، اقتربت منه جارية وقالت، "وأنت كنت مع يسوع الجليلّي".فيما كان بطرس واقًفا خارج     

 خاف بطرس لئال يأسروه أيًضا. فنكر، "لست أدري ماذا تقولين".    

 ثّم جاءت أخرى وقالت له، "وهذا كان مع يسوع الّناصرّي".    

فإّن لغتك أخرى وقالت، "حقًّا أنت أيًضا منهم  ال يعرف من يكون يسوع هذا. وبعد، جاءتهقال أّنه نكر بطرس و    

 رس لهجة معّينة، ويتكلّم مثل باقي التالميذ.تظهرك". ما يعني أن لبط

 أّنه سيحدث. وعة، صاح ديك ـ تماًما كما قال يسفبدأ بطرس يلعن ويحلف قائالً، "إّني  ال أعرف الّرجل". في تلك الثاني    

 تذّكر بطرس ما قاله له يسوع، "قبل أن يصيح ديك تنكرني ثالث مّرات". خرج بطرس وبكى متأّسًفا.    

بن هللا، هو أّنه االتي سيعطيها إثباًتا على أّنه  أّن العالمة الوحيدة بن هللا، وق تل. تذّكر أّنه قال للشعباا خذ بعدها المسيح،     

ضع في وأربعاء، في عيد الفصح، قرابة الّساعة الّثالثة من بعد الّظهر. ليالي. مات يوم  ۳وأّيام  ۳ة سيكون في القبر لمدّ  و 

 .امقّدسً  ايومً الذي هو قبر قبل المغيب بقليل، قبل أن يبدأ اليوم األّول من عيد الفطير، 

لم  مريم، إلى القبر. لكنّ كلتاهما  اسم يذه،، األحد، جاء اثنين من تالممن األسبوع األّول اليومفي الّصباح الباكر من     

 هناك. كان قد قام. قام وخرج من القبر قبل الغروب بقليل من مساء الّسبت.المسيح يكن 

هل يمكنك أن تعّد ثالثة أّيام وثالث ليالي؟  قام تماًما كما قال أّنه سيقوم. أقامه هللا، أبوه، من القبر، وأعاد له حياته.     

إلى  المسيح ، عندما يعودسيقومون مجّدًدا إلى الحياة، أو سيتغّيرون إلى كائنات روحّية الذين كثيرينلل ركان الولد البكف

 األرض.

، يعلّم تالميذه بعد أن قام من القبر. كان عليه أن يظهر كإنسان من جديد، بما أّنهم ال يوم ٤٥عاد المسيح لمّدة     

 يستطيعون أن يروا الّروح.

 الذي سيحدث قريًبا. ودته إلى األرض ليكون ملك الملوك. هذابيه في الّسماوات، ينتظر عاآلن، عن يمين أ المسيح هو    
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 الفصل العشرون

 اهر والّنجسالط

 

 
 .١٦وسفر التثنية  ١١ تجد الالئحة في سفر الالوّيين

 

الحة صّ اللحوم الّنجسة، فهو يعني اللحوم الّصالحة لألكل واللحوم الغير عندما يحكي الكتاب المقّدس عن اللحوم الّطاهرة وال

لقت من أجل أن تنّظف األرض. مثالّ، هل رأيت  لألكل. لم يخلق الّرّب كّل الحيوانات بهدف أن نأكلها. بعض الحيوانات خ 

لقريدس بنفس األمر في رض نظيفة. يقوم افالّصقور تساعد على إبقاء األ صقًرا يوًما على حافّة الّطريق يأكل حيواًنا ميًتا؟

 كل علبة قمامة؟علب قمامة األرض. هل تريد أن تأ. فّكر بهم على أّنهم ةنظيف المحيط. فهو يساعد على إبقاء المحيطات

لقت بعض الحيوانات لتشتغ    ل؟ جعلت الخيول ن التي هي جّيدة للشغل أو لتكون أليفة. هل يمكنك أن تسّمي بعًضا مخ 

لقت ه. الكالب والهررة هي حيوانات أليفةي تقوم بذاإلنسان أسهل بالعمل اللة حياة والفي ، لكّنك لن تريد أن تأكلها! خ 

 اصالحة لألكل. لن تريد أن تأكل لبالبً  ت كّل الّنباتاتالحيوانات ألهداف مختلفة، تماًما كما هي الحال مع النباتات. ليس

 ، أليس كذلك؟امسّممً 

 اهر والّنجس. قال له هللا أن يأتي بسبع أزواج من الحيوانات الّطاهرة، وزوج واحد من الحيوانات الّنجسةالطّ علم نوح ب    

كثر من الّصحة. أراد منه هللا أن يأخذ أ ألّنه كان يحفظ قبالً قوانين كان يتكلّم عنه الّربّ  عّما إلى الفلك. علم بالّضبط

 .تخدمها للطعامه سيتمّكن له أن يسالحيوانات الّطاهرة ألنّ 

فهو فان، وله ظل إن كان الحيوان يجترّ  .ةالّنجس الحيوانات الّرّب قواعد بسيطة لنعرف الحيوانات الّطاهرة من أعطانا    

الغزال والظبي، هي بعض الحيوانات التي تأكل وال تأخذ وقتها لتمضغ الّطعام جّيًدا. فهي الحًقا، تأتي البقر،  يصلح لألكل.

جترار. إّنما تذّكر، االتي يعاد مضغها، تدعى جرة فتات ًدا من معدتها إلى فمها لتمضغه باحتراس أكثر. هذه البالّطعام مجدّ 

. الخيول ال تجتّر. إًذا هي يجب على هذه الحيوانات أن تجتّر وأيًضا يكون لها ظلفين. لدى الخنزير ظلفين لكّنه ال يجترّ 

 لفين وال تجتّر كالهررة والكالب والسناجيب والّدببة والحمير الوحشّية.نجسة. األمر بسيط! بعض الحيوانات ليس لها ظ

 الظربان؟ ما رأيك بيخنة األرنب؟ لما ال؟هل يمكنك أن تأكل برغر مصنوع من 

إحدى اللحوم الّنجسة األكثر شعبّية هي لحم الخنزير. يبدو أّن بعض الّناس تعتقد، أّن الذي نتناوله هو صالح لألكل،     

 ات المثيرة لإلنتباه بخصوص الخنازير. إّنما إحذر، األمر بعد أعظم!موهذه بعض المعلأّنه لذيذ الّطعم.  طالما

الخنزير هو حقّا إمعاء نفايات. هو يأكل كّل شيء، بما فيه البول، البراز، الوسخ، لحم الحيوان المتحلّل، الديدان، أو     

التي تنمو على جلد الخنازير أو الحيوانات األخرى. يمتّص لحم طانّية الخضار المتهترئة. هو يأكل حّتى الدمامل السر

مثل اإلسفنج. يمكن للحمه أن يكون أكثر سموًما من لحم العجل أو لحم الغزال بثالثين  ، تماًماودهن الخنزير المواد الّساّمة

ّسموم من الجسم. بما أّن الخنزير ال العرق هو وسيلة إلخراج ال مّرة. فالخنزير على عكس غيره من الحيوانات، ال يعرق.

، أو لدرجة أّن الّرّب جّهز له نوع من خّط صرف صحيّ  وقذريعرق، فالّسموم تبقى في جسمه وفي لحمه. الخنزير ساّم 

قناة، تمّر في كّل من أرجله مع مخرج في أسفل الّرجل. من هذا الثقب ينّز قيح وقذارة، ال يستطيع جسمه أن يمّرره في 

الّسرعة المطلوبة. يدخل بعض من هذا القيح إلى لحم الخنزير. إًذا لماذا خلق هللا مخلوق كهذا؟ بالّطبع ليس جهازه ب

 لنأكله!! الخنزير هو جامع قمامة.

  أيًضا أن ال نشرب دم الحيوان.يقول لنا هللا    

 

 مخلوقات مائّية

أن يكون لها ميزتان على الّسمكة جب ا. لتكن طاهرة، يصالحة لألكل أيضً يقول لنا هللا كيف نعرف أّي مخلوقات مائّية هي 

التونا، ذئب البحر، السلمون  صالح لألكل. غيرنف، إّنما ليس له خرشف، إًذا هو ـ زعانف وخرشف )قشر(. للقرش زعا

ا ، إذً ريدس، الكركند والبطلينوس ليس لهم زعانف وخرشفقض األمثلة من الّسمك الّطاهر. الوالّسمك الّنهري هي بع

نعرف أّنها ليست صالحة لألكل. صنعهم هللا ألهداف أخرى. يذكر الكتاب المقّدس أيًضا، الئحة عن كائنات مائّية نجسة 

 أكلها الّناس.، لم يخلقوا لتأخرى. الّضفادع والّسلحفات واإلنكليس والحّبار
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 الّطيور 

رف من خالل القائمة، نفس الميزات في الّطيور الّطاهرة. يعّدد هللا مختلف أنواع الّطيور الّطاهرة والّنجسة. يمكننا أن نع

الميزات الّسّتة المشتركة. الّطيور الّنجسة ينقصها على األقّل واحدة من هذه الميزات. لدى كّل الّطيور  ،لدى جميعها

 الّطاهرة، كّل الميزات الّسّتة:

 جزء من المعدة. حوصلة، المفيدة في هضم المأكوالت. الحوصلة هيلدى الّطير الّطاهر  .1

 لدى الّطير الّطاهر قانصة، التي تساعد في طحن األكل لتسهيل اإلبتالع عند الّطير. .2

 الّصقر والحّوام.ال يفترس الّطير الّطاهر الّطيور األخرى. مثال على الّطيور التي تأكل طيور أخرى، هي  .3

 .ال يفترس الّطير الّطاهر فريسته وهي طائرة، مثل الّصقر ونورس البحر .4

 اإلصبع األّول الخلفّي واألصبع الوسطّي كالهما طويالن. لدى الّطير الّطاهر .5

عندما يقف الّطير الّطاهر على غصن، فهو يفّرق أصابعه بحيث تكون األصابع الثالثة األمامّية من جهة،  .6

 من الجهة المقابلة. واألصبع الخلفيّ 

 

الميزات التي ذكرناها. بعض األمثلة من الّطيور الّنجسة هي نقّار  كّل الّطيور الّنجسة ينقصها على األقّل، واحدة من    

 غاء، الّنعامة، والبوم.ببّ الالنورس البحري، البطريق، الخشب، البجع، اللقلق، 

 طائر الذيال.األمثال من الّطيور الّطاهرة هي الّدجاج، األوز، البّط، الّسمان، الديك الّرومي و ضبع    

سحلية، الّنمل، الحّية، الخلد، الديدان وابن ال كائنات أخرى ال يجب أن نأكلها. بعضها هي الفئران، عّدد هللا أيًضا،    

 عرس. ال يجب علينا أن نأكل كذلك، أّي حيوان قد مات من جّراء سبب ما.

، لكّنه لألكل ًداو مثل الجندب. لن يبدو ذلك جيّ المخلوق الصالح لألكل هو الجندب. يوحّنا المعمدان أكل جراد، الذي ه    

 نظيف وصالح لألكل.

هي موّجهة لكّل العالم في كّل األزمنة، وليس فقط في الّزمن الذي  أعطانا هللا مبادئ توجيهّية لنكون أصّحاء ومعافين.    

 ك تب فيه الكتاب المقّدس، أو فقط لشعب معّين.

 حياة صحّية كما أرادها هللا. نحيا، حّتى لنطيع هذه القوانين يجب أن نعمل افضل ما بوسعنا،    

 

 

 أسئلة حول القّصة:
 

 لنعرف إن كانت صالحة لألكل أم ال؟ ،عن أّية ميزتان يجب علينا أن نبحث في الحيوانات البّرّية .1

 عني أّن الحيوان وسخ؟ ماذا يعني هذا؟ي" ونجس هل "طاهر .2

 لألكل. سّمي بعًضا من التي ليست صالحة لألكل.يوانات صالحة سّمي ح .3

 عن أّية ميزتان يجب علينا أن نبحث في الكائنات المائّية لنعرف إن كانت صالحة لألكل؟ .4

 هل الحوت صالح لألكل؟ لم ال؟ .5

 هل سلحفات الماء صالحة لألكل؟ ماذا عن سمك القرش؟ ماذا عن السلمون؟ لماذا؟ .6

تسّمي طيَرا طاهَرا؟ هل يمكنك أن التي تستطيع أن تعّددها بالّنسبة للّطيور؟ هل يمكنك أن  ما المبادئ التوجيهّية .7

 ؟ذا عن الّنعامة؟ ماذا عن الحّوامتسّمي طيًرا نجًسا؟ ما

في  ،درجت اللحوم الّطاهرة واللحوم الّنجسةهل يمكنك أن تسّمي الفصلين حيث ا   كل يوحّنا المعمدان؟ماذا أ .8

  الكتاب المقّدس؟
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 الفصل الواحد والعشرون

 ل أّيامه المقّدسةخّطة هللا من خال

 

 
إّنما ال يستطيع  قبل خلق آدم وحّواء بكثير، كان هللا قد وضع خّطته للبشرّية وجّهزها. أراد هللا عائلة مع الكثير من األوالد،

أن يدعهم يتقاتلون ويجلبون الّشقاء لهم ولكّل اآلخرين. الّطريقة الوحيدة التي يستطيعون فيها ان يكونوا صالحين، هي في 

يسكن هللا فيهم بروحه القّدوس. من دون هللا، ال يمكن ألحد أن يكون صالح. لم يخلق هللا الّناس شّريرين. لكّنه عرف أن 

 يعلمهم أّّنهم، من دون روحه الّساكن فيهم، سيصبحون بطبيعتهم شّريرين. ال يريد هللا في عائلته، كائنات تتقاتل وتتشاجر. 

سيتوّجب على اإلنسان أن يختار طريق هللا. سيتوّجب على الّناس أن  على هذا المنوال. أّن الجميع سيكون بائًسا إن عاشوا

 كشف هذه الخّطة في أّيامه المقّدسة.يتعلّموا أّن طرقهم الخاّصة لن تجلب لهم الّسعادة. فكان هلل خّطة لجلبهم إلى عائلته. وت  

، يؤّدي بنا إلى كنز رائع وعظيم. علينا أن نتبع الخريطة بحذر األّيام المقّدسة هي مثل خريطة، أو رسم تفصيلّي من هللا    

الخريطة التي  وة خطوةالخريطة. إًذا، لنتبع خط حّتى نجد الكنز. الكنز هو ملكوت هللا. ال يمكنك إيجاد الكنز من دون

الذي وضعه هللا فيها. لكن، كما مع كّل بالترتيب الّدقيق أعطانا إّياها هللا. إّنما علينا أن ننتبه جّيًدا. من المهّم أن نلحقها 

 الخرائط، يجب أن نبدأ من البداية.

 

 الفصح

يعيش على هذه األرض، سوف يقع في  . عرف هللا أّن كّل إنسان)العبور( المرحلة األولى في خّطة هللا، هو عيد الفصح

أو  خطيئة بالّتحديد. الخطيئة هي مخالفة، عن ماهّية ال٤: ۳الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ يخبرنا يوحّنا في رسالته األولى 

لذا، الخطيئة هي الّتعّدي على الوصايا العشر. يقول لنا هللا أيًضا،  الوصايا العشر.القانون ـ  ، أي الّتعّدي علىالقانون خرق

ا، لذلك ه ، أّن أجرة الخطيئة هي موت.٢۳: ٦في رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومية  ي بحاجة قوانين هللا مهّمة جّدً

لقواعد محّددة في حال تّم خرقها. هناك قوانين في عالم الحركة. إن أوقعت طابة، إلى أّي جهة تذهب؟ هل يمكن أن تقع 

سفل. هي ال تستطيع شيًئا حيال األمر، ألّن هذا يتبع قانوًنا. علها تقع دائًما إلى األجق؟ ال، أبًدا. قانون الجاذبّية يإلى فو

أيًضا. هي ال تخطئ أبًدا. يقول هللا أّن الخطيئة سّيئة للغاية، لذلك يجب أن يكون جزاؤها  كذلك قوانين هللا األخرى هي

علم أّننا ال نستطيع حفظ قوانين هللا على نحو تاّم. لذلك، أعطانا هللا، بحكمته العظيمة، عيد الفصح كأّول خطوة نلكّننا موًتا. 

 ى، ال نستطيع أن نذهب بعيًدا.على خريطتنا. إن تخّطينا هذه الخطوة األول

أزال تلك مات المسيح ليدفع جزاء خطايانا. يريد هللا أن يسكن فينا بروحه، لكّنه ال يسكن مع الخطيئة. آلّن المسيح     

 الخطيئة، يستطيع روح هللا اآلن أن يسكن فينا.

يلّيين أن يضعوا دم حمل على عتبة في زمن موسى وأبناء إسرائيل في مصر، طلب هللا من موسى أن يقول لإلسرائ    

أبوابهم، وأن يبقوا داخل بيوتهم طوال الليل. عندما جاء الّرّب وقتل كّل بواكير المصرّيين، "عبر" فوق بيوت الذين كانوا 

 اله.بنه البكر، يسوع المسيح، ليخلّصنا بدمه. كان يسوع كامالً بكّل أفكاره وأفعاا الّدم على عتباتهم. أرسل هللا قد وضعو

ا من قوانين هللا. كان كامالً  كان روح هللا معه منذ والدته. لم يخطئ أبًدا. لم يكن تحت حكم الموت ألّنه لم يخترق أّيً

ا. لكن ماذا عّنا نحن الباقين؟ لم نكن مثالّيين. لقد خرقنا كلّنا قوانين هللا. لذلك قّدم هللا في خّطته، ابنه البكر ليدفع  ومثالّيً

. بعد ذلك بثالثة أّيام وثالث ليالي، سه الذي مات من أجلهنفيوم الفصح، على يد الّشعب لك عّنا. فقد ق تل جزاء الموت ت

 وتماًما كما قال سيحدث، ا قامه أبوه من القبر، وهو اآلن في الّسماوات، الولد البكر في عائلة هللا.

لم نستحّق ما قام به المسيح من  قد دفعت عّنا. أي أّن العقوبة عمة". تحت الّنعمة،ألّن المسيح مات عّنا، نحن تحت "النّ     

خطايانا  نلك الفدية. فبعد كّل شيء، إنّ  أجلنا ـ كانت بمثابة هدّية لنا حّتى نستطيع أن نعيش. نحن نستحّق بالواقع أن ندفع

 هي التي جلبت علينا تلك العقوبة منذ البدء، إّنما كان هللا والمسيح رحومين لنا.

بعد؟ هل بإمكاننا أن نفعل ما يحلو لنا  نخطئو نكون سّيئينن دفع عّنا تلك العقوبة، هل من الحسن أ بما أّن المسيح    

، "فماذا إًذا. أن خطئ ألّننا لسنا ١٠: ٦ونستمّر في الخطيئة؟ يعطينا الكتاب المقّدس الجواب في الّرسالة إلى أهل رومية 

 شا".حا تحت الّناموس بل تحت الّنعمة.

 منهن أن يرحمه ويحّرره، هل ال بأس باإلعدام ألّنه قتل أحدهم، وقّرر آمر الّسجعليه م وكحمإن كان رجل في الّسجن،     

. إن قام بذلك خرق القانون مّرة أخرىي اّل يتنّبه أ أن يكون شاكًرا للعفو لدرجة أن أن يقتل مجّدًدا؟ يجب على هذا الّرجل
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ينا أن نقوم ب علسيكون عليه رّبما، أن يدفع ثمن العقوبة لجريمته. هللا رحوم، لكن يج سامحة. ينال الماّل بعد، من الممكن أ

 ق الّصحيح للحياة، حافظين الوصايا.ي، لنكون جّيدين، ونختار أن نعيش الطربوسعنابكّل ما 

المسيح تلك العقوبة عن الفصح هو خّطة رائعة، لكن ال يجب علينا أن نستخدمه عذًرا لنكون سّيئين. من دون دفع     

ا أيًضا، أن نكون  ممتنين هلل وليسوع من أجل خطايانا، ال يمكننا أن نتقّدم بخّطة هللا ألّننا نكون كلّنا متنا. إّنه من المهّم جّدً

لينا الفصح. نحن ال نستحقّه. تماًما كما ال يستحّق الّرجل المسجون أن يخرج من الّسجن. كانت هدّية مّجانّية، عفو. يجب ع

ا لم أن نتذّكر دائًما كيف "يعبر" هللا فوق خطايانا من أجل دم يسوع المسيح. هذه الخطوة األولى في خريطة الكنز، لكّنن

 خطوات بعد على الخريطة. يجب أن نتّممها جميعها لنصل إلى الكنز! نصل إلى هناك بعد. هناك ستّ 

 

 عيد الفطير

ندما دفع المسيح عقوبة خطايانا، إلى أّيام الفطير. نحفظ هذا العيد لمّدة أسبوع تأتي بنا خّطة هللا بعد الفصح مباشرة، ع

كما قلنا سابَقا، ليس ألّن العقوبة قد  لئال نقع فيها مجّدًدا. جهود خاصّ ميانا، يجب أن نقوم بخطاكامل. بعد أن ن سامح على 

فعت عّنا، يعني أّننا نستطيع أن نكون سّيئين. في الواقع، تساعدنا أّيام الفطير على أن  !ك تماًماعكس ذل يح هوالّصح د 

فطير؟  ـ الوصايا العشر. إّنما لماذا خبزنرّكز أكثر على التخلّص من خطايانا. هل تذكر ما هي الخطّية ـ خرق قوانين هللا 

 ما عالقة الخبز بالخطّية؟

نع الخبز، ي ضاف إلى العجين ماّدة تخميرّية، مثل كربونات الّصو     رفخ رة، حّتى يديوم، بودرة الَخبز أو الخميعند ص 

ساعات. وعندما تعود إليه، تجد العجين قد  ، يجب أن تترك العجين يرتاح لبضعأو "يعلو". عندما تصنع الخبز الخبز

 هّمة.علّم منه أمثولة ملنت يتناول الّرّب هذا المثل ويساعدنا تضاعف حجمه. إّنها الماّدة التخميرّية هي التي تسّبب بذلك.

هناك كلمتان من المهّم أن نتعلّمها، بخصوص هذا اليوم المقّدس. األولى هي الكبرياء واألخرى التواضع. كلمتان    

أّيام عيد الفطير، إن لم  مضاّدتان. هاتان الكلمتان هما مفاتيح هذا القسم من خريطة الكنز. ال تستطيع أن تفتح القفل لمعنى

 حتاجها أيّضا ليوم الكفّارة.تك سذه المفاتيح ألنّ يكن المفتاح بحوزتك. إحتفظ به

الكبرياء أو التكّبر، يعني أّنك تفّكر بنفسك بتعالي، وتنظر إلى الغير باحتقار، معتقًدا أّنك أفضل منهم. هذه كانت خطيئة     

ضل بكثير من هللا. كم هو أّنه يستطيع أن يدير األمور أف إبليس العظمى. كان متفاخًرا وافتكر أّنه أفضل من هللا. اعتقد

 أحمق! الكبرياء هو خطيئة مريعة تحتاج أن ت ستبدل بالّتواضع.

بازدراء، أو نعتقد أّننا افضل منهم، ونكون على اآلخرين إلى الّتواضع هو عكس الكبرياء. هو يعني أن ال ننظر     

ّتعليم". المتكّبرين يعتقدون أّنهم يعرفون كّل استعداد لمساعدتهم. من الّسهل تعليم األشخاص المتواضعين. هم "قابلين لل

هل تستمع حين يعلّموك؟ هل تتواضع حين يحاول أحدهم أن يريك طريقة أفضل لعمل  شيء وليسوا مستعدين أن يتعلّموا.

 شيء معّين؟ هللا يحّب هذا الّسلوك!

 يحبّ يعرفون كّل شيء. إّنما  ا. يعتقدون أّنهميعمل مع من هم متكّبرين، ألّنهم ال يريدون أن يتعلّمو ال يستطيع هللا أن    

 ويساعدوا اآلخرين. أن يخدموا أن يتعلّموا. هم أيًضا يحّبونون المتواضع

هذا هو الكبرياء!  فوخ وأنفك في العالي؟أن تريني نظرة تكّبر؟ هل صدرك من ما عالقة كّل هذا مع الخبز؟ هل يمكنك    

كبرياء من الخارج، هكذا يبدو ـ ي الّداخل وال يكون مظهرك هكذا، إّنما عندما نرى البالّطبع يمكن أن تشعر بالكبرياء ف

ليذّكرنا بالكبرياء. يقول لنا هللا أن نرفع كّل المواّد التي  فخ. يستخدم الّرّب مثل خبز الخميرخمير، ينفوخ! الخبز مع المن

بل نأكل خبز فطير  أن نتناول منها خالل أسبوع كامل. تحتوي على مواد تخميرّية من بيوتنا، لمّدة سبعة أّيام. ال يجب

، خبز الفطير هو )دون خمير(، لنتذّكر كيف علينا أن نكون ـ متواضعين وليس منفوخين. خالل هذا األسبوع من الّسنة

خراج إعلى  تذكير بالكبرياء والخطيئة. يريد مّنا هللا أن نفّكر في ذلك طوال األسبوع. نأكل خبز فطير لنتذّكر أن نرّكز

 خبز المخّمر.الالخطيئة من حياتنا. نحتاج أن نتذّكر أن ال نكون منتفخين مثل 

هل يمكن لألطفال أن يكون عندهم كبرياء؟ هل تسمع كلمة أهلك؟ عندما يقولون لك أّنك أخطأت في أمر ما، هل أنت     

ا. هللا يحّب الّسلوك المتواضع. إن كنت تريد قابل أن تتعلّم؟ إن لم تكن كذلك، إًذا أنت متكّبر؟ العناد هو كبرياء أيضً 

 اإلستمرار مع خريطة الكنز، يجب أن تتابع بتواضع.
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 العنصرة

 بعد أن خرج أبناء إسرائيل من مصر، أعطاهم هللا الوصايا العشر في يوم العنصرة، في جبل سيناء. كانت سهلة للفهم.

ان من المستحيل أن يحفظوها. لم يكن اإلسرائيلّيون قادرين أبًدا أن اكن في اإلسرائيلّيين، كسّ الإّنما من دون روح هللا 

يحفظوها بشكل صحيح أمام هللا. كان كبرياؤهم وطبيعتهم البشرّية يقفان دائًما عقبة في طريقهم. كان ينقصهم شيء ـ روح 

، عشر وصايا بسيطة. من دون روح هللا. احتاج الّناس أن يروا أّنهم، إن لم يسكن هللا فيهم، لن يستطيعوا أن يحفظوا حّتى

  هللا، اإلنسان محدود في تفكيره، في إدراكه وفي قدراته.

ليسكن فيهم  روحه القّدوس ،، أعطى هللا للمعّمدين في كنيستهبعد مئات الّسنين، عند أّول عنصرة بعد موت المسيح    

شيء. ال يجعلنا صالحين أم سّيئين. هو فقط يعطينا  أن نفعل أيّ  ،ويساعدهم على فهم قوانينه أكثر. ال يجعلنا روح هللا فينا

مع روح هللا،  أن نعيشها رغم إرادتنا. طريقه للحياة ـ ال أن يجبرنا نحن رإدراك أكثر لقانون هللا. يريدنا هللا أن نختا

يساعدنا أن نفهم  هو أّن روح هللا ،الّصحيحة. األهمّ  نستطيع أن نفهم أكثر، الحّق والباطل، حّتى نستطيع أن نقوم بالخيارات

لماذا هذا حّق أو هذا باطل، حّتى نكون على اّتفاق تاّم مع هللا. من دون روح هللا ال نستطيع أن نفهم بالكامل المعنى 

الّروحي لقوانينه. يمكن أن تكون هذه الهدّية لنا فقط، ألّن المسيح مات من أجل أن نكون طاهرين من الخطيئة. هللا ال 

 يجب أن نتخلّص من الخطيئة أّوالً.يسكن في الخطيئة. 

إّنه روح اإلنسان. هذا الّروح هو ما  إًذا، ما هو روح هللا، وكيف تحصل عليه؟ لديك أنت بالواقع، روح يسكن فيك!    

لسنين، أن يفهموا لماذا يستطيع اإلنسان  . حاول العلماء، كما عند اإلنسانايجعلك مختلًفا عن الحيوان. عند الحيوان دماغً 

ألّنك ال تستطيع أن ن بهذا اللغز. فهم ال يرون أّي فرق بين اإلثنين. هل تعرف لماذا؟ ومحتار يفّكر والحيوان ال. هم أن

هللا أضاف روًحا للعقل البشرّي حّتى نتمّكن أن نفّكر، نتعلّم، نبكي ونضحك. الّروح البشرّي  ترى الّروح. هم ال يفهمون أنّ 

سمع، تتذّوق، تشعر أو تلمس تى، فقط. ال تستطيع أن تر دماًغاليس لديها عقالً، بل هو الذي يعطيك "عقل". الحيوانات 

 روًحا. لهذا الّسبب، ال يستطيع العلماء أن يجدوه.

هللا. أعطى هللا  في داخلها الّروح التي أعطانا إّياه ال تملك لكّنهاحجًما من دماغنا،  ها دماًغا أكبربعض الحيوانات لدي    

ا، يتصّيدون الغذاء ويهتّمون بصغارهم. يستطيعون أن يتعلّموا حركات معّينة، عغريزة ليعرفوا كيف يبنون  الحيوانات ّشً

ا يرتدي بدلة ليس كذلك؟ أو هل رأيت يوًما حصانً لكّنهم محدودين بالذي يستطيعون القيام به. ال ترى أبًدا كلًبا يبني بيًتا، أ

مدرسة؟ هم ال يستطيعون أن يقوموا بهذه األمور. ال يستطيعون أن يفّكروا مثل لعمل؟ أو أسًدا يذهب إلى الويذهب إلى ا

اإلنسان. أعطى هللا الّناس روًحا ليفّكروا ويخّططوا ويفهموا. يتعلّم الّناس ويقومون بخيارات. الحيوانات ال تملك هذه 

 المقدرة.

تفهم الّروح، أجل أن من ّية. هللا ليس حّسّي ـ هو روح. حسّ الّروح البشرّي يسمح للّناس فقط، أن يفّكروا ويحلّلوا أموًرا     

 أنت بحاجة لروح هللا مضاًفا على روحك البشرّي. لهذا الّسبب، العنصرة هي مهّمة على خريطتنا!

حقًّا عن الخطايا التي عندما تكبر، أّول خطوة تقوم بها من أجل تلقّي روح هللا، هي الّتوبة. هذا يعني أن تكون آسًفا     

الخطوة تختار هللا وتريد طريقه للحياة. أن بعد اآلن.  تقّرر أّنك ال تريد أن تعيش طريقتك الّشخصّية للحياة أن ا.قمت به

تخرج منه جديًدا ونظيًفا. يمسح هللا ز الغتسالك من الخطايا القديمة، لالماء، رم عّمد. يغّطسك الكاهن فيالّتالية هي أن تت

ل على لوح نظيف! مثالً. فتحص اللوح في المدرسة مسح ا وتبدأ من جديد. يشبه ذلكالماضية. يسامحها كليًّ  كّل خطاياك

ـ ويساعدك  ا، يكبر روح هللا فيكروحه. من تلك اللحظة وصاعدً  عدها، على رأسك ويسأل هللا أن يعطيكبيضع الكاهن يده 

 في فهم خّطة هللا وقوانينه أكثر فأكثر.

، لكّنهم يتوبون بسرعة وبطلبون الّسماح من يئة بعد؟ لسوء الحّظ، نعم. البشر يخطئونهل يقع الّناس المعّمدين في الخط    

في أبًدا نستسلم  في الخطيئة، لكن يجب علينا أاّل  هللا ويحاولون أن يتصّرفوا بطريقة أفضل. طالما نحن بشر، سنقع

 .د أبًداّية، لن نخطئ بعئنات روحيقول هللا أّننا، عندما نصبح كامحاولتنا العيش بحسب قوانين هللا. 

علينا أن  ن روح هللا فينا. علم هللا أنّ كما تصّور لنا أّيام خبز الفطير، ال نستطيع أن نخرج من الخطيئة، إاّل إذا سك    

منا الوصايا األربعة األولى كيف نحّب أعطانا هللا الوصايا العشر لنعرف كيف نعيش. تعلّ  يكون لنا هذا في الخطوة الّتالية.

ّرّب، والوصايا الّسّتة األخيرة، كيف نحّب اآلخرين. الوصايا بسيطة ويسهل فهمها. إّنما من دون روح هللا، من المستحيل ال

ال يمكننا أن نذهب أبعد في بحثنا عن الكنز. نحن عاجزون  ،لنا أن نحفظها. نحتاج لروح هللا ليساعدنا. من دون العنصرة

ما الفصح مثالّ الذي يقع في الّرابع عشر من الّشهر األّول،  لمثة تقع في أوقات محّددة، من دون هللا. كّل أّيام هللا المقّدس

ا في بحثنا عن امختلفً  اموعدً  للعنصرةعيد العنصرة. عدا  . كلمة العنصرة في اليونانّية تعني العّد للخمسين. من المهّم جّدً

 ا من حيث يرشدنا هللا.الكنز، أن نحسب تماًما كما تقول الخريطة. نعّد للخمسين بدءً 
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إن كنت تبحث عن كنز دفن بعيًدا عن شجرة البلّوط بخمسين خطوة، إّنما قّررت أنت أن تعّد الخطوات بدًءا من شجرة     

ا!الجوز، هل ستجد الكنز؟ بالّطبع ال.   يجب أن تتبع خريطة الكنز حرفّيً

بنا دائًما في يوم أحد. يقول هللا أن نبدأ  وهذا ينتهي .٠٥ يوم، زائد واحد، ما يساوي ٤٩نصرة هي سبعة أسابيع، أي الع    

 ًءايوم بد ٠٥عندما تعّد العّد في اليوم األّول من األسبوع، أثناء أّيام عيد الفطير. ما هو اليوم األّول من األسبوع؟ األحد. 

 بدًءا من ٠٥ئًما يوم أحد. إن حسبت يقع دا من يوم األحد أثناء أّيام عيد الفطير، ستعرف الموعد المحّدد لحفظ العنصرة.

 خطوة بدًءا من شجرة الجوز. لم يتبع الخريطة! المفتاح لحلّ  ٠٥الواقع بعد أّيام عيد الفطير، فأنت كالذي يعّد  يوم األحد

 لعز هذه الخطوة هي التأّكد من أّنك تعّد بدًءا من اليوم األّول من األسبوع أثناء أّيام عيد الفطير.

العنصرة هي اليوم المقّدس  يمكننا أن نتأكد أنّ  في أّي يوم من األسبوع. األّيام المقّدسة األخرى أن تقع يمكن لكلّ     

إّنها خّطة رائعة، لكن يجب أن يكون بإمكانك قراءة الخريطة وإتباع  في نفس يوم األسبوع ـ األحد.دائًما يقع  الوحيد الذي

 اإلرشادات تماًما كما يعطيها هللا.

تاح قليالً من البحث عن الكنز، ولنتأّمل بانتباه خريطتنا. نحتاج أن نعرف أين نحن اآلن. هذه هي الخطوات التي لنر    

 تبعناها إلى اآلن:

 

 الفصح هو الخطوة األولى. مات المسيح لمغفرة خطايانا حّتى يتمّكن روح هللا أن يسكن فينا.    .1

 علينا أن نرّكز كيف نضع الخطايا التي مات المسيح من أجلها. إلى الخطايا تذّكرنا أّيام عيد الفطير أن ال نرجع    .2

خارج حياتنا أكثر فأكثر. تذّكرنا المواد التخميرّية بالكبرياء. ال تنسى أبًدا المفتاحين ـ أن نضع الكبرياء خارًجا، 

 وندخل الّتواضع إلى حياتنا!

 تتمّكن من حفظها.حّتى يسة روحه القّدوس العنصرة هو الّزمن حيث أعطى الّرّب وصاياه العشرة، وأعطى الكن    .3

 

 ال بأس حّتى اآلن. فقد قطعنا شوًطا كبيًرا مع الخريطة. لكن علينا المتابعة. تذّكر أن تبقي مفتاح الّتواضع معك!    

 

 هتاف البوق تذكار

 ابع يكون سبت، تذكارمن الّشهر السّ اليوم المقّدس التالي هو هتاف البوق. يأتي هذا العيد في الخريف. في اليوم األّول 

 هتاف البوق.

م أنواع مختلفة من األبواق مع أصوات مختلفة. كان ااستخدتّم . ألهداف مختلفة األبواق تستخدمفي الكتاب المقّدس، ا    

أصواتها  مصنوعة من قرن الخروف، التي كانت الإلسرائيلّيين أبواًقا مصنوعة من فّضة أو من معادن أخرى، وأبواقً 

ا كان بعضها يستخدم في سفر أبناء إسرائيل في الّصحراء. كانت تدير تحّركات المخّيمات، تعلن بداية الّشهور، . عالية جّدً

تدعو أبناء إسرائيل للّتجّمع وتعلن األّيام المقّدسة. تذّكر أّن أبناء إسرائيل لم يكن لديهم ميكروفونات، مكّبرات صوت، 

كان هناك الماليين من اإلسرائيلّيين الذين كان عليهم أن يسمعوا األوامر  اليوم. واألشياء التي نملكها هواتف خليوّية

، وأمور كهذه. ال بّد أّن اإلّتصال بهكذا يجب أن يفّضوا المخّيم، أن يتوقّفوا ليرتاحوا ليعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا، متى

اويعرفون  أصوات األبواق المختلفة، رفونعدد كبير من الناس، كان صعًبا كثيًرا. لكن حّتى األطفال الّصغار كانوا يع  تّوً

 ما كانت األوامر.

تصنع خّصيًصا إلعالن اإلنذار للحرب. كانت عالية وصاخبة حّتى يعرف الجميع أّن الخطر  كانت بعض األبواق    

اذا . فعند سماعها، نعرف ماذا تعني ومعلى األغلب الغرببالد في عواصف، صفّارة اإلنذار من ال تماًما مثلقريب. 

 بواق.صوات األأي فترض بنا أن نفعل. كذلك كان أبناء إسرائيل يعرفون ذلك، حين كانوا يسمعون 

. هل تذكر كيف مشى اإلسرائيلّيون خدمت في معركة أريحاللذهاب إلى المعركة مع العدّو. است   كانت تستعمل األبواق    

 وأطلقوا األبواق وسقط الّسور. حول سور أريحا لمّدة سبعة أّيام؟ ثّم في اليوم األخير، صرخوا

فيما بعد، كانت ت طلق األبواق عند تتويج ملك جديد. بعض األبواق موسيقّية وفرحة. إّنما كان أبناء إسرائيل يعرفون     

 موسيقي والبوق الذي كان ينّبههم على الخطر.بالّطبع، الفرق بين البوق ال

ـ تنتهي يوم  سنوات ونصف أربعستغّطي مّدة  لّتيا .وص آخر األزمانبخص هناك سبعة أبواق ذ كرت في ِسفر الّرؤيا    

هو تحذير من الّدمار الذي سيأتي على العالم حّتى يتواضع الّناس ليقبلوا طريق هللا للحياة.  . كّل بوق٢٥١٢العنصرة سنة 

اكير، ليحكموا معه في حكومة إّنما البوق األخير سيعلن عودة الذي عّينه هللا ملك الملوك ـ يسوع المسيح الذي سيجمع البو

 هللا.
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ا، فأعلن ٢٥٥١البوق عام  كان عيد تذكار هتاف     بعين عّدة إعالنات مثيرة. أعلن ختم المئة واألربعة واألر ممّيًزا جّدً

 ر الثالث الّسنواتالذين سيحكمون مع المسيح عندما يعود. أعلن العّد العكسي لألبواق الّسبعة التي ستطلق خالل آخ ألف

رض. إّنه ذكرى إطالق يوم، إلى حين مجيء ملك الملوك ليسيطر على كّل الحكومات على األ ١٢٢٠ر والّنصف، وآخ

 ق!بوال

 

 يوم الكّفارة

ممّيز. بعد أن يعود وأن نصوم(، هذا اليوم هو يوم مقّدس  علينا يجب هبهذا اليوم )ألنّ  ن الّصعب قليالً أن نحتفله ممع أنّ 

ا مع الّرّب. لهذا هناك ن يكون العالم أخيًرا مّتحًدا، واحًدا مع الّرّب. العالم اآلن ليس واحدً المسيح، سيكون الّزمن حي

   هو ألّنه ضّد قوانين هللا. حروب وقتل وخصام وسرقة وكّل األمور الّتعيسة في العالم. كّل ما هو غير مفرح في العالم،

، وهو يحكي عن التواضع تكلّمنامقّدس أّي يوم  اضع؟ عنر كم مهّم هو التوهل تذك نحن نصوم لنكون متواضعين.    

والكبرياء؟ أن نكون متواضعين قّدام هللا، هم مهّم للغاية. عندما نصوم، ال نستطيع إال أن نكون متواضعين. عندما نجوع 

لب منك طال ي ونعطش، ندرك كم نحن بحاجة للّرّب. ندرك كم نحن ضعفاء وصغار. نحتاج هلل في كّل شيء. أشكر هللا أّنه

على هللا حتى من أجل الهواء الذي  نعتمدأن تتوقّف عن التنفّس لمّدة يوم. كم من الوقت يمكنك أن تحبس نفسك؟ نحن 

 نتنّشقه.

عن  إبليس وشياطينه فيه ي بعدزمًنا  أن يرحل إبليس. يصّور يوم الكفّارة حّتى يكون اإلنسان واحًدا مع هللا، يجب    

نكون ّناس. من زمن جّنة عدن حّتى اآلن، يؤّثر إبليس على الّناس ليقوموا بالقرارات الخاطئة. مع أّننا األرض وعن ال

ا. اجائعين وعطشانين في يوم الكفّارة، فهذا اليوم له معنى سعيدً   جّدً

م يكن أحد يدخل إلى جتماع، فيها غرفة د عيت قدس األقداس. لاهللا أبناء إسرائيل يبنون خيمة  في العهد القديم، جعل    

مّرة في الّسنة، في يوم الكفّارة. كانت هذه الغرفة، التي حَوت تابوت العهد، منفصلة بواسطة  اّل الكاهن األعلىهذه الغرفة إ

وشاح. فوق تابوت العهد كان كرسّي الّرحمة، الذي يعلوه الّذهب. كان مالكان من ذهب يجلسان على التابوت. باسطين 

 ن كرسّي الّرحمة.يغّطيا أجنحتهما

من أجل وللّشعب، مّرة في الّسنة، وفقط في يوم الكفّارة، كان يدخل الكاهن األعلى إلى قدس األقداس ويقّدم ذبيحة له     

 الخطايا التي قاموا بها من دون معرفة. كان ممنوًعا للّشعب أن يدخل قدس األقداس.

. كانت عالمة من هللا أن دم المسيح قد غّطى خطايانا، وأّننا ن فوق إلى تحتت المسيح، انشطر الوشاح ماعندما م    

 اصبحنا واحدً أى هللا ساعة نشاء. نحن توّحدنا ونستطيع اآلن أن نتوّحد مع هللا. ألّن المسيح كان فصحنا، نستطيع أن نأتي إل

 لواتنا.امه بواسطة صونأتي قدّ  مع هللا، بسبب إراقة دم المسيح. لدينا حّق الّدخول إلى قدس األقداس، عرش هللا،

 تذّكر، الكبرياء والّتواضع هما مفاتيح أّيام عيد الفطير. هما أيًضا مفاتيح يوم الكفّارة.    

ضعت أبدً      ا! هذه أفضل خريطة و  أن ! دعونا ال نتوقّف اآلن. أوشكنا احّتى اآلن، نحن على الّطريق الّصحيح. اقتربنا جّدً

جد أبًدا!  نصل إلى أعظم كنز و 

 

 الّ المظعيد 

من كّل أنحاء هذا البلد ومن اآلتين مع األخوة  ،هذا الّزمن األكثر مرًحا من الّسنة. عيد المظاّل هو عندما نجتمع جميعنا

الّسنة. إّنه زمن  في اكثر من أّي زمن آخر م عن هللاأثناء العيد، نذهب إلى الكنيسة كّل يوم، ونتعلّ  لنحتفل. ،بالد أخرى

 ، الذين ال نتمّكن أن نرى أغلبهم إال في مناسبة العيد.دقائنامع أص فيه يمكننا أن نكون

 ونقوانين هللا، ويعيش ّناساأللفّية، عندما يحفظ كّل ال ، ي دعىالمستقبلفي  المسالم الّرائع منزّ ذاك اليصّور عيد المظاّل     

ـ ألف  هذه الفترة الّزمنّية فيها ستدوم ة التيهذه هي المدّ  يدوم العيد لمّدة سبعة أّيام رائعة. األلفّية يعني ألف. حياة سعيدة.

 سنة.

يصّور العيد زمن بحبوحة  عشرة في المئة أو الِعشر من مدخولنا، حّتى نستطيع أن نفرح . يقول لنا هللا أن نضع جانًبا    

ذهب تهذا العيد، أيًضا. سلعالم كلّة في كنيسة هللا، في ذاك الوقت. سيحفظ الكّل عظيمة في عالم الغد ـ في األلفّية. سيكون ا

ال يعرفون حّتى  هم ه أنت اآلن.بتستمتع عوا أخيًرا بالذي تمترانك إلى العيد. سيتمّكنون أن يسكّل مدرستك وأصدقائك وجي

 ا أن تعرف كم سيحّبونه؟ أنت على علم بعظمته!مدى المرح الذي سيشهدونه، إّنما أنت تعرف! أليس األمر مثيرً 

. فيها ّيام. أعطى هللا أّول سّتة آالف سنة لإلنسان ليحكم نفسهاألآالف سنة ترتكز على أسبوع الّسبعة  خّطة هللا لسبعة    

 وتكون األلف سنة األخيرة تحت حكم هللا. عيد المظاّل هو عن سنوات اإلنسان األلف هذه.
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صداقة وضحك وبحبوحة. ون زمن من الّصعب أن نتخّيل أّن العالم سيمتلئ بهكذا سعادة. إّنما تماًما كما في العيد، سيك    

في كّل مكان أن يعيشوا بسعادة وسالم تحت حكومة واحدة ـ حكومة هللا.  خالل فترة األلف سنة هذه، سيتمّكن الّناس

 سيحفظ الجميع الوصايا العشر وأّيام هللا المقّدسة، تماًما كما تفعله أنت اآلن.

ماذا عن الّناس الذين لم يعرفوا أبًدا عن  ؟اس الذين عاشوا وماتوايبقى خطوة واحدة في خريطتنا. ماذا عن كّل النّ      

 ؟ هل يكون لهم فرصة؟الوصايا العشر؟ ماذا عن كّل األطفال الذين ماتوا

 

 اليوم العظيم األخير

عد األلفّية. مباشرة، ألّن هذا الحدث يأتي مباشرة ب ايأتي هذا اليوم المقّدس، بعد فترة الّسبعة أّيام من عيد المظاّل. هو يليه

ن يرجع إلى الحياة مّرة ثانية ككائ يصّور اليوم العظيم األخير زمن المئة سنة، التي فيها سيتمّكن، كّل من عاش ومات، أن

بالغ أو حّتى كبير الّسّن، سيكون له الفرصة ليعيش ثانية. إّنما هذه المّرة، سيكون بشرّي. كّل من مات كطفل أو ولد أو 

ون لهم الفرصة هذه المّرة، أن يفهموا طرق هللا للحياة. سيكون لهم الفرصة أن يعيشوا من دون كّل آالم األمر مختلًفا! سيك

الحرب، أو ماتوا من جّراء مرض، أو بسبب الجوع فقط. هل تعرف أحًدا في قد ق تلوا  بعض الذين سيقومون،هذا العالم. 

ما سيقومون من الموت، سيكونون بصّحة جّيدة، واألهّم من ذلك، أن تراه مّرة أخرى؟ ستراهم مّرة أخرى! عند مات وتودّ 

 سيكون لهم، هذه المّرة، قوانين هللا لتسعدهم.

ا، كأّنهم نائمين. ال يعرفون      ا بلقاء بعضهم البعض. هم حالّيً عندما سيقومون إلى الحياة مجّدًدا، سيكونون فرحين جّدً

يس لديهم أّي فكر ـ كأّنهم فقط نائمين. عندما سيقومون، سيرون العائلة ال يشعرون بأّي ألم، ول حّتى أّنهم أموات.

 واألصحاب الذين ماتوا قبلهم، وفّكروا أّنهم لن يرونهم ثانية.

في هذا  من حكم يسوع المسيح األلفّي. من الذي كانه في األلف سنة أكثر بعد مسالًمافي هذا الّزمن، سيكون العالم     

 ةاس حماية ونعمة خاّصة من هللا. حّتى الحيوانات ستكون وديعة. يقول الكتاب المقّدس أّن باستطاعالّزمن، سيتلقّى النّ 

 قرب األسد، دون أن يخاف من أن يأكله. الحمل وال يتأّذى. وينام الّطفل أن يلعب مع حّية ساّمة

أحّبائهم إلى  عورحوم، الذي أعادهم م له رائعإسيكونون مستعّدين لإلستماع إلى  في هذا الّزمن، هل تعتقد أّن الّناس    

الحياة من جديد؟ قطًعا. سيكونون مستعّدين ليتعلّموا كيف يعيشون حياة سعيدة بإطاعة قوانين هللا الّرائعة. سيتعلّمون أّن 

ن هو سيئ آلا إال بإطاعة الّرّب. كّل ما يختلف عن قوانين هللا، يجلب التعاسة للّناس. لهذا الّسبب، العالم الّسعادة ال تأتي

 ال يطيع الّرّب. لكن سيتغّير كّل هذا قريًبا! وللغاية. ه

في  سان ـ العيش في ملكوت هللا كجزء، ستقودك إلى أعظم كنز يمكن أن يتصّوره إنإن تبعت هذه الخريطة بالّتمام    

الخريطة التي بحوزتك اليوم، التي تدلّهم  قد سبقت باقي العالم. لكّنهم سي عَطون نفسأنت  ، لألبد. كم رائع هو هذا؟عائلة هللا

 كيف سيجدون الكنز. إّنما من األرجح أّنهم سيحتاجون إلى مساعدتك. فتحّضر.

 

 لدينا كّل الّدالئل، لنراجع ما تعلّمنا. للتأّكد من أنّ     

تطيع أن نعيش لنس يسكن فينايحّل و الفصح هو عندما مات يسوع ودفع فدية خطايانا، حّتى يتمّكن روح هللا أن    .1

 طريق هللا للحياة.

 الخطيئة. خطيئة من حياتنا. الخميرة هي رمزعيد الفطير يصّور إخراج ال    .2

العنصرة هي عندما أعطى هللا الوصايا العشر لإلسرائيلّيين، وروحه القّدوس لكنيسته، حّتى نتمّكن أن نحفظ     .3

 لحياة أبدّية. لفأاألربعة واألربعين قانون هللا. هي تصّور أيًضا عودة يسوع المسيح وقيامة المئة و

 واق الّسبعة، على فترة أربع سنوات ونصف، مع رجوع المسيح ذكرى هتاف البوق هو اإلعالن عن تبويق األب    .4

 .٢٥١٢ في أّيار

 الّناس بعد. فيالتأثير على تهم اطينه، وعدم قدريوم الكفّارة هو عندما يتّم إبعاد إبليس وشي    .5

 خالل األلفّية، التي تدوم ألف سنة. واألربعة واألربعين ألفحكم يسوع المسيح والمئة  عيد المظاّل يصّور    .6

إلى الحياة من جديد، بقيامة عظيمة،  يتمّكن كّل من عاش ومات، أن ي عاداليوم العظيم األخير هو الّزمن حين     .7

 مّدة ذه الخريطة، يتطلّب مّناياة. يا للخريطة الّرائعة! من أجل أن نتبع هفرصة ليعيش طريق هللا للح وي عطى

، نفس الخريطةلتتّبع . إّنما مع مساعدة هللا، نستطيع أن نقوم بذلك، من ثّم نستطيع أن نعود ونساعد اآلخرين حياة

 للوصول إلى كنز ملكوت هللا الّرائع والذي ال يصّدق.
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 أسئلة حول القّصة:
 

 لماذا هو مهّم أن نبقيهم بالّترتيب؟هل يمكنك أن تعّدد كّل األّيام المقّدسة بالتسلسل؟     .1

 ما هي الخطيئة؟ من خطئ؟    .2

 ما هو جزاء الخطيئة؟    .3

م هللا مات المسيح من أجل خطايانا، ماذا قدّ من دفع ثمن هذه العقوبة عّنا حّتى ال نضطّر أن نموت؟ بعد أن     .4

لم يعطنا إّياه من دون أن جلنا حّتى نتلقّى روح هللا ـ لماذا لمساعدتنا؟ لماذا كان على المسيح أن يموت من أ

 يموت المسيح؟

 اللغز لفهم أّيام الفطير؟ يّ ما هما مفتاحَ     .5

 ما هو الكبرياء؟ ما هو الّتواضع؟    .6

 ماذا تفعل الخميرة بالخبز؟    .7

 ماذا تمّثل الخميرة أثناء أّيام عيد الفطير؟    .8

 ماذا ا عطي لإلسرائيلّيين في يوم العنصرة؟ ماذا ا عطي للكنيسة؟    .9

 نبدأ العّد؟ ىتعيد العنصرة؟ م دائًما يقع من األسبوع لعنصرة؟ في أّي يومماذا يعني ا .11

 إلنسان روح هللا؟اكيف يتلقّى  .11

 في أّي يوم مقّدس سيعود المسيح؟ .12

سيحدث إلبليس؟ ما هو مفتاح لغز يوم الكفّارة )تلميح: أّنه لماذا نصوم يوم الكفّارة؟ ماذا يصّور يوم الكفّارة  .13

 نفس مفتاح عيد الفطير(؟

 يعني األلفّية؟ ذافترة زمنّية مستقبلّية يصّور عيد المظاّل؟ كم من الوقت ستدوم األلفّية؟ ما أيّ  .14

 كم من الوقت ستدوم هذه الفترة الّزمنّية؟سيحدث في اليوم العظيم األخير؟  ماذا .15

 ما هو اليوم المقّدس المفّضل لديك؟ .16
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 الفصل الّثاني والعشرون

 ّب )فالنتاين(أصل عيد الح

 

 
، من زمن قديم يعود بنا إلى نمرود. كان نمرود صّياًدا قوّيًا شباط ١٤ين(، الذي يقع في اعيد الحّب )فالنتيأتي أصل 

ا، ببنا نمرود برًجا عاليً يبغض هللا. بعد الفيضان،  هدف أن ال يقتل هللا الّناس مّرة أخرى بفيضان آخر. كان نمرود قد ا جّدً

رود صّياًدا ماهًرا يحميهم. ا بابل مع أسوار تحيط بها. كان الّشعب يخاف من الحيوانات البّرّية، وكان نمبنا مدينة دعاه

 ، حينتعود إلى ذاك الّزمن أعياد العالم الفاسدة ا الّشعب. كلّ رة، سميراميس، آلهة يعبدهزوجته الشّري نمرود وأّمه/ كان

 تتضّمن عيد الميالد، العيد الكبير، عيد هالوين وعيد الحّب. كان الّشعب يعبد نمرود وسميراميس. وهذه األعياد

لوبركوس . لوبركوس ـ إله البطل الّصّيادلتكريم عيد  ليا. كانلوبركي كانت إحدى اإلحتفاالت التي كان يحفظها الّشعب    

غات رود. أربك هللا لسماء نمعديدة مختلفة. لوبركوس كان أحد أ الّذئاب". كان لنمرود وسميراميس أسماء كان "صّياد

الّناس يتركون المكان ويذهبون مع الذين يتكلّمون لغتهم.  فصار بابل تحت أمرة نمرود. الّشعب الذين كانوا يبنون برج

ب األحيان، يشير الكتاب المقّدس في أغل أخذوا معهم اآللهة التي يعبدونها. إّنما اآلن أصبح لديهم أسماء مختلفة آللهتهم.و

من  باول"، الذي أتىباسم " پانان". دعا الّسامّيون پلوبركوس باسم " سم بعل. دعى اإلغريقود، تحت إعن عبادة نمر

 على نفس اإلله الوثنّي. يدعون إالههم "بعل". إّنما كّل هذه األسماء كانت تدلّ  البابلّيين الذين كانوا

 اة، فغّيرت أسماء األعياد ودعتهم "مسيحّية". اختلقوا قصصً لم تِرد الكنيسة الكاثوليكّية الحًقا، أن ت عرف بالعبادة الوثنيّ     

لكذبة النتاين، كان يساعد الّناس. إّنما قصصهم تشابكت حّتى فيما بينهم. فمن الّصعب الحفاظ على اڤعديدة عن رجل ي دعى 

 ليا.ركيبم لعيد لوقاالنتاين، تأتي من ممارسات قديمة كانت تڤدات التي ت ستخدم في عيد كما هي. كّل الّرموز والعا

وهو "كيوبيد"، أي "شهوة". فقد قيل أّنه حين رأت نمرود، اشتهته أّمه ورغبت فيه. أصبح  إسم آخر، للّطفل نمرود كان    

 النتاينها.ڤ، بالّنسبة لها نمرود كيوبيدها، الّشخص المنشود

أّن نمرود )يدعوه  ،تقول على تماثيل مصرّية ا! نجد كتاباتبنهمن افالّشّرير كان أّم نمرود التي قيل أّنها تزّوجت     

ا ت  المصرّيون أوزوريس( كان "زوج أّمه".  اًبا. تذّكر، كان نمرود ، حامالً قوًسا ونشّ اسمينً  امجّنحً ظهر صور كيوبيد، صبّيً

 صّياًدا يستخدم قوًسا ونّشاًبا.

كان كيوبيدهم! د عي "شهوة الّنساء" في فقد اشتهته.  لكثير من الّنساء اللواتي البطل فيما كان نمرود يكبر، أصبح الّطفل    

آخر  االكلمة إلى تّموز، إسم بابلّي لنمرود. كان تّموز في الواقع، ولدً  موفات، ،. ترجم العالم الالهوتي۳٧: ١١ر دانيال ِسف

د أعيد إلى الحياة. لسميراميس. فقد مات نمرود، وعندما ولدت سميراميس ولًدا آخر، أخبرت الّشعب أّن الّطفل هو نمرو

تّموز الغيرة عند الكثير من الّنساء، حّتى أصبح تمثاله  لذا، نمرود وتّموز هما اإلله نفسه، باإلسم نفسه. أشعل نمرود/

احتفل الوثنّيون بذكرى  النتاينهم أيًضا.ڤ(. كان نمرود الصّياد، ٠: ١ي دعى في أغلب األحيان، "تمثال الغيرة" )حزقيال 

 رمز له.ك ، أو بعل، بإرسالهم تذكارات حّب بعضهم لبعض، عشّية الّرابع عشر من شهر شباط،البطل الّصّياد

تقاليد. كان من األسهل دمج الوثنّية والمسيحّية، شّجعت الكنيسة الكاثوليكّية الّشعب بالحفاظ على نفس الفي رغبتها ل    

 المسيحّية.بها نتفال باألّيام والتقاليد نفسها، إّنما يدعواإلح ّناس على اعتناق المسيحّية، إن تركوا لهم إمكانّيةحمل ال

فقد  كلّية الكاهن اللوبرّية. للوثنّيين والّرومانّين. تبّين الّسجالت أّن مارك أنطوني كان سّيد امهمًّ  اليا عيدً كان لوبركي    

 وس قيصر.مناسب لتقديم الّتاج ليولي قبل الميالد، كتاريخ ٤٤حتفال لوبركيليا لعام ااختار 

المدينة و، ڠلون تبًعا لألكاذيب واألساطير المتداولة، تبدأ قّصة رومولوس وريموس مع جّدهم، نوميتور، ملك ألبا    

من  ومنعها يا، إبنة نوميتور، راهبة عذراء،ڤه أموليوس. جعل أموليوس ريها سيلأخو فقد أطاح بالملك، اإليطالّية القديمة.

 وقع في حّبها مارس، إله الحرب، وأنجبت منه ولدين توأم.إّنما  يكونون الوارثين الحّق للعرش.الّزواج، بما أّن أوالدها س

افي سلّة، ورماهما في مياه نهر الت عهما أموليوسا منهما أن يكبرا ويطلبا الّثأر، وضخوفً      . هل تستطيع يبر الباردة جّدً

تسخر من قّصة موسى هذه، فل في سلّة في الّنهر؟ قّصة إبليس ضع طأن تفّكر بقّصة حقيقّية في الكتاب المقّدس، حيث و  

تهما من حليبها. فيما بعد، وجد فوستولوس، ملك الّرعيان، الّطفلين، وأرضع ،وتكمل القّصة. وجدت أنثى ذئب الحقيقّية.

دا بالّطبع فرقة عان. وقااوشج مولوس وريموس. كبرا وأصبحا رجالن قوّيانودعاهما رو ،الطفلين. فتبّناهما هو وزوجته

 قتلوه، وأعادوا المملكة لجّدهم.ن، في حركة ثورّية ضّد أموليوس، فرعيا

. بدأ رومولوس لمقّدس حيث رّبتهما أنثى الّذئبنة خاّصة بهما، فاختارا المكان ايقّرر رومولوس وريموس أن يبنيا مد    

في لحظة وسوار كانت منخفضة. وقفز فوقها ساخًرا. . لكن ريموس صار يضحك عليه ألّن األعلى تلّة باالتين ببناء أسوار
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تيّمًنا بشخصه. روما هي مقّر رئاسة  ناء مدينته الجديدة، ودعاها روما،غيظ، قتل رومولوس أخاه. أكمل رومولوس ب

 الكنيسة الكاثوليكّية.

ليا كيمانّية. كانت إحتفاالت لوبرالرو مراسم الّتطهير. ظهر فبراير الحًقا في الروزنامة يأتي إسم "فبراير" )شباط(، من    

كان كهنة لوبركيليا  ، في الخامس عشر من شهر شباط،كّل سنةهير والخصوبة. حتفاالت الّتطابرت تقام في الّربيع، واعت  

كعًكا مقّدًسا من الحصاد األّول لحبوب الّسنة  رحضّ العذارى ت  على تّل بالنتين. كانت الفتيات يجتمعون في كهف لوبركاي 

إلى شجرة الّتين. فيقوم شاّبان عاريان بذبح كلًبا وعنزة في الموقع، ويلّطخان جباههم بالّدم، ثّم يمسحوه بالّصوف  ،ضيةالما

حول قاعدة تّل روما.  وزرة مصنوعة من جلد العنزة، ويقودان موكب كهنةان المغموس بالحليب. ثّم يرتدي هذان الّشابّ 

لتصّرفات للّتطهير أو فبروا، يأتي . فمن هذه اة خفيفة بقطعتان من جلد الماعزلطمان الّنساء ضربن، يا يركضاا وهمكان

جلد الحيوان  ت والحّظ الّسيئ والعقم. فبروا هوإسم فبراير أو فبرواري. كان من المفترض أن تطّهر هذه األفعال من اللعنا

 في الّرابع عشر من الّشهر. ،المذبوح المستخدم للّتطهير

في علبة، ويسحب منها الّشباب. يقبل كّل شاب  قوم على وضع أسماء فتيات غير مرتبطاتادات تكانت إحدى الع    

 النتاين.ڤبطاقات المعايدة بيوم حبيبته طول مّدة اإلحتفال، أو أحياًنا أكثر. من هنا أصل  الفتاة باإلسم الذي سحبه وتكون

اليد كانت غير أخالقّية وال يمكن ان ت دعى "مسيحّية". ففي عام قّررت الكنيسة الكاثوليكّية فيما بعد، أّن بعض هذه التق    

 هنليكون القّديس الّشفيع لألحّباء الذين سي كّرمو النتاين،ڤحتفاالت لوبركيليا. اختار اعد المسيح، ألغى البابا جالسيوس ب ٤٩٦

أسماء قّديسين  كانوا يدّونون، تعن تدوين أسماء فتيات عازبا اعشر من شهر شباط. عوضً  في اإلحتفال الجديد في الّرابع

 ويحاول التمّثل به لفترة عام. حدث هذا لمئات الّسنين. ّسحبة. فيسحب الّشخص إسم قّديس، ويقوم بدراسات عنهفي علبة لل

نمرود؟ قيل أّن نمرود أو بعل،  ، أو دعونا نقوللماذا اختار الّرومانّيون الّرابع عشر من شهر شباط لتكريم لوبركيليا    

لد في زمن اإلنقالب الّشتويإله الشّ  ، أي في فترة ما بين شهر كانون األّول والّسادس من كانون مس عند الوثنّيين، و 

 كانون األّول ليوم عيد الميالد، إّنما تاريخ ميالد نمرود األساسّي كان ٢٠اعتمدت الكنيسة الكاثوليكّية موعد الّثاني. الحًقا، 

إلى العلن من جديد.  بعد الوالدة، قبل أن تخرج يوم ٤٥لتقاليد عند أّم الطفل الّذكر، أن تنتظر نون الّثاني. كانت اكا ٦ في

حتفل بلوبركيليا في هذا التاريخ، وتبدأ الخامس عشر من شهر شباط. كان ي   كونبعد موعد والدة نمرود، ي يوم أربعون

اثوليكّية فيما بعد موعد العيد إلى الّرابع عشر من شهر شباط، غّيرت الكنيسة الك اإلحتفاالت في الّرابع عشر من الّشهر.

 النتاين.ڤودعته يوم 

هل يرضى هللا بشعب يحتفل بعيد إلله وثنّي؟ إن كان لك تقاليد وثنّية إّنما تدعوها مسيحّية، هل يجعل ذلك حسًنا؟ تذّكر     

 الّرب عن الموضوع: هما يقول

 

 ومن أن تسأل عن آلهتهم قائالً  من بعد ما بادوا من أمامك د وراءهم"فاحترز من أن ت صا        

 فعل هكذا. ال تعمل هكذا للّرّب إلهك ألّنهم عملواأهؤالء األمم آلهتهم فأنا أيًضا  كيف عبد         

 حرقوا حّتى بنيهم وبناتهم بالّنار آللهتهم. كلّ أرجس لدى الّرّب مّما يكرهه إذ  آللهتهم كلّ          

 ( ۳٢-۳٥: ١٢حرصوا لتعملوا. ال تزد عليه وال تنقص منه". )تثنية الكالم الذي أوصيكم به ا         
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 الفصل الّثالث والعشرون

 أصل العيد الكبير

 

 
مع األرانب والبيض الملّون والكعك على  ، خالل فصل الّربيع. يترافق هذا العيدبالعيد الكبير اسالماليين من النّ  يحتفل

؟ وكيف يندمج يسوع المسيح ، باألصلعيد الكبيرل بالحتفكان ي  مة يسوع المسيح. لكن متى صليب، وما ي عتقد أّنها قيا شكل

 جزء من خّطة هللا؟ العظيمة وخدمة منتصف الليل؟ هل هذه األمور هيوالجمعة  ما هو الّصوم مع هذه التقاليد الغريبة؟

امرأة ل يسوع المسيح بآالف الّسنين. بعد الفيضان، تزّوج كاش، حفيد نوح، بيعود أصل عيد الكبير إلى زمن بعيد، قب    

ا شّريًرا ات دعى سميراميس. كان لهما  بًنا يدعى نمرود. عندما مات كاش، تزّوج نمرود أّمه وجعل نفسه ملًكا. كانا ثنائّيً

صعد إلى الّشمس ليصبح  قالت لهم أّن نمروديطرة على الّشعب، فأّمه أن تفقد السّ  حقُّا. عندما مات نمرود، لم ترد زوجته/

الّشموع،  ديد من الكنائستستخدم الع ،عليهم اآلن أن يعبدوه في اللهيب المقّدس أو الّشموع. لهذايجب إله الّشمس، بعل. ف

 .لمعروف من الكثيرين تحت إسم موالكفي مراسمها الّدينّية. فيكون اآلن نمرود إله الّنار، ا

أصبحت ! قّصة. إّنما بالواقع، صّدقها الّناس. يا لسخافة الر في بيضة عمالقةس أّنها نزلت من القماّدعت سميرامي    

 سميراميس ت عرف باسم إشتار، إيستر، أو إلهة القمر.

 

 األسماء العديدة لسميراميس ونمرود

إبليس، من خالل نمرود  عديدة مختلفة؟ هل تذكر قّصة برج بابل؟ بدأ اونمرود أسماءً  هل تعرف لماذا كان لسميراميس

ديانته الخاّصة، ساخًرا من هللا. كان على علم بخّطة هللا عن ولد يولد فيما بعد. شّجعت ديانة إبليس الجديد وسميراميس، ب

وعلى عبادة األصنام وأمور كثيرة غيرها. قد كان في مدينة نمرود  ،على عبادة الّشمس والقمر، وعلى تقديم البشر كذبيحة

بما فيه الكفاية، حّتى هللا  ًياعال ابرجً  ي دّمر األرض مّرة. ففّكر إن بناعلم نمرود عن الفيضان الذ ا.جدًّ  ء برج عالِ أن تّم بنا

عالمة  تلن يستطيع أن يقتله. بالّطبع، لم يعرف نمرود عن وعد هللا بعدم تدميره لألرض ثانية بفيضان. هل تذكر ما كان

 .ك العهد؟ كانت قوس القزحلذ

بعد الفيضان بقليل، صار الّشعب فاسًدا من جديد كما  زمن بناء برج بابل، كان هناك لغة واحدة على األرض كلّها. في    

من قبل. في يوم، بينما كانوا يبنون البرج، وبشكل مفاجئ، لم يعد أحد يفهم على اآلخر. أربك هللا لغاتهم. فتوقّف العمل 

، وتركوا المكان. لكّنهم الذين كانوا يتكلّمون نفس اللغةاجتمع ف. ملوا مع بعضهماس يستطيعون أن يععلى البرج. لم يعد النّ 

، سنوكروأخرى باسم بعل، بال، بعليم، مولك، ساتورن،  أخذوا معهم نفس الديانة البابلّية. أصبح نمرود ي عرف بلغات

ت ستارا )الذي يأني من كلمة إيسأسماء أخرى بعد. صارت سميراميس ت عرف باسم إشتار، إيستر، أستارت، أوفولكان، و

هة الخصوبة هة األّم، إاللكة الّسماوات، اإلالشتوريت وأسماء أخرى. كانت ت عرف بمأّي الشرق، حيث تشرق الّشمس(، أ

 عندما تتجّدد األرض بحياة جديدة ونباتات خضراء. ،والّطبيعة األّم. كانت إالهة بأسماء عديدة، ت عبد في وقت الّربيع

أو بعل، إله الّشمس. دعت  كان الّشمس ،وت نمرود، حملت سميراميس وأخبرت الّشعب أّن والد الّطفل الّصبيبعد م    

ة سخيفة مثل قّصة بنها تّموز. قالت أّن نمرود تقّمس فيه، أي أّن نمرود عاد إلى الحياة من جديد بتّموز. كانت هذه قصّ ا

ت من ولد صدقوها؟ أجل، صّدقوها! ماذا عنك؟ هل تعتقد أّن سميراميس. لكن هل تعتقد أّن الّناس القمر بيضة والدتها من

 جديد؟يد كان نمرود عاد إلى الحياة من بنها كان إله الّشمس، وأّن طفلها الجدا قمر، وأّن زوجها/البيضة 

إلى عند أبيه،  أصبح تّموز صّياًدا مثل نمرود. في يوم، قتله خنزير شرس بّرّي. فأخبرت سميراميس الّشعب، أّنه صعد    

 ، األب واإلبن والّروح.له الّشمس. فعليهم اآلن أن يعبدوا اإلثنين مًعا في الّنار المقّدسةإ

 

 الّصوم وكعك الّصليب الّساخن

 اللحم. واأكلموته. خالل هذه المّدة، ال يجب عليهم أن ي لى تّموز، قبل تاريخع ، فترة حدادأعلنت سميراميس أربعين يوم

ع سميراميس، يضمن لهم الخصوبة ونجاح محاصيلهم. على العابدين أن يفّكروا بديانة بعل وتّموز، ويقوموا أن يحزنوا م

تدعو الكنيسة  .Tعلى صدورهم فيما هم يصلّون. كانوا يأكلون أيًضا الكعك المطبوع عليه عالمة  Tبعالمة الّصليب أو 

يد الوثنّي يحمل إسم مقّدس أصبح كعًكا على شكل صليب. وال يزال الع، والكعك الإلى الّصوم أربعين يوم اليوم الكاثوليكّية

 باللغة اإلنكليزّية(. إيستر )أي الفصح
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 "األبناء يلتقطون حطًبا واآلباء يوقدون الّنار والّنساء يعجّن العجين ليصنعن كعًكا لملكة الّسموات                 

 (   ١١: ٧يغيظوني". )إرميا ولسكب سكائب آللهة أخرى لكي                  

 

 ...فنبّخر لملكة الّسموات ونسكب لها سكائب... وإذ كّنا نبّخر لملكة الّسموات ونسكب لها سكائب"                

 ...كّنا نصنع لها كعًكا لنعبدها ونسكب لها الّسكائب".                 

 ب ولم تسمعوا لصوت الّرّب ولم تسلكوا في شريعته وفرائضهوأخطأتم إلى الرّ  "من أجل أّنكم بّخرتم               

 (٢۳، ١٩، ١٧: ٤٤وشهاداته. من أجل ذلك قد أصابكم هذا الّشر كهذا اليوم". )إرميا                 

 

 أرنب الفصح وبيض العيد

يانة البابلّية. األرانب هي مقّدسة في الدّ  . كانت ت عتبر األرانبتّموزالمفضل عند الحيوان األرنب كان من المفترض أّن 

هة الخصوبة. األسطورة ت سميراميس ت عرف بإالأيًضا رمًزا للخصوبة. هذا يعني أّن لديهم الكثير من األوالد. كان

ا هي أّن األرنب يبيض بيًضا ملّوًنا. إّنما هل األرنب يبيض؟ بالّطبع ال! صغار األرنب يولدون مثل اإلنسان  المعروفة جّدً

كانت البيضة  ب أو الهررة. يمّثل األرنب في الواقع، سميراميس، وهي قالت أّنها أتت من ـ بيضة القمر.أو جرو الكل

ا في الّديانة البابلّية. إّنها عالمة الّربيع أو والدة جديدة لألرض والخصوبة. في بعض المناطق من العال م، كان مقّدسة جّدً

 .حتفاالتهم الّدينّيةاتزيين البيض هو جزًءا من 

 

 خدمة الّشروق

نمرود، المعروف أيًضا الفصح. من أين نشأت؟ تذّكر أّن  من تقاليد عيد االخدمات الدينّية عند شروق الّشمس، هي جزءً 

 نحناء للّشرق، حيث تشرق الّشمس فياإل من الّديانة البابلّية. اببعل، كان إله الّشمس. كانت عبادة الّشمس جزًءا كبيرً 

ا في األّيام القديمة.الّصباح، كان أمًرا تقل ا جّدً  يدّيً

 

 "وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مدخل بيت الّرّب الذي من         

 جهة الّشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تّموز. فقال لي أرأيت هذا يا ابن آدم. بعد تعود         

 .هظر رجاسات أعظم من هذتن         

 الّداخلّية وإذا عند باب هيكل الّرّب بين الّرواق والمذبح نحو خمسة  فجاء بي إلى دار بيت الّربّ          

 وعشرين رجالً ظهورهم نحو هيكل الّرّب ووجوههم نحو الّشرق وهم ساجدون للّشمس نحو الّشرق.         

 (١٧-١۳: ١لّرجاسات التي عملوها هنا". )حزقيال وقال لي أرأيت يا ابن آدم. أقليل لبيت يهوذا عمل ا         

 

 يسوع المسيح

دة الوثنّية في عبا ماذا إًذا عن يسوع المسيح؟ هل لهذا العيد الوثنّي عالقة به؟ هل يقول لنا هللا أن نستخدم نفس الممارسات

 بنه؟ا

"الجمعة العظيمة"، وقام  ، التي يدعونهاالجمعةيوم العيد الكبير، ألّنها تعتقد أّن المسيح مات يوم تحفظ الّديانات الخاطئة 

صباح يوم األحد. إّنما هذا خطأ. مات المسيح بعد ظهر األربعاء وقام في اليوم الّسابع، الّسبت. قال لنا المسيح أّن العالمة 

الحوت. ما هي هذه  بن هللا، هي أّنه سيبقى في القبر لنفس المّدة التي بقي فيها يونان في بطناثبت أّنه يها ليسيعطالتي 

المّدة؟ ثالثة أّيام وثالث ليال. هل يمكنك أن تعّد ثالثة أّيام وثالث ليال من الجمعة إلى األحد؟ بالّطبع ال. هل يمكنك عّدهم 

من مساء األربعاء إلى مساء الّسبت؟ نعم. مات المسيح في فترة بعد الظهر من يوم الفصح. كان ذاك المساء، اليوم األّول 

ام وثالث ليال بالضبط، مساء يوم ربعاء بقليل. بعد ثالثة أيّ الفطير ـ سبت مقّدس. ق بر قبل غروب شمس يوم األمن عيد 

 سبت، قبل الغروب، قام من القبر.

للمطارنة ألخذ  كان هذا أّول مؤتمر في ما سّمته مجلس نايسيا. بعد المسيح، اجتمعت الكنيسة الكاثوليكّية ۳٢٠عام     

عوًضا عن الفصح  ،(هي حفظ العيد الكبير )إيستر باإلنكليزّية ،روهامور مهّمة. إحدى العقائد التي غيّ القرارات في أ

من  تتخلّصن أ تان من اليهود، فقّرر(. أرادت الكنيسة الكاثوليكّية أن تنفصل على قدر اإلمكر باإلنكليزّيةڤ، باسو)العبور

الذي ال يتالقى أبًدا مع يوم هللا المقّدس الحقيقي. في هذا الوقت، كانت معظم  عيد الكبيرلل موعًدات الفصح )العبور(، وأقام

جعلت  الكنيسة تحفظ العيد الكبير )إيستر( يوم األحد. إّنما كان ال يزال القليل يحفظون الفصح في الّرابع عشر من الّشهر.
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ا يحفظ يوم أحد، وال من عقيدة نايسين  . هل ياليهود أبًدا يوم الّرابع عشر من الّتقويم قعيإيستر )العيد الكبير(، عيًدا رسمّيً

 يحّق لإلنسان أن يغّير أّيام هللا المقّدسة؟

 

 ومن أن تسأل عن آلهتهم قائالً  من أمامك "فاحترز من أن ت صاد وراءهم من بعد ما بادوا         

 ّرّب إلهك ألّنهم عملوافعل هكذا. ال تعمل هكذا للهؤالء األمم آلهتهم فأنا أيًضا أ كيف عبد         

 حرقوا حّتى بنيهم وبناتهم بالّنار آللهتهم. كلّ رجس لدى الّرّب مّما يكرهه إذ أ آللهتهم كلّ          

 ( ۳٢-۳٥: ١٢حرصوا لتعملوا. ال تزد عليه وال تنقص منه". )تثنية الكالم الذي أوصيكم به ا         

 

عيد الفطير، العنصرة،  )العبور(، ّيام المقّدسة التي أعطاها الّرّب، الفصحألّنهم ال يعرفون المسيح، فهم ال يحفظون األ

 واليوم العظيم األخير. هذه هي األّيام المقّدسة الحقّة التي أمرنا بها هللا. ذكرى هتاف البوق، يوم الكفّارة، عيد المظالّ 

بطل الّصحيحة بالّطريقة الّصحيحة ـ طريقة هللا. ست  عندما يحكم ملكوت هللا هذا العالم، سيحفظ الجميع األّيام المقّدسة     

 أعياد إبليس الوثنّية، مثل العيد الكبير، إيستر، إلى األبد!
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 الفصل الّرابع والعشرون

 أصل هالوين

 

 
فهو المساء الذي يسبق عيد جميع  هالوين هي عبارة تقصير للعبارة األصل "مساء جميع األقداس" )في اللغة اإلنكليزّية(.

لتكريم قدّيسيها الموتى. له جذور تعود إلى آالف الّسنين،  ،األقداس أو عيد جميع القّديسين. يوم عّينته الكنيسة الكاثوليكّية

 عندما كان يدعى سامحين.

بيوتها. كانت الّناس  إلى العودة ةحاولمواح من موتاها، وتجول في المكان فيه األر هو وقت تقوم ينامهاقيل أّن س    

يقوموا بأفضل ما يمكنهم، ستغضب األرواح وتقتل بهائمهم  ب لتهدئتها. كانوا يخافون إن لمارشّ ّطعام والجّهز التخاف وت

 .عليهم كانوا يخافون أن تقوم األرواح بخدع شّريرة وتدّمر لهم ممتلكاتهم.

تأتي األرواح إليهم. في األخير، أصبح الّناس يتنّكرون بأزياء  سنة لئالالح كان بعض الفقراء يطرقون األبواب يطلبون    

 .والّشرابّطعام ّ لي خيفوا الغير حّتى يعطوهم الأشباح وسحرة 

ن بالخرافات أن يفعلوه، هو أن يتنّكروا كأحد الّشياطين، آملين أن وؤمنذين يحيد الذي كان يعرف الّناس الاألمر الو    

ذا سخيًفا، كان يلّوثون وجوههم باللون األسود أو يضعون األقنعة. على قدر ما يبدو ه فهمبهم فال يتنّبهوا لهم.  يختلطوا

 هناك أناًسا يعتقدون بذلك حقًّا وكان يخافون.

كانت الّناس تعتقد أّنه  "نهاية الّصيف"، وزمن زيارة الموتى. لعيد في آخر الحصاد الّصيفّي. كانحتفل بهذا اكان ي      

رواح الّشريرة لتجتمع مع األحياء. كان ذلك مليًئا بالخرافات والشعوذة رواح الّصالحة واألأتي األين، كانت تخالل سامها

أكل الّتفاح كان يعني مرور مع ايل متوال د الّشياطين.اعقرب الّنار إلب هاضعانت تنحت الفوانيس من اليقطين وتكالّرديئة. 

نفس الوقت،  يض كان يعتقد أّنه إن حمل مرآة وأكل الّتفاح فالّروح من هذه الحياة إلى الحياة األخرى. حّتى أّن البع

 زوجه أو زوجته المستقبلّية في المرآة.يستطيع أن يرى 

دون أّن خالل هذا . كانوا يعتقعب إيسلندا، المعروف بالّشعب الكلتيّ العيد الوثنّي المفّضل عند شهو ين كان سامها    

دعون درويدس. كانوا ي   ،الذين يقومون بالعادات الوثنّية الكهنة الكلتّيونكان  في حركة أكثر. عالم األرواح الّزمن، يكون

 ليتوّسلوا إلى آلهتهم من أجل حصاد جّيد للّسنة المقبلة. بشر حّتى،الليذبحوا البهائم و )بونفاير في اإلنكليزّية( الّنار يوقدون

ني أّنهم يشعلون الّنار من عظام الذين يقّدمونهم ذبيحة كلمة بونفاير تأتي من كلمتان، بون أي عظام وفاير أي نار، ما يع

كان البونفاير أيًضا، وسيلة إلضاءة الّطرقات ألرواح الموتى وهي تتجّول في عالم األحياء لتعود إلى العالم الّسفلي. فيها. 

 دات هالوين.هي جزء من عا ريد أن تؤذيهم. اليوم، الّنارّي روح تض الّناس يأملون أن تخيف الّنار أكان بع

خروج الفقراء للتوّسل من أجل "كعكات الّروح". كانت رّبات المنازل تعطيهم الخبز الذي  كانت فيعادة أخرى     

. مع مرور الّزمن، تغّيرت العادات وأصبح أوالد المدينة هم نّ بالمقابل أن يصلّوا لموتاه نه، وهم يعدونهنّ تصنع

الحّظ الّسّيء للبيت بات بالحّظ الجّيد للبيت الكريم، ووكانت تقام الّدعوال. المتسّولون. فيعطونهم الحلويات والّتفاح والم

  البخيل.

ماذا تعني العبارة اإلنكليزّية "تريك أور تريت"؟ هل أسلوب هللا في المحّبة أن نهّدد الغير، إن لم يعطونا شيًئا )تريت(،     

 سّيئة تجاههم؟ ال يبدو هذا طريق هللا. )تريك( نقوم بخدعة

كانوا أحياًنا ف. احراتس أيًضا ا تحفظ أرواح الموتى فيها. وأّنهاأّنهو لّسوداء قوى خاّصة،كانوا يعتقدون أّن للهررة ا    

 يرمون الهررة في الّنار في ليلة هالوين.

لحصاد، وألّنه لبرتقالي ألّنه زمن اخدم اللون االلون األسود واللون البرتقالي هما لونان مرتبطان بعيد هاليون. است      

أّوالً هو رمز الموت والّظالم. ثوب  م فوانيس اليقطين في هالوين. األسود هو أيًضا مرتبط بهالوين، ألّنهكانت تستخد

 عيًدا للموتى.، في يومأّن هالوين كان ب االّساحرة األسود والهّر األسود هما تذكيرً 

ين. فتبّنوا تسمية مساء كّل األقداس )أول هالوز بوثنّية سامهات المسيحّية حاولت الكنيسة الكاثوليكّية أن تدمج المسّما    

 إيف(. هالو تعني "قّديس". قالت الكنيسة للّناس أّنه زمن جّيد لتذّكر كّل القّديسين الذين ماتوا، إّنما استمّرت العادات الوثنّية.

ت أعياد هللا. ال يجب أن نكون اد إبليس، وليسأعياد العالم هي مليئة باألكاذيب والوثنّية والخرافات والّشّر. هذه أعي    

 منها.جزء كاء في أّي شر
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 الفصل الخامس والعشرون

 أصل عيد الميالد

 

 
يأتي هذا العيد حقًّا من هللا ومن المسيح؟ إن كان الجواب كال، هل . إّنما ايًّ الميالد على أّنه عيًدا مسيح ل العالم بعيدفيحت

فلون فعلّيًا؟ من أين تأتي بعض العادات التي تقام ـ مثل شجرة العيد وتقديم الهدايا وسانتا كلوس؟ فبعيد ميالد من هم يحت

 !أّصل عيد الميالد؟ ستتعّجب من الجوابمتى ت

. هل تذكر قّصة برج بابل من بعد الفيضان؟ كان نمرود صّياًدا أصل عيد الميالد يعود بنا إلى زمن نمرود وسميراميس    

ا يعبد الّشمس. يوم عبادته كان يوم  ها سميراميس. دعا نمرود نفسه بإلهه الّناس. أّمه كانت زوجته أيًضا. كان اسمقوّيً

ا، واستبدلوه بعب   دة يوم األحد. هل تعتقد أّن هللا كان راضًيا بهذا؟ااألحد. تجاهل الّشعب يوم الّسبت كلّيً

بًنا، يسوع المسيح، فأقام االعالم. علم أّن هللا سيكون له  عّمًدا ليخدعكان إبليس على علم بخّطة هللا. فخلق تزويًرا مت        

 خّطة خبيثة ليربك العالم حّتى ال يعبد هللا.

. ساتورن هو أيًضا ليا سابًقا، تكريًما لساتورن، إله المزارع والزراعةالميالد، كريستماس، يدعى ساتورني كان عيد    

، وأوبيس هي سميراميس. كان لهما أسماء الواقع، نمرودفي ة األّم". ساتورن هو عأوبيس، أّم األرض، أو "الطبيب مرتبط

مناطق مختلفة من  إلىغات في برج بابل، تفّرق الّشعب مختلفة، بحسب المنطقة التي نعيش فيها. بعد أن أربك هللا الل

 ء مختلفة لها.العالم. أخذوا معهم نفس اآللهة الخطأ التي كانوا يعبدونها. إّنما أصبح لديهم أسما

إن كان بإمكانك  الذي كانوا يرّددونه اثناء ساتورنيليا. تذّكر أّن ساتورنس كان نمرود، الّصّياد العظيم. أنظر النشيدإليك     

 .ّرسالة الحقيقّية وراء هذا النشيدأن تستنتج ال

 

 ،قبل اآللهة العظيمة التي تحكم العالم"

 .س البيضاء ولداپجبال أولم من أعالي

 ،ورنس كان ملك كّل اآللهةسات

 )نمرود وسميراميس(وأوبس، أخته، كانت أّمه والملكة. 

 عن العرش لكن عندما حان الوقت ليتخّلى

 بنه،الصالح إله أصغر، 

 يتنّحى. األب ساتورنس أن لم يرضَ 

 نشأ صراع بين القديم والجديد،

 )رمى هللا إبليس إلى األرض(ساتورنس من الّسماء.  ڨن رمى جوأإلى 

 سقط على األرض، وبرفقة زوجته

 أرضنا. إلى  صنع سفينة وأبحر فيها إلى هذا،

 عّلم الّناس فنوًنا عديدة مفيدة،

 ليحفظوا البذور ويزرعوها في األرض،

 حّتى ال نضطّر أن نبحث عن غذاء.

 )نمرود كان صّياًدا عظيًما( ،رانا كيف نرعى بهائمناأ

 حّتى يكون لنا دائًما لحمهم وصوفهم،

 تساعدنا في حراثة األرض الخصبة.كي لو

 

 معدنّية المعة اعّلم ساتورنس الّناس أّواًل أن تضرب نقودً 

 .بّراقة، والّذهب الّساطع والقصديرمن الفّضة ال

 عّلم كيف نضع المال جانًبا،

 ونّدخره ونستخدمه في يوم آخر.

 بهذه وبأساليب أخرى جعل ساتورنس حياتنا

 أسهل بكثير وأكثر حرّية.
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 لكه الّسعيد بالعهد الّذهبّي،عي م  د  

 حين كان طعاًما يكفي الجميع،

 وشارك الّشعب الهبة التي يملكها،

 ولم يسرق أحد وال قاتل وال كذب أبًدا.

 أتت نهاية حكم ساتورنس، إّنما عندما

 اختار بحكمة أن يضع تاجه جانًبا.

 أبحر بعيًدا إلى ما وراء الّرياح الشمالّية،

 حيث ينام اآلن، ربورياپإلى هاي

 )تذّكر أّن سانتا كلوس يعيش في القطب الّشمالي(على جزيرة مخفّية في القطب، 

ا آخر.  حيث ينتظر عهًدا ذهبّيً

 ،ن يأتي ذاك الّزمن الّسعيد من جديدألكن إلى 

 في هذا، الموسم األكثر برودة من الّسنة،

 ننتقل بفكرنا إلى مملكة ساتورن المثلجة،

 يم اللطيف،لنوقظ الملك القد

 ن يرافقنا مّرة بعد،أونسأله 

 ويدعنا نعيش معه لهذه الفترة الوجيزة،

 نتنّعم ببركات عهده الّذهبّي.

  نتمّنى لكم "عيد ساتورنيليا سعيًدا!"

 

 حولهما! بأكمله الموضوعفي هذه القصيدة؟ يدور هل ترى نمرود وسميراميس     

ا ن الّناس يتبادلون الهدايا. وكا تهي يوم عيد الميالد.سبوع، وينأكان عيد ساتورنيليا ي حفظ لمّدة      يختارون ملًكا وهمّيً

عند انتهاء ملكه، كان  يقوم غالًبا بطلبات سخيفة لتوابعه، مثل الّرقص عاريين.ف كان دوره أن يترأّس المهرجان.بالّسحبة. 

 ي قتل أو هو يضّحي بنفسه على المذبح، فيقطع عنقه بنفسه ـ ذارًفا دماءه.

لكّل األرض، الذي مات وذرف دمه ليدفع ثمن  يّ مستقبلبن هللا الحقيقي، ملك االمسيح، كّل هذا هو مهزلة كاملة ليسوع     

 خطايانا. هل تفهم ما قام به إبليس المخادع؟ هل ترى الّتشابه؟

بحاجة  همالّزراعة ونمّو المحاصيل كانت ساتورنيليا تحتفل بالّطبع بساتورن ـ إله الّنار. كان ساتورن إله الّزرع، ألّن ا    

في مهرجان موت الّشتاء هذا، حّتى يتمّكن له أن يعود )بما أّنه "الّشمس"( ويدفئ األرض  لحرارة الّشمس. كان ي عبد أيًضا

 ولونه األحمر الالمع. تيّمًنا به، بسبب حلقاتهمجّدًدا حّتى ينبت الّربيع. سّمي كوكب ساتورن الحًقا 

ا،      كان. دعاه اإلغريقّيون الّشمس. كان المصرّيون، وأحياًنا الّرومان، يدعونه فول إله الّنار/حضارة  كلّ عند عملّيً

يًضا ساتورن. دعاه البابلّيون بعل أو مولك. هذه كانت كلّها أسماء مختلفة لنمرود. كان البابلّيون القدامى كرونوس، وأ

 يقّدمون أبناءهم ذبيحة "إلله الّنار".

 ي في الكلمة المعاصرة كانيبال )باإلنكليزّية( أي آكلي لحوم البشر.عيد الميالد، ه خرى عن أصلحقيقة أ    

كلوا مّما يقّدم تكفيًرا للخطايا )العدد ة بعل. قيل لكهنة الالوّيين أن يأتأتي هذه العادة من الوظيفة الرئيسّية لكّل كهن    

لثور أو الماعز. إّنما كهنة نمرود أو بعل، تبعوا نفس قاعدة تناول ا (، لكن كانت هذه بالّطبع لحوًما طاهرة، مثل٩،١٥

. كانوا يأكلون هؤالء اأوالدً  عادة كانواالذين التقدمة عن الخطايا. لكّنهم لم يذبحوا لحوًما طاهرة ـ بل كانوا يذبحون بشًرا، 

شر. هذا شيء فظيع يصعب لحوم البكان يأكل  ة "كانيبال" أو "كاهن بعل"، الذيالبشر بعد ذبحهم. من هنا تأتي كلم

  ظهر كم كانت عبادة بعل سّيئة حقُّا.، إّنما ي  هبلتقكير ا

 اإلحتفال بعيد ميالد نمرود الشّرير، عدّو هللا. هو حفظ عيد الميالد هو عبادة بعل،    

 

 سانتا كلوس

ي كان من المفترض أن ينزل من مدخنة الذ ،كان سانتا إسًما شائًعا في آسيا الّصغرى. كان هذا أيًضا، إله الّنار نفسه

إخبار األطفال بوجود سانتا  ويأكلونهم. هميحرقونف يقّدمون له األطفال ذبيحة، الوثنّيين القدامى، ونفس إله الّنار الذي كانوا

 كلوس، هو كذبة. أّي وصّية تخرق؟
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 شجرة العيد

مة ود عاد بعد موته على شكل شجرة دائنمر أنّ . كان الّشعب يعتقد عيد كذلك، إلى زمن نمروديعود تاريخ شجرة ال

 الحّظ لبعضهم البعضالخضرة. كانوا يزّينون الشجرة ويضعون الهدايا إللههم تحت الشجرة. كانوا يتبادلون الهدايا لجلب 

                               د القادم.                                                                                   للعام الجدي

لمعتقدات ديانة الجرمان والكهنة )درويد( الوثنّيين، الذين بنوا معابدهم في الغابات. كانوا كانت عبادة الشجرة أساسّية     

اليل يعتقدون أّن لألشجار أرواح، وكانوا يقطعونها فقط عند الحاجة. كان الّرومان يزّينون الشجرة الّدائمة الخضرة واألك

شجيرة دائمة الخضرة كانوا يدعونها "عشب الّشمس". هل تذكر من هو إله  خاّصة نوا يفّضلونفي عيد ساتورنيليا. كا

 الّشمس؟ نمرود.

في الواقع، قد تّم ذكر شجرة العيد في الكتاب المقّدس. هذا مدّون في الفصل العاشر من سفر إرميا، قبل أن يولد يسوع     

 مر سّيئ ال يجب أن نشارك به:كأ كأمر جّيد بل إّنما لم يتكلّم عنها المسيح بسنين عديدة.

 

 "هكذا قال الّرّب. ال تتعلّموا طريق األمم ومن آيات الّسموات ال ترتعبوا. ألّن االمم ترتعب منها.         

 . بالفّضة                           ومألّن فرائض األمم باطلة. ألّنها شجرة يقطعونها من الوعر. صنعة يدّي نّجار بالقدّ           

 والّذهب يزّينونها وبالمسامير والمطارق يشّددونها فال تتحّرك. هي كاللعين في مقثأة فال تتكلّم".          

 

 بكثير. حّتى قبل أن يولد المسيحتصف هذه اآلية شجرة العيد بالّتمام. كان الوثنّيون يضعون شجرة العيد 

 

 هدايا الميالد

على أمل  اء صغيرة رمزّية أو سحرّية،، حين كانوا يقّدمون أشيقديمة ةنايا في عيد الميالد، تأتي من أزمادة تبادل الهدع

للّسنة الّتالية. كانت الهدايا الّشعبّية هي مصابيح )رمز الّنور( أو الفّضة والّذهب )الغنى(. كان كّل  اجّيدً  اإعطاء الّناس حظًّ 

 ات.شيء مرتكز على الخرافيّ 

هو ولد في الواقع، في أواخر الّصيف أو كانون األّول.  ٢٠ب، في يمعظم الّناس يعرفون أّن المسيح لم يولد وال عن قر    

ّن الكتاب المقّدس يقول أّن الّرعيان كانوا في الحقل يرعون قطعانهم عندما ولد. أوائل الخريف. نستطيع أن نعرف هذا أل

ا في كانون األ اباردً يكون فالطقس   ك الوقت.لمع قطعانهم في الحقل في ذالّرعيان يتواجد من الّصعب أن وّول. جّدً

 

 تغيير اإلسم

. حاولت الكنيسة الكاثوليكّية أن تجعل الّناس يتوقّفون عن ممارسة مئات الّسنينب والدة المسيحلم ي حتفل بعيد الميالد إال بعد 

اآلن سمه اا عن ساتورنيليا، سيكون يهم، ودعوا العيد باسم مختلف. عوضً الوثنّية. عندما لم يفلحوا في ذلك، انضّموا إل

فظت نفس عاداتكريستماس، عيد الميالد.  إن  ضرر يد. قالوا للّشعب أّنه ليس منالعيد الوثني القديم، إّنما تحت إسم جد ح 

 يا.عن ساتورنيل ااحتفلوا بنفس العيد مع كّل العادات القديمة، إّنما يدعونه كريستماس عوضً 

يمكنك أن تدعو  ماذا يعني ذلك؟ "؟أّي اسم دعيتهاتحت الّزهرة تبقى زهرة هل سمعت يوًما بالمثل الذي يقول، "    

قترب أكثر منه! سترى وتتأّكد. تغيير إسم ساتورنيليا إلى اا. وإن كنت تشّك بذلك، الظربان بالهّر، إّنما يبقى ظربانً 

 هللا. كريستماس أو عيد الميالد، ال يعني أّنك تعبد

نفذ صبر هارون واإلسرائيلّيين اآلخرين  هل تتذّكر قّصة موسى عندما صعد إلى الجبل ليتلقّى الوصايا العشر من هللا؟    

غًدا عيد الّرّب". لكّنه ليعبدوه. يقول الكتاب المقّدس أّن هارون قال للّشعب، " اذهبيًّ  صنعوا عجاًل ووهم ينتظرون عودته. 

نفسه. هو عبادة  األمرللّرّب، أليس كذلك؟ قد سّمي كذلك فقط. كانوا يعبدون عجالً. عيد الميالد هو لم يكن بالواقع عيًدا 

 ّنه للمسيح. هذه كذبة!أبعل، إّنما مع القول 

عبده ال! لقد أعطانا هللا األّيام المقّدسة لنبالّطبع  بنه أو عبادته هو؟ابدمج الوثنّية مع عبادة  هل تعتقد أّن الّرّب هو راض    

فيها. قال لنا أن ال نزيد وال نحذف شيًئا من أّي شيء ورد في إنجيل هللا. لن تجد عيد الميالد )كريستماس( وال العيد الكبير 

 عبادة بعل.لالمقّدس. إّنها أعياد وثنّية  النتاين( في كّل الكتابڤوال هالوين وال عيد الحّب ) )إيستر(

يخ ميالد تار عَط لنالم ي  . إّنما محّدًدا له موعًداذلك وأعطانا يالد المسيح، لكان طلب مّنا رادنا هللا أن نحتفل بعيد مألو     

هللا مّنا أن نحتفل بعيد ميالد المسيح. نحفظ األّيام المقّدسة كما أمرنا هللا  رغبه ليس في كانون األّول. لم ي. نعلم أنّ المسيح

 أن نفعل.
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 هم من بعد ما بادوا من أمامك ومن أن تسأل عن آلهتهم قائاًل كيف فاحترز من أن ت صاد وراء"         

 هكذا للّرّب إلهك ألّنهم قد عملوا آللهتهم ال تعمل مم آلهتهم فأنا أيًضا أفعل هكذا.عبد هؤالء األ         

 كالم الذي كّل رجس لدى الّرّب مّما يكرهه إذ أحرقوا حّتى بنيهم ويناتهم بالّنار آللهتهم. كّل ال         

 (۳٢ـ ۳٥: ١٢". )تثنية أوصيكم به احرصوا لتعملوه. ال تزد عليه وال تنّقص منه         

 

 ".كّل كلمة من هللا نقّية. ترس هو للمحتمين به. ال تزد على كلماته لئاّل يوّبخك فتكّذب"         

 (٦ـ٠: ۳٥)أمثال          

 

 هللا عليه نبّوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيدألّني أشهد لكل من يسمع أقوال "         

 الّضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبّوة يحذف         

 ". )رؤيا يوحّناهللا نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقّدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب         

 (١٩ـ ١١: ٢٢وتي الاله         

 

 هذا تحذير شديد اللهجة من هللا!    

ال نزيد عليه وال  ال يجب علينا أن نعبد هللا بالطريقة التي نختارها نحن. علينا أن نعبد هللا تماًما كما يقول هو لنا أن نفعل ـ

عن  ةّيام المقّدسة لنحفظها. لها معان  رائعيعطينا هللا األ . تبع أبناء إسرائيل عبادة بعل تماًما كما فعل باقي العالم.نحذف منه

! عندما يعود المسيح إلى األرض، ال يجب علينا أن نكون شركاء فيها خّطة هللا للبشر. أعياد إبليس هي شّريرة وفارغة.

 !ستلغى كّل هذه األعياد الّسّيئة إلى األبد! لن يكون عبادة لبعل بعد. يا لهذا الّزمن الّرائع الذي نتطلّع إليه

 

        

 

 

     

 

         

 

 

         

         

      

     

     

     

 

     

        

        


