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المقدمة
إن السلســلة المؤلفــة مــن خمســة كُتُــب للســيدة إلــن هوايــت، والتــي تصــف 
نهايتــه  حتــى  الســماء  فــي  بدئــه  منــذ  والشــيطان  المســيح  بيــن  العظيــم  الصــراع 
وذلــك بالقضــاء علــى الشــيطان والشــر، والتــي يشــكل هــذا الكتــاب الجــزء األول 
منهــا — هــذه السلســلة قــد ظفــرت بحــب القــارئ العربــي، فنشــأت رغبــة ملحــة 
فــي  العربيــة  إلــى  ترجمتهــا  ســبق  قــد  منهــا  مختلفــة  فصــول  إن  ترجمتهــا.  فــي 
فــي  التفكيــر  اقتضــى  ممــا  حســناً،  موقعــاً  قرائهــا  نفــوس  مــن  ووقعــت  أوقــات، 

كلهــا. السلســلة  ونشــر  ترجمــة 
ويســعدنا أن يكــون الوقــت قــد حــان لتقديــم هــذا الكتــاب بلغــة الضــاد، ول 
مــن  بــه  تفضــل  مــا  الســيدة هوايــت  كتابــات  أمنــاء  لمجلــس  نشــكر  أن  إل  يســعنا 
اإلذن لنــا فــي ترجمــة هــذا الســفر الجليــل ونشــره بالعربيــة، وخاصــة مــا زودنــا بــه مــن 

مســاعدة ماليــة أتاحــت لنــا أن نبيعــه بســعر منخفــض.
التــي  الرائعــة  القصــة  عــن  فضــا  الكتــاب،  هــذا  فــي  ليجــدون  القــراء  وإن 
فــي  إليــه. وقــد جعلنــا  يُركــن  بــا  المقــدس ومعقِّ للكتــاب  العواطــف، مفســرا  تهــز 
نهايتــه فهرســا بمــا ورد فيــه مــن آيــات الكتــاب المقــدس، إذ قرنّــا كل آيــة مقتبســة 
المصــدر  علــى  يشــتمل  الكتــاب  محتويــات  فهــرس  أن  كمــا  الكتابــي،  بمصدرهــا 

فيــه. فصــل  لــكل  الكتابــي 
لقــد لمســنا فــي هــذا المشــروع كلــه بركــة هللا الخاصــة. إننــا نعلــم أن عملنــا 
هــذا تنــاول كلمــات موحــى بهــا، ونؤمــن أن كل قــارئ يتصفــح هــذا الســفر برغبــة فــي 

التعــرف بــاهلل وخدمتــه خدمــة أفضــل لــن يتركــه إل وقــد أحــس بأنــه قــد نــال بركــة.



الديباجة
إن جماعــة الناشــرين يصــدرون هــذا الكتــاب بدافــع اقتناعهــم بأنــه يلقــي نــورا 
علــى موضــوع فائــق األهميــة وذي نفــع عــام، موضــوع يرغــب الكثيــرون ويرحبــون 
النــاس  مــن  قلــة  يعرفهــا  حقائــق  يقــدم  إذ  عليــه،  يــراق  الــذي  النــور  مــن  بالمزيــد 
ويجهلهــا الكثيــرون. إن الصــراع العظيــم بيــن الحــق والباطــل، بيــن النــور والظلمــة، 
بيــن قــوة هللا والمحاولــة التــي يبذلهــا عــدو كل ِبــرٍّ ليغتصــب ســلطان العلــي — 
هــي المشــهد العظيــم الــذي نتوقــع أنــه يســترعي انتبــاه كل العالميــن. وإن حقيقــة 
كــون هــذا الصــراع ناشــبا نتيجــة الخطيــة، وحقيقــة كونــه ل بــد أن يمــر فــي مراحــل 
العظيــم  هللا  مجــد  إلــى  يــؤول  مــا  إلــى  ينتهــي  أن  بــد  ل  وأنــه  المختلفــة،  النجــاح 
وتعظيــم خدامــه المخلصيــن لجالــه — كل هــذا حــق ثابــت بقــدر مــا أن الكتــاب 
المقــدس هــو إعــان هللا لبنــي اإلنســان. وكلمــة هللا هــذه تكشــف لنــا عــن األطــوار 
العصــور  بعــض  وهنــاك  العالــم.  فــداء  يشــمل  الــذي  الصــراع  لذلــك  العظيمــة 
الخاصــة التــي لقــت فيهــا هــذه المســائل اهتمامــا غيــر عــادي، ومــن أهــم األمــور 

بالنســبة إلينــا كوننــا نــدرك عاقتنــا بهــا.
والوقــت الــذي نعنيــه هــو وقتنــا الراهــن، ألن كل الدلئــل تشــير إلــى أنــه يمكننــا 
بــكل ثقــة، أن نرجــو أن هــذا الصــراع الطويــل يوشــك أن ينتهــي، ومــع ذلــك فكثيــرون 
يقولــون إن ذلــك الجــزء مــن الكتــاب الــذي يكشــف ألبصارنــا عــن الخطــوات التــي 
أدت إلــى جعــل عالمنــا هــذا مشــتبكا فــي هــذا المصيــر العظيــم مــا هــو إل محــض 
خرافة، كما أن آخرين، مع كونهم يتحاشون هذا الرأي المتطرف فهم يميلون إلى 
اعتبــاره مــن اآلراء القديمــة الباليــة العديمــة األهميــة، وهــذ1 يســوقهم إلــى إهمالــه.

ولكــن مــن ذا الــذي ل يرغــب فــي أن يُمعــن النظــر فــي العوامــل الخفيــة فــي هــذا 
النحــراف الغريــب ليمتحــن روحــه وياحــظ آثــاره ويتجنــب نتائجــه؟ إن هــذا الكتــاب 
اهتمامــا  القــراء  نفــوس  فــي  يخلــق  أن  منــه  والقصــد  الموضوعــات،  هــذه  يتنــاول 
حيويــا بدراســة أجــزاء الكتــاب المقــدس التــي نهملهــا فــي غالــب األحيــان. وهــو 
يعطــي المواعيــد والنبــوات الموجــودة فــي كتــاب هللا معانــي جديــدة، ويؤيــد ويزكــي 
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معامــات هللا لــكل عصيــان، ويوضــح نعمــة هللا العجيبــة فــي تدبيــر طريــق الخــاص 
لإلنســان األثيــم. وفــي التاريــخ المــدون فــي هــذا الكتــاب نعــود إلــى الوقــت الــذي 

فيــه كُشــفت تدابيــر هللا ومقاصــده لشــعبه المختــار بــكل جــاء.
القلــب  كوامــن  تثيــر  جــدا  ســامية  مواضيــع  يتنــاول  الكتــاب  هــذا  أن  ومــع 
وتوقــظ أنشــط انفعــالت الذهــن فــإن أســلوبه واضــح كل الوضــوح، ولغتــه بســيطة 
وصريحــة. إننــا نقــدم هــذا الكتــاب لــكل مــن تحلــو لهــم دراســة التدبيــر اإللهــي لفــداء 
بنــي اإلنســان والذيــن يهمهــم معرفــة عاقــة نفوســهم بعمــل المســيح الكفــاري. كمــا 

نقدمــه للجميــع لعلــه يوقــظ فــي نفوســهم اهتمامــاً بهــذه األمــور.
وإنــا نســأل هللا أن يبــارك مــن يتصفحــون هــذا الســفر الجليــل كــي يقودهــم فــي 

طريــق الحيــاة.

الناشرون
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1
كيف دخلت الخطية

كانــت  المحبــة.  هــي  وشــريعته  طبيعتــه   ،)16 يوحنــا 4:   1( َمَحبَّــٌة «  » هللَاُ 
كذلــك دائمــا، وســتظل كذلــك أبــداً، فــإن » الَْعلِــيُّ الُْمرْتَِفــُع، َســاكُِن األَبَــِد « الــذي 
15؛   :57 )إشــعياء  َدَوَراٍن  ِظــلُّ  َولَ  تَْغِييــٌر  ِعْنــَدُه  » لَيْــَس  لَــُه «  األَزَِل  » َمَســالُِك 

يعقــوب 1: 17(.  حبقــوق 3: 6؛ 
كل مظهــر مــن مظاهــر قدرتــه الخالقــة هــو تعبيــر عــن محبتــه غيــر المحــدودة، 
وســلطانه فــي ملكوتــه يشــمل مــلء البركــة لجميــع خائقــه. يقــول المرنــم: »  لَــَك 
ِذَراُع الُْقــْدرَِة. قَِويَّــٌة يـَـُدَك. ُمرْتَِفَعــٌة يَِميُنــَك. الَْعــْدُل َوالَْحــقُّ قَاِعــَدُة كُرِْســيَِّك. الرَّْحَمــُة 
، ِبُنــوِر  ــْعِب الَْعارِِفيــَن الُْهتَــاَف. يَــا رَبُّ َمــاِن أََمــاَم َوْجِهــَك. طُوبَــى لِلشَّ َواألََمانَــُة تَتََقدَّ
ـَك أَنْــَت  ـُه، َوِبَعْدلِــَك يَرْتَِفُعــوَن. ألَنّـَ َوْجِهــَك يَْســلُُكوَن. ِباْســِمَك يَبْتَِهُجــوَن الْيَــْوَم كُلّـَ
وَس إِْســرَائِيَل َملُِكَنــا « )مزمــور 89: 18-13(. تِِهــْم... ألَنَّ الــرَّبَّ ِمَجنَُّنــا، َوقـُـدُّ فَْخــُر قُوَّ

الســماء  فــي  منــذ وقــت ظهــوره  الخيــر والشــر  بيــن  الهائــل  الصــراع  تاريــخ  إن 
إلــى أن ينتهــي كل عصيــان وتســتأصل الخطيــة نهائيــا هــو إعــان أيضــا لمحبــة هللا 

الثابتــة علــى الزمــن.
ــر، فلقــد كان معــه فــي العمــل ابنــه الــذي  إن ســيد الكــون لــم ينفــرد بعملــه الخيّ
الَْكلَِمــُة،  كَاَن  الْبَــْدِء  » ِفــي  خائقــه،  بإســعاد  فرحــه  فــي  وشــاركه  أهدافــه،  قــدر 
َوالَْكلَِمــُة كَاَن ِعْنــَد هللِا، وَكَاَن الَْكلَِمــُة هللَا. هــَذا كَاَن ِفــي الْبَــْدِء ِعْنــَد هللِا. )يوحنــا 
1: 1، 2(. فالمســيح الكلمــة وابــن هللا الوحيــد كان واآلب الســرمدي واحــدا فــي 
الطبيعــة والصفــات والقصــد، وكان هــو الكائــن الوحيــد الــذي اســتطاع أن يطَّلــع 
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علــى كل مشــورات هللا ومقاصــده، » َويُْدَعــى اْســُمُه َعِجيبًــا، ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، 
ـاِم  ــاَِم « )إشــعياء 9: 6(. » َوَمَخارُِجــُه ُمْنــُذ الَْقِديــِم، ُمْنــُذ أَيّـَ ـا، رَئِيــَس السَّ أَبًــا أَبَِديًـّ
األَزَِل « )ميخــا 5: 2(. وقــد أعلــن ابــن هللا عــن نفســه مــا جــاء فــي أمثــال 8: 22-.3: 
» اَلــرَّبُّ قََنانِــي أَوََّل طَِريِقــِه، ِمــْن قَبْــِل أَْعَمالِــِه، ُمْنــُذ الِْقــَدِم. ُمْنــُذ األَزَِل ُمِســْحُت... 
تَــُه، فَرَِحــًة َدائًِمــا  ــا رََســَم أُُســَس األَرِْض، كُْنــُت ِعْنــَدُه َصانًِعــا، وَكُْنــُت كُلَّ يَــْوٍم لَذَّ لَمَّ

اَمــُه « )أمثــال 8: 30-22(. قُدَّ
لقــد عمــل اآلب بواســطة ابنــه فــي خلــق كل الخائــق الســماوية، » فَإِنَّــُه ِفيــِه ُخلِــَق 
... َســَواٌء كَاَن ُعرُوًشــا أَْم ِســيَاَداٍت أَْم ِريَاَســاٍت أَْم َســاَِطيَن. الْــُكلُّ ِبــِه َولَــُه قَــْد  الْــُكلُّ
ُخلِــَق « )كولوســي 1: 16(. إن المائكــة هــم خــدام هللا، وهــم متألقــون بالضيــاء الــذي 
يشع عليهم من حضوره، ويطيرون بسرعة عظيمة لتنفيذ إرادته. ولكن البن الممسوح 
مــن هللا الــذي هــو » رَْســُم َجْوَهــرِِه « و» بََهــاُء َمْجــِدِه « » َوَحاِمــٌل كُلَّ األَْشــيَاِء ِبَكلَِمــِة 
قُْدرَتِــِه « هــو أرفــع وأســمى منهــم جميعــا )عبرانييــن 1: 3( وموضــع قدســه » كُرِْســيُّ 
َمْجٍد ُمرْتَِفٌع ِمَن البِْتَداِء « )إرميا 17: 12(، قضيب استقامة قضيب ملكه )عبرانيين 

1: 8( الرحمــة واألمانــة تتقدمــان أمــام وجهــه، )مزمــور 89: 14(.
وبمــا أن شــريعة المحبــة هــي أســاس حكــم هللا، فســعادة كل الخائــق العاقلــة 
تتوقــف علــى التوافــق الكامــل بيــن إرادتهــم ومبــادئ برهــا العظيمــة. وهللا يطلــب مــن 
كل خائقــه خدمــة المحبــة النابعــة مــن تقديرهــم لصفاتــه. إنــه ل يســر بالطاعــة التــي 

يُكــره عليهــا النــاس، بــل يقــدم للجميــع إرادة حــرة حتــى يقدمــوا لــه خدمــة طوعيــة.
لقــد كان هنالــك انســجام تــام فــي كل المســكونة طالمــا اعترفــت كل الخائــق 
قصــد خالقهــم،  يتممــوا  أن  الســماويين  الجنــد  مســرة  وكانــت  المحبــة هلل،  بــولء 
وابتهجــوا بــأن يعكســوا بهــاء مجــده ويســبحوا بحمــده. وفيمــا كانــت محبتهــم هلل 
تســتحوذ علــى قلوبهــم كانــت محبتهــم بعضهــم لبعــض أمــرا يقينيــا، ول أثــر فيهــا 
لألنانيــة، ولــم يكــن هنالــك أي نشــاز فــي تســبيحات الســماويين. ولكــن تغييــرا محزنــا 
طــرأ علــى تلــك الســعادة، فقــد وجــد مــن أســاء اســتعمال الحريــة التــي منحهــا هللا 
لخائقــه، إذ بــدأت الخطيــة بالــذي، إذ لــم يفقــه ســوى المســيح خالقــه، حصــل علــى 
أعظم كرامة من هللا، وكان أســمى ســكان الســماء في القوة والمجد. إن لوســيفر، 
» زهرة بنت الصبح « كان األول بين الكروبيم المظللين، مقدسا وبا دنس. لقد 
وقــف فــي حضــرة الخالــق العظيــم، وكانــت أشــعة المجــد الدائمــة التــي تغمــر هللا 
: أَنْــَت َخاتِــُم الَْكَمــاِل، َمــآٌن  ــيُِّد الــرَّبُّ الســرمدي مســتقرة عليــه. » هَكــَذا قَــاَل السَّ
َعــْدٍن َجنَّــِة هللِا. كُلُّ َحَجــٍر كَِريــٍم ِســتَارَتَُك...  ِفــي  ِحْكَمــًة وَكَاِمــُل الَْجَمــاِل. كُْنــَت 
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ِس كُْنــَت. بَيْــَن  أَنْــَت الَْكــُروُب الُْمْنبَِســُط الُْمظَلِّــُل، َوأَقَْمتُــَك. َعلَــى َجبَــِل هللِا الُْمَقــدَّ
ــْوَم ُخلِْقــَت َحتَّــى ُوِجــَد ِفيــَك  ــيَْت. أَنْــَت كَاِمــٌل ِفــي طُرُِقــَك ِمــْن يَ ــاِر تََمشَّ ِحَجــارَِة النَّ

إِثْــٌم « )حزقيــال 28: 15-12(.
يقــول  والكتــاب  يكــون عظيمــا.  أن  فــي  الرغبــة  لوســيفر  تملكــت  رويــدا  رويــدا 
بََهائِــَك « )حزقيــال 28:  أَفَْســْدَت ِحْكَمتَــَك ألَْجــِل  لِبَْهَجِتــَك.  ارْتََفــَع قَلْبُــَك  » قَــِد 
فَــْوَق  كُرِْســيِّي  أَرْفَــُع  ــَماَواِت.  السَّ إِلَــى  أَْصَعــُد  قَلِْبــَك:  ِفــي  قُلْــَت  » َوأَنْــَت   )17
كََواكِــِب هللِا... أَِصيــُر ِمثْــَل الَْعلِــيِّ « )إشــعياء 14: 13، 14(. ومــع أن كل مجــد 
بــدا يعتبــر هــذا المجــد خاصــا  القــوي كان مســتمدا مــن هللا فإنــه  المــاك  هــذا 
بذاتــه. وإذ لــم يقنــع بمركــزه، مــع كونــه قــد أُكــرم فــوق كل أجنــاد الســماء فقــد تجاســر 
واشــتهى أن يقــدم لــه الســجود والــولء اللــذان ل يحقــان لغيــر الخالــق وحــده. وبــدل 
مــن أن يســعى لوســيفر لجعــل هللا أســمى كائــن فــي عواطــف كل الخائــق وولئهــا 
فقــد حــاول الظفــر بخدمتهــم وولئهــم لــه هــو، بــل كان يطمــع فــي الحصــول علــى 
المجــد الــذي قــد أعطــاه اآلب الســرمدي لبنــه، فقــد اشــتاق رئيــس المائكــة هــذا 

إلــى الحصــول علــى الســلطان الــذي هــو مــن حــق المســيح وحــده.
وهنــا ظهــرت ثغــرة فــي الوفــاق الــذي كان يســود الســماء، فــإن ميــل لوســيفر 
إلــى خدمــة نفســه بــدل خدمتــه لخالقــه أشــاع الشــعور بالخــوف بيــن الذيــن يعتبــرون 
أن مجــد هللا ينبغــي أل يدانيــه مجــد. وفــي محفــل الســماويين توســل المائكــة 
إلــي لوســيفر، واســتعرض ابــن هللا أمامــه عظمــة الخالــق وصاحــه وعدلــه وطبيعــة 
شــريعته المقدســة التــي ل تتغيــر. إن هللا نفســه هــو الــذي رســم نظــام الســماء 
وأقــره، فــإذا خــرج لوســيفر علــى ذلــك النظــام فهــو يهيــن خالقــه ويجلــب الدمــار 
علــى نفســه. ولكــن ذلــك اإلنــذار المقــدم إليــه فــي رحمــة ومحبــة ل متناهيــة أثــار 
فيــه روح المقاومــة، فلقــد جعــل لوســيفر حســده للمســيح يتحكــم فيــه، وبذلــك 

أمعــن فــي عنــاده.
صــار هــدف رئيــس المائكــة هــذا أن ينــازع ابــن هللا الســيادة، وهكــذا طعــن فــي 
حكمــة الخالــق ومحبتــه. وفــي ذلــك التجــاه كاد أن يحــّول قــوى ونشــاط ذلــك العقــل 
الجبــار الــذي إذ لــم يفقــه ســوى فكــر المســيح الخالــق كان هــو األول بيــن جنــود هللا. 
ولكــن ذاك الــذي يريــد أن يكــون كل خائقــه أحــرارا فــي إرادتهــم لــم يتــرك أحــدا 
غيــر مصــون مــن المغالطــة المربكــة التــي أراد العاصــي أن يبــرر بهــا نفســه. وقبلمــا 
انكشــف النــزاع العظيــم كان ل بــد فــي الــذي كانــت حكمتــه وصاحــه نبــع كل أفــراح 

أولئــك الســماويين أن يظهــر إرادتــه ومقاصــده أمامهــم بــكل وضــوح.
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اســتدعى ملــك الكــون جنــد الســماء للمثــول أمامــه حتــى يبســط أمامهــم حقيقــة 
مركــز ابنــه، ويبيــن عاقتــه بــكل الخائــق. فلقــد شــارك البــن اآلب فــي عرشــه، وكان 
مجــد هللا الســرمدي يحيــط بكليهمــا. فاجتمــع حــول العــرش المائكــة القديســون، 
جمــع كثيــر ل يحصــى عددهــم، وهــم » َربـَـَواِت َربـَـَواٍت َوأُلـُـوَف أُلـُـوٍف « )رؤيــا 5: 11( 
المائكــة المبجلــون جــدا كخــدام ورعايــا، الفرحــون بالنــور الــذي يشــع عليهــم مــن 
حضــرة هللا، فأعلــن الملــك أمــام ســكان الســماء المحتشــدين لديــه أنــه ليــس غيــر 
المســيح ابــن هللا الوحيــد أن يطَّلــع علــى مقاصــده، ولــه أعطــي أن ينفــذ مشــورات 
إرادته القوية. إن ابن هللا قد عمل إرادة اآلب في خلقه كل جند السماء، وله، كما 
هلل، يليــق بهــم أن يقدمــوا ولءهــم وســجودهم. وقــد كان المســيح سيســتخدم قوتــه 
اإللهيــة فــي خلــق األرض وســكانها، ولكــن فــي كل هــذا لــم يطلــب لنفســه ســلطانا أو 

مجــدا يتعــارض مــع تدبيــر هللا، بــل كان يعظــم مجــد اآلب وينفــذ مقاصــد رحمتــه.
أمامــه  انطرحــوا  وإذ  وعظمتــه،  المســيح  بســمو  ســرور  بــكل  المائكــة  اعتــرف 
ســكبوا فــي حضرتــه محبتهــم وعبادتهــم. وقــد انحنــى لوســيفر معهــم، ولكــن صراعــا 
غريبــا عنيفــا كان يعتمــل فــي نفســه، لقــد كان الحــق والعــدل والــولء فــي صــراع مــع 
الحســد والغيــرة. وبــدا كأن تأثيــر المائكــة القديســين فيــه جعلــه يقــف إلــى جانبهــم 
إلــى حيــن. ومــا أن ارتفعــت أغانــي الحمــد فــي لحــن عــذب شــجي مــن آلف األفــواه 
بهــا،  انهــزم، واهتــز كيانــه كلــه بمحبــة ل ينطــق  حتــى ظهــر أن روح الشــر فيــه قــد 
فــي محبــة خاشــعة  األبــرار  الســاجدين  أولئــك  مــع  وخضعــت نفســه وانســجمت 
لــآب والبــن، إل أن كبريــاءه عاودتــه، فجعــل يفخــر بمجــده، وعــاد إليــه الحنيــن إلــى 
التعالــي والرفعــة، وامتــأل قلبــه حســدا للمســيح. والكرامــات العظيمــة التــي أُغدقــت 
عليــه لــم يّقدرهــا علــى أنهــا هبــة هللا الخاصــة لــه، ولذلــك لــم يشــكر الخالــق عليهــا. 
لقــد افتخــر ببهائــه وعظمتــه وســعى فــي أن يكــون معــادل هلل. كان محبوبــا ومكرمــا 
مــن الجنــد الســماويين، وقــد ســر المائكــة بتنفيــذ أوامــره، كمــا كان مســرباً بحكمــة 
ومجــد أكثــر مــن جميعهــم. ومــع ذلــك فــإن ابــن هللا كان أســمى وأفضــل منــه كمــن 
لــه القــوة والســلطان مــع اآلب. لقــد اشــترك البــن مــع اآلب فــي كل مشــوراته، بينمــا 
لــم يطَّلــع لوســيفر علــى مقاصــد هللا، فســأل ذلــك المــاك القــوي قائــاً: » لمــاذا 

يتفــوق المســيح علــيَّ ولمــاذا ينــال كرامــة أعظــم منــي؟ «.
وإذ تــرك لوســيفر مكانــه فــي محضــر اآلب المباشــر خــرج لينشــر روح التذمــر 
بيــن المائكــة، وأخــذ يقــوم بهــذا العمــل بتكتــم عجيــب، مخفيــا، إلــى حيــن، حقيقــة 
يختــص  فيمــا  بالشــكوك  غيــره  إلــى  يوعــز  وبــدأ  هلل،  التوقيــر  قنــاع  تحــت  غرضــه 
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بالشــرائع المفروضــة علــى الخائــق الســماوية، قائــاً إنــه مــع كــون الشــرائع لزمــة 
فــا  الخائــق،  باقــي  مــن  مقامــا  أرفــع  لكونهــم  المائكــة،  أن  إل  العوالــم،  لســكان 
حاجــة بهــم إلــى وازع أو رادع، ألن حكمتهــم هــي خيــر مرشــد لهــم، وليســوا هــم مــن 
الخائــق التــي تفكــر فــي إهانــة هللا، فــكل أفكارهــم مقدســة. وكمــا يســتحيل علــى 
هللا أن يخطــئ يســتحيل عليهــم أيضــاً ذلــك. وصــور المركــز الرفيــع الــذي يحتلــه ابــن 
هللا الــذي كان معــادل لــآب علــى أنــه ظلــم وإجحــاف وقــع علــى لوســيفر الــذي 
ادعــى أنــه هــو أيضــاً أهــل للتوقيــر واإلكــرام، وأن رئيــس المائكــة هــذا لــو تبــوأ مكانتــه 
الرفيعــة التــي يســتحقها لــكان يفيــض الخيــر العظيــم علــى كل جنــد الســماء، ألنــه 
ينــوي أن يمنــح الحريــة للجميــع، أمــا اآلن فحتــى الحريــة التــي يتمتعــون بهــا قــد انتهــى 
زمانهــا، ألن حاكمــا مطلقــا قــد ُعيــن عليهــم، وينبغــي للجميــع أن يقدمــوا لجالــه 
بيــن  انتشــرت  الخبيثــة  والمخادعــات  المغالطــات  تلــك  مثــل  والســجود.  الــولء 

جماهيــر الســماويين بفعــل مكايــد لوســيفر.
لــم يحــدث أي تغييــر فــي مركــز المســيح أو ســلطانه، أمــا حســد لوســيفر وتمويهــه، 
وادعاؤه بأنه معادل للمسيح فقد جعلت من الضروري تبيان المركز الحقيقي لبن 
هللا، ولكــن الحــال هكــذا كانــت منــذ البــدء، وانخــدع كثيــرون مــن المائكــة بمخاتاته.

إذ أراد لوسيفر أن يستغل ثقة الخائق المقدسة التي تحت سلطانه وولءها 
ــخ فــي أذهانهــم الشــك والتبــرم بــأن مقامــه هــو لــم  ومحبتهــا لــه فإنــه، بمهــارة، رسَّ
يُفطــن لــه، وعــرض مقاصــد هللا فــي نــور كاذب، إذ جعــل المائكــة يســيئون فهمهــا 
المعهــود ســاق ســامعيه  والســخط. وبدهائــه  الشــقاق  تثيــر  بحيــث  ألنــه شــّوهها 
إلــى التصريــح بمشــاعرهم، ثــم جعــل يــردد أقوالهــم تلــك كلمــا رأى أن ذلــك يخــدم 
وإذ  هللا.  حكــم  مــع  تــام  انســجام  علــى  ليســوا  المائكــة  أن  علــى  دليــا  غرضــه، 
كان يدعــي أنــه يّكــن الــولء التــام هلل جعــل يطالــب بإلحــاح بوجــوب تبديــل النظــم 
والشــرائع الســماوية لضمــان اســتقرار حكــم هللا. وهكــذا، فبينمــا كان يعمــل علــى 
إثــارة المقاومــة لشــريعة هللا وترســيخ التبــرم فــي عقــول المائكــة الذيــن تحــت إمرتــه 
كان يتظاهــر بمحاولــة إزالــة الســخط، والتوفيــق بيــن رغبــات المائكــة الســاخطين 
وأنظمــة الســماء. ففيمــا كان يثيــر النــزاع والتمــرد ســراً فبدهائــه الــذي ل يبــارى كان 

يتظاهــر بــأن غرضــه األوحــد هــو نشــر الــولء وحفــظ النســجام والســام.
وإذ اشــتعلت روح الســخط هــذه، كانــت تعمــل عملهــا المدمــر المهلــك. ولئــن 
لــم تكــن هنالــك ثــورة علنيــة فقــد انتشــر النقســام فــي المشــاعر بشــكل غيــر ظاهــر 
بين المائكة، فمنهم من نظر إلى الدســائس التي كان ينشــرها لوســيفر ضد حكم 
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هللا بعيــن الرضــى. ومــع أنهــم كانــوا إلــى ذلــك الحيــن فــي حالــة انســجام كامــل مــع 
النظــام الــذي رســمه هللا بــدا عليهــم اآلن الســخط واإلحســاس بالتعاســة لســبب 
عدم اســتطاعتهم الطاع على مشــوراته التي ل تفحص. وكانوا ســاخطين بســبب 
قصده في تمجيد المســيح، ووقف هؤلء إلى جانب لوســيفر في المطالبة بمنحه 
ســلطانا مســاويا لســلطان المســيح، ولكــن المائكــة المخلصيــن األمنــاء تمســكوا 
إلرادة  الســاخط  المخلــوق  هــذا  إخضــاع  وحاولــوا  حكمــه،  وعدالــة  هللا  بحكمــة 
هللا. لقــد كان المســيح ابنــا هلل، وكان واحــدا معــه قبــل خلــق المائكــة، وكان أبــداً 
يقــف عــن يميــن اآلب، وإن تفوقــه وســموه الــذي فيــه مــلء البركــة لــكل مــن احتمــوا 
تحــت ظــل حكمــه لــم يكــن إلــى ذلــك الحيــن موضــع شــك أو جــدال، ولــم يســبق أن 
أنتهــك النســجام والمحبــة والســام فــي الســماء، فمــن أيــن يجــيء النقســام اآلن؟ 
وقــد كان المائكــة األمنــاء ل يــرون إل النتائــج المرعبــة الرهيبــة لتلــك الفتنــة، فبــكل 
غيــرة وتوســل جعلــوا يتشــاورون مــع أولئــك الســاخطين المنشــقين وينصحوهــم أن 
ينفضــوا أيديهــم مــن مقاصدهــم ويبرهنــوا علــى إخاصهــم هلل وخضوعهــم لحكمــه.

اإللهيــة، صبــر  فــي صفاتــه  المعهــود  هــو  كمــا  العظيمــة  رحمتــه  فــي  إن هللا، 
علــى لوســيفر طويــا. لــم يكــن للســماء، مــن قبــل، عهــد بهــذه الــروح، روح التذمــر 
والنفــور التــي ظهــرت كعنصــر جديــد غريــب وغامــض ل يمكــن تعليلــه. ولــم يكــن 
لوســيفر نفســه عالمــا فــي البدايــة بطبيعــة مشــاعره الحقيقيــة، ولبعــض الوقــت كان 
يخشــى التعبيــر عــن التخيــات التــي كانــت تعتمــل فــي ذهنــه، ومــع ذلــك فهــو لــم 
يطردهــا. لــم يكــن يــرى فــي أي اتجــاه كان التيــار يجرفــه، ولكــن بعــض المســاعي ممــا 
يمكــن أن تبتكرهــا الحكمــة والمحبــة غيــر المحــدودة بذلــت إلقناعــه بخطئــه، ولقــد 
تبرهــن أن نفــوره كان بــا ســبب، والتــزم لوســيفر أن يــرى مــا ينجــم عــن اإلصــرار علــى 
العصيــان، واقتنــع بأنــه كان مخطئــا، ورأى أن » الــرَّبُّ بَــارٌّ ِفــي كُلِّ طُرُِقــِه، َورَِحيــٌم 
ِفي كُلِّ أَْعَمالِِه « )مزمور 145: 17(. وأن شــرائع هللا عادلة، وينبغي له أن يعترف 
بأنهــا كذلــك أمــام كل الســماء. فلــو أنــه فعــل ذلــك ألمكنــه أن ينجــي نفســه وكثيريــن 
مــن المائكــة. لــم يكــن إلــى ذلــك الحيــن قــد طــرح عنــه الــولء هلل نهائيــا، ومــع أنــه كان 
قــد تــرك مركــزه كالكــروب المظلــل فإنــه لــو كان راغبــا فــي الرجــوع إلــى هللا، معترفــا 
بحكمــة الخالــق، واكتفــى بــأن يشــغل المــكان المعيــن لــه فــي تدبيــر هللا العظيــم لــكان 
أُعيــد تثبيتــه فــي وظيفتــه. وحــان الوقــت للبــث النهائــي فــي األمــر، فإمــا أن يســلم 
تســليما كامــا للســلطان اإللهــي أو يجاهــر بالعصيــان. وكاد يقــرر الرجــوع لــول أن 
كبريــاءه صدمتــه ومنعتــه مــن ذلــك. لقــد كانــت تضحيــة هائلــة لمــن حصــل علــى 
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تلــك الكرامــة العظيمــة أن يعتــرف بأنــه كان مخطئــا، وبــأن تخياتــه كانــت كاذبــة، وأن 
يخضــع للســلطان الــذي حــاول أن يبرهــن عــدم نزاهتــه وعــدم عدالتــه.

إن الخالــق الرحيــم، فــي إشــفاقه العظيــم علــى لوســيفر وتابعيــه، كان يعمــل 
جاهــدا للحيلولــة دون تردِّيهــم فــي هــوة الهــاك التــي أوشــكوا علــى التــردي فيهــا، 
ولكنهــم أســاءوا تفســير تلــك الرحمــة. فلقــد أشــار لوســيفر إلــى إمهــال هللا وطــول 
أناتــه كبرهــان علــى ســموه هــو ودللــة علــى أن ملــك الكــون ســيذعن لشــروطه، كمــا 
أعلــن ألولئــك المائكــة أنهــم إذا ثبتــوا إلــى جانبــه فــا بــد أن يحصلــوا علــى مأربهــم. 
فبــكل إصــرار دافــع عــن مســلكه وهكــذا ألقــى بنفســه فــي غمــار تلــك الحــرب مــع 
خالقــه، فــكان أن لوســيفر » حامــل النــور « والمغمــور بمجــد هللا والمــازم لعرشــه 
المقدســة  والخائــق  هللا  خصــم   — » خصمــا «  أو  شــيطانا  بعصيانــه،  أصبــح، 

ومهلــك أولئــك الذيــن أناطــت الســماء بــه أمــر قيادتهــم وحراســتهم.
إذ رفــض بــكل ازدراء حجــج المائكــة األمنــاء وتوســاتهم اتهمهــم بأنهــم عبيــد 
مخدوعــون، كمــا أعلــن أن األفضليــة التــي للمســيح هــي عمــل مــن أعمــال الظلــم 
الواقــع عليــه هــو وعلــى كل الجنــد الســماويين، وأعلــن أنــه لــن يســمح فيمــا بعــد بهــذا 
التعــدي علــى حقوقــه وحقوقهــم، ولــن يعتــرف بعــد ذلــك بتفــوق المســيح وســموه. 
وعقــد العــزم علــى أن يطالــب بالكرامــة التــي كان ينبغــي أن تعطــى لــه، وأن يكــون 
قائــدا لــكل مــن يرغبــون فــي النضــواء تحــت لوائــه واعــدا إياهــم بحكــم جديــد أفضــل 
يتمتــع فيــه الجميــع بالحريــة. وقــد قبــل عــدد كبيــر مــن المائكــة أن يتخــذوه قائــدا 
لهــم. وإذ انخــدع بقبولهــم هــذا لــكل إجراءاتــه كان يرجــو أن يكســب كل المائكــة 

إلــى جانبــه، وأن يكــون هــو معــادل هلل نفســه، وأن يطيعــه كل جنــد الســماء.
لهــم  وصــوروا  هلل،  الخضــوع  علــى  مؤيديــه  هــو  حثــه  األمنــاء  المائكــة  واصــل 
النتيجــة المحتومــة إذا رفضــوا. فــذاك الــذي خلقهــم يســتطيع أن يقهرهــم ويفنــي 
قوتهــم ويعاقــب جرأتهــم وتمردهــم علــى مــرأى مــن الجميــع. ل يمكــن ألي مــاك أن 
يفلــح فــي مقاومــة شــريعة هللا التــي هــي مقدســة كذاتــه. وقــد أنذروهــم جميعــا أن 
يصّموا آذانهم عن الستماع لحجج لوسيفر الخادعة، وألحوا عليه وعليهم أن يمثلوا 

أمــام هللا بــا إبطــاء، معترفيــن بخطئهــم إذ شــكوا فــي حكمتــه وعدالــة ســلطانه.
مــال كثيــرون منهــم للعمــل بهــذه المشــورة، والتوبــة عــن هــذا الســخط، والســعي 
فــي الظفــر برضــى هللا وابنــه، إل أن لوســيفر كان قــد أعــد لهــم خدعــة جديــدة، فلقــد 
أعلــن ذلــك الثائــر القــوي أن المائكــة الذيــن انضــووا تحــت لوائــه كانــوا قــد تورطــوا 
وذهبــوا شــوطا بعيــدا بحيــث يصعــب رجوعهــم، وأنــه خبيــر بشــريعة هللا، وأن هللا 
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لــن يغفــر لهــم. كمــا أعلــن أن الخاضعيــن لســلطان الســماء ســيجردون جميعهــم مــن 
كرامتهــم وينحطــون عــن مقامهــم. أمــا عــن نفســه فقــد عقــد العــزم علــى أل يعتــرف 
بســيادة المســيح فيمــا بعــد، وقــال أن الطريــق الوحيــد الــذي يجــب أن يســير هــو 
وأتباعــه فيــه هــو المحافظــة علــى حريتهــم والحصــول، بالقــوة، علــى حقوقهــم التــي 

لــم توهــب لهــم عــن رضــًى.
وفيما يختص بالشيطان نفسه فقد كان صحيحا أنه ذهب بعيداً في عصيانه 
بحيــث لــم يعــد يمكنــه الرجــوع، أمــا بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن أعمتهــم أكاذيبــه فلــم 
يكــن األمــر كذلــك، إذ قــد فتحــت أمامهــم مشــورة المائكــة األمنــاء وتوســاتهم بابــا 
للرجــاء، فلــو أنهــم أصغــوا إلــى هــذا اإلنــذار ألمكنهــم اإلفــات مــن شــرك الشــيطان، 
ولكــن كبرياءهــم وحبهــم لقائدهــم ورغبتهــم فــي الحريــة غيــر المشــروطة، كل ذلــك 

تغلــب عليهــم، فرفضــوا، رفضــا باتــا، كل توســات المحبــة والرحمــة اإللهيــة.
لقــد ســمح هللا للشــيطان أن ينفــذ أعمالــه إلــى أن أثمــر روح الجفــاء ثمرتــه وهــي 
يــرى  حتــى  وتنضــج  وتنمــو  خططــه  تتقــدم  أن  ضروريــا  فــكان  الفعلــي،  العصيــان 
الجميــع طبيعتهــا واتجاههــا. إن لوســيفر الكــروب الممســوح كان قــد رفــع إلــى مرتبــة 
عاليــة، وكان الســماويون يكنــون لــه أعمــق الـــحب، وكان لــه عليهــم نفــوذ عظيــم. 
هذا، وان حكم هللا لم يشــمل ســكان الســماء وحدهم، بل شــمل أيضاً كل ســكان 
العوالــم األخــرى التــي خلقهــا. واســتنتج لوســيفر أنــه لــو اســتطاع مائكــة الســماء 
الشــتراك معــه فــي العصيــان فســيكون قــادرا علــى تحريــض ســكان العوالــم األخــرى 
كلهــا ضــد هللا. لقــد أخبرهــم عــن وجهــة نظــره فــي المشــكلة بــكل دهــاء، مســتخدما 
السفســطة والخديعــة لضمــان تحقيــق أغراضــه، وكانــت لــه قــوة هائلــة علــى تضليــل 
أتباعــه. وإذ اتشــح بــرداء الكــذب حصــل علــى ميــزة. وكان فــي كل أعمالــه يتوخــى 
عــن  للمائكــة  يكشــف  أن  عليــه  العســير  مــن  أمســى  بحيــث  والغمــوض  الســرية 
حقيقــة عملــه. وإلــى أن اكتمــل ذلــك العمــل لــم يكــن يـُـرى شــره وخطورتــه، ولــم يكــن 
يُــرى جفــاؤه علــى أنــه عصيــان. وحتــى المائكــة األمنــاء لــم يكونــوا يدركــون صفــات 

لوســيفر إدراكا كامــا، ول رأوا إلــى أي النتائــج كان ســيؤدي عملــه.
فــي البدايــة كان لوســيفر قــد أعــد تجاربــه بحيــث بــدا كأنــه بــريء لــم يرتكــب 
المبــالة  بعــدم  جانبــه،  إلــى  اســتمالتهم  فــي  أخفــق  الذيــن  المائكــة  واتهــم  إثمــا، 
بمصالــح الخائــق الســماوية، واتهــم المائكــة األمنــاء بارتــكاب العمــل نفســه الــذي 
كان يباشــره، وكانــت سياســته أن يبلبــل العقــول بحججــه الماكــرة عــن مقاصــد هللا 
وأحــاط بالغمــوض كل شــيء بســيط، وبانحرافــه الماكــر عــن جــادة الصــواب ألقــى 

40, 41



كيف دخلت الخطية  |  21

ظــال الشــك علــى أبســط أقــوال الــرب، ثــم أن مركــزه الرفيــع وصلتــه الوثيقــة بحكــم 
هللا أكســبا مزاعمــه قــوة أعظــم.

استخدم هللا الوسائل التي تتفق والحق والبر دون سواها، أما الشيطان فكان 
يســتطيع اســتخدام مــا لــم يكــن هللا يســتطيع اســتخدامه — كالتملــق والخــداع. لقــد 
حــاول أن يزيــف كلمــة هللا وشــوه قصــده فــي حكمــه، مدعيــا أن هللا لــم يكــن عــادلً 
فــي فــرض شــريعته علــى المائكــة وفــي فــرض الخضــوع والطاعــة لــه علــى خائقــه، 
وأنــه كان فــي ذلــك يطلــب تعظيــم نفســه، لذلــك كان مــن الــازم إقامــة الدليــل أمــام 
كل ســكان الســماء وكل ســكان العوالــم األخــرى علــى كــون حكــم هللا حكمــا عــادل، 
وشــريعته كاملــة. وادعــى الشــيطان أنــه هــو نفســه يعمــل علــى ترقيــة مصالــح الكــون 
ومــا يــؤول إلــى خيــره، ولكــن ل بــد أن يــدرك الجميــع صفــات هــذا المغتصــب علــى 

حقيقتهــا، ول بــد مــن أن تعطــى لــه مهـــلة ليظهــر علــى حقيقتــه بأعمالــه الشــريرة.
ســلكه  الــذي  المســلك  بســبب  الســماء  فــي  حــدث  الــذي  النــزاع  ذلــك  إن 
الشــيطان، أنحــى الشــيطان بالائمــة فيــه علــى حكــم هللا، كمــا أعلــن أن كل الشــر 
ناشــئ عــن سياســة هللا، وادعــى أن غرضــه هــو إدخــال التحســين علــى شــرائع الــرب، 
ولذلــك ســمح لــه هللا أن يبيــن طبيعــة ادعاءاتــه ليــري تنفيــذ تغييراتــه المقترحــة فــي 
الشريعة اإللهية، ول بد أن عمله يدينه. لقد ادعى الشيطان أول أنه لم يكن متمردا. 

ول بــد أن يــرى الكــون كلــه ذلــك المحتــال علــى حقيقتــه وقــد ســقط عنــه القنــاع.
وحتــى بعــد مــا طــرح الشــيطان مــن الســماء فــإن الحكمــة اإللهيــة غيــر المحــدودة 
لم تسمح بهاكه. وحيث أن خدمة المحبة وحدها هي التي يمكن أن يقبلها هللا 
فــإن ولء خائقــه لــه ينبغــي أن يبنــى علــى القتنــاع بعدلــه وإحســانه. وإن ســاكني 
الســماء والكــون، إذ لــم يكونــوا مهيئيــن إلدراك طبيعــة الخطيــة أو نتائجهــا، لــم يكــن 
يمكنهــم أن يــروا عدالــة هللا فــي إهــاك الشــيطان، فلــو أبيــد مــن الوجــود فجــأة لــكان 
بعــض الخائــق يعبــدون هللا مدفوعيــن بدافــع الرهبــة والخــوف ل بدافــع المحبــة، 
ومــا كان ممكنــا ماشــاة تأثيــر ذلــك المخــادع تمامــاً، ول كان مــن الممكــن اســتئصال 
شــأفة روح التمــرد. فألجــل خيــر المســكونة كلهــا مــدى أجيــال التاريــخ المتعاقبــة ل 
بــد لــه أن يتــرك ليكشــف تمامــاً عــن مقاصــده حتــى تظهــر اتهاماتــه التــي يوجههــا إلــى 
حكــم هللا علــى حقيقتهــا أمــام عيــون كل خائقــه، ولكــي يرتفــع عــدل هللا ورحمتــه، 

وألجــل ثبــات شــريعته فــوق كل الشــبهات والشــكوك.
صــار تمــرد الشــيطان درســا وعبــرة للكــون مــدى الدهــور الاحقــة — شــهادة 
دائمــة علــى طبيعــة الخطيــة ونتائجهــا المرعبــة. وإن توطيــد حكــم الشــيطان وتأثيــره 
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فــي النــاس والمائكــة يرينــا ثمــار طرحنــا جانبــا حكــم هللا عنــا، وذلــك يشــهد بــأن 
وجــود حكــم هللا مرتبــط بخيــر الخائــق التــي خلقهــا. وهكــذا نــرى أن تاريــخ تجربــة 
المقدســة،  الخائــق  كل  لحمايــة  الدائــم  الحصــن  كان  الرهيــب  العصيــان  ذلــك 
حتــى ل ينخدعــوا فيمــا يختــص بطبيعــة التحــدي، ولحفظهــم مــن ارتــكاب الخطيــة 

ومكابــدة قصاصهــا.
إن الــذي يحكــم فــي الســموات هــو الــذي يــرى النهايــة مــن البدايــة — الــذي كل 
أســرار الماضــي والمســتقبل مكشــوفة أمامــه، والــذي يــرى، خلــف الويــل والظــام 
المحبــة  مقاصــد  هــي  التــي  مقاصــده  إتمــام  الخطيــة،  أحدثتــه  الــذي  والخــراب 
قَاِعــَدُة  َوالَْحــقُّ  » الَْعــْدُل  فــإن  َحْولَــُه «  بَــاُب  َوالضَّ ــَحاُب  » السَّ أن  ومــع  والبركــة. 
كُرِْســيِِّه « )مزمــور 97: 2(. وهــذا مــا ســيفهمه يومــا مــا ســكان هــذا الكــون األمنــاء 
منهــم وغيــر األمنــاء. » ُهــَو... الَْكاِمــُل َصِنيُعــُه. إِنَّ َجِميــَع ُســبُلِِه َعــْدٌل. إِلــُه أََمانَــٍة لَ 

يــٌق َوَعــاِدٌل ُهــَو « )تثنيــة 32: 4(. َجــْوَر ِفيــِه. ِصدِّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 1، 2(.

قَــاَل  ـُه  ألَنّـَ ُجُنوِدَهــا.  كُلُّ  ِفيــِه  َوِبَنَســَمِة  ــَماَواُت،  السَّ ُصِنَعــِت  الــرَّبِّ  » ِبَكلَِمــِة 
ــُس األَرَْض َعلَــى قََواِعِدَهــا  فَــَكاَن. ُهــَو أََمــَر فََصــاَر « )مزمــور 33: 6، 9(، » الُْمَؤسِّ

ْهــِر َواألَبَــِد « )مزمــور 104: 5(.  فَــاَ تَتَزَْعــَزُع إِلَــى الدَّ
الجمــال،  فــي  آيــة  يــدي صانعهــا كانــت  بيــن  مــن  بعدمــا خرجــت  إن األرض 
فلقــد ازدان ســطحها بأشــكال متعــددة مــن الجبــال والتــال والســهول، وكان فيهــا 
أنهــار عظيمــة وبحيــرات جميلة. ولكــن الجبــال والتــال لــم تكــن وعــرة ول خشــنة 
شــديدة النحــدار، ول تكاثــرت فيهــا المنحــدرات الســحيقة أو الفجــوات المخيفــة 
ذلــك اإلطــار  الوعــرة، حافــات  الحــادة  الحافــات  اليــوم، فتلــك  الحــال  كمــا هــي 
خضــرة  أخرجــت  التــي  المخصبــة  األرض  تربــة  تحــت  مختفيــة  كانــت  الصخــري 
كانــت  بــل  قفــراء،  صحــاري  ول  كريهــة  مســتنقعات  هنالــك  تكــن  ولــم  يانعــة. 
مــكان.  كل  فــي  الجميلــة  واألزهــار  اليانعــة  الشــجيرات  الناظريــن  لعيــون  تبتســم 
والمرتفعــات كانــت مكللــة باألشــجار العظيمــة التــي هــي أعظــم فــي ارتفاعهــا مــن 
كل مــا نــراه اليــوم. والهــواء الــذي لــم يكــن مصحوبــاً باألبخــرة العفنــة كان صافيــا 
ومنعشــا وعليــا، وكان المنظــر كلــه يفــوق فــي جمالــه كل مــا يمكــن أن تخرجــه يــد 
أعظــم فنــان فــي أفخــم القصــور. ولقــد ســر الجنــد الســماويون مــن هــذه المناظــر، 

وفرحــوا بأعمــال هللا العجيبــة.
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وبعد ما ظهرت األرض في الوجود بما امتأل به من حيوان ونبات ظهر اإلنســان 
الــذي هــو تــاج كل أعمــال الخالــق والــذي ألجلــه أعــدت األرض الجميلــة. وأعطــي لــه 
الســلطان علــى كل مــا وقــع عليــه نظــره، » َوقَــاَل هللُا: نَْعَمــُل اإلِنَْســاَن َعلَــى ُصورَتَِنــا 
كََشــبَِهَنا، فَيَتََســلَّطُوَن َعلَــى... كُلِّ األَرِْض... فََخلَــَق هللُا اإلِنَْســاَن َعلَــى ُصورَتِــِه... 
ذَكَرًا َوأُنْثَى َخلََقُهْم « )تكوين 1: 26، 27(. هنا أصل الجنس البشــري موضحا بكل 
جــاء. هنــا شــهادة هللا مدونــة بــكل وضــوح بحيــث ل مجــال لاســتنتاجات الخاطئــة. 
لقــد خلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه، فــا غمــوض هنــا، ول أســاس لفتــراض كــون 
اإلنســان قــد خضــع للتطــور فــي أطــوار نمــو بطــيء، مــن الطــور الحيوانــي أو النباتــي 
المنحــط. مثــل هــذا التعليــم يحقــر العمــل العظيــم الــذي عملــه الخالــق ويحطــه إلــى 
مــن  تجريــد هللا  يصــرون علــى  النــاس  إن  الضيــق.  الترابــي  اإلنســان  فهــم  مســتوى 
التســلط علــى الكــون إلــى حــد أنهــم يحطــون مــن قــدر اإلنســان ويختلســون منــه نبــل 
أصلــه. إن الــذي زيـّـن الســماء بالكواكــب، وجّمــل األرض باألزهــار واألشــجار، والــذي 
مأل األرض والسموات بعجائب قدرته، حين أراد أن يتوج عمله المجيد هذا ويضع 
واحــدا فــي الوســط ليقــف حاكمــا علــى األرض الجميلــة لــم يقصــر فــي أن يخلــق كائنــا 
جديــراً باليــد التــي وهبتــه الحيــاة. إن سلســلة نســب جنســنا كمــا يذكرهــا الوحــي 
يرجعهــا إلــى أصلهــا، ل إلــى سلســلة مــن الجراثيــم المتطــورة والحيوانــات الافقاريــة 
والحيوانــات ذوات األربــع، بــل إلــى الخالــق العظيــم. فمــع أن آدم جبــل مــن التــراب 

فقــد كان » ابْــِن هللِا « )لوقــا 3: 38(.
أقــام هللا آدم نائبــا عنــه فــي التســلط علــى الخائــق الدنيــا. إنهــا ل تســتطيع أن 
تــدرك ســلطان هللا ول أن تعتــرف بــه، ومــع ذلــك فقــد كان فــي مقدورهــا أن تحــب 
اإلنســان وتخدمــه. يقــول المرنــم: » تَُســلِّطُُه َعلـَـى أَْعَمــاِل يََديـْـَك. َجَعلـْـَت كُلَّ َشــْيٍء 
ــالَِك ِفــي ُســبُِل  ــَماِء، َوَســَمَك الْبَْحــِر السَّ تَْحــَت قََدَميـْـِه: بََهائـِـَم الْبَــرِّ أَيًْضــا، َوطُيـُـوَر السَّ

الِْميَــاِه « )مزمــور 8: 8-6(.
وكان لإلنســان أن يحمــل صــورة هللا فــي الشــبه الظاهــر وفــي الصفــات أيضــاً. إن 
المسيح هو وحده رسم جوهر اآلب )عبرانيين 1: 3(. ولكن اإلنسان قد تّكون على 
صــورة هللا، وكانــت طبيعتــه فــي وفــاق وإرادة هللا، وكان عقلــه قــادرا علــى إدراك 
األمور الروحية، وكانت عواطفه طاهرة، وأشواقه وانفعالته النفسية تحت سيطرة 
العقل، وكان مقدسا وسعيدا لكونه يحمل صورة هللا، وكان يقدم هلل طاعة كاملة.

بعدمــا خــرج اإلنســان مــن بيــن يــدي جابلــه كان فــارع الطــول متناســق األعضــاء، 
وكان وردي اللون دليا على الصحة، ومن عينيه يشع نور الحياة والفرح. وكان آدم 
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أطــول قامــة مــن كل مــن يعيشــون علــى األرض اليــوم. أمــا حــواء فكانــت أقصــر منــه 
قليــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت نبيلــة التكويــن بارعــة الجمــال ولــم يكــن ذانــك الزوجــان 
بــل كانــا متســربلين بثيــاب النــور والمجــد كالتــي  البــاران يلبســان ثيابــا مصطنعــة، 
يلبســها المائكــة، وإن رداء النــور هــذا قــد ســترهما مــا ظــا عائشــين فــي طاعــة هللا.

الحيــة ليدعوهــا بأســمائها،  بــكل المخلوقــات  إليــه  ُخلــق أدم جــيء  مــا  وبعــد 
ــا لَِنْفِســِه فَلَــْم يَِجــْد ُمِعيًنــا نَِظيــرَُه «  ورأى آدم أن لــكل حيــوان إلفــا مــن جنســه، » َوأَمَّ
)تكويــن 2: 20(. وبيــن كل المخلوقــات التــي خلقهــا هللا علــى األرض لــم يكــن مــا 
يعــادل اإلنســان، » قَــاَل الــرَّبُّ اإِللــُه: لَيْــَس َجيِّــًدا أَْن يَُكــوَن آَدُم َوْحــَدُه، فَأَْصَنــَع لَــُه 
ُمِعيًنــا نَِظيــرَُه « )تكويــن 2: 18(. إن اإلنســان لــم يخلــق ليعيــش منفــردا مستوحشــا، 
بــل ليكــون كائنــا اجتماعيــا، إذ بــدون رفيــق يؤنســه لــم تكــن كل المناظــر المبهجــة 
واألعمــال المفرحــة فــي جنــة عــدن كفيلــة بإدخــال الســعادة الكاملــة إلــى نفســه، بــل 
حتــى مصاحبتــه للمائكــة لــم تكــن لتشــبع شــوقه إلــى العطــف والرفــق والمؤانســة. 

لــم يكــن يجــد شــخصا آخــر نظيــره يبادلــه حبــا بحــب.
نَِظيــرَُه « — معينــا  لــه » ُمِعيًنــا  قــد أعطــى آدم رفيقــاً، إذ دبــر  إن هللا نفســه 
الحــب  فــي  معــه  يتحــد  لــه،  رفيقــا  يكــون  ألن  أهــا  إليــه،  ويأنــس  معــه  يتحــدث 
دليــا  آدم،  جنــب  مــن  هللا  أخذهــا  ضلــع  مــن  حــواء  خلقــت  ولقــد  والعطــف. 
علــى أن حــواء لــم تكــن لتســيطر عليــه كمــا لــو كانــت هــي الــرأس، ول أن يطأهــا 
بقدميــه كمــا لــو كانــت أدنــى منــه مقامــا، بــل لتقــف معــه جنبــا إلــى جنــب مســاويًة 
لــه، ليحبهــا ويحميهــا. فــإذ كانــت جــزءاً مــن آدم وعظمــا مــن عظامــه ولحمــا مــن 
لحمــه كانــت شــخصه الثانــي، برهانــا علــى التحــاد المتيــن والمازمــة الحبيــة التــي 
بَــْل   ، قَــطُّ َجَســَدُه  أََحــٌد  يُبِْغــْض  لَــْم  ـُه  » فَِإنّـَ العاقــة،  هــذه  فــي  توجــد  أن  ينبغــي 
ــُه َويَلْتَِصــُق ِباْمَرأَتـِـِه  يَُقوتـُـُه َويَُربِّيــِه « )أفســس 5: 29( » لِذلـِـَك يَتـْـرُُك الرَُّجــُل أَبـَـاُه َوأُمَّ

َواِحــًدا « )تكويــن 2: 24(. َجَســًدا  َويَُكونَــاِن 
الــزواج هــو خالــق  بــأول حفلــة زواج، فــأول مــن أنشــأ ســنة  لقــد احتفــل هللا 
الكــون نفســه، » لِيَُكــِن الــزَِّواُج ُمَكرًَّمــا « )عبرانييــن 13: 4(. لقــد كان الــزواج هبــة 
خــرج  اللتيــن  ــنَّتين  السُّ وإحــدى  لإلنســان،  هللا  منحهــا  التــي  الهبــات  أولــى  مــن 
فــي  وتطــاع  اإللهيــة  المبــادئ  تراعــى  الســقوط. فحيــن  بعــد  الجنــة  مــن  آدم  بهمــا 
هــذه العاقــة يكــون الــزواج بركــة، إذ يكــون ســورا وســياجا يحفــظ طهــارة الجنــس 
بطبيعتــه  ويســمو  الجتماعيــة،  اإلنســان  حاجــات  ويســد  وســعادته،  البشــري 

واألدبيــة. والخلقيــة  الجســدية 
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ـِذي َجبَلَــُه «  » َوَغــرََس الــرَّبُّ اإِللــُه َجنَّــًة ِفــي َعــْدٍن َشــرْقًا، َوَوَضــَع ُهَنــاَك آَدَم الّـَ
)تكويــن 2: 8(. إن كل مــا عملــه هللا كان كََمــاُل الَْجَمــاِل. ولــم يكــن هنالــك شــيء 
فقــد  ذلــك  ومــع  المقدســين.  الزوجيــن  ذينــك  إســعاد  علــى  يعمــل  ممــا  ناقصــا 

أعطاهمــا هللا دليــا علــى محبتــه حيــن أعــد لهمــا جنــة لتكــون مأواهمــا. 
باألثمــار  محمــا  منهــا  كثيــر  وكان  نــوع،  كل  مــن  أشــجار  الجنــة  فــي  وكان 
وكان  منتصبــة،  تنمــو  كثيــرة  كــروم  هنالــك  كانــت  الرائحــة.  العطــرة  الشــهية 
ذات  المغريــة  الفاكهــة  ثقــل  تحــت  المنحنيــة  بأغصانهــا  جــدا  جميــا  منظرهــا 
الكــرم  أغصــان  تشــذيب  وحــواء  آدم  عمــل  وكان  المختلفــة.  الجميلــة  األلــوان 
األشــجار  مــن  مســكنا  لنفســيهما  أعــدا  وبذلــك  لهمــا،  مخــادع  لعمــل  وإعدادهــا 
النبــات، وكانــت هنــاك أزهــار عطــرة وفيــرة مــن  الحيــة، مغطــى بالثمــار وأوراق 
كل  المجــد  فــي  تفــوق  الحيــاة  شــجرة  كانــت  الجنــة  وســط  وفــي  األلــوان،  كل 
األشــجار األخــرى، وكان ثمرهــا شــبيها بالتفــاح الذهبــي والفضــي، وكان لثمرهــا 

الحيــاة. تخليــد  علــى  قــوة 
ــَماَواُت َواألَرُْض وَكُلُّ ُجْنِدَهــا «  لقــد أكملــت الخليقــة اآلن، » فَأُكِْملَــِت السَّ
ا « )تكويــن 2: 1؛ 1: 31( وازدهــرت  » َورَأَى هللُا كُلَّ َمــا َعِملـَـُه فـَـِإَذا ُهــَو َحَســٌن ِجــدًّ
جنــة عــدن علــى األرض وتفتحــت أزهارهــا، وكان آلدم وحــواء كامــل الحريــة لــألكل 
أثــر لظــل  مــن شــجرة الحيــاة، ولــم تكــن هنالــك وصمــة مــن وصمــات الخطيــة ول 
بْــِح َمًعــا، َوَهتـَـَف  المــوت ليفســد تلــك الخليقــة الجميلــة، بــل » تَرَنََّمــْت كََواكِــُب الصُّ

َجِميــُع بَِنــي هللِا « )أيــوب 38: 7(.
مــن  ثوبــا  كلــه  العالــم  وكســا  األرض،  أساســات  وضــع  قــد  العظيــم  يهــوه  إن 
الجمــال، ومــأله بــكل مــا هــو نافــع لإلنســان، وخلــق كل عجائــب األرض والبحــر. لقــد 
ــابعِ ِمــْن  أُكمــل عمــل الخلــق العظيــم فــي ســتة أيــام » فَاْســتَرَاَح )هللا( ِفــي الْيَــْوِم السَّ
َســُه، ألَنَّــُه ِفيــِه اْســتَرَاَح ِمــْن  ــابَع َوقَدَّ َجِميــعِ َعَملِــِه الَّــِذي َعِمــَل. َوبَــارََك هللُا الْيَــْوَم السَّ
ـِذي َعِمــَل هللُا َخالًِقــا «. ونظــر إلــى عمــل يديــه بعيــن الرضــى، فقــد  َجِميــعِ َعَملِــِه الّـَ
كان كل شــيء كامــا جديــرا بمبدعــه اإللهــي، واســتراح، ل كمــن قــد أعيــا وتعــب بــل 

كمــن أرضتــه ثمــار حكمتــه وصاحــه ومظاهــر مجــده.
يــوَم راحــٍة لإلنســان،  بعدمــا اســتراح هللا فــي اليــوم الســابع قدســه أي أفــرزه 
وكان علــى اإلنســان أن يســتريح فــي هــذا اليــوم المقــدس اقتــداًء بالخالــق، حتــى أنــه 
ــَماَوات واألرض يتأمــل فــي عمــل الخلــق العظيــم. وحيــن يــرى دلئــل  إذ ينظــر إلــى اَلسَّ

حكمــة هللا وصاحــه يمتلــئ قلبــه حبــا وتقديــرا لخالقــه.
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وفــي عــدن أقــام هللا تــذكار عملــه خالقــا بــأن بــارك اليــوم الســابع، وائتمــن هللا 
آدم علــى الســبت باعتبــاره أبــاً لألســرة البشــرية ونائبــا عنهــا كلهــا، وكان تقديســه 
خالقهــم  هــو  هللا  وبــأن  األرض،  ســاكني  كل  جانــب  مــن  للــرب  بالشــكر  اعترافــا 
هــذه  كانــت  وهكــذا  ســلطانه.  ورعايــا  يديــه  صنعــة  وبأنهــم  الشــرعي،  وملكهــم 
الشــريعة بجملتها تذكارية ســلمت للجنس البشــري كله، وليس فيها شــيء ظلي، 

ول غرضهــا مقصــور علــى شــعب معيَّــن.
ورأى هللا أن يجعــل لإلنســان ســبتا كأمٍر جوهــري، حتــى وهــو فــي الفــردوس، 
فلقــد كان بحاجــة إلــى أن يلقــي جانبــا مصالحــه الخاصــة ومطالبــه لمــدة يــوم واحــد 
مــن ســبعة أيــام، حتــى يكــون لديــه وقــت كاف للتفكيــر فــي أعمــال هللا والتأمــل 
فــي قوتــه وصاحــه. كان بحاجــة إلــى ســبت ليذكــره بــاهلل ويوقــظ فــي قلبــه روح 
الشــكران، ألن كل مــا كان يتمتــع بــه ويملكــه جــادت بــه يــد الخالــق الســخية الكريمــة.

إن هللا يقصــد مــن الســبت توجيــه عقــول بنــي اإلنســان للتأمــل فــي خليقتــه. 
فالطبيعــة تتحــدث إلــى حواســهم معلنــة أن هنالــك إلهــا حيــا، هــو الخالــق والحاكــم 
ِبَعَمــِل  يُْخِبــُر  َوالَْفلَــُك  هللِا،  ِبَمْجــِد  ُث  تَُحــدِّ ــَماَواُت  » اَلسَّ الجميــع  علــى  المطلــق 
ــٌل إِلَــى لَيْــل يُبْــِدي ِعلًْمــا « )مزمــور 19: 1، 2(.  يََديْــِه. يَــْوٌم إِلَــى يَــْوٍم يُِذيــُع كَاًَمــا، َولَيْ
والجمــال الــذي يكســو األرض هــو عامــة مــن عامــات محبــة هللا. ويمكننــا أن نــرى 
هــذه المحبــة فــي اآلكام الدهريــة وفــي األشــجار العاليــة، وفــي البراعــم المتفتحــة 
واألزهــار الجميلــة. كل هــذه تحدثنــا عــن هللا. إن الســبت الــذي يرشــدنا إلــى ذاك 
الــذي صنــع كل هــذه األشــياء يدعــو النــاس علــى أن يفتحــوا ســفر الطبيعــة العظيــم 

ليــروا فيــه حكمــة الخالــق وقوتــه ومحبتــه.
إن أبوينــا األوليــن مــع كونهمــا قــد خلقــا فــي حالــة الطهــارة والقداســة إل أنهمــا لــم 
يجــردا مــن إمكانيــة الخطــأ. لقــد خلقهمــا هللا ولهمــا إرادة حــرة، قادريــن علــى تقديــر 
حكمــة الخالــق وإحســانه وعدالــة مطالبــه، ولهمــا مــلء الحريــة فــي أن يطيعــاه أو يمتنعــا 
عــن الطاعــة. كان لهمــا أن يتمتعــا بالشــركة مــع هللا ومــع المائكــة القديســين. ولكــن 
قبلما يعتبران آمنين إلى األبد ل بد من امتحان ولئهما. فاإلنسان، عند بدء وجوده، 
أعطــي القــدرة علــى قمــع شــهواته، شــهواته القاتلــة التــي كانــت علــة وأســاس ســقوط 
الشــيطان، فــإن شــجرة المعرفــة التــي كانــت قريبــة مــن شــجرة الحيــاة فــي وســط الجنــة 
كانت لمتحان طاعة أبوينا األولين وإيمانهما ومحبتهما، فبينما كان مسموحا لهما 
بــاألكل مــن كل شــجرة أخــرى، فقــد حــرّم عليهمــا األكل مــن هــذه الشــجرة تحــت طائلــة 
المــوت. وكان لبــد لهمــا مــن أن يتعرضــا لتجــارب الشــيطان، ولكــن إذا ثبتــا أمــام هــذه 
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التجربــة فإنهمــا أخيــرا ســينجوان إلــى األبــد مــن ســلطانه ويتمتعــان برضــى هللا الدائــم.
كان خاضعــا  لقــد  لكيانــه.  النامــوس كشــرط لزم  تحــت  اإلنســان  وضــع هللا 
يخلــق  أن  بإمــكان هللا  وكان  نامــوس،  بــدون  حكــم  هنالــك  ليــس  إذ  لحكــم هللا، 
اإلنســان فــي حالــة العجــز عــن عصيــان شــريعته، وكان بإمكانــه أن يكــف يــد آدم عــن 
أن تمــس الثمــرة المحرمــة، ولكــن فــي هــذه الحالــة مــا كان اإلنســان يعتبــر كائنــا أدبيــا 
حــر اإلرادة بــل مجــرد آلــة متحركــة، فبــدون حريــة الختيــار ل تعتبــر طاعتــه طوعيــة بــل 
قســرية، وليــس ألخاقــه مجــال للنمــو. إن هــذا الســبيل يتعــارض وتدبيــر هللا فــي 
معاملتــه لســكان العوالــم األخــرى، ومــا كان هــذا خليقــا باإلنســان ككائــن عاقــل، بــل 

كان قمينــاً بــأن يؤيــد اتهــام الشــيطان هلل بأنــه مســتبد ومتعســف فــي حكمــه.
صنــع هللا اإلنســان مســتقيما، وأعطــاه مســحة مــن الخلــق النبيــل الكريــم دون أي 
انحــراف إلــى الشــر، كمــا منحــه قــوى ذهنيــة ســامية، وقــدم لــه أقــوى الدوافــع الممكنــة 
ألن يكــون مخلصــا فــي ولئــه. كان شــرط حصولــه علــى الســعادة األبديــة هــو الطاعــة 
الكاملــة المســتمرة، وعلــى هــذا الشــرط كان يســمح لــه بالقتــراب مــن شــجرة الحيــاة.

لقــد رُســم أن يكــون بيــت أبوينــا األوليــن نموذجــا للبيــوت األخــرى حيــن يخــرج 
أولدهمــا لمتــاك األرض. وذلــك البيــت الــذي جعلــه هللا نفســه بيــده لــم يكــن 
الفخمــة  العمــارات  فــي  بالســكن  يســرون  كبريائهــم  فــي  النــاس  إن  فخمــا.  قصــرا 
الغاليــة القيمــة، ويفخــرون معتزيــن بأعمــال أيديهــم، ولكــن هللا وضــع آدم فــي جنــة، 
وكان هذا مسكنه، فكان يعيش تحت القبة الزرقاء، ويفترش األرض التي ازدانت 
باألزهــار الجميلــة واألعشــاب اليانعــة الخضــراء، وكانــت مظلتــه أغصــان األشــجار 
الجميلــة. وكانــت تتدلــى مــن جــدران ذلــك المســكن أجمــل الزينــات — صنعــة يــدي 
الفنــان الماهــر الحكيــم. وفــي كل مــا كان يحيــط بهذيــن الزوجيــن القديســين درس 
لــكل عصــور التاريــخ. إن تلــك الســعادة الحقيقيــة ل نجدهــا فــي النغمــاس فــي 
الكبريــاء والتــرف، بــل فــي الشــركة مــع هللا عــن طريــق أعمالــه التــي خلقهــا، فلــو أن 
النــاس ل يلتفتــون كثيــرا إلــى األمــور المصطنعــة الكاذبــة بــل عكفــوا علــى البســاطة 
لكانــوا يــزدادون قربــا إلــى تحقيــق قصــد هللا فــي خلقهــم. إن الكبريــاء والطمــوح ل 
يمكــن إشــباعهما أبــداً. ولكــن الذيــن هــم حكمــاء حقــا ســيجدون الســرور الجوهــري 

العملــي فــي منابــع الغبطــة التــي قــد جعلهــا هللا فــي متنــاول أيــدي الجميــع.
وقد عهد هللا إلى ساكني جنة عدن أمر العناية بالجنة ليعماها ويحفظاها، 
كان مفرحــا  بــل  المتعــب،  أو  المضنــي  بالعمــل  ذلــك  يكــن  ولــم  )تكويــن 2: 15( 
ومنشطا. لقد جعل هللا العمل بركة لإلنسان، إذ به يشغل تفكيره ويقوي جسمه 
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وينمــي قــواه العقليــة. ففــي النشــاط الذهنــي والجســماني وجــد آدم عامــا مــن 
أعظــم عوامــل البهجــة فــي وجــوده المقــدس. فلمــا طــرد مــن هــذا البيــت الجميــل 
نتيجــة لعصيانــه واضطــر إلــى أن يكافــح مــع األرض القاســية العنيــدة ليحصــل علــى 
قوتــه اليومــي، فــإن هــذا العمــل وهــذا الكــد، مــع وجــود فــرق شاســع بينــه وبيــن عملــه 
المفــرح فــي الجنــة، كان حــرزا يقيــه مــن التجــارب، ومصــدرا للســعادة. إن الذيــن 
يعتبــرون العمــل لعنــة، مــع مــا يصاحبــه مــن اإلعيــاء واأللــم، يرتكبــون خطــأ جســيما. 
كثيــرا مــا يلقــي األغنيــاء علــى طبقــات العمــال نظــرات الترفــع والزدراء، ولكــن هــذا 
يتنافــى، كليــة، مــع قصــد هللا فــي خلــق اإلنســان. مــا هــي أمــاك أغنــى األغنيــاء 
لــو قورنــت بالميــراث العظيــم الــذي أعطــى آلدم ســيد األرض؟ ومــع ذلــك فــإن آدم 
مــا كان يركــن إلــى البطالــة والكســل. إن خالقنــا الــذي يعــرف جيــدا مــا يــؤول إلــى 
ســعادتنا هــو الــذي عيّــن آلدم عملــه. وإن فــرح الحيــاة الحقيقــي يجــده العاملــون 
نشــيطون  والمائكــة هــم عاملــون  والنســاء دون ســواهم.  الرجــال  مــن  المجــدون 
مجتهــدون، إذ هــم خــدام هللا الذيــن أقامهــم لخدمــة بنــي اإلنســان. ول مــكان عنــد 

الخالــق لَمــن يركنــون إلــى البــادة والخمــول والجمــود.
وكان آلدم وشريكته أن يتسلطا على األرض ما بقيا أمينين هلل، فلقد أعطيت 
والحمــل  األســد  فقــد كان  الحيــة.  الخائــق  علــى كل  غيــر محــدودة  لهمــا ســلطة 
يلهــوان ويلعبــان فــي ســام حولهمــا، أو يضطجعــان وينامــان معــا تحــت أقدامهمــا، 
تغــرد  كانــت  وإذ  خــوف.  بــا  بأجنحتهــا حولهمــا  ترفــرف  المرحــة  الطيــور  وكانــت 
بأغانــي الحمــد لخالقهــا اشــترك معهــا آدم وحــواء فــي ترديــد الشــكر لــآب والبــن.

هللا  برعايــة  يتمتعــان  طفليــن  فقــط  يكونــا  لــم  القديســين  الزوجيــن  ذينــك  إن 
أبيهمــا، بــل كانــا أيضــاً تلميذيــن يتلقيــان التعليــم مــن الخالــق الكلــي الحكمــة. كان 
المائكــة يزورونهمــا، كمــا ســمح بــأن تكــون لهمــا شــركة مــع جابلهمــا دون أن يكــون 
هنالــك حجــاب يفصلــه عنهمــا. كانــا ممتلئيــن نشــاطا بفضــل أكلهمــا مــن شــجرة 
الكــون  أســرار  وإن  للمائكــة.  ممــا  قليــا  أقــل  العقليــة  قواهمــا  وكانــت  الحيــاة، 
المنظــور و » ُمْعِجــزَاِت الَْكاِمــِل الَْمَعــارِِف « )أيــوب 37: 16( فتحــت أمامهمــا نبعــا 
التــي ظلــت  الطبيعــة وأعمالهــا  أن قوانيــن  ثــم  المعرفــة والســرور.  مــن  ينضــب  ل 
موضــع دراســة البشــر مــدة ســتة آلف ســنة انفتحــت. وانكشــفت أمــام ذهنيهمــا 
مــع األزهــار  يتحدثــان  الــكل. كانــا  الــكل وحامــل  الــذي هــو مصــور  بواســطة ذاك 
بــكل الخائــق  واألشــجار ويســتخلصان منهــا أســرار حياتهــا. وقــد كان آدم عارفــا 
الحيــة مــن لوياثــان العظيــم الــذي يلعــب فــي المــاء إلــى الهــوام الصغيــرة التــي تطيــر 
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فــوق وجــه األرض، وقــد دعــا كل تلــك الخائــق بأســمائها، كمــا كان خيــرا بطبيعــة 
كل منهــا وعاداتهــا. إن مجــد هللا فــي الســموات، والعوالــم التــي ل حصــر لهــا فــي 
ــَحاِب « )أيــوب 37: 16( وأســرار النــور والصــوت  دوراتهــا المنتظمــة و » ُموازَنـَـَة السَّ
والنهــار والليــل — كل هــذه كانــت موضــوع دراســة أبوينــا األوليــن. فعلــى كل ورقــة 
مــن أوراق أشــجار الغابــات وكل حجــر فــي الجبــال، وفــي كل كوكــب ســاطع وفــي 
األرض والهــواء والجلــد، كان اســم هللا مكتوبــا. وإن النظــام والنســجام العجيــب 
فــي الخليقــة حدثاهمــا عــن حكمــة هللا وقوتــه اللتيــن ل حــد لهمــا. كانــا علــى الــدوام 
يكتشــفان بعــض الجوانــب التــي مــألت قلبيهمــا بحــب أعمــق هلل، وكانــا يرغبــان فــي 

التعبيــر عــن شــكرهما لجالــه.
لقــد ازداد اســتعدادهما للمعرفــة والتمتــع والحــب مــا بقيــا مخلصيــن لشــريعة 
هللا. كانــا يرغبــان دائمــا فــي اكتشــاف كنــوز جديــدة مــن المعرفــة، ويكتشــفان ينابيــع 
جديدة للسعادة، ويحصان على إدراك جديد لمحبة هللا التي ل تقاس ول تنفد. 
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3
التجربة والسقوط

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 3(.

إن الشــيطان إذ لم يجد لنفســه مجال إلثارة التمرد في الســماء وجدت عداوته 
هلل مجــال للتآمــر علــى إهــاك الجنــس البشــري، فلقــد رأى فــي الســعادة والســام 
اللذيــن كان ينعــم بهمــا ذانــك الزوجــان القديســان لمحــة مــن الغبطــة التــي خســرها 
أن  وحــاول  العصيــان،  علــى  تحريضهمــا  علــى  عـــوَّل  الحســد  فبدافــع  األبــد،  إلــى 
يجلــب عليهمــا جــرم الخطيــة وقصاصهــا. إنــه ســيحول محبتهمــا إلــى شــك، وأغانــي 
الحمــد إلــى الطعــن فــي حــق جابلهمــا، وبهــذه الطريقــة ل يوقــع هذيــن المخلوقيــن 
البريئيــن فــي نفــس شــقائه الــذي يعانيــه هــو فحســب، بــل يلقــي علــى هللا الهــوان 

والعــار، ويســبب حزنــا لســاكني الســماء.
ولــم يُتــرك أبوانــا األولن بــدون إنــذار بالخطــر الــذي يهددهمــا، فلقــد أوضحــت 
لهمــا رســل الســماء تاريــخ ســقوط الشــيطان ومؤامراتــه التــي يحيكهــا إلســقاطهما، 
كمــا أوضحــوا لهمــا بــكل إســهاب طبيعــة حكــم هللا الــذي كان ســلطان الشــر يحــاول 
إســقاطه. إن ســبب ســقوط الشــيطان وجنــوده هــو عصيانهــم لوصيــة هللا العادلــة، 
أن  يمكــن  بذلــك وحــده  إذ  الشــريعة،  آدم وحــواء  يكــرم  أن  هــو ضــروري  إذاً  فكــم 

يســتتب النظــام والمســاواة.
إن شــريعة هللا مقدســة كاهلل نفســه، هــي إعــان إرادتــه، وصــورة طبــق األصــل 
عــن صفاتــه، وهــي التعبيــر عــن محبــة هللا وحكمتــه. إن الوفــاق فــي الخليقــة يتوقــف 
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علــى امتثــال كل الخائــق وكل الكائنــات العاقلــة وغيــر العاقلــة لشــريعة الخالــق. 
لقــد رســم هللا القوانيــن ليــس فقــط لتدبيــر شــؤون الخائــق الحيــة، بــل أيضــا لــكل 
مــا يجــري فــي الطبيعــة مــن أحــداث، فــكل شــيء يخضــع لقوانيــن ثابتــة ل يمكــن 
تعديهــا، ولكــن فــي حيــن أن كل شــيء فــي الطبيعــة تســيطر عليــه قوانيــن طبيعيــة، 
ــا علــى األرض، مســؤول أمــام النامــوس األدبــي.  فاإلنســان وحــده، دون كل مــا يَحيَ
فلإلنســان الــذي هــو تــاج الخائــق كلهــا، أعطــاه هللا  قــوة  ليفهــم مطاليبــه ويــدرك 
العــدل واإلحســان المتضمنيــن فــي شــريعته وحقوقهــا المقدســة عليــه. فالمطلــوب 

مــن اإلنســان هــو الطاعــة التــي ل أثــر فيهــا لانحــراف.
كان أبوانــا يســكنان جنــة عــدن فــي حالــة امتحــان كالمائكــة. فيمكــن أن تــدوم 
لهما الســعادة على شــرط الولء والطاعة لشــريعة الخالق، فإن أطاعا نعما بالحياة، 
أمــا إذا عصيــا فمصيرهمــا الهــاك. لقــد أغــدق هللا عليهمــا مــن بركاتــه الغنيــة، فــإذا 
احتقــرا إرادتــه فــذاك الــذي لــم يشــفق علــى مائكــة قــد أخطــأوا ل يمكــن أن يبقــي 

عليهمــا. فالتحــدي يســقط حقهمــا فــي هباتــه ويجلــب عليهمــا الشــقاء والهــاك.
لقــد حّذرهمــا المائكــة بــأن يســهرا علــى نفســيهما ضــد مكايــد إبليــس، ألنــه ل 
يــكل مــن محاولــة إيقاعهمــا فــي أشــراكه. لــم يكــن الشــرير بمســتطيع أن يمســهما 
مــا بقيــا مطيعيــن هلل، ولــو دعــت الحاجــة لــكان كل مائكــة الســماء يســرعون إلــى 
أمــان  فــي  لكانــا يصبحــان  أولــى محاولتــه  ا  ثبــات صــدَّ بــكل  أنهمــا  فلــو  نجدتهمــا. 
كرســل الســماء أنفســهم. أمــا إذا خضعــا للتجربــة مــرة واحــدة فــا بــد مــن أن تفســد 
طبيعتهمــا بحيــث لــن تعــود لهمــا قــوة أو ميــل فــي نفســيهما لمقاومــة الشــيطان.

وكانــت شــجرة المعرفــة قــد ُجعلــت امتحانــا لطاعتهمــا ومحبتهمــا هلل. فــرأى 
الــرب مناســبا أن ينهاهمــا عــن أمــر واحــد فيمــا يختــص باســتعمال كل مــا فــي الجنــة. 
ولكــن إذا عصيــا إرادتــه فــي هــذا األمــر الواحــد فــا بــد أن يجلبــا علــى نفســيهما جــرم 
العصيــان. ومــا كان علــى الشــيطان أن ياحقهمــا بتجاربــه، بــل كان يمكنــه الوصــول 
إليهمــا عنــد الشــجرة المنهــى عنهــا ولــو أنهمــا حــاول فحــص طبيعــة تلــك الشــجرة فــا 
بــد أن يتعرضــا لمكايــده. وقــد أُنــِذرا بــأن يحتاطــا ويتحفظــا لنفســيهما، ويلتفتــا إلــى 

ذلــك اإلنــذار الــذي أرســل هللا بــه إليهمــا، ويحرصــا علــى العمــل بــه.
أمــا الشــيطان فلكــي يتمــم غرضــه دون أن يلحظــه أحــد وقــع اختيــاره علــى الحيــة 
لتكــون وســيلته، وهــذا تنكُّــر يتفــق مــع مقاصــده الخادعــة، وكانــت الحيــة حينئــذ 
مــن أحكــم وأجمــل الخائــق التــي علــى األرض. كانــت ذات أجنحــة، وإذ كانــت 
تطيــر فــي الهــواء كان يُــرى لهــا منظــر يتألــق بالنــور والضيــاء فــي مثــل لــون الذهــب 
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بالثمــار  المصفــى. وإذ اســتقرت علــى أغصــان الشــجرة المنهــى عنهــا والمحملــة 
وهــي تمتــع نفســها بالفاكهــة الشــهية، كان منظرهــا يســترعي التفــات النفــس إليهــا 
متأهبــا  المهلــك  يربــض  كان  الســام  جنــة  ففــي  وهكــذا،  البهجــة.  فيهــا  ويشــيع 

للوثــوب علــى فريســته.
روا حــواء مــن البتعــاد عــن زوجهــا وهمــا يقومــان بعملهمــا  كان المائكــة قــد حــذَّ
اليومــي فــي الجنــة، إذ فــي قربهــا منــه تكــون فــي أمــان أكثــر ممــا لــو كانــت فــي مــكان 
منفــرد، ولكــن بينمــا هــي منهمكــة فــي عملهــا المســر ابتعــدت عــن رجلهــا دون أن 
تشــعر، فلمــا عرفــت أنهــا وحيــدة داَخلَهــا الشــعور بالخطــر، ولكنهــا طرحــت عنهــا 
مخاوفهــا قائلــة لنفســها إن عندهــا مــن الحكمــة والقــوة مــا يســاعدها علــى اكتشــاف 
الشــر والثبــات فــي وجهــه، وإذ لــم تعــد تكتــرث إلنــذارات المائكــة وجــدت نفســها 
تشــخص إلــى الشــجرة المحرمــة بمزيــج مــن اإلعجــاب وحــب الســتطاع. كان الثمــر 
نهاهمــا  ألجلــه  الــذي  الســبب  عــن  نفســها  تســأل  حــواء  فجعلــت  جــدا،  جميــا 
الخالــق عــن األكل منهــا، وكانــت هــذه هــي فرصــة المجــرب المرتقبــة، فكأنمــا كان 
ــا قـَـاَل هللُا لَ تـَـأْكُاَ ِمــْن كُلِّ َشــَجِر  يعــرف أفــكار قلبهــا، ولذلــك خاطبهــا قائــاً: » أََحقًّ
ــِة؟ « )انظــر تكويــن 3( بهتــت حــواء وفزعــت حيــن ســمعت كامــا هــو صــدى  الَْجنَّ
تتحــدث بصوتهــا الموســيقي، وبــكل دهــاء صــارت  الحيــة ظلّــت  أفكارهــا، ولكــن 
الــكام ممــا يكّدرهــا، وبــدل مــن  لــم يكــن هــذا  تطــري علــى جمــال حــواء. بالطبــع 
أن تلــوذ بالفــرار مــن ذلــك المــكان جعلــت تتلــكأ وهــي مندهشــة لســماعها الحيــة 
تتكلــم. لــو أن الــذي يحدثهــا كان شــخصا كالمائكــة لتملكهــا الخــوف، ولكنهــا لــم 

تكــن تظــن أن تلــك الحيــة الســاحرة هــي الوســيط بينهــا وبيــن العــدو الســاقط.
ــِة  وجوابــا علــى ســؤال المجــرب المضلــل أجابــت قائلــة: »  ِمــْن ثََمــِر َشــَجِر الَْجنَّ
ــاُه  ــَجرَِة الَِّتــي ِفــي َوَســِط الَْجنَّــِة فََقــاَل هللُا: لَ تـَـأْكُاَ ِمْنــُه َولَ تََمسَّ ــا ثََمــُر الشَّ نـَـأْكُُل، َوأَمَّ
ـُه يَــْوَم تَــأْكُاَِن ِمْنــُه  لِئَــاَّ تَُموتَــا. فََقالَــِت الَْحيَّــُة لِلَْمــْرأَِة: ›لَــْن تَُموتَــا! بَــِل هللُا َعالِــٌم أَنّـَ

.» › ــرَّ تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونَــاِن كَاهلِل َعارِفَيْــِن الَْخيْــَر َوالشَّ
وقــد أعلــن الشــيطان قائــاً: إنهمــا إذا أكا مــن هــذه الشــجرة يصبحــان فــي حيــاة 
أفضــل ووجــود أســمى ويصــان إلــى أفــق مــن المعرفــة أوســع ممــا لهمــا اآلن. ثــم 
قالــت الحيــة إنهــا نفســها قــد أكلــت مــن هــذه الثمــرة المنهــي عنهــا فأعطيــت لهــا 
القــوة علــى الــكام. ثــم أوعــزت إلــى المــرأة بــأن هللا، فــي حســده وغيرتــه، قصــد 
بتحريمهــا عليهمــا أن يحــول بينهمــا وبيــن التســامي، حتــى ل يكونــا معادليــن هلل، 
وأنــه بســبب خاّصياتهــا العجيبــة، إذ أنهــا تمنــح الحكمــة والقــوة، حــرّم عليهمــا األكل 
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منهــا بــل حتــى مجــرد لمســها. وقــد أوعــز المجــرب إلــى المــرأة بــأن القصــد مــن هــذا 
اإلنــذار اإللهــي ل أن يعمــا بــه بــل هــو لمجــرد التهويــل عليهمــا. وكيــف يمكــن أن 
يموتــا — ألــم يــأكا مــن شــجرة الحيــاة؟  إن هللا أراد بهــذه الوصيــة أن يحــول بينهمــا 

وبيــن الوصــول إلــى نمــو أنبــل والحصــول علــى ســعادة أكمــل.
هــذا هــو عيــن مــا يفعلــه الشــيطان منــذ أيــام آدم إلــى يومنــا هــذا، وقــد أحــرز فيــه 
نجاحــا عظيمــا. إنــه يجــرب النــاس ليشــكوا فــي محبــة هللا وفــي حكمتــه، وهــو علــى 
الــدوام يحــاول أن يثيــر فــي النفــس روح الفضــول الوقــح والرغبــة الفضوليــة المتبرمــة 
لتنفذ إلى أسرار حكمة هللا وقوته. إن جماهير من الناس، في محاولتهم اكتشاف 
مــا قــد ُســرَّ هللا أن يبقيــه فــي طــي الخفــاء يغفلــون الحقائــق التــي قــد أعلنهــا والتــي 
هــي جوهريــة للخــاص. والشــيطان يجــرب النــاس حتــى يســيروا فــي طريــق العصيــان 
بإقناعــه إياهــم بأنهــم بذلــك يدخلــون فــي نطــاق المعرفــة العجيبــة. ولكــن هــذا كلــه 
خــداع. وإذ يزهــون ويتفاخــرون بأفكارهــم عــن التــدرج والســمو فإنهــم إذ يدوســون 

بأقدامهــم مطاليــب هللا يســيرون فــي الطريــق المــؤدي إلــى النحطــاط والمــوت.
هللا  شــريعة  تعديــا  إذا  أنهمــا  القديســين  الزوجيــن  لذينــك  الشــيطان  صــوَّر 
فســيكونان مــن الرابحيــن. أل نســمع فــي هــذه األيــام مثــل هــذه األفــكار؟ كثيــرون 
يتحدثــون عــن ضيــق تفكيــر مــن يطيعــون وصايــا هللا، بينمــا يدعــون هــم ألنفســهم أن 
عندهــم أفــكارا ســامية واســعة األفــق ويتمتعــون بحريــة أعظــم. أليــس هــذا صــدى 
تَــأْكُاَِن  اليــوم، » يَــْوَم  ذلــك  فــي  القائــل:  عــدن  فــي  ُســمع  الــذي  الصــوت  لذلــك 
ِمْنــُه « — أي يــوم تتعديــان مطاليــب هللا » تَُكونَــاِن كَاهلِل «؟ ادعــى الشــيطان أنــه 
بــاألكل مــن الشــجرة المحرمــة قــد حصــل علــى خيــر جزيــل، ولكنــه لــم يشــأ أن يكشــف 
عــن حقيقــة كــون تعديــه تســبب فــي طــرده مــن الســماء، ومــع أنــه وجــد بالختبــار أن 
الخطيــة تنتهــي إلــى خســارة ل تقــدر ول تعــوض فقــد أخفــى شــقاءه كــي يســتطيع 
أن يجــر غيــره إلــى ذات المصيــر، وهكــذا نــرى اآلن المتعــدي األثيــم يحــاول إخفــاء 
خلقــه الحقيقــي وراء قنــاع. قــد يدعــي لنفســه القداســة، ولكــن اعترافــه المتفاخــر 
المتعالي يجعله أشد خطرا وأقدر على التضليل. إنه يقف إلى جانب الشيطان، 
يطــأ شــريعة هللا ويقــود اآلخريــن إلــى التشــبه بــه، فيــؤول ذلــك إلــى هاكهــم األبــدي.

قــت حــواء كام الشــيطان، ولكــن هــذا التصديــق لــم ينقذهــا مــن قصــاص  صدَّ
بــت كام هللا، وهــذا قادهــا إلــى الســقوط. وفــي يــوم الدينونــة  الخطيــة. لقــد كذَّ
لــم  لكونهــم  بــل  الكــذب،  قــوا  صدَّ ضمائرهــم  بحســب  لكونهــم  النــاس  يــدان  لــن 
يصدقــوا الحــق، وألنهــم أهملــوا فرصــة تعلــم مــا هــو حــق. وبالرغــم مــن أن مغالطــة 
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الويــات  يجلــب  هلل  اإلنســان  عصيــان  فــإن  الحــق  عكــس  علــى  هــي  الشــيطان 
والنكبــات. ينبغــي لنــا أن نوجــه كل قلوبنــا لمعرفــة مــا هــو حــق. إن كل الــدروس 
التــي أمــر الــرب بتدوينهــا فــي كتابــه إنمــا هــي ألجــل إنذارنــا وتعليمنــا، وقــد دونــت 
لكــي تقينــا مــن الخــداع، ففــي إهمالنــا إياهــا هــاك لنفوســنا. فلنتأكــد أن كل مــا 

يناقــض كلمــة هللا يجــيء مــن الشــيطان.
قطفــت الحيــة إحــدى ثمــار الشــجرة المنهــي عنهــا ووضعتهــا بيــن يــدي حــواء 
التــي تــرددت بعــض التــردد. ومــن ثــم ذكَّرهــا العــدو بنفــس كامــه مــن أن هللا قــد 
حــرم عليهمــا أن يمســا تلــك الثمــرة لئــا يموتــا، وقــال لهــا إنــه لــن يصيبهــا أي أذى 
لــو أكلــت مــن تلــك الشــجرة كمــا لــم يصبهــا أذى بعدمــا لمســتها. فلمــا لــم تــر حــواء 
ــَجرََة َجيِّــَدٌة لِــألَكِْل،  بأســا بلمــس الثمــرة زادت جرأتهــا، فلمــا » رَأَِت الَْمــْرأَُة أَنَّ الشَّ
ــَجرََة َشــِهيٌَّة لِلنَّظـَـِر )تجعــل اإلنســان حكيمــا( . فَأََخــَذْت  َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة لِلُْعيـُـوِن، َوأَنَّ الشَّ
المــذاق، فلمــا أكلــت منهــا أحســت  الثمــرة حلــوة  َوأَكَلَــْت «. كانــت  ثََمرَِهــا  ِمــْن 
بانتعــاش وقــوة، وتخيلــت أنهــا قــد دخلــت إلــى حالــة وجــود أســمى. وبــدون خــوف 
قطفــت وأكلــت، أمــا وأنهــا قــد تعــدت فقــد أمســت آلــة فــي يــد الشــيطان للعمــل 
علــى إهــاك زوجهــا. وفــي حالــة اهتيــاج غريــب وغيــر طبيعــي ذهبــت تبحــث عــن 

رجلهــا ويداهــا مملوءتــان بالثمــرة المحرمــة، وأخبرتــه بــكل مــا حــدث.
علــت وجــه آدم ســحابة مــن الحــزن، وبــدا عليــه الذهــول والذعــر، ثــم أجــاب 
علــى كام حــواء قائــاً: ل بــد أن يكــون هــذا هــو العــدو الــذي قــد حذرنــا الــرب منــه، 
وبموجــب حكــم هللا ل بــد مــن موتهــا. ورداً علــي كام آدم ألحــت عليــه أن يــأكل، 
مــرددة كام الحيــة مــن أنهمــا لــن يموتــا. وجعلــت تحاججــه قائلــة: ل بــد أن يكــون 
كام الحيــة صادقــا ألنهــا ل تحــس بــأي دليــل علــى غضــب هللا، بــل علــى عكــس 
ذلــك هــي متأكــدة مــن أن تأثيــرا مســرا مبهجــا يمــأل قواهــا بحيــاة جديــدة كالــذي 

ألهــم رســل الســماء — كــذا تخيلــت.
أدرك آدم أن شــريكته قــد تعــدت أمــر هللا، واســتخفت بالنهــي الوحيــد الــذي 
قــدم لهمــا كامتحــان لولئهمــا ومحبتهمــا، ونشــب فــي ذهنــه صــراع رهيــب، وحــزن 
أشــد الحــزن لكونــه ســمح لهــا بالبتعــاد عنــه. ولكــن هــا قــد وقــع المحظــور، ول بــد 
مــن أن ينفصــل عــن تلــك التــي وجــد فــي صحبتهــا فرحــه وســعادته، فكيــف يكــون 
لــه هــذا؟ لقــد ســعد آدم بعشــرة هللا والمائكــة القديســين، وشــاهد مجــد خالقــه، 
وكان يــدرك الحالــة الســامية التــي يصيــر إليهــا الجنــس البشــري لــو أنهمــا ثبتــا علــى 
لخوفــه  عــن عينيــه  تــوارت  قــد  كانــت  البــركات  هــذه  أن كل  علــى  أمانتهمــا هلل. 
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مــن أن يفقــد تلــك الهبــة التــي فاقــت فــي نظــره كل الهبــات األخــرى. فالمحبــة 
والشــكران والــولء للخالــق — كل هــذه فاقــت عليهــا وغلبتهــا محبتــه لحــواء. لقــد 
كانــت جــزءا منــه، ولــم يكــن يحتمــل فكــرة النفصــال عنهــا. لــم يكــن يــدرك أن تلــك 
حيــا جميــا،  كائنــا  التــراب وصيرتــه  مــن  قــد جبلتــه  التــي  المحــدودة  غيــر  القــوة 
وفــي محبتهــا لــه أعطتــه شــريكة، تســتطيع أن تأتيــه بمــن تحــل مكانهــا، ولذلــك عــزم 
علــى مشــاطرة حــواء مصيرهــا، فــإن ماتــت مــات معهــا. وتســاءل فــي نفســه قائــاً: 
أل يمكــن أن يكــون كام الحيــة الحكيمــة صادقــا؟ وهــا هــي حــواء واقفــة أمامــه، 
جميلــة وحســب الظاهــر بريئــة كمــا كانــت قبلمــا ارتكبــت تلــك المعصيــة. وقــد 
أيــة ظاهــرة  تبــدو عليهــا  لــه أكثــر ممــا فعلــت مــن قبــل، ولــم  عبَّــرت عــن محبتهــا 
بالثمــرة  العصيــان، فأمســك  نتائــج  المــوت، فعــوَّل علــى تحمــل كل  مــن ظواهــر 

المنهــي عنهــا وجعــل يــأكل بســرعة.
بعدمــا تعــدى آدم الوصيــة تخيــل، بــادئ ذي بــدء، أنــه قــد دخــل إلــى حالــة أســمى 
فــي الوجــود، ولكــن ســرعان مــا مــأله تفكيــره فــي الخطيــة رعبــا. فالهــواء الــذي كان إلــى 
تلــك الســاعة لطيفــا ثابــت الحــرارة بــدا يمــأل جســمي الزوجيــن المذنبيــن قشــعريرة، 
وتركتهمــا المحبــة والســام اللــذان كانــا يتمتعــان بهمــا، وحــل عوضــا عنهمــا الشــعور 
كانــا  الــذي  النــور  رداء  وإن  النفــس.  وعــري  المســتقبل،  مــن  والخــوف  بالخطيــة، 
متســربلين بــه اختفــى اآلن، فلكــي يســدا ذلــك النقــص حــاول أن يجــدا شــيئا يســتتران 

بــه، إذ لــم يكونــا يســتطيعان مواجهــة هللا ومائكتــه القديســين وهمــا عريانــان.
أدركا اآلن حقيقــة خطيتهمــا فوبــخ آدم شــريكته علــى جهالتهــا فــي البتعــاد عنــه 
نفســيهما  يتملقــان  كانــا  ولكنهمــا  الحيــة،  بأكاذيــب  بالنخــداع  لنفســها  والســماح 
بــأن ذاك الــذي أعطاهمــا براهيــن كثيــرة علــى محبتــه ســيغفر لهمــا زلتهمــا الوحيــدة 

هــذه، أو ربمــا لــن يلحقهمــا قصــاص رهيــب كالــذي يخافانــه.
طــرب الشــيطان وفــرح جــدا بنجاحــه، فهــا قــد جــرب المــرأة لتشــك فــي محبــة 

هللا وحكمتــه، وجعلهــا تتعــدى شــريعته، وعــن طريقهــا أســقط آدم.
لكــن المشــترع العظيــم كان موشــكاً أن يُعــرّف آدم وحــواء نتائــج معصيتهمــا. كان 
هللا فــي الجنــة، وعندمــا كانــا فــي حالــة البــر والقداســة كانــا، بــكل ســرور، يرحبــان 
بقــدوم خالقهمــا، أمــا اآلن فهــا همــا يهربــان مرتعبيــن ويبحثــان عــن أبعــد مــكان فــي 
الجنــة يختبئــان فيــه، ولكــن الــرب اإللــه » نـَـاَدى ... آَدَم َوقـَـاَل لـَـُه: ›أَيـْـَن أَنـْـَت؟‹. فََقــاَل: 
›َسِمْعُت َصْوتََك ِفي الَْجنَِّة فََخِشيُت، ألَنِّي ُعْريَاٌن فَاْختَبَأُْت‹. فََقاَل: ›َمْن أَْعلََمَك 

ــَجرَِة الَِّتــي أَْوَصيْتُــَك أَْن لَ تـَـأْكَُل ِمْنَهــا؟‹ «. أَنَّــَك ُعْريَــاٌن؟ َهــْل أَكَلْــَت ِمــَن الشَّ
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لــم يســتطع آدم أن ينكــر خطيتــه، ول أن يقــدم عــذرا مقبــول، ولكــن بــدل مــن إعــان 
ندامتــه وتوبتــه حــاول أن يلقــي التبعــة علــى امرأتــه، وبالتالــي علــى هللا نفســه، إذ قــال: 
ــَجرَِة فَأَكَلْــُت « )تكويــن 3: 12(. » الَْمــرْأَُة الَِّتــي َجَعلْتََهــا َمِعــي ِهــَي أَْعطَتِْنــي ِمــَن الشَّ

فــذاك الــذي بســبب محبتــه لحــواء اختــار، وهــو متعمــد، أن يخســر رضــى هللا وبيتــه 
في الجنة والحياة األبدية السعيدة نراه اآلن بعد السقوط يحاول أن يجعل شريكته 

وحتــى هللا نفســه مســؤولين عــن ذلــك العصيــان. مــا أرهــب ســلطان الخطيــة!
قالــت:  فََعلْــِت؟ «  ـِذي  الّـَ هــَذا  » َمــا  قائــاً:  المــرأة  هللا  اســتجوب  وعندمــا 
ــُة َغرَّتِْنــي فَأَكَلْــُت « )انظــر تكويــن 3: 13-19(. وكأنمــا تقــول: لمــاذا خلقــت  » الَْحيَّ
كانــت  األســئلة  هــذه  مثــل  الجنــة؟  بدخــول  للشــيطان  ســمحت  ولمــاذا  الحيــة، 
علــى  بالائمــة  عــادت  فــكآدم  خطيتهــا.  عــن  قدمتــه  الــذي  عذرهــا  فــي  متضمنــة 
هللا فــي هــذا الســقوط. لقــد بــدأت روح تبريــر النفــس والتنصــل مــن المســؤولية 
بأبــي األكاذيــب، فانغمــس أبوانــا األولن فــي هــذه الخطيــة حالمــا خضعــا لســلطان 
الشــيطان، وهــي الخطيــة نفســها التــي يرتكبهــا كل نســل آدم. فبــدل مــن العتــراف 
بالخطيــة بــروح النســحاق حــاول أن يحتميــا وراء األعــذار بإلقــاء اللــوم علــى غيرهمــا، 
أو علــى الظــروف، أو علــى هللا، إذ جعــا حتــى البــركات التــي كانــا يتمتعــان بهــا 

ذريعــة للتذمــر عليــه تعالــى.
ـِك فََعلْــِت هــَذا، َملُْعونَــٌة  حينئــذ أصــدر الــرب حكمــه علــى الحيــة قائــاً: » ألَنّـَ
ـِة. َعلَــى بَطِْنــِك تَْســَعيَْن َوتُرَابًــا  يّـَ أَنْــِت ِمــْن َجِميــعِ الْبََهائِــِم َوِمــْن َجِميــعِ ُوُحــوِش الْبَرِّ
ـاِم َحيَاتِــِك «. وحيــث قــد جعلــت مــن نفســها مطيَّــة للشــيطان فــا  تَأْكُلِيــَن كُلَّ أَيّـَ
بــد مــن أن تشــاطر الحيــة الشــيطان فــي تحمــل دينونــة هللا. وبعدمــا كانــت أبــدع 
يزدريهــا  الزاحفــة،  الحيوانــات  أحــط  مــن  صــارت  الحقــل  حيوانــات  كل  وأجمــل 
ويخافهــا ويبغضهــا جميــع النــاس والبهائــم. والــكام الــذي خاطــب بــه الــرب الحيــة 
بعــد ذلــك كان موجهــا إلــى الشــيطان نفســه مشــيرا إلــى هزيمتــه الكاملــة وهاكــه 
فــي المســتقبل إذ قــال: » َوأََضــُع َعــَداَوًة بَيَْنــِك َوبَيْــَن الَْمــْرأَِة، َوبَيْــَن نَْســلِِك َونَْســلَِها. 

ُهــَو يَْســَحُق رَأَْســِك، َوأَنْــِت تَْســَحِقيَن َعِقبَــُه «.
وقــد أنبــأ الــرب حــواء باألحــزان واألوجــاع التــي ســتكون مــن نصيبهــا منــذ ذلــك 
ــِك «. وكان هللا،  ــِك يَُكــوُن اْشــِتيَاقُِك َوُهــَو يَُســوُد َعلَيْ اليــوم، وقــال لهــا » إِلَــى رَُجلِ
فــي الخلــق، قــد جعــل المــرأة مســاويًة للرجــل، فلــو أنهمــا داومــا علــى طاعتهمــا 
هلل وكانــا فــي حالــة وفــاق مــع شــريعته العظيمــة، شــريعة المحبــة، لظــا فــي حالــة 
وفــاق أحدهمــا مــع اآلخــر. ولكــن الخطيــة هــي التــي جلبــت الخــاف والنــزاع. واآلن 
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يمكــن اإلبقــاء علــى وحدتهمــا وحفــظ الوفــاق بينهمــا بخضــوع أحدهمــا لآخــر. لقــد 
كانــت حــواء هــي األولــى فــي العصيــان، فســقطت فــي الخطيــة نتيجــة لنفصالهــا 
عــن رجلهــا، وكان هــذا مناقضــا إلرشــادات الــرب. وبســبب إغراءاتهــا أخطــأ آدم، 
فهــا هــي اآلن تحــت التــزام أن تخضــع لرجلهــا. لــو أن الجنــس البشــري الضــال راعــى 
الفرائــض المتضمنــة فــي شــريعة هللا، فهــذا الحكــم، مــع كونــه صــدر نتيجــة للخطيــة، 
كان يصيــر بركــة لهــم. إل أن ســوء اســتخدام اإلنســان للســيادة الممنوحــة لــه يجعــل، 

فــي أغلــب األحيــان، كأس المــرأة مــرة المــذاق، ويجعــل حياتهــا عبئــا ثقيــا.
فــي  بيتهمــا  فــي  إلــى جانــب رجلهــا  فــي منتهــى الســعادة  لقــد كانــت حــواء 
الجنــة، غيــر أنهــا كغيرهــا مــن الزوجــات المتبرمــات فــي عصرنــا الحديــث قُّدمــت 
ففــي  هللا،  لهــا  عيّنــه  ممــا  أرقــى  مركــز  علــى  ســتحصل  بأنهــا  خابــة  وعــود  لهــا 
إلــى مــكان أحــط منــه جــدا،  محاولتهــا أن ترتفــع فــوق مركزهــا األصلــي ســقطت 
الحيــاة  فــي  واجباتهــن  وشــكر  بســرور  يقبلــن  ل  مــن  كل  مصيــر  ســيكون  وهكــذا 
بمــا يطابــق تدبيــر هللا. وفــي محاولتهــن الوصــول إلــى مراكــز لــم يؤهلهــن هللا لهــا 
يتركــن المــكان الــذي كان يمكــن أن يّكــن بركــة فيــه، شــاغرا. إن كثيــرات فــي ســبيل 
ونبــل  الحقــة  المــرأة  بعظمــة  ضحيــن  قــد  أرقــى  مراكــز  إلــى  الوصــول  محاولتهــن 

الســماء. لهــن  عينتــه  الــذي  بالعمــل  القيــام  وأهملــن  أخاقهــا، 
ــَجرَِة  ـَك َســِمْعَت لَِقــْوِل اْمَرأَتِــَك َوأَكَلْــَت ِمــَن الشَّ أمــا آدم فقــال لــه هللا: » ألَنّـَ
تَــأْكُُل  ِبالتََّعــِب  ِبَســبَِبَك.  األَرُْض  َملُْعونَــٌة  ِمْنَهــا،  تَــأْكُْل  لَ  قَائِــاً:  أَْوَصيْتُــَك  الَِّتــي 
ِمْنَهــا ُكلَّ أَيَّــاِم َحيَاتـِـَك. َوَشــْوكًا َوَحَســًكا تُْنِبــُت لـَـَك، َوتـَـأْكُُل ُعْشــَب الَْحْقــِل. ِبَعــرَِق 
تُــرَاٌب، ـَك  ألَنّـَ ِمْنَهــا.  أُِخــْذَت  الَِّتــي  األَرِْض  إِلَــى  تَُعــوَد  ـى  َحتّـَ ُخبْــزًا  تَــأْكُُل   َوْجِهــَك 

 َوإِلـَـى تـُـرَاٍب تَُعــوُد «.
لــم تكــن إرادة هللا أن ذينــك الزوجيــن المقدســين يعرفــان أي شــيء عــن الشــر. 
لقــد منحهمــا الخيــر مجانــا وبــكل ســخاء ومنــع عنهمــا الشــر، ولكنهمــا خالفــا أمــره 
وأكا من الشجرة المنهي عنها، واآلن أصبح في مقدورهما أن يداوما على األكل 
منهــا، وأن يحصــا علــى معرفــة الشــر مــدى أيــام حياتهمــا. ومنــذ ذلــك اليــوم كان 
علــى الجنــس البشــري أن يقاســي مــن تجــارب الشــيطان، وبــدل مــن العمــل المفــرح 
والتعــب،  القلــق  اليــوم، صــار نصيبهمــا  ذلــك  إلــى  يزاولنــه  كانــا  الــذي  الســعيد، 

وأمســيا عرضــة للخيبــة والحــزن واأللــم وأخيــرا المــوت.
وتحــت لعنــة الخطيــة كان ل بــد للطبيعــة كلهــا أن تشــهد لإلنســان عــن طبيعــة 
العصيان على هللا ونتائجه. إن هللا حين خلق اإلنســان ســلطه على األرض وكل 
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خائــق الحيــة، وظلــت الطبيعــة خاضعــة لــه مــا ظــل هــو فــي حالــة الــولء للســماء، 
ســلطانه،  علــى  تمــردت  الدنيــا  الخائــق  فــكل  هللا  شــريعة  عصــى  حيــن  ولكــن 
شــريعته،  قدســية  النــاس  يُــري  أن  أراد  العظيمــة،  رحمتــه  فــي  الــرب،  وهكــذا 
الــرب  شــريعة  طــرح  خطــر  يــروا  ألن  الشــخصي  اختبارهــم  طريــق  عــن  ويقودهــم 

جانبــا ولــو بقــدر ضئيــل جــدا.
إن حيــاة الكــدح والهمــوم التــي صــارت مــن نصيــب اإلنســان منــذ ذلــك الحيــن 
فرضــت عليــه فــي محبــة. لقــد كانــت تدريبــا فرضتــه عليــه الخطيــة لكبــح جمــاح 
أهوائــه وشــهواته وألجــل تنميــة عــادة ضبــط النفــس فيــه، وكانــت جــزءا مــن تدبيــر 

هللا العظيــم ألجــل إرجــاع اإلنســان إلــى هللا مــن هــاك الخطيــة وانحطاطهــا.
وإن اإلنــذار المقــدم ألبوينــا األوليــن القائــل: » يَــْوَم تَــأْكُُل ِمْنَهــا َمْوتًــا تَُمــوُت « 
)تكويــن 2: 17(. ل يفهــم منــه أنهمــا ســيموتان فــي اليــوم نفســه الــذي يــأكان فيــه 
مــن الثمــرة المحرمــة، بــل فــي ذلــك اليــوم ينطــق عليهمــا بالحكــم الــذي ل يــرد. كان 
هللا قــد وعدهمــا بالخلــود علــى شــرط الطاعــة، فلمــا تعديــا الوصيــة ســقط حقهمــا 

فــي الحيــاة األبديــة، وفــي ذلــك اليــوم نفســه حكــم عليهمــا بالمــوت.
ولكي يحصل اإلنسان على حياة الخلود كان ل بد له أن يداوم على األكل من 
شــجرة الحيــاة. فــإذا حــرم عليــه األكل منهــا كان ل بــد أن تضعــف حيويتــه تدريجيــا 
إلــى أن تنقضــي الحيــاة. ولقــد كانــت خطــة الشــيطان أن آدم وحــواء بعصيانهمــا 
يســتوجبان علــى نفســيهما ســخط هللا، فــإذا لــم يحصــا علــى الغفــران كان يرجــو 
أنهمــا ســيأكان مــن شــجرة الحيــاة، وبذلــك تخلــد حيــاة الخطيــة والشــقاء. ولكــن 
عقــب الســقوط أرســل المائكــة فــي الحــال لحراســة شــجرة الحيــاة، وفــوق أولئــك 
المائكــة لمــع نــور باهــر اتخــذ هيئــة الســيف الامــع، فلــم يســمح ألي واحــد مــن بنــي 
آدم أن يعبــر ذلــك الســياج ليــأكل مــن تلــك الثمــرة المعطيــة الحيــاة، ولهــذا الســبب 

فــا يمكــن أن إنســانا خاطئــا يخلــد فــي هــذا العالــم.
إن ســيول الشــقاء التــي نتجــت عــن خطيــة أبوينــا األوليــن اعتبرهــا كثيــرون نتيجــة 
أرهب ِمن أن يستحقها ذلك الذنب الطفيف، وهم بذلك يطعنون في حكمة هللا 
وعدالتــه فــي معاملتــه لإلنســان. ولكــن لــو أنهــم أنعمــوا النظــر فــي األمــر جيــدا ألدركــوا 
خطأهــم. لقــد خلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه، بــا خطيــة، ورســم أن يســكن العالــم 
خائــق ل تقــل عــن المائكــة إل قليــا، ولكــن ل بــد مــن اختبــار طاعتهــم، ألن هللا لــم 
يشــأ أن يمتلــئ العالــم بالذيــن يحتقــرون شــريعته. ومــع ذلــك فإنــه تعالــى، فــي رحمتــه، 
لــم يقــدم آلدم امتحانــا قاســيا، إن خفــة ذلــك المتحــان وذلــك النهــي هــي نفســها 
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زادت مــن هــول الخطيــة. فــإذا لــم يكــن آدم قــادرا علــى احتمــال أصغــر امتحــان، فهــو ل 
يســتطيع أن يتحمــل امتحانــا أعظــم لــو أســندت إليــه مســؤوليات أعظــم.

يعتــذرون  الشــر  إلــى  يميلــون  الذيــن  لــكان  أعظــم  امتحــان  آلدم  أعطــي  ولــو 
األمــور  فــي  يدقــق  ل  وهللا  تافهــة  مســألة  هــذه  قائليــن:  أخطائهــم  عــن  ألنفســهم 
الصغيــرة، ويحصــل التعــدي باســتمرار فــي األشــياء التــي تعتبــر تافهــة والتــي يرتكبهــا 
النــاس دون أن يوبخــوا عليهــا. ولكــن هللا جعــل هــذا األمــر واضحــا، وهــو أن الخطيــة 

مكروهــة لديــه مهمــا كانــت صغيــرة.
وقــد بــدا هينــا علــى حــواء أن تعصــى هللا بــاألكل مــن الشــجرة المنهــي عنهــا 
وتجــرب رجلهــا ليأثــم. ولكــن خطيتهمــا فتحــت أبــواب ســيول الويــل والشــقاء علــى 
العالــم. مــن ذا الــذي يــدرك فــي ســاعة التجربــة النتائــج المخيفــة التــي تنجــم عــن 

خطيــة واحــدة؟
إن كثيريــن ممــن يعلّمــون النــاس أن نامــوس هللا ليــس ملزمــا لإلنســان يقولــون 
ــل آدم  بأنــه يســتحيل عليــه أن يحفــظ وصايــاه. ولكــن لــو كان هــذا حقــا فلمــاذا تحمَّ
قصــاص معصيتــه؟ إن خطيــة أبوينــا األوليــن جلبــت علــى العالــم الجرائــم واألحــزان، 
ولــول صــاح هللا ورحمتــه لَطـَـَرَح بجنســنا فــي هاويــة يــأس ل يرجــى منهــا خــاص. ل 
ــِة ِهــَي َمــْوٌت « )روميــة 6: 23( إن شــريعة  يخدعــن أحــد نفســه، فــإن » أُْجــرََة الَْخِطيَّ
هللا ل تنتهــك كرامتهــا بــدون عقــاب اآلن، بــل لــم تــزل الحــال كمــا كانــت حيــن حكــم 

هللا بالقصــاص علــى أبــي الجنــس البشــري.
وبعدمــا ارتكــب آدم وحــواء خطيتهمــا لــم يظــا عائشــين فــي عــدن بعــد ذلــك. 
وقــد توســا إلــى هللا، بــكل حــرارة، أن يســمح لهمــا بالبقــاء فــي بيتهمــا الــذي كان 
موطــن البــرارة والفــرح. اعترفــا بأنهمــا أســقطا حقهمــا فــي البقــاء فــي ذلــك المســكن 
كاملــة،  طاعــة  هلل  ســيقدمان  المســتقبل  فــي  بأنهمــا  تعهــدا  ولكنهمــا  الســعيد، 
ولكــن قيــل لهمــا بــأن طبيعتهمــا قــد فســدت بســبب الخطيــة، وأنهمــا، بعصيانهمــا، 
قــد أضعفــا مــن قوتهمــا فــي مقاومــة الشــر، وفتحــا للشــيطان البــاب علــى ســعته 
ليصــل إليهمــا. إنهمــا حيــن كانــا فــي حالــة الطهــارة انهزمــا أمــام التجربــة، فــاآلن وهمــا 

يحســان بذنبهمــا ل بــد مــن أن تضعــف قوتهمــا عــن الحتفــاظ باســتقامتهما.
ففــي تذلــل وحــزن ل يعبــر عنــه ودَّعــا مســكنهما الجميــل وخرجــا ليعيشــا علــى 
الــذي كان قبــا لطيفــا صــار  التــي اســتقرت عليهــا لعنــة الخطيــة. فالجــو  األرض 
اآلن عرضــة لتطــورات مختلفــة، وقــدم لهمــا الــرب، فــي رحمتــه، أقمصــة مــن جلــد 

لحمايتهمــا مــن شــدة الحــر والبــرد.
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أول عامــات  كانــت  التــي  المتســاقطة  واألوراق  الذابلــة  الزهــور  وإذ شــاهدا 
النحــال والمــوت، نــاح آدم وامرأتــه وحزنــا عميقــاً، أكثــر ممــا يحــزن النــاس اليــوم 
علــى موتاهــم. كان مــوت األزهــار الرقيقــة الضعيفــة، مدعــاة للحــزن، ولكــن عندمــا 
تســاقطت أوراق األشــجار الجميلــة بــدت لــدى أذهانهمــا بــكل جــاء تلــك الحقيقــة 

المحزنــة، وهــي أن المــوت هــو نصيــب كل حــي.
بقيــت جنــة عــدن علــى األرض وقتــا طويــا بعدمــا طُــرد اإلنســان منهــا.* وقــد 
ســمح لبنــي جنســنا الضــال أن يــروا، لمــدة طويلــة، موطــن الطهــارة، ولكــن الطريــق 
إليه كان مسدودا إذ كان المائكة يحرسونه. وعند باب ذلك الفردوس الذي كان 
يحرســه الكروبيــم أعلــن مجــد هللا، وإلــى هنــاك أتــى آدم وبنــوه ليقدمــوا ســجودهم 
هلل، وهنــاك جــددوا عهودهــم إلطاعــة الشــريعة التــي تســبب تعديهــم إياهــا فــي 
طردهــم مــن جنــة عــدن. وعندمــا طغــى علــى العالــم طوفــان اإلثــم، وأوجبــت شــرور 
قــد غرســت  التــي كانــت  بالهــاك بميــاه الطوفــان، فاليــد  النــاس الحكــم عليهــم 
جنــة عــدن نقلتهــا مــن األرض. ولكــن أخيــرا عنــد أزمنــة رد كل شــيء حيــن يخلــق هللا 
» َســَماًء َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة « )رؤيــا 21: 1( ســتعود الجنــة أجمــل ممــا كانــت، 

مزينــة بأجمــل ممــا ازدانــت بــه فــي البــداءة.
وحينــذاك فالذيــن حفظــوا وصايــا هللا سيتنســمون نســائم النشــاط والخلــود 
ســكان  ســيرى  األبــد  أجيــال  ومــدى   )14 :22 7؛   :2 )رؤيــا  الحيــاة  شــجرة  تحــت 
العوالــم التــي لــم تدخلهــا خطيــة، فــي جنــة المســرات تلــك، نموذجــا لعمــل هللا 
الكامــل فــي الخليقــة التــي لــم تمســها لعنــة الخطيــة — نموذجــا لمــا كان يمكــن أن 

يصيــر إليــه العالــم كلــه لــو كان اإلنســان قــد تمــم تدبيــر هللا المجيــد. 

* انظر تكوين 4: 16.
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مــأل نبــأ ســقوط اإلنســان أرجــاء الســماء حزنــا، فالعالــم الــذي خلقــه هللا ضربتــه 
لعنــة الخطيــة، وأمســى ســاكنوه خائــق محكومــا عليهــا بالشــقاء والمــوت، ولــم يــرى 
بــاب لنجــاة مــن قــد تعــدوا الشــريعة، وكــف المائكــة عــن ترديــد أغانــي الحمــد، وفــي 

أرجــاء الســماء ســاد الحــزن والنــوح بســبب الدمــار الــذي أحدثتــه الخطيــة.
وابن هللا، رب الســماء المجيد، امتأل قلبه باإلشــفاق على البشــرية الســاقطة، 
فــإذ رأى هــول الويــات التــي حلــت بالعالــم الهالــك تحــرك قلبــه بالعطــف الــذي 
ل يحــد، وابتكــرت محبــة هللا تدبيــرا بــه يمكــن افتــداء العالــم. إن شــريعة هللا التــي 
انتهكــت كرامتهــا تطلــب مــوت الخاطــئ، وفــي كل الكــون لــم يكــن غيــر واحــد يمكنــه 
أن يتمــم مطاليــب الشــريعة كنائــب عــن اإلنســان، وحيــث أن شــريعة هللا مقدســة 
مثلــه تمامــا فالــذي يكفــر عــن خطايــا العالــم ينبغــي أن يكــون معــادل هلل، ولــم يكــن 
أحد غير المســيح يســتطيع أن يفتدي اإلنســان الســاقط من لعنة الناموس ويعيده 
إلــى حالــة الوفــاق مــع الســماء. وقــد رضــي المســيح أن يأخــذ علــى نفســه ذنــب 
الخطيــة وعارهــا — الخطيــة الكريهــة لــدى إلــه قــدوس إلــى حــد أنهــا تفصــل اآلب عــن 

ابنــه، ورضــي أن ينحــدر إلــى عمــق أعمــاق الشــقاء لينقــد البشــرية الهالكــة.
الســماء  جنــد  انتظــر  بينمــا  اآلب،  أمــام  الخاطــئ  اإلنســان  عــن  المســيح  رافــع 
النتيجــة باهتمــام بالــغ ل يمكــن التعبيــر عنــه بالــكام، واســتغرقت تلــك المشــاورة 
اَِم « )زكريا 6: 13( ألجل بني اإلنسان  السرية وقتا طويا — وهي » َمُشورَُة السَّ
الســاقطين. علــى أن تدبيــر الخــاص هــذا كان قــد أعــد قبلمــا خلقــت األرض، ألن 
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المســيح هــو » الحمــل المذبــوح منــذ إنشــاء العالــم « )رؤيــا 13: 8(*. ومــع هــذا 
فقــد كان ذلــك صراعــا مــع ملــك الكــون نفســه، أن يبــذل ابنــه ليمــوت عــن جنســنا. 
َمــْن  بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ  ـى  ـُه هَكــَذا أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتّـَ » ألَنّـَ
ـُة « )يوحنــا 3: 16(. آه مــا أعظــم ســر الفــداء،  يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديّـَ
ومــا أعجــب محبــة هللا لعالــم لــم يُحبــه! مــن ذا الــذي يســتطيع أن يســبر أعمــاق هــذه 
المحبــة » الَْفائَِقــَة الَْمْعرِفَــِة «؟ ومــدى أجيــال ل نهايــة لهــا إذ تحــاول إفهــام األبــرار 
فــي ســماء الخلــود إدراك ســر تلــك المحبــة الفائقــة اإلدراك ســيتعجبون ويقدمــون 

للعلــي عبادتهــم وســجودهم.
كان ل بد أن يتجلى هللا في المسيح » ُمَصالًِحا الَْعالََم لَِنْفِسِه « )2 كورنثوس 5: 
19(. لقــد انحــدر اإلنســان إلــى أدنــى دركات النحطــاط بســبب الخطيــة، بحيــث صــار 
من المستحيل عليه العودة بقوته الذاتية إلى حال النسجام والوفاق مع ذاك الذي 
طبعــه الطهــارة والصــاح، ولكــن المســيح بعدمــا افتــدى اإلنســان مــن دينونــة الشــريعة 
أمكنه أن يضيف إلى مجهود اإلنسان قدرته اإللهية، وهكذا بالتوبة إلى هللا واإليمان 

بالمسيح أمكن أبناء آدم الساقطون أن يصيروا » أَْولَُد هللِا « )1يوحنا 3: 2(.
كل  شــمل  قــد  الخــاص  يتــم  أن  يمكــن  ســواه،  دون  بــه،  الــذي  التدبيــر  إن 
الســماء فــي تضحيتهــا غيــر المحــدودة، فالمائكــة لــم يســتطيعوا أن يفرحــوا  أو 
يتهللــوا حيــن بســط المســيح أمامهــم تدبيــر الفــداء، ألنهــم رأوا أن خــاص اإلنســان 
قســوتها،  وصــف  يمكــن  ل  هائلــة  ويــات  الحبيــب  قائدهــم  يكبــد  أن  مــن  بــد  ل 
الطهــارة  مــن ســماء  أنــه ســينزل  إليــه يحدثهــم كيــف  ففــي حــزن ودهشــة أصغــوا 
أحزانهــا  ليتحمــل  بانحطــاط األرض،  ليحتــك  والخلــود  والمجــد  والفــرح  والســام 
وأقذارهــا ويكابــد عارهــا وموتهــا، كان ل بــد لــه أن يحــول بيــن الخاطــئ وقصــاص 
خطيتــه، ومــع ذلــك فقليلــون هــم الذيــن ســيقبلونه علــى أنــه ابــن هللا. كان عليــه 
أن يتخلــى عــن مركــزه كمــن هــو ســلطان الســماء وبهاؤهــا وجالهــا ويظهــر علــى 
األرض فــي حالــة وضيعــة كإنســان، ويختبــر بنفســه األحــزان والتجــارب التــي كان 
علــى اإلنســان أن يحتملهــا. كان كل ذلــك لزمــا وضروريــا لــه لكــي يقــدر أن يعيــن 
يُســلَّم  أن  يجــب  كمعلــم  مهمتــه  انتهــت  ومتــى   .)18  :2 )عبرانييــن  المجربيــن 
أليــدي األشــرار ويتعــرض لــكل صنــوف اإلهانــة والتعذيــب التــي ل يمكــن أن يوحــي 
إليهــم الشــيطان بإيقاعهــا عليــه، ويمــوت أقســى ميتــة، معلقــا علــى صليــب بيــن 
فــي ســاعات عــذاب طويلــة ورهيبــة  الســماوات واألرض كخاطــئ مجــرم، ويمــر 

* طبعة سنة 1878.
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جــدا حتــى أن المائكــة ل يســتطيعون مشــاهدة ذلــك المنظــر، فيغطــون وجوههــم 
حتــى ل يــروه. وعليــه أن يجــوز فــي عــذاب نفســي رهيــب إذ يحجــب اآلب وجهــه 

عنــه حيــن يســتقر عليــه جــرم الخطيــة — أي أحمــال خطايــا العالــم كلــه.
أنفســهم  وقدمــوا  جندهــم،  ورئيــس  ســيدهم  قدمــي  عنــد  المائكــة  ســجد 
ليكونــوا ذبيحــة ألجــل اإلنســان، ولكــن حيــاة أي مــاك ل يمكنهــا أن تفــي الديــن، 
أمــا ذاك الــذي جبــل اإلنســان فهــو وحــده الــذي يســتطيع أن يفتديــه. ومــع ذلــك 
فقــد كان علــى المائكــة أن يقدمــوا بعــض الخدمــات فــي تدبيــر الفــداء. وكان ل 
بــد أن يوضــع المســيح » قَلِيــاً َعــِن الَْماَئَِكــِة ... ِمــْن أَْجــِل أَلَــِم الَْمــْوِت « )عبرانييــن 
2: 9(. وحيــث أنــه ســيتخذ طبيعــة بشــرية فقوتــه لــن تكــون فــي مثــل قــوة المائكــة، 
فعليهــم أن يخدمــوه ويقــووه ويســكنوا اضطــراب نفســه حيــن يقاســي اآللم، كمــا 
يرثــوا  أن  العتيديــن  ألجــل  للخدمــة  مرســلة  خادمــة  أرواحــا  يكونــوا  أن  عليهــم  كان 
الخــاص )عبرانييــن 1: 14(. ول بــد لهــم أن يحرســوا أبنــاء النعمــة مــن قــوة المائكــة 

األشــرار ومــن الظلمــة التــي ينشــرها الشــيطان حولهــم.
حزنــا  قلوبهــم  تمتلــئ  وإذللــه  ســيدهم  آلم  يشــاهدون  حيــن  المائكــة  إن 
ويتملكهــم الغضــب ويتمنــون لــو يســمح لهــم أن ينقــذوه مــن أيــدي قاتليــه. ولكنــه 
غيــر مســموح لهــم أن يتدخلــوا ليمنعــوا وقــوع شــيء ممــا يرونــه. فــإن هــذا كلــه جــزء 
مــن تدبيــر الفــداء، إن المســيح ينبغــي لــه أن يتحمــل الزدراء واإلهانــة مــن األشــرار، 

وقــد ارتضــى هــو نفســه بذلــك كلــه حيــن صــار فــادي البشــر.
لــه  الــذي  بموتــه ســيفتدي كثيريــن، وســيبيد ذاك  أنــه  المســيح لمائكتــه  أكــد 
وســيرثه  بعصيانــه،  اإلنســان  أضاعــه  الــذي  الملــك  وسيســترجع  المــوت،  ســلطان 
المفديــون مــع ســيدهم ويســكنون هنــاك إلــى األبــد، ولــن تعــود الخطيــة والخطــاة بعــد 
يعكــرون صفــاء الســماء أو يزعجــون ســام األرض، ألن الخطيــة والخطــاة ســيمحون 
إلــى األبــد ، وقــد أمــر المســيح الجنــد الســماويين أن يكونــوا علــى وفــاق مــع التدبيــر 

الــذي قبلــه اآلب، وأن يفرحــوا ألنــه بموتــه ســيتصالح اإلنســان الخاطــئ مــع هللا.
حينئــذ مــألت أرجــاء الســماء أفــراح ل يمكــن وصفهــا. إن مجــد وســعادة العالــم 
العلويــة رن  األرجــاء  وفــي كل  الحيــاة وموتــه،  رئيــس  آلم  فاقــت حتــى  الُمْفتَــَدى 
صــوت ذلــك اللحــن وتلــك األغنيــة التــي كانــت ستســمع أنغامهــا فــوق تــال بيــت 
ــاَُم، َوِبالنَّــاِس الَْمَســرَُّة «  لحــم — » الَْمْجــُد  ِهلِل ِفــي األََعالِــي، َوَعلَــى األَرِْض السَّ
)لوقــا 2: 14(. وبنغمــة فــرح أعمــق ممــا حــدث عنــد الخليقــة الجديــدة » تَرَنََّمــْت 

بْــِح َمًعــا، َوَهتَــَف َجِميــُع بَِنــي هللِا « )أيــوب 38: 7(. كََواكِــُب الصُّ
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إن أول إشــارة إلــى الفــداء قــد أبلغــت اإلنســان فــي حكــم هللا الــذي أوقعــه علــى 
ــَن الَْمــْرأَِة ،  الشــيطان فــي الجنــة. فلقــد أعلــن هللا قائــاً: » َوأََضــُع َعــَداَوًة بَيَْنــِك َوبَيْ
َوبَيْــَن نَْســلِِك َونَْســلَِها. ُهــَو يَْســَحُق رَأَْســِك، َوأَنْــِت تَْســَحِقيَن َعِقبَــُه « )تكويــن 3: 
15(. فهــذا القــول الــذي نطــق بــه هللا فــي مســامع أبوينــا األوليــن كان بمثابــة وعــد 
بالنســبة لهمــا. فــإذ أنبــأ بقيــام حــرب بيــن اإلنســان والشــيطان أعلــن أن قــوة ذلــك 
أمــام الديــان  الخصــم العظيــم ستســحق نهائيــا. لقــد وقــف آدم وحــواء كمذنبيــن 
العــادل، منتظريــن الحكــم الــذي أوجبــه عليهمــا تحديهمــا، ولكــن قبلمــا حكــم عليهمــا 
بحيــاة كلهــا كــد وعنــاء وحــزن وشــقاء، وقبلمــا حكــم عليهمــا بأنهمــا ســيعودان إلــى 
التــراب أصغيــا إلــى هــذا الوعــد الــذي أنعــش قلبيهمــا بالرجــاء. فمــع أنهمــا ل بــد 
مــن أن يقاســيا مــن قــوة عدوهمــا الجبــار فقــد كانــا يتطلعــان إلــى النصــرة النهائيــة.

وحيــن ســمع الشــيطان أنــه ســتقوم عــداوة بينــه وبيــن المــرأة وبيــن نســله ونســلها 
أيقــن أن عملــه فــي إفســاد الجنــس البشــري ســيتعطل ويتوقــف، إذ أن اإلنســان، 
بوســيلة أو بأخــرى، ســيكون قــادرا علــى مقاومــة ســلطانه. ولكــن حيــن أعلــن تدبيــر 
الخــاص كامــا فــرح الشــيطان وجنــوده لكونــه، إذ تســبب فــي ســقوط اإلنســان، 
أمكنــه أن ينــزل ابــن هللا مــن مرتبتــه ومقامــه العظيــم، وأعلــن أن خطتــه، حتــى ذلــك 
الحيــن، قــد نجحــت فــي األرض، وأن ابــن هللا حيــن يتخــذ طبيعــة بشــرية قــد ينهــزم 

هــو أيضــا، وهكــذا لــن يتــم فــداء الجنــس الســاقط.
الــذي رســم  وقــد أعلــن مائكــة الســماء ألبوينــا األوليــن بوضــوح أكثــر التدبيــر 
لخــاص البشــرية. وأكــدوا آلدم وشــريكته أنــه بالرغــم مــن خطيتهمــا العظيمــة فالــرب 
لــن يتخلــى عنهمــا تــاركا إياهمــا لســلطان الشــيطان، ألنــه قــد تطــوع ابــن هللا ألن يكفــر 
عــن معصيتهمــا ببــذل حياتــه، وأنــه أعطيــت لهمــا فتــرة امتحــان، وبالتوبــة واإليمــان 

بالمســيح يمكنهمــا أن يكونــا ثانيــة مــن أولد هللا.
القداســة  صفــة  وحــواء  آلدم  كشــفت  عصيانهمــا  أوجبهــا  التــي  الذبيحــة  إن 
التــي لشــريعة هللا وقــد رأيــا، كمــا لــم يريــا مــن قبــل، جــرم الخطيــة ونتائجهــا الرهيبــة، 
وفــي حــزن وانســحاق طلبــا أل يقــع القصــاص علــى ذك الــذي كانــت محبتــه نبــع 

أفراحهمــا بــل أن يقــع بالحــري عليهمــا وعلــى نســلهما.
وقــد قيــل لهمــا أنــه حيــث أن شــريعة الــرب هــي أســاس حكمــه فــي الســماء كمــا 
علــى األرض، فحتــى حيــاة مــاك ل يمكــن قبولهــا ذبيحــة عــن التعــدي عليهــا. ول 
يمكــن تغييــر أو إلغــاء جــزء ولــو صغيــر مــن تلــك الشــريعة ليناســب اإلنســان فــي 
حالتــه بعــد الســقوط، ولكــن ابــن هللا الــذي خلــق اإلنســان يمكنــه أن يصنــع كفــارة 
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عنــه، فكمــا أن معصيــة آدم قــد جلبــت الشــقاء والمــوت، فكذلــك ذبيحــة المســيح 
ســتأتي بالحيــاة والخلــود.

وليــس اإلنســان وحــده هــو الــذي وقــع تحــت ســلطان الشــرير، ولكــن حتــى األرض 
أيضــا بســبب الخطيــة خضعــت لســلطانه، وكان لبــد أن تــرد بالفــداء. إن آدم بعدمــا 
خلــق أقيــم ســيدا علــى األرض، ولكنــه إذ انهــزم أمــام التجربــة صــار تحــت ســلطان 
الشــيطان، » ألَنَّ َمــا انَْغلَــَب ِمْنــُه أََحــٌد، فَُهــَو لَــُه ُمْســتَْعبٌَد أَيًْضــا « )2بطــرس 2: 19(. 
وبعدما صار اإلنســان أســيرا للشــيطان انتقلت الســيادة منه إلى آســره، وهكذا صار 
ْهــِر « )2 كورنثــوس 4: 4(. لقــد اغتصــب الســلطان الــذي  الشــيطان » إِلــُه هــَذا الدَّ
كان قــد أعطــي آلدم علــى األرض، ولكــن المســيح إذ حمــل قصــاص الخطيــة بذبيحتــه 
فهــو ل يفتــدي اإلنســان فقــط بــل ســيعيد إليــه ســلطانه الــذي قــد أضاعــه، فــكل مــا 
خســرناه فــي آدم األول سنســترجعه فــي آدم الثانــي. يقــول ميخــا النبــي: » َوأَنْــَت يَــا 
بـُـرَْج الَْقِطيــعِ، أَكََمــَة ِبْنــِت ِصْهيَــْوَن إِلَيْــِك يَأْتـِـي. َويَِجــيُء الُْحْكــُم األَوَُّل « )ميخــا 4: 8(. 
وبولس الرســول يشــير إلى المســتقبل إلى » ِفَداِء الُْمْقتََنى « )أفســس 1: 14(. لقد 
خلق هللا األرض لتكون مسكنا للخائق المقدسة السعيدة. إن الرب هو » ُمَصوُِّر 
ــَكِن َصوَّرََهــا « )إشــعياء 45:  األَرِْض َوَصانُِعَهــا. ُهــَو قَرَّرََهــا. لَــْم يَْخلُْقَهــا بَاِطــاً. لِلسَّ
18(. وســيتم ذلــك القصــد حينمــا تصبــح األرض مســكن المفدييــن األبــدي بعدمــا 
يُقــوَن يَرِثـُـوَن األَرَْض َويَْســُكُنونََها إِلـَـى  دِّ تتحــرر، بقــوة هللا ، مــن الخطيــة والحــزن: » الصِّ
األَبَــِد « )مزمــور 37: 29(. » َولَ تَُكــوُن لَْعَنــٌة َمــا ِفــي َمــا بَْعــُد. َوَعــرُْش هللِا َوالَْخــرُوِف 

يَُكــوُن ِفيَهــا، َوَعِبيــُدُه يَْخِدُمونَــُه « )رؤ يــا 22: 3(.
لقــد تمتــع آدم وهــو فــي حــال الطهــارة باتصــال مباشــر بجابلــه، ولكــن الخطيــة 
فصلــت بيــن هللا واإلنســان. إل أن كفــارة المســيح أقامــت جســرا علــى تلــك الهــوة، 
كان  األرض.  إلــى  الســماء  مــن  والخــاص  البركــة  إيصــال  الممكــن  مــن  وجعلــت 
اإلنســان ل يــزال محظــورا عليــه الدنــو المباشــر مــن خالقــه، ولكــن هللا أراد أن يتصــل 

بــه عــن طريــق المســيح والمائكــة.
الــذي  الوقــت  منــذ  البشــرية  تاريــخ  فــي  هامــة  حــوادث  آلدم  أعلنــت  وهكــذا 
فيــه نطــق هللا بحكمــه فــي الجنــة إلــى الطوفــان، ثــم إلــى مجــيء ابــن هللا أول مــرة. 
وقيــل لــه إنــه مــع كــون ذبيحــة المســيح ذات قيمــة عظيمــة كافيــة لتخليــص العالــم 
كلــه فــإن كثيريــن ســيفضلون حيــاة الخطيــة علــى حيــاة التوبــة والطاعــة. وســتزيد 
الجرائــم فــي األجيــال المتعاقبــة، وستســتقر لعنــة الخطيــة بأكثــر قــوة وقســوة علــى 
الجنــس البشــري، وعلــى البهائــم واألرض، وســتقصر أيــام حيــاة اإلنســان بســبب 
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الخطيــة التــي ســيختارها، وســيصيب جســمه التشــويه والضعــف، كمــا ســتضعف 
قــواه األدبيــة والذهنيــة، وقوتــه علــى الحتمــال، حتــى تمتلــئ األرض مــن كل ألــوان 
الحقائــق  يقــّدروا  لــن  والشــهوات  النهــم  فــي  النــاس  انغمــاس  وبســبب  الشــقاء 
العظيمــة الخاصــة بتدبيــر الفــداء، ومــع ذلــك فالمســيح لكونــه أمينــا وحريصــا علــى 
إتمــام القصــد الــذي ألجلــه تــرك الســماء ســيظل علــى اهتمامــه بالنــاس وســيواصل 
سيســدد  وهــو  فيــه.  ونقائصهــم  ضعفاتهــم  ويخفــوا  إليــه  يأتــوا  ألن  إياهــم  دعوتــه 
احتياجــات كل مــن يأتــون إليــه باإليمــان. والذيــن يحفظــون معرفــة هللا ويظلــون غيــر 

ملطخيــن بالخطيــة فــي وســط تيــار اإلثــم الجــارف ســيكونون قليلــي العــدد.
وقــد رســم هللا نظــام الذبائــح الكفاريــة لتكــون مذكــرا دائمــا لإلنســان واعترافــا منــه 
بتوبتــه عــن خطيتــه وبإيمانــه بالفــادي الموعــود بــه، وكان القصــد مــن تلــك الذبائــح 
ترســيخ هــذا الحــق فــي عقــول النــاس الســاقطين وقلوبهــم، وهــو أن الخطيــة هــي علــة 
المــوت. وقــد أحــس آدم بألــم وحــزن بالغيــن عندمــا قدمــت أول ذبيحــة، إذ كان ل بــد 
ليده من أن ترتفع لتنتزع الحياة التي ل يعطيها غير هللا. كانت تلك أول مرة شاهد 
فيهــا المــوت، وعــرف أنــه لــو ظــل مطيعــا هلل لمــا مــات إنســان أو حيــوان، وعندمــا ذبــح 
أول ذبيحة ارتجت نفسه عندما برق في ذهنه هذا الخاطر وهو أن خطيته ل بد أن 
تســفك دم حمــل هللا الــذي بــا عيــب. وهــذا المنظــر جعلــه يحــس إحساســا أوضــح 
وأعمق بهول معصيته التي ل يمكن أن يكفر عنها غير موت ابن هللا الحبيب. وقد 
ملكتــه الدهشــة وهــو يتأمــل فــي صــاح هللا غيــر المحــدود الــذي يقــدم هــذه الفديــة 
الفادحــة الكلفــة لكــي يخلــص األثمــة، ولمــع فــي ســماء حياتــه نــور الرجــاء الــذي بــدد 

غياهــب المســتقبل المظلــم المرعــب وخفــف مــن وحشــته وكآبتــه.
غيــر أن تدبيــر الفــداء كان لــه غــرض أوســع وأعمــق مــن خــاص اإلنســان. لــم يكــن 
هــذا هــو القصــد الوحيــد الــذي ألجلــه أتــى المســيح إلــى األرض، لــم يكــن القصــد 
الوحيــد هــو مجــرد أن ينظــر ســكان كوكــب األرض الصغيــر هــذا إلــى شــريعة هللا 
بعيــن العتبــار كمــا ينبغــي، ولكــن القصــد كان تبريــر وتزكيــة صفــات هللا فــي أعيــن 
ســكان الكــون كلهــم. وألجــل هــذه الغايــة مــن ذبيحتــه العظيمــة — أي تأثيرهــا فــي 
عقــول الكائنــات العاقلــة فــي كل العوالــم كمــا فــي اإلنســان، كان المخلــص ينظــر 
إلــى األمــام حيــن قــال قبــل صلبــه: » اآَلَن َديُْنونـَـُة هــَذا الَْعالـَـِم. اآَلَن يُطـْـَرُح رَئِيــُس هــَذا 
الَْعالَِم َخارًِجا. َوأَنَا إِِن ارْتََفْعُت َعِن األَرِْض أَْجِذُب إِلَيَّ الَْجِميَع « )يوحنا 12: 31، 
32(. إن عمــل المســيح فــي كونــه مــات ألجــل خــاص اإلنســان ليــس فقــط يســهل 
طريــق وصــول النــاس إلــى الســماء، بــل يبــرر هللا أمــام ســكان الكــون جميعــا، يبــرر 
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هللا وابنــه فــي كيفيــة معاملتهمــا لعصيــان الشــيطان، ثــم أن مــوت المســيح يثبــت 
دوام شــريعة هللا ويكشــف عــن طبيعــة الخطيــة وعواقبهــا.

لقــد كان النــزاع مــن البــدء حــول شــريعة هللا. فلقــد حــاول الشــيطان أن يبرهــن 
أن هللا ظالــم، وأن شــريعته مخطئــة، وأنــه ينبغــي تغييرهــا ألجــل خيــر الكــون. وفــي 
مهاجمتــه للشــريعة كان يرمــي إلــى هــدم ســلطان واضعهــا. وفــي هــذا النــزاع لبــد 
مــن البــت فيمــا إذا كانــت شــريعة هللا ناقصــة وعرضــة للتغييــر أم كاملــة ل تتغيــر.

ولمــا  لــه،  مملكــة  العالــم  علــى جعــل  عــول  الســماء  مــن  الشــيطان  طــرد  ولمــا 
جــرب آدم وحــواء وانتصــر عليهمــا ظــن أنــه قــد ملــك زمــام العالــم قائــاً: » إنهــم 
قــد اختارونــي ملــكا عليهــم «. وقــد ادعــى أنــه ل يمكــن أن يمنــح الغفــران للخاطــئ، 
ولذلــك فــكل الجنــس البشــري صــاروا رعايــاه الشــرعيين، وصــار العالــم ملــكا لــه. 
ولكــن هللا بــذل ابنــه الحبيــب المســاوي لــه، ليتحمــل قصــاص العصيــان، وبذلــك 
أعــد طريقــة بهــا يســتعيد اإلنســان رضــا هللا فيعــاد إلــى بيتــه فــي جنــة عــدن. وقــد 
أخــذ المســيح علــى نفســه أمــر فــداء اإلنســان وتحريــر العالــم مــن قبضــة الشــيطان. 
وذلــك النــزاع الــذي بــدا فــي الســماء كان ل بــد أن يتقــرر فــي نفــس العالــم ونفــس 

الميــدان الــذي ادعــى الشــيطان أنــه ملكــه.
والذي أدهش الكون كله أن المسيح وضع نفسه لكي يخلص اإلنسان الساقط، 
فكــون ذاك الــذي ســار مــن نجــم إلــى آخــر ومــن عالــم إلــى آخــر وهــو مشــرف علــى الــكل 
وبعنايتــه يســد أعــواز كل خائقــه فــي الكــون الواســع — كونــه يرتضــي التخلــي عــن 
مجــده واتخــاذ الطبيعــة البشــرية — كان هــذا ســرا تاقــت عقــول األبــرار فــي العوالــم 
األخــرى أن تتفهمــه وتســبر غــوره. وحيــن أتــى المســيح إلــى عالمنــا فــي صــورة إنســان 
اهتــم الجميــع أعظــم اهتمــام فــي تأثــر خطواتــه وهــو يســير خطــوة فخطــوة فــي الطريــق 
المخضــب بالــدم مــن المــذود إلــى جلجثــة. وقــد لحظــت الســماء كل إهانــة وكل 
ســخرية وقعــت عليــه، وعرفــت أن ذاك كلــه بتحريــض مــن الشــيطان، ولحظــوا أيضــا 
عمــل القــوات المضــادة يتقــدم، فــكان الشــيطان يضغــط بالظلمــة واألحــزان واآللم 
علــى الجنــس البشــري، بينمــا كان المســيح يعمــل عكــس هــذا، وكذلــك لحظــوا 
المعركــة بيــن النــور والظلمــة حيــن حمــي وطيســها. وحيــن صــرخ المســيح وهــو يعانــي 
ســكرات المــوت قائــاً: » قـَـْد أُكِْمــَل « ) يوحنــا 19: 30( ارتفعــت هتافــات النتصــار 
مــن كل العوالــم ومــن الســماء نفســها. وذلــك النضــال الــذي طــال أمــده فــي هــذا 
العالــم تقــرر اآلن مصيــره، وانتصــر المســيح، الــذي موتــه أعلــن مــا إذا كان فــي قلــب 
اآلب والبن محبة لإلنسان كافية تدفعهما إلى إنكار الذات والتضحية. وقد كشف 
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الشــيطان عــن أخاقــه علــى حقيقتهــا، فتبرهــن أنــه كــذاب وقاتــل، وظهــر أن نفــس 
الــروح التــي كان قــد ســيطر بهــا علــى بنــي اإلنســان الذيــن كانــوا تحــت ســلطانه كان 
سيظهرها لو سمح له بأن يسيطر على الكائنات السماوية. فبصوت واحد اتحدت 

المســكونة المخلصــة هلل فــي تمجيــد سياســته اإللهيــة.
لــو أمكــن تغييــر الشــريعة ألمكــن خــاص اإلنســان بــدون ذبيحــة المســيح، ولكــن 
حقيقــة كونــه لزمــا جــدا أن يبــذل المســيح حياتــه ألجــل الجنــس الســاقط تبرهــن 
علــى أن شــريعة هللا ل يمكــن أن تعفــي الخاطــئ مــن مســؤولية حفظهــا. ولقــد أعلــن 
أن أجــرة الخطيــة هــي مــوت، فحيــن مــات المســيح أصبــح هــاك الشــيطان أمــرا 
مؤكــدا، ولكــن لــو أن النامــوس أبطــل عنــد الصليــب، كمــا يدعــي كثيــرون، إذا فــآلم 
ابــن هللا الحبيــب وموتــه إنمــا كان القصــد مــن احتمالــه إياهــا إعطــاء الشــيطان مــا 
طلبــه، وأن ســلطان الشــر قــد انتصــر، وثبتــت كل اتهاماتــه هلل فــي حكمــه. إن نفــس 
للعقــل  قويــة  هــي حجــة  اإلنســان  المســيح حمــل قصــاص عصيــان  كــون  حقيقــة 
البشــري بأن الشــريعة لم ولن تتغير، وأن هللا بار ورحيم ومنكر لنفســه، وأن العدل 

والرحمــة غيــر المحدوديــن يتاقيــان ويتحــدان فــي سياســته وحكمــه. 
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5
امتحان قايين 

وهابيل
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 4: 15-1(.

كان هنالك اختاف بيّن وفرق عظيم بين صفات كل من قايين وهابيل ابني آدم، 
فــروح هابيــل كانــت روح اإلخــاص والوفــاء هلل. لقــد رأى العــدل والرحمــة فــي معاملــة 
الخالق للجنس البشري الساقط، وبكل شكر قبل رجاء الفداء. أما قايين فقد راعى 
في نفسه أحاسيس التمرد، وتذمر على هللا لكونه قد لعن األرض والجنس البشري 
بســبب خطيــة آدم، وســمح لعقلــه أن يســير فــي نفــس التجــاه الــذي أدى إلــى ســقوط 

الشيطان، أي الرغبة في تعظيم النفس والشك في عدالة هللا وسلطانه.
امتُِحــن هــذان األخــوان كمــا امتحــن آدم مــن قبــل، ليبرهنــا هــل كانــا ســيؤمنان 
بكلمــة هللا ويطيعانهــا. كانــا عارفيــن بمــا قــد أعــده هللا لخــاص اإلنســان، وفهمــا 
نظــام الذبائــح الــذي قــد رســمه هللا، وعرفــا أنــه بهــذه الذبائــح كان يجــب أن يعبــرا عــن 
إيمانهمــا بالمخلــص الــذي كانــت تلــك الذبائــح ترمــز إليــه، وأن يعترفــا فــي الوقــت 
نفســه باعتمادهمــا الكلــي عليــه ألجــل الغفــران، كمــا عرفــا أنهمــا، بقبولهمــا لتدبيــر 
هللا في فدائهما، كانا يقدمان البرهان على طاعتهما وخضوعهما إلرادة هللا. إنه 
بــدون ســفك دم ل تحصــل مغفــرة، فــكان عليهمــا أن يعلنــا عــن إيمانهمــا بالمســيح 

71



52  |  اآلباء واألنبياء

وبدمــه كالكفــارة الموعــود بهــا، بتقديمهمــا مــن أبــكار الغنــم ذبائــح هلل. وفضــا عــن 
ذلــك كان ينبغــي لهمــا أن يقدمــا مــن باكــورات أثمــار األرض تقدمــة شــكر.

بنــى كل مــن األخويــن مذبحــا مشــابها لمذبــح اآلخــر، وقــدم كل منهمــا تقدمــة، 
َهاِبيــَل  إِلَــى  الــرَّبُّ  الــرب، » فََنظَــَر  امتثــالً ألمــر  القطيــع  مــن  ذبيحــة  فقــدم هابيــل 
َوقُْربَانِــِه « )انظــر تكويــن 4: 1-15(. ونزلــت نــار مــن الســماء وأكلــت الذبيحــة. أمــا 
قاييــن الــذي اســتخف بأمــر هللا المباشــر القاطــع فقــد قــدم قربانــا مــن األثمــار، ولــم 
تظهــر عامــة مــن الســماء علــى أن قربانــه قــد قبــل. توســل هابيــل إلــى قاييــن أخيــه 
ليتقــدم إلــى هللا بالطريقــة التــي رســمها هللا، ولكــن توســاته زادت مــن إصــرار قاييــن 
علــى عمــل مــا يريــده هــو. وحيــث أنــه هــو األخ األكبــر فقــد شــعر بأنــه أرفــع مــن أن 

يقبــل نصحــا مــن أخيــه األصغــر، فاحتقــر مشــورته. 
مثــل قاييــن أمــام هللا بــروح التذمــر واإللحــاد فــي قلبــه فيمــا يختــص بالذبيحــة 
الموعــود بهــا وضــرورة تقديــم الذبائــح الكفاريــة. ولــم تكــن تقدمتــه لتعبــر عــن توبتــه 
عــن الخطيــة، وشــعر كمــا يشــعر كثيــرون اليــوم أن اتبــاع التدبيــر الــذي قــد رســمه 
هللا هــو اعتــراف بالضعــف، إذ أن ذلــك يتطلــب وضــع ثقتــه الكاملــة للخــاص فــي 
كفــارة المخلــص الموعــود بــه. لقــد اختــار طريــق العتمــاد علــى النفــس، فهــو يريــد 
بتقدمتــه،  دمــه  ويمــزج  بخــروف  يأتــي  أن  يــرد  لــم  الشــخصي.  باســتحقاقه  التقــدم 
ولكنــه ســيقدم أثمــاره التــي هــي ثمــرة تعبــه. فقــدم قربانــه علــى أنــه معــروف أســداه 
إلــى هللا، وأراد أن يحصــل بواســطته علــى رضــى هللا واستحســانه. لقــد أطــاع قاييــن 
هللا فــي بنــاء مذبــح وفــي تقديــم قربانــه، إل أنــه قــدم طاعــة ناقصــة مبتــورة، إذ أغفــل 

الجــزء الجوهــري، أل وهــو اعترافــه بالحاجــة إلــى فــاٍد.
كانــا  متســاويين،  الدينيــة  والتعاليــم  المولــد  حيــث  مــن  األخــوان  ذانــك  كان 
كاهمــا خاطئيــن، كمــا اعترفــا كاهمــا بحــق هللا فــي التوقيــر والعبــادة، ولــو حكمنــا 
حســب الظاهــر لقلنــا أن ديانتهمــا كانــت واحــدة إلــى حــد مــا ، ولكــن فيمــا خــا 

ذلــك كان الفــرق بينهمــا شاســعا .
َم َهاِبيــُل ِهلِل َذِبيَحــًة أَفَْضــَل ِمــْن قَاِييــَن « )عبرانييــن 11: 4( لقــد  » ِباإِليَمــاِن قَــدَّ
فهــم هابيــل مبــدأ الفــداء العظيــم، رأى نفســه خاطئــا ورأى الخطيــة التــي قصاصهــا 
المــوت حائــا بينــه وبيــن الشــركة مــع هللا، فأتــى بذبيحتــه، وبذلــك اعتــرف بحقــوق 
علــى  وقلبــه  نظــره  المســفوك جعــل  الــدم  وعــن طريــق  انتهكــت.  التــي  الشــريعة 
الذبيحــة العتيــدة — أي المســيح المائــت علــى صليــب جلجثــة، وإذ اتــكل علــى 

الكفــارة التــي ستقدم ُشــهد لــه بأنــه بــار، وقبــل هللا قربانــه.
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كهابيــل  وقبولهــا،  الحقائــق  هــذه  لتعلــم  نفســها  الفرصــة  قاييــن  لــدى  كانــت 
تمامــا. لــم يكــن ضحيــة لغــرض اســتبدادي، فلــم يُختــر أحــد األخويــن ليُقبــل أمــام 
هللا، واآلخــر يرفــض، ولكــن هابيــل اختــار اإليمــان والطاعــة، أمــا قاييــن فاختــار عــدم 

اإليمــان والعصيــان. هــذا هــو الســر فــي األمــر.
إن قاييــن وهابيــل يمثــان فريقيــن مــن النــاس ســيبقيان فــي العالــم إلــى انقضــاء 
الدهــر. أحــد هذيــن الفريقيــن ينتفــع بالذبيحــة المعينــة للخطيــة، أمــا الفريــق اآلخــر 
فيخاطــر معتمــدا علــى اســتحقاقه، مثــل هــذه الذبيحــة ل نصيــب ألصحابهــا فــي 
هللا  رضــى  لهــم  تضمــن  أن  يمكنهــا  ل  فهــي  ولذلــك  اإللهــي،  الشــفيع  اســتحقاق 
عنهــم. إن تعدياتنــا ل يمكــن أن تُغفــر إل باســتحقاقات يســوع وحــده، أمــا الذيــن 
يشــعرون بحاجتهــم إلــى دم المســيح، الذيــن يظنــون أنهــم بــدون نعمــة هللا يمكنهــم 
بأعمالهــم أن يظفــروا برضــاه — هــؤلء يرتكبــون الغلطــة نفســها التــي ارتكبهــا قاييــن، 
فــإذا لــم يقبلــوا الــدم المطهِّــر فهــم ول شــك واقعــون تحــت الدينونــة، إذ ليــس مــن 

تدبيــر آخــر بــه يتحــررون مــن عبوديــة الخطيــة.
إن فريــق العابديــن الذيــن يتبعــون مثــال قاييــن يمثلــون األكثريــة العظمــى فــي 
أن  أي   — نفســه  المبــدأ  علــى  مبنيــة  تقريبــا  الكاذبــة  الديانــات  كل  ألن  العالــم، 
اإلنســان يمكنــه أن يعتمــد علــى جهــوده الذاتيــة ألجــل الخــاص. بعضهــم يعتقــدون 
أن الجنس البشري بحاجة ل إلى الخاص بل إلى التطور، أي أن الجنس البشري 
يمكنــه أن يهــذب نفســه ويرفــع مــن شــأن نفســه ويجــدد نفســه، كمــا ظــن قاييــن أنــه 
يمكنــه أن يظفــر برضــى هللا بتقدمــة خاليــة مــن دم الذبيحــة، هكــذا ينتظــر هــؤلء 
أن يســموا بالبشــرية إلــى المســتوى اإللهــي دون العتمــاد علــى الكفــارة. إن تاريــخ 
قاييــن يرينــا النتيجــة المحتومــة. فهــو يرينــا مــا يصيــر إليــه اإلنســان بــدون المســيح. 
إن البشــرية ل قــوة لهــا علــى تجديــد ذاتهــا، وهــي ل تتجــه إلــى األعلــى، إلــى األمــور 
اإللهيــة، بــل إلــى األســفل حيــث األمــور الشــيطانية. إن المســيح هــو رجاؤنــا الوحيــد: 
ــَماِء، قـَـْد أُْعِطــَي بَيْــَن  » َولَيْــَس ِبأََحــٍد َغيْــرِِه الَْخــاَُص. ألَْن لَيْــَس اْســٌم آَخــُر تَْحــَت السَّ

النَّــاِس، ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن نَْخلُــَص« )أعمــال الرســل 4: 12(.
واإليمــان الحقيقــي الــذي يعتمــد بكليتــه علــى المســيح يظهــر فــي الطاعــة لــكل 
الطاعــة  حــول  يحتــدم  العظيــم  والنــزاع  اليــوم  إلــى  آدم  أيــام  فمنــذ  مطاليــب هللا، 
لشــريعة هللا، وفــي كل عصــر وجــد قــوم ادعــوا أن لهــم الحــق فــي الحصــول علــى 
رضــى هللا حتــى مــع كونهــم قــد ازدروا بعــض وصايــاه ولــم يحفظوهــا، ولكــن الكتــاب 
يعلــن أنــه » ِباألَْعَمــاِل أُكِْمــَل اإِليَمــاُن « وأن اإليمــان بــدون أعمــال الطاعــة » َميِّــٌت « 
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فَُهــَو  َوَصايَــاُه،  يَْحَفــُظ  َوُهــَو لَ  َعرَفْتُــُه«  قَــاَل: »قَــْد  )يعقــوب 2: 17، 22(. » َمــْن 
كَاِذٌب َولَيْــَس الَْحــقُّ ِفيــِه « )1 يوحنــا 2: 4(.

لمــا رأى قاييــن أن قربانــه قــد رُفــض ثــار علــى هللا وعلــى هابيــل، اغتــاظ مــن 
هللا الــذي لــم يقبــل بديــا مــن صنــع اإلنســان عوضــا عــن الذبيحــة المعينــة مــن هللا، 
واغتــاظ مــن أخيــه الــذي اختــار الطاعــة هلل بــدل مــن الشــتراك مــع أخيــه فــي التمــرد 
علــى الــرب. وبالرغــم مــن اســتهانة قاييــن بأمــر الــرب، فــاهلل لــم يتركــه لنفســه، بــل 
الــرَّبُّ  الــذي برهــن علــى كونــه شــاذا » فََقــاَل  مــع ذلــك اإلنســان  ليتحاجــج  تنــازل 
لَِقاِييــَن: ›لَِمــاَذا اْغتَظْــَت ؟ َولَِمــاَذا َســَقَط َوْجُهــَك ؟‹ « وقــد أرســل إليــه علــى يــد 
ــْم تُْحِســْن  ــٌع )أل تُقبــل ؟( َوإِْن لَ ــاَ رَفْ مــاك هــذا اإلنــذار اإللهــي: » إِْن أَْحَســْنَت أَفَ
فَِعْنــَد الْبَــاِب َخِطيَّــٌة َراِبَضــٌة «. كان حــق الختيــار متــروكا لقاييــن نفســه، فــإن هــو 
فســيتمتع  هللا  مطاليــب  وتمــم  بــه  الموعــود  المخلــص  اســتحقاقات  علــى  اتــكل 
أو  التذمــر  فــي  لــه  حــق  فــا  اإليمــان  وعــدم  العصيــان  علــى  أصــر  إذا  أمــا  برضــاه، 

الشــكوى مــن أن هللا قــد رذلــه.
ولكــن بــدل مــن أن يعتــرف قاييــن بخطيتــه اســتمر يشــكو مــن ظلــم هللا، ومــأل 
الشــيطان صــدره بالحســد والكراهيــة ألخيــه هابيــل، فوبــخ أخــاه بغضــب وحــاول 
أن يشــتبك معــه فــي جــدال حــول معامــات هللا لهمــا، فبــدون خــوف، بــل بــكل 
ثبــات ووداعــة دافــع  هابيــل عــن عدالــة هللا وصاحــه، وأبــان لقاييــن غلطتــه، وحــاول 
إقناعــه بــأن الخطــأ فيــه هــو، ووجــه التفاتــه إلــى شــفقة هللا الظاهــرة فــي اإلبقــاء علــى 
حيــاة أبويهمــا مــع أنــه كان يمكنــه أن يقاصصهمــا بالمــوت المباغــت، وقــال لــه إن 
هللا قــد أحــب أبويهمــا وإل مــا كان قــد بــذل ابنــه البــار القــدوس ليحتمــل قصــاص 
معصيتهمــا الــذي أوجبــاه علــى نفســيهما. كل هــذا زاد مــن اشــتعال نــار الغضــب 
فــي صــدر قاييــن الــذي أنبــأه عقلــه وضميــره أن هابيــل كان علــى صــواب، ولكنــه كان 
ثائــرا ومغتاظــا ألن أخــاه هابيــل الــذي كان يجــب أن يعمــل بمشــورته يخالفــه فــي 

الــرأي اآلن، ول يوافقــه علــى التمــرد، ففــي جنــون غضبــه ذبــح أخــاه.
ــُه  إن قاييــن أبغــض أخــاه وقتلــه ل لظلــم وقــع مــن هابيــل عليــه بــل » ألَنَّ أَْعَمالَ
يرًَة، َوأَْعَمــاَل أَِخيــِه بَــارٌَّة « )1 يوحنــا 3: 12(. وهكــذا فــي كل العصــور  كَانَــْت ِشــرِّ
نجــد أن األشــرار قــد أبغضــوا الذيــن هــم أفضــل منهــم. إن حيــاة الطاعــة واإليمــان 
غيــر المنحــرف التــي عاشــها هابيــل كانــت فــي نظــر قاييــن توبيخــا دائمــا لــه » كُلَّ 
ــوِر لِئَــاَّ تَُوبَّــَخ أَْعَمالُــُه « )يوحنــا  ــوَر، َوَل يَأْتِــي إِلَــى النُّ ــيِّآِت يُبِْغــُض النُّ َمــْن يَْعَمــُل السَّ
3: 20(. كلمــا اشــتد النــور الــذي ينعكــس مــن أخــاق عبيــد هللا األمنــاء انكشــفت 
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باألكثــر خطايــا األشــرار وظهــرت فــي شــناعتها، وازداد عزمهــم علــى إهــاك مــن 
يعكــرون ســامهم.

عــن  أعلــن  قــد  هللا  كان  التــي  العــداوة  علــى  شــاهد  أول  هابيــل  مقتــل  كان 
مــن جهــة والمســيح  وأتباعــه  الشــيطان  بيــن  المــرأة —  الحيــة ونســل  بيــن  نشــوبها 
الســيادة  للشــيطان  صــارت  اإلنســان  خطيــة  فبســبب  أخــرى،  جهــة  مــن  ورعايــاه 
عــن  نيــره  طــرح  علــى  القــوة  يمنحهــم  المســيح  ولكــن  البشــري،  الجنــس  علــى 
أعناقهــم، فكلمــا رفضــت النفــس خدمــة الخطيــة، باإليمــان بحمــل هللا، فالشــيطان 
يستشــيط غيظــا. ولقــد كذبــت حيــاة هابيــل المقدســة ادعــاء الشــيطان اســتحالة 
الشــيطان  روح  يحركــه  كان  الــذي  قاييــن  رأى  ولمــا  لشــريعة هللا.  اإلنســان  حفــظ 
أنــه ل يســتطيع إخضــاع هابيــل احتــدم غيظــه إلــى حــد جعلــه يقــوم عليــه ويقتلــه. 
وأينمــا وجــد أنــاس يقفــون فــي جانــب عدالــة شــريعة هللا ويزكونهــا يتعرضــون لنفــس 
تلــك الــروح الشــريرة. إنهــا الــروح التــي علــى مــدى أجيــال التاريــخ قــد نصبــت آلت 
المســيح، ولكــن كل قســاوة وقعــت  النيــران إلهــاك تاميــذ  اإلعــدام وأشــعلت 
علــى أي تابــع للمســيح كانــت بإيعــاز مــن الشــيطان وجنــوده لعجزهــم عــن إرغامــه 
علــى الخضــوع لهــم. هــذا هــو الهتيــاج الــذي يبــدو علــى العــدو المنهــزم. إن كل 
شــهيد مــن شــهداء يســوع مــات منتصــرا غالبــا. يقــول الرائــي: » َوُهــْم َغلَبُــوُه )الحيــة 
القديمــة المدعــو إبليــس والشــيطان( ِبــَدِم الَْخــُروِف َوِبَكلَِمــِة َشــَهاَدتِِهْم، َولَــْم يُِحبُّــوا 

ـى الَْمــْوِت « )رؤيــا 12: 11، 9(. َحيَاتَُهــْم َحتّـَ
وفــي الحــال اســتُدعي قاييــن القاتــل أمــام هللا. ليحاكــم علــى جريمتــه، » فََقــاَل 
الــرَّبُّ لَِقاِييــَن: ›أَيـْـَن َهاِبيــُل أَُخــوَك ؟‹ فََقــاَل: ›لَ أَْعلـَـُم! أََحــارٌِس أَنـَـا ألَِخــي؟‹ «. لقــد 
تمــادى قاييــن فــي خطيتــه حتــى فقــد اإلحســاس بوجــود هللا المســتمر وبعظمتــه 

وعلمــه بــكل شــيء، ولذلــك عمــد إلــى الكــذب ليســتر جريمتــه.
إِلَــيَّ  َصــاِرٌخ  أَِخيــَك  َدِم  َصــْوُت  فََعلْــَت؟  » َمــاَذا  لقاييــن:  يقــول  هللا  فعــاد 
لديــه  يعتــرف فيهــا بخطيتــه، وكان  لقــد أعطــى هللا قاييــن فرصــة  األَرِْض «.  ِمــَن 
نطــق  التــي  الكذبــة  عــرف  عــرف هــول فعلتــه، كمــا  لقــد  والتذكــر.  للتأمــل  وقــت 
بهــا ليســتر تلــك الفعلــة، ولكنــه ظــل ماضيــاً فــي تمــرده، ولهــذا فالــرب لــم يرجــئ 
النطــق بالحكــم عليــه. فذلــك الصــوت الــذي ســمع يتوســل إليــه وينــذره نســمعه 
ــاآلَن َملُْعــوٌن أَنْــَت ِمــَن األَرِْض الَِّتــي فَتََحــْت  اآلن ينطــق بهــذا القــول المرعــب: » فَ
تََهــا.  فَاَهــا لِتَْقبَــَل َدَم أَِخيــَك ِمــْن يَــِدَك. َمتَــى َعِملْــَت األَرَْض لَ تَُعــوُد تُْعِطيــَك قُوَّ

ِفــي األَرِْض «. تَُكــوُن  َوَهاِربًــا  تَائًِهــا 
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الخالــق  أبقــى  فقــد  المــوت ألجــل جرائمــه  اســتحق  قاييــن  كــون  مــن  وبالرغــم 
قلبــه  ليقســي  عــاش  قاييــن  ولكــن  للتوبــة،  فرصــة  وأعطــاه  حياتــه  علــى  الرحيــم 
وليشــجع التمــرد علــى ســلطان هللا، وليكــون فــي طليعــة ســالة قــوم خطــاة متهوريــن 
بــا آلخريــن  مرذوليــن. وهــذا المرتــد الــذي أســلم نفســه لقيــادة الشــيطان أصبــح مجرِّ
غيره، فكان مثاله وتأثيره مفســدا ألخاقهم وأخاق ذويهم بحيث فســدت األرض 

وامتــألت ظلمــا، األمــر الــذي اســتوجب إهاكهــا.
إن فــي اإلبقــاء علــى حيــاة القاتــل األول يقــدم هللا للكــون كلــه درســا خاصــا 
بالنــزاع العظيــم. إن تاريــخ قاييــن ونســله، ذلــك التاريــخ المظلــم، كان تفســيرا لمــا 
كان يمكــن أن يحــدث لــو ســمح للخاطــئ أن يحيــا إلــى األبــد حامــا فــي قلبــه عصيانــه 
شــرهم  فــي  يتمــادون  األشــرار  جعــل  واحتمالــه  هللا  صبــر  إن  هللا.  علــى  وتمــرده 
ويمعنــون فــي جرائمهــم وتحديهــم هلل فــي آثامهــم. وبعــد خمســة عشــر قرنــا مــن 
اليــوم الــذي نطــق فيــه هللا بحكمــه علــى قاييــن رأى الكــون كلــه اكتمــال تأثيــره )قاييــن( 
ومثالــه فــي الجرائــم والمفاســد التــي طغــت علــى العالــم. وقــد توضــح أن حكــم هللا 
الــذي نطــق بــه علــى الجنــس الســاقط بســبب تعديهــم شــريعة هللا كان حكمــا عــادل 
ورحيمــا. وكلمــا طــال زمــان ارتــكاب النــاس للخطيــة ازدادوا إباحيــة. إن حكــم الــرب 
الــذي قطــع مــن أرض األحيــاء تيــار اإلثــم المندلــع، وحــرر العالــم مــن تأثيــر الذيــن قــد 

تقســوا فــي عصيانهــم وتمردهــم كان بركــة ل لعنــة.
إن الشــيطان دائــب فــي العمــل، ولــه نشــاط هائــل ويســتطيع إخفــاء نفســه تحــت 
آلف األقنعة ليشوه حكم هللا وصفاته، وبخططه الواسعة النطاق والمنظمة تنظيما 
دقيقــا وبقوتــه العجيبــة، ل يــزال يعمــل ليبقــي العالــم تحــت قــوة مخاتاتــه وأكاذيبــه. 
ولكــن هللا غيــر المحــدود والكلــي الحكمــة يعــرف النهايــة مــن البدايــة، وفــي معاملتــه 
للشر كانت تدابيره بعيدة المدى وشاملة. ولم يكن غرضه األوحد هو القضاء على 
العصيــان، بــل أن  يعلــن للكــون بأســره طبيعــة التمــرد والعصيــان. لقــد كان تدبيــره هــو 
كشف وإظهار عدله ورحمته، وتزكية عدالته وحكمته تزكية كاملة في معاملته للشر.

وكان سكان العوالم األخرى القديسون يتتبعون بأعظم اهتمام سير الحوادث 
الجاريــة علــى األرض. وفــي الحالــة التــي كان العالــم عليهــا قبــل الطوفــان رأوا مثــال 
لنتائــج حكــم لوســيفر الــذي حــاول أن يفرضــه فــي الســماء برفــض ســلطان المســيح 
وطــرح شــريعة هللا جانبــا. ورأوا فــي أولئــك الخطــاة المتعظميــن المســتكبرين الذيــن 
عاشــوا قبــل الطوفــان نــوع الرعايــا الذيــن ملــك عليهــم الشــيطان. كان تصــور أفــكار 
يــوم )تكويــن 6: 5( فــكل عاطفــة وكل باعــث وكل  قلــوب النــاس شــريرا فــي كل 
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والســام  الطهــارة  مبــادئ  هللا،  مبــادئ  مــع  ونضــال  حــرب  حالــة  فــي  كان  تصــور 
والمحبــة، وكان ذلــك مثــال لانحطــاط المريــع الناجــم عــن سياســة الشــيطان فــي أن 

ياشــي مــن قلــوب النــاس ضوابــط شــريعة هللا المقدســة.
الروحيــة ســيعلن  العظمــى  الحــرب  ســير  فــي  انكشــفت  التــي  الحقائــق  وفــي 
قــد خدعهــم،  مــن  الشــيطان وكل  زيفهــا  قــد  التــي  مبــادئ حكمــه وسياســته  هللا 
وفــي النهايــة ســيعترف العالــم كلــه بعــدل هللا، ولــو بعــد فــوات الفرصــة، حيــن ل 
يمكــن إنقــاذ المتمرديــن. إن هللا يظفــر بعطــف واستحســان الكــون كلــه إذ يتقــدم 
تدبيــره خطــوة بعــد خطــوة فــي طريقــه إلــى الكمــال التــام، وهكــذا ســتكون الحــال 
حيــن يســتأصل شــأفة العصيــان نهائيــا. ســيُرى أن كل مــن قــد تركــوا شــريعة هللا 
قــد انحــازوا إلــى جانــب الشــيطان وصــاروا محاربيــن للمســيح. وحيــن يــدان رئيــس 
هــذا العالــم، ويشــاطره فــي المصيــر نفســه كل مــن انضمــوا إليــه، فــكل ســكان الكــون 
الذيــن ســيكونون شــهودا علــى ذلــك الحكــم ســيقولون: » َعاِدلـَـٌة َوَحــٌق ِهــَي طُرُقـُـَك 

يِســيَن! « )رؤيــا 15: 3(. يَــا َملِــَك الِْقدِّ
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شيث وأخنوخ

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 4: 25 إلى 6: 2(.

أُعطــي آلدم ابــن آخــر ليكــون وارثــا للوعــد اإللهــي، وارثــا للبكوريــة الروحيــة. إن 
معنــى اســم شــيث الــذي أطلــق علــى البــن هــو » ُمعيَّــن « أو » ِعــَوض « ألن أمــه 
قالــت: » هللَا قَــْد َوَضــَع لِــي نَْســاً آَخــَر ِعَوًضــا َعــْن َهاِبيــَل«. ألَنَّ قَاِييــَن كَاَن قَــْد 
قَتَلَــُه « )تكويــن 4: 25(. وكان شــيث أطــول قامــة مــن قاييــن وهابيــل وأشــد مــن 
أخويــه شــبها بأبيــه، وكان رجــا فاضــا، ســار فــي خطــوات هابيــل. أمــا فــي األمــور 
الطبيعيــة فلــم يــرث إمكانيــات أفضــل مــن قاييــن. قيــل عــن آدم حيــن ُخلِــق » َعلَــى 
ُصورَِة هللِا َخلََقُه « )تكوين 1: 27(. أما بعد الســقوط فقد قيل عن بني اإلنســان: 
ــِه « )تكويــن 5: 3(. فمــع أن آدم خلــق بــا خطيــة،  » َوَولَــَد َولَــًدا َعلَــى َشــبَِهِه كَُصورَتِ
علــى صــورة هللا، فــإن شــيث، كقاييــن، ورث طبيعــة أبويــه الســاقطة، ولكنــه هــو 
الــرب  خــدم  وبنعمــة هللا  البــر.  فــي  ودروس   الفــادي  معرفــة  علــى  أيضــا حصــل 
وأكرمــه، واجتهــد، كمــا كان يمكــن أن يفعــل هابيــل لــو عــاش، فــي رد قلــوب الخطــاة 

إلــى إكــرام الخالــق وطاعتــه.
» َولِِشــيَث أَيًْضــا ُولِــَد ابْــٌن فََدَعــا اْســَمُه أَنُــوَش. ِحيَنِئــٍذ ابْتُــِدئَ أَْن يُْدَعــى ِباْســِم 
الــرَّبِّ « )تكويــن 4: 26(. لقــد كان األمنــاء يعبــدون الــرب مــن قبــل، ولكــن إذ تكاثــر 
النــاس ظهــر الفــارق بيــن الفريقيــن بأكثــر وضــوح، فــإن فريقــا منهمــا اعترفــوا علنــا 

بولئهــم هلل، أمــا الفريــق الثانــي فاحتقــروا هللا العلــي وعصــوه.
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ولقــد حفــظ أبوانــا األولن الســبت قبــل الســقوط، إذ كان الســبت قــد أُعطــي 
لهمــا فــي جنــة عــدن. وحتــى بعــد طردهمــا مــن الجنــة ظــا يقدســانه. لقــد ذاقــا ثمــار 
العصيــان الُمــرة وتعلمــا مــا ل بــد أن يتعلمــه كل مــن يــدوس وصايــا هللا، إْن عاجــا أو 
آجــا، وهــو أن وصايــا هللا مقدســة وثابتــة، وأنــه ل بــد مــن وقــوع القصــاص علــى كل 
عصيان. ولقد حفظ السبت كل من ظلوا ثابتين على ولئهم هلل من نسل آدم، أما 
قاييــن ونســله فلــم يحفظــوا ذلــك اليــوم الــذي اســتراح هللا فيــه، بــل اختــاروا ألنفســهم 

الوقــت الــذي يحلــو لهــم للعمــل والراحــة، دون مــا اعتبــار ألمــر الــرب الواضــح.
بعدمــا ســمع قاييــن اللعنــة التــي أوقعهــا هللا عليــه، انســحب مــن بيــن عائلــة 
أبيــه. كان قــد اختــار حرفتــه عامــا فــي األرض، وبنــى مدينــة ودعاهــا باســم ابنــه 
األكبــر. لقــد خــرج مــن حضــرة الــرب، وألقــى بالوعــد باســترجاع عــدن بعيــدا عنــه 
ليبحــث عــن أماكــه وتمتعاتــه فــي األرض تحــت لعنــة الخطيــة، وهكــذا صــار رئيســا 
يختــص  وفيمــا  العالــم.  هــذا  إللــه  يتعبــدون  الذيــن  النــاس  مــن  العظيــم  للجمهــور 
باألمــور األرضيــة والنجــاح المــادي اشــتهر نســله، ولكنهــم كانــوا عديمــي الكتــراث 
هلل ومقاوميــن لمقاصــده نحــو اإلنســان. وأضــاف لمــك، الخامــس مــن قاييــن، إلــى 
جريمــة القتــل التــي كان قاييــن أول مرتكبيهــا، تعــدد الزوجــات، وفــي تعديــه وتفاخــره 
اعتــرف بــاهلل فقــط ليســتخرج مــن انتقامــه لقاييــن ضمانــاً لســامته هــو ]أي ضمانــاً 
لســامة لمــك[، أمــا هابيــل فــكان قــد عــاش عيشــة هادئــة، ســاكنا فــي خيــام أو 
مظــات. واتبــع نســل شــيث مثــال هابيــل فــي ذلــك إذ » أَقـَـرُّوا ِبأَنَُّهــْم ُغَربـَـاُء َونـُـزَلَُء « 

إذ كانــوا » يَبْتَُغــوَن َوطًَنــا أَفَْضــَل، أَْي َســَماِويًّا « )عبرانييــن 11: 13، 16(.
ظــل الفريقــان منفصليــن بعــض الوقــت، فنســل قاييــن انتشــروا مــن مســكنهم 
األول وتفرقــوا فــي الســهول والوديــان حيــث كان يعيــش نســل شــيث، فلكــي ينجــو 
نســل شــيث مــن عــدوى هــؤلء القــوم وتأثيــر أخاقهــم الشــريرة نزحــوا إلــى الجبــال 
وعاشــوا هنــاك. وقــد احتفظــوا بعبــادة هللا فــي طهارتهــا مــا دام هــذا النفصــال 
ســكان  مــع  لاندمــاج  قليــا  قليــا  يجازفــون  بــدأوا  الزمــن  بمــرور  ولكــن  قائمــا، 
الســهول حتــى، نتــج عــن هــذا الندمــاج أســوأ النتائــج، ذلــك » أَنَّ أَبَْنــاَء هللِا َرأَْوا 
بََنــاِت النــاِس أَنَُّهــّن َحَســَناٌت « )تكويــن 6: 2(. فــإذ اجتــذب جمــال بنــات قاييــن 
أنظــار أبنــاء شــيث أســخطوا هللا بســبب زواجهــم منهــن، وكثيــرون مــن عبيــد هللا 
أغوتهــم اإلغــراءات التــي كانــت أمــام أنظارهــم دائمــا لرتــكاب الخطيــة، وبذلــك 
خســروا صفــة القداســة التــي كانــت طابعهــم الخــاص. وإذ اندمجــوا بالفاســدين 
الوصيــة  مطاليــب  يراعــون  ل  وعــادوا  وأعمالهــم،  روحهــم  فــي  مثلهــم  صــاروا 
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اْختَــاُروا «  َمــا  ِمــْن كُلِّ  نَِســاًء  بــل » اتََّخــُذوا ألَنُْفِســِهْم  بهــا،  يتقيــدون  أو  الســابعة 
)تكويــن 6: 2( إن أبنــاء شــيث » َســلَُكوا طَِريــَق قَاِييــَن « )يهــوذا 11( فلقــد ركــزوا 
تفكيرهــم فــي النجــاح المــادي والتمتعــات الخاطئــة، مهمليــن وصايــا الــرب . » لـَـْم 
َوأَظْلَــَم  أَفَْكارِِهــْم،  ِفــي  َحِمُقــوا  » بَــْل  َمْعرِفَِتِهــْم «  ِفــي  هللَا  يُبُْقــوا  أَْن  يَْستَْحِســُنوا 
 ،21  :1 )روميــة  َمرْفُــوٍض «  ِذْهــٍن  إِلَــى  هللُا  » أَْســلََمُهُم  لذلــك  الَْغِبــيُّ «  قَلْبُُهــُم 

28(. لقــد انتشــرت الخطيــة فــي األرض مثــل بــرص مميــت.
عــاش آدم بيــن النــاس مــا يقــرب مــن ألــف ســنة كشــاهد لنتائــج الخطيــة، وبأمانــة 
حــاول أن يصــد تيــار الشــر. لقــد أمــر بــأن يعلــم نســله طريــق الــرب، بــكل حــرص علــى 
كل مــا أعلنــه لــه هللا واختزنــه فــي قلبــه، وجعــل يتلــوه علــى األجيــال المتعاقبــة مــن 
المقدســة  اإلنســان  حالــة  التاســع  الجيــل  حتــى  بنيــه  وبنــي  لبنيــه  نســله، فوصــف 
الســعيدة حيــن كان فــي الفــردوس، وتــا علــى مســامعهم تاريــخ ســقوطه، وأخبرهــم 
الشــديد بشــريعته، كمــا  التمســك  بواســطتها علمــه هللا ضــرورة  التــي  عــن اآللم 
أوضــح لهــم عــن التدبيــر الرحيــم الــذي قــد أعــده لخاصهــم، ومــع ذلــك فقليلــون 
جــدا هــم الذيــن التفتــوا إلــى مــا قــال، وفــي غالــب األحيــان كانــوا يواجهونــه باللــوم 

والتقريــع علــى خطيتــه التــي جلبــت علــى نســله كل تلــك الويــات.
عــدن  مــن  أُخــرج  ولمــا  والنســحاق.  والتضــاع  الحــزن  آدم حيــاة  كانــت حيــاة 
أزعجتــه فكــرة كونــه ل بــد أن يمــوت، فامتــأل قلبــه رعبــا. لقــد اختبــر حقيقــة المــوت 
فــي األســرة البشــرية يــوم صــار قاييــن ابنــه البكــر قاتــا ألخيــه، وإذ امتــأل قلبــه ندامــة 
ُمــرة علــى خطيتــه، وشــعر بحــزن مضاعــف علــى ابنــه هابيــل، ولكــون قاييــن قــد رُفــض 
انحنــت نفســه تحــت ضغــط الحــزن واأللــم. ولقــد شــهد انتشــار الفســاد المتفشــي 
الــذي كان سيســبب هــاك العالــم بالطوفــان، ومــع أن حكــم المــوت الــذي كان 
جابلــه قــد حكــم بــه عليــه ظهــر مرعبــا لــه فــي البــداءة، فإنــه بعــد مــا شــاهد نتائــج 
الخطيــة لمــدة تقــرب مــن األلــف ســنة أحــس أنهــا رحمــة عظيمــة مــن هللا أن ينهــي 

حياتــه المفعمــة باألحــزان واآللم.
وبالرغــم مــن شــر النــاس الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان فــإن ذلــك العصــر لــم يكــن 
عصــر جهالــة أو همجيــة كمــا ظــن النــاس طويــا، فلقــد أعطيــت للنــاس فرصــة لبلوغ 
مقيــاس أدبــي وعقلــي ســاٍم، وكانــت لديهــم قــوة عقليــة وبدنيــة عظيمــة كمــا كانــت 
لديهــم فــرص ل تبــارى للحصــول علــى قــدر كبيــر مــن المعرفــة الدينيــة والعلميــة. 
فمــن الخطــأ أن نظــن أنــه لكونهــم عاشــوا أعمــارا طويلــة جــاء نضــج عقولهــم متأخــرا، 
فــإن قواهــم العقليــة نمــت فــي بكــور حياتهــم، والذيــن كان خــوف هللا فــي قلوبهــم 
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وعاشــوا فــي وفــاق مــع إرادتــه، واظبــوا علــى الســتزادة مــن المعرفــة والحكمــة مــدى 
حياتهــم. ولــو أجريــت مقارنــة بيــن العلمــاء األفــذاذ فــي هــذه األيــام ومــن عاشــوا 
قبــل الطوفــان ممــن كانــوا فــي مثــل أعمارهــم لتبرهــن أن علمــاء اليــوم أدنــى، إلــى 
حــد بعيــد، فــي قواهــم العقليــة والجســمانية ممــا كان أولئــك. وبقــدر مــا قصــرت 
أيــام حيــاة اإلنســان وضعفــت قــواه الجســمية تضاءلــت كذلــك قــواه العقليــة. فــي 
هــذه األيــام يعكــف النــاس علــى الــدرس والتحصيــل مــدة عشــرين إلــى خمســين 
ســنة، فتمــأل الدهشــة العالــم لكثــرة مــا قــد أحــرزوه ووصلــوا إليــه. ولكــن مــا أقــل مــا 
حصلــوا عليــه بالمقارنــة مــع مــا حصــل عليــه أولئــك الذيــن ظلــت قواهــم العقليــة 

والجســمانية تنمــو قرونــا طويلــة؟
صحيــح أن أهــل العصــر الحاضــر قــد انتفعــوا بمــا حصــل عليــه أســافهم مــن 
رســموا  الذيــن  الجبــارة  العقــول  ذوي  الرجــال  أولئــك  إن  واكتشــافات.  اختبــارات 
خططهــم ودرســوا وكتبــوا تركــوا ثمــرات جهودهــم لمــن جــاءوا بعدهــم، ولكــن حتــى 
مــن هــذه الوجهــة ومــن وجهــة نظــر المعرفــة البشــرية كــم كانــت امتيــازات أولئــك 
القــوم الذيــن عاشــوا فــي األجيــال الســالفة أعظــم بكثيــر ممــا هــي فــي هــذه األيــام. 
لقــد كان بينهــم، لمئــات الســنين، ذاك الــذي خلــق علــى صــورة هللا والــذي قــال عنــه 
الخالق نفسه أنه » َحَسٌن « — اإلنسان الذي علمه هللا بكل حكمة تختص بالعالم 
المــادي. لقــد تعلــم آدم مــن خالقــه تاريــخ الخلــق، وشــاهد بعينيــه مــا حــدث خــال 
تســعة قــرون، ونقــل تلــك المعرفــة إلــى نســله. لــم تكــن لــدى النــاس الذيــن عاشــوا قبــل 
الطوفــان كتــب ول ســجات مكتوبــة، ولكــن بســبب نشــاطهم الجســماني والعقلــي 
كانــت لهــم ذاكــرة قويــة إلدراك واســتيعاب كل مــا قــد تعلمــوه، وأمكنهــم أن يســلموه 
لمــن أتــوا بعدهــم، ســليما لــم يعتريــه نقــص ول تحويــر. ولمــدة مئــات الســنين كانــت 
هنــاك ســبعة أجيــال معاصــرة لبعضهــا البعــض علــى األرض، وكانــت لهــم الفرصــة 

للتشــاور معــا، وليســتفيد كل منهــم مــن معرفــة الجميــع واختبارهــم.
وإن المتيــاز الــذي تمتــع بــه النــاس فــي ذلــك العصــر للحصــول علــى معرفــة 
هللا عــن طريــق أعمالــه ليــس لــه مثيــل منــذ ذلــك الحيــن، فبــدل مــن أن يكــون ذلــك 
التاريــخ تاريخــا مظلمــا مــن الوجهــة الدينيــة كان عصــر نــور عظيــم، وكان لــكل العالــم 
كان  هللا  يخافــون  كانــوا  الذيــن  وأولئــك  آدم.  مــن  والمعرفــة  النــور  تلقــي  فرصــة 
المســيح والمائكــة يتولــون أمــر تعليمهــم، وكان لهــم مــن جنــة هللا التــي ظلــت باقيــة 
بيــن النــاس أجيــال طويلــة شــاهد صامــت للحــق. ولقــد تجلــى مجــد هللا عنــد بــاب 
الفــردوس الــذي كان يحرســه الكروبيــم، وكان العابــدون األوائــل يأتــون إلــى ذلــك 
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المــكان، فكانــوا يبنــون مذابحهــم ويقدمــون قرابينهــم. إلــى ذلــك المــكان أتــى قاييــن 
وهابيــل بتقدماتهمــا، فنــزل هللا ليتصــل بهمــا. 

العيــن  رأي  تُــرى  كانــت  التــي  عــدن  جنــة  وجــود  إنــكار  اإللحــاد  يســتطع  ولــم 
وتاريــخ  الجنــة  مــن  والغايــة  الخليقــة  نظــام  أن  ثــم  مدخلهــا.  يحرســون  والمائكــة 
كل   — اإلنســان  بمصيــر  مرتبطتيــن  كانتــا  واللتيــن  فيهــا  المغروســتين  الشــجرتين 
هــذه حقائــق ل موضــع للجــدل فيهــا. كمــا أن وجــود هللا وســلطانه العظيــم والتــزام 
اإلنســان بحفــظ شــريعته — كل تلــك كانــت حقائــق ل مجــال ألن يشــك النــاس 

بينهــم. فيهــا — طالمــا كان آدم عائشــا 
الذيــن  القديســين  مــن  قافلــة  هنالــك  كان  فقــد  اإلثــم  انتشــار  مــن  وبالرغــم 
الســماء،  كعشــراء  وعاشــوا  شــأنهم  مــن  ورفعــت  عظمتهــم  هللا،  مــع  شــركتهم 
عظيمــة  رســالة  لديهــم  وكانــت  عجيــب،  وإدراك  جبــارة  عقــول  ذوي  وكانــوا 
ليــس  التقــوى،  النــاس مبــادئ  البــر، وتعليــم  ومقدســة، أل وهــي صــوغ صفــات 
فقــط لمعاصريهــم، بــل أيضــا ألجــل األجيــال الاحقــة. ومــن بيــن أشــهر القديســين 
ذُكــر عــدد قليــل فــي الكتــاب المقــدس. ولكــن كان هلل فــي كل جيــل شــهود أمنــاء 

القلــوب. الكاملــي  المتعبديــن  مــن 
وورد عــن أخنــوخ أنــه عــاش خمســا وســتين ســنة وولــد ابنــا، وبعــد ذلــك ســار 
مــع هللا ثــاث مئــة ســنة، وفــي خــال ســني حياتــه األولــى أحــب هللا واتقــاه وحفــظ 
وصايــاه. كان أخنــوخ مــن نســل القديســين حافظــي اإليمــان القويــم أســاف النســل 
الموعــود بــه، وســمع مــن فــم آدم قصــة الســقوط المحزنــة والخبــر المفــرح عــن نعمــة 
ولــد  بعدمــا  ولكــن  اآلتــي.  الفــادي  علــى  فاعتمــد  الوعــد،  فــي  تجلــت  التــي  هللا 
ألخنــوخ ابنــه البكــر حصــل علــى اختبــار أســمى، فلقــد وصــل إلــى عاقــة وثيقــة مــع 
هللا، وتحقــق، بأكثــر يقيــن، مــن التزاماتــه ومســئوليته كابــن هللا. وعندمــا رأى محبــة 
البــن ألبيــه وثقتــه البســيطة فــي حمايتــه، وحينمــا شــعر فــي قلبــه بالشــوق العميــق 
والحنــو العظيــم نحــو ابنــه البكــر، تعلــم درســا عظيمــا عــن محبــة هللا العجيبــة للنــاس 
فــي بذلــه ابنــه، والثقــة التــي يمكــن ألولد هللا أن يضعوهــا فــي أبيهــم الســماوي. 
وأن محبــة هللا غيــر المحــدودة فــي ابنــه يســوع المســيح، تلــك المحبــة التــي ل يســبر 
غورهــا، صــارت موضــوع تأمــل أخنــوخ نهــارا وليــا، وبــكل غيــرة مضطرمــة فــي نفســه 

عــوَّل علــى أن يكشــف للنــاس الذيــن عــاش بينهــم عــن تلــك المحبــة العجيبــة.
لــم يكــن ســير أخنــوخ مــع هللا فــي غيبــة أو رؤيــا، بــل فــي كل أعمالــه وواجباتــه 
اليوميــة. لــم يصبــح ناســكا ول حبــس نفســه كليــة عــن العالــم، بــل كان لديــه عمــل 
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يعملــه هلل فــي العالــم، ففــي عائلتــه وفــي أحاديثــه مــع النــاس، وكــزوج وأب وصديــق 
ومواطــن كان عبــدا للــرب أمينــا وثابتــا.

كان قلبــه حســب إرادة هللا، ألنــه » َهــْل يَِســيُر اثَْنــاِن َمًعــا إِْن لَــْم يَتََواَعــَدا ؟ « 
مــن  قليلــون  ســنة.  مئــة  ثــاث  مــدة  هللا  مــع  ســائرا  ظــل  وقــد   .)3  :3 )عامــوس 
المســيحيين هــم الذيــن ل يرغبــون فــي أن يكونــوا غيوريــن وحاريــن فــي عبادتهــم 
وصاتهــم لــو عرفــوا أنهــم لــن يعيشــوا طويــا، أو أن مجــيء المســيح قريــب علــى 
األبــواب، أمــا أخنــوخ فقــد صــار إيمانــه أقــوى ومحبتــه أشــد التهابــا بمــرور األجيــال.

فــي  األفــق  وواســع  عاليــا  تهذيبــا  مهذبــا  قــوي،  عقــل  ذا  رجــا  أخنــوخ  كان 
شــركة  فــي  كان  فألنــه  ذلــك  ومــع  خاصــة،  بإعانــات  هللا  أكرمــه  وقــد  المعرفــة، 
مســتمرة مــع الســماء، يشــعر شــعورا عميقــا دائمــا بعظمــة هللا وكمالــه كان مــن أكثــر 
النــاس وداعــة واتضاعــا، فكلمــا زاد اتصالــه بــاهلل زاد شــعورا بضعفــه هــو ونقصــه.

وإذ أزعجه تفاقم شرور الناس الفجار، ولخوفه من أن يقلل إلحادهم من توقيره 
وإكرامه هلل قلل من اجتماعه بهم وقضى وقتا طويا منفردا مختليا للتأمل والصاة، 
وهكذا انتظر أمام الرب في طلب معرفة أوضح إلرادته ليتممها. وكانت الصاة في 

نظره هي نسمة الحياة التي تتنسمها نفسه، فلقد عاش في جو السماء.
وبواســطة المائكــة القديســين أعلــن هللا ألخنــوخ قصــده فــي إهــاك العالــم 
بطوفــان، وبســط لــه، بأكثــر وضــوح تدبيــر الفــداء، وبــروح النبــوة حملــه عبــر األجيــال 
التــي كانــت ســتعيش بعــد الطوفــان، وأراه الحــوادث المتعلقــة بالمجــيء الثانــي 

للمســيح وانقضــاء العالــم.
انزعــج أخنــوخ بالنســبة لألمــوات، إذ تــراءى لــه أن األبــرار واألشــرار ســيضمهم 
التــراب معــا، وتكــون هــذه نهايتهــم جميعــا، ولــم يكــن يعــرف شــيئا عــن حيــاة األبــرار 
بعــد القبــر. ففــي رؤيــا نبويــة تعلــم أشــياء خاصــة بمــوت المســيح، وأعلــن لــه مجيئــه 
ثانيــة فــي مجــده مــع جميــع المائكــة القديســين ليفــدي شــعبه مــن القبــر، كمــا رأى 
حالــة الفســاد الــذي ســيكون ســائدا فــي العالــم حيــن يظهــر المســيح ثانيــة — وأنــه 
ليكــون هنالــك جيــل متفاخــر عنيــد متكبــر ينكــر اإللــه الوحيــد والرب يســوع المســيح، 
يــدوس الشــريعة ويحتقــر الكفــارة. ورأى األبــرار مكلليــن بالمجــد والكرامــة، كمــا رأى 

األشــرار يطــردون مــن حضــرة الــرب ليهلكــوا فــي ســعير النــار.
، فأخبــر النــاس بمــا قــد أعلنــه لــه هللا. فالذيــن اتقــوا  وصــار أخنــوخ كارزا للِبــرِّ
الــرب ســعوا إلــى هــذا القديــس ليســتمعوا إلــى تعاليمــه وصلواتــه، وأخــذ هــو يخــدم 
لــكل الراغبيــن فــي ســماع اإلنــذارات، ولــم  الجمهــور أيضــا حامــا رســالة الســماء 
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تقتصــر خدماتــه علــى نســل شــيث، بــل فــي األرض التــي حــاول قاييــن فيهــا الهــروب 
مــن وجــه الــرب هنــاك أيضــا حــّدث نبــي هللا ذاك )أخنــوخ( كل النــاس بالمناظــر 
َربَــَواِت  ِفــي  الــرَّبُّ  َجــاَء  قَــْد  » ُهــَوَذا  قائــاً:  وأعلــن  رآهــا،  قــد  كان  التــي  العجيبــة 
َجِميــعِ  َعلَــى  ارِِهــْم  فُجَّ َجِميــَع  َويَُعاِقــَب  الَْجِميــعِ،  َعلَــى  َديُْنونَــًة  لِيَْصَنــَع  يِســيِه،  ِقدِّ

أَْعَمــاِل فُُجورِِهــم « )يهــوذا 14، 15(.
يكــرز بمحبــة هللا فــي المســيح  يهــاب، وعندمــا كان  وكان موبخــا للخطيــة ل 
لبنــي جنســه متوســا إليهــم أن يتركــوا طرقهــم الشــريرة، كان يوبــخ اآلثــام المتفشــية 
بينهــم وينــذر معاصريــه بــأن الدينونــة ســتحل بالعصــاة، مــا مــن ذلــك بــد. لقــد كان 
روح المســيح هــو الــذي تكلــم علــى لســان أخنــوخ، وذلــك الــروح ل يعلــن فقــط فــي 
ألفــاظ المحبــة والرفــق والتوســل، ألن القديســين ل يتكلمــون بالناعمــات فقــط، 
بــل إن هللا يضــع علــى ألســنة رســله وفــي قلوبهــم حقائــق قاســية خارقــة قاطعــة 

كســيف ذي حديــن لينطقــوا بهــا.
أحــس الســامعون بقــوة هللا العاملــة مــع خادمــه، فالتفــت بعضهــم إلــى اإلنــذار 
الخطيــرة  الرســالة  تلــك  مــن  ســخروا  العظمــى  الغالبيــة  ولكــن  خطاياهــم،  وتركــوا 
وأوغلــوا فــي طرقهــم الشــريرة بأعظــم جــرأة. علــى خــدام هللا أن يحملــوا إلــى العالــم 
فــي هــذه األيــام األخيــرة رســالة شــبيهة برســالة أخنــوخ، ول بــد أن يقابلهــا العالــم 
بعــدم اإليمــان والســخرية. لقــد رفــض النــاس الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان كلمــات 
اإلنــذار التــي فــاه بهــا ذلــك الرجــل الــذي ســار مــع هللا، كذلــك سيســتخف النــاس، 

فــي هــذه األيــام األخيــرة، بإنــذارات رســل الــرب.
وفــي غمــرة الحيــاة المزدحمــة بالعمــل النشــيط داوم أخنــوخ، بــكل ثبــات، علــى 
شــركته مــع هللا. فكلمــا كثــرت أعمالــه وضغطتــه واجباتــه ازداد غيــرة وحــرارة فــي 
كان  فبعدمــا  كلــه.  المجتمــع  عــن  منعــزل  اســتمر  األوقــات  بعــض  وفــي  صلواتــه. 
يقضــي بعــض وقتــه بيــن النــاس معلمــا إياهــم بأقوالــه ومثالــه، كان يعتــزل ليقضــي 
وقتــا وهــو منفــرد وجائــع وظامــئ إلــى تلــك المعرفــة اإللهيــة التــي ل يعطيهــا أحــد 
غيــر هللا، وإذ كان أخنــوخ متمتعــا بتلــك الشــركة الجميلــة مــع هللا انعكســت عليــه 
صــورة الــرب، فــكان وجهــه يلمــع بنــور مقــدس، وهــو النــور الــذي يشــع مــن وجــه 
يســوع، فلمــا كان يخــرج مــن مخــدع الشــركة والصــاة، كان النــاس، حتــى األشــرار 

منهــم، يــرون، فــي رهبــة، صــورة الســماء منطبعــة علــى وجهــه.
لقــد بلــغ شــر النــاس إلــى عنــان الســماء حتــى حكــم عليهــم بالهــاك. وبمــرور 
فبــدأت  الــدركات،  أحــط  إلــى  وشــرورهم  جرائمهــم  فــي  النــاس  انحــدر  الســنين 
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ســحب دينونــة هللا تتجمــع فــي أفــق حيــاة أولئــك القــوم. ومــع ذلــك فــإن أخنــوخ، 
الشــاهد األميــن، ظــل ســائرا فــي طريقــه منــذرا النــاس ومحاّجــا ومتوســا محــاول أن 
يصــد تيــار الجرائــم ليحــول دون انســكاب جامــات النقمــة. ومــع أن النــاس الخطــاة، 
محبــي المســرات والملــذات، اســتخفوا بإنذاراتــه فقــد قــدم الشــهادة التــي ســر بهــا 
هللا، واســتمر بــكل أمانــة يناضــل ضــد الشــرور المتفشــية بيــن النــاس حتــى نقلــه هللا 

مــن عالــم الخطيــة واإلثــم إلــى ســماء الفــرح والقداســة.
يجمــع  أن  يحــاول  لــم  الــذي  ذلــك  مــن جهالــة  ســخروا  العصــر  ذلــك  أهــل  إن 
لنفســه فضــة أو ذهبــا أو يبنــي لنفســه بيوتــا وتكــون لــه ثــروة. ولكــن أخنــوخ وضــع قلبــه 
علــى الكنــوز األبديــة الباقيــة. كان ينتظــر المدينــة الســماوية، ولقــد رأى الملــك، رب 
الجنــود، فــي مجــده فــي وســط صهيــون، وكان فكــره وقلبــه وســيرته وحديثــه فــي 
الســماء. وعلــى قــدر مــا تفاقمــت آثــام النــاس التهــب قلبــه شــوقا إلــى مســكن هللا. 

ومــع أنــه كان ل يــزال علــى األرض فباإليمــان كان يســكن فــي ديــار النــور.
ــِب، ألَنَُّهــْم يَُعاِيُنــوَن هللَا « )متــى 5: 8(. لمــدة ثــاث مئــة  ــاِء الَْقلْ » طُوبَــى لأِلَنِْقيَ
ســنة كان أخنــوخ يطلــب طهــارة النفــس ليكــون علــى وفــاق مــع الســماء، ولمــدة ثاثــة 
قــرون ســار مــع هللا، ومــن يــوم إلــى يــوم كان يتــوق إلــى اتحــاد أوثــق بــاهلل، وكان فــي 
شــركته مــع هللا يــزداد قربــا منــه حتــى أخــذه هللا إليــه. لقــد وقــف علــى أعتــاب العالــم 
األبــدي، ولــم يكــن بينــه وبيــن موطــن المباركيــن غيــر خطــوة واحــدة، واآلن هــوذا قــد 
فُتحــت األبــواب، فظــل ســائرا فــي ذلــك الطريــق الــذي كان قــد قطــع فيــه شــوطا بعيــدا 

حتــى دخــل مــن أبــواب المدينــة المقدســة — وكان أول إنســان دخــل إلــى هنــاك.
الــذي  الصــوت  ذلــك  انتقالــه، وســكت  بعــد  بالخســارة  أحــس ســكان األرض 
طالمــا ارتفــع منــذرا ومعلمــا. إن بعضــا مــن األبــرار واألشــرار شــاهدوه عنــد ارتحالــه، 
وإذ كان بعــض محبيــه يأملــون أنــه ربمــا يكــون قــد حمــل إلــى أحــد األماكــن التــي كان 
يعتكــف فيهــا جعلــوا يفتشــون عنــه باجتهــاد، كمــا فتــش بنــو األنبيــاء عــن إيليــا بعــد 

ذلــك، ولكــن بــا جــدوى، فأخبــروا النــاس قائليــن أنــه لــم يوجــد ألن هللا نقلــه.
مــن  خطــر  هنالــك  كان  هامــا.  درســا  يعلمنــا  أن  إليــه  أخنــوخ  بنقــل  هللا  أراد 
فقــد يصــرخ  آدم،  المخيفــة لخطيــة  النتائــج  بســبب  تثبــط هممهــم  قــد  النــاس  أن 
أن  دام  مــا  وصايــاه  وحفظنــا  هللا  اتقينــا  أننــا  مــن  الفائــدة  » مــا  قائليــن:  كثيــرون 
لعنــة ثقيلــة حالــة علــى الجنــس البشــري كلــه، والمــوت هــو نصيــب كل النــاس؟ « 
ولكــن التعليمــات التــي أعطاهــا هللا آلدم، ورددهــا شــيث وعاشــها أخنــوخ طــردت 
الظلمــات الحالكــة ومنحــت اإلنســان الرجــاء، حتــى كمــا فــي آدم أتــى المــوت كذلــك 
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فــي الفــادي الموعــود بــه تأتــي الحيــاة والخلــود. لقــد حــاول الشــيطان أن يقنــع النــاس 
بأنــه ل ثــواب لألبــرار ول عقــاب لألشــرار، وأنــه يســتحيل علــى النــاس أن يحفظــوا 
وصايــا هللا. ولكــن فــي حــادث أخنــوخ أعلــن هللا » أَنَّــُه َمْوُجــوٌد، َوأَنَّــُه يَُجــاِزي الَِّذيــَن 
يَطْلُبُونَــُه « )عبرانييــن 11: 6( وهــو يرينــا مــا ســيفعله لحافظــي وصايــاه. وقــد تعلــم 
بيــن األثمــة  لــو عــاش اإلنســان  أنــه يمكنهــم حفــظ وصايــا هللا، وأنــه حتــى  النــاس 
والفاســدين يســتطيع، بالتــكال علــى نعمــة هللا، أن يقــاوم التجربــة ويصيــر طاهــرا 
وقديســا، ورأوا ذلــك فــي حيــاة أخنــوخ. وكان صعــوده برهانــا علــى صــدق نبوتــه 
لمــن  األبديــة  والحيــاة  والمجــد  الفــرح  ثــواب  مــن  يشــملها  بمــا  األبديــة  بخصــوص 

يطيعــون، والدينونــة والمــوت والويــات لَمــن يعصــون .
» ِباإِليَمــاِن نُِقــَل أَْخُنــوُخ لَِكــْي لَ يَــَرى الَْمــْوَت، َولَــْم يُوَجــْد ألَنَّ هللَا نََقلَــُه. إِْذ قَبْــَل 
ـُه قَــْد أَرَْضــى هللَا « )عبرانييــن 11: 5(. ففــي وســط عالــم ملــيء  نَْقلِــِه ُشــِهَد لَــُه ِبأَنّـَ
باإلثــم محكــوم عليــه بالهــاك عــاش أخنــوخ حيــاة الشــركة الوطيــدة مــع هللا حتــى 
لــم يســمح لــه أن يقــع فــي قبضــة المــوت. إن صفــة التقــوى التــي كانــت لهــذا النبــي 
تمثــل لنــا حالــة القداســة التــي ينبغــي أن يصــل إليهــا الذيــن » اْشــتُُروا ِمــَن األَرِْض « 
)رؤيــا 14: 3( فــي مجــيء الــرب ثانيــة. وكذلــك فكمــا كانــت الحــال قبــل الطوفــان 
هكــذا عنــد مجــيء الــرب ســيعم اإلثــم كل مــكان، فــإذ يخضــع النــاس ألميــال قلوبهــم 
لكــن  الســماء.  ســلطان  علــى  ســيتمردون  الكاذبــة  الفلســفية  والتعاليــم  الشــريرة 
الــرب،  القلــب والخضــوع لمشــيئة  نقــاوة  إلــى  شــعب هللا سيســعون، كأخنــوخ، 
الــرب  حتــى ينعكــس عليهــم شــبه المســيح. وكأخنــوخ ســينذرون العالــم بمجــيء 
الصالــح  ومثالهــم  المقدســة  وبســيرتهم  بالعصــاة.  ســتحل  التــي  وبالدينونــة  ثانيــة 
العالــم  هلــك  قبلمــا  الســماء  إلــى  أخنــوخ  نقــل  وكمــا  األشــرار.  خطايــا  ســيدينون 
بالطوفــان فكذلــك األبــرار األحيــاء ســينقلون مــن األرض قبــل هاكهــا بالنــار. يقــول 
الرســول: » لَ نَرْقـُـُد كُلَُّنــا، َولِكنََّنــا كُلََّنــا نَتََغيَّــُر، ِفــي لَْحظـَـٍة ِفــي طَرْفـَـِة َعيْــن، ِعْنــَد الْبـُـوِق 
األَِخيــِر « )1 كورنثــوس 15: 51، 52( » ألَنَّ الــرَّّب نَْفَســُه ِبُهتَــاٍف، ِبَصــْوِت رَئِيــِس 
َســيَُقوُموَن  الَْمِســيِح  ِفــي  َواألَْمــَواُت  ــَماِء  السَّ ِمــَن  يَْنــزُِل  َســْوَف  َوبُــوِق هللِا،  َماَئَِكــٍة 
ــُحِب لُِماَقـَـاِة الــرَّبِّ  أَوَّلً. ثـُـمَّ نَْحــُن األَْحيَــاَء الْبَاِقيــَن َســُنْخطَُف َجِميًعــا َمَعُهــْم ِفــي السُّ
. لِذلِــَك َعــزُّوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبهــَذا  ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ

الْــَكاَِم « )1 تســالونيكي 4: 18-16(.
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7
الطوفان

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 6، 7 (.

فــي أيــام نــوح حلــت علــى األرض لعنــة مضاعفــة نتيجــة لعصيــان آدم وجريمــة 
قاييــن إذ قتــل أخــاه، علــى أن هــذا لــم يغيــر وجــه الطبيعــة إلــى حــد كبيــر. لقــد كانــت 
هنالــك عامــات واضحــة علــى النحــال، ومــع ذلــك فقــد كانــت األرض لــم تــزل 
غنيــة وجميلــة بهبــات عنايــة هللا. لقــد كانــت التــال مكللــة بأشــجار عظيمــة تســتند 
عليهــا أغصــان أشــجار الكــرم، كمــا اكتســت الســهول الواســعة بالعشــب والخضــرة 
اليانعــة، هــذا فضــا عــن األزهــار العطــرة التــي نمــت بكثــرة وعطـّـرت األرجاء. وكانت 
ثمــار األرض متعــددة األنــواع تــكاد ل تحصــى، وكانــت األشــجار هائلــة فــي حجمهــا 
وجمالهــا وتناســقها الكامــل، أعظــم مــن كل مــا نــراه اليــوم، وكانــت أخشــابها متينــة 
دقيقــة الــذرات جــدا شــبيهة باألحجــار وتــكاد تكــون مثــل قــوة احتمالهــا، أمــا الفضــة 

والذهــب والحجــارة الكريمــة فقــد وجــدت بكثــرة.
وكان الجنــس البشــري ل يــزال محتفظــا بكثيــر مــن حيويتــه الســابقة، ولكــن مــرت 
بضعة أجيال منذ كان مسموحا آلدم بأن يأكل من شجرة الحياة التي كان القصد 
منهــا إطالــة األعمــار، وكان عمــر اإلنســان ل يــزال يقــاس بالقــرون. ولــو أن أولئــك 
النــاس الطــوال األعمــار، بقوتهــم النــادرة علــى البتــكار والتنفيــذ، كرســوا أنفســهم 
لعبــادة هللا وخدمتــه لكانــوا قــد جعلــوا اســم خالقهــم تســبيحة فــي األرض، وكانــوا 
قــد تممــوا الغــرض الــذي ألجلــه منحهــم الحيــاة، ولكنهــم أخفقــوا فــي هــذا. لقــد كان 
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بينهــم جبابــرة كثيــرون، أنــاس لهــم قامــات طويلــة وقــوة هائلــة، اشــتهروا بالحكمــة 
ومهــروا فــي القيــام باألعمــال الدقيقــة العجيبــة، ولكــن جريمتهــم فــي إطــاق العنــان 

لإلثــم كانــت متناســبة مــع مهارتهــم ومقدرتهــم العقليــة.
لقــد منــح هللا النــاس قبــل الطوفــان هبــات كثيــرة وســخية، ولكنهــم اســتخدموا 
هباتــه فــي تمجيــد أنفســهم، فحولــوا تلــك الهبــات إلــى لعنــات إذ ركــزوا عواطــف 
والحجــارة  والذهــب  الفضــة  واســتخدموا  المعطــي،  دون  العطايــا  علــى  محبتهــم 
الكريمة وأفضل األخشاب في بناء مساكن لهم، وحاول كل منهم أن يفوق اآلخرين 
في تجميل تلك المساكن بأجمل وأندر ما أخرجته أيدي الصناع . لقد أرادوا فقط 
إشــباع غرورهــم ورغبــات قلوبهــم المتكبــرة. وســروا وتهللــوا بمناظــر الملــذات واإلثــم. 
وحيــث أنهــم لــم يريــدوا أن يبقــوا هللا فــي معرفتهــم فســرعان مــا أنكــروا وجــوده. لقــد 
مجــدوا الطبيعــة بــدل مــن إلــه الطبيعــة ومبدعهــا، مجــدوا وعظمــوا العبقريــة البشــرية، 

وعبــدوا أعمــال أيديهــم وعلمــوا أولدهــم أن يتعبــدوا للتماثيــل المنحوتــة.
وفي الحقول الخضراء وتحت كل شجرة جميلة أقاموا مذابح ألوثانهم، وكرسوا 
الغابــات الواســعة التــي بهــا أشــجار دائمــة الخضــرار علــى مــدار الســنة لعبــادة اآللهــة 
الكاذبــة. وقــد اتصلــت بهــذه الغابــات حدائــق جميلــة بطرقاتهــا الطويلــة المتعرجــة 
تتدلى من فوقها أثمار األشجار من كل صنف، وهي مزدانة بالتماثيل وبكل ما يبهج 

الحــواس أو يثيــر الشــهوات. وهكــذا إذ انخدعــوا تــردوا فــي هاويــة العبــادة الوثنيــة.
لقــد أخــرج النــاس هللا مــن معرفتهــم وعبــدوا خائــق مــن تصوراتهــم، فــزاد ذلــك 
من انحطاطهم. إن المرنم يصف التأثير الذي يحدث لمن يتعبدون لألوثان فيقول: 
ـِكُل َعلَيَْهــا « )مزمــور 115: 8( مــن قوانيــن  » ِمثْلََهــا يَُكــوُن َصانُِعوَهــا ، بَــْل كُلُّ َمــْن يَتّـَ
العقــل البشــري أننــا نتغيــر بالنظــر، إن اإلنســان ل يرتفــع فــوق تصــوره للحــق والنقــاوة 
والقداســة، فــإذا لــم يرتفــع فــوق مســتوى البشــرية، إذا لــم يرتفــع باإليمــان ليتأمــل فــي 
الحكمة والمحبة غير المحدودتين فسينحدر إلى األسفل باستمرار. إن عبدة اآللهة 
الكاذبــة قــد ألبســوا آلهتهــم صفــات شــهوانية بشــرية، ولذلــك انحــط مقياســهم إلــى 
شــبه البشــرية الخاطئة، فتنجســوا تبعا لذلك، » َورَأَى الرَّبُّ أَنَّ َشــرَّ اإلِنَْســاِن قَْد كَثَُر 
ــْوٍم ... َوفََســَدِت األَرُْض  يٌر كُلَّ يَ ــِه إِنََّمــا ُهــَو ِشــرِّ ــَكاِر قَلِْب ِفــي األَرِْض، َوأَنَّ كُلَّ تََصــوُِّر أَفْ
النــاس  َواْمتَــألَِت األَرُْض ظُلًْمــا « )تكويــن 6: 5، 11(. لقــد أعطــى هللا  أََمــاَم هللِا، 
وصايــاه لتكــون قانونــا لحياتهــم، ولكنهــم تعــدوا الشــريعة فنتــج عــن ذلــك أنهــم ارتكبــوا 
كل أنواع الخطايا التي يمكن تصورها. كان شــر الناس علنيا وجريئا، وديس العدل 

فــي التــراب وصعــد صــراخ المظلوميــن إلــى عنــان الســماء.
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للنظــام  خافــا  القديــم  منــذ  العالــم  إلــى  دخلــت  الزوجــات  تعــدد  بدعــة  إن 
الــذي وضعــه هللا منــذ البــدء إذ أعطــى هللا آدم امــرأة واحــدة، معلنــا بذلــك نظامــه 
فــي هــذه المســألة، ولكــن النــاس بعــد الســقوط اختــاروا اتبــاع شــهواتهم الخاطئــة، 
ونجــم عــن ذلــك أن كثــرت الجرائــم وعــم الشــقاء بســرعة مذهلــة، ولــم يعــد النــاس 
أو  قريبــه  امــرأة  اشــتهى  مــن  فــكل  الملكيــة،  حقــوق  ول  الــزواج  صــات  يراعــون 
وجــدوا  كمــا  بالمظالــم،  وابتهجــوا  النــاس  واعتــز  لنفســه،  منــه  اغتصبهــا  أماكــه 
مــن  زاد  لهــم  طعامــا  اللحــم  اســتعملوا  وكونهــم  الحيوانــات.  قتــل  فــي  مســرتهم 
وحشــيتهم وقســوتهم وحبهــم لســفك الدمــاء، وقادهــم ذلــك إلــى عــدم الكتــراث 

للحيــاة البشــرية، وكان ذلــك أمــرا مذهــا.
ومــع أن العالــم كان فــي دور الطفولــة فقــد تأصلــت اآلثــام فــي أعمــاق طبيعــة 
الحتمــال،  علــى  قــادرا  هللا  يعــد  لــم  بحيــث  ذريعــا  انتشــارا  وانتشــرت  البشــر 
ـِذي َخلَْقتُــُه « )تكويــن 6: 7(  الّـَ َوْجــِه األَرِْض اإِلنَْســاَن  َعــْن  أَْمُحــو   : الــرَّبُّ » فََقــاَل 
يكفــوا عــن أن  لــم  األبــد. ومــا دامــوا  إلــى  فــي اإلنســان  يديــن  وأعلــن أن روحــه ل 
يفســدوا بخطاياهــم العالــم وكنــوزه الثمينــة فســيمحوهم مــن خليقتــه، وسياشــي 
حيوانــات  كل  الوجــود  مــن  وســيمحو  بهــا،  يباركهــم  بــأن  ســر  التــي  األشــياء  كل 
األرض  وســيحوِّل  الوافــر،  بالطعــام  أمدتهــم  التــي  واألشــجار  واألعشــاب  الحقــل 

والخــراب. الدمــار  مــن  كتلــة ضخمــة  إلــى  الجميلــة 
وفــي وســط ذلــك الفســاد المتفشــي اجتهــد متوشــالح ونــوح وآخــرون غيرهمــا 
أن يبقــوا معرفــة اإللــه الحقيقــي حيــة، وأن يصــدوا عــن العالــم تيــار الشــرور األدبيــة 
الجــارف. وقبــل مجــيء الطوفــان بمئــة وعشــرين ســنة أعلــن الــرب لنــوح بواســطة 
مــاك بــار قصــده، وأرشــده إلــى بنــاء فلــك، وفــي أثنــاء بنــاء الفلــك كان عليــه أن 
يعلــن للنــاس أن هللا مزمــع أن يرســل علــى األرض طوفانــا مــن المــاء يهلــك األشــرار. 
ســيجدون  واإلصــاح  بالتوبــة  الكارثــة  لتلــك  ويتأهبــون  بالرســالة  يؤمنــون  فالذيــن 
غفرانــا ويخلصــون. لقــد ســبق ألخنــوح أن ردد علــى مســامع أولده مــا قــد أراه هللا 
إيــاه بشــأن الطوفــان. وأن متوشــالح وبنيــه الذيــن عاشــوا حتــى ســمعوا كــرازة نــوح، 

ســاعدوا فــي بنــاء الفلــك.
والتعليمــات  للفلــك  المضبوطــة  والقياســات  األبعــاد  لنــوح  هللا  وأعطــى 
الازمــة للبنــاء بــكل تفاصيلهــا، وكانــت الحكمــة البشــرية عاجــزة عــن تصميــم بنــاء 
كذلــك البنــاء فــي قوتــه ومتانتــه. لقــد كان هللا هــو الــذي صمــم، وكان نــوح البّنــاء 
العظيــم. لقــد بنــي الفلــك علــى هيئــة هيــكل ســفينة لكــي يطفــو علــى وجــه المــاء، 
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ولكنــه مــن بعــض الوجــوه كان يشــبه البيــت، كان مكونــا مــن ثــاث طبقــات، ولــم 
مــن  داخلــه  إلــى  ينفــذ  النــور  وكان  أحــد جوانبــه،  علــى  واحــد  بــاب  غيــر  لــه  يكــن 
والخشــب  جميعهــا.  يدخلهــا  النــور  كان  بحيــث  الحجــرات  رتبــت  وقــد  أعــاه. 
الــذي اســتعمله نــوح فــي صنــع الفلــك هــو شــجر الجفــر أو الســرو الــذي ل يتطــرق 
الحجــم  الهائــل  الفلــك  بنــاء  عمليــة  وكانــت  الســنين،  مئــات  بعــد  التلــف  إليــه 
أمــر  كان  أخشــابها  ومتانــة  األشــجار  ضخامــة  وبســبب  ومضنيــة.  بطيئــة  عمليــة 
التــي  الهائلــة  القــوة  رغــم  اآلن،  هــو  ممــا  أعظــم  جهــدا  يتطلــب  الخشــب  إعــداد 
امتــاز بهــا أهــل ذلــك العصــر. ولقــد عمــل كل مــا فــي إمــكان البشــر عملــه لكــي 
يكــون العمــل كامــا، ولكــن الفلــك لــم يكــن، بحــد ذاتــه ، قــادرا علــى تحمــل تلــك 
العاصفــة الهائلــة التــي كانــت موشــكة أن تجتــاح األرض، إل أن هللا وحــده كان 

يســتطيع أن يحفــظ عبيــده فــي وســط تلــك اللجــج الهائجــة .
ــا أُوِحــَي إِلَيْــِه َعــْن أُُمــوٍر لـَـْم تـُـَر بَْعــُد َخــاَف، فَبََنى فُلًْكا لَِخاَِص  » ِباإِليَمــاِن نـُـوٌح لَمَّ
ـِذي َحَســَب اإِليَمــاِن « )عبرانييــن 11:  بَيِْتــِه، فَِبــِه َداَن الَْعالَــَم، َوَصــاَر َوارِثًــا لِلِْبــرِّ الّـَ
7(. وفيمــا كان نــوح يقــدم إنذاراتــه للعالــم برهنــت أعمالــه علــى إخاصــه، وبهــذه 
الكيفيــة كمــل إيمانــه وبــدا صريحــا. فلقــد قــدم للعالــم مثــال للرجــل الــذي يصــّدق 
هللا، فاســتخدم كل مــا كان يملكــه فــي بنــاء الفلــك، وعندمــا بــدأ فــي صنــع ذلــك 
مــن  النــاس  جماهيــر  أتــت  اليابســة  األرض  علــى  قالــه  مــا  نفــس  الهائــل  الفلــك 
الغيــورة  اإلنــذار  كلمــات  ولســماع  الغريــب  المنظــر  ذلــك  لمشــاهدة  كل صــوب 
الملتهبــة مــن فــم ذلــك الــكارز الفريــد. فــكل ضربــة مــن ضربــات المطــارق فــي بنــاء 

الفلــك كانــت شــهادة للنــاس.
ظهــر فــي البدايــة أن كثيريــن قبلــوا اإلنــذار، إل أنهــم لــم يرجعــوا إلــى هللا بتوبــة 
صادقــة، فلــم يرضــوا أن يهجــروا خطاياهــم، وخــال المــدة التــي مــرت قبــل مجــيء 
الطوفــان امتحــن إيمــان أولئــك القــوم ولكنهــم أخفقــوا فــي المتحــان، فــإذ انهزمــوا 
رفــض  فــي  الســابقين  رفقائهــم  إلــى  انضمــوا  المتفشــي  اإليمــان  عــدم  تيــار  أمــام 
يمكنهــم  وكان  عميقــا  تبكيتــا  منهــم  بعــض  تبكــت  وقــد  الخطيــرة.  الرســالة  تلــك 
التنــدر  إلــى  عمــدت  جــدا  كثيــرة  جماهيــر  هنــاك  كانــت  ولكــن  اإلنــذار،  قبــول 
والســخرية، حتــى أن هــؤلء اشــتركوا معهــم فــي الــروح نفســها، فقاومــوا دعــوات 
الرحمــة، واندمجــوا فــي وســط أكثــر المســتهزئين جــرأة وتحديــا، ألن أكثــر النــاس 
مــرة  اســتنيروا  قــد  الذيــن  أولئــك  هــم  الخطيــة  طريــق  فــي  يتوغلــون  ممــن  طيشــا 

ولكنهــم قاومــوا تبكيــت روح هللا.
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إن أهــل ذلــك العصــر لــم يكونــوا كلهــم عبــدة أوثــان بــكل معنــى الكلمــة، فلقــد 
اعتــرف كثيــرون منهــم أنهــم يعبــدون هللا، وادعــوا أن أوثانهــم مــا هــي إل تشــابيه 
واضحــا.  إدراكا  اإللهــي  الكائــن  إدراك  يمكنهــم  طريقهــا  عــن  وأنــه  هللا،  لصــورة 
هــذا الفريــق مــن النــاس كانــوا أول مــن رفضــوا كــرازة نــوح، فــإذ أرادوا أن يمثلــوا 
هللا بأشــياء ماديــة عميــت أفكارهــم عــن إدراك جالــه وقدرتــه، ولــم يتحققــوا مــن 
الخطيــة  عمــت  فــإذ  تتغيــر.  ل  التــي  مطاليبــه  طبيعــة  قداســة  أو  قداســة صفاتــه 
جميــع النــاس لــم تعــد فــي نظرهــم خاطئــة جــدا، فأعلنــوا أخيــرا أن شــريعة هللا لــم 
تعــد ســارية المفعــول، وأنــه ممــا يناقــض صفــات هللا كونــه يعاقــب العصــاة علــى 
األرض.  علــى ســاكني  أن هللا ســيوقع ضرباتــه  وعــادوا ل يصدقــون  عصيانهــم، 
ولكــن لــو أن أهــل ذلــك العصــر أطاعــوا شــريعة هللا لكانــوا قــد ميّــزوا صوتــه فــي 
النــور،  رفضــوا  لكونهــم  عميــت  قــد  كانــت  عقولهــم  ولكــن  نــوح.  عبــده  إنــذارات 

فاعتبــروا رســالة نــوح خداعــا وتضليــا.
إن الذيــن وقفــوا إلــى جانــب الحــق لــم يكونــوا جماهيــر أو أكثريــة. فلقــد هــب 
العالــم يحــارب عدالــة هللا وشــرائعه، كمــا اعتبــروا نــوح رجــا متعصبــا. لمــا جــرب 
العظمــاء  العلــم  إن رجــال  تَُموتَــا «  لهــا: » لَــْن  قــال  لتعصــى هللا  الشــيطان حــواء 
التهديــدات هــو تخويفنــا،  مــن هــذه  والشــرفاء والحكمــاء قالــوا: » إن قصــد هللا 
ولكنهــا لــن تتحقــق ولــن تحــدث فــا داعــي لانزعــاج. إن كــون هللا يهلــك العالــم 
الــذي قــد خلقــه ويعاقــب الخائــق التــي قــد جبلهــا هــذا أمــر لــن يحــدث، فــا تخافــوا 
بــل اطمئنــوا. إن نــوح هــذا رجــل همجــي ومتعصــب. « ومضــى العالــم يســخر مــن 
غباوة ذلك الشيخ المخدوع. وبدل من أن يتضعوا أمام هللا أمعنوا في عصيانهم 

وشــرهم كأن هللا لــم يحذرهــم علــى لســان عبــده.
باحتقــار  أنــه كان مكتنفــا  العاصفــة. فمــع  أمــام  نــوح وقــف كالّجبــِل  أن  علــى 
النــاس وســخريتهم فقــد تمســك باســتقامته وأمانتــه. كان كامــه مصحوبــا بقــوة، 
إذ كان هــو صــوت هللا موجهــا إليهــم علــى فــم عبــده. إن صلتــه بــاهلل زودتــه بقــوة 
عظيمــة حيــن كان صوتــه الوقــور يقــرع آذان أهــل ذلــك العصــر مــدة مئــة وعشــرين 

ســنة بخصــوص حــوادث ظهــرت مســتحيلة مــن وجهــة النظــر البشــرية.
كان النــاس قبــل الطوفــان يتحاجــون قائليــن إن نواميــس الطبيعــة ظلــت ثابتــة 
مــدى عصــور طويلــة، فالفصــول المتعاقبــة جــاءت فــي أوقاتهــا وبموجــب نظامهــا، 
أو  بالضبــاب  تــروى  كانــت  فــاألرض  اآلن،  قبــل  ســقطت  أن  لألمطــار  يســبق  ولــم 
النــدى، واألنهــار لــم يســبق لهــا أن طغــت علــى شــواطئها، بــل حملــت مياههــا إلــى 
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البحــر بســام، والقوانيــن الثابتــة منعــت الميــاه مــن أن تطغــي علــى شــواطئها. ولكــن 
يــد ذلــك الــذي أوقــف الميــاه بقولــه:  أولئــك المتحاّجيــن أســقطوا مــن اعتبارهــم 

ى « )أيــوب 38: 11(.  » إِلَــى ُهَنــا تَأْتِــي َولَ تَتََعــدَّ
فلمــا مــرت أيــام طويلــة ولــم يحــدث أي تغييــر فــي الطبيعــة فبعــض النــاس الذيــن 
ســبق وارتجفــت قلوبهــم خوفــا بــدأوا يشــعرون باألمــان. قالــوا كمــا يقــول كثيــرون اليــوم 
إن الطبيعة تســمو على إله الطبيعة وأن قوانينها ثابتة بحيث ل يســتطيع هللا نفســه 
أن يغيرهــا. ثــم قالــوا: إذا كانــت رســالة نــوح صحيحــة فابــد مــن أن تخــرج الطبيعــة عــن 
مألــوف عادتهــا وقوانينهــا. وأقنعــوا النــاس بــأن تلــك الرســالة هــي تضليــل وخدعــة 
هائلــة، وبرهنــوا علــى احتقارهــم إلنــذار هللا بكونهــم عملــوا نفــس مــا كانــوا يعملونــه 
قبل تقديم اإلنذار إليهم. وقد ظلوا يقيمون ولئمهم ويَُعيِّدوا أعيادهم التي تجلت 
فيها الشراهة والسكر، فكانوا يأكلون ويشربون ويغرسون ويبنون ويعدون خططهم 
بالنســبة إلــى منافــع كانــوا يؤملــون فــي الحصــول عليهــا فــي المســتقبل، وأوغلــوا فــي 
ل  أنهــم  علــى  ليبرهنــوا  بمطاليبــه  واســتخفوا  وتحــدوا هللا  بعيــد،  مــدى  إلــى  الشــر 
يخافــون اإللــه غيــر المحــدود، وتوهمــوا أنــه إذا كان مــا قالــه نــوح صادقــا فــإن الحكمــاء 

والفهمــاء والرجــال العظمــاء المشــهورين ســيفهمون األمــر.
لــو أن النــاس الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان صدقــوا اإلنــذار وتابــوا عــن أعمالهــم 
الشــريرة لــكان الــرب رد عنهــم حمــو غضبــه كمــا فعــل بعــد ذلــك مــع أهــل نينــوى. 
ولكــن، بمقاومتهــم العنيــدة لتبكيــت ضمائرهــم وإنــذارات نبــي هللا، كمــل مكيــال 

إثمهــم وفــاض، وصــاروا ناضجيــن ومهيئيــن للهــاك.
أوشــكت مــدة امتحانهــم أن تنتهــي، وكان نــوح قــد اتبــع، بــكل أمانــة، التعليمــات 
التــي كان قــد تلقاهــا مــن هللا، وكمــل الفلــك بــكل أجزائــه كمــا أمــر هللا، وخــزن نــوح 
لــه ولعائلتــه وللحيوانــات التــي ســتدخله، واآلن فهــا رجــل هللا يقــدم  فيــه طعامــا 
آخــر إنــذار خطيــر. وبــكل حــزن ورغبــة حــارة ل يمكــن التعبيــر عنهــا، توســل إليهــم 
أن يطلبــوا ملجــأ مــا دام يوجــد، فعــادوا يرفضــون كامــه، ورفعــوا أصواتهــم هازئيــن 
وســاخرين، وفجــأة اســتولى الســكوت والوجــوم علــى تلــك الجماهيــر الســاخرة، 
إلــى  الضاريــة  الغــاب  وحــوش  مــن  نــوع،  كل  مــن  الحيوانــات  أبصــروا  أنهــم  ذلــك 
الحيوانــات األليفــة نازلــة مــن الجبــال وخارجــة مــن الغابــات وســائرة بســكون نحــو 
الفلــك. ثــم ســمع صــوت كمــا مــن هبــوب ريــح عاصفــة، وإذا بالطيــور قادمــة مــن 
كل صــوب وقــد امتــألت بهــا الســماء، وبنظــام تــام تتجــه إلــى الفلــك. لقــد أطاعــت 
البهائــم صــوت هللا أمــا النــاس فعصــوه، فــإذ كانــت المائكــة تقودهــا دخلــت إلــى 
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فلــك نــوح اثنيــن اثنيــن، بينمــا الطاهــرة منهــا دخلــت ســبعة ســبعة. وذهــل النــاس 
لهــذا المنظــر، بينمــا وقــع علــى اآلخريــن خــوف. واســتدعي الفاســفة ليعللــوا هــذا 
الحــادث الفريــد، ولكنهــم عبثــا حاولــوا، فلقــد كان ســرا عجــزوا عــن أن يســبروا غــوره، 
ولكــن النــاس كانــوا قــد تقّســوا بإصرارهــم علــى رفــض النــور حتــى أن تأثيــر ذلــك 
المنظــر لــم يــدم طويــا. وحيــن أبصــر أولئــك النــاس، المحكــوم بهاكهــم، الشــمس 
وهي تشــرق في بهائها ومجدها، واألرض وقد اكتســت حلة جميلة كما لو كانت 
جنــة عــدن، طــردوا عنهــم مخاوفهــم وأغرقوهــا فــي المســرات والولئــم الصاخبــة، 
وبأعمــال الظلــم والغتصــاب التــي كانــوا يرتكبونهــا، فكأنهــم يدعــون علــى أنفســهم 

مــا قــد ســبق فحمــي مــن غضــب هللا.
يَّــاَك رَأَيـْـُت  » َوقـَـاَل الــرَّبُّ لُِنــوٍح: اْدُخــْل أَنـْـَت َوَجِميــُع بَيِْتــَك إِلـَـى الُْفلْــِك، ألَنِّــي إِ
بَــارًّا لَــَديَّ ِفــي هــَذا الِْجيــِل « )تكويــن 7: 1( لقــد رفــض العالــم إنــذارات نــوح، ولكــن 
واســتقامته  أمانتــه  علــى  لــه  وجــزاًء  لعائلتــه.  بــركات  عنهمــا  نتجــت  ومثالــه  تأثيــره 

خلّـَـص هللا معــه كل أفــراده عائلتــه. مــا أعظمــه هــذا مــن تشــجيع لآبــاء األمنــاء!
ودخلــت حيوانــات  األثيــم.  العالــم  إلــى  التوســل  عــن  رحمــة هللا  كّفــت  لقــد 
الحقــل وطيــور الســماء إلــى الفلــك لتحتمــي فيــه، وكان نــوح وعائلتــه فــي داخــل 
الفلــك، » َوأَْغلَــَق الــرَّبُّ َعلَيْــِه « )تكويــن 7: 16( وشــوهد نــور يبهــر األبصــار ورأوا 
ســحابة مــن مجــد أبهــى مــن البــرق نازلــة مــن الســماء وحلّقــت أمــام بــاب الفلــك. 
الــذي كان مــن المســتحيل علــى مــن فــي داخــل الفلــك إغاقــه،  والبــاب الكبيــر 
أدارتــه ببــطء يــد خفيــة حتــى أغلقتــه. أُغلــق البــاب علــى نــوح وعائلتــه فــي الداخــل، 
أمــا الذيــن رفضــوا رحمــة هللا فقــد أُغلــق البــاب دونهــم، وختــم علــى ذلــك البــاب 
الــذي أغلقــه فليــس آخــر ســواه يســتطيع أن  الســماء. وحيــث أن هللا هــو  بختــم 
مجيئــه  وقبــل  المذنبيــن،  فــي  التشــفع  عــن  المســيح  يكــف  حيــن  وهكــذا  يفتحــه. 
تــردع  هللا  نعمــة  تعــود  لــن  وحينئــذ  الرحمــة،  بــاب  ســيغلق  الســماء  ســحاب  فــي 
األشــرار بعــد، وسيســيطر الشــيطان ســيطرة كاملــة علــى مــن قــد رفضــوا الرحمــة، 
وســيحاولون إهــاك شــعب هللا. ولكــن كمــا أُغلــق علــى نــوح فــي داخــل الفلــك 

ســيحتمي األبــرار فــي قــدرة هللا.
ولمــدة ســبعة أيــام بعــد دخــول نــوح وعائلتــه إلــى الفلــك لــم تظهــر أيــة عامــة تــدل 
علــى مجــيء العاصفــة المنتظــرة، وفــي خــال هــذه المــدة امتحــن إيمانهــم. لقــد 
كان ذلــك الوقــت وقــت انتصــار للعالــم خــارج الفلــك، وذلــك التأخيــر الظاهــري 
زاد فــي اقتناعهــم بــأن رســالة نــوح كانــت خداعــا وتضليــا، وأن الطوفــان لــن يجــيء. 
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وبالرغــم مــن كل المناظــر الخطيــرة التــي قــد رأوهــا مــن دخــول الحيوانــات والوحــوش 
والطيــور إلــى الفلــك وقيــام مــاك الــرب بغلــق البــاب، فقــد ظــل أولئــك األشــرار 
غارقيــن فــي لهوهــم وعربدتهــم، بــل أنهــم اتخــذوا مــن ظواهــر قــوة هللا الفريــدة هــذه 
موضوعــا للهــزل، واجتمعــت جماعــات منهــم حــول الفلــك ســاخرين وهازئيــن بمــن 

احتمــوا فيــه، فــي جــرأة وعنــف لــم يكونــوا يجســرون عليهمــا مــن قبــل.
ولكــن فــي اليــوم الثامــن انتشــرت الســحب القاتمــة فــي الســماء، وتبــع ذلــك 
الكبيــرة  المطــر  قطــرات  بــدأت  مــا  وســرعان  البــروق،  ووميــض  الرعــود  دمدمــة 
تتســاقط، ولــم يســبق للعالــم أن رأى شــيئا كهــذا، فامتــألت قلــوب النــاس خوفــا 
ورعبــا، وجعلــوا يتســاءلون ســرا قائليــن: » أيمكــن أن يكــون نــوح علــى صــواب وأن 
العالــم محكــوم عليــه بالهــاك؟ « ثــم اكفهــر الجــو أكثــر فأكثــر وانتشــرت الظلمــة 
فــي كل العالــم وزاد هطــول المطــر. أمــا البهائــم والوحــوش فهامــت علــى وجوههــا 
فــي رعــب عظيــم، وكأنهــا فــي عوائهــا وصراخهــا تنــدب مصيرهــا ومصيــر اإلنســان، 
ــَماِء « )تكويــن 7:  ثــم » انَْفَجــرَْت كُلُّ يََناِبيــعِ الَْغْمــِر الَْعِظيــِم، َوانَْفتََحــْت طَاقـَـاُت السَّ
11( ونزلــت الميــاه مــن الســحب علــى هيئــة ســيول جارفــة، وفاضــت ميــاه األنهــار 
علــى شــواطئها فغمــرت األوديــة، وانفجــرت نافــورات الميــاه مــن قلــب األرض بقــوة 
ل يمكــن وصفهــا دافعــة الصخــور العظيمــة فــي الهــواء مئــات األقــدام مــن قــوة اندفاع 

الميــاه. فلمــا عــادت الصخــور وســقطت علــى األرض غاصــت عميقــا فيهــا.
الــذي حــل بأعمــال أيديهــم، فاألبنيــة  شــاهد النــاس أول مــا شــاهدوا الدمــار 
بــروق  دمرتهــا  أصنامهــم  نصبــوا  حيــث  الجميلــة  واألحــراش  والحدائــق  الفخمــة 
عليهــا  تقــدم  كانــت  التــي  والمذابــح  مــكان.  كل  فــي  أنقاضهــا  فتناثــرت  الســماء 
الذبائــح البشــرية هدمــت، فارتعــب عبــدة األوثــان مــن قــدرة هللا الحــي وعرفــوا أن 

الدمــار. إحــداث  فــي  الســبب  كانــا  ووثنيتهــم  فســادهم 
ولمــا اشــتد عنــف العاصفــة اقتلعــت األشــجار والبيــوت والصخــور والتــراب 
وقذفــت بهــا فــي كل اتجــاه، وكان رعــب النــاس والحيوانــات والوحــوش ل يمكــن 
وصفــه، فارتفــع عويــل النــاس الذيــن احتقــروا ســلطان هللا فــوق صــوت العاصفــة. 
والشــيطان نفســه إذ كان مضطــرا ألن يكــون حاضــرا فــي وســط ميــدان العناصــر 
المتحاربــة خــاف علــى كيانــه. لقــد كان مســرورا ألنــه ســيطر علــى أولئــك النــاس 
األقويــاء، وكان يريدهــم أن يعيشــوا ليمارســوا َرَجاَســاتِهم ويظلــوا متمرديــن علــى 
ســلطان الســماء، أمــا اآلن فهــو يقــذف هللا العلــي باللعنــات متهمــا إيــاه بالظلــم 
النــاس فــي التجديــف علــى هللا، ولــو  والقســوة. وتمثــل بالشــيطان كثيــرون مــن 
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أمكنهــم لَخلعــوه عــن عــرش القــدرة. آخــرون تملكهــم الغضــب والخــوف وجعلــوا 
يتوســلون.  كانــوا  عبثــا  ولكــن  الدخــول،  طالبيــن  الفلــك  نحــو  أيديهــم  يبســطون 
اســتيقظت ضمائرهــم أخيــرا ليعلمــوا أنــه يوجــد إلــه يملــك فــي الســماء، فتوســلوا 
إليــه بــكل لجاجــة، ولكــن أذنــه لــم تســتمع لصرخاتهــم. وفــي تلــك الســاعة الرهيبــة 
اعترفــوا  فحيــن  ذلــك  ومــع  هاكهــم.  علــة  كان  هللا  شــريعة  تعديهــم  أن  علمــوا 
بخطيتهــم مدفوعيــن بدافــع الخــوف مــن القصــاص لــم يشــعروا بانســحاق صــادق 
تحديهــم  إلــى  لعــادوا  الدينونــة  عنهــم  رفعــت  فلــو  للشــر.  كراهيــة  أو  تذلــل  أو 
قبلمــا يغمرهــا طوفــان  أحــكام هللا علــى األرض  تنصــب  للســماء. كذلــك حيــن 
احتقــار  إذ هــي  ومــا هــي —  أيــن خطيتهــم  التائبيــن ســيعرفون  النــار، فغيــر  مــن 
شــريعة هللا المقدســة. ومــع ذلــك فلــن تكــون توبتهــم صادقــة كمــا لــم تكــن توبــة 

الخطــاة فــي تلــك العصــور القديمــة.
إلــى الفلــك عنــوة، ولكــن  وســاق اليــأس بعــض النــاس إلــى محاولــة الدخــول 
متانــة الفلــك حالــت دون كل محاولتهــم. آخــرون تعلقــوا بالفلــك إلــى أن جرفتهــم 
األمــواج العاتيــة، أو أنهــم أفلتــوا أيديهــم حيــن اصطدمــوا بالصخــور واألشــجار. ومــع 
ضخامــة الفلــك ومتانتــه فقــد كان يهتــز ويترنــح أمــام الريــاح القويــة الجبــارة، وكانــت 
تتقاذفــه اللجــج الهائلــة، وإن صرخــات الحيوانــات التــي كانــت فــي داخــل الفلــك 
كانــت تعبيــرا عــن مخاوفهــا وآلمهــا. ولكــن فــي وســط العناصــر المتصارعــة ســار 

الفلــك آمنــا، إذ قــد كُلِـّـف المائكــة المقتــدرون قــوة أن يحفظــوه.
كأنمــا  النــاس  صــوب  اندفعــت  للعاصفــة،  تعرضــت  إذ  الحيوانــات،  أن  ثــم 
النــاس أنفســهم وأولدهــم علــى ظهــور  كانــت تنتظــر منهــم العــون، وربــط بعــض 
بعــض الحيوانــات القويــة لعلمهــم أن مــن طبعهــا التشــبث بالحيــاة، وأنهــا ل بــد أن 
تتســلق أعلــى المرتفعــات لتنجــو مــن الميــاه الطاميــة. وبعضهــم تعلقــوا باألشــجار 
بمــن  فســقطت  اقتلعــت  األشــجار  تلــك  ولكــن  والتــال،  الجبــال  فــوق  العاليــة 
بهــا لتحميهــم كانــت  التــي اعتصمــوا  عليهــا فــي أعمــاق الميــاه، كمــا أن األماكــن 
تخذلهــم. وإذ تعاظمــت الميــاه فــي ارتفاعهــا هــرع النــاس إلــى أعلــى الجبــال لينجــوا 
بأنفســهم. وفــي غالــب األحيــان كان النــاس والبهائــم يتقاتلــون علــى مــكان يضعــون 

فيــه أقدامهــم، ولكــن ســرعان مــا جرفتهــم الميــاه معــا.
ومــن أعالــي قمــم الجبــال كان النــاس ينظــرون إلــى المحيــط الــذي ل شــاطئ لــه 
ول حــدود، وتلــك اإلنــذارات الخطيــرة التــي نطــق بهــا رجــل هللا لــم تعــد موضوعــا 
فــرص  لعــودة  بهاكهــم  المحكــوم  الخطــاة  أولئــك  تــاق  وكــم  الســخرية،  أو  للهــزء 
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الرحمــة التــي اســتخفوا بهــا، وكــم توســلوا فــي طلــب ســاعة إمهــال واحــدة، وامتيــاز 
يســمعون صــوت  يعــودوا  لــم  لكنهــم  نــوح،  فــم  مــن  واحــدة  ودعــوة  واحــد،  رحمــة 
الرحمــة الرقيــق الجميــل مــرة أخــرى، فلقــد تطلبــت محبــة هللا وعدالتــه أن توقــف 
أحــكام هللا الخطيــة عنــد حدهــا. وارتفعــت ميــاه طوفــان النتقــام حتــى غطــت آخــر 

مــاذ، فهلــك بهــا كل مــن ازدروا هللا.
الَْمــاِء  ِمــَن  قَائَِمــًة  هللِا  ِبَكلَِمــِة  َواألَرَْض  الَْقِديــِم،  ُمْنــُذ  كَانَــْت  ــَماَواِت  السَّ » أَنَّ 
ــا  َوأَمَّ فََهلَــَك.  الَْمــاُء  َعلَيْــِه  فَــاَض  ِحيَنِئــٍذ  الَْكائِــُن  الَْعالَــُم  ِبِهــنَّ  اللََّواتِــي  َوِبالَْمــاِء، 
ــَماَواُت َواألَرُْض الَْكائَِنُة اآلَن، فَِهَي َمْخزُونٌَة ِبِتلَْك الَْكلَِمِة َعيِْنَها، َمْحُفوظًَة لِلنَّاِر  السَّ
ــاِر « )2 بطــرس 3: 5-7(. إن عاصفــة أخــرى  يــِن َوَهــاَِك النَّــاِس الُْفجَّ إِلَــى يَــْوِم الدِّ

والخطيــة. الخطــاة  وســيهلك  المهلــك  األرض غضــب هللا  قادمــة ، فسيكتســح 
إن الخطايــا التــي اســتوجبت انصبــاب غضــب هللا علــى عالــم مــا قبــل الطوفــان 
تســود العالــم اليــوم. لقــد أبعــد النــاس خــوف هللا عــن قلوبهــم، وهــم ينظــرون إلــى 
شــريعته باحتقــار وعــدم مبــالة. وإن محبــة العالــم المفرطــة التــي كانــت فــي ذلــك 
العصــر يوجــد مــا يماثلهــا فــي هــذه األيــام التــي نحــن عائشــون فيهــا. قــال المســيح: 
ُجــوَن  َويَتَزَوَّ َويَْشــَربُوَن  يَأْكُلُــوَن  الطُّوفَــاِن  قَبْــَل  الَِّتــي  ـاِم  األَيّـَ ِفــي  كَانُــوا  كََمــا  ـُه  » ألَنّـَ
ُجــوَن، إِلـَـى الْيَــْوِم الَّــِذي َدَخــَل ِفيــِه نـُـوٌح الُْفلـْـَك، َولـَـْم يَْعلَُمــوا َحتَّــى َجــاَء الطُّوفـَـاُن  َويُزَوِّ
َوأََخــَذ الَْجِميــَع، كَذلِــَك يَُكــوُن أَيًْضــا َمِجــيُء ابْــِن اإلِنَْســاِن « )متــى 24: 38، 39(. 
إن هللا لــم يــدن أولئــك النــاس ألنهــم كانــوا يأكلــون ويشــربون، فقــد أعطاهــم أثمــار 
األرض بوفــرة عظيمــة لســد احتياجاتهــم الجســدية، ولكــن خطيتهــم انحصــرت فــي 
كونهــم تناولــوا العطايــا دون أن يشــكروا المعطــي، وكونهــم انحطــوا بالنغمــاس فــي 
النهــم والشــهوات بــدون وازع. لقــد كان أمــرا مشــروعا أن يتزوجــوا، فلقــد أمــر الــرب 
بــه،  لهــم بالــزواج الــذي كان أول فريضــة أسســها لهــم، وأصــدر تعليمــات خاصــة 
وبذلــك ألبســه ثــوب القدســية والجمــال، ولكــن هــذه اإلرشــادات نســيها النــاس، 

ففســد الــزواج وصــار مطيَّــة للشــهوات.
إن مثــل هــذه الحالــة موجــودة اليــوم، فلقــد أفــرط النــاس فــي مــا هــو مشــروع 
فــي حــد ذاتــه، وانغمســوا فــي النهــم والشــراهة بــدون رادع. كثيــرون مــن المدعويــن 
مســيحيين اليــوم يأكلــون ويشــربون مــع الســكارى، فــي حيــن أن أســماءهم مســجلة 
فــي الكنيســة بيــن المكرميــن. إن اإلفــراط فــي األكل وعــدم العتــدال يخــدران قوانــا 
األدبيــة والروحيــة، ويعــدان الطريــق لانغمــاس فــي الشــهوات الدنيئــة. ثمــة جماهيــر 
غفيــرة مــن النــاس يظنــون أنهــم غيــر ملزميــن بــأن يلجمــوا شــهواتهم، لذلــك يصبحــون 
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عبيــدا لهــا، فالنــاس يعيشــون ألجــل التمتــع بالمســرات الحســية، يعيشــون لهــذا 
العالم وهذه الحياة وحدها. واإلســراف شــائع بين كل طبقات المجتمع، والناس 
يضحــون بالســتقامة فــي ســبيل التــرف والتفاخــر والظهــور. والذيــن يتعجلــون الغنــى 
يدوســون العــدل ويظلمــون الفقــراء. وإن » العبيــد ونفــوس النــاس « ل تــزال تبــاع 
بــا  واألغنيــاء  الفقــراء  بيــن  وتجــول  تصــول  والســرقة  والرشــوة  والغــش  وتشــترى، 
رادع، وأعمــدة الصحــف تفيــض بأنبــاء وجرائــم القتــل — جرائــم ترتكــب بــدون مبــالة 
وبــدون ســبب حتــى يبــدو كأن النــاس قــد فقــدوا كل شــعورهم. مثــل هــذه الفظائــع 
أو دهشــة.  انتقــادا  عــادت ل تســتدعي  بحيــث  الحــدوث  صــارت شــائعة وكثيــرة 
وروح الفوضــى ســادت علــى كل األمــم، والثــورات التــي مــن حيــن إلــى آخــر تثيــر 
الرعــب فــي العالــم، هــي دلئــل علــى نيــران الغضــب والتمــرد المكبوتــة التــي إذا 
أفلــت زمامهــا فــا بــد مــن أن تمــأل األرض ويــا ودمــارا. إن الصــورة التــي يقدمهــا 
لنــا الوحــي عــن العالــم قبــل الطوفــان تمثــل لنــا بصــورة صادقــة جــدا الحالــة التــي 
يندفــع إليهــا مجتمعنــا اليــوم، وحتــى فــي العصــر الحاضــر وفــي البــاد التــي تديــن 
بالمســيحية جرائــم ترتكــب كل يــوم وهــي هائلــة وشــنيعة ومرعبــة كالتــي ســببت 

هــاك الخطــاة الذيــن عاشــوا فــي العالــم القديــم.
قبــل الطوفــان أرســل هللا نوحــا لينــذر العالــم لعــل لطــف هللا يقتــاد النــاس إلــى 
التوبــة وهكــذا ينجــون مــن الهــاك الــذي كان يتهددهــم. وإذ يقتــرب ظهــور المســيح 
ثانيــة يرســل الــرب عبيــده لينــذروا العالــم ليســتعد للحادثــة العظيمــة. لقــد عــاش 
كثيــرون مــن النــاس فــي حالــة تعــدِّ لشــريعة هللا، واآلن وهــو يدعوهــم فــي رحمتــه 
ليطيعــوا وصايــاه المقدســة. فــكل مــن يتركــون خطاياهــم بالتوبــة إلــى هللا واإليمــان 
بالمســيح ينالــون الغفــران، ولكــن كثيريــن يعتقــدون أن تركهــم لخطاياهــم يتطلــب 
منهــم تضحيــة فــوق طاقتهــم، وبمــا أن حياتهــم ل تتفــق مــع مبــادئ حكــم هللا األدبــي 

النقيــة فهــم يرفضــون إنذاراتــه وينكــرون ســلطان شــريعته.
ومــن بيــن ســكان العالــم قبــل الطوفــان البالغــي الكثــرة، لــم يصــدق ويطــع كام 
الــرب علــى فــم نــوح غيــر ثمانــي أنفــس. ولمــدة مئــة وعشــرين ســنة ظــل ذلــك الــكارز 
واحتقروهــا  رســالته  رفضــوا  ولكنهــم  عليهــم،  القــادم  بالهــاك  العالــم  ينــذر  بالبــر 
وهكــذا ســتكون الحــال اليــوم، فقبلمــا يجــيء معطــي الشــريعة ليعاقــب العصــاة 
ســيقدم لهــم اإلنــذار ليتوبــوا ويعــودوا إلــى ولئهــم لــه، ولكــن هــذه اإلنــذارات ســتكون 
ـاِم  بــا جــدوى بالنظــر إلــى الغالبيــة. يقــول الرســول بطــرس: » َســيَأْتِي ِفــي آِخــِر األَيّـَ
قَــْوٌم ُمْســتَْهزِئُوَن، َســالِِكيَن ِبَحَســِب َشــَهَواِت أَنُْفِســِهْم، َوقَائِلِيــَن: ›أَيْــَن ُهــَو َمْوِعــُد 
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الَْخلِيَقــِة‹ «  بَــْدِء  ِمــْن  هَكــَذا  بَــاق  َشــْيٍء  كُلُّ  اآلبَــاُء  رَقَــَد  ِحيــَن  ِمــْن  ـُه  ألَنّـَ َمِجيِئــِه؟ 
)2بطــرس 3: 3، 4(. أل نســمع هــذا الــكام عينــه يتكــرر، ليــس فقــط علــى أفــواه 
األشــرار المكشــوفين بــل أيضــا علــى أفــواه بعــض مــن يعتلــون المنابــر فــي بادنــا؟ 
يصرخــون قائليــن: » ل داعــي للخــوف، فقبــل مجــيء المســيح لبــد مــن أن العالــم 
كلــه يتجــدد ويهتــدي، وســيحكم البــر لمــدة ألــف ســنة. ســام، ســام، كل شــيء 
بــاق هكــذا منــذ بــدء الخليقــة. ل ينزعــج أحدكــم مــن أيــة رســالة يســمعها مــن هــؤلء 
النــاس مروجــي اإلنــذارات «. ولكــن هــذا التعليــم عــن األلــف الســنة ل يتفــق مــع 
تعاليــم المســيح ورســله. لقــد ســأل يســوع هــذا الســؤال الهــام قائــاً: » َمتَــى َجــاَء 
ســبق  وكمــا   .)8  :18 )لوقــا  األَرِْض ؟ «  َعلَــى  اإِليَمــاَن  يَِجــُد  ـُه  أَلََعلّـَ اإلِنَْســاِن،  ابْــُن 
القــول هــو يعلــن أن حالــة العالــم فــي األيــام األخيــرة ســتكون كمــا كانــت فــي أيــام 
نــوح. إن بولــس ينذرنــا بأنــه يمكننــا أن نتوقــع تفاقــم الشــر قــرب النهايــة إذ يقــول: 
» َولِكــنَّ الــرُّوَح يَُقــوُل َصِريًحــا: إِنَّــُه ِفــي األَزِْمَنــِة األَِخيــرَِة يَرْتـَـدُّ قـَـْوٌم َعــِن اإِليَمــاِن، تَاِبِعيــَن 
ـًة َوتََعالِيــَم َشــيَاِطيَن « )1 تيموثــاوس 4: 1(. والرســول نفســه يقــول:  أَْرَواًحــا ُمِضلّـَ
» ِفي األَيَّاِم األَِخيرَِة َســتَأْتِي أَزِْمَنٌة َصْعبٌَة « )2تيموثاوس 3: 1(. ثم يقدم لنا قائمة 

مفزعــة بالخطايــا التــي ســتكون شــائعة بيــن الذيــن لهــم صــورة التقــوى.
أنفســهم  نهايتهــا أســلموا  مــن  الطوفــان  قبــل  النــاس  إنــذار  اقتربــت فرصــة  إذ 
جهدهــم  بذلــوا  والســلطان  النفــوذ  أصحــاب  وإن  المثيــرة،  والولئــم  للتســليات 
فــي جعــل عقــول النــاس الذيــن حولهــم تنشــغل بالمــرح والمســرات حتــى ل يتأثــر 
أيامنــا  فــي  يتكــرر  األمــر  هــذا  نــرى  ألســنا  الخطيــر.  األخيــر  اإلنــذار  بذلــك  أحدهــم 
هــذه؟ ففيمــا يقــدم خــدام هللا الرســالة القائلــة إن نهايــة كل شــيء قــد اقتربــت نــرى 
العالــم منغمســا فــي تمتعاتــه وطلــب الملــذات. ثمــة اهتيــاج مثيــر فــي كل مــكان 
التــي  بالحقائــق  التأثــر  بينهــم وبيــن  النــاس عديمــي الكتــراث هلل، ويحــول  يجعــل 

تســتطيع وحدهــا أن تخلصهــم مــن الهــاك القــادم عليهــم.
وفــي أيــام نــوح أعلــن الفاســفة أنــه يســتحيل أن يهلــك العالــم بطوفــان المــاء. 
وكذلــك فــي هــذه األيــام يحــاول العلمــاء أن يبرهنــوا علــى أنــه ل يمكــن أن يهلــك 
العالــم بالنــار، وأن هــذا ل يتفــق مــع قوانيــن الطبيعــة. ولكــن خالــق الطبيعــة وواضــع 

نواميســها والمتحكــم فيهــا يســتطيع أن يســخر عمــل يديــه فــي تنفيــذ أغراضــه.
حيــن برهــن العظمــاء والحكمــاء، إرضــاًء ألنفســهم، علــى أن العالــم يســتحيل أن 
يهلــك بطوفــان المــاء، وحيــن هــدأت مخــاوف النــاس، وحيــن اعتبــر النــاس نبــوة نــوح 
خداعا أو اختال في عقله واعتبروه رجا متعصبا — حينئذ جاء وقت هللا. وإذ 
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ــَماِء « )تكويــن  ذاك: » انَْفَجــرَْت كُلُّ يََناِبيــعِ الَْغْمــِر الَْعِظيــِم، َوانَْفتََحــْت طَاقـَـاُت السَّ
7: 11( وحينئــذ غمــرت ميــاه الغمــر العظيــم كل الســاخرين. فبــكل فلســفتهم التــي 
كانــوا يتشــدقون بهــا علــم النــاس، بعــد فــوات الفرصــة، أن كل حكمتهــم جهالــة، وأن 
واضــع قوانيــن الطبيعــة هــو أعظــم مــن قوانيــن الطبيعــة، وأن القديــر علــى كل شــيء 
لــن تعــوزه الوســائل لتحقيــق أغراضــه، » كََمــا كَاَن ِفــي أَيَّــاِم نـُـوٍح ... هَكــَذا يَُكــوُن ِفــي 
الْيَــْوِم الَّــِذي ِفيــِه يُظَْهــُر ابـْـُن اإلِنَْســاِن « )لوقــا 17: 26، 30( ألنــه » َســيَأْتِي كَلِــصٍّ ِفــي 
ــَماَواُت ِبَضِجيــٍج، َوتَْنَحــلُّ الَْعَناِصــُر ُمْحتَرِقـَـًة،  ، الَّــِذي ِفيــِه تـَـزُوُل السَّ اللَّيْــِل ، يـَـْوُم الــرَّبِّ
َتَْحتـَـرُِق األَرُْض َوالَْمْصُنوَعــاُت الَِّتــي ِفيَهــا « )2بطــرس 3: 10(. فحيــن تُبِعــد  ُمبــررات 
الفاســفة عــن النــاس الخــوف مــن دينونــة هللا، وحيــن يشــير بعــض رجــال الديــن 
إلــى أجيــال قادمــة يســود فيهــا الســام والرخــاء، ويكــون أهــل العالــم منهمكيــن فــي 
أعمالهــم ومســراتهم — يغرســون ويبنــون ويفرحــون ويطربــون ويرفضــون إنــذارات 
هللا ويســخرون مــن رســله — حينئــذ » يَُفاِجئُُهــْم َهــاٌَك بَْغتـَـًة، كَالَْمَخــاِض لِلُْحبْلـَـى، 

فـَـاَ يَْنُجــوَن « )1 تســالونيكي 5: 3(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 7: 20 إلى 9: 17 (.

تعاظمــت ميــاه الطوفــان وارتفعــت خمــس عشــرة ذراعــا فــوق أعلــى الجبــال، 
وكثيــرا مــا تــراءى ألفــراد تلــك العائلــة التــي فــي داخــل الفلــك أنهــم ل بــد هالكــون، 
إذ ظلــوا، كمــا ظهــر لهــم، تحــت رحمــة األمــواج والعواصــف تتقاذفهــم خمســة أشــهر 
كاملــة. لقــد كانــت محنــة قاســية، ولكــن إيمــان نــوح لــم يتزعــزع ألنــه كان موقنــا مــن 

أن يــد الــرب علــى الدفــة.
إلــى بقعــة  التيــار  الــرب الفلــك يســير مــع  بــدأت الميــاه بالتراجــع جعــل  فلمــا 
تلــك  وكانــت  هللا،  بقــوة  راســخة  بقيــت  التــي  الجبــال  مــن  مجموعــة  بهــا  تحيــط 
الهــادئ،  المرفــأ  إلــى هــذا  الفلــك  البعــض، فدخــل  مــن بعضهــا  الجبــال متقاربــة 
ولــم تعــد الميــاه تتقاذفــه فــي ذلــك المحيــط الــذي ل شــاطئ لــه، وهــذا خفــف مــن 

وهّدهــم. اإلعيــاء  أضناهــم  الذيــن  المتعبيــن  المســافرين  أولئــك  متاعــب 
تــّواق، مشــتاقين  بصبــر  الطوفــان  ميــاه  تناقــص  ينتظــرون  نــوح وعائلتــه  وكان 
إلــى النــزول علــى اليابســة، وبعــد ظهــور أعالــي الجبــال بأربعيــن يومــا أرســلوا غرابــا، 
وهــو طائــر حاســة الشــم فيــه قويــة، ليستكشــف هــل كانــت األرض قــد جفــت أم 
ل، فهــذا الغــراب إذ لــم يجــد غيــر المــاء ظــل يطيــر مــن الفلــك وإليــه. وبعــد ســبعة 
أيــام أخــرى أرســلوا حمامــة، فــإذ لــم تجــد مقــرا لرجلهــا عــادت إلــى الفلــك. وبعــد 
ســبعة أيــام أخــرى عــاد نــوح فأرســل الحمامــة، فلمــا عــادت فــي المســاء وفــي فمهــا 
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ورقــة زيتــون فــرح نــوح وعائلتــه فرحــا عظيمــا. وبعــد ذلــك » كََشــَف نُــوٌح الِْغطَــاَء 
نَِشــَف « )تكويــن 8: 13(. ومــع ذلــك  قَــْد  َوْجــُه األَرِْض  فَــِإَذا  َونَظَــَر،  الُْفلْــِك  َعــِن 
فقــد لبــث منتظــرا بصبــر فــي داخــل الفلــك. فكمــا دخــل إلــى الفلــك بأمــر هللا 

كذلــك انتظــر أمــره لــه بالخــروج. 
أخيــرا نــزل مــاك مــن الســماء وفتــح بــاب الفلــك الضخــم وأمــر ذلــك الشــيخ 
الجليــل وعائلتــه بالخــروج مــن الفلــك إلــى اليابســة، كمــا أمرهــم بإخــراج كل الخائــق 
الــذي حفظهــم  نــوح ذاك  ينــس  لــم  الحيــة، ومــع فرحهــم الشــديد باإلفــراج عنهــم 
برعايتــه الرحيمــة، فــكان أول مــا عملــه بعــد مغــادرة الفلــك أنــه بنــى مذبحــا وقــدم 
وإيمانــه  هلل  شــكره  بذلــك  معلنــا  الطاهــرة  والطيــور  الحيوانــات  كل  مــن  ذبيحــة 
بالمســيح الــذي هــو الذبيحــة العظمــى. وقــد ســر هللا بهــذه الذبيحــة ونتجــت عــن 
ذلــك بركــة عظيمــة ليــس لنــوح وعائلتــه فحســب بــل أيضــا لــكل مــن سيعيشــون علــى 
ِفــي  الــرَّبُّ  َوقَــاَل  الرَِّضــا.  َرائَِحــَة  الــرَّبُّ  ــَم  الكتــاب: » فَتََنسَّ يقــول  إذ  األرض،  وجــه 
َة كُلِّ أَيَّــاِم األَرِْض: َزْرٌع  قَلِْبــِه: ›لَ أَُعــوُد أَلَْعــُن األَرَْض أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل اإلِنَْســاِن ... ُمــدَّ
، َوَصيْــٌف َوِشــتَاٌء، َونََهــاٌر َولَيْــٌل، لَ تـَـزَاُل‹ « )تكويــن 8: 21، 22(.  َوَحَصــاٌد، َوبـَـرٌْد َوَحــرٌّ
وهنــا درس ينبغــي أن تتعلمــه كل األجيــال المتعاقبــة. لقــد خــرج نــوح إلــى عالــم 
خــرب، ولكنــه قبــل أن يعــد مســكنا لنفســه بنــى مذبحــا للــرب. ومــع أن مــا تبقــى لــه 
مــن المواشــي كان قليــا وكلفــه الحتفــاظ بهــا الشــيء الكثيــر فإنــه بــكل ســرور قــدم 
بعضــا منهــا للــرب اعترافــا منــه بــأن الــكل للــرب. وكذلــك يجــب أن يكــون اهتمامنــا 
األول أن نقــدم عطايانــا الطوعيــة هلل. وكل مظهــر مــن مظاهــر محبتــه ورحمتــه لنــا 

ينبغــي أن نعتــرف بــه شــاكرين بالعبــادة وبتقديــم عطايانــا لخدمــة الملكــوت.
ولكي ل تمتلئ قلوب الناس رعبا من حدوث طوفان آخر وهم يرون السحب 
تمــأل الســماء واألمطــار تتســاقط، طمــأن الــرب عائلــة نــوح بوعــد قــال فيــه: » أُِقيــُم 
ِميثَاِقــي َمَعُكــْم ... لَ يَُكــوُن أَيًْضــا طُوفَــاٌن لِيُْخــرَِب األَرَْض ... َوَضْعــُت قَْوِســي ِفــي 
ــَحاِب فَتَُكــوُن َعاََمــَة ِميثـَـاق بَيِْنــي َوبَيْــَن األَرِْض. فَيَُكــوُن َمتَــى أَنُْشــْر َســَحابًا َعلَــى  السَّ
ـِذي بَيِْنــي َوبَيَْنُكــْم َوبَيْــَن  ــَحاِب أَنِـّـي أَذْكُــُر ِميثَاِقــي الّـَ األَرِْض، َوتَظَْهــِر الَْقــْوُس ِفــي السَّ

ــٍة « )تكويــن 9: 15-11(. كُلِّ نَْفــٍس َحيَّ
وضــع  فــي  الخاطئــة  علــى خائقــه  وشــفقته  تنازلــه  فــي  عظيمــا  كان هللا  كــم 
قوســه الجميــل فــي الســحاب عامــة ميثــاق مــع النــاس! فالــرب يعلــن أنــه حيــن ينظــر 
القــوس ســيذكر ميثاقــه، ولكــن هــذا ل يعنــي أنــه يمكــن أن ينســى، إنمــا يخاطبنــا 
األجيــال  أبنــاء  يســأل  عندمــا  أنــه  هللا  قصــد  وكان  أفضــل.  فهمــا  لنفهمــه  بلغتنــا 
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الاحقــة عــن معنــى وجــود تلــك القــوس المجيــدة الظاهــرة فــي الســماء فــإن آباءهــم 
ســيرددون علــى أســماعهم قصــة الطوفــان، ويقولــون لهــم إن هللا العلــي قــد وضــع 
هذه القوس في السحاب كضمان على أن المياه لن تعود لتغمر األرض، وهكذا 
مــن جيــل إلــى جيــل تشــهد هــذه القــوس لمحبــة هللا لإلنســان وتقــوي ثقتــه بالــرب.

وفــي الســماء يحيــط بالعــرش شــبه قــوس تحيــط بــرأس المســيح. والنبــي يقــول: 
ــَحاِب يَــْوَم َمطَــر، هَكــَذا َمْنظَــُر اللََّمَعــاِن ِمــْن َحْولِــِه  » كََمْنظَــِر الَْقــْوِس الَِّتــي ِفــي السَّ
)حــوال العــرش(. هــَذا َمْنظَــُر ِشــبِْه َمْجــِد الــرَّبِّ « )حزقيــال 1: 28(. والرائــي يعلــن 
ــَماِء، َوَعلَــى الَْعــرِْش َجالِــٌس ... َوقَــْوُس قُــزََح  قائــاً: » َوإَِذا َعــرٌْش َمْوُضــوٌع ِفــي السَّ
َحــْوَل الَْعــرِْش ِفــي الَْمْنظَــِر ِشــبُْه الزُُّمــرُِّد « )رؤيــا 4: 2، 3(. فحيــن يجلــب اإلنســان 
بشــروره العظيمــة الدينونــة اإللهيــة علــى نفســه فالمخلــص يتشــفع فيــه لــدى اآلب، 
مشــيرا إلــى القــوس التــي فــي الســحاب، وإلــى القــوس التــي حــول العــرش وحــول 

رأســه، كعامــة لرحمــة هللا نحــو الخطــاة التائبيــن.
ومــع اليقيــن الــذي أعطــاه هللا لنــوح بشــأن الطوفــان فالــرب نفســه قــدم وعــدا 
مــن أجمــل وعــود نعمتــه إذ يقــول: » كََمــا َحلَْفــُت أَْن لَ تَْعبُــَر بَْعــُد ِميَــاُه نُــوٍح َعلَــى 
تَــزُوُل،  الِْجبَــاَل  فَــِإنَّ  أَزُْجــرَِك.  َولَ  َعلَيْــِك  أَْغَضــَب  لَ  أَْن  َحلَْفــُت  هَكــَذا  األَرِْض، 
قَــاَل  يَتَزَْعــَزُع،  لَ  َســاَِمي  َوَعْهــُد  َعْنــِك،  يَــزُوُل  فَــاَ  إِْحَســانِي  ــا  أَمَّ تَتَزَْعــَزُع،  َواآلكَاَم 

.)10 ،9 )إشــعياء 54:  الــرَّبُّ «  َراِحُمــِك 
إذ نظــر نــوح إلــى الوحــوش القويــة التــي خرجــت معــه مــن الفلــك خــاف منهــا 
لئــا تفتــرس أفــراد عائلتــه التــي لــم يتجــاوز عــدد أفرادهــا ثمانــي أنفــس، ولكــن الــرب 
َخْشــيَتُُكْم  المطمئنــة: » لْتَُكــْن  الرســالة  إليــه هــذه  مــاكا يحمــل  إلــى عبــده  أرســل 
ــَماِء، َمــَع كُلِّ َمــا يَــِدبُّ َعلَــى  َورَْهبَتُُكــْم َعلَــى كُلِّ َحيََوانَــاِت األَرِْض وَكُلِّ طُيُــوِر السَّ
ـٍة َحيَّــٍة تَُكــوُن لَُكــْم  األَرِْض، وَكُلِّ أَْســَماِك الْبَْحــِر. قَــْد ُدِفَعــْت إِلَــى أَيِْديُكــْم. كُلُّ َدابّـَ
طََعاًمــا. كَالُْعْشــِب األَْخَضــِر َدفَْعــُت إِلَيُْكــُم الَْجِميــَع « )تكويــن 9: 2، 3(. قبــل ذلــك 
لــم يكــن هللا قــد ســمح لإلنســان بــأكل لحــوم الحيوانــات، وكان يقصــد أن يعيــش 
النــاس علــى منتجــات األرض وحدهــا، أمــا اآلن فبعدمــا تاشــى كل عشــب أخضــر 

ســمح هللا لهــم بــأكل لحــوم الحيوانــات الطاهــرة التــي حفظــت فــي الفلــك.
لقد غير الطوفان معالم وجه األرض كلها، إذ استقرت على األرض لعنة ثالثة 
نتيجــة للخطيــة. لمــا بــدأت الميــاه تتناقــص كان يحيــط بالجبــال والتــال بحــر كــدر 
مترامــي األطــراف، وفــي كل مــكان مــألت جثــث الموتــى مــن النــاس والحيوانــات 
كل البقــاع، ولــم يــرد الــرب أن تبقــى تلــك الجثــث لتفســد الهــواء وتنجســه، ولذلــك 
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جعــل مــن األرض مقبــرة واســعة، فأرســل الــرب ريحــا عاتيــة لتجفــف الميــاه فســاقت 
الريــح الجثــث بقــوة هائلــة حتــى أنهــا فــي بعــض الحــالت أطاحــت بقمــم الجبــال 
جثــث  فــوق  هــذه  بــكل  وألقــت  التــراب  وذرت  والصخــور  األشــجار  واقتلعــت 
النــادرة  واألخشــاب  والذهــب  الفضــة  اختفــت  نفســها  الوســيلة  وبهــذه  القتلــى، 
والحجــارة الكريمــة التــي أغنــت النــاس قبــل الطوفــان وازدانــت بهــا األرض، والتــي 
جعــل النــاس منهــا أصنامــا — كل هــذه اختفــت عــن أنظــار النــاس، إذ أن الميــاه 
فــي قوتهــا كومــت التــراب والصخــور فــوق تلــك الكنــوز. وفــي بعــض األماكــن تكونــت 
فوقهــا جبــال، فلقــد رأى هللا أنــه كلمــا أغنــى النــاس الخطــاة وأنجحهــم أوغلــوا فــي 
إلــى  ينبغــي أن تقودهــم  التــي كان  الكنــوز  لقــد عبــدوا  أمامــه.  إفســادهم طرقهــم 

تمجيــد المعطــي الكريــم، بينمــا هــم أهانــوه واحتقــروه.
اســتحالت األرض إلــى خــراب وعــدم انســجام يســتحيل وصفهمــا، فالجبــال 
واألحجــار  وتكســرت،  اآلن  تشــققت  ومتناســقة  جميلــة  قبــا  تبــدو  كانــت  التــي 
وهنــاك  هنــا  مبعثــرة  كانــت  المســننة  والصخــور  المــاء،  تحــت  التــي  والصخــور 
علــى ســطح األرض، وفــي أماكــن كثيــرة اختفــت التــال والجبــال ولــم يبــق لهــا أثــر، 
وفــي أماكــن بعــض الســهول ارتفعــت ساســل الجبــال، وهــذه التغيــرات ظهــرت 
واضحــة جليــة فــي أماكــن دون أخــرى، فحيــث كانــت توجــد أغنــى كنــوز األرض 
مــن الفضــة والذهــب والحجــارة الكريمــة كانــت تشــاهد أقســى آثــار اللعنــة، أمــا 
فكانــت  وطــأة  أخــف  فيهــا  الجرائــم  كانــت  والتــي  تكــن مســكونة  لــم  التــي  البــاد 

اللعنــة أخــف وطــأة عليهــا.
في هذا الوقت دفنت غابات عظيمة في جوف األرض، فتحولت بعد ذلك 
إلــى فحــم، مكونــة مناجــم الفحــم العظيمــة الموجــودة اليــوم، ومنتجــة كميــات كبيــرة 
مــن الزيــت )البتــرول( إذ غالبــا مــا يشــتعل الفحــم والزيــت تحــت ســطح األرض، 
فتســخن الصخــور ويحتــرق الحجــر الجيــري ويــذوب الحديــد الخــام، ثــم أن تفاعــل 
المــاء مــع الجيــر يجعــل الحــرارة هائلــة جــدا، فتنشــأ عــن ذلــك الــزلزل والبراكيــن، 
وتخــرج ألســنة مــن النــار مــن جــوف األرض، فمتــى اتصلــت النــار والمــاء بشــعب 
صوتهــا  يشــبه  األرض  جــوف  فــي  هائلــة  انفجــارات  تحــدث  والمعــادن  الصخــور 
صــوت الرعــود المكبوتــة فيصيــر الهــواء حــارا وخانقــا ويتبــع ذلــك انفجــار البراكيــن. 
وإذ ل تســتطيع هــذه، فــي الغالــب، أن تجعــل مخرجــا كافيــا للعناصــر الســاخنة، 
فــاألرض نفســها تهتــز، وتعلــو وتهبــط كأمــواج البحــر، ثــم تظهــر أحيانــا شــقوق هائلــة 
تبتلــع القــرى والمــدن والجبــال المضطرمــة بالنــار. هــذه الظواهــر العجيبــة ســترى 
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فــي فتــرات أكثــر تقاربــا ورعبــا ممــا كانــت قبــا، وذلــك قبيــل مجــيء المســيح ثانيــة، 
عنــد انقضــاء العالــم، كعامــات علــى ســرعة هــاك العالــم.

إن أعماق األرض هي مستودع الرب الذي منه جرد األسلحة التي استخدمها 
مــع  التقــت  األرض  أعمــاق  مــن  المتفجــرة  فالميــاه  القديــم،  العالــم  إهــاك  فــي 
النــار  كانــت  الطوفــان  أيــام  ومنــذ  األرض،  لتخريــب  الســماء  مــن  الهاطلــة  الميــاه 
والمــاء أداتيــن فــي يــد هللا إلهــاك المــدن الشــريرة، وهــذه األحــكام ترســل لكــي 
يرتعــب أمــام قــدرة هللا ويعتــرف بحكمــه وســلطانه العــادل أولئــك الذيــن يســتخفون 
بشــريعته ويدوســون ســلطانه. وحيــن أبصــر النــاس الجبــال المشــتعلة بالنــار تقــذف 
نــارا ولهيبــا وســيول مــن المعــادن الذائبــة وتنّشــف أنهــارا وتقلــب مدنــا عامــرة وتنشــر 
الخــراب والدمــار فــي كل مــكان، ملــك الرعــب والهلــع أقــوى القلــوب، واعتــرف 

الملحــدون والمجدفــون بقــدرة هللا غيــر المحــدودة.
تَُشــقُّ  » لَيْتَــَك  هــذه:  مثــل  مشــاهد  إلــى  مشــيرين  القديــم  فــي  األنبيــاء  قــال 
ــَماَواِت َوتَْنزُِل! ِمْن َحْضرَتَِك تَتَزَلْزَُل الِْجبَاُل. كََما تُْشــِعُل النَّاُر الَْهِشــيَم، َوتَْجَعُل  السَّ
النَّــاُر الِْميَــاَه تَْغلِــي، لِتَُعــرَِّف أَْعــَداَءَك اْســَمَك، لِتَرْتَِعــَد األَُمــُم ِمــْن َحْضرَتِــَك. ِحيــَن 
َصَنْعــَت َمَخــاِوَف لَــْم نَْنتَِظرَْهــا، نَزَلْــَت، تَزَلْزَلَــِت الِْجبَــاُل ِمــْن َحْضرَتِــَك « )إشــعياء 
ــَحاُب ُغبَــاُر رِْجلَيْــِه.  64: 1-3( » الــرَّبُّ ِفــي الزَّْوبََعــِة، َوِفــي الَْعاِصــِف طَِريُقــُه، َوالسَّ

ــُف َجِميــَع األَنَْهــاِر « )ناحــوم 1: 3، 4(. ــُفُه َويَُجفِّ يَْنتَِهــُر الْبَْحــَر فَيَُنشِّ
هنالــك ظواهــر تدعــو إلــى الرعــب  أكثــر مــن كل ممــا ســبق أن رآه العالــم ســترى 
ـاَُل تَــُذوُب، َواألَرُْض تُرْفَــُع  فــي مجــيء المســيح ثانيــة، » اَلِْجبَــاُل تَرُْجــُف ِمْنــُه ، َوالتِـّ
ــاكِِنيَن ِفيــِه. َمــْن يَِقــُف أََمــاَم َســَخِطِه؟ َوَمــْن يَُقــوُم ِفــي  ِمــْن َوْجِهــِه، َوالَْعالَــُم وَكُلُّ السَّ
ُخــوُر تَْنَهــِدُم ِمْنــُه « )ناحــوم 1: 5، 6(.  ُحُمــوِّ َغَضِبــِه؟ َغيْظُــُه يَْنَســِكُب كَالنَّــاِر، َوالصُّ
ْدُهــْم.  ــَن. أَبـْـرِْق بُُروقـًـا َوبَدِّ » يـَـا رَبُّ ، طَأِْطــْئ َســَماَواتَِك َوانـْـزِِل. الِْمــِس الِْجبَــاَل فَتَُدخِّ

أَرِْســْل ِســَهاَمَك َوأَزِْعْجُهــْم « )مزمــور 144: 5، 6(.
ــَماِء ِمــْن فَــْوُق وَآيَــاٍت َعلَــى األَرِْض ِمــْن أَْســَفُل: َدًمــا  » َوأُْعِطــي َعَجائِــَب ِفــي السَّ
َونـَـاًرا َوبَُخــاَر ُدَخــاٍن « )أعمــال 2: 19( » فََحَدثـَـْت أَْصــَواٌت َوُرُعــوٌد َوبـُـُروٌق. َوَحَدثـَـْت 
زَلْزَلَــٌة َعِظيَمــٌة، لَــْم يَْحــُدْث ِمثْلَُهــا ُمْنــُذ َصــاَر النَّــاُس َعلَــى األَرِْض، زَلْزَلَــٌة ِبِمْقَدارَِهــا 
َعِظيَمــٌة هَكــَذا ... وَكُلُّ َجِزيــرٍَة َهَربَــْت، َوِجبَــاٌل لَــْم تُوَجــْد. َوبَــرٌَد َعِظيــٌم، نَْحــُو ثَِقــِل 

ــَماِء َعلَــى النَّــاِس « )رؤيــا 16: 18، 20، 21(. َوزْنَــٍة، نَــزََل ِمــَن السَّ
عندمــا يتاقــى البــرق مــن الســماء والنــار علــى األرض فالجبــال تحتــرق كاألتــون 
وتســكب ســيول مــن الحمــم أو المقذوفــات البركانيــة فتكتســح الحدائــق والحقــول 
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ســتغلي  فالميــاه  األنهــار  إلــى  الملتهبــة  الكتــل  تقــذف  وإذ  والمــدن،  والقــرى 
وتقــذف بدورهــا كتــل الصخــور العظيمــة بقــوة ل يمكــن وصفهــا، فتتناثــر أجزاؤهــا 
زلزل  ســتحدث  مــكان  وفــي كل  ترتــج،  واألرض  األنهــار  وســتجف  األرض،  علــى 

مخيفــة. وانفجــارات 
هكــذا سياشــي هللا األشــرار مــن علــى وجــه األرض، أمــا األبــرار فســيحفظون 
فــي وســط تلــك الضطرابــات كمــا حفــظ نــوح فــي الفلــك، وســيكون هللا ملجأهــم، 
وتحــت جناحيــه يحتمــون. يقــول المرنــم: » ألَنَّــَك قُلْــَت: » أَنـْـَت يـَـا رَبُّ َملَْجــِإي «. 
َجَعلَْت الَْعلِيَّ َمْســَكَنَك، لَ يُاَِقيَك َشــرٌّ « )مزمور 91: 9، 10( » ألَنَُّه يَُخبِّئُِني ِفي 
. يَْســتُرُنِي ِبِســتِْر َخيَْمِتِه « )مزمور 27: 5( ووعد هللا هو هذا:  ــرِّ َمظَلَِّتِه ِفي يَْوِم الشَّ

يــِه. أُرَفُِّعــُه ألَنَّــُه َعــرََف اْســِمي « )مزمــور 91: 14(. » ألَنَّــُه تََعلَّــَق ِبــي أُنَجِّ
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كما بدأ الســبت عند الخلق كذلك بدأ األســبوع، وقد حفظ األســبوع وأعطي 
لنــا فــي تاريــخ الكتــاب، والــرب نفســه حــدد مــدة األســبوع األول كنمــوذج لمــا يتلــوه 
مــن األســابيع إلــى نهايــة الزمــن. وكغيــره مــن األســابيع كان مكونــا مــن ســبعة أيــام 
حرفيــة، ففــي ســتة أيــام أكمــل عمــل الخلــق، أمــا اليــوم الســابع فاســتراح هللا فيــه 

وباركــه وأفــرزه يــوم راحــة لإلنســان.
وفي الشريعة المعطاة في سيناء أقر هللا األسبوع والحقائق التي بني عليها، 
َســُه « )خروج 20: 8(. وبعد  ــبِْت لِتَُقدِّ فبعدما أصدر أمره القائل: » اُذْكُْر يَْوَم السَّ
تحديــد مــا يجــب عملــه فــي الســتة األيــام، ومــا يجــب أل يُعمــل فــي اليــوم الســابع، 
يذكــر الســبب فــي مراعــاة أو حفــظ األســبوع مشــيرا إلــى مثالــه هــو فــي الماضــي 
ِفيَهــا،  َمــا  وَكُلَّ  َوالْبَْحــَر  َواألَرَْض  ــَماَء  السَّ الــرَّبُّ  َصَنــَع  ـاٍم  أَيّـَ ِســتَِّة  ِفــي  قائــاً: » ألَْن 
َســُه « )خــروج  ــبِْت َوقَدَّ يَــْوَم السَّ ــابعِ. لِذلِــَك بَــارََك الــرَّبُّ  َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ
أيــام األســبوع  لنــا متــى فهمنــا أن  20: 11(. ويبــدو هــذا الســبب جميــا وملزمــا 
هــي أيــام حرفيــة، فالســتة أيــام األولــى مــن كل أســبوع قــد أعطيــت لإلنســان لمزاولــة 
أعماله، ألن هللا اســتخدم هذه المدة عينها من األســبوع األول في عملية الخلق، 
أمــا فــي اليــوم الســابع فعلــى اإلنســان أن  يتوقــف عــن العمــل تــذكارا لراحــة الخالــق.

إن افتــراض أن حــوادث األســبوع األول كانــت تتطلــب آلف الســنين يطعــن 
مباشــرة فــي أســاس الوصيــة الرابعــة، وهــذا يصــور الخالــق كمــن يأمــر النــاس بحفــظ 
أيــام األســبوع الحرفــي تــذكارا لحقــب غيــر محــدودة مــن الزمــن، ممــا يخالــف طريقتــه 
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فــي معاملــة خائقــه، كمــا يجعــل األمــور التــي جعلهــا هللا واضحــة جــدا، معقــدة 
وغامضــة. هــذا هــو اإللحــاد فــي أقصــى حــالت خداعــه، ولــذا فهــو أخطــره، وإن 
يؤمنــون  النــاس حتــى أن كثيريــن ممــن  أفهــام  عــن  حقيقــة هــذا الفتــراض خفيــة 

ويعترفــون بالكتــاب يعتنقــون هــذا اإللحــاد ويبّشــرون بــه.
ـُه قَــاَل  ــَماَواُت، َوِبَنَســَمِة ِفيــِه كُلُّ ُجُنوِدَهــا ... ألَنّـَ » ِبَكلَِمــِة الــرَّبِّ ُصِنَعــِت السَّ
فَــَكاَن. ُهــَو أََمــَر فََصــاَر « )مزمــور 33: 6، 9(. إن الكتــاب المقــدس ل يعتــرف بــأن 
األرض مــرت فــي تطــورات مختلفــة مــدة أجيــال حتــى خرجــت مــن حالــة الخــراب 
اليــوم. فالكتــاب المقــدس فــي كامــه  التــي نراهــا عليهــا  إلــى حالهــا  والتشــويش 
عــن أيــام الخلــق المتعاقبــة يعلــن أن كل يــوم كان مكونــا مــن المســاء والصبــاح ككل 
األيــام التــي جــاءت بعــد ذلــك، وفــي نهايــة كل يــوم يقــدم لنــا الكتــاب نتيجــة عمــل 
ــَماَواِت  الخالــق، وفــي ختــام األســبوع األول يقــرر الكتــاب قائــاً: » هــِذِه َمبـَـاِدئُ السَّ
َواألَرِْض ِحيــَن ُخلَِقــْت « ) تكويــن 2: 4(، ولكــن هــذا ل يفيــد أن أيــام الخلــق لــم تكــن 
يــوم يســمى » مبــدأ « ألن هللا قــد أبــدأ أو  أيامــا حرفيــة بالمعنــى المفهــوم. وكل 

أوجــد أو أبــدع فيــه جــزءا جديــدا مــن عملــه.
إن علمــاء الجيولوجيــا يدّعــون أنهــم قــد وجــدوا فــي األرض نفســها مــا يبرهــن 
علــى أن عمرهــا أطــول بكثيــر ممــا تقــدره وتعلــم بــه أســفار موســى، فلقــد اُكتشــفت 
عظــام بعــض النــاس والحيوانــات وبعــض ِعــَدد الحــرب واألشــجار المتحجــرة وغيــر 
ذلــك أكبــر حجمــا ممــا نــراه اليــوم أو مــا وجــد منــذ آلف الســنين، ممــا يــدل علــى أن 
األرض كانــت مســكونة منــذ ســنين ضاربــة فــي القــدم قبــل الوقــت المذكــور عــن 
الخلــق فــي الكتــاب، وكان يســكنها جنــس مــن البشــر أضخــم أجســاما مــن كل مــن 
يعيشــون اليــوم. مثــل هــذه اآلراء جعلــت كثيريــن ممــن يؤمنــون ويعترفــون بالكتــاب 

يعتنقــون فكــرة كــون أيــام الخلــق اســتغرقت حقبــا طويلــة غيــر محــدودة.
ولكــن لــو ألقينــا تاريــخ الكتــاب جانبــا فعلــم طبقــات األرض » الجيولوجيــا « ل 
يمكنــه التدليــل علــى شــيء، فالذيــن يناقشــون، بثقــة، اســتنادا إلــى استكشــافات 
أو  النــاس  أجســام  حجــم  عــن  صحيحــة  فكــرة  أيــة  لديهــم  ليســت  العلــم  هــذا 
الحيوانــات أو األشــجار قبــل الطوفــان، ول عــن التطــورات العظيمــة التــي حدثــت 
لنــا وجــود هــذه الحــالت يمكــن  حينئــٍذ. فاآلثــار التــي وجــدت فــي األرض تثبــت 
معرفتــه مــن كتــاب الوحــي فقــط، إذ فــي تاريــخ الطوفــان أوضــح لنــا الوحــي مــا لــم 
يســتطع علــم الجيولوجيــا وحــده أن يســبر غــوره، ففــي أيــام نــوح دفــن فــي األرض 
اليــوم، وقــد  نــراه  مــا  مــن كل  مــرات  أكبــر حجمــا عــدة  أنــاس وحيوانــات وأشــجار 
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حفظــوا كدليــل لألجيــال التــي جــاءت بعدهــم علــى أن أولئــك النــاس قــد أهلكتهــم 
ميــاه الطوفــان، وقصــد هللا أن اكتشــاف تلــك اآلثــار يثبــت إيمــان النــاس بتاريــخ 
ارتكبــه  الــذي  نفســه  الخطــأ  يرتكبــون  الباطلــة  بمناقشــاتهم  النــاس  ولكــن  الوحــي، 
أولئــك الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان، فمــا يعطيــه لهــم هللا علــى أنــه بركــة يحولونــه 

إلــى لعنــة بســوء اســتعمالهم إيــاه. 
إن إحــدى مكايــد الشــيطان هــي أنــه يقــود النــاس لقبــول الخرافــات الكافــرة، إذ 
بهــذه الطريقــة يجعــل شــريعة هللا غامضــة، مــع أنهــا فــي ذاتهــا واضحــة جــدا، ثــم هــو 
يشــجع النــاس علــى التمــرد علــى حكــم هللا، وأن مســاعيه موجهــة، بنــوع خــاص، ضــد 
الوصيــة الرابعــة، ألنهــا تشــير، بــكل وضــوح، إلــى هللا الحــي صانــع الســموات واألرض.

هنالــك مســاع مســتمرة تبــذل لتوضيــح عمــل الخالــق علــى أنــه نتيجــة أســباب 
المدعويــن  مــن  حتــى  وإقبــال  قبــول  يجــد  البشــري  التفكيــر  وهــذا  طبيعيــة، 
مســيحيين، منافيــاً للحقائــق الكتابيــة الســهلة الواضحــة. كثيــرون يعارضــون فكــرة 
فحــص النبــوات، ونخــص بالذكــر نبــوات ســفري دانيــال والرؤيــا، معلنيــن أنهــا نبــوات 
علمــاء  تخمينــات  يقبلــون  أنفســهم  فأولئــك  ذلــك  ومــع  فهمهــا،  يعســر  غامضــة 
طبقــات األرض » الجيولوجيــا « بلهــف  ضــد مــا كتبــه موســى. ولكــن إذا كان مــا قــد 
أعلنــه هللا أمــرا يصعــب فهمــه إلــى هــذا الحــد فكــم يكــون أمــرا مناقصــا للعقــل أن 

يقبــل اإلنســان مجــرد افتراضــات وتخمينــات بالنســبة لمــا لــم يعلنــه هللا!
ــرَائُِر لِلــرَّبِّ إِلِهَنــا، َوالُْمْعلََنــاُت لََنــا َولِبَِنيَنــا إِلَــى األَبَــِد « ) تثنيــة 29: 29(.  » السَّ
إن هللا لــم يعلــن قــط للنــاس كيــف أتــم عمليــة الخلــق، والعلــوم البشــرية ل يمكنهــا 
فهــم أســرار العلــي، وقوتــه الخالقــة ل يمكــن إدراكهــا كمــا ل يمكــن إدراك وجــوده.

كان  إذا  ولكــن  والفنــون،  العلــوم  نــور  العالــم  علــى  يســطع  أن  ســمح هللا  لقــد 
محترفــو العلــم يتناولــون هــذه المواضيــع مــن وجهــة النظــر البشــرية وحدهــا فابــد مــن 
أن يحصلــوا علــى اســتنتاجات خاطئــة. قــد يكــون أمــرا بريئــا أن يتفكــر اإلنســان فــي 
أشــياء أبعــد ممــا أعلنتــه كلمــة هللا إذا لــم تتعــارض نظرياتــه مــع الحقائــق المدونــة فــي 
كتــاب هللا، ولكــن الذيــن يتركــون كلمــة هللا ويحاولــون تعليــل خليقتــه بمبــادئ علميــة 
فإنما يســيرون مع التيار في خضم البحر العظيم بدون خريطة أو بوصلة في أماكن 
يجهلونهــا تمامــا. إن أقــوى العقــول الجبــارة إذا لــم تســر علــى هــدى كلمــة هللا فــي 
أبحاثهــا فابــد مــن أن يصيبهــا الرتبــاك عندمــا تحــاول تتبــع عاقــة العلــم بالمعلنــات 
اإللهيــة. فلكــون الخالــق وأعمالــه أســمى جــدا مــن إدراكهــم بحيــث ل يمكــن تفســيرها 
بالقوانيــن الطبيعيــة لذلــك يعتبــرون أن تاريــخ الكتــاب المقــدس ل يصلــح ســندا يركــن 
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إليــه. والذيــن يشــكون فــي صــدق وثبــات مــا ورد فــي العهديــن القديــم والجديــد لبــد 
مــن أن ينحــدروا إلــى أبعــد مــن ذلــك فيشــكون فــي وجــود هللا، فحيــث قــد أفلتــت 

منهــم المرســاة لبــد مــن أن تتحطــم ســفينتهم علــى صخــور اإللحــاد.
هــؤلء النــاس قــد فقــدوا بســاطة اإليمــان. ينبغــي أن يكــون ثمــة اعتقــاد راســخ ل 
يتزعــزع فــي ســلطان كلمــة هللا المقدســة. ويجــب عــدم اختبــار الكتــاب المقــدس 
جماعــة  إن  إليــه.  يركــن  دليــا  ليســت  البشــرية  فالمعرفــة  العلميــة،  النــاس  بــآراء 
بســبب  يمكنهــم،  والمماحكــة  المكابــرة  بقصــد  الكتــاب  يقــرأون  الذيــن  المرتابيــن 
بيــن الثنيــن ولكــن  تناقــض  عــوا وجــود  الناقــص للعلــم أو الوحــي، أن يدَّ إدراكهــم 
إذا أحســن اإلنســان فهمهمــا فابــد مــن أن يجــد فيهمــا النســجام التــام. لقــد كتــب 
موســى كتبــه بإرشــاد روح هللا، والنظريــة الجيولوجيــة الســليمة لــن يمكنهــا أن تدعــي 
وجــود اكتشــافات غيــر متفقــة مــع كلمــة هللا، فــكل الحقائــق، ســواء فــي الطبيعــة أو 

فــي الوحــي، هــي متفقــة مــع بعضهــا البعــض فــي كل مظاهرهــا.
أن  العلمــاء عقــا  أقــوى  يســتطيع  كثيــرة ل  تثــار استفســارات  فــي كلمــة هللا 
يجيــب عنهــا، فهــي تســترعي اللتفــات إليهــا للبرهنــة علــى أنــه أشــياء كثيــرة كثيــر 
حتــى فــي أمــور الحيــاة اليوميــة العاديــة ممــا ل تســتطيع العقــول المحــدودة، بــكل مــا 

أوتيــت مــن حكمــة وكل مــا تفخــر بــه مــن علــم، أن تفهمــه فهمــا كامــا.
إدراك حكمــة هللا، وكل  يســتطيعون  أنهــم  يظنــون  العلــم  فرجــال  ذلــك  ومــع 
مــا قــد فعلــه أو يســتطيع أن يفعلــه. وهنالــك اعتقــاد شــائع بيــن النــاس وهــو أن 
هللا مقيــد بشــرائعه، والنــاس بيــن منكــر لوجــوده ومتجاهــل إيــاه، أو يظنــون أنهــم 
وعــادوا ل  النــاس،  قلــوب  فــي  روحــه  عمــل  حتــى  تفســير كل شــيء  يســتطيعون 
يوقــرون اســمه أو يخشــون قدرتــه، إنهــم ل يؤمنــون بمــا فــوق الطبيعــة إذ ل يفهمــون 
شــرائع هللا أو قدرتــه غيــر المحــدودة علــى إتمــام إرادتــه عــن طريــق تلــك الشــرائع. 
إن التعبيــر الشــائع الســتعمال المســمى » قوانيــن الطبيعــة « يشــمل مــا اســتطاع 
النــاس أن يكتشــفوه بشــأن القوانيــن التــي تتحكــم فــي العالــم المــادي، ولكــن مــا 
أعظــم محدوديــة معرفتهــم، ومــا أعظــم المجــال الــذي يســتطيع الخالــق أن يعمــل فيــه 

بمــا يتفــق مــع شــرائعه، ويكــون كل ذلــك فــوق إدراك الخائــق المحــدودة.
يعلّــم الكثيــرون أن المــادة تملــك فــي ذاتهــا قــوة حيويــة، وأن بعــض الخــواص 
قوانيــن  وأن  الفطــري،  نشــاطها  طريــق  عــن  لتعمــل  تتــرك  وأنهــا  للمــادة،  معطــاة 
الطبيعــة تســير بموجــب قوانيــن ثابتــة ل يســتطيع هللا نفســه أن يتدخــل فيهــا. هــذا 
هــو العلــم الــكاذب، وهــو ل يجــد لــه مســندا مــن كلمــة هللا. إن الطبيعــة خادمــة 
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يناقضهــا، ولكنــه يســتعملها دائمــا  مــا  يلغــي شــرائعه أو يعمــل  لخالقهــا، وهللا ل 
كآلت فــي يــده. إن الطبيعــة تشــهد بوجــود ذكاء وحضــور قــوة عاملــة، تعمــل فــي 
والبــن.  اآلب  عمــل  الــدوام  علــى  يوجــد  الطبيعــة  ففــي  طريقهــا،  وعــن  قوانينهــا 

َوأَنَــا أَْعَمــُل « ) يوحنــا 5: 17( . ـى اآلَن  والمســيح يقــول: » أَِبــي يَْعَمــُل َحتّـَ
» أَنْــَت  قائليــن:  نحميــا  ســجلها  التــي  تســبيحتهم  فــي  يتغنــون  الاوييــن  إن 
ــَماَواِت وَكُلَّ ُجْنِدَهــا،  َوَســَماَء السَّ ــَماَواِت  أَنْــَت َصَنْعــَت السَّ َوْحــَدَك.  الــرَّبُّ  ُهــَو 
َواألَرَْض وَكُلَّ َمــا َعلَيَْهــا، َوالِْبَحــاَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َوأَنْــَت تُْحِييَهــا كُلََّهــا « )نحميــا 9: 
6(. ففيمــا يختــص بهــذا العالــم فــإن عمــل هللا فــي الخلــق قــد كمــل، ألن » األَْعَمــاِل 
يســتخدم  يــزال  ل  ولكنــه  ) عبرانييــن 4: 3(.  الَْعالَــِم «  تَأِْســيِس  ُمْنــُذ  أُكِْملَــْت  قَــْد 
قدرتــه فــي إســناد خليقتــه وحفظهــا. إن الســبب فــي كــون القلــب ينبــض بالحيــاة، 
ونســمة الحيــاة تتــردد فــي جســم اإلنســان ليــس هــو كــون المؤثــر الميكانيكــي الــذي 
بــدأ بالحركــة ل يــزال يعمــل بالقــوة الكامنــة فيــه، ولكــن كل نبضــة مــن نبضــات القلــب 
وكل نســمة تتــردد فــي الجســم هــي برهــان قاطــع علــى العنايــة الشــاملة لــذاك الــذي 
» ِبــِه نَْحيَــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد « ) أعمــال 17: 28(. إن الســبب فــي كــون األرض تنتــج 
خيراتهــا وتــدور دوراتهــا عامــا بعــد عــام ليــس هــو فــي القــوة الكامنــة فيهــا، إن يــد هللا 
هــي التــي تُســيِّر الكواكــب وتحفظهــا فــي مداراتهــا المنتظمــة فــي دائــرة أفاكهــا، 
ِة وَكَْونـِـِه َشــِديَد الُْقــْدرَِة  إنــه » يُْخــِرُج ِبَعــَدٍد ُجْنَدَهــا، يَْدُعــو كُلََّهــا ِبأَْســَماٍء ؟ لَِكثـْـرَِة الُْقــوَّ
وتتفتــح  األوراق  وتظهــر  النبــات  يزهــر  بقوتــه  )إشــعياء 40: 26(.  أََحــٌد «  يُْفَقــُد  لَ 
يجعــل  الــذي  ) مزمــور 147: 8( وهــو  ُعْشــبًا «  الِْجبَــاَل  فهــو » الُْمْنِبــِت  األزهــار، 
األوديــة تثمــر. إن كل حيوانــات الوعــر تلتمــس مــن هللا طعامهــا، وكل مخلــوق حــي، 
مــن أصغــر حشــرة إلــى اإلنســان نفســه تعتمــد علــى عنايتــه ورعايتــه يومــا فيومــا. 
يَّــاَك  والمرنــم يقــول فــي مزمــوره الجميــل )مزمــور 104: 20، 21، 27، 28( » كُلَُّهــا إِ
ــى لِتَْرزُقََهــا قُوتََهــا ِفــي ِحيِنــِه. تُْعِطيَهــا فَتَلْتَِقــُط. تَْفتَــُح يَــَدَك فَتَْشــبَُع َخيْــرًا «. إن  تَتَرَجَّ
كلمــة هللا تحكــم فــي العناصــر، يمــأل األجــواء ســحابا ويعــد مطــرا لــألرض، » يُعِطــي 
ِقيــَع كَالرََّمــاِد « )مزمــور 147: 16(. » إَِذا أَْعطـَـى قـَـْولً  ــوِف، َويـُـَذرِّي الصَّ الثَّلـْـَج كَالصُّ
َصَنــَع  أَقَاِصــي األَرِْض.  ِمــْن  ــَحاَب  َويُْصِعــُد السَّ ــَماَواِت،  ِفــي السَّ ِميَــاٍه  تَُكــوُن كَثْــرَُة 

يــَح ِمــْن َخزَائِِنــِه « )إرميــا 10: 13(. بُُروقًــا لِلَْمطَــِر، َوأَْخــَرَج الرِّ
إن هللا هــو أســاس كل شــيء، فــكل علــم حقيقــي صحيــح متوافــق مــع أعمالــه، 
وكل تهذيــب حقيقــي يقــود النفــس إلــى الطاعــة لحكمــه. إن العلــم يفتــح أمامنــا آفاقــا 
مــن العجائــب، إنــه يحلــق فــي األجــواء العليــا ويكتشــف أعماقــا جديــدة، ولكنــه ل يأتي 
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بشــيء مــن تنقيبــه وبحثــه يتعــارض مــع الوحــي اإللهــي. إن الجهــل يحــاول أن يســند 
اآلراء الخاطئــة عــن هللا بالعلــم، ولكــن كتــاب الطبيعــة وكتــاب هللا يلقــي كاهمــا نــورا 

علــى اآلخــر، وهــذا يقودنــا إلــى تمجيــد الخالــق وإلــى الثقــة الواعيــة بكامــه.
ل يمكــن للعقــل البشــري المحــدود إدراك وجــود هللا غيــر المحــدود أو قوتــه أو 
حكمتــه أو أعمالــه. يقــول الكاتــب الملهــم: » أَإِلَــى ُعْمــِق هللِا تَتَِّصــُل، أَْم إِلَــى نَِهايَــِة 
ــَماَواِت، فََمــاذَا َعَســاَك أَْن تَْفَعــَل؟ أَْعَمــُق ِمــَن  الَْقِديــِر تَْنتَِهــي ؟ ُهــَو أَْعلَــى ِمــَن السَّ
الَْهاِويَــِة، فََمــاذَا تَــْدرِي؟ أَطْــَوُل ِمــَن األَرِْض طُولُــُه، َوأَْعــرَُض ِمــَن الْبَْحــِر « )أيــوب 11: 
7-9(. إن أقوى العقول الجبارة على األرض ل يمكنها إدراك هللا. قد يداوم الناس 
علــى البحــث ويواصلــون طلــب العلــم، ومــع ذلــك، تبقــى أمامهــم آفــاق ل تنتهــي.

ــَماَواُت  علــى أن أعمــال الخليقــة مــع ذلــك تشــهد لقــدرة هللا وعظمتــه: » اَلسَّ
ُث ِبَمْجــِد هللِا، َوالَْفلَــُك يُْخِبــُر ِبَعَمــِل يََديـْـِه « )مزمــور 19: 1(. والذيــن يتخــذون  تَُحــدِّ
من كلمة هللا مرشــداً لهم ومشــيرا، ســيجدون في العلم ما يســاعدهم على معرفة 
هللا ألن » أُُمــورَُه َغيْــَر الَْمْنظـُـورَِة تـُـرَى ُمْنــُذ َخلـْـِق الَْعالـَـِم ُمْدَركـَـًة ِبالَْمْصُنوَعــاِت ، قُْدرَتَُه 

ــرَْمِديََّة َولَُهوتـَـُه « )روميــة 1: 20(. السَّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 9: 25-27؛ 11: 9-1(.

فســادها  اكتســح  قــد  الطوفــان  كان  التــي  الخربــة  األرض  يعّمــر  لكــي  إن هللا 
األدبــي منــذ عهــد قريــب، أبقــى عائلــة واحــدة هــي عائلــة نــوح الــذي قــال لــه هللا: 
ـاَك رَأَيْــُت بَــارًّا لَــَديَّ ِفــي هــَذا الِْجيــِل « )تكويــن 7: 1( ومــع ذلــك فســرعان مــا  يّـَ » إِ
ظهــر الفــرق العظيــم بيــن أبنــاء نــوح الثاثــة، كالفــرق العظيــم الــذي ظهــر فــي العالــم 
نــواة الجنــس   قبــل الطوفــان، ففــي ســام وحــام ويافــث الذيــن كانــوا ســيصبحون 

البشــري ظهــرت صفــات نســلهم الاحــق.
وإذ كان نــوح يتكلــم بوحــي إلهــي ســبق فأنبــأ بتاريــخ األجنــاس الثاثــة العظيمــة 
التــي ســتخرج مــن صلــب آبــاء الجنــس البشــري أولئــك، فــإذ نــوح تتبــع نســل حــام 
عــن طريــق البــن ل عــن طريــق األب أعلــن قائــاً: » َملُْعــوٌن كَْنَعــاُن ! َعبْــَد الَْعِبيــِد 
يَُكــوُن إلِْخَوتِــِه « )انظــر تكويــن 9: 25-27( إن جريمــة حــام غيــر الطبيعيــة أعلنــت 
أن إكرامــه ألبيــه كابــن كان قــد انتــزع مــن قلبــه منــذ عهــد طويــل، كمــا أعلنــت شــره 
وســفالة أخاقــه، فتلــك الصفــات الشــريرة ظلــت متفشــية فــي حيــاة كنعــان ونســله 

الذيــن إذ ظلــوا متعلقيــن بجرائمهــم أوقعــوا علــى أنفســهم دينونــة هللا.
ومن الناحية األخرى فإن الحترام أو التوقير الذي أظهره سام ويافث ألبيهما 
وبالتالــي للشــرائع اإللهيــة أعطاهمــا وعــدا بمســتقبل أفضــل لنســلهما. وقــد أعلــن 
بخصــوص هذيــن البنيــن » ُمبَــارٌَك الــرَّبُّ إِلــُه َســاٍم. َولْيَُكــْن كَْنَعــاُن َعبْــًدا لَُهــْم. لِيَْفتـَـِح 
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لَُهــْم «. كان نســل  َعبْــًدا  َولْيَُكــْن كَْنَعــاُن  ِفــي َمَســاكِِن َســاٍم،  لِيَافَــَث فَيَْســُكَن  هللُا 
ســام هــو الــذي ســيكون الشــعب المختــار، شــعب العهــد اإللهــي الــذي منــه ســيأتي 
إلــه ســام، ومنــه يأتــي إبراهيــم وشــعب  بــه. لقــد كان يهــوه هــو  الفــادي الموعــود 
ــْعِب الَّــِذي الــرَّبُّ إِلُهــُه « )مزمــور  إســرائيل الذيــن منهــم يأتــي المســيح. » طُوبـَـى لِلشَّ
يافــث  نســل  كان  وقــد  َســاٍم «.  َمَســاكِِن  ِفــي  فَيَْســُكَن  » يَافَــَث  أمــا   .)15 :144

سيشــترك بكيفيــة خاصــة فــي بــركات اإلنجيــل.
أمــا نســل كنعــان فقــد انحطــوا إلــى أدنــى دركات الوثنيــة، ومــع أن النبــوة بوقــوع 
اللعنــة عليهــم حكمــت بــأن يكونــوا عبيــدا فــإن الدينونــة لــم تحــل عليهــم إل بعــد مــرور 
قــرون مــن الزمــن. لقــد احتمــل هللا شــرهم وفســادهم حتــى تعــدوا حــدود صبــر هللا، 

وحينئــذ جــردوا مــن أماكهــم، وصــاروا عبيــدا لنســل ســام ويافــث.
إن نبوة نوح لم تكن إخطارا استبداديا دافعه الغضب أو إعانا للرضى، فهي 
لــم تقــرر أخــاق أبنــاء نــوح ومصيرهــم، ولكنهــا فقــط أبانــت النهايــة التــي ســينتهي 
إليهــا الطريــق الــذي اختــاره كل منهــم بمفــرده، واألخــاق التــي نّموهــا. كانــت تلــك 
النبــوة تعبيــرا عــن قصــد هللا لهــم ونســلهم بالنظــر إلــى أخاقهــم وتصرفاتهــم. وإنهــا 
لقاعــدة عامــة أن األبنــاء لهــم أميــال والديهــم وأمزجتهــم ويتبعــون مثالهــم بحيــث أن 
األبنــاء يرتكبــون نفــس خطايــا آبائهــم جيــا بعــد جيــل. وهكــذا نــرى أن ســفالة حــام 
ــا َخاِطــٌئ  ووقاحتــه ظهــرت فــي نســله فجلبــت عليهــم اللعنــة أجيــال طويلــة. » أَمَّ

ــرًا َجِزيــاً « )جامعــة 9: 18(. َواِحــٌد فَيُْفِســُد َخيْ
ومــن الناحيــة األخــرى كــم كانــت عظيمــة وغنيــة تلــك المكافــأة التــي نالهــا ســام 
جــزاء احترامــه ألبيــه، ومــا أعظــم وأســمى وأمجــد قافلــة الرجــال القديســين الذيــن 
جــاءوا مــن نســله، » الــرَّبُّ َعــارٌِف أَيَّــاَم الَْكَملـَـِة ... َونَْســلُُه لِلْبَرَكـَـِة « )مزمــور 38: 18، 
26( » فَاْعلَــْم أَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ُهــَو هللُا، اإِللــُه األَِميــُن، الَْحاِفــُظ الَْعْهــَد َواإلِْحَســاَن 

لِلَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه َويَْحَفظُــوَن َوَصايَــاُه إِلَــى أَلْــِف ِجيــل « )تثنيــة 7: 9(.
ظــل أبنــاء نــوح ســاكنين، بعــض الوقــت، بيــن الجبــال حيــث اســتقر الفلــك. 
نســيان  فــي  رغبــوا  فالذيــن  النقســام،  إلــى  الرتــداد  تكاثــر عددهــم ســاقهم  فلمــا 
خالقهــم وطــرح نيــر شــريعته عــن أعناقهــم أحســوا بمضايقــة مســتمرة مــن تعاليــم 
ومثــال عشــرائهم الخائفيــن هللا، وبعــد قليــل عوَّلــوا علــى النفصــال عنهــم، وتبعــا 
لذلــك رحلــوا إلــى ســهول شــنعار علــى شــاطئ نهــر الفــرات إذ اجتذبهــم إلــى هنــاك 

جمــال تلــك البقعــة وخصوبــة أراضيهــا، فعزمــوا علــى الســكنى فيهــا.
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هنــا قــرروا أن يبنــوا مدينــة فــي ذلــك المــكان ويبنــوا فيهــا برجــا عاليــا جــدا بحيــث 
يصيــر أعجوبــة الدنيــا، وكان غرضهــم مــن ذلــك المشــروع أن يحــول دون تشــتت 
ذلــك الشــعب بعيــدا فــي مســتعمرات أخــرى، ولكــن هللا كان قــد أمــر النــاس أن 
ينتشــروا فــي كل األرض ويمألوهــا ويخضعوهــا، غيــر أن بنــاة بابــل هــؤلء عزمــوا 
كل  علــى  ســلطانها  تبســط  مملكــة  ليؤسســوا  الجماعــة  تلــك  يوحــدوا  أن  علــى 
األرض فــي النهايــة، وبذلــك تصيــر مدينتهــم عاصمــة إلمبراطوريــة مســكونية، وتظفــر 
بإعجــاب كل العالــم وولئــه، ويشــتهر مؤسســوها. أمــا البــرج الفخــم الــذي ســيرتفع 
إلــى عنــان الســماء فقــد كان القصــد منــه أن يقــف تــذكارا لقــوة البنائيــن وحكمتهــم، 

فتــدوم شــهرتهم إلــى نهايــة األجيــال.
غيــر أن أولئــك القــوم الذيــن ســكنوا فــي ســهل شــنعار لــم يكونــوا يؤمنــون بعهــد 
هللا بأنــه لــن يأتــي الطوفــان علــى األرض مــرة أخــرى، بــل لقــد أنكــر كثيــرون منهــم 
وجــود هللا ونســبوا كارثــة الطوفــان إلــى تداخــل أســباب طبيعيــة. وكان آخــرون غيــر 
هــؤلء يؤمنــون بوجــود كائــن ســام وبأنــه هــو الــذي أهلــك العالــم القديــم بالطوفــان، 
لكــن قلوبهــم تمــردت عليــه كقاييــن. ومــن بيــن األغــراض التــي وضعوهــا أمامهــم عنــد 
بنــاء البــرج كونهــم أرادوا أن يتأكــدوا مــن ســامتهم لــو جــاء الطوفــان ثانيــة، وكانــوا 
إليــه ميــاه الطوفــان  إلــى علــو أعظــم ممــا وصلــت  البــرج  لــو رفعــوا  يتخيلــون أنهــم 
فســينجون مــن كل خطــر، ولــو اســتطاعوا الوصــول إلــى منطقــة الســحاب فقــد كانــوا 
يأملــون أن يعرفــوا ســبب حــدوث الطوفــان أســباب حــدوث الطوفــان. وكان القصــد 
مــن ذلــك المشــروع هــو تمجيــد كبريــاء القائميــن بــه، وتحويــل عقــول أبنــاء األجيــال 

الاحقــة وقلوبهــم بعيــدا عــن هللا، والنحــدار بهــم إلــى عبــادة األوثــان. 
بعدمــا كمــل جــزء مــن ذلــك البــرج ســكن البنــاؤون فــي قســم منــه، أمــا بعــض 
الحجــرات األخــرى التــي وضعــوا فيهــا بعــض قطــع األثــاث الفاخــرة وزينوهــا فقــد 
كرســوها ألوثانهــم. فــرح أولئــك القــوم بنجاحهــم، ومجــدوا آلهــة الفضــة والذهــب 
فجــأة  ولكــن  واألرض،  الســماء  ملــك  لمقاومــة  أنفســهم  وجنــدوا  صنعوهــا  التــي 
توقــف ذلــك العمــل الــذي كان يتقــدم بنجــاح، فلقــد أرســل هللا مــن قبلــه مائكــة 
البــرج  البنــاؤون فــي تحقيــق أغراضهــم. كان  لكــي يبطلــوا ذلــك العمــل، فيفشــل 
قــد وصــل إلــى ارتفــاع هائــل، فغــدا مــن المســتحيل علــى الفعلــة الذيــن فــي أعــاه 
أن يتصلــوا مباشــرة بالذيــن فــي أســفله، ولذلــك أُوقــف رجــال فــي أماكــن مختلفــة 
ليتلقــى كل منهــم األوامــر فــي طلــب المــواد التــي يحتــاج إليهــا العمــل أو بعــض 
فــإذ  تحتهــم،  هــم  لمــن  بدورهــم  يوصلونهــا  وهــؤلء  بالبنــاء،  الخاصــة  التعليمــات 
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المــواد  طلبــوا  بحيــث  لغاتهــم  ارتبكــت  آخــر  إلــى  فــم  مــن  تنتقــل  الرســائل  كانــت 
التــي لــم يكــن العمــل يحتــاج إليهــا، كمــا أن التعليمــات التــي أعطيــت كانــت علــى 
عكــس تلــك التــي تلقوهــا، وتبــع ذلــك البلبلــة والفــزع، فتوقــف العمــل كلــه، ولــم 
يعــد هنالــك أي وفــاق أو تعــاون، ولــم يســتطع البنــاؤون أن يعللــوا ســوء التفاهــم 
الغريــب بينهــم. وفــي اهتياجهــم وفشــلهم جعلــوا يلومــون بعضهــم بعضــا، وانتهــى 
تحالفهــم إلــى المنازعــات وســفك الدمــاء. وقــد هدمــت البــروق المنقضــة عليهــم 
مــن الســماء، دليــا علــى ســخط هللا عليهــم، جــزءا مــن أعلــى ذلــك البــرج، وألقــت 

بــه إلــى األرض، وشــعر النــاس أخيــرا أنــه يوجــد إلــه يملــك فــي الســماوات.
وإلــى ذلــك الحيــن كان النــاس يتكلمــون لغــة واحــدة، أمــا اآلن فالذيــن كانــوا 
يفهمــون نفــس اللغــة كانــوا يجتمعــون معــا ويكونــون جماعــة، فذهــب بعضهــم فــي 
َدُهــُم الــرَّبُّ َعلـَـى َوْجــِه كُلِّ  طريــق، وذهــب آخــرون فــي طريــق آخــر، » َوِمــْن ُهَنــاَك بَدَّ
األَرِْض « )تكويــن 11: 9(. وكان هــذا التشــتيت وســيلة لتعميــر األرض، وهكــذا 
تــم قصــد هللا بالوســيلة نفســها التــي اســتخدمها النــاس ليحولــوا بهــا دون إتمامــه. 
كان  لقــد  هللا!  يتحــدون  وقفــوا  الذيــن  أولئــك  خســارة  أعظــم  كان  مــا  ولكــن 
المختلفــة  األرض  أنحــاء  فــي  أممــا  ليؤسســوا  النــاس  يخــرج  إذ  أنــه  تعالــى  قصــده 
يحتفظــون بمعرفــة إرادتــه حتــى يشــع نــور الحــق باهــرا لألجيــال الاحقــة. إن نــوح 
الــكارز األميــن بالبــر عــاش بعــد الطوفــان ثــاث مئــة وخمســين ســنة، كمــا عــاش ســام 
خمــس مئــة ســنة، وهكــذا كانــت ألبنائهــم فرصــة فيهــا يعرفــون مطاليــب هللا وتاريــخ 
معاماتــه آلبائهــم، ولكنهــم لــم يكونــوا يريــدون اإلصغــاء إلــى تلــك الحقائــق التــي لــم 
يستســيغوها، إذ لــم يكونــوا يرغبــون فــي إبقــاء هللا فــي معرفتهــم. وبســبب بلبلــة 
األلســنة حرمــوا إلــى حــد مــا مــن التحــدث مــع الذيــن كان يمكنهــم أن يعطوهــم النــور.

انغمــس بنــاة بــرج بابــل فــي روح التذمــر علــى هللا، فبــدل مــن أن يذكــروا بالشــكر 
رحمتــه آلدم، وعهــده الكريــم الــذي قطعــه مــع نــوح جعلــوا يشــتكون مــن قســوته فــي 
طــرد الزوجيــن األوليــن مــن عــدن وإهــاك العالــم بالطوفــان. ولكــن فــي حيــن كانــوا 
يتذمــرون علــى هللا قائليــن إنــه مســتبد وقــاس كانــوا فــي الوقــت نفســه يقبلــون، بــكل 
رضــى، ملــك أقســى الطغــاة. كان الشــيطان يحــاول تحقيــر شــأن الذبائــح الكفاريــة 
التــي كانــت رمــزا إلــى مــوت المســيح، وإذ كانــت عقــول النــاس قــد أظلمــت بســبب 
عبادتهــم لألصنــام فقــد جعلهــم الشــيطان يزيفــون هــذه الذبائــح ويقدمــون أولدهــم 
ذبائــح علــى مذابــح آلهتهــم. وعندمــا ابتعــد النــاس عــن هللا أبدلــوا الصفــات اإللهيــة 

كالعــدل والطهــارة والمحبــة بالظلــم والقســوة والوحشــية.
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عقد أهل بابل العزم على إنشاء حكومة مستقلة عن هللا، ومع ذلك فقد وجد 
بينهــم جماعــة كانــوا يخافــون هللا، ولكنهــم انخدعــوا بادعــاءات األشــرار وانجذبــوا إلــى 
ــَل الــرب وقــوع الدينونــة، وأعطــى للنــاس  تدبيراتهــم. فألجــل هــؤلء القــوم األمنــاء أجَّ
وقتــا إلظهــار صفاتهــم علــى حقيقتهــا، فــإذ انكشــفت صفاتهــم حــاول أبنــاء هللا أن 
وهــم عــن إتمــام غرضهــم، ولكــن أولئــك النــاس كانــوا متحــدي الــرأي فــي العمــل  يكفُّ
على محاربة الســماء. فلو أنهم ســاروا في عملهم دون رادع ألفســدوا أخاق العالم 
وهــو بعــد فــي أول نشــأته. وقــد كونــوا اتحادهــم فــي تمــرد وعصيــان، فأنشــئت مملكــة 
ألجــل تعظيــم الــذات، وبالطبــع لــم يكــن هلل فيهــا حكــم أو كرامــة. فلــو ســمح لهــذا 
التحالــف بالبقــاء لقامــت قــوة عظيمــة وطــردت مــن األرض البــر والســام والطمأنينــة، 
َســٌة َوَعاِدلَــٌة َوَصالَِحــٌة « )روميــة 7: 12( فقــد حــاول  أمــا وصايــا هللا التــي هــي » ُمَقدَّ

النــاس إبدالهــا بقوانيــن توافــق قلوبهــم القاســية الُمِحبَّــة لذاتهــا.
أمــا الذيــن كانــوا يخافــون هللا فقــد صرخــوا إليــه لكــي يتدخــل، » فََنــزََل الرَّبُّ لِيَْنظَُر 
الَْمِديَنــَة َوالْبُــرَْج اللََّذيـْـِن كَاَن بَُنــو آَدَم يَبُْنونَُهَمــا « )تكويــن 11: 5( وفــي رحمتــه للعالــم 
عرقــل وأبطــل غــرض بنــاة البــرج وقلــب تــذكار جرأتهــم، وفــي رحمتــه بلبــل كامهــم، 
وبذلــك أوقــف غرضهــم وأحبــط مقاصــد عصيانهــم. إن هللا يصبــر طويــا علــى فســاد 
النــاس معطيــا إياهــم وقتــا كافيــا للتوبــة، ولكنــه يراقــب كل حيلهــم التــي بهــا يقاومــون 
ســلطان شــريعته العادلــة المقدســة، فمــن حيــن إلــى آخــر تمتــد اليــد غيــر المنظــورة 
الممســكة بقضيــب الملــك لتوقــف اإلثــم عنــد حــده. وهنالــك برهــان ل يخطــئ علــى 
أن خالــق الكــون غيــر المحــدود فــي حكمتــه ومحبتــه وحقــه لــه الســلطان المطلــق فــي 

الســماء وعلــى األرض، وعلــى أنــه ل يمكــن أن يتحــدى أحــد باإلثــم قدرتــه.
انتهــت مشــاريع بنــاة بابــل بالعــار والهزيمــة، فتمثــال كبريائهــم أمســى تمثــال 
علــى  نفســه  الطريــق  فــي  يســيرون  فالنــاس  ذلــك  ومــع  وحماقتهــم،  لجهالتهــم 
عينــه  المبــدأ  إنــه  ورفــض شــريعة هللا.  الــذات  علــى  العتمــاد  الــدوام — طريــق 
الــذي حــاول الشــيطان تنفيــذه فــي الســماء، وهــو المبــدأ عينــه الــذي ســار عليــه 

يقــدم قربانــه. قاييــن وهــو 
هنــاك بنــاة أبــراج فــي أيامنــا هــذه، فالملحــدون يبنــون نظرياتهــم ويجمعونهــا مــن 
الســتنتاجات العلميــة المزعومــة، ويرفضــون شــريعة هللا المعلنــة، ويزعمــون أنهــم 
يصــدرون حكمهــم علــى سياســة هللا األدبيــة. إنهــم يحتقــرون شــريعته، ويتباهــون 
يُْجــَرى  لَ  الــرَِّديِء  الَْعَمــِل  َعلَــى  الَْقَضــاَء  البشــري، وحينئــذ: » ألَنَّ  العقــل  بكفايــة 
ــرِّ « )جامعــة 8: 11(. َســِريًعا، فَلِذلـِـَك قـَـِد اْمتـَـألَ قَلـْـُب بَِنــي الْبََشــِر ِفيِهــْم لَِفْعــِل الشَّ
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فــي العالــم المدعــو مســيحيا كثيــرون يبتعــدون عــن تعاليــم الكتــاب الواضحــة، 
ويتبنــون عقيــدة مــن األفــكار والتخيــات البشــرية والخرافــات المصنَّعــة، ويشــيرون 
إلــى برجهــم علــى أنــه الطريــق للوصــول إلــى الســماء. النــاس يعجبــون بباغــة اللســان 
والفصاحــة التــي يتكلــم بهــا الخطبــاء الذيــن يعلِّمــون أن العاصــي لــن يمــوت، وأن 
المدعويــن  أن  فلــو  هللا.  لشــريعة  الطاعــة  دون  عليــه  الحصــول  يمكــن  الخــاص 
مــن  لبــد  ولكــن  بينهــم،  يوحــد  القانــون  هــذا  لــكان  قانــون هللا  يقبلــون  مســيحيين 
هللا  كلمــة  علــى  البشــرية  الحكمــة  يعظمــون  طالمــا  والنقســامات  الخصومــات 
المقدســة. إن البلبلــة الحادثــة مــن العقائــد المتضاربــة والطوائــف المختلفــة تمثــل 
تمامــا بالتعبيــر » بابــل « الــذي تطبقــه النبــوة علــى كنائــس األيــام الخيــرة المحبــة 

للعالــم، )رؤيــا  14: 8، 2:18(.
كثيــرون يحاولــون أن يصنعــوا ألنفســهم ســماء فــي هــذا العالــم بالحصــول علــى 
ــرِّ ظُلًْمــا. ِمــَن الَْعــاَِء يَتََكلَُّمــوَن « )مزمــور 73: 8(  الغنــى والنفــوذ. » يَتََكلَُّمــوَن ِبالشَّ
دائســين حقوق البشــر ومســتخفين بســلطان هللا. إن المتكبرين قد يحصلون على 
نفــوذ وقــوة إلــى حيــن، وقــد ينجحــون فــي كل مــا يشــرعون فــي عملــه، ولكــن فــي 

النهايــة ســيكون مصيرهــم الفشــل والتعاســة.
إن وقــت الفحــص الــذي ســيقوم بــه هللا قريــب جــدا، فســينزل العلــي لينظــر مــا 
قــد بنــاه بنــو اإلنســان، وســتعلن قدرتــه اإللهيــة، ول بــد مــن أن ينحــط ويســقط كل مــا 
. رَأَى َجِميــَع بَِنــي الْبََشــِر. ِمــْن  ــَماَواِت نَظـَـَر الــرَّبُّ عملتــه الكبريــاء البشــرية. » ِمــَن السَّ
َمــَكاِن ُســْكَناُه تَطَلَّــَع إِلـَـى َجِميــعِ ُســكَّاِن األَرِْض « » الــرَّبُّ أَبْطـَـَل ُمؤَاَمــرََة األَُمــِم. لََشــى 
ــا ُمؤَاَمــرَُة الــرَّبِّ فَِإلـَـى األَبـَـِد تَثْبُــُت. أَفْــَكاُر قَلِْبــِه إِلَــى َدْوٍر فَــَدْوٍر «  ــُعوِب. أَمَّ أَفْــَكاَر الشُّ

)مزمــور 33: 13، 14، 10، 11(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 12 (.

بعدما تشتت الناس من بابل كادت عبادة األوثان تشمل العالم كله مرة ثانية، 
فتــرك هللا العصــاة القســاة القلــوب يســيرون أخيــرا فــي طرقهــم الشــريرة، بينمــا اختــار 
إبراهيــم الــذي هــو مــن نســل ســام، وجعلــه حافظــا لشــريعته لألجيــال القادمــة. لقــد 
عــاش إبراهيــم فــي وســط الخرافــات والوثنيــة، وحتــى بيــت أبيــه الذيــن حفظــوا معرفــة 
هللا كانــوا تحــت تأثيــر المؤثــرات المضللــة المحيطــة بهــم، » َوَعبَــُدوا آلَِهــًة أُْخــرَى « 
)يشــوع 24: 2(. ولكــن اإليمــان الحقيقــي لــم يكــن لينقــرض، فلقــد حفــظ هللا دائمــا 
بقية يعبدونه، فآدم وشيث وأخنوخ ومتوشالح ونوح وسام في صف واحد متصل، 
ومــن جيــل إلــى جيــل، حفظــوا إعانــات إرادة هللا الثمينــة، وقــد صــار ابــن تــارح وارثــا 
لهذه األمانة المقدسة. كانت الوثنية تستهويه من كل جانب، ولكن عبثا، فإذ كان 
أمينــا مؤمنــا بيــن الملحديــن، ولــم يتنجــس بالرتــداد الشــامل، تمســك، بــكل أمانــة، 
بعبــادة اإللــه الحقيقــي وحــده، » الــرَّبُّ قَِريــٌب لِــُكلِّ الَِّذيــَن يَْدُعونَــُه، الَِّذيــَن يَْدُعونَــُه 
ِبالَْحــقِّ « )مزمــور 145: 18(. وقــد أعلــن إرادتــه إلبراهيــم، وأعطــاه معرفــة ممتــازة عــن 

مطاليــب شــريعته، وعــن الخــاص الــذي ســيتم بالمســيح.
بوجــه  العصــر،  ذلــك  أهــل  بــه  يعتــز  كان  الــذي  الوعــد  إلبراهيــم  أعطــي  لقــد 
َوأُبَــارِكََك  َعِظيَمــًة  ــًة  أُمَّ » فَأَْجَعلَــَك  أمتهــم:  وعظمــة  الكثيــر  النســل  عــن  خــاص، 
َوأَُعظِّــَم اْســَمَك، َوتَُكــوَن بََركـَـًة « )تكويــن 12: 2(. وأضيــَف إلــى هــذا الوعــد اليقيــن 
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الــذي كان أثمــن مــن كل مــا عــداه، بالنســبة لــوارث اإليمــان، أن مــن نســله ســيأتي 
ِفيــَك َجِميــُع قَبَائِــِل األَرِْض « )تكويــن 12: 3(. ولكــن  فــادي العالــم، » َوتَتَبَــارَُك 
أول شــرط إلتمــام هــذه المواعيــد كان لبــد أن إيمانــه يجــوز فــي امتحــان، إذ كان 

األمــر يتطلــب تضحيــة.
وجــاءت رســالة هللا إلــى إبراهيــم قائلــة: » اْذَهــْب ِمــْن أَرِْضــَك َوِمــْن َعِشــيرَتَِك 
َوِمْن بَيِْت أَِبيَك إِلَى األَرِْض الَِّتي أُِريَك « )تكوين 12: 1(. فلكي يؤهله هللا لعمله 
العظيــم كحافــظ لــكام هللا، وجــب عليــه أن ينفصــل عــن عشــراء شــبابه. إن تأثيــر 
األقــارب واألصدقــاء يعطــل التدريــب الــذي قصــد هللا أن يــدرب بــه عبــده، واآلن 
بعدمــا صــار إبراهيــم، بمعنــى خــاص، متصــا بالســماء، فــا بــد لــه مــن الســكنى بيــن 
الغربــاء، وينبغــي أن تكــون لــه صفــات خاصــة تختلــف عــن صفــات كل العالــم، ولــم 
يكن يســتطيع أن يفســر مســلكه ليفهمه أصدقاؤه، فاألشــياء الروحية تدرك روحيا، 

ولــم يكــن أقاربــه، عابــدو األوثــان، ليدركــوا بواعثــه أو تصرفاتــه.
ـِذي كَاَن َعِتيــًدا أَْن  ــا ُدِعــَي أَطَــاَع أَْن يَْخــرَُج إِلَــى الَْمــَكاِن الّـَ » ِباإِليَمــاِن إِبْرَاِهيــُم لَمَّ
يَْعلَــُم إِلَــى أَيْــَن يَأْتِــي « )عبرانييــن 11: 8(. إن طاعــة  يَأُْخــَذُه ِميرَاثًــا، فََخــرََج َوُهــَو لَ 
إبراهيــم بــدون ســؤال هــي مــن أثبــت األدلــة علــى اإليمــان الــذي نجــده فــي الكتــاب 
ــا اإِليَمــاُن فَُهــَو الثَِّقــُة ِبَمــا يُرَْجــى َواإِليَقــاُن ِبأُُمــوٍر لَ  المقــدس، وبالنســبة إليــه كان » َوأَمَّ
تـُـرَى « )عبرانييــن 11: 1(. وإذ اتــكل علــى وعــد هللا دون أن يكــون هنالــك أدنــى يقيــن 
خارجــي بإتمامــه تــرك بيتــه وعشــيرته وأرض وطنــه وخــرج وهــو ل يعلــم إلــى أيــن يأتــي، 
متبعا قيادة هللا، » ِباإِليَماِن تََغرََّب ِفي أَرِْض الَْمْوِعِد كَأَنََّها َغِريبٌَة ، َساكًِنا ِفي ِخيَاٍم 

ــِن َمَعــُه لِهــَذا الَْمْوِعــِد َعيِْنــِه « )عبرانييــن 11: 9(. َمــَع إِْســَحاَق َويَْعُقــوَب الَْوارِثَيْ
إن هــذا المتحــان الــذي اُمتحــن بــه إبراهيــم لــم يكــن امتحانــا ســها، والتضحيــة 
بوطنــه  تربطــه  وثيقــة  أواصــر  هنالــك  كانــت  فلقــد  هينــة،  تكــن  لــم  منــه  المطلوبــة 
وعشــيرته وبيتــه، غيــر أنــه لــم يتــردد فــي إطاعــة الدعــوة، ولــم يكــن لديــه ســؤال يســأله 
عــن أرض الموعــد — لــم يســأل هــل كانــت األرض خصبــة والمنــاخ  صحيــا، ول 
هــل كان موقــع البــاد والجيــرة مقبوليــن، بحيــث يتمكــن مــن أن يجمــع لنفســه ثــروة 
هنــاك، فمــا دام أن هللا قــد تكلــم فعلــى عبــده أن يطيــع. إن أســعد مــكان علــى 

األرض هــو ذاك الــذي يريــده هللا أن يكــون فيــه.
إن كثيريــن ل يزالــون يُمتحنــون كمــا قــد امتُحــن إبراهيــم. ل يســمعون صــوت هللا 
يكلمهــم مباشــرة مــن الســماء، ولكنــه يدعوهــم بتعاليــم كلمتــه وبحــوادث عنايتــه، 
ربما يطلب منهم أن يتركوا حياة تضمن لهم الثروة والكرامة، وأن يتركوا عشراءهم 
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الذيــن يمكنهــم الســتفادة منهــم، وينفصلــوا عــن أقاربهــم، ويدخلــوا إلــى مــا يبــدو أنــه 
طريــق إنــكار الــذات، والمتاعــب والتضحيــات. إن لــدى هللا عمــا لهــم ليعملــوه، 
إل أن حيــاة الراحــة وتأثيــر األصدقــاء واألقربــاء يعطانهــم عــن تنميــة الميــزات الازمــة 
إلنجــازه. إنــه يدعوهــم ليخرجــوا مــن نطــاق المؤثــرات البشــرية والمعونــات اإلنســانية، 
ســواه،  دون  عليــه  والتــكال  هــو  معونتــه  إلــى  بحاجتهــم  الشــعور  إلــى  ويقودهــم 
ليعلــن نفســه لهــم، فمــن هــو اإلنســان المســتعد لقبــول دعــوة العنايــة اإللهيــة لــه 
لنبــذ الخطــط التــي يعتــز بهــا، واألصدقــاء والعشــراء الذيــن يعرفهــم؟ مــن ذا الــذي 
يقبــل القيــام بواجبــات جديــدة، والدخــول إلــى مياديــن جديــدة، والقيــام بعمــل هللا 
بقلــب ثابــت راغــب، وألجــل المســيح يحســب خســائره ربحــا؟ إن مــن يفعــل هــذا 
ـا « ل تقــاس بــه » آلََم  لــه إيمــان إبراهيــم، ولبــد مــن أن يشــاطره » ثَِقــَل َمْجــٍد أَبَِديًـّ

الزََّمــاِن الَْحاِضــِر « )2كورنثــوس 4: 17؛ روميــة 8: 18(.
إن الدعوة التي أتت من الســماء جاءت إلى إبراهيم أول وهو ســاكن في » أُوِر 
الَْكلَْدانِيِّيــَن « )تكويــن 11: 31(. فإطاعــًة منــه لتلــك الدعــوة انتقــل إلــى حــاران، وإلــى 
هنــا كان بيــت أبيــه يرافقونــه، ألنهــم جمعــوا بيــن الوثنيــة وعبــادة اإللــه الحقيقــي. وقــد 
بقــي إبراهيــم هنــاك إلــى أن مــات تــارح، ولكنــه وهــو عنــد قبــر أبيــه أمــره صــوت هللا 
بالتقــدم إلــى األمــام، أمــا أخــوه ناحــور وأهــل بيتــه فقــد تعلقــوا بوطنهــم وأوثانهــم، وأن 
لوطــا وحــده، ابــن هــاران الــذي كان قــد مــات منــذ أمــد طويــل، باإلضافــة إلــى ســارة، 
اختــار مقاســمة إبراهيــم حيــاة الغتــراب، ومــع ذلــك فقــد كانــت تلــك الجماعــة التــي 
نزحــت عــن بــاد مــا بيــن النهريــن، جماعــة كبيــرة، ومــن ذلــك الحيــن كان إبراهيــم 
يملــك قطعانــا كبيــرة مــن الغنــم والماشــية التــي هــي ثــروة الشــرق، كمــا كان معــه عــدد 
كبيــر مــن العبيــد والخــدام، لقــد رحــل عــن بــاد آبائــه علــى أل يعــود إليهــا، فأخــذ معــه 
كل أماكــه، لقــد أخــذا )إبراهيــم ولــوط( » كُلَّ ُمْقتََنيَاتِِهَمــا الَِّتــي اقْتََنيَــا َوالنُُّفــوَس الَِّتــي 
اْمتَلـَـَكا ِفــي َحــارَاَن « )تكويــن 12: 5(. وبيــن هــؤلء كانــت جماعــة مدفوعــة باعتبــارات 
أســمى من دوافع الخدمة والمصلحة الشــخصية، وفي أثناء إقامتهم في حاران قاد 
إبراهيــم وســارة اآلخريــن ألن يعبــدوا ويخدمــوا اإللــه الحقيقــي، فالتصــق هــؤلء بعائلــة 
ذلك الشيخ ورافقوه إلى أرض الموعد، » َوَخرَُجوا لِيَْذَهبُوا إِلَى أَرِْض كَْنَعاَن. فَأَتَْوا 

إِلـَـى أَرِْض كَْنَعــاَن « )تكويــن 12: 5(.
والمــكان الــذي نزلــوا فيــه أول كان شــكيم، فهنــاك فــي ظــال بلوطــات مــورة، 
وفــي واد فســيح بــه عثســب كثيــر حيــث كــروم الزيتــون والينابيــع الجاريــة، بيــن جبــل 
عيبــال مــن هنــا، وجبــل جرزيــم مــن هنــاك — فــي ذلــك المــكان نصــب إبراهيــم 
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خيامــه، وكانــت البــاد التــي أتــى إليهــا إبراهيــم جيــدة وجميلــة » أَرِْض أَنَْهــاٍر ِمــْن 
ــاٍن.  ُعيُــوٍن ، َوِغَمــاٍر تَْنبَــُع ِفــي الِْبَقــاِع َوالِْجبَــاِل. أَرِْض ِحْنطَــٍة َوَشــِعيٍر وَكَــرٍْم َوتِيــٍن َورُمَّ
ــوِن َزيْــٍت، َوَعَســل « )تثنيــة 8: 7، 8(. ولكــن فــي نظــر ذلــك الرجــل الــذي  أَرِْض َزيْتُ
ذلــك  وعلــى  الغابــات،  بأشــجار  المكســو  التــل  ذلــك  علــى  جثــم  هللا  يعبــد  كان 
ــوَن ِحيَنِئــٍذ ِفــي األَرِْض «.  الســهل الخصيــب ظــل مزعــج، ذلــك أنــه » كَاَن الَْكْنَعانِيُّ
لقــد وصــل إبراهيــم إلــى مطمــح آمالــه ليجــد بــادا يحتلهــا شــعب أجنبــي وتملؤهــا 
الوثنيــة، ففــي الغابــات أقيمــت مذابــح لآلهــة الكاذبــة إذ كانــت الذبائــح البشــرية 
تقــدم علــى المرتفعــات المجــاورة. وإذ كان إبراهيــم متمســكا بالوعــد اإللهــي نصــب 
خيمتــه وكانــت تتنازعــه المخــاوف واألحــزان » َوظََهــَر الــرَّبُّ ألَبْــرَاَم َوقَــاَل: ›لَِنْســلَِك 
أُْعِطــي هــِذِه األَرَْض‹ « )تكويــن 12: 7(. فتقــوى إيمانــه موقنــا أن هللا معــه، وأنــه 
لــن يتركــه تحــت رحمــة األشــرار، » فَبََنــى ُهَنــاَك َمْذبًَحــا لِلــرَّبِّ الَّــِذي ظََهــَر لـَـُه «. وإذ 
كان ل يــزال متغربــا فســرعان مــا انتقــل إلــى بقعــة قريبــة مــن بيــت إيــل، ثــم عــاد فبنــى 

هنــاك مذبحــا ودعــا ِباْســِم الــرب.
إن إبراهيــم الــذي هــو » َخلِيــل هللِا « يقــدم لنــا مثــال نبيــا، لقــد كانــت حياتــه 
حيــاة الصــاة، فأينمــا نصــب خيمتــه كان يقيــم إلــى جوارهــا مذبحــا، داعيــا كل مــن 
فــي محلتــه لاشــتراك معــه فــي تقديــم الذبائــح الصباحيــة والمســائية، وحيــن كان 
ينقــل خيمتــه كان المذبــح يظــل قائمــا، وكان بيــن الكنعانييــن الجواليــن مــن قبلــوا 
التعليــم مــن إبراهيــم، وحــدث فــي الســنين التاليــة أنــه كلمــا أتــى واحــد منهــم إلــى 
ذلــك المذبــح عــرف الشــخص الــذي كان هنــاك قبلــه، وبعدمــا ينصــب خيمتــه كان 

يرمــم المذبــح ويقــدم عبادتــه هلل الحــي.
واصــل إبراهيــم رحاتــه صــوب الجنــوب، ومــرة أخــرى امتُحــن إيمانــه. لقــد منعــت 
مراعــي  فجفــت  األوديــة،  فــي  تفيــض  الميــاه  جــداول  تعــد  ولــم  أمطارهــا  الســماء 
الســهول، فلــم تجــد قطعــان الغنــم أو الماشــية مرعــى، وهــددت المجاعــة المحلــة 
كلهــا، ألــم يبــدأ ذلــك الشــيخ يتســاءل عــن الحكمــة فــي تصرفــات العنايــة اإللهيــة؟ ألــم 
ينظــر إلــى الخلــف وقــد عــاوده الحنيــن إلــى الخيــرات الوفيــرة فــي ســهول الكلدانييــن؟ 
كان الجميع ينتظرون في لهفة معرفة ما سيفعله إبراهيم إذ تراكمت عليه المتاعب 
بعضهــا فــي أثــر بعــض. وكان الجميــع يحســون أنــه لــم يــزل هنــاك رجــاء مــا دامــت ثقتــه 

ثابتــة غيــر متزعزعــة. كانــوا موقنيــن أن هللا خليــل إبراهيــم، وأنــه ليــزال يرشــده.
لــم يســتطع إبراهيــم تفســير تصرفــات العنايــة، ولــم يحقــق مــا كان ينتظــره، غيــر 
ــًة «. فبالصــاة  ــَم اْســَمَك، َوتَُكــوَن بَرَكَ أنــه تمســك بالوعــد القائــل: » أُبَــارِكََك َوأَُعظِّ
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الحــارة اللجوجــة جعــل يفكــر كيــف يحفــظ حيــاة أهلــه وقطعانــه، ولكنــه لــم يســمح 
للظــروف أن تزعــزع إيمانــه بكلمــة هللا، فلكــي يتقــي شــر الجــوع نــزل إلــى مصــر، إنــه 
لــم يهجــر كنعــان، ولــم يرجــع، وهــو تحــت ضغــط محنتــه، إلــى أرض الكلدانييــن التــي 
أتــى منهــا والتــي كان فيهــا الخبــز بوفــرة، ولكنــه قصــد اللتجــاء، بصفــة موقتــة، إلــى 
بلــد يكــون قريبــا، بقــدر المســتطاع، مــن أرض الموعــد، وكان يقصــد أن يعــود، بعــد 

قليــل، إلــى المــكان الــذي كان قــد وضعــه هللا فيــه.
فــي  دروســا  ليعلمــه  إبراهيــم  علــى  التجربــة  هــذه  أوقــع  عنايتــه،  فــي  والــرب، 
التســليم والصبــر واإليمــان — دروســا تســجل ألجــل فائــدة كل مــن يُدَعــْون، فيمــا 
بعد، لحتمال الضيقات. إن هللا يقود أولده في طريق ل يعرفونه، غير أنه ل ينسى 
ول يطــرح بعيــدا الذيــن يضعــون اتكالهــم عليــه. لقــد ســمح بوقــوع الضيقــات علــى 
أيــوب ولكنــه لــم يتركــه، ســمح بنفــي يوحنــا الحبيــب إلــى جزيــرة بطمــس الموحشــة، 
ولكــن ابــن هللا التقــاه هنــاك، وقــد امتــألت رؤيــاه بمناظــر المجــد األبــدي. إن هللا 
يســمح للتجــارب بمهاجمــة شــعبه حتــى بثباتهــم وطاعتهــم يحصلــون هــم أنفســهم 
علــى الغنــى الروحــي، وليكــون مثالهــم نبــع قــوة لآخريــن. » ألَنِـّـي َعرَفــُت األَفْــَكاَر 
ــَكاَر َســاٍَم لَ َشــّر « )إرميــا 29: 11(. إن  ، أَفْ الَِّتــي أَنَــا ُمْفتَِكــٌر ِبَهــا َعْنُكــْم، يَُقــوُل الــرَّبُّ
نفــس التجــارب التــي تضغــط علــى إيماننــا بقســوة عظيمــة حتــى يتــراءى لنــا كأن 
الــرب قــد تركنــا، القصــد منهــا أن تزيدنــا اقترابــا مــن المســيح، حتــى نضــع كل أثقالنــا 

عنــد قدميــه، ونختبــر الســام الــذي يمنحنــا إيــاه عوضــا عنهــا.
إن هللا كثيــرا مــا يجيــز شــعبه فــي كــور المشــقة، وفــي شــدة حــرارة اآلتــون يعــزل 
الزغــل مــن الذهــب الحقيقــي فــي األخــاق المســيحية، إن يســوع يراقــب عمليــة 
المتحــان، ويعــرف مــا يلــزم ألجــل تنقيــة المعــدن الثميــن وتصفيتــه، حتــى يعكــس 
البعــض  لــدى  أن  يــرى  عبيــده،  يــدرب  ممحِّصــة،  بتجــارب  وإنمــا  محبتــه.  لمعــان 
قــوى يمكــن اســتخدامها لتقــدم عملــه ونجاحــه، فيضــع هــؤلء النــاس تحــت محــك 
الختبــار، وفــي عنايتــه يضعهــم فــي مراكــز فيهــا تمتحــن أخاقهــم، فتكشــف عــن 
نقائــص وضعفــات كانــت خافيــة علــى معرفتهــم، ثــم يعطيهــم فرصــة إلصــاح هــذه 
الضعفــات وإعدادهــم لخدمتــه، يريهــم ضعفهــم ويعلمهــم كيفيــة التــكال عليه، ألنه 
فــون ويدربــون ويهذبــون  ل عــون ول أمــان لهــم إل بــه، وهكــذا تتحقــق غايتــه. إنهــم يثقَّ
ويهيــأون ليتممــوا القصــد الجليــل الــذي ألجلــه ُوِهبــوا تلــك القــوى، فحيــن يدعوهــم 
للعمــل يكونــون علــى أهبــة الســتعداد، ويمكــن لمائكــة الســماء أن يشــاركوهم فــي 

العمــل الــذي يلــزم إنجــازه علــى األرض.
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مــن  متحــررا  يكــن  لــم  أنــه  علــى  برهــن  مصــر  فــي  إبراهيــم  وجــود  أثنــاء  وفــي 
الضعفــات والنقائــص البشــرية، ففــي إخفائــه لحقيقــة كــون ســارة زوجتــه كشــف 
عــن عــدم ثقتــه فــي رعايــة هللا وعنايتــه، وإلــى افتقــاره إلــى ذلــك اإليمــان الرفيــع 
ســارة  كانــت  عظيــم،  بجــال  كثيــرا  حياتــه  فــي  تمثــا  اللذيــن  النــادرة  والشــجاعة 
» َحَســَنُة الَْمْنظَِر «، ولم يشــّك في أن المصريين الســمر البشــرة قد يشــتهون تلك 
النزيلــة الفاتنــة، وأنهــم لــن يتــرددوا فــي قتــل رجلهــا فــي ســبيل الظفــر بهــا، وقــد ظــن 
أنــه ل ينطــق بالكــذب بقولــه عنهــا إنهــا أختــه، ألنهــا كانــت ابنــة أبيــه، وإن لــم تكــن ابنــة 
أمــه. ولكــن إخفــاء تلــك العاقــة الحقيقيــة بينهمــا كان تضليــا. إن هللا ل يمكــن أن 
يرضــى عــن أقــل انحــراف عــن الســتقامة الكاملــة، وبســبب عــدم إيمــان إبراهيــم 
أمــر  فــي خطــر عظيــم، فعندمــا ســمع ملــك مصــر وصفــا لجمالهــا  وقعــت ســارة 
بنقلهــا إلــى قصــره، وكان يريــد أن يتخذهــا زوجــة، ولكــن الــرب فــي رحمتــه العظيمــة 
حفــظ ســارة بإرســاله الضربــات علــى العائلــة المالكــة، وبهــذه الوســيلة عــرف الملــك 
حقيقــة األمــر، وإذ ســخط بســبب الخــداع الــذي وقــع عليــه وبــخ إبراهيــم، وأعــاد إليــه 
امراتــه قائــا لــه: » َمــا هــَذا الَّــِذي َصَنْعــَت ِبــي ؟ ... لَِمــاَذا لـَـْم تُْخِبرْنـِـي أَنََّهــا اْمَرأَتـُـَك ؟ 
لَِمــاَذا قُلْــَت: ِهــَي أُْخِتــي، َحتَّــى أََخْذتَُهــا لِــي لِتَُكــوَن َزْوَجِتــي ؟ َواآلَن ُهــَوَذا اْمَرأَتـُـَك! 

ُخْذَهــا َواْذَهــْب ! « )تكويــن 12: 18، 19(. 
حصــل إبراهيــم علــى هدايــا كثيــرة مــن الملــك، وحتــى بعــد كل هــذا لــم يســمح 
فرعون بأن يقع عليه أو على أي واحد من أتباعه أي أذى، بل أمر حارسا بمرافقتهم 
علــى  تحــرِّم  القوانيــن  كانــت  الوقــت  هــذا  وفــي  بأمــان.  أرضــه  مــن  يخرجــوا  حتــى 
المصريين مخالطة الرعاة األجانب في أي عاقة كاألكل والشرب معهم، وكان أمر 
فرعــون إلبراهيــم بالخــروج مــن أرضــه مشــبعا بــروح الشــفقة والكــرم، ولكنــه أمــره بتــرك 
مصــر ألنــه لــم يكــن يجــرؤ علــى الســماح لــه بالبقــاء، فلقــد كان موشــكا أن يصنــع بــه 
شــرا عظيمــا، وذلــك جهــا منــه، غيــر أن هللا تدخــل وحفــظ الملــك مــن ارتــكاب تلــك 
الخطيــة الفظيعــة. رأى فرعــون فــي هــذا الغريــب إنســانا أكرمــه إلــه الســماء، فخــاف 
الملــك أن يكــون فــي بــاده إنســان يتمتــع برضــى هللا علــى هــذا الشــكل الواضــح، ولــو 
بقــي إبراهيــم فــي مصــر لــكان مــن المرجــح أن ثروتــه وكرامتــه المتزايدتيــن تثيــران حســد 
المصرييــن وجشــعهم، وربمــا لحقــه بعــض األذى الــذي قــد يعتبــر الملــك مســؤول 

عنــه، فيوقــع الــرب الضربــات علــى بيــت الملــك ألجــل ذلــك.
برهــن هــذا اإلنــذار المقــدم لفرعــون علــى حمايــة هللا إلبراهيــم فــي اختاطــه 
بالشــعوب الوثنيــة بعــد ذلــك، ألن األمــر لــم يكــن ممكنــا كتمانــه، وقــد رؤي كيــف كان 
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ل بــد هلل مــن أن يحفــظ إبراهيــم الــذي كان يعبــده، وأن كل ضــرر أو إهانــة تلحقــه 
لبــد أن ينتقــم مــن صاحبهــا، إنــه أمــر خطيــر جــدا أن تظلــم أحــدا مــن أبنــاء ملــك 
الســماء. والمرنــم يشــير إلــى هــذه الحادثــة فــي اختبــار إبراهيــم حيــث يقــول، فــي 
معــرض كامــه عــن الشــعب المختــار، إن هللا » َوبَّــَخ ُملـُـوكًا ِمــْن أَْجلِِهــْم، قَائِــاً: »لَ 

ــوا ُمَســَحائِي، َولَ تُِســيئُوا إِلَــى أَنِْبيَائِــي « )مزمــور 105: 14، 15(. تََمسُّ
هنــاك مشــابهة عجيبــة بيــن اختبــار إبراهيــم فــي مصــر واختبــار نســله مــن بعــده 
هنــاك،  تغــرب  الجــوع، وكاهمــا  بســبب  إلــى مصــر  نــزل  قــرون، فكاهمــا  بعــدة 
وبســبب وقــوع الضربــات والدينونــة علــى المصرييــن مــن أجلهــم وقــع رعبهــم علــى 

المصرييــن، وإذ اغتنــوا مــن هدايــا أولئــك الوثنييــن خرجــوا بثــروة عظيمــة.
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إبراهيم في كنعان

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 13 إلى 15؛ 17: 1-16؛ 19 (.

َهــِب « )انظــر  ــِة َوالذَّ ا ِفــي الَْمَواِشــي َوالِْفضَّ عــاد إبراهيــم إلــى كنعــان » َغِنيًّــا ِجــدًّ
تكويــن 13: 1-9(. وكان لــوط ل يــزال معــه، وعــادا إلــى بيــت إيــل، ونصبــا خيامهمــا 
إلــى جــوار المذبــح الــذي كانــا قــد أقامــاه قبــا، واكتشــفا أن كثــرة األمــاك زادت مــن 
همومهمــا. لقــد عاشــا معــا مــن قبــل فــي وفــاق فــي وســط المشــقات والتجــارب، 
تكــن  لــم  بينهمــا.  الخصومــة  تنشــب  أن  مــن  يُخَشــى  كان  نجاحهمــا  فــي  ولكنهمــا 
المراعــي كافيــة ألغنامهمــا ومواشــيهما معــا، وكان رعــاة مواشــي كل منهمــا يأتــون 
بالمنازعــات الكثيــرة التــي كانــت تنشــب بينهــم إلــى ذينــك الســيدين ليقضيــا فيهــا، 
وبــدا واضحــا أنــه لبــد مــن انفصالهمــا، وكان إبراهيــم أكبــر ســنا مــن لــوط إذ كان 
عمــه، وكان متفوقــا عليــه فــي الثــروة والمركــز، ومــع ذلــك فقــد كان هــو المقــدام 
فــي اقتــراح خطــط لصــون الســام، ومــع أن هللا نفســه كان قــد أعطــى كل األرض 

إلبراهيــم فإنــه بــكل لطــف ورقــة تنــازل عــن هــذا الحــق.
نَْحــُن  ألَنََّنــا  َوُرَعاتِــَك،  ُرَعاتِــي  َوبَيْــَن  َوبَيَْنــَك،  بَيِْنــي  ُمَخاَصَمــٌة  تَُكــْن  » لَ  قــال: 
أََخــَواِن. أَلَيَْســْت كُلُّ األَرِْض أََماَمــَك؟ اْعتَــزِْل َعنِّــي. إِْن َذَهبْــَت ِشــَمالً فَأَنَــا يَِميًنــا، 

ِشــَمالً «. فَأَنَــا  يَِميًنــا  َوإِْن 
هنــا تجلـّـت روح إبراهيــم النبيلــة المنكــرة لذاتهــا. مــا أكثــر أولئــك الذيــن فــي مثــل 
هــذه األحــوال يتمســكون بحقوقهــم الشــخصية، ويؤْثــرون أنفســهم علــى اآلخريــن 
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مهمــا حــدث! ومــا أكثــر العائــات التــي تفرقــت وتشــتت شــملها بهــذه الكيفيــة! 
ومــا أكثــر الكنائــس التــي انقســمت علــى نفســها وجعلــت حــق هللا موضــع ســخرية 
وتعييــرا بيــن األشــرار! قــال إبراهيــم: » لَ تَُكــْن ُمَخاَصَمــٌة بَيِْنــي َوبَيَْنــَك، َوبَيْــَن ُرَعاتِــي 
َوُرَعاتـِـَك، ألَنََّنــا نَْحــُن أََخــَواِن « ليــس فقــط لعاقتهمــا الشــخصية وصلــة القرابــة، بــل 
أيضــا لكونهمــا مــن عبيــد اإللــه الحقيقــي. إن أولد هللا فــي كل العالــم هــم أفــراد 
والوفــاق،  المحبــة  روح  الواحــد،  الــروح  يملــك عليهــم  أن  وينبغــي  واحــدة،  أســرة 
ِميــَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِفــي الَْكرَاَمــِة «  ــِة األََخِويَّــِة، ُمَقدِّ » َوادِّيــَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبالَْمَحبَّ
)رومية 12: 10(. هذا ما يعلمنا إياه مخلصنا، أن إنماء روح اللطف غير المنحرفة 
بــه، ممــا يقضــي علــى  مــا نحبهــم أن يعاملونــا  النــاس بمثــل  ورغبتنــا فــي معاملــة 
نصــف مآســي الحيــاة ومتاعبهــا. إن روح تعظيــم الــذات هــي روح الشــيطان، ولكــن 
القلــب الــذي قــد انغرســت فيــه محبــة المســيح ســتملك فيــه تلــك المحبــة التــي ل 
تطلــب مــا لنفســها. مثــل هــذا القلــب يحفــظ وصيــة هللا القائلــة: » لَ تَْنظُــُروا كُلُّ 
َواِحــٍد إِلـَـى َمــا ُهــَو لَِنْفِســِه، بـَـْل كُلُّ َواِحــٍد إِلـَـى َمــا ُهــَو آلَخِريــَن أَيًْضــا « )فيلبــي 4:2(.

ومع أن لوطا كان مدينا بنجاحه لصلته بإبراهيم إل أنه لم يعبر عن شكره لمن 
قد أحســن إليه، إن اللطف والكياســة كان يجب أن يوجهاه إلى ترك حق الختيار 
إلبراهيــم، ولكــن بــدل مــن ذلــك فإنــه، فــي أنانيتــه، أراد أن يغتنــم الفرصــة ويحتفــظ 
لنفســه بــكل مزايــا ذلــك الختيــار، » فَرَفَــَع لُــوٌط َعيَْنيْــِه َورَأَى كُلَّ َدائِــرَِة األُرُْدنِّ أَنَّ 
، كأَرِْض ِمصــَر. ِحيَنَمــا تَجــيُء إِلــى صوَغــَر « )انظــر  َجِميَعهــا ســْقٌي ... كََجنَّــِة الــرَّبِّ
األردن،  فــي كل فلســطين هــو وادي  إقليــم  تكويــن 13: 10-13(. كان أخصــب 
وكان يذكِّــر مــن يشــاهدونه بالفــردوس المفقــود، ويضــارع فــي جمالــه ووفــرة ثمــاره 
الســهول التــي يخترقهــا نهــر النيــل التــي كانــوا قــد رحلــوا عنهــا منــذ عهــد قريــب، 
فــي  الرابحــة  بالمتاجــرة  النــاس  تغــري  غنيــة وجميلــة  مــدن  أيضــا  هنالــك  وكانــت 
أســواقها المزدحمــة، فــإذ بهــرت لــوط مناظــر األربــاح الماديــة لــم يعــد يــرى المآســي 
الســهل  ســكان  وكان  هنــاك،  ســياقيها  كان  التــي  والروحيــة  األدبيــة  والشــرور 
ا « ولكنــه كان يجهــل هــذا، أو ربمــا عــرف ولــم يقــم  » أَشــرَاًرا َوُخطــاًة لــَدى الــرَّبِّ جــدًّ
له وزنا، » فَاْختاَر لوٌط لَِنْفســِه كُلَّ َدائِرَِة األُرُْدنِّ ... َونَقَل ِخيَامُه إِلَى َســُدوَم «. كم 

كان قصيــر النظــر، فــي إدراكــه للنتائــج المرعبــة لذلــك الختيــار األنانــي! 
بعــد اعتــزال إبراهيــم عــن لــوط أعــاد الــرب لــه الوعــد بأنــه ســيعطيه كل األرض، 
وبعــد ذلــك بقليــل انتقــل إلــى حبــرون، ونصــب خيمتــه تحــت بلوطــات ممــرا، وأقــام 
إلــى جوارهــا مذبحــا للــرب. ففــي الهــواء الطلــق فــي تلــك الســهول المرتفعــة بمــا فيها 
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الواســعة  والمراعــي  بالحنطــة،  المتموجــة  والحقــول  والكــروم  الزيتــون  أشــجار  مــن 
القداســة  البســيطة، حيــاة  بحياتــه  قانعــا  إبراهيــم  التــال، ســكن  بهــا  تحيــط  التــي 

والتقــوى، تــاركا للــوط وادي ســدوم المتــرف المحفــوف بالمخاطــر.
كانــت األمــم المجــاورة إلبراهيــم تحترمــه وتوقــره كأميــر عظيــم ورئيــس مقتــدر 
حكيم، ولم يعش منطويا على نفسه، ول حجز تأثره عن جيرانه، فإن حياته وتأثير، 
علــى نقيــض حيــاة عبــدة األوثــان، كان لهــا تأثــر ملحــوظ فــي صالــح اإليمــان القويــم. 
بمصادقتــه  أوحيــا  لإلحســان  وحبــه  لطفــه  بينمــا  يتزعــزع،  ل  ثابتــا  هلل  ولؤه  وكان 

والثقــة بــه، وإن عظمتــه غيــر المتكلفــة جعلــت النــاس يحترمونــه ويوقرونــه.
ولــم تكــن ديانتــه ككنــز ثميــن يحرســه صاحبــه بــكل حــرص حتــى ل يتمتــع بــه أحــد 
ســواه، إن مــن يعتنــق الديانــة الحقيقيــة ل يتصــرف هكــذا، ألن هــذه الــروح تنافــي 
مبــادئ اإلنجيــل، فحيــن يكــون المســيح ســاكنا فــي القلــب يصبــح مــن المســتحيل 
علــى اإلنســان إخفــاء نــور حضــوره، أو أن نــوره يصيــر ظامــا، بــل يكــون األمــر علــى 
عكــس ذلــك، فــإن نــوره يــزداد تألقــا ولمعانــا يومــا بعــد يــوم، طــاردا ظلمــات األنانيــة 

والخطيــة التــي تكتنــف النفــس، بأشــعة النــور المنبعثــة مــن شــمس الِبــرِّ.
إن شعب هللا هم ممثلوه على األرض، وهو يريدهم أن يكونوا أنوارا تبدد ظلمات 
هــذا العالــم األدبيــة، وإذ يكونــون متفرقيــن فــي كل البــاد، فــي القــرى والمــدن الكبيــرة 
والصغيرة فهم شهود هللا والقنوات التي عن طريقها يوصل إلى العالم العديم اإليمان 
معرفــة إرادتــه وعجائــب نعمتــه، فتدبيــره هــو أن كل مــن قــد أخــذوا نصيبــا مــن خاصــه 
العظيــم يكونــون مرســلين لــه، وتقــوى المســيحيين تقــرر المقيــاس الــذي يحكــم بــل أهل 
العالم على اإلنجيل، فالتجارب التي يحتملونها بصبر، والبركات التي يتناولونها بالشكر، 
والوداعــة والرفــق والرحمــة والمحبــة إذ يعتــادون إظهارهــا تكــون هــي األنــوار التــي تشــع 
 في األخاق أمام العالم، مبينة الفارق العظيم بينها وبين الظلمة الناشئة عن األنانية

 والقلب الطبيعي.
إن إبراهيــم الــذي كان غنيــا فــي إيمانــه نبيــا فــي كرمــه وغيــر متــردد فــي طاعتــه، 
ومتواضعــا فــي بســاطة حيــاة الغربــة التــي عاشــها، كان أيضــا حكيمــا فــي معاماتــه، 
وشــجاعا وماهــرا فــي الحــرب، ومــع أنــه كان معروفــا عنــه أنــه كارز ِبديــٍن جديــد فــإن 
ثاثــة إخــوة مــن النســل الملوكــي الذيــن كانــوا يحكمــون علــى ســهول األمورييــن التــي 
كان إبراهيــم ســاكنا فيهــا أظهــروا صداقتهــم لــه بدعوتهــم إيــاه للدخــول فــي تحالــف 
معهــم لضمــان ســامتهم، ألن القســوة والظلــم كانــا متفشــيين فــي تلــك البــاد. 

وســرعان مــا حدثــت حادثــة جعلتــه ينتفــع مــن ذلــك التحالــف.
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كان كــدر لعومــر ملــك عيــان قــد غــزا كنعــان منــذ أربــع عشــرة ســنة وأرغمهمــا 
علــى أن تدفــع لــه الجزيــة، أمــا اآلن فقــد ثــار عليــه عــدة ملــوك، فجــاء ملــك عيــام 
هــذا ومعــه أربعــة ملــوك آخــرون وهجمــوا علــى تلــك البــاد إلخضاعهــا، فاتحــدت 
جيــوش خمســة مــن ملــوك كنعــان والتحمــوا مــع الغــزاة فــي عمــق الســديم، ولكنهــم 
ُهزِمــوا شــر هزيمــة، وقُِتــل أغلــب رجــال الجيــش، والذيــن نجــوا اعتصمــوا بالجبــال 
لينجــوا بحياتهــم، ونهــب المنتصــرون مــدن الســهل وحملــوا معهــم غنائــم عظيمــة 

وكثيريــن مــن األســرى، ومــن بينهــم لــوط وعائلتــه، ثــم رحلــوا.
أمــا إبراهيــم الــذي كان يقيــم عنــد بلوطــات ممــرا فــي ســام فقــد علــم مــن أحــد 
يكــن  لــم  أخيــه.  بابــن  حلــت  التــي  والكارثــة  المعركــة  بقصــة  الحــرب  مــن  الهاربيــن 
إبراهيــم يحقــد علــى لــوط بســبب نكرانــه لفضلــه عليــه، فاســتيقظت كل عواطــف 
محبتــه نحــوه وعــزم علــى إنقــاذه، فــكان أول مــا فعلــه أنــه طلــب أن يعــرف مشــورة 
ثــم تأهــب للحــرب، فجنــد مــن عبيــده ثــاث مئــة وثمانيــة عشــر رجــا  هللا، ومــن 
متمرنيــن، وكانــوا كلهــم قــد تربــوا فــي خــوف هللا وفــي خدمــة مولهــم، ومتدربيــن 
علــى اســتخدام األســلحة. كمــا أن حلفــاء إبراهيــم، أي ممــرا وأشــكول وعانــر، ســاروا 
معــه إلــى الحــرب يتبعهــم رجــال حربهــم، فانطلــق الجميــع يتعقبــون الغــزاة، وكان 
العياميــون وحلفاؤهــم قــد عســكروا فــي دان علــى حــدود كنعــان الشــمالية، فــإذ 
كانــوا ســكارى بخمــرة النتصــار ولــم يكونــوا يخشــون مــن هجــوم يأتيهــم مــن أعدائهــم 
الجيــش  قســم  فقــد  إبراهيــم  أمــا  والمــرح،  للطــرب  أنفســهم  أســلموا  المنهزميــن 
بحيــث يطبقــون علــى العــدو مــن عــدة نــواح، وباغتــوا جيــش العــدو ليــا، فذلــك 
الهجــوم الشــديد غيــر المتوقــع تكلــل بالنتصــار الســريع، فقتــل ملــك عيــام وهلــك 
رجالــه الذيــن اســتولى عليهــم الرعــب، كمــا اســترجع لــوط وعائلتــه وكل األســرى 
مــع أماكهــم، وســقط فــي أيــدي المنتصريــن غنائــم عظيمــة، أمــا الفضــل فــي هــذا 
النتصــار فقــد نســب إلــى إبراهيــم بعــد هللا. فذلــك الرجــل الــذي كان يعبــد هللا 
البــأس،  رجــل شــديد  أنــه  برهــن  قــد  لبــاده  قــدم خدمــة جليلــة  كونــه  عــن  فضــا 
وتبيــن مــن هــذا أن حيــاة الســتقامة والبــر ليســت حيــاة الخنــوع والجبــن، وأن ديانــة 
إبراهيــم جعلتــه شــجاعا فــي إعــادة الحــق إلــى أصحابــه والدفــاع عــن المظلوميــن، 
وهــذا العمــل الباهــر الــدال علــى البطولــة جعــل تأثيــر إبراهيــم ينتشــر بيــن القبائــل 
المجــاورة. وعنــد عودتــه خــرج ملــك ســدوم علــى رأس حاشــيته إلكــرام ذلــك القائــد 
الظافــر، وقــال الملــك إلبراهيــم أن يأخــذ األمــاك، وإنمــا رجــاه أن يعيــد لــه األســرى 
فقــط، وبموجــب العــرف المصطلــح عليــه فــي الحــروب كانــت الغنائــم مــن حــق 
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لــم يكــن الحصــول علــى مغنــم  تلــك الحملــة  الغالبيــن، ولكــن غــرض إبراهيــم مــع 
إنمــا  الحــظ،  المنكــودي  األســرى  أولئــك  مــن  بشــيء  يســتفيد  أن  فرفــض  مــادي، 

اشــترط فقــط أن يأخــذ حلفــاؤه النصيــب الــذي يســتحقونه.
ما أقل الذين إذا تعرضوا لمثل هذه التجربة يبرهنون على نبل أخاقهم كإبراهيم! 
قليلــون هــم الذيــن يقاومــون تجربــة الظفــر بمغانــم عظيمــة كهــذه، إن مثــال إبراهيــم هــو 
توبيخ صارم للنفوس الطامعة التي تطلب ما لنفسها فقط. لقد حافظ إبراهيم على 
ــَك  مطاليــب العدالــة والمــروءة، وإن مثالــه يفســر لنــا القــول الموحــى به » تُِحــبُّ قَِريبَ
كََنْفِســَك « )لوييــن 19: 18(. قــال إبراهيــم لملــك ســدوم: » رَفَْعــُت يـَـِدي إِلـَـى الــرَّبِّ 
ــَماِء َواألَرِْض، لَ آُخــَذنَّ لَ َخيْطـًـا َولَ ِشــرَاَك نَْعــل َولَ ِمــْن كُلِّ َمــا  اإلِلــِه الَْعلِــيِّ َمالـِـِك السَّ
ُهَو لََك، فَاَ تَُقوُل: أَنَا أَْغَنيُْت أَبْرَاَم « )انظر تكوين 14: 17-24(. فلم يرد أن يعطيهم 
مجــال ألن يظنــوا أنــه قــد دخــل الحــرب ســعيا وراء الربــح المــادي، أو أن ينســبوا نجاحــه 

لعطاياهــم أو معروفهــم، لقــد وعــد هللا إبراهيــم بالبركــة، فلــه وحــده يرجــع المجــد.
ملــك  صــادق،  ملكــي  وهــو  بإبراهيــم،  ليرحــب  جــاء  آخــر  شــخص  وهنــاك 
ــيِّ «  ســاليم، الــذي أخــرج خبــزا وخمــرا إلنعــاش جيشــه، وبوصفــه »كَاِهًنــا ِهلِل الَْعلِ
بــارك إبراهيــم وشــكر الــرب الــذي صنــع علــى يــدي عبــده ذلــك الخــاص العظيــم، 

َشــْيٍء «. ِمــْن كُلِّ  » فَأَْعطَــاُه )إبراهيــم( ُعْشــرًا 
رجــع إبراهيــم فرحــا إلــى خيامــه وقطعانــه، ولكــن أفــكارا مزعجــة خطــرت لــه، لقــد 
كان رجــل ســام، وعلــى قــدر طاقتــه كان يعــرض عــن العــداوة والنــزاع، فبــكل رعــب 
اســتعاد إلــى ذاكرتــه منظــر المذبحــة التــي قــد شــهدها، وأن تلــك األمــم التــي كان 
قــد هــزم جيوشــها لبــد أن تعــود لتغــزو كنعــان، وســيجعلونه هــو هدفــا لنتقامهــم، 
إلــى هــذا الحــد قــد تضطــرب حياتــه  فحيــث قــد اندمــج فــي المنازعــات القوميــة 
الوادعــة المســالمة، وفــوق ذلــك فهــو لــم يكــن قــد امتلــك أرض كنعــان، ولــم يســتطع 

اآلن أن ينتظــر وارثــا يرثــه ويتمــم لــه الــرب ذلــك الوعــد.
يــا  تَخــْف  » لَ  لــه:  قائــا  الــرب  يســمع صــوت  إبراهيــم  عــاد  الليــل  ففــي رؤى 
ا « )انظر  أَبــرَاُم « — هــذا مــا قالــه لــه ملــك الملــوك » أَنـَـا تـُـرٌْس لـَـَك. أَْجــرَُك كَِثيــٌر ِجــدًّ
تكويــن 15: 1-5( ولكــن عقــل إبراهيــم كان يطغــى عليــه التشــاؤم بحيــث لــم يكــن 
يســتطيع الســتناد علــى الوعــد بثقــة ل يتطــرق إليهــا الشــك كمــا فعــل قبــا فصلــى 
بطلــب برهــان ملمــوس علــى أن الوعــد ســيتم، وكيــف يتحقــق عهــد هللا معــه فــي 
ــا َمــاٍض َعِقيًمــا ...  حيــن أنــه محــروم مــن عطيــة البنيــن؟ فقــال: » َمــاَذا تُْعِطيِنــي َوأَنَ
َوُهــَوَذا ابْــُن بَيِْتــي َوارٌِث لِــي «، واقتــرح أن يكــون أليعــازر عبــده الــذي يثــق بــه ابنــا لــه 
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بالتبنــي ووارثــا ألماكــه مــن بعــده، ولكــن هللا أكــد لــه أن البــن الــذي ســيخرج مــن 
أحشــائه هــو الــذي ســيرثه، ثــم أخرجــه إلــى خــارج خيمتــه وقــال لــه أن ينظــر إلــى نجــوم 
الســماء الامعــة التــي ل تعــد، فــإذ نظــر إلــى فــوق جــاءه القــول اإللهــي: » هكــَذا 

يَكــوُن نَســلَُك « » فآَمــَن إِبرَاِهيــُم بــاهلِل فَُحِســَب لَــُه ِبــرًّا « )روميــة 4: 3(.
مــع ذلــك، توســل ذلــك القديــس الشــيخ فــي طلــب عامــة ظاهــرة لتثبيــت 
الرحيمــة نحوهــم  القادمــة علــى أن مقاصــد هللا  إيمانــه ولتكــون برهانــا لألجيــال 
ســتتم، وتنــازل الــرب فدخــل فــي عهــد مــع عبــده، مســتخدما الطقــوس المتبعــة 
قــدم  هللا  إرشــاد  وبموجــب  خطيــر،  ميثــاق  علــى  التصديــق  ألجــل  النــاس  بيــن 
وشــقها  ســنين،  ثــاث  منهــا  كل  عمــر  وكبــش  وعنــزة  عجلــة  مــن  ذبيحــة  إبراهيــم 
كلهــا مــن الوســط، وجعــل كل شــق مقابــل صاحبــه، كمــا أضــاف إلــى هــذه يمامــة 
وحمامــة ولكنــه لــم يشــقهما. وبعدمــا عمــل كل ذلــك جــاز بــكل احتــرام ووقــار بيــن 
نــذرا خطيــرا أن يطيعــه طاعــة دائمــة. وظــل ماكثــا وثابتــا  قطــع ذبيحتــه ونــذر هلل 
بجــوار الجثــث إلــى مغيــب الشــمس ليحرســها خوفــا مــن أن تنجســها أو تختطفهــا 
الجــوارح. وعنــد مغيــب الشــمس وقــع عليــه ســبات عميــق » َوإَِذا ُرْعبــٌة ُمظْلِمــٌة 
لــه  يقــول  تكويــن 15: 7-18(. وســمع صــوت هللا  )انظــر  َعلَيــِه «  َواِقعــٌة  َعِظيمــٌة 
أل يتوقــع امتــاك أرض الموعــد فــي زمــن قريــب، كمــا أخبــره عــن آلم ســتصيب 
نســله فــي المســتقبل قبلمــا يســتقرون فــي كنعــان، وكشــف لــه حينئــٍذ عــن تدبيــر 
الفــداء بمــوت المســيح وذبيحتــه العظيمــة، ومجيئــه فــي المجــد، كمــا رأى إبراهيــم 
األرض تســتعيد جمالهــا كمــا فــي أيــام جنــة عــدن، وأنهــا ســتُْعطَى لــه ُملْــَكاً أبديــا 

إنجــازا للوعــد بطريقــة نهائيــة كاملــة.
وضمانــا لعهــد هللا مــع النــاس جــاز تنــور دخــان ومصبــاح نــار كرمــز لحضــور هللا، 
بين تلك القطع ثم التهمتها كلها النار. ثم سمع إبراهيم صوت هللا ثانية مثبتا وعده 

بأنــه ســيعطي أرض كنعــان لنســله » ِمــْن نَْهــِر ِمْصــَر إِلـَـى النَّْهــِر الَْكِبيــِر، نَْهــِر الُْفــرَاِت «.
بعد حوالي خمس وعشــرين ســنة من ســكنى إبراهيم في أرض كنعان ظهر له 
الــرب قائــاً: » أَنـَـا هللُا الَْقِديــُر. ِســْر أََماِمــي وَكُــْن كَاِمــاً « )انظــر تكويــن 17: 16-1(. 
ففي وقار وخشــوع ســقط ذلك الشــيخ على وجهه، وإذا بالرب يتابع كامه قائاً: 
» هــَوَذا َعهــِدي َمعــَك، َوتَكــوُن أَبــا لُِجْمهــوٍر ِمــَن األَُمــِم « وكعامة إلنجــاز عهــده معــه 
تغيــر اســمه الــذي كان قبــا أبــرام، فصــار اســمه إبراهيــم، ومعنــاه » أب لجمهــور 
عظيــم «. كمــا تغيــر اســم ســاراي إلــى ســارة، ومعنــاه » أميــرة «. ألن صــوت هللا 

ُســِمع يقــول: » إنهــا تكــون أممــا وملــوك شــعوب منهــا يكونــون «.
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فــي هــذا الوقــت أعطــى هللا إلبراهيــم فريضــة الختــان » َختًْمــا لِِبــرِّ اإِليَمــاِن الَّــِذي 
كَاَن ِفــي الُْغرْلَــِة « )روميــة 4: 11(. وكان ينبغــي إلبراهيــم ولنســله أن يحفظــوا تلــك 
الفريضــة عامــة علــى أنهــم مكرســون لخدمــة هللا وعبادتــه، وأنهــم لذلــك منفصلــون 
عــن عبــدة األوثــان، وأن هللا قــد قبلهــم خاصــة لــه، وبموجــب تلــك الفريضــة كانــوا 
ملتزميــن مــن جانبهــم أن يتممــوا شــروط العهــد الــذي عقــده هللا مــع إبراهيــم، فلقــد 
حــرم عليهــم الرتبــاط بالوثنييــن عــن طريــق الــزواج، فــإن مــن شــأن هــذا الرتبــاط أن 
بيــن ألن يشــتركوا مــع  يفقدهــم توقيرهــم هلل ولشــريعته المقدســة، ويمســون مجرَّ

األمــم األخــرى فــي ممارســاتهم الشــريرة التــي ســتغرر بهــم كــي ينتحلــوا الوثنيــة.
معــه  يســيرون  الســماء  مائكــة  فــكان  عظيمــة،  كرامــة  إبراهيــم  هللا  منــح  لقــد 
ويحادثونه كما يحادث الصديق صديقه، وعندما كانت األحكام موشكة أن تنصب 
علــى ســدوم لــم يكــن ذلــك الســر خافيــا علــى إبراهيــم، بــل صــار إبراهيــم شــفيعا فــي 

الخطــاة أمــام هللا، وكان فــي اســتقباله للمائكــة مثــال جميــا لكــرم الضيافــة.
ففــي حــر النهــار، فــي وقــت الظهيــرة، كان ذلــك القديــس الشــيخ جالســا فــي 
البعــد  علــى  يــرى  بــه  وإذا  الهــادئ،  المنظــر  ذلــك  إلــى  أمامــه  يتطلــع  بــاب خيمتــه 
ثاثــة مســافرين مقبليــن عليــه، وقبــل وصــول أولئــك الغربــاء إلــى الخيمــة توقفــوا 
كأنمــا يتشــاورون فــي أي طريــق يســيرون. ولــم ينتظــر إبراهيــم حتــى يطلبــوا منــه أن 
يضيفهــم، بــل أســرع إلــى حيــث كانــوا، وبينمــا هــم يتظاهــرون بالتجــاه إلــى طريــق 
ريثمــا  بالنتظــار عنــده  يكرمــوه  أن  ألــح عليهــم  لطــف  وبــكل  آخــر، ركــض وراءهــم، 
يســندون قلوبهــم، وأحضــر لهــم بنفســه مــاء ليغســلوا أرجلهــم مــن وعنــاء الســفر، 
واختــار لهــم طعامهــم بنفســه، وإذ كانــوا متكئيــن تحــت ظــل األشــجار فــي الهــواء 
تناولــوا  ريثمــا  لديهــم  هــو  قــف  و  وباحتــرام  حافلــة،  مائــدة  لهــم  أعــدت  المنعــش 
مــن تلــك المائــدة الدالــة علــى كرمــه، فاعتبــر هللا هــذا اللطــف مــن إبراهيــم وهــذه 
الضيافــة ألولئــك الغربــاء أمــرا هامــا جــدا بحيــث اقتضــى تســجيله فــي كتابــه، وبعــد 
ذلــك بألــف ســنة أشــار إليهــا الرســول بوحــي هللا قائــاً: » لَ تَْنَســْوا إَِضافـَـَة الُْغَربـَـاِء، 

ألَْن ِبَهــا أََضــاَف أُنَــاٌس َماَئَِكــًة َوُهــْم لَ يَــْدُروَن « )عبرانييــن 13: 2(.
لــم يكــن إبراهيــم قــد رأى فــي ضيوفــه أكثــر مــن ثاثــة مســافرين أعياهــم التعــب، 
ولــم يكــن يظــن أن بينهــم واحــدا يمكنــه أن يعبــده دون أن يرتكــب خطيــة، ولكــن بعــد 
ذلــك انكشــف لــه أمــر رســل الســماء أولئــك، ومــع أنهــم كانــوا ســائرين فــي طريقهــم 
كرســل الغضــب، إل أنهــم كلمــوا إبراهيــم رجــل اإليمــان عــن البــركات أول، ومــع كــون 
هللا دقيقــا وحازمــا فــي مراقبــة اإلثــم ومعاقبــة العصيــان فإنــه ل يســر بالنتقــام، إن 

138, 139



116  |  اآلباء واألنبياء

عمــل اإلهــاك هــو » عمــل غريــب « لــذاك الــذي هــو غيــر محــدود فــي محبتــه.
» ســرُّ الــرَّبِّ لَِخائِِفيــِه « )مزمــور 25: 14(. لقــد أكــرم إبراهيــم هللا فأكرمــه هللا 
وأطلعــه علــى مشــوراته، وكشــف لــه عــن مقاصــده، قــال الــرب: » َهــْل أُْخِفــي َعــْن 
إِبْرَاِهيــَم َمــا أَنـَـا فَاِعلـُـُه ؟ « )انظــر تكويــن 18: 17-33(. » إِنَّ ُصــرَاَخ َســُدوَم َوَعُمــورََة 
َحَســَب  ِبالتََّمــاِم  فََعلُــوا  َهــْل  َوأََرى  أَنْــزُِل  ا.  ِجــدًّ َعظَُمــْت  قَــْد  َوَخِطيَّتُُهــْم  كَثُــَر،  قَــْد 
إثــم ســدوم،  الــرب جيــدا مكيــال  عــرف  لقــد  فَأَْعلَــُم «.  َوإِلَّ   ، إِلَــيَّ اآلتِــي  ُصرَاِخَهــا 
ولكنــه عبــر عــن فكــره كمــا هــي عــادة النــاس لكــي يُفهــم عدلــه فــي معاملتــه للعصــاة 
فقبلمــا يوقــع دينونتــه عليهــم ســيذهب بنفســه ليمتحــن طرقهــم، فــإذا لــم يكونــوا قــد 

جــاوزوا حــدود الرحمــة اإللهيــة ســيعطيهم فرصــة إمهــال للتوبــة.
انصــرف اثنــان مــن رســل الســماء تاركيــن إبراهيــم وحــده مــع ذاك الــذي عرفــه 
ســدوم  ســكان  ألجــل  ذاك  اإليمــان  رجــل  فتوســل  هللا،  ابــن  بأنــه  اآلن  إبراهيــم 
بالصــاة. كان  إنقاذهــم  يحــاول  فهــو  اآلن  أمــا  ِبَحــْد ســيفه،  مــرة  الذيــن خلصهــم 
قــد  لذاتهــا  المنكــرة  إبراهيــم  إن محبــة  يزالــون ســاكنين هنــاك.  لــوط وعائلتــه ل 
أن  الــرب،  أراد  لــو  يحــاول،  هــو  هــا  واآلن  العيامييــن،  مــن  ليخلصهــم  اســتفزته 

اإللهيــة. الدينونــة  عاصفــة  مــن  يخلصهــم 
باحتــرام عميــق ووداعــة عظيمــة توســل إبراهيــم إلــى الــرب قائــاً: » قَــْد َشــرَْعُت 
ـُم الَْمْولَــى َوأَنَــا تُــرَاٌب َورََمــاٌد « لــم تكــن هنالــك ثقــة فــي النفــس ول افتخــار بالبــر  أُكَلِـّ
أســاس  علــى  ول  هــو،  أســاس طاعتــه  علــى  الرحمــة  إبراهيــم  يطلــب  لــم  الذاتــي، 
التضحيــات التــي بذلهــا متممــا إرادة الــرب، وإذ كان هــو خاطئــا فقــد توســل ألجــل 
الخطــاة. فلتكــن هــذه الــروح هــي روح كل مــن يقتربــون إلــى هللا. تقــدم إبراهيــم إلــى 
هللا فــي ثقــة كطفــل يتقــدم إلــى أبيــه الحبيــب، اقتــرب مــن رســول الســماء، وبــكل 
حرارة جعل يلح في توســاته، ومع أن لوطا كان محســوبا من ســكان ســدوم فهو لم 
يشــارك الســكان فــي آثامهــم. وقــد ظــن إبراهيــم أن تلــك المدينــة المزدحمــة بالســكان 
لبــد أن يكــون فيهــا أنــاس آخــرون يعبــدون اإللــه الحقيقــي، وبهــذا العتبــار توســل 
ــارَّ َمــَع األَثِيــِم ... َحاَشــا  قائــاً: » َحاَشــا لَــَك أَْن تَْفَعــَل ِمثْــَل هــَذا األَْمــِر، أَْن تُِميــَت الْبَ
لـَـَك! أََديَّــاُن كُلِّ األَرِْض لَ يَْصَنــُع َعــْدلً ؟ « ولــم يتوســل إبراهيــم مــرة واحــدة بــل مــرارا، 
وإذ ازداد جــرأة حيــن أجيــب إلــى طلبــه ظــل مواظبــا علــى الصــاة حتــى حصــل علــى 

التأكيــد بأنــه إن وجــد الــرب فــي المدينــة عشــرة أبــرار فســيبقي علــى المدينــة.
إن محبــة إبراهيــم للنفــوس الهالكــة ألهمتــه هــذه الصــاة، ففــي حيــن كان يشــمئز 
مــن خطايــا تلــك المدينــة الفاســدة اشــتاق إلــى خــاص أولئــك الخطــاة، إن اهتمامــه 
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العميــق بســدوم يرينــا مبلــغ الجــزع الــذي ينبغــي أن نحــس بــه نحــو غيــر التائبيــن، ففــي 
حيــن يجــب أن نكــره الخطيــة علينــا أن نشــفق علــى الخاطــئ ونحبــه. إن حولنــا نفوســا 
كثيرة جدا تنحدر إلى الهاك في حالة مرعبة وبا رجاء، تماما كما كانت الحال مع 
ســدوم، وفي كل يوم تنتهي مدد اإلمهال المقدمة لبعض النفوس، وفي كل ســاعة 
ينحدر بعض الناس إلى حيث ل تصل الرحمة. فأين أصوات اإلنذار والتوسل لتأمر 
الخاطــئ بالهــروب مــن هــذه الدينونــة المخيفــة؟ وأيــن األيــدي الممتــدة إلبعــاده عــن 

المــوت، وأيــن أولئــك الذيــن باإليمــان المثابــر والوداعــة يتوســلون إلــى هللا ألجلهــم؟
أعظــم  نفســه  هــو  هللا  ابــن  وإن  المســيح،  روح  هــي  كانــت  إبراهيــم  روح  إن 
شــفيع فــي الخطــاة، وذاك الــذي دفــع ثمــن فــداء النفــس البشــرية يعــرف قيمتهــا، 
وبعــداوة وخصومــة عظيمــة للشــر ل يمكــن أن توجــدا إل فــي نفــس طاهــرة بــا عيــب 
أظهــر المســيح للخاطــئ محبــة ل يمكــن أن تشــعر بهــا أو تدركهــا إل النفــس الكليــة 
الصــاح. ففــي آلم الصليــب إذ كان هــو نفســه يحمــل حمــل خطايــا العالــم الرهيبــة 
َمــاَذا  يَْعلَُمــوَن  لَُهــْم، ألَنَُّهــْم لَ  بــه وقتلــوه قائــاً: » اْغِفــْر  مــن ســخروا  صلــى ألجــل 

يَْفَعلُــوَن « )لوقــا 23: 34(.
الَِّذيــَن  لَِجِميــعِ  » أَبًــا  و  َخلِيــَل هللِا «  » ُدِعــَي  إنــه  إبراهيــم  عــن  الكتــاب  يقــول 
يُْؤِمُنــوَن « )يعقــوب 2: 23؛ روميــة 4: 11(. وشــهادة هللا لهــذا الشــيخ األميــن هــي 
هذه: » إِبْرَاِهيَم َسِمَع لَِقْولِي َوَحِفَظ َما يُْحَفُظ لِي: أََواِمِري َوفَرَائِِضي َوَشرَائِِعي « 
 ، وأيضــا: » ألَنِـّـي َعرَفْتُــُه لَِكــْي يُوِصــَي بَِنيــِه َوبَيْتَــُه ِمــْن بَْعــِدِه أَْن يَْحَفظُــوا طَِريــَق الــرَّبِّ
لِيَْعَملُــوا ِبــرًّا َوَعــْدلً، لَِكــْي يَأْتِــَي الــرَّبُّ إِلبْرَاِهيــَم ِبَمــا تََكلَّــَم ِبــِه « )تكويــن 26: 5(. لقــد 
كانــت كرامــة عظيمــة تلــك التــي دعــي إبراهيــم إليهــا، أن يكــون أبــا لشــعب كانــوا، 
لمــدة أجيــال، حراســا علــى حــق هللا للعالــم، أبــا لذلــك الشــعب الــذي عــن طريقــه 
ســتتبارك كل أمــم األرض بمجــيء مســيا الموعــود بــه، ولكــن الــذي دعــا ذلــك األب 
حكــم بأنــه مســتحق. إن هللا هــو الــذي يتكلــم، فــذاك الــذي يفهــم األفــكار مــن بعيــد 
ليغــدر  يكــن  لــم  إبراهيــم  إن  » َعرَفْتُــُه «.  يقــول:  الصحيــح  التقديــر  النــاس  ويقــدر 
بالحــق فــي ســبيل أغــراض أنانيــة، بــل حفــظ الشــريعة وعمــل حقــا وعــدل. ولــم يكتف 
بــأن يخــاف الــرب بنفســه، ولكنــه أراد أن ينشــر الديــن فــي بيتــه، ويعلــم عائلتــه طريــق 

البــر، أراد أن يجعــل شــريعة هللا قانونــا يســير بموجبــه أهــل بيتــه.
كانــت عائلــة إبراهيــم مكونــة مــن أكثــر مــن ألــف نفــس، والذيــن قادتهــم تعاليمــه 
إلــى عبــادة اإللــه الواحــد وجــدوا فــي محلتــه مــأوى ومــاذا، وهنــا، كمــا فــي مدرســة، 
حصلــوا علــى تعاليــم تؤهلهــم ألن يكونــوا ممثليــن لإليمــان الحقيقــي. هكــذا نــرى أن 
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إبراهيــم كان تحــت مســؤولية خطــرة. كان يــدرب رؤســاء عائــات، وكانــت أســاليبه 
فــي الحكــم تنفــذ فــي البيــوت التــي يرأســونها.

فــي العصــور األولــى كان األب حاكمــا فــي عائلتــه وكاهنــا لهــا، وكان ينفــذ ســلطانه 
علــى أولده حتــى بعــد مــا يكّونــون لهــم عائــات خاصــة بهــم، وكان أولده يتعلمــون أنــه 
ينبغي لهم أن ينظروا إليه كرئيس لهم في الشؤون الدينية والزمنية. وقد جدَّ إبراهيم 
فــي تنفيــذ هــذا النظــام األبــوي فــي الحكــم، إذ أن رغبتــه كانــت حفــظ معرفــة هللا. لقــد 
كان من الضروري حفظ وحدة العائلة معا ألجل إقامة حاجز يصد عنها الوثنية التي 
كانت قد استشــرت وتأصلت في النفوس، وحاول إبراهيم بكل وســيلة في مقدوره 
أن يحول بين نزلء محلته والختاط بالوثنيين ومشاهدة ممارساتهم الوثنية، ألنه كان 
يعلم أن التعرف بالشــر يفســد مبادئهم وهم ل يشــعرون، فكان حريصا أشــد الحرص 
علــى أن يبعــد عنهــم كل طقــوس العبــادة الكاذبــة وأشــكالها، وأن يطبــع علــى عقولهــم 
جــال اإللــه الحــي ومجــده بوصفــه الكاهــن الوحيــد الــذي تنبغــي لــه العبــادة والســجود.

كان ترتيبــا حكيمــا ذاك الــذي عملــه هللا ليقطــع كل صلــة بيــن شــعبه والوثنييــن، 
على قدر اإلمكان، جاعا إياهم شــعبا يســكن وحده، وبين الشــعوب ل يحســب. 
لقــد فصــل إبراهيــم عــن أقربائــه الوثنييــن حتــى يتمكــن ذلــك الشــيخ مــن أن يربــي 
ويهــذب عائلتــه بعيــدا عــن المؤثــرات المضلــة التــي كان يمكــن أن تحيــط بهــم فــي مــا 

بيــن النهريــن، وحتــى يحفــظ نســله الحــق فــي نقاوتــه مــن جيــل إلــى جيــل.
إن محبة إبراهيم ألولده وأهل بيته قادته إلى أن يحرس عقيدتهم الدينية، ويسلم 
لهــم معرفــة الوصايــا اإللهيــة كأثمــن إرث يمكــن أن يورثهــم إيــاه، ثــم يســلمه عــن طريقهــم 
للعالم. وتعلم الجميع أنهم تحت حكم إله الســماء، فما كان على اآلباء أن يســتبدوا 
بأولدهم، وما كان على األولد أن يعصوا والديهم، فلقد عينت الشريعة لكل واحد 

واجبه، وفي الطاعة لتلك الشريعة فقط يمكنهم أن يحظوا بالسعادة والنجاح.
كان مثــال إبراهيــم وتأثيــره الصامــت فــي حياتــه اليوميــة درســا مســتمرا للجميــع، 
إن اســتقامته التــي ل انحــراف فيهــا، وإحســانه، ولطفــه الــذي ل تشــوبه األنانيــة — 
هــذه الصفــات التــي حــازت إعجــاب الملــوك، كانــت ســائدة فــي البيــت، فلقــد 
كان يفــوح مــن حياتــه شــذى رائحــة طيبــة، كمــا كان فــي أخاقــه نبــل وجمــال كشــف 
للنــاس جميعــا أن هــذا الرجــل كان علــى صلــة بالســماء، إنــه لــم يهمــل نفــس أحقــر 
لــم  تكــن هنالــك شــريعة للســيد وأخــرى للعبــد،  لــم  بيتــه  مــن عبيــده. وفــي  عبــد 
تكــن هنالــك طريــق ملكيــة لألغنيــاء وأخــرى للفقــراء، ولكــن الجميــع كانــوا يعاملــون 

بالعــدل والرفــق كالوارثيــن معــه لنعمــة الحيــاة.
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» لَِكــْي يُوِصــَي بَِنيــِه َوبَيْتَــُه ... «. لــن يكــون هنالــك إهمــال خاطــئ فــي ضبــط 
وكبــح أميــال أولده الشــريرة، ولــن تكــون محابــاة ضعيفــة ومتســاهلة غيــر حكيمــة، لــن 
يخضــع اقتناعــه بالواجــب لمطاليــب المحبــة المخطئــة، إن إبراهيــم لــم يكــن يكتفــي 
بتقديــم التعليــم الصحيــح بــل أراد الحتفــاظ بســلطان الشــرائع العادلــة المســتقيمة.

مــا أقــل الذيــن يتبعــون هــذا المثــال فــي هــذه األيــام! إن عــددا كبيــرا جــدا مــن 
اآلبــاء يكنــون ألولدهــم حنــوا أنانيــا أعمــى خطــأً يســّمونه، محبــة، وهــو يبــدو فــي تركهــم 
ألولدهم بتفكيرهم غير الناضج وانفعالتهم غير المدربة لحكم إرادتهم، تلك أعظم 
قسوة نحو الشباب، وأعظم ظلم للعالم، ذلك ألن تساهل اآلباء يسبب التشويش 
والرتبــاك فــي العائــات وفــي المجتمــع، وهــذا يقــوي فــي الشــباب الميــل إلــى اتبــاع 
بــدل مــن الخضــوع لمطاليــب هللا، فيشــبون وقلوبهــم كارهــة لعمــل إرادة  ميولهــم 
هللا  ويورّثــون روحهــم الكافــرة العاصيــة ألولدهــم وأولد أولدهــم، ولكــن علــى اآلبــاء 
أن يوّصــوا أولدهــم مــن بعدهــم كمــا فعــل إبراهيــم. ينبغــي أن يتعلــم األولد الطاعــة 

لســلطة والديهــم ويلزمــوا بذلــك، كأول خطــوة فــي طريــق طاعتهــم لســلطان هللا.
إن كــون النــاس، حتــى القــادة الدينييــن بينهــم، ل يقيمــون وزنــا لشــريعة هللا، 
قــد أنتــج شــرورا عظيمــة، وإن التعليــم الســائد اآلن والقائــل بــأن الشــرائع اإللهيــة لــم 
تعــد ملزمــة للنــاس هــو تعليــم نظيــر الوثنيــة فــي تأثيــره الضــار بأخــاق النــاس، والذيــن 
ضربــات  يوجهــون  المقدســة  هللا  شــريعة  مطاليــب  قــوة  مــن  التقليــل  يحاولــون 
مباشــرة إلــى أســاس حكــم العائــات واألمــم، إن اآلبــاء المتدينيــن لكونهــم يفشــلون 
فــي الســير فــي طريــق وصايــا هللا ل يوصــون عائاتهــم بحفــظ طريــق الــرب، فلــم تعــد 
نــون ألنفســهم بيوتــا ل يحســون بأنهــم  شــريعة هللا هــي قانــون الحيــاة، واألولد إذ يكوِّ
تحــت التــزام أن يعلمــوا أولدهــم مــا لــم يتعلمــوه قــط، وهــذا هــو الســبب فــي كــون 
عائــات كثيــرة قــد تفشــى فيهــا اإللحــاد، وهــذا هــو الســبب فــي تأصــل الفســاد فــي 

القلــوب وانتشــاره فــي كل مــكان.
الــرب بقلــوب كاملــة فلــن يكونــوا  لــم يســلك اآلبــاء أنفســهم فــي شــريعة  ومــا 
مســتعدين ألن يوصــوا أولدهــم مــن بعدهــم. إن الحاجــة هــي إلــى إصــاح، إصــاح 
عميــق وعلــى نطــاق واســع، إن اآلبــاء لفــي حاجــة إلــى إصــاح، وكذلــك الخــدام، 
يــروا تحســنا، عليهــم  إلــى وجــود هللا فــي بيوتهــم، فــإذا أرادوا أن  إنهــم يحتاجــون 
أولدهــم  ويعلمــوا  لهــم.  مشــيرا  ويجعلوهــا  عائاتهــم  فــي  هللا  كلمــة  يدخلــوا  أن 
هــا إليهــم، وينبغــي أن يطــاع طاعــة كاملــة، وعليهــم أن يعلمــوا  أنهــا صــوت هللا مَوجَّ
أولدهــم بــكل صبــر، وبترفــق وبــدون ملــل، كيــف يعيشــون إلرضــاء هللا. إن مثــل 
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هــؤلء األولد يكونــون مســتعدين لمجابهــة مغالطــات اإللحــاد، لقــد قبلــوا كتــاب هللا 
أساســا إليمانهــم، وهــو أســاس ل يمكــن أن تكتســحه كل ســيول اإللحــاد المهاجمــة.

إن الصــاة مهملــة فــي غالبيــة العائــات، فاآلبــاء يحســون أن ل وقــت لديهــم 
لممارســة الصــاة الصباحيــة والمســائية، إنهــم ل يســتطيعون توفيــر دقائــق قليلــة 
يقضونهــا فــي شــكر هللا علــى مراحمــه الجزيلــة — علــى نــور الشــمس واألمطــار التــي 
تنمــي المزروعــات، وألجــل حراســة المائكــة األبــرار لهــم ولذويهــم، ل وقــت لديهــم 
لطلــب معونــة هللا وإرشــاده وألجــل حلــول يســوع فــي بيوتهــم. إنهــم يخرجــون إلــى 
أعمالهــم كمــا يخــرج الثــور أو الحصــان دون أن يفكــروا فــي هللا أو فــي الســماء، إن 
لهــم نفوســا غاليــة حتــى أن ابــن هللا، لكــي ل يتركهــم يهلكــون بــا رجــاء، بــذل حياتــه 
فديــة عنهــم، ولكنهــم ل يقــدرون صاحــه العظيــم أكثــر ممــا تفعــل البهائــم التــي تبــاد.

وكما فعل اآلباء قديما، فعلى كل من يعترفون بمحبتهم هلل أن يقيموا مذبحا 
للــرب أينمــا ينصبــون خيامهــم، إن كان هنالــك وقــت وجــب فيــه أن يكــون كل بيــت 
بيــت صــاة فهــو هــذا الوقــت. فعلــى اآلبــاء واألمهــات أن يواظبــوا علــى رفــع قلوبهــم 
إلــى هللا فــي ابتهــال وتذلــل ألجــل أنفســهم وأولدهــم، ليقــدم األب، بوصفــه كاهــن 
البيــت، ذبيحــة الصبــاح وذبيحــة المســاء، كمــا علــى الزوجــة واألولد أن يشــتركوا فــي 

الصــاة والتســبيح، مثــل هــذا البيــت يشــتهي المســيح الســكنى فيــه.
ينبغــي أن يشــع نــور مقــدس مــن كل بيــت مســيحي، وينبغــي أن تظهـــر المحبــة 
فــي العمــل. وتمتــزج بــكل المعامــات البيتيــة، مظهــرة نفســها فــي الرفــق المتــزن. 
وفــي اللطــف غيــر األنانــي المنكــر لنفســه، هــذا المبــدأ ينفــذ فــي بعــض البيــوت، 
وهــي بيــوت يعبــد أهلهــا هللا، وتملــك فيهــا المحبــة الحقيقيــة، ومــن هــذه البيــوت 
تصعــد الصلــوات الصباحيــة والمســائية كالبخــور العطــر، فتنــزل المراحــم والبــركات 

علــى المصليــن مثــل نــدى الصبــاح.
إن البيــت المســيحي المنظــم حســنا هــو حجــة قويــة لصــدق وفاعليــة الديانــة 
المســيحية — حجــة ل يســتطيع الملحــدون أن يكذبوهــا أو يناقضوهــا، والجميــع 
يســتطيعون أن يــروا أن هنالــك قــوة تعمــل فــي العائلــة وتؤثــر فــي األولد، وأن إلــه 
إبراهيــم معهــم، لــو كانــت بيــوت المدعويــن مســيحيين تتبــع مثــال ونموذجــا صحيحــا 
لكانــت لهــا قــوة عظيمــة للخيــر، ولــكان أهلهــا يصبحــون حقــا » نُــوُر الَْعالَــِم « )متــى 
5: 14(. إن إلــه الســماء يخاطــب كل اآلبــاء األمنــاء بهــذه الكلمــات الموجهــة إلــى 
إبراهيــم قائــاً: » ألَنــي َعرَفْتــُه لِكــْي يُوصــَي بَِنيــِه َوبَيْتــُه مــْن بَعــِدِه أَْن يَْحَفظــوا طَِريــَق 

ــَم ِبــِه «. ــَي الــرَّبُّ إِلبْرَاِهيــَم ِبَمــا تََكلَّ ، لِيَْعَملــوا بــرًّا َوَعــْدلً، لَِكــْي يَأْتِ الــرَّبِّ
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 16؛ 17: 18-20؛
 21: 1-14؛ 22: 19-1 (.

لقــد قبــل إبراهيــم وعــد هللا بإعطائــه ابنــا، بــدون ســؤال. إل أنــه لــم ينتظــر هللا 
بالتأخيــر  التــي يريدهــا، وقــد ســمح  ليتمــم وعــده فــي وقتــه المناســب وبالكيفيــة 
لختبــار إيمانــه بقــدرة هللا، ولكنــه أخفــق فــي احتمــال التجربــة. فــإذ ظنــت ســارة أنــه 
مــن المســتحيل أن تُعطـَـى ابنــا فــي شــيخوختها اقترحــت خطــة ظنتهــا كفيلــة بإتمــام 
يَّة(، وكان  غــرض هللا، وهــي أن يتخــذ إبراهيــم إحــدى جواريــه زوجــة إضافيــة )ُســرِّ
تعــدد الزوجــات أمــرا شــائعا بحيــث لــم يعــد ذلــك معتبــرا خطيــة، ولكنــه كان انتهــاكا 
لشــريعة هللا، وأمــرا مميتــا لقدســية الصــات العائليــة وســامتها، ولقــد نجــم عــن 
زواج إبراهيــم مــن هاجــر شــر لــم يقتصــر عليــه وحــده بــل تعــداه إلــى األجيــال التاليــة.

وإذ كانت هاجر تتملق نفسها بشرف مركزها الجديد كزوجة إبراهيم، وتأمل 
بأنهــا ســتكون أمــا للشــعب العظيــم الــذي ســيخرج مــن صلبــه بــدأت تتكبــر وتتفاخــر، 
وجعلــت تعامــل مولتهــا باحتقــار، وعكــر الحســد المتبــادل صفــو البيــت الــذي كان 
قبــا ســعيدا، وإذ كان إبراهيــم مضطــرا ألن يســتمع لشــكايات كل مــن الزوجتيــن 
فقــد حــاول عبثــا أن يعيــد الوفــاق، ومــع كــون إبراهيــم قــد تــزوج مــن هاجــر اســتجابة 
لتوســات ســارة الملحــة فقــد وبختــه ســارة كأنــه هــو المخطــئ، لقــد رغبــت فــي أن 
تنفــي ضرتهــا بعيــدا عنهــا، ولكــن إبراهيــم لــم يســمح بذلــك، ألن هاجــر مزمعــة أن 
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تكــون أمــا لبنــه الــذي يرجــو بــكل شــغف أن يكــون هــو ابــن الموعــد، ومــع ذلــك كانــت 
هاجــر جاريــة لســارة وكانــت ل تــزال تحــت ســلطانها، ولكــن روح هاجــر المتكبــرة 
لــم تكــن تطيــق القســوة التــي كانــت قــد أثارتهــا علــى نفســها بوقاحتهــا، » فَأََذلَّتَْهــا 

َســاَراُي، فََهَربَــْت ِمــْن َوْجِهَهــا « )انظــر تكويــن 16: 13-6(.
ســارت فــي طريقهــا إلــى البريــة، وإذ جلســت لتســتريح عنــد عيــن مــاء وهــي 
وحيــدة بــا صديــق ظهــر لهــا مــاك الــرب فــي صــورة بشــرية، وإذ خاطبهــا علــى أنهــا 
ــرا إياهــا بمركزهــا وواجبهــا، أمرهــا قائــاً: » ارِْجعــي  ــَة َســاَراَي « مذكِّ » َهاَجــُر َجاِريَ
إِلــى َمْولَتــِك َواْخضِعــي تَحــَت يَديَْهــا « إل أن التوبيــخ كانــت تخالطــه كلمــات العــزاء 
إذ قــال لهــا: » الــرَّبَّ قَــْد َســِمَع لَِمَذلَِّتــِك « ثــم قــال: » تَْكِثيــرًا أُكَثِّــُر نَْســلَِك فَــاَ يَُعــدُّ 
ِمَن الَْكثْرَِة « وقد أمرها أن تدعو اســم ابنها إســماعيل » هللا يســمع « ليكون ذلك 

مذكِّــرا دائمــا لهــا برحمتــه.
عندمــا قــارب عمــر إبراهيــم أن يبلــغ المئــة ســنة كــرر لــه الــرب وعــده بأنــه ســيعطيه 
ابنــا، وأكــد لــه أن البــن الــذي ســيرث ســتنجبه ســارة، إل أن إبراهيــم لــم يكــن يفهــم 
الوعــد بعــد، فاتجــه فكــره فــي الحــال إلــى إســماعيل وهــو متشــبث باعتقــاده أن 
» لَيْــَت  قائــاً:  لبنــه صــاح  ففــي حبــه  عــن طريقــه،  الرحيمــة ســتتم  مقاصــد هللا 
إســماعيل يَِعيــُش أََماَمــَك ! « )انظــر تكويــن 17: 18-20( فأعــاد الــرب الوعــد علــى 
مســمعه بــكام ل يقبــل اللتبــاس إذ قــال: » بَــْل َســارَُة اْمَرأَتـُـَك تَلِــُد لَــَك ابًْنــا َوتَْدُعــو 
بَْعــِدِه «. ومــع ذلــك  ِمــْن  لَِنْســلِِه  ـا  أَبَِديًـّ َعْهــًدا  َمَعــُه  َعْهــِدي  َوأُِقيــُم  إِْســَحاَق.  اْســَمُه 
ــا إســماعيل فََقــْد َســِمْعُت لَــَك  فالــرب لــم يتغافــل عــن صاتــه، بــل قــال لــه: » َوأَمَّ

ــًة كَِبيــرًَة «. ِفيــِه. َهــا أَنَــا أُبَارِكُــُه ... َوأَْجَعلُــُه أُمَّ
إن ولدة إســحاق التــي فيهــا تمــت وتحققــت أعــذب األمانــي بعــد انتظــار العمــر 
بطولــه، هــذه الــولدة مــألت خيــام إبراهيــم وســارة فرحــا، ولكــن ذلــك الحــادث كان 
أن  ثــم  بهــا،  تعتــز  كانــت  التــي  وآمالهــا  لــكل مطامعهــا  انهيــارا  إلــى هاجــر  بالنســبة 
إســماعيل الــذي كان قــد بلــغ دور الشــباب كان إلــى ذلــك الحيــن معتبــرا مــن كل مــن 
فــي المحلــة وارثــا لثــروة إبراهيــم ولــكل البــركات الموعــود بهــا لنســله، أمــا اآلن فقــد 
أُهِمــل إســماعيل وألقــي جانبــا، ففــي فشــلهما هــو وأمــه أبغضــا ابــن ســارة، وتلــك 
األفــراح التــي شــملت كل الجماعــة زادت مــن حســدهما، إلــى أن تجــرأ إســماعيل 
علــى أن يســخر علنــا بــوارث وعــد هللا، ووجــدت ســارة فــي مشــاغبات إســماعيل 
مصــدراً للمنازعــات، فجعلــت تلــح علــى إبراهيــم أن يطــرد تلــك الجاريــة وابنهــا مــن 
المحلــة، فتضايــق ذلــك الشــيخ جــدا إذ كيــف يطــرد بعيــدا عنــه ابنــه إســماعيل الــذي 
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كان ل يــزال يحبــه جــدا؟ ففــي حيرتــه وارتباكــه توســل إلــى هللا فــي طلــب اإلرشــاد، 
وإذا بماك الرب يرشده إلى إجابة سارة إلى طلبها، إذ أن محبته إلسماعيل أو أمه 
ينبغــي أل تقــف مانعــا فــي الطريــق، فــا يمكــن بغيــر هــذه الوســيلة أن يعيــد الوفــاق 
والســعادة إلــى عائلتــه، وقــدم لــه المــاك وعــدا معزيــا قائــاً إنــه مــع كــون إســماعيل 
ســيرحل عــن بيــت أبيــه فــاهلل لــن يتركــه، بــل ســيحفظ حياتــه وســيصير أبــا ألمــة كبيــرة. 
أطــاع إبراهيــم كام المــاك وإن يكــن ذلــك مصحوبــا بــآلم نفســية عظيمــة، فلقــد كان 

ذلــك األب مثقــا بأحــزان ل يمكــن التعبيــر عنهــا وهــو يطــرد هاجــر وابنهــا.
إن التعليــم الــذي تلقــاه إبراهيــم بشــأن قدســية الــزواج يجــب أن يكــون درســا 
لــكل األجيــال، وهــو يعلــن أنــه ينبغــي الحــرص علــى حقــوق هــذه العاقــة وســعادتها 
مهمــا تكــن التضحيــة عظيمــة. كانــت ســارة هــي وحدهــا زوجــة إبراهيــم الحقيقيــة، 
ولــم يكــن أليــة امــرأة أخــرى أن تقاســمها حقوقهــا كزوجــة وكأم، لقــد كانــت تكــرم 
رجلهــا، وفــي هــذا قُدمــت فــي العهــد الجديــد كمثــال للزوجــة الصالحــة، ولكنهــا لــم 
تكــن ترغــب فــي أن يحــب إبراهيــم امــرأة أخــرى. والــرب لــم يوبخهــا لكونهــا طلبــت 
منــه أن يطــرد ضرتهــا. إن إبراهيــم وســارة كليهمــا لــم يثقــا بقــدرة هللا، وكانــت هــذه 

هــي غلطتهمــا التــي أدت إلــى زواجــه مــن هاجــر.
لقد دعا هللا إبراهيم ليكون أبا للمؤمنين، وكان ينبغي أن تكون حياته نموذجا 
لألجيــال القادمــة فــي اإليمــان، إل أن إيمانــه لــم يكــن كامــا، فلقــد أظهــر عــدم ثقتــه 
ثــم فــي زواجــه مــن هاجــر، فلكــي  بــاهلل حيــن أخفــى حقيقــة كــون ســارة زوجتــه، 
يصــل إلــى أســمى مقيــاس قــدم لــه هللا امتحانــا آخــر هــو أقســى امتحــان أُعِطــي ألي 
ـا ويقــدم ابنــه ذبيحــة  إنســان، ففــي رؤيــا الليــل أمــره هللا أن يذهــب إلــى أرض الُْمِريّـَ

محرقــة علــى أحــد الجبــال التــي ســيقول لــه عنهــا.
كان إبراهيم عندما صدر إليه هذا األمر قد بلغ العشرين بعد المئة من العمر، 
وكان معتبــرا رجــا شــيخا حتــى فــي جيلــه. فــي ســنيه الباكــرة كان قــادرا علــى احتمــال 
الشــدائد والضيقــات ومجابهــة المخاطــر، أمــا اآلن فقــد زالــت عنــه حماســة الشــباب. 
إن إنســانا يتمتــع بعزيمــة الرجولــة ونشــاط الرجولــة يســتطيع بــكل شــجاعة أن يواجــه 
الصعوبــات والضيقــات التــي يضعــف قلبــه أمامهــا متــى تقدمــت بــه األيــام حيــن يســير 
مترنحــا إلــى قبــره، ولكــن هللا كان قــد أبقــى أقســى امتحاناتــه إلبراهيــم إلــى الوقــت 

الــذي فيــه أثقلــت كاهلــه الســنون، وكان يتــوق إلــى الراحــة مــن الجــزع والعنــاء.
كان ذلــك الشــيخ الجليــل ســاكنا فــي بئــر ســبع متمتعــا بالنجــاح والكرامــة. كان 
مــن  وكانــت آلف  بينهــم،  قــوي  كرئيــس  يوقرونــه  األرض  جــدا، وكان ســادة  غنيــا 
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أغنامــه تمــا الســهول الممتــدة بعــد خيامــه، وفــي كل مــكان انتشــرت خيــام تابعيــه 
التــي كان يســكنها مئــات مــن عبيــده األمنــاء، وكان ابــن الموعــد قــد نمــا وترعــرع 
حيــاة  ببركتهــا  كللــت  قــد  الســماء  وكأن  أبيــه،  كنــف  فــي  الرجولــة  دور  بلــغ  حتــى 

التضحيــة التــي بــدت فــي توقــع تحقيــق الرجــاء المؤجــل وهــو صابــر.
إن إبراهيــم، فــي طاعــة إيمانــه، تــرك أرض ميــاده ومدينــة مقابــر آبائــه ووطــن 
الــوارث الموعــود  عشــيرته، وتجــول غريبــا فــي أرض ميراثــه، وانتظــر طويــا ميــاد 
بــه، وامتثــال ألمــر هللا طــرد ابنــه إســماعيل، واآلن إذ كان البــن الــذي انتظــره طويــا 
قــد بلــغ مبلــغ الرجــال، وحيــن أيقــن ذلــك الشــيخ الجليــل أن آمالــه قــد تحققــت كان 

عليــه أن يجــوز امتحانــا أقســى مــن كل مــا ســبق.
وصــدر أمــر هللا إلبراهيــم فــي كلمــات عصــرت قلــب ذلــك األب عصــرا قاســيا 
بالحــزن واأللــم إذ قــال لــه: » ُخــِذ ابَْنــَك َوِحيــَدَك، الَّــِذي تُِحبُّــُه، إِْســَحاَق ... َوأَْصِعــْدُه 
... ُمْحرَقـَـًة « )تكويــن 22: 2(. لقــد كان إســحاق هــو النــور الــذي ينيــر جوانــب بيتــه 
وعــزاءه فــي شــيخوخته، وفــوق الــكل، كان إســحاق هــو وارث البركــة الموعــود بهــا، 
ولــو مــات مثــل هــذا البــن فــي حادثــة أو مــرض لتمــزق قلــب أبيــه المحــب وكان رأســه 
األشــيب ينحنــي تحــت ثقــل األحــزان، ولكــن هللا يأمــره بــأن يســفك دم ذلــك البــن 

بيــده. لقــد تــراءى لــه أن ذلــك العمــل مســتحيل ومخيــف.
َر بــه، ألن  كان الشــيطان قريبــا مــن إبراهيــم يقــول لــه إنــه ل بــد أن يكــون قــد ُغــرِّ
يطلــب  أن  يمكــن  تَْقتُــْل « )خــروج 20: 13( وهللا ل  تقــول » لَ  اإللهيــة  الوصيــة 
مــن إنســان عمــل شــيء ســبق فنهــاه عــن عملــه. خــرج إبراهيــم إلــى خــارج خيمتــه، 
منــذ  لــه  قدمــه  الــذي  وعــد هللا  وذكــر  الصافيــة،  الجميلــة  الســماوات  إلــى  ونظــر 
حوالــي خمســين ســنة، بــأن نســله ســيكون كثيــرا جــدا كنجــوم الســماء، فــإن كان 
يعتقــد  إبراهيــم ألن  ُجــرب  وقــد  يقتــل؟  فكيــف  إســحاق  فــي  الوعــد ســيتم  هــذا 
أنــه كان واقعــا تحــت وهــم أو تضليــل، ففــي شــكوكه وآلمــه ســجد علــى األرض 
وصلــى كمــا لــم يصــل قــط مــن قبــل، ليتحقــق مــن أمــر الــرب هــذا، وهــل كان ل بــد 
لــه مــن أن يقــوم بذلــك الواجــب المرعــب، وقــد تذكــر المائكــة وهــم يأتــون إليــه 
ليكاشــفوه بقصــد هللا فــي هــاك ســدوم، وذكــر أنهــم قــد قدمــوا لــه وعــدا بميــاد 
إســحاق هــذا، ثــم ذهــب إلــى المــكان الــذي فيــه التقــى رســل الســماء مــرارا علــى 
أمــل لقائهــم مــرة أخــرى، ليتلقــى منهــم أوامــر جديــدة، ولكــن لــم يــأت أحــد منهــم 
ليفــرج كربتــه، وبــدا كأن ظلمــة داجيــة تكتنفــه، ولكــن أمــر هللا كان ل يــزال يــرن فــي 
ـِذي تُِحبُّــُه، إِْســَحاَق ... َوأَْصِعــْدُه ... ُمْحرَقَــًة «  أذنيــه: » ُخــِذ ابَْنــَك َوِحيــَدَك، الّـَ
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إذاً فابــد مــن إطاعــة هــذا األمــر، ولــم يكــن يجــرؤ علــى التأجيــل، كان نــور النهــار 
ــَفر. قــد بــدأ يبــزغ ، وعليــه أن يشــرع فــي السَّ

وإذ عــاد إلــى الخيمــة ذهــب إلــى حيــث كان إســحاق مضطجعــا ونائمــا نومــة 
ابنــه  الــذي ل يزعجــه شــيء، ولمــدة لحظــة تطلــع اآلب فــي وجــه  البــريء  الشــاب 
ثــم ذهــب إلــى جانــب ســارة التــي كانــت نائمــة  ثــم تحــول عنــه مرتعبــا،  الحبيــب 
أيضــا، فهــل يوقظهــا لكــي تعانــق ابنهــا مــرة أخيــرة؟ وهــل يخبرهــا بمــا أمــره بــه هللا؟ 
المســؤولية  هــذه  معــه  لتحمــل  نفســه  فــي  يجــول  عمــا  يخبرهــا  أن  إلــى  تــاق  لقــد 
الرهيبــة، ولكــن خوفــه مــن أنهــا قــد تعطلــه عــن إطاعــة أمــر الــرب منعــه مــن مكاشــفتها 
باألمــر، لقــد كان إســحاق فرحهــا وفخرهــا، وحياتهــا كانــت مرتبطــة بــه، فقــد ترفــض 

محبــة األم هــذه التضحيــة.
أخيــرا اســتدعى إبراهيــم ابنــه وأخبــره بأمــر الــرب لــه بالذهــاب إلــى جبــل بعيــد 
بعــض  عنــد  ليعبــد هللا  مــرارا  أبيــه  مــع  قــد ذهــب  إســحاق  ذبيحــة، وكان  لتقديــم 
المذابــح المختلفــة التــي كان يقيمهــا فــي أثنــاء رحاتــه مــن مــكان إلــى آخــر، ولذلــك 
الســتعدادات  تمــت كل  وبســرعة  لدهشــته،  مثيــرا  اإللهــي  األمــر  هــذا  يكــن  فلــم 
لتلــك الرحلــة. وأعــد الحطــب ووضعــه علــى الحمــار وأخــذ اثنيــن مــن غلمانــه معــه 

وإســحاق ابنــه وذهبــوا.
ســار األب والبــن جنبــا إلــى جنــب صامتيــن، كان ذلــك الشــيخ يتأمــل فــي ســره 
الرهيــب، فلــم يكــن لديــه قلــب ليتكلــم. كانــت أفــكاره متجهــة إلــى األم المحبــة لبنهــا 
والفخــورة بــه، وإلــى اليــوم الــذي ســيعود إليهــا فيــه وابنــه ليــس معــه. كان يعــرف 

جيــدا أن الســكين التــي ســيذبح بهــا ابنــه ســتخترق عندئــذ قلبهــا.
إن ذلــك اليــوم الــذي كان أطــول يــوم عرفــه فــي حياتــه مــرَّ بطيئــا متثاقــا، فلمــا 
أقبــل الليــل وكان ابنــه وغامــاه نيامــا قضــى هــو ليلتــه فــي الصــاة، وكان ل يــزال يأمــل 
أنــه ســيأتي مــاك مــن الســماء ليقــول لــه إنــه قــد امتُحــن بمــا فيــه الكفايــة، وأن لبنــه أن 
يعــود إلــى أمــه ســالما، ولكــن نفســه ظلــت معذبــة ولــم يحصــل علــى راحــة أو معونــة، 
ثــم مــر بعــد ذلــك يــوم طويــل وتــاه ليــل آخــر قضــاه فــي التذلــل والصــاة، وكان ذلــك 
األمر الذي ســيتركه عقيما ل يزال يرن في أذنيه، وكان الشــيطان قريبا منه ليوســوس 
فــي أذنيــه بــكام الشــك، عــدم اإليمــان، ولكــن إبراهيــم قــاوم كل مقترحاتــه، وعندمــا 
أوشــكوا على الســفر في صبيحة اليوم الثالث تطلع ذلك الشــيخ إلى جهة الشــمال 
فــرأى العامــة التــي وعــده الــرب بهــا، إذ أبصــر ســحابة مجــد محلقــة فــوق جبــل المريـّـا، 

فأيقــن حينئــذ أن الصــوت الــذي ســمعه كان آتيــا مــن الســماء.
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إلــى هــذا الحــد لــم يتذمــر إبراهيــم علــى هللا، بــل تقــوت روحــه بالتأمــل فــي دلئــل 
جــود هللا وأمانتــه، لقــد أعطــي لــه هــذا البــن علــى غيــر انتظــار، أفــا يحــق لمــن قــد 
وهبه هذه العطية الثمينة أن يسترد ما قد وهب؟ حينئٍذ باإليمان كرر ذلك الوعد 
القائــل » ِبإِْســَحاَق يُْدَعــى لَــَك نَْســٌل « )تكويــن 21: 12( — نســل ل يعــد كالرمــل 
الــذي علــى شــاطئ البحــر، لقــد كان إســحاق ابنــا لمعجــزة، أفــا تســتطيع القــوة التــي 
أعطتــه الحيــاة أن تعيدهــا إليــه؟ وإذ نظــر إبراهيــم إلــى مــا وراء المنظــور تمســك بكلمــة 

ــاِدٌر َعلَــى اإلِقَاَمــِة ِمــَن األَْمــَواِت « )عبرانييــن 11: 19(. هللا » إِذْ َحِســَب أَنَّ هللَا قَ
لكــن ليــس أحــد غيــر هللا عــرف كــم كانــت عظيمــة تضحيــة األب فــي تســليم ابنــه 
للمــوت، وكان إبراهيــم يرغــب فــي أل يشــاهد أحــد منظــر الــوداع بينــه وبيــن ابنــه غيــر 
ــا أَنـَـا َوالُْغــاَُم فََنْذَهــُب إِلـَـى  هللا وحــده، ولذلــك أمــر غاميــه بالتخلــف قائــاً لهمــا: » أَمَّ
ُهَنــاَك َونَْســُجُد، ثـُـمَّ نَرْجــُع إِلَيُْكمــا «. )انظــر تكويــن 22: 5-8(. فوضــع الحطــب علــى 
إســحاق الــذي ســيقدم ذبيحــة، وأخــذ هــو بيــده النــار والســكين ثــم أخــذا فــي الصعــود 
إلى قمة الجبل، وكان ذلك الشــاب مندهشــا يســأل نفســه قائاً من أين لنا المحرقة 
ونحــن بعيــدان جــدا عــن الحظائــر والقطعــان؟ وأخيــر قــال ألبيــه: » يَــا أَِبــي ! ... ُهــَوذَا 
النَّــاُر َوالَْحطـَـُب، َولِكــْن أَيـْـَن الَْخــرُوُف لِلُْمْحرَقـَـِة؟ « آه مــا أقســى هــذا مــن امتحــان، وبأي 
سيف قاطع طعنت هذه الكلمة المحببة » يَا أَِبي « قلب إبراهيم! لم يحن الوقت 

بعــد، لــم يقــدر أن يخبــره اآلن. قــال » هللاُ يـَـرَى لـَـُه الَْخــرُوَف لِلُْمْحرَقـَـِة يـَـا ابِْنــي «.
فــي المــكان المعيــن بنيــا المذبــح ووضعــا عليــه الحطــب، وحينئــذ، وبصــوت 
مرتجــف، أخبــر إبراهيــم ابنــه برســالة هللا، ولمــا علــم إســحاق بمصيــره ملكــه الرعــب 
والذهــول، ولكــن لــم تبــد منــه أيــة مقاومــة، كان يمكنــه أن ينجــو مــن ذلــك المصيــر 
لــو أراد، فذلــك الشــيخ المهــدم الــذي هــده الحــزن وأنهكــه ذلــك الصــراع الــذي دام 
ثاثــة أيــام لــم يكــن يقــوى علــى مقاومــة إرادة ابنــه الشــاب القــوي النشــيط، إل أن 
إســحاق قــد تربــى منــذ طفولتــه علــى الطاعــة التامــة الواثقــة، فلمــا كُِشــف لــه قصــد 
هللا أطاع وسلم من تلقاء نفسه، لقد كان شريكا إلبراهيم في إيمانه، وكان يحس 
أنــه شــرف عظيــم لــه أن يبــذل حياتــه ذبيحــة هلل، فأخــذ بــكل رقــة يحــاول التخفيــف مــن 

أحــزان أبيــه ويشــجع يديــه الضعيفتيــن علــى ربطــه بالحبــال ليوضــع علــى المذبــح.
أخيــرا بعدمــا قيلــت آخــر كلمــات المحبــة وســكبت آخــر دمعــة، وبعــد النتهــاء 
مــن المعانقــة، يرفــع األب الســكين ليذبــح ابنــه، ولكــن فجــأة توقفــت يــده، ذلــك أن 
مــاك الــرب نــادى ذلــك الشــيخ قائــا » إِبْرَاِهيــُم! إِبْرَاِهيــُم! « فجــاء الــرد ســريعا 
يقــول: » هأَنَــَذا « فعــاد الصــوت يقــول لــه: » لَ تَُمــدَّ يَــَدَك إِلَــى الُْغــاَِم َولَ تَْفَعــْل 
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ِبــِه َشــيْئًا، ألَنِّــي اآلَن َعلِْمــُت أَنَّــَك َخائِــٌف هللَا، فَلَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك َوِحيــَدَك َعنِّــي « 
)انظــر تكويــن 22: 18-11(.

وإذ  ِبَقرْنَيْــِه «  الَْغابَــِة  ِفــي  ُمْمَســًكا  َوَراَءُه  كَبْــٌش  » َوإَِذا  إبراهيــم  نظــر  حينئــٍذ 
ففــي فرحــه  ابنــه،  عــن  بســرعة أصعدهــا عوضــا  الجديــدة  الذبيحــة  تلــك  أحضــر 
وشــكره أطلــق إبراهيــم علــى تلــك البقعــة المقدســة اســما جديــدا » يَْهــَوْه ِيــْرأَْه « 

ـر(. أي الــرب يــرى )يَُدبِـّ
علــى جبــل الُمريـّـا جــدد هللا عهــده إلبراهيــم ثانيــة مثبتــا البركــة لــه ولنســله مــدى 
، أَنِّــي ِمــْن أَْجــِل أَنَّــَك  األجيــال القادمــة بقســم قائــاً: » ِبَذاتِــي أَقَْســْمُت يَُقــوُل الــرَّبُّ
ـُر نَْســلََك  فََعلْــَت هــَذا األَْمــَر، َولَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك َوِحيــَدَك، أُبَــارِكَُك ُمبَاَركَــًة، َوأُكَثِـّ
بَــاَب  نَْســلَُك  َويَــرُِث  الْبَْحــِر،  َشــاِطِئ  َعلَــى  الــِذي  وَكَالرَّمــِل  ــَماِء  السَّ كَُنجــوِم  تَْكِثيــرًا 
أَْعَدائــِه، َويَتَبــارَُك فــي نَســلَِك َجِميــُع أُمــِم األَرِْض، مــْن أَْجــِل أَنَّــَك َســِمْعَت لَِقْولـِـي «.

إن عمــل إيمــان إبراهيــم العظيــم يقــف كعمــود مــن نــور لينيــر طريــق عبيــد هللا 
فــي كل العصــور المتعاقبــة، إن إبراهيــم لــم يحــاول أن يعفــي نفســه مــن عمــل إرادة 
هللا، ففــي أثنــاء رحلتــه التــي اســتغرقت ثاثــة أيــام كان لديــه وقــت كاف للمجادلــة 
والمحــاورة وللشــك فــي هللا لــو كان ميــال للشــك. كان يمكنــه أن يحــاور قائــاً إن 
ذبحــه لبنــه يجعــل النــاس يعتبرونــه قاييــن ثانــي، األمــر الــذي يجعــل النــاس يرفضــون 
تعاليمــه ويحتقرونهــا، وبذلــك ياشــي قوتــه علــى عمــل الخيــر مــع بنــي جنســه، وكان 
يمكنــه أن يحتــّج بالقــول إن شــيخوخته تعفيــه مــن الطاعــة، ولكــن ذلــك الشــيخ لــم 
يتحصــن وراء أي عــذر مــن تلــك األعــذار، لقــد كان إبراهيــم بشــرا مثلنــا، وكانــت 
لــه آلم وانفعــالت وصــات بغيــره مثلنــا، ولكنــه لــم يقــف ليتســاءل عــن كيــف يتــم 
الوعــد لــو ذبــح إســحاق، ولــم يقــف ليتباحــث مــع قلبــه المتألــم، لقــد عــرف أن هللا 

عــادل وبــار فــي كل مطاليبــه فأطــاع أمــره طاعــة حرفيــة.
يقــول:  وبولــس   .)23  :2 )يعقــوب  ِبــرًّا«  لَــُه  فَُحِســَب  ِبــاهلِل  إِبْرَاِهيــُم  » فَآَمــَن 
ــو إِبْرَاِهيــَم « )غاطيــة 3: 7(. ولكــن إيمــان  » الَِّذيــَن ُهــْم ِمــَن اإِليَمــاِن أُولِئــَك ُهــْم بَُن
ْر إِبْرَاِهيــُم أَبُونَــا ِباألَْعَمــاِل،  إبراهيــم تجلــى فــي أعمالــه إذ يقــول الكتــاب: » أَلَــْم يَتَبَــرَّ
َم إِْســَحاَق ابَْنــُه َعلـَـى الَْمْذبـَـِح؟ فَتـَـَرى أَنَّ اإِليَمــاَن َعِمــَل َمــَع أَْعَمالـِـِه، َوِباألَْعَمــاِل  إِْذ قـَـدَّ
أُكِْمــَل اإِليَمــاُن « )يعقــوب 2: 22، 21(. إن كثيريــن ل يفهمــون العاقــة الكائنــة بيــن 
األعمــال واإليمــان، فهــم يقولــون عليــك فقــط أن تؤمــن بالمســيح فتكــون فــي أمــان، 
ول شــأن لــك بحفــظ النامــوس. ولكــن اإليمــان الحقيقــي يتجلــى فــي الطاعــة. قــال 
المســيح لليهــود غيــر المؤمنيــن: » لَــْو كُْنتُــْم أَْولََد إِبْرَاِهيــَم، لَُكْنتُــْم تَْعَملُــوَن أَْعَمــاَل 
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إِبْرَاِهيــَم! « )يوحنــا 8: 39(. أمــا فيمــا يختــص بأبــي المؤمنيــن فــاهلل يعلــن قائــاً: 
َوَشــرَائِِعي «  َوفَرَائِِضــي  أََواِمــِري  لِــي:  يُْحَفــُظ  َمــا  َوَحِفــَظ  لَِقْولِــي  َســِمَع  » إِبْرَاِهيــَم 
)تكويــن 26: 5(. والرســول يعقــوب يقــول: » هَكــَذا اإِليَمــاُن أَيًْضــا، إِْن لَــْم يَُكــْن لَــُه 
أَْعَمــاٌل، َميِّــٌت ِفــي َذاتِــِه « )يعقــوب 2: 17( ويوحنــا الــذي يتكلــم كثيــرا عــن المحبــة 

يقــول لنــا » هــِذِه ِهــَي َمَحبَّــُة هللِا: أَْن نَْحَفــَظ َوَصايَــاُه « )1 يوحنــا 5: 3(.
ــَر إِبْرَاِهيــَم « )غاطيــة  وعــن طريــق الرمــز والوعــد نــرى أن هللا: » ... َســبََق فَبَشَّ
8:3(. وكان إيمــان إبراهيــم مثبتــا ومركــزا فــي الفــادي اآلتــي، قــال المســيح لليهــود: 
ــِرَح « )يوحنــا 8: 56(. إن الخــروف  ــَرأَى َوفَ ــْم إِبْرَاِهيــُم تََهلَّــَل ِبــأَْن يَــَرى يَْوِمــي فَ » أَبُوكُ
الــذي قــدم عوضــا عــن إســحاق كان يرمــز إلــى ابــن هللا الــذي كان ســيقدم ذبيحــة 
عوضــا عنــا، إن اإلنســان إذ قــد حكــم عليــه بالمــوت بســبب عصيانــه لشــريعة هللا، 

فــاآلب إذ نظــر إلــى ابنــه قــال للخاطــئ: عــش » قَــْد َوَجــْدُت ِفْديَــًة «.
إن هللا لكــي يطبــع علــى عقــل إبراهيــم حقيقــة اإلنجيــل ولكــي يختبــر إيمانــه أمــره 
أن يقــدم ابنــه ذبيحــة. إن اآللم النفســية الهائلــة التــي جــاز فيهــا فــي تلــك األيــام 
واقــع  مــن  إبراهيــم،  يفهــم  لكــي  بهــا  ســمح هللا  المخيفــة  التجربــة  أيــام  المظلمــة، 
اختبــاره، شــيئا عــن عظمــة الذبيحــة التــي قدمهــا هللا غيــر المحــدود لفــداء اإلنســان، 
الــذي  النفســي  العــذاب  ذلــك  مثــل  ليســبب إلبراهيــم  امتحــان آخــر  يكــن أي  لــم 
اختبــره عنــد الشــروع فــي تقديــم ابنــه ذبيحــة، ولقــد بــذل هللا ابنــه ليمــوت مــوت 
العــذاب والعــار. والمائكــة الذيــن شــاهدوا اتضــاع ابــن هللا و آلمــه لــم يســمح لهــم 
بالتدخــل كمــا كانــت الحــال مــع إســحاق، لــم يكــن هنالــك صــوت يقــول: » كفــى « 
فلكــي يخلــص جنســنا الســاقط بــذل ملــك المجــد حياتــه. فــأي برهــان أعظــم يمكــن 
تقديمــه علــى شــفقة هللا ومحبتــه غيــر المحدودتيــن؟ » اَلَّــِذي لـَـْم يُْشــِفْق َعلـَـى ابِْنــِه، 
بَــْل بََذلَــُه ألَْجلَِنــا أَْجَمِعيــَن، كَيْــَف لَ يََهبَُنــا أَيًْضــا َمَعــُه كُلَّ َشــْيٍء؟ « )روميــة 8: 32(.

إن الذبيحــة التــي كانــت مطلوبــة مــن إبراهيــم لــم تكــن فقــط ألجــل خيــره هــو ول 
ألجــل فائــدة األجيــال القادمــة دون ســواها، بــل أيضــا ألجــل الخائــق الطاهــرة البــارة 
فــي الســماء وفــي العوالــم األخــرى، فــإن ميــدان الحــرب بيــن المســيح والشــيطان 
ــفر الــذي يتعلــم منــه الكــون، فــألن  — الميــدان الــذي تــم فيــه تدبيــر الفــداء هــو السِّ
إبراهيــم كان يعــوزه اإليمــان بمواعيــد هللا اتهمــه الشــيطان أمــام هللا وأمــام مائكتــه 
بأنــه أخفــق فــي إتمــام شــروط العهــد، وأنــه غيــر مســتحق لبــركات ذلــك العهــد، فــأراد 
هللا أن يثبت ولء عبده أمام كل السماء ليبرهن على أنه ل شيء أقل من الطاعة 

الكاملــة يمكــن قبولــه، وليعلــن أمامهــم تدبيــر الخــاص كامــا.
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كانــت الكائنــات الســماوية شــهود عيــان للمنظــر حيــن امتحــن إيمــان إبراهيــم 
وخضــوع إســحاق. وكان ذلــك المتحــان أقســى جــدا مــن امتحــان آدم. إن اإلذعــان 
ألمــر هللا حيــن نهــى أبوينــا األوليــن عــن األكل مــن الشــجرة التــي فــي وســط الجنــة 
لــم يكــن فيــه أي ألــم، أمــا األمــر الــذي طلبــه هللا مــن إبراهيــم فــكان يتطلــب أعظــم 
تضحيــة انطــوت علــى آلم هائلــة، وقــد شــاهدت الســماء كلهــا بدهشــة وإعجــاب 
طاعــة إبراهيــم التــي لــم يكــن فيهــا أي تــردد أو تراجــع، وأثنــت الســماء كلهــا علــى 
أمانتــه وإخاصــه، وتبرهــن كــذب الشــيطان فــي شــكاياته، وأعلــن هللا لعبــده قائــاً: 
ـَك َخائِــٌف هللَا )برغــم اتهامــات الشــيطان(، فَلَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك  أَنّـَ » اآلَن َعلِْمــُت 
َوِحيــَدَك َعنِّــي « وإن عهــد هللا الــذي تثبــت إلبراهيــم بقســم أمــام الخائــق فــي 

العوالــم األخــرى شــهد علــى أن الطاعــة ل بــد لهــا مــن جــزاء.
لقــد كان مــن الصعــب حتــى علــى المائكــة أنفســهم أن يفهمــوا ســر الفــداء — 
أن يفهمــوا كيــف أن ملــك الســماء ابــن هللا ينبغــي أن يمــوت ألجــل الفجــار، وحيــن 
أصــدر هللا أمــره إلبراهيــم أن يقــدم ابنــه أثــار ذلــك اهتمــام كل الخائــق الســماوية، 
وبغيــرة عظيمــة راقبــوا كل خطــوة ســار فيهــا إبراهيــم لتنفيــذ أمــر الــرب. وحيــن أجــاب 
إبراهيــم عــن ســؤال ابنــه القائــل: » أَيْــَن الَْخــُروُف لِلُْمْحرَقَــِة ؟ « بقولــه » هللُا يَــَرى 
لَــُه الَْخــُروَف « وحيــن أُوقفــت يــد األب وهــو يشــرع فــي ذبــح ابنــه، وقــّدم الكبــش 
الــذي قــد أعــده هللا بــدل مــن إســحاق — حينئــٍذ أُلقــي نــور عظيــم علــى ســر الفــداء، 
وحتــى المائكــة فهمــوا فهمــا أعمــق التدبيــر العجيــب الــذي أعــده هللا لخــاص بنــي 

اإلنســان )1 بطــرس 1: 12(.
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14
هالك سدوم
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 19(.

كانــت ســدوم أجمــل مــدن وادي األردن، واقعــة فــي ســهل كان » كََجنَّــِة الــرَّبِّ « 
)تكوين 13: 10( في خصوبته وجماله. هنا ازدهرت خضرة المناطق الحارة اليانعة، 
هنــا كان موطــن النخلــة والزيتونــة والكرمــة. وكانــت رائحــة األزهــار تعطـّـر األرجــاء علــى 
مدار السنة، وقد مألت المحاصيل الغنية الحقول، واكتست بقطعان الغنم والبقر 
ســفوح التــال الغنيــة بمراعيهــا الدســمة. ولقــد ســاهم الفــن والتجــارة فــي جعــل تلــك 
المدينــة المتكبــرة بيــن مــدن الســهل غنيــة، وازدانــت قصورهــا بكنــوز الشــرق. كمــا أن 
القوافــل التــي كانــت تقطــع الصحــراء كانــت تأتيهــا بكثيــر مــن األشــياء الثمينــة النــادرة 
لتمتلــئ أســواقها بأصنــاف الســلع المختلفــة. وبقليــل مــن التفكيــر والتعــب كانــت 

تســد مطاليــب الحيــاة، فكانــت أيــام الســنة كلهــا أفراحــا وأعيــادا.
عــن وفــرة الغنــى نتــج التــرف والكبريــاء. والقلــب الــذي لــم تضغطــه الحاجــة ول 
والراحــة علــى حــب  الثــروة  بالبطالــة والغنــى، وأعانــت  يتقســى  باألحــزان  تقســى 
الملــذات، فانغمــس النــاس فــي الشــهوات. يقــول النبــي حزقيــال: » هــَذا كَاَن إِثـْـَم 
ــبَُع ِمَن الُْخبِْز َوَســاَُم الطِْمئَْناِن كَاَن لََها َولِبََناتَِها، َولَْم  أُْخِتِك َســُدوَم: الِْكبِْريَاُء َوالشَّ
ْد يََد الَْفِقيِر َوالِْمْسِكيِن، َوتََكبَّرَْن َوَعِملَْن الرِّْجَس أََماِمي فََنزَْعتُُهنَّ كََما رَأَيُْت «  تَُشدِّ
)حزقيــال 16: 49، 50(. ليــس هنالــك مــا يشــتهيه النــاس أكثــر مــن الغنــى والراحــة، 
ومــع ذلــك فقــد نتــج عــن هــذه األشــياء الخطايــا التــي جلبــت الهــاك علــى مــدن 
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الســهل. إن حيــاة الكســل العديمــة النفــع جعلــت منهــم فرائــس لتجــارب الشــيطان، 
فشــوهوا صــورة هللا وصــاروا أقــرب شــبها بالشــيطان. والكســل هــو أقســى لعنــة 
يمكــن أن تحــل باإلنســان، ألن الرذائــل والجرائــم تســير فــي أثــره، إنــه يضعــف العقــل 
إلهــاك  مســتعدا  بالمرصــاد  يقــف  والشــيطان  النفــس،  ويــذل  اإلدراك  ويفســد 
غيــر الحذريــن والذيــن تعطيــه راحتهــم فرصــة للتســلل إليهــم وهــو متنكــر فــي ثــوب 
جــذاب، إن أعظــم نجــاح يحــرزه يتــم لــه حيــن يأتــي إلــى النــاس فــي ســاعات البطالــة.

كان فــي ســدوم طــرب وعربــدة وولئــم ومجــون وســكر، وأطلقــوا العنــان ألحــط 
النفعــالت النفســية وأشــدها وحشــية، وتحــدى النــاس هللا وشــريعته علنــا، كمــا 
ابتهجــوا بأعمــال القســوة والظلــم، ومــع أن حادثــة هــاك النــاس الذيــن عاشــوا قبــل 
الطوفــان كانــت ماثلــة أمامهــم، وعرفــوا كيــف أن غضــب هللا قــد تجلــى فــي هاكهــم 

فإنهــم مــع ذلــك ســلكوا نفــس طريــق الشــر الــذي ســلك فيــه أولئــك.
فــي الوقــت الــذي انتقــل فيــه لــوط إلــى ســدوم لــم يكــن الشــر قــد عــم المدينــة، 
األخاقيــة  الظلمــة  تلــك  وســط  فــي  النــور  أشــعة  تنيــر  أن  رحمتــه  فــي  هللا  وســمح 
الداجيــة، فحيــن خلّــص إبراهيــم األســرى مــن أيــدي العيامييــن اتجــه اهتمــام النــاس 
إلى اإليمان الحقيقي. لم يكن إبراهيم غريبا في نظر شعب سدوم، وكانت عبادته 
لإللــه غيــر المنظــور مثــارا لســخريتهم، إل أن انتصــاره علــى تلــك الجيــوش التــي كانــت 
تفــوق جيشــه إلــى حــد كبيــر، وتصرفــه الــدال علــى كــرم أخاقــه نحــو األســرى والغنيمــة 
أثــار فيهــم الدهشــة واإلعجاب، وبينمــا مجــدوا مهارتــه وشــجاعته اقتنعــوا جميعهــم أن 
قــوة إلهيــة قــد منحتــه النصــرة. هــذا، وإن روحــه النبيلــة والمنكــرة لذاتهــا والتــي كانــت 
أمرا غريبا بالنسبة لسكان سدوم الذين كانوا يطلبون ما ألنفسهم، كانت دليا آخر 

علــى ســمو الديانــة التــي قــد أكرمهــا إبراهيــم بشــجاعته وإخاصــه.
إن ملكــي صــادق حيــن منــح البركــة إلبراهيــم اعتــرف بالــرب كمــن هــو مصــدر 
ــَماَواِت  السَّ َمالِــِك  الَْعلِــيِّ  هللِا  ِمــَن  أَبْــرَاُم  » ُمبَــارٌَك  النصــرة،  منحــه  الــذي  قوتــه 
ــيُّ الَّــِذي أَْســلََم أَْعــَداَءَك ِفــي يَــِدَك « )تكويــن 14: 19،  ــارٌَك هللُا الَْعلِ َواألَرِْض، َوُمبَ
آخــر أصــوات  بعنايتــه، ولكنهــم رفضــوا  الشــعب  ذلــك  يكلــم  لقــد كان هللا   .)20

اإلنــذار كمــا فعلــوا مــن قبــل.
واآلن هــا قــد اقتربــت آخــر ليلــة مــن ليالــي ســدوم، إن ســحب النقمــة كانــت قــد 
ألقــت ظالهــا علــى تلــك المدينــة الملعونــة مــن قبــل ولكــن النــاس لــم ياحظــوا ذلــك، 
فــإذ كان المــاكان يقتربــان مــن المدينــة للقيــام بعمليــة التدميــر كان النــاس يحلمــون 
بالمســرات والنجــاح. كان آخــر يــوم ككل يــوم آخــر مــن األيــام الماضيــة، وقــد أقبــل 
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المســاء علــى مشــهد تجلــى فيــه الجمــال والطمئنــان، وســطعت أشــعة الشــمس 
قبيــل غروبهــا علــى منظــر غايــة فــي الجمــال، وجعــل المنــاخ المعتــدل الجميــل ســكان 
المدينــة يخرجــون ليتمشــوا فــي ذلــك المســاء، فتلــك الجماعــات التــي كانــت تنشــد 

الســرور واللــذة خرجــت لتتنــزه جيئــة وذهابــا بقصــد التمتــع بتلــك الســاعة.
وفــي نــور الغســق الضئيــل كان اثنــان مــن الغربــاء يقتربــان مــن بــاب المدينــة، 
كان يبــدو عليهمــا أنهمــا مســافران دخــا إلــى المدينــة ليبيتــا ليلتهمــا، ولــم يكــن أحــد 
ولــم  القويــان،  دينونــة هللا  المتواضعيــن همــا رســول  المســافرين  ذينــك  أن  يعلــم 
يكــن ذلــك الجمهــور الامبالــي يــدري أن فــي معاملتــه لذينــك الرســولين القادميــن 
مــن الســماء ســيصل إلــى منتهــى اإلجــرام الــذي ســيقضي علــى مدينتهــم بالهــاك 
فــي تلــك الليلــة عينهــا، ولكــن كان هنالــك رجــل أظهــر شــفقة واهتمامــا بذينــك 
الغريبيــن فدعاهمــا إلــى بيتــه. لــم يكــن لــوط يعــرف شــخصيتهما الحقيقيــة، ولكــن 
كياســته وكرمــه كانــا مــن طباعــه ومــن مبادئــه الدينيــة، وهمــا مــن ضمــن الــدروس 
التــي كان قــد تعلمهــا مــن إبراهيــم مثــال الكــرم وحســن الضيافــة، فلــو لــم تكــن مبــادئ 
الرقــة والكــرم قــد ُغرســت فــي قلبــه ربمــا كان يُتــرك ليهلــك مــع أهــل ســدوم، وكثيــرا 
مــا تغلــق عائلــة بابهــا فــي وجــه إنســان غريــب، فتكــون بذلــك قــد طــردت رســول مــن 

رســل هللا الــذي كان يمكــن أن يأتيهــا بالبركــة والرجــاء والســام.
كل عمــل فــي الحيــاة مهمــا يكــن صغيــرا لــه نتائجــه إن للخيــر أو للشــر. إن األمانــة 
أو اإلهمــال فيمــا يبــدو أنــه أصغــر واجــب يمكــن أن يفتــح بابــا يــؤدى إلــى أغنــى بــركات 
الحيــاة أو إلــى أعظــم النكبــات. واألعمــال الصغيــرة هــي محــك األخــاق، فخدمــات 
إنــكار الــذات غيــر المتصنعــة التــي نؤديهــا كل يــوم بفــرح وقلــب راغــب هــي التــي يســر 
بهــا هللا. ينبغــي أن نعيــش ل ألنفســنا بــل لآخريــن، وأننــا إذ ننســى أنفســنا ونربــى فــي 
دواخلنــا روح المحبــة والخدمــة، فبذلــك وحــده يمكــن أن تكــون حياتنــا بركــة، إن أصغــر 
خدمــات الهتمــام واللطــف والرقــة هــي التــي تذهــب بنــا شــوطا بعيــدا لنيــل ســعادة 
الحياة، بينما إهمال تلك الخدمات ينشأ عنه قدر من شقاء البشرية ل يستهان به.

أن  اعتبــر  فــي ســدوم،  الغربــاء  لهــا  تعــرض  التــي  اإلهانــات  رأى  إذ  لوطــاً،  إن 
مــن واجبــه أن يحمــي ذينــك الغريبيــن عنــد دخولهمــا، بإضافتــه إياهمــا فــي بيتــه. 
بــاب المدينــة حيــن اقتــرب منــه ذانــك المســافران، فلمــا رآهمــا  كان جالســا فــي 
لهمــا:  قــال  احترامــا  األرض  إلــى  أمامهمــا  بوجهــه  ســجد  وإذ  لســتقبالهما،  قــام 
ــا « )انظــر تكويــن 19(. وقــد بــدا كأنهمــا  ــِت َعبِْدكَُمــا َوِبيتَ ، ِميــاَ إِلَــى بَيْ ــا َســيَِّديَّ » يَ
ــاَحِة نَِبيــُت «. كانــت غايتهمــا  يتمنعــان عــن قبــول ضيافتــه إذ قــال: » لَ، بـَـْل ِفــي السَّ
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مــن جوابهمــا غايــة مزدوجــة — اختبــار إخــاص لــوط، والظهــور بمظهــر الجاهليــن 
لصفــات أهــل ســدوم، كأنهمــا يظنــان أنهمــا ســيأمنان علــى نفســيهما لــو باتــا فــي 
الســاحة، ولكــن جوابهمــا زاد مــن عــزم لــوط علــى أل يتركهمــا تحــت رحمــة الرعــاع، 

فألــح عليهمــا جــدا حتــى خضعــا وســارا إلــى بيتــه.
المدينــة  بــاب  عنــد  المتســكعين  النــاس  عــن  قصــده  يخفــي  أن  يرجــو  كان 
بالمجــيء بضيفيــه إلــى بيتــه مــن طريــق دائــري، ولكــن ترددهمــا وتأخرهمــا وإلحاحــه 
عنــده  للمبيــت  اضطجعــا  فقبلمــا  النــاس،  انتبــاه  اجتــذب  ذلــك  كل  وإصــراره، 
اجتمــع جمهــور مــن المتمرديــن والعصــاة حــول البيــت. كانــوا جمهــورا غفيــرا مــن 
الشــباب والشــيوخ مدفوعيــن بأحــط النفعــالت. كان الغريبــان يســألن عــن أخــاق 
ســكان المدينــة، فحذرهمــا لــوط مــن تعريــض نفســيهما للخطــر بالخــروج مــن بيتــه 
فــي تلــك الليلــة، وإذا بهــم يســمعون أولئــك الرعــاع يصيحــون صيحــات الســخرية 

لــوط يأمرونــه بإخــراج ذينــك الرجليــن إليهــم. والســتهزاء، وســمعهم 
أن  مــن  بســهولة  النــاس  أولئــك  لتمكــن  العنــف  إلــى  لجــأ  لــو  أنــه  لــوط  عــرف 
يدخلــوا بيتــه عنــوة، لذلــك خــرج إليهــم محــاول التأثيــر فيهــم بقــوة اإلقنــاع، فقــال 
علــى  إِْخَوتِــي «  » يَــا  بقولــه  وقــد خاطبهــم  إِْخَوتِــي «  يَــا  َشــرًّا  تَْفَعلُــوا  » لَ  لهــم: 
أنهــم جيرانــه آمــاً فــي تهدئتهــم كــي يخجلــوا مــن نياتهــم الشــريرة الخبيثــة، ولكــن 
مــن  العاصفــة، وســخروا  زئيــر  مثــل  اشــتعال، فصــار اهتياجهــم  النــار  زاد  كامــه 
ممــا  أكثــر  إليــه  يســيئوا  بــأن  وهــددوه  عليهــم،  قاضيــا  نفســه  جعــل  لكونــه  لــوط 
إلــى ضيفيــه، وهجمــوا عليــه، وكادوا يمزقونــه إربــا لــو لــم ينقــذه مــاكا الــرب مــن 
أيديهــم، ذلــك أن الرســولين الســماويين مــدا أيديهمــا » َوأَْدَخــاَ لُوطـًـا إِلَيِْهَمــا إِلَــى 
للــوط عــن حقيقــة  بعــد ذلــك كشــفت  التــي جــرت  الحــوادث  ثــم أن  الْبَيْــِت «. 
ــا الرَِّجــاُل الَِّذيــَن َعلَــى بَــاِب  الرجليــن اللذيــن أضافهمــا، إذ يقــول الكتــاب: » َوأَمَّ
يَِجــُدوا  أَْن  َعــْن  فََعِجــُزوا  الَْكِبيــِر،  إِلَــى  ِغيــِر  الصَّ ِمــَن  ِبالَْعَمــى،  فََضَربَاُهــْم  الْبَيْــِت 
إذ  المــزدوج  بالعمــى  ُضربــوا  قــد  يكونــوا  لــم  لــو  الرجــال  أولئــك  إن  الْبَــاَب «. 
أســلموا إلــى قســاوة القلــب، لََجَعلتهــم ضربــة هللا لهــم، يخافــون ويقلعــون عــن 
عملهــم الشــرير. إن خطاياهــم فــي تلــك الليلــة األخيــرة لــم تكــن أعظــم ول أفظــع 
ممــا ارتكبــوه قبــا، ولكــن الرحمــة التــي اســتخفوا بهــا واحتقروهــا طويــا كفــت 
أخيــرا عــن توســاتها. إن ســكان ســدوم كانــوا قــد تجــاوزوا حــدود صبــر هللا وطــول 
كانــت  انتقامــه  نيــران  وأن  وغضبــه «  بيــن صبــر هللا  المخفــي  » الَحــد  أناتــه — 

مزمعــة أن تشــتعل فــي عمــق الســديم.
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المدينــة  إلــى  إياهمــا  هللا  إرســال  مــن  بالغــرض  لــوط  إلــى  المــاكان  أفضــى 
، فَأَرَْســلََنا  قائليــن: » أَنََّنــا ُمْهلِــَكاِن هــَذا الَْمــَكاَن، إِْذ قَــْد َعظُــَم ُصرَاُخُهــْم أََمــاَم الــرَّبِّ
الــرَّبُّ لُِنْهلَِكــُه «. إن ذينــك الغريبيــن اللذيــن ســعى لــوط إلــى حمايتهمــا يعدانــه اآلن 
بالحمايــة وبإنقــاذ كل أفــراد عائلتــه الذيــن يرغبــون فــي الهــروب مــن تلــك المدينــة 
الشــريرة. كان الرعــاع قــد تعبــوا باطــا مــن البحــث عــن البــاب فانصرفــوا، فخــرج 
لــوط لينــذر ذويــه، وقــد أخبرهــم بنفــس كام الماكيــن إذ قــال: » قُوُمــوا اْخرُُجــوا 
ِمــْن هــَذا الَْمــَكاِن، ألَنَّ الــرَّبَّ ُمْهلِــٌك الَْمِديَنــَة «، فــكان كمــازح فــي أعيــن أصهــاره 
فضحكــوا مــن أقوالــه قائليــن إنهــا مخــاوف خرافيــة، وقــد تأثــرت بناتــه بأزواجهــن. 
كانــوا جميعــا مســتريحين وموفقيــن حيــث كانــوا، لــم يكونــوا يــرون أي دليــل علــى 
وجود خطر، فكل شــيء كان باقيا كما كان قبا، وكانت لهم أماك واســعة، ولم 

يكونــوا يصدقــون أن مدينــة ســدوم الجميلــة يمكــن أن تهلــك.
عــاد لــوط إلــى البيــت حزينــا وأخبــر الماكيــن بفشــله، فأمــراه أن يأخــذ امرأتــه 
وابنتيــه الموجودتيــن فــي البيــت ويخــرج مــن المدينــة، إل أن لوطــا توانــى، فمــع أنــه 
كان يتعــذب يومــا فيومــا مــن مشــاهدته لألفعــال األثيمــة إل أنــه لــم يكــن يــدرك اإلثــم 
المشــين الرجــس الــذي كان يرتكــب فــي تلــك المدينــة الشــريرة إدراكا تامــا، لــم يكــن 
متحققــا مــن تلــك الضــرورة المروعــة لقضــاء هللا للحــد مــن الخطيــة. لقــد تعلقــت 
بعــض بناتــه بســدوم، كمــا رفضــت زوجتــه الرحيــل بدونهــن. وإن فكــرة كونــه ملتزمــا 
بــأن يتــرك أولئــك الذيــن كانــوا أعــز لديــه مــن كل مــا علــى األرض، كانــت فــوق طــور 
احتمالــه، كمــا كان مــن الصعــب عليــه أن يتــرك بيتــه الفخــم الجميــل وكل ثروتــه 
يملــك  ل  وجهــه  علــى  هائمــا  ويخــرج  الحيــاة  مــدى  بتعبــه  قــد جمعهــا  كان  التــي 
شــيئا، فــإذ أذهلــه الحــزن وهــول الموقــف توانــى وهــو غيــر راغــب فــي الرحيــل، ولــول 
وجــود ماكــي الــرب لكانــوا كلهــم قــد هلكــوا فــي وســط ذلــك النقــاب، فأمســك 

المــاكان بيــده وبيــد امرأتــه وبيــد ابنتيــه وأخرجاهــم خــارج المدينــة.
هنــا تركاهــم المــاكان وعــادا إلــى ســدوم ليتممــا عمليــة تدميــر المدينــة، وإن 
واحــدا آخــر — وهــو ذاك الــذي كان إبراهيــم قــد توســل إليــه ألجــل ســدوم، اقتــرب 
مــن لــوط، ففــي كل مــدن الســهل لــم يكــن يوجــد عشــرة أبــرار، ولكــن اســتجابة لصــاة 
إبراهيــم الشــيخ الجليــل اختطــف الرجــل البــار الوحيــد مــن وســط الهــاك، وصــدر 
إليــه األمــر بقــوة مفزعــة قائــاً: » اْهــرُْب لَِحيَاتـِـَك. لَ تَْنظـُـْر إِلـَـى َوَرائـِـَك، َولَ تَِقــْف ِفــي 
ائِــرَِة. اْهــرُْب إِلَــى الَْجبَــِل لِئَــاَّ تَْهلَــَك «. لقــد بــدا التأخيــر والتــردد مهلكيــن  كُلِّ الدَّ
اآلن، فــإن إلقائهــم نظــرة متلكئــة أخيــرة علــى المدينــة الملعونــة، وتأخرهــم لحظــة 
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واحدة ليبدوا أسفهم على ترك بيتهم الجميل جدا يكلفانهم حياتهم. إن عاصفة 
غضــب هللا كانــت تنتظــر فقــط خــروج أولئــك الهاربيــن المســاكين مــن المدينــة.

إل أن لوطا الذي كان مرتبكا ومرتعبا توسل قائا إنه ل يستطيع تنفيذ ما طُلب 
منــه لئــا يدركــه الشــر فيمــوت، إنــه إذ كان عائشــا فــي تلــك المدينــة الشــريرة حيــث 
لــم يكــن هنالــك إيمــان ضعــف إيمانــه، لقــد كان ملــك الســماء واقفــا إلــى جــواره، ومــع 
ذلــك توســل فــي طلــب اإلبقــاء علــى حياتــه كأن هللا الــذي أظهــر لــه كل هــذه الرعايــة 
وهذه المحبة لن يحفظه بعد ذلك. كان ينبغي له أن يثق برسول السماء ثقة كاملة 
مســتودعا إرادتــه وحياتــه بيــن يــدي الــرب بــدون شــك أو تــردد، ولكنــه، ككثيريــن غيــره، 
أراد أن يرســم خطتــه لنفســه إذ قــال: » ُهــَوذَا الَْمِديَنــُة هــِذِه قَِريبَــٌة لِلَْهــرَِب إِلَيَْهــا َوِهــَي 
َصِغيــرٌَة. أَْهــرُُب إِلَــى ُهَنــاَك. أَلَيَْســْت ِهــَي َصِغيــرًَة ؟ فَتَْحيَــا نَْفِســي «. إن المدينــة 
المذكــورة هنــا هــي بالــع التــي دعيــت بعــد ذلــك صوغــر، وكانــت تبعــد عــن ســدوم 
مســافة أميــال قليلــة، وكانــت مثلهــا فاســدة ومحكومــا عليهــا بالهــاك، ولكــن لوطــا 
طلــب اإلبقــاء عليهــا وقــال إن هــذا طلــب صغيــر، فأجيــب إلــى طلبــه، وأكــد لــه الــرب 
ذلــك بقولــه: » إِنِـّـي قَــْد رَفَْعــُت َوْجَهــَك ِفــي هــَذا األَْمــِر أَيًْضــا، أَْن لَ أَقْلِــَب الَْمِديَنــَة 

الَِّتــي تََكلَّْمــَت َعْنَهــا « فمــا أعظــم رحمــة الــرب بخائقــه الخاطئــة!
ثــم صــدر إليــه األمــر مــرة أخــرى باإلســراع، ألن عاصفــة النــار لــم يبــَق علــى هبوبهــا 
غيــر القليــل جــدا، ولكــن واحــدة مــن أولئــك الهاربيــن تجــرأت ونظــرت إلــى الخلــف، إلــى 
المدينــة المحكــوم عليهــا بالهــاك فصــارت تمثــال لدينونــة هللا، فلــو أن لوطــا نفســه لــم 
يتــردد فــي إطاعــة أمــر الماكيــن بــل هــرب راضيــا إلــى الجبــال بــدون التَّفــوُّه بــأي كلمــة أو 
معارضــة، لكانــت امرأتــه قــد نجــت هــي األخــرى، لقــد كان بإمكانــه، بتأثيــره ومثالــه، أن 
ينقذها من الخطية التي ختمت على هاكها، ولكن تردده وتلكؤه جعاها تستخف 
بإنــذار الــرب، ففيمــا كانــت بجســمها فــي الســهل كان قلبهــا متعلقــا بســدوم فهلكــت 
معهــا، لقــد تمــردت علــى هللا ألن حكمــه بإهــاك المدينــة شــمل كل أماكهــا وحتــى 
بناتهــا، ومــع كــون الــرب قــد أحســن إليهــا إحســانا عظيمــا بإخراجهــا مــن تلــك المدينــة 
الشريرة فقد أحست بأنها قد عوملت معاملة قاسية، ألن الثروة التي قد تعبوا في 
جمعهــا ســنين طويلــة ل بــد أن تتــرك للهــاك، فبــدل مــن قبــول النجــاة بشــكر نظــرت 
بكل جرأة إلى الوراء لتشتهي حياة أولئك الذين رفضوا إنذار هللا، وبرهنت خطيتها 

علــى أنهــا ل تســتحق الحيــاة التــي لــم تشــعر إل بقليــل مــن الشــكر علــى حفظــه إياهــا.
ينبغــي لنــا أن نحتــرس مــن الســتخفاف بمــا قــد أعــده هللا بجــوده لخاصنــا، ِمــن 
المســيحيين َمــن يقــول: » أنــا ل أكتــرث لخاصــي مــا لــم يخلــص أولدي وزوجتــي 
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معــي «، إنهــم يحســون أن الســماء لــن تكــون ســماء فــي نظرهــم مــا لــم يكــن معهــم 
الذيــن يحبونهــم جــدا، ولكــن هــل هــؤلء الذيــن قــد نشــأ فــي قلوبهــم هــذا الشــعور 
يدركــون عاقتهــم بــاهلل علــى حقيقتهــا فــي نــور صاحــه العظيــم ورحمتــه نحوهــم؟ 
وهــل نســوا أنهــم مرتبطــون بــه بأوثــق ربــط المحبــة والكرامــة والــولء وملتزمــون بــأن 
يخدمــوا خالقهــم وفاديهــم؟ إن دعــوات الرحمــة مقدمــة للجميــع، ولكــن هــل لكــون 
أصدقائنــا يرفضــون محبــة المخلــص وتوســاته نرتــد نحــن مثلهــم؟ إن فديــة النفــس 
ر قيمــة هــذه  كريمــة، فلقــد دفــع المســيح ثمنــا هائــا وفادحــا لفدائنــا، وكل مــن يقــدِّ
الذبيحة العظيمة أو قيمة النفس الغالية ل يمكن أن يرفض رحمة هللا المقدمة له 
ألن قوما آخرين يرفضونها، إن نفس حقيقة كون اآلخرين يتجاهلون مطاليب هللا 
العادلــة ينبغــي أن تحفزنــا علــى زيــادة الجتهــاد فــي إكرامنــا هلل بأنفســنا، وإرشــاد 

كل مــن يمكننــا التأثيــر فيهــم لقبــول محبتــه.
وبــدا  ُصوَغــَر «  إِلَــى  لُــوٌط  َدَخــَل  األَرِْض  َعلَــى  ــْمُس  الشَّ أَْشــرَقَِت  » َوإِْذ 
الســهل،  مــدن  لســكان  والنجــاح  بالســام  تبشــر  الجميلــة  الشــمس  أشــعة  كأن 
وبــدأت حركــة الحيــاة ناشــطة فــي الشــوارع، وكان النــاس يغــدون ويروحــون وهــم 
لــوط  أصهــار  كان  وقــد  اليــوم،  ذلــك  فــي  مســراتهم  أو  أعمالهــم  علــى  منصبّــون 
الشــيخ  ذلــك  مــن  يســمعونها  كانــوا  التــي  واإلنــذارات  المخــاوف  مــن  يســخرون 
الخــرف )لــوط(، ولكــن فجــأة وعلــى غيــر انتظــار كمــا لــو كان مــن قصــف الرعــود 
مــن ســماء صافيــة هبــت العاصفــة، فلقــد أمطــر الــرب كبريتــا ونــارا مــن الســماء 
والمســاكن  والهيــاكل  فالقصــور  الخصيــب،  الســهل  ذلــك  وعلــى  المــدن  علــى 
كمــا  للنــار،  وقــودا  ذهبــت  كلهــا  والكــروم  والحدائــق  القيمــة  الغاليــة  الفخمــة 
هلــك ذلــك الجمهــور المــرح الباحــث عــن اللــذة والســرور، أولئــك الذيــن أهانــوا 
إلــى  الهائــل  الحريــق  ذلــك  دخــان  وصعــد  الماضيــة.  الليلــة  فــي  الســماء  رســل 
الجميــل،  الــوادي  ذلــك  آتــون عظيــم، وصــار  لــو كان دخــان  الســماء كمــا  عنــان 
وادي الســديم خرابــا يبابــا ل يمكــن أن يبنــى أو يُســكن — شــاهدا لــكل األجيــال 

لــكل عصيــان. دينونــة هللا  يقينيــة  علــى 
إلــى  اإلنــذار  نــور  أرســلت  قــد  الســهل  مــدن  التهمــت  التــي  النيــران  تلــك  إن 
يومنــا هــذا، فلقــد تعلمنــا ذلــك الــدرس المخيــف الخطيــر وهــو أنــه مــع كــون رحمــة 
هللا تحتمــل العصــاة طويــا فهنــاك حــد ل يمكــن النــاس أن يتعــدوه ممعنيــن فــي 
خطاياهــم، فمتــى وصــل اإلنســان إلــى ذلــك الحــد فــكل هبــات الرحمــة تُســحب، 

وينصــب علــى الخطــاة قضــاء الدينونــة.
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إن فــادي العالــم يعلــن أنــه توجــد خطايــا أعظــم مــن تلــك التــي بســببها هلكــت 
ســدوم وعمــورة، فأولئــك الذيــن يســمعون دعــوات اإلنجيــل طالبــة مــن الخطــاة أن 
لهــا هــم أكثــر جرمــا، فــي نظــر هللا، ممــن كانــوا يســكنون فــي  يتوبــوا ول يكترثــون 
عمــق الســديم. وهنالــك خطيــة أعظــم مــن ذلــك كلــه، وهــي خطيــة الذيــن يعترفــون 
بأنهــم يعرفــون هللا ويحفظــون وصايــاه ومــع ذلــك ينكــرون المســيح فــي أخاقهــم 
وفــي حياتهــم اليوميــة، ففــي نــور إنــذارات المخلــص نجــد فــي مصيــر ســدوم وعمــورة 
للذيــن ترســل  أيضــا  بــل  المتفشــية  الخطايــا  ليــس فقــط لمرتكبــي  تحذيــرا خطيــراً، 

إليهــم الســماء نورهــا وأفضالهــا.
تَرَكْــَت  ـَك  أَنّـَ َعلَيْــَك:  ِعْنــِدي  » لِكــْن  أفســس:  لكنيســة  األميــن  الشــاهد  قــال 
َمَحبَّتـَـَك األُولـَـى. فَاذْكـُـْر ِمــْن أَيـْـَن َســَقطَْت َوتـُـْب، َواْعَمــِل األَْعَمــاَل األُولـَـى، َوإِلَّ فَِإنِّــي 
آتِيــَك َعــْن قَِريــٍب َوأُزَْحــِزُح َمَنارَتَــَك ِمــْن َمَكانَِهــا، إِْن لَــْم تَتُــْب « )رؤيــا 2: 4، 5(. إن 
الُمَخلِّــص ينتظــر منــا اســتجابة لهبــات محبتــه وغفرانــه بحنــان ورقــة أكثــر ممــا يحــرك 
ينــادي الضاليــن قائــاً:  إنــه  يتألــم.  الــذي  العاصــي  ليغفــر لبنــه  قلــب أب بشــري 
» ارِْجُعــوا إِلَــيَّ أَرْجــْع إِلَيُْكــْم « )ماخــي 7:3(. ولكــن إذا أصــر الخاطــئ علــى عــدم 
الكتــراث للصــوت الــذي يدعــوه بالمحبــة الرقيقــة الشــفوقة، فســيترك أخيــرا فــي 
الظــام، إن القلــب الــذي يحتقــر رحمــة هللا طويــا يتقســى بالخطيــة ويفقــد الشــعور 
ســيعلن  الــذي  لإلنســان  مخيفــة  الدينونــة  تلــك  ســتكون  وكــم  هللا،  نعمــة  بتأثــر 
المخلــص عنــه فــي النهايــة قائــاً: إنــه » ُموثـَـٌق ِباألَْصَنــاِم. اتْرُكُــوُه « )هوشــع 4: 17( 
وفــي يــوم الديــن ســتكون حالــة مــدن الســهل أكثــر احتمــال مــن حالــة أولئــك الذيــن 

بعدمــا عرفــوا محبــة المســيح ارتــدوا ألنهــم اختــاروا مســرات عالــم اإلثــم.
أنتــم يــا مــن تحتقــرون هبــات الرحمــة، تأملــوا فــي عــدد الخطايــا المتراكــم ضدكــم 
فــي أســفار الســماء، ألن هنــاك ســجا ُســطرت فيــه آثــام األمــم والعائــات واألفــراد. 
قــد يصبــر هللا طويــا فيمــا األســفار تكتــب، وقــد يقــدم للنــاس دعــوات التوبــة وهبــات 
الغفــران، ومــع ذلــك يأتــي يــوم فيــه تكمــل أدلــة اإلدانــة، حيــن يقــرر اإلنســان مصيــره، 
واإلنســان باختياره يحكم على نفســه، وحينئذ تعطى اإلشــارة لتنفيذ حكم الدينونة.

النــاس  ازدرى  فلقــد  الخــوف،  إلــى  تدعــو  اليــوم  المتديــن  العالــم  حالــة  إن 
رحمــة هللا، وجميــع النــاس يبطلــون شــريعة الــرب » يَُعلُِّمــوَن تََعالِيــَم ِهــَي َوَصايَــا 
ــاِس « )متــى 15: 9(. لقــد تفشــى اإللحــاد فــي كثيــر مــن الكنائــس فــي بادنــا،  النَّ
ليــس اإللحــاد فــي أوســع معانيــه — أي المجاهــرة بإنــكار الكتــاب المقــدس — بــل 
اإليمــان  أركان  أنــه يضعــف  فــي حيــن  المســيحية،  بــرداء  المتســربل  اإللحــاد  هــو 

165, 166



هاك سدوم  |  139

بالكتــاب علــى أنــه إعــان مــن هللا. لقــد حلــت الشــكليات الجوفــاء محــل العبــادة 
الحــارة هلل، والتقــوى الحيويــة، ونتــج عــن ذلــك انتشــار الرتــداد والشــهوانية. قــال 
ـِذي ِفيــِه يُظَْهــُر  ـاِم لُــوٍط ... هَكــَذا يَُكــوُن ِفــي الْيَــْوِم الّـَ المســيح: » كََمــا كَاَن ِفــي أَيّـَ
ــُن اإِلنَْســاِن « )لوقــا 17: 28، 30(. إن تاريــخ األحــداث الجاريــة كل يــوم يشــهد  ابْ
قليــل ســتنصّب  وبعــد  للهــاك،  ناضجــا  العالــم  لقــد صــار  الــرب.  لصــدق كام 

عليــه الضربــات، وســيهلك الخطــاة فــي خطاياهــم.
َوُســْكٍر  ُخَمــاٍر  ِفــي  قُلُوبُُكــْم  تَثُْقــَل  لِئَــاَّ  ألَنُْفِســُكْم  » فَاْحتَــِرُزوا  مخلصنــا:  قــال 
َجِميــعِ  َعلَــى  يَأْتِــي  كَالَْفــخِّ  ـُه  ألَنّـَ بَْغتَــًة.  الْيَــْوُم  ذلِــَك  فَيَُصاِدفَُكــْم  الَْحيَــاِة،  َوُهُمــوِم 
هــذا  فــي  اهتمامهــم  ركــزوا كل  الذيــن  األَرِْض )جميــع  كُلِّ  َوْجــِه  َعلَــى  الَْجالِِســيَن 
العالــم(. اِْســَهُروا إًِذا َوتََضرَُّعــوا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، لَِكــْي تُْحَســبُوا أَْهــاً لِلنََّجــاِة ِمــْن َجِميــعِ 

)لوقــا 21: 36-34(. اإلِنَْســاِن «  ابْــِن  اَم  قُــدَّ َوتَِقُفــوا  يَُكــوَن،  أَْن  الُْمزِْمــعِ  هــَذا 
قبــل خــراب ســدوم، أرســل هللا رســالة إلــى لــوط تقــول: » اْهــرُْب لَِحيَاتِــَك. 
ائِــرَِة. اْهــرُْب إِلَــى الَْجبَــِل لِئَــاَّ تَْهلِــَك «  لَ تَْنظُــْر إِلَــى َوَرائِــَك، َولَ تَِقــْف ِفــي كُلِّ الدَّ
)تكويــن 19: 17(. ولقــد ســمع نفــس هــذا اإلنــذار مــن فــم المســيح قبــل خــراب 
أورشــليم حيــث يقــول الســيد: » َوَمتَــى َرأَيْتُــْم أُورَُشــلِيَم ُمَحاطَــًة ِبُجيُــوٍش، فَِحيَنِئــٍذ 
ــاِل «  ــِة إِلَــى الِْجبَ ــرََب َخرَابَُهــا. ِحيَنِئــٍذ لِيَْهــرُِب الَِّذيــَن ِفــي الْيَُهوِديَّ اْعلَُمــوا أَنَّــُه قَــِد اقْتَ
)لوقــا 21: 20، 21(. يجــب أل يتأخــروا لكــي يحصلــوا أي شــيء مــن أماكهــم، بــل 

عليهــم أن ينتهــزوا الفرصــة للهــروب.
للحيــاة،  وهــروب  األشــرار،  عــن  جــازم  انفصــال  أي  خــروج  هنالــك  كان  لقــد 
مــع  الحــال  لــوط، وكذلــك كانــت  أيــام  نــوح وفــي  أيــام  فــي  الحــال  كذلــك كانــت 
التاميــذ قبــل خــراب أورشــليم، وكذلــك ســتكون الحــال فــي األيــام األخيــرة. ثــم إن 
صــوت هللا يســمع ثانيــة فــي رســالة إنــذار بهــا يأمــر شــعبه أن ينفصلــوا ويبتعــدوا عــن 

اإلثــم المستشــري فــي العالــم.
إن حالــة الرتــداد والفســاد التــي ســتكون فــي العالــم المتديــن فــي األيــام األخيــرة 
كُشــفت ليوحنــا الرائــي فــي رؤيــا بابــل » الَْمِديَنــُة الَْعِظيَمــُة الَِّتــي لََهــا ُملـْـٌك َعلـَـى ُملُوِك 
األَرِْض « )رؤيا 17: 18(. فقبل خرابها سيُسمع صوت من السماء يقول: » اْخرُُجوا 
ِمْنَهــا يـَـا َشــْعِبي لِئـَـاَّ تَْشــتَرِكُوا ِفــي َخطَايَاَهــا، َولِئـَـاَّ تَأُْخــُذوا ِمــْن َضَربَاتَِهــا « )رؤيــا 18: 
4(. وكمــا كان فــي أيــام نــوح ولــوط ينبغــي أن يكــون هنالــك انفصــال ملحــوظ عــن 
الخطيــة والخطــاة، ل يمكــن أن يكــون صلــح أو وفــاق بيــن هللا والعالــم، ول رجــوع ألخــذ 

شــيء مــن كنــوز األرض، » لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْخِدُمــوا هللَا َوالَْمــاَل « )متــى 6: 24(.
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وكمــا كانــت الحــال مــع النــاس الســاكنين فــي عمــق الســديم كذلــك النــاس 
اليــوم يحلمــون بالنجــاح والســام، ولكــن إنــذار الماكيــن يقــول: » اْهــرُْب لَِحيَاتـِـَك « 
غيــر أن هنالــك أصواتــا أخــرى تقــول: ل تتهيجــوا إذ ل داعــي للتوجــس أو الخــوف، 
أن  تعلــن  الســماء  بينمــا  وأمــان «  » ســام  قائليــن:  يصرخــون  النــاس  وجمــوع 
هــاكا ســريعا مزمــع أن يفاجــئ العصــاة. كانــت مــدن الســهل فــي الليلــة الســابقة 
يهــزأون  النــاس  فــي ملذاتهــا وطربهــا، وكان  تمــرح  لانقــاب تضــج وتعربــد وهــي 
بالخــوف وبإنــذارات رســول هللا، ولكــن أولئــك اآلخريــن هلكــوا فــي اللهيــب، وفــي 
نفــس تلــك الليلــة أغلــق بــاب الرحمــة فــي وجــوه ســكان ســدوم المهمليــن األشــرار. 
إن هللا ل يمكــن أن يُشــمخ عليــه دائمــا، ول يمكــن الســتخفاف بــه طويــا: » ُهــَوَذا 
ــا َويُِبيــَد ِمْنَهــا  ــاِدٌم، قَاِســيًا ِبَســَخٍط َوُحُمــوِّ َغَضــٍب، لِيَْجَعــَل األَرَْض َخرَابً ــْوُم الــرَّبِّ قَ يَ
ُخطَاتََهــا « )إشــعياء 13: 9(. إن غالبيــة النــاس فــي العالــم ســيرفضون رحمــة هللا 
وســيباغتهم هــاك ســريع ل يمكــن الشــفاء منــه، ولكــن الذيــن يلتفتــون إلــى اإلنــذار 
، ِفي ِظلِّ الَْقِديِر « يبيتون )مزمور 91: 1(. وســيكون  سيســكنون » ِفي ِســتِْر الَْعلِيِّ
حقــه ترســهم ومجنهــم، وهــذا هــو وعــد هللا لهــم: » ِمــْن طُــوِل األَيَّــاِم أُْشــِبُعُه، َوأُِريــِه 

َخاَِصــي « )مزمــور 91: 4، 16(.
لــم يلبــث لــوط فــي صوغــر طويــا فلقــد انتشــر اإلثــم فيهــا كمــا كان فــي ســدوم، 
ولذلــك خــاف مــن البقــاء فيهــا لئــا تخــرب هــي أيضــا، وبعــد ذلــك بقليــل أحرقــت 
صوغــر كمــا قصــد هللا، فانطلــق لــوط بعــد ذلــك إلــى الجبــال وســكن فــي مغــارة، 
متجــردا مــن كل مــا قــد خاطــر فــي ســبيله بتعريــض عائلتــه لتأثيــر مدينــة شــريرة، 
ولكــن لعنــة ســدوم تعقبتــه حتــى إلــى ذلــك المــكان، فــإن تصــرف ابنتيــه المعيــب 
الشــرير كان نتيجــة للمعاشــرات الرديئــة فــي ذلــك المــكان الدنــس. إن فســاد ذلــك 
لــم تســتطيعا التمييــز بيــن  المــكان صــار محبــوكا وممتزجــا بأخــاق ابنتيــه بحيــث 
الخيــر والشــر. النســل الوحيــد للــوط، أي المؤابييــن والعمونييــن كانــوا عشــائر وثنيــة 

ســافلة، ومتمرديــن علــى هللا ومــن ألــد أعــداء شــعبه.
رفيقيــن  قبــا  كانــا  لــوط!  إبراهيــم وحيــاه  بيــن حيــاة  الفــرق شاســعا  كان  كــم 
جنــب،  إلــى  جنبــا  الخيــام  فــي  ويســكنان  واحــد  مذبــح  أمــام  يتعبــدان  متازميــن 
ولكــن مــا أعظــم شــقة البعــد بينهمــا اآلن! لقــد اختــار لــوط ســدوم بســبب مســراتها 
ووفــرة أرباحهــا، وإذ تــرك مذبــح إبراهيــم وذبيحتــه اليوميــة التــي كانــت تقــدم هلل 
الحــي ســمح لبناتــه بالــزواج مــن رجــال أشــرار والندمــاج بيــن شــعب وثنــي فاســد، 
ومــع ذلــك فقــد احتفــظ فــي قلبــه بمخافــة هللا، ألن الكتــاب يعلــن عنــه أنــه كان 
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رجــا بــارا إذ كانــت نفســه التقيــة تتعــذب باألحاديــث البذيئــة التــي كانــت تُخــِدْش 
ســمعه كل يــوم، وبالظلــم والجرائــم التــي كان عاجــزا عــن صــد تيارهــا ، لكنــه َخلـُـَص 
أخيــرا مثــل » ُشــْعلًَة ُمْنتََشــلًَة ِمــَن النَّــاِر « )زكريــا 3: 2( ومــع ذلــك فقــد جــرد مــن كل 
أماكــه ونكــب فــي زوجتــه وبناتــه، وكان يســكن فــي المغايــر كالوحــوش، وجللــه 
العــار فــي شــيخوخته، ولــم يقــّدم للعالــم شــعبا مــن النــاس األبــرار بــل أمتيــن وثنيتيــن 
تضمــران العــداء هلل وتحاربــان شــعبه، حتــى بعدمــا فــاض كيــل إثمهمــا حكــم عليهمــا 

بالهــاك. مــا أرهــب النتائــج التــي نجمــت عــن خطــوة واحــدة طائشــة!
ــا. كُــفَّ َعــْن ِفطَْنِتــَك « )أمثــال 23:  يقــول الحكيــم: » لَ تَتَْعــْب لَِكــْي تَِصيــَر َغِنيًّ
يَِعيــُش «  الَْهَدايَــا  َوالْــَكارُِه  بَيْتَــُه،  ُر  يَُكــدِّ ِبالَْكْســِب  » اَلُْمولَــُع  أيضــا:  يقــول  كمــا   )4
ــاَء،  ــا الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَُكونُــوا أَْغِنيَ )أمثــال 15: 27(. ويقــول بولــس الرســول: » َوأَمَّ
ِفــي  النَّــاَس  تَُغــرُِّق  َوُمِضــرٍَّة،  َغِبيَّــٍة  كَِثيــرٍَة  َوَشــَهَواٍت  َوفَــخٍّ  تَْجِربَــٍة  ِفــي  فَيَْســُقطُوَن 

.)9  :6 تيموثــاوس   1( َوالَْهــاَِك «  الَْعطَــِب 
إن لوطــا حيــن دخــل ســدوم عــزم عزمــا أكيــدا علــى أن يحفــظ نفســه بعيــدا عــن 
اإلثــم وأن يجعــل أفــراد بيتــه يتمثلــون بــه، غيــر أنــه فشــل فشــا ذريعــا، فالمؤثــرات 
الفاســدة المحيطــة بــه أثــرت فــي إيمانــه هــو، واختــاط بناتــه بســكان ســدوم ربــط 

مصالحــه بمصالحهــم إلــى حــد مــا، وهــا نحــن قــد رأينــا النتيجــة.
فأعظــم  للســكنى  بيتــا  يختــارون  فحيــن  نفســها،  الغلطــة  يرتكبــون  كثيــرون 
اهتمامهــم يتجــه إلــى المزايــا الماديــة التــي يجنونهــا أكثــر مــن الهتمــام بالمؤثــرات 
األدبيــة والجتماعيــة التــي تحيــط بهــم وبعائاتهــم، يختــارون بــادا خصبــة وجميلــة 
أو مدينــة زاهــرة، علــى أمــل الحصــول علــى نجــاح أعظــم، ولكــن التجــارب تكتنــف 
أولدهم، وفي أغلب األحيان يكّونون صداقات مع بعض األصحاب ل تساعدهم 
علــى النمــو فــي التقــوى وتكويــن الخلــق الســليم. إن الجــو الــذي تعيــش فيــه اآلداب 
واألخــاق المتســاهلة، وعــدم اإليمــان وعــدم الكتــراث لألمــور الدينيــة يعمــل علــى 
إبطــال تأثيــر اآلبــاء، وحينئــذ يكــون أمــام الشــباب أمثلــة للتمــرد علــى ســلطة اآلبــاء 
وســلطان هللا، وهــي ماثلــة أمامهــم فــي حيــاة عشــرائهم. وكثيــرون يرتبطــون بربــط 

المحبــة مــع الملحديــن وغيــر المؤمنيــن، ويلقــون قرعتهــم مــع أعــداء هللا.
األخاقيــة  المؤثــرات  عيوننــا  نصــب  نضــع  أن  يريدنــا هللا  البيــت  اختيــار  فــي 
ومتعــب، ألن  شــاق  مركــز  فــي  نوجــد  فقــد  وبعائاتنــا،  بنــا  تحيــط  التــي  والدينيــة 
كثيريــن ل يجــدون المحيــط الــذي يعيشــون فيــه كمــا يشــاءون. إن أي مــكان تدعونــا 
إليــه واجباتنــا وأعمالنــا يســتطيع هللا أن يجعلنــا نقــف فيــه طاهريــن وبــا عيــب إذا 
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كنــا نســهر ونصلــي واثقيــن بنعمــة المســيح. ولكــن يجــب أل نعــرّض أنفســنا، دون 
التــي ل تســاعد علــى تكويــن الخلــق المســيحي، فحيــن نضــع  مــا داع، للمؤثــرات 
أنفســنا، بمحــض اختيارنــا، فــي جــو مــن الماديــة وعــدم اإليمــان فإننــا نُغضــْب هللا 

ونطــرد المائكــة القديســين بعيــدا عــن بيوتنــا.
الثــروة الزمنيــة والمجــد والكرامــة علــى حســاب  إن الذيــن يدخــرون ألولدهــم 
صالحهــم األبــدي ســيجدون فــي النهايــة أن هــذه المزايــا خســارة فادحــة. كثيــرون، 
كلــوط، يــرون أولدهــم وقــد فســدت أخاقهــم وبالجهــد يخلصــون أنفســهم، إنهــم 
يخســرون عمــل حياتهــم وتمســي حياتهــم فشــا محزنــا. ولــو كانــت عندهــم الحكمــة 
مــن  ليتحققــوا  العالمــي  النجــاح  مــن  بقليــل  ألولدهــم  يرضــون  لكانــوا  الحقيقيــة، 

حصولهــم علــى نصيــب فــي الميــراث األبــدي.
إن الميــراث الــذي قــد وعــد بــه الــرب شــعبه ليــس فــي هــذا العالــم، فإبراهيــم 
لــم يكــن لــه فــي األرض ميــراث » َولَ َوطْــأََة قـَـَدٍم « )أعمــال 7: 5( كانــت عنــده ثــروة 
عظيمــة ولكنــه اســتخدمها فيمــا يــؤول إلــى مجــد هللا وخيــر إخوتــه البشــر، ولكنــه 
لــم يكــن يعتبــر هــذا العالــم وطنــا لــه. لقــد دعــاه الــرب ألن يتــرك بنــي وطنــه عبــدة 
األوثــان، واعــدا إيــاه أن يعطيــه أرض كنعــان ملــكا أبديــا، ولكــن ل هــو ول ابنــه ول ابــن 
ابنــه امتلكوهــا، وحيــن طلــب إبراهيــم مكانــا يدفــن فيــه ميتــه كان عليــه أن يبتاعــه 
المقبــرة  تلــك  فــي أرض الموعــد كان هــو  مــا كان يمتلكــه  فــكل  الكنعانييــن،  مــن 

المحفــورة فــي الصخــر فــي مغــارة المكفيلــة.
ــا  ولكــن كلمــة هللا لــم تســقط ولــم تتــم نهائيــا فــي احتــال أرض كنعــان، » َوأَمَّ
الَْمَواِعيــُد فَِقيلـَـْت ِفــي إِبْرَاِهيــَم َوِفــي نَْســلِِه « )غاطيــة 3: 16(. وكان علــى إبراهيــم 
نفســه أن يقاســم الميــراث، قــد يبــدو كأن هللا قــد تأخــر كثيــرا فــي إتمــام وعــده، 
» يَْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّبِّ كَأَلِْف َسَنٍة ... َوأَلَْف َسَنٍة كَيَْوٍم َواِحٍد( )2 بطرس 3: 8(. 
ــر إِتْيَانـًـا َولَ  قــد يبــدو أنهــا تتأخــر، ولكنهــا فــي الوقــت المحــدد » َســتَأْتِي إِتْيَانـًـا َولَ تَتَأَخَّ
ــُر « )حبقــوق 2: 3( إن الهبــة المقدمــة إلبراهيــم ونســله لــم تقتصــر علــى أرض  تَتَأَخَّ
كنعــان وحدهــا ولكنهــا شــملت األرض كلهــا، وهكــذا يقــول الرســول: » فَِإنَّــُه لَيْــَس 
ِبالنَّاُمــوِس كَاَن الَْوْعــُد إِلبْرَاِهيــَم أَْو لَِنْســلِِه أَْن يَُكــوَن َوارِثـًـا لِلَْعالَــِم، بَــْل ِبِبــرِّ اإِليَمــاِن « 
)روميــة 4: 13(. والكتــاب المقــدس يعلمنــا صريحــا أن المواعيــد المقدمــة إلبراهيــم 
تتــم فــي المســيح. فــكل الذيــن هــم للمســيح هــم » َحَســَب الَْمْوِعــِد َورَثـَـٌة « — ورثــة 
» لِِميــرَاٍث لَ يَْفَنــى َولَ يَتََدنَّــُس َولَ يَْضَمِحــلُّ « )غاطيــة 3: 29؛ 1بطــرس 1: 4( إذ 
ــلْطَاُن َوَعظََمــُة الَْمْملََكــِة تَْحــَت  تتحــرر األرض مــن لعنــة الخطيــة ألن » الَْمْملََكــُة َوالسُّ
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األَرَْض ،  فَيَرِثُــوَن  الُْوَدَعــاُء  ــا  » أَمَّ الَْعلِــيِّ «  يِســي  ِقدِّ لَِشــْعِب  تُْعطَــى  ــَماِء  السَّ كُلِّ 
ــاََمِة « )دانيــال 7: 27؛ مزمــور 37: 11(. ُذوَن ِفــي كَثْــرَِة السَّ ــذَّ َويَتَلَ

وقــد أعطــى هللا إبراهيــم رؤيــة عــن هــذا الميــراث األبــدي، واكتفــى بهــذا الرجــاء. 
» ِباإِليَمــاِن تََغــرََّب ِفــي أَرِْض الَْمْوِعــِد كَأَنََّهــا َغِريبَــٌة، َســاكًِنا ِفــي ِخيَــاٍم َمــَع إِْســَحاَق 
لََهــا  الَِّتــي  الَْمِديَنــَة  يَْنتَِظــُر  كَاَن  ـُه  ألَنّـَ َعيِْنــِه.  الَْمْوِعــِد  لِهــَذا  َمَعــُه  الَْوارِثَيْــِن  َويَْعُقــوَب 

األََساَســاُت، الَِّتــي َصانُِعَهــا َوبَارِئَُهــا هللُا « )عبرانييــن 11: 9، 10(.
وقــد قيــل عــن نســل إبراهيــم: » ِفــي اإِليَمــاِن َمــاَت هــؤُلَِء أَْجَمُعــوَن، َوُهــْم لَــْم 
قُوَهــا َوَحيُّوَهــا، َوأَقَــرُّوا ِبأَنَُّهــْم ُغَربَــاُء  يََنالُــوا الَْمَواِعيــَد، بَــْل ِمــْن بَِعيــٍد نَظَُروَهــا َوَصدَّ
َونُــزَلَُء َعلَــى األَرِْض « )عبرانييــن 11: 13(. ينبغــي لنــا أن نعيــش كغربــاء ونــزلء إذا 
كنــا نبتغــي » َوطًَنــا أَفَْضــَل، أَْي َســَماِويًّا « )عبرانييــن 11: 16(. فالذيــن هــم أولد 
إبراهيــم ينبغــي لهــم أن ينتظــروا المدينــة التــي كان ينتظرهــا هــو » الَِّتــي َصانُِعَهــا 

َوبَارِئَُهــا هللُا « )عبرانييــن 11: 10(.
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كان إبراهيــم قــد بلــغ مرحلــة الشــيخوخة، وكان ينتظــر المــوت، ومــع ذلــك بقــي 
عليه عمل واحد يعمله ألجل ضمان إتمام الوعد لنسله من بعده. كان إسحاق هو 
الشخص المعين من هللا ليأخذ مكان أبيه، ويكون حافظاً لشريعة هللا، وأبا للشعب 
المختــار. ولكنــه لــم يكــن قــد تــزوج بعــد، وكان ســكان كنعــان يتعبــدون لألصنــام، وقــد 
حرّم هللا على شعبه التزاوج معهم، إذ كان يعلم أن مثل ذلك الزواج سيقود شعبه 
إلــى الرتــداد. وكان ذلــك الشــيخ يخشــى أن تؤثــر فــي ابنــه المؤثــرات المفســدة التــي 
تكتنفــه مــن كل صــوب، وأن إيمــان إبراهيــم بــاهلل الــذي كان متأصــا فيــه، وخضوعــه 
لمشــيئته انطبعــا علــى أخــاق إســحاق، ولكــن عواطــف ذلــك الشــاب كانــت قويــة، 
وكان رقيق الطبع مسالما، فلو أنه تزوج بامرأة ل تخاف هللا فقد يخشى عليه مع أنه 
قد يضحي بمبادئه ليضمن السام والوفاق في بيته. وكان إبراهيم يعتقد أن اختيار 

زوجــة لبنــه أمــر فــي غايــة األهميــة، وكان يتــوق إلــى تزويجــه بفتــاة ل تبعــده عــن هللا.
الخطوبــة،  بعقــد  يقومــون  الذيــن  هــم  عــادة  اآلبــاء  القديمــة كان  العصــور  فــي 
وكانــت هــذه هــي العــادة المتبعــة عنــد مــن كانــوا يعبــدون هللا، ولــم يكــن يطلــب 
مــن أي شــاب أن يتــزوج فتــاة لــم يمكنــه أن يحبهــا، ولكــن قبلمــا يمنــح الشــاب محبتــه 
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أن شــابا  فلــو  يخافــان هللا.  الذيــن  المختبريــن  أبويــه  لفتــاة كان يسترشــد مشــورة 
خالــف هــذا النظــام لعتبــر ذلــك إهانــة فــي حــق أبويــه، بــل وُحِســَب جريمــة.

إليــه،  األمــر  يســلم  أن  ارتضــى  ومحبتــه  أبيــه  بحكمــة  واثقــا  إســحاق  كان  وإذ 
وكان مؤمنــا بــأن هللا نفســه ســيكون هــو المرشــد فــي اختيــار الزوجــة المطلوبــة، 
يكونــوا  لــم  أنهــم  فمــع  النهريــن،  بيــن  مــا  فــي  عشــيرته  إلــى  أبيــه  أفــكار  واتجهــت 
اإللــه الحقيقــي  أنهــم كانــوا محتفظيــن بمعرفــة  مــن عبــادة األوثــان، إل  متحرريــن 
ربمــا  ولكــن  إليهــم،  ليذهــب  كنعــان  إســحاق  يبــرح  أل  يجــب  وكان  وعبادتــه، 
وجــدت فــي تلــك العائلــة فتــاة ترضــى بتــرك بيتهــا لتتحــد معــه فــي حفــظ العبــادة 
ــِدِه كَِبيــِر بَيِْتــِه « بالقيــام بهــذه المأموريــة  النقيــة لإللــه الحــي، فكلــف إبراهيــم » َعبْ
أمضــى  قــد  وكان  الــرأي،  ســديد  مختبــرا  تقيــا  رجــا  العبــد  ذلــك  وكان  الهامــة، 
بــكل أمانــة. طلــب إبراهيــم مــن ذلــك العبــد أن  ســنين طويلــة فــي خدمــة مــوله 
يحلــف أمــام هللا أل يأخــذ لبنــه إســحاق زوجــة مــن بنــات الكنعانييــن، بــل أن يختــار 
لــه زوجــة مــن بنــات ناحــور فــي مــا بيــن النهريــن، وأوصــاه أل يأخــذ إســحاق معــه، 
فــإذا لــم تشــأ أيــة فتــاة أن تتــرك عائلتهــا فذلــك الرســول يكــون بريئــا مــن حلفــه. 
وشــجعه ســيده علــى القيــام بتلــك المأموريــة الصعبــة الدقيقــة بتأكيــده لــه أن هللا 
ــَماِء الَّــِذي أََخَذنـِـي ِمــْن بَيْــِت أَِبــي  ســيكلل مســاعيه بالنجــاح قائــاً: » اَلــرَّبُّ إِلــُه السَّ
َوِمــْن أَرِْض ِميــاَِدي، َوالَّــِذي كَلََّمِنــي َوالَّــِذي أَقَْســَم لـِـي قَائـِـاً: لَِنْســلَِك أُْعِطــي هــِذِه 

األَرَْض، ُهــَو يُرِْســُل َماَكَــُه أََماَمــَك « )انظــر تكويــن 24(.
بدأ الرسول رحلته بدون إمهال، آخذا معه عشرة جمال ليستخدمها لجماعته 
ولصديقات العروس اللواتي قد يجئن معها، كما أخذ معه هدايا للزوجة العتيدة 
وصديقاتهــا، فســار فــي تلــك الســفرة الطويلــة حتــى تجــاوز دمشــق ، إلــى أن وصــل 
إلــى الســهول الخصبــة الواقعــة علــى حــدود النهــر العظيــم فــي الشــرق، فــإذ وصــل 
ــل خــارج أســوارها بقــرب البئــر التــي كانــت نســاء  إلــى حــاران » َمِديَنــِة نَاُحــوَر « ترجَّ
المدينــة يســتقين منهــا فــي وقــت المســاء، كان ذلــك العبــد يفكــر تفكيــرا عميقــا 
وهو شــغوف، إن الفتاة التي ســيختارها عروســا لبن ســيده ســتتوقف عليها نتائج 
هامــة، ليــس فقــط بالنســبة لعائلــة مــوله بــل لألجيــال القادمــة، وكيــف لــه أن يختــار 
لــم يكــن يعرفهــم؟ وإذ  ذكــر كام ســيده مــن أن  اختيــارا حكيمــا فــي وســط قــوم 
هللا سيرســل ماكــه معــه جعــل يصلــي بحــرارة فــي طلــب إرشــاد إيجابــي، لقــد كان 
بيــت ســيده أعمــال الشــفقة والكــرم، وهــو اآلن يســأل أن عمــا مــن  فــي  معتــادا 

أعمــال الرقــة واللطــف يريــه الفتــاة التــي اختارهــا هللا.
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لــم يكــد ينطــق بصاتــه حتــى جاءتــه اإلجابــة، فمــن بيــن النســاء اللواتــي اجتمعــن 
اســتقت  فبعدمــا  وأدبهــا،  إحداهــن  لطــف  واهتمامــه  نظــره  اجتــذب  البئــر  عنــد 
المــاء تقــدم ذلــك الغريــب للقائهــا طالبــا منهــا أن تســقيه مــاء مــن الجــرة التــي علــى 
كتفهــا، فأجابتــه إلــى طلبــه بــكل لطــف، كمــا تطّوعــت بــأن تســتقي لجمالــه أيضــا، 
وهــي خدمــة اعتــادت الفتيــات، حتــى بنــات األمــراء والملــوك منهــن ، أن يقمــن بهــا 
ــاُة  لقطعــان آبائهــن ومواشــيهم، وهكــذا تمــت العامــة التــي طلبهــا، » وَكَانَــِت الَْفتَ
ا « ودل لطفهــا وبشاشــتها علــى رقــة قلبهــا ونشــاطها وطيــب  َحَســَنَة الَْمْنظَــِر ِجــدًّ
عنصرهــا. إلــى هنــا كانــت يــد الــرب تعمــل مــع ذلــك العبــد. وبعدمــا اعتــرف لهــا 
باللطــف والرقــة بتقديــم عطايــا ثمينــة لهــا ســألها عــن أبيهــا وعائلتهــا، وإذ علــم أنهــا 

بنــت بتوئيــل ابــن أخــي إبراهيــم » َخــرَّ الرَُّجــُل َوَســَجَد لِلــرَّبِّ «.
كان الرجــل قــد طلــب منهــا أن تضيفــه فــي بيــت أبيهــا، وفــي تعبيــره عــن شــكره 
كشــف عــن حقيقــة صلتــه بإبراهيــم، فــإذ عــادت الفتــاة إلــى البيــت أخبــرت أهلهــا بمــا 
حدث عند البئر، فركض لبان أخوها مسرعا ليأتي بذلك الغريب ورجاله ليضيفهم.

لــه حتــى أخبرهــم  يُــرد أليعــازر أن يتنــاول شــيئا مــن الطعــام الــذي قدمــوه  لــم 
عــن قصــده مــن مجيئــه، وصاتــه عنــد البئــر، وكل مــا حصــل، والظــروف المتصلــة 
بــه، ثــم ختــم كامــه بقولــه: » َواآلَن إِْن كُْنتُــْم تَْصَنُعــوَن َمْعُروفًــا َوأََمانَــًة إِلَــى َســيِِّدي 
ــي، َوإِلَّ فَأَْخِبُرونِــي ألَنَْصــرَِف يَِميًنــا أَْو ِشــَمالً « فــكان جوابهــم: » ِمــْن ِعْنــِد  فَأَْخِبُرونِ
اَمــَك. ُخْذَهــا  الــرَّبِّ َخــَرَج األَْمــُر. لَ نَْقــِدُر أَْن نَُكلَِّمــَك ِبَشــّر أَْو َخيْــٍر. ُهــَوَذا رِفَْقــُة قُدَّ

ـَم الــرَّبُّ «. َواْذَهــْب. فَلْتَُكــْن َزْوَجــًة لبْــِن َســيِِّدَك، كََمــا تََكلّـَ
بعدمــا ظفــر العبــد برضــى العائلــة ســألوا رفقــة هــل ترضــى بالقيــام بتلــك الســفرة 
الطويلــة وتتــرك بيــت أبيهــا لتقتــرن بابــن إبراهيــم، وكانــت رفقــة تعتقــد لــدى تأملهــا 

فــي مــا قــد حــدث أن هللا قــد اختارهــا زوجــة إلســحاق، فقالــت: » أَْذَهــُب «.
وإذ كان العبــد يتوقــع أن ســيده ســيفرح بنجاحــه فــي مهمتــه كان يتــوق إلــى 
الســفر، ففــي الصبــاح شــرعوا فــي الســفر إلــى وطنهــم، وكان إبراهيــم ســاكنا فــي 
المجــاورة  البــاد  فــي  قطعانــه  شــؤون  يرعــى  كان  الــذي  إســحاق  أمــا  ســبع،  بئــر 
فــكان قــد عــاد إلــى خيمــة أبيــه لينتظــر عــودة الرســول مــن حــاران » َوَخــَرَج إِْســَحاُق 
ُمْقِبلَــٌة.  ِجَمــاٌل  َوإَِذا  َونَظَــَر  َعيَْنيْــِه  الَْمَســاِء، فَرَفَــَع  إِقْبَــاِل  ِعْنــَد  الَْحْقــِل  ِفــي  ــَل  لِيَتَأَمَّ
َورَفََعــْت رِفَْقــُة َعيَْنيَْهــا فَــَرأَْت إِْســَحاَق فََنزَلَــْت َعــِن الَْجَمــِل. َوقَالَــْت لِلَْعبْــِد: »َمــْن 
َســيِِّدي«.  »ُهــَو  الَْعبْــُد:  فََقــاَل  لِلَِقائَِنــا؟«  الَْحْقــِل  ِفــي  الَْماِشــي  الرَُّجــُل  هــَذا 
َصَنــَع،  الَِّتــي  األُُمــوِر  ِبــُكلِّ  إِْســَحاَق  الَْعبْــُد  َث  َحــدَّ ثُــمَّ  ـْت.  َوتََغطّـَ الْبُرْقُــَع  فَأََخــَذِت 
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ــِه، َوأََخــَذ رِفَْقــَة فََصــارَْت لَــُه َزْوَجــًة َوأََحبََّهــا.  فَأَْدَخلََهــا إِْســَحاُق إِلَــى ِخبَــاِء َســارََة أُمِّ
ــِه «. أُمِّ َمــْوِت  بَْعــَد  إِْســَحاُق  فَتََعــزَّى 

كان إبراهيــم قــد لحــظ نتيجــة تــزاوج مــن يخافــون هللا مــع مــن ل يخافونــه منــذ 
أيــام قاييــن إلــى يومــه، إن نتائــج زواجــه مــن هاجــر، والعاقــات الزوجيــة فــي حيــاة 
إســماعيل ولــوط كانــت ماثلــة أمامــه. إن عــدم إيمــان إبراهيــم وســارة نتجــت عنــه 
ولدة إســماعيل واختــاط نســل األبــرار باألشــرار، وإن تأثيــر األب فــي ابنــه أضعفتــه 
وأبطلتــه وثنيــة أقــارب األم، وزواج إســماعيل بزوجــات وثنيــات، وإن حســد هاجــر 
وحســد زوجــات إســماعيل اللواتــي اختارتهــن لــه ممــا أحــاط العائلــة بســياج عجــز 

إبراهيــم عــن تخطيــه والتغلــب عليــه.
لــم تكــن التعاليــم التــي تلقاهــا إســماعيل مــن أبيــه إبراهيــم فــي صبــاه عديمــة 
األثــر، إل أن تأثيــر زوجاتــه نتــج عنــه إدخــال الوثنيــة إلــى عائلتــه، فــإذ انفصــل عــن أبيــه 
وأحــس بمــرارة الصــراع والرتبــاط ببيــت خــال مــن محبــة هللا ومخافتــه صــار مرغمــا 
علــى أن يختــار الحيــاة الوحشــية، حيــاة قطــاع الطــرق التــي زاولهــا كرئيــس فــي الباديــة 
» يَُدُه َعلَى كُلِّ َواِحٍد، َويَُد كُلِّ َواِحٍد َعلَيِْه « )تكوين 16: 12(. وقد تاب في آخر 
حياتــه عــن طرقــه الشــريرة ورجــع إلــى إلــه أبيــه، ولكــن الطابــع األخاقــي الــذي تميــز 
بــه نســله ظــل كمــا كان، فاألمــة القويــة التــي تناســلت منــه كانــت أمــة وثنيــة مشــاغبة 

وقــد عملــت دومــا علــى مضايقــة وإذلل نســل إســحاق.
كانــت امــرأة لــوط امــرأة محبــة لنفســها وغيــر متدينــة، اســتخدمت تأثيرهــا فــي 
انفصــال زوجهــا عــن إبراهيــم، ولولهــا لمــا ظــل لــوط فــي ســدوم، ولمــا حــرم مــن 
المشــورة الحكيمــة، مشــورة ذلــك الشــيخ الــذي كان يخــاف هللا. إن تأثيــر امرأتــه 
ومعاشــراته للنــاس فــي تلــك المدينــة الشــريرة كان يمكــن أن تســوقه إلــى الرتــداد 
عــن هللا لــول التعاليــم التــي كان قــد تلقاهــا مــن إبراهيــم فــي شــبابه. إن زواج لــوط 
واختيــاره لســدوم وطنــا لــه كانــا مــن الحلقــات األولــى فــي سلســلة حــوادث مشــحونة 

بالشــر للعالــم مــدى أجيــال طويلــة.
ليــس إنســان يخــاف هللا ويلتصــق بآخــر ل يخافــه دون أن يعــرّض نفســه للخطــر، 
» َهــْل يَِســيُر اثَْنــاِن َمًعــا إِْن لَــْم يَتََواَعــَدا؟ « )عامــوس 3: 3(. إن ســعادة العاقــة 
الزوجيــة ونجاحهــا يتوقفــان علــى وحــدة الفريقيــن، ولكــن بيــن المؤمــن وغيــر المؤمــن 
فرقــا جوهريــا فــي األمزجــة والميــول واألغــراض، إنهمــا يخدمــان ســيدين ل يمكــن 
أن يكــون بينهمــا وفــاق، ومهمــا تكــن مبــادئ أحدهمــا طاهــرة ومســتقيمة فــإن تأثيــر 

الشــريك اآلخــر غيــر المؤمــن لبــد مــن أن يميــل بالمؤمــن لابتعــاد عــن هللا.
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إن من قد تزوج قبل تجديده يصير بعد تجديده تحت التزام أقوى ألن يكون أمينا 
لشريكه في الحياة مهما كان مبلغ اختافهما في العقائد الدينية، غير أن مطاليب 
هللا ينبغــي أن تســمو فــوق كل عاقــة أرضيــة، حتــى ولــو نتــج عــن ذلــك اضطهــادات 
وتجــارب، فبــروح المحبــة والوداعــة يمكــن أن يكــون لهــذا الــولء أثــره فــي ربــح الــزوج غيــر 
المؤمن، ولكن زواج المسيحيين باألشرار ُمنهي عنه في الكتاب، فالرب يأمرنا قائاً: 

» لَ تَُكونـُـوا تَْحــَت نِيــٍر َمــَع َغيْــِر الُْمؤِْمِنيــَن « )2 كورنثــوس 6: 14؛ 17، 18(.
عــن  التــي  للمواعيــد  وارثــا  جعلــه  إذ  عظيمــا،  إكرامــا  إســحاق  هللا  أكــرم  لقــد 
طريقهــا ســيتبارك العالــم، ومــع ذلــك فعندمــا بلــغ األربعيــن مــن العمــر خضــع لحكــم 
أبيــه فــي تعييــن عبــده المختبــر الــذي كان يخــاف هللا لختيــار زوجــة لــه، وكانــت 
نتيجــة ذلــك الــزواج، كمــا هــو مبيــن فــي الكتــاب، صــورة نضــرة جميلــة للســعادة 
ــِه، َوأََخــَذ رِفَْقــَة فََصــارَْت لَــُه َزْوَجــًة  البيتيــة، » فَأَْدَخلََهــا إِْســَحاُق إِلَــى ِخبَــاِء َســارََة أُمِّ

ــِه «. َوأََحبََّهــا. فَتََعــزَّى إِْســَحاُق بَْعــَد َمــْوِت أُمِّ
مــا أعظــم الفــارق بيــن الطريــق الــذي ســار فيــه إســحاق وذاك الــذي يســير فيــه 
فــي غالــب  بيــن المدعويــن مســيحيين، فالشــباب  شــبابنا فــي هــذه األيــام حتــى 
األحيان يحســون أن حبهم لشــخص من الجنس اآلخر هو أمر شــخصي ل يستشــار 
فيــه ســواهم، ومســألة يجــب أل يتحكــم فيهــا هللا أو الوالــدون. وقبــل وصولهــم إلــى 
دور الرجولــة أو اكتمــال األنوثــة بوقــت طويــل يظنــون أنفســهم أكفــاء ألن يختــاروا 
ألنفســهم بــدون مســاعدة والديهــم، ولكــن ســنوات قليلــة مــن ســني الــزواج هــي فــي 
العــادة كافيــة إلقناعهــم بخطئهــم، وغالبــا مــا يكــون ذلــك بعــد فــوات الفرصــة، إذ ل 
يســتطيعون تافــي النتائــج المحزنــة والمهلكــة، ألن الفتقــار إلــى الحكمــة وضبــط 
النفــس اللذيــن أمليــا الختيــار المتســرع يُســمح بهمــا ليزيــدا الشــر اســتفحال، حتــى 
تصيــر العاقــة الزوجيــة نيــرا ثقيــا ونبــع مــرارة، وهكــذا تتحطــم ســعادة الكثيريــن فــي 

هــذه الحيــاة، ويتحطــم أيضــا رجاؤهــم للعالــم اآلتــي.
إذا كان مــن موضــوع يســتوجب التأمــل والهتمــام، وينبغــي أن يستشــار فيــه 
مــن  وإذا كان  الــزواج.  فهــو موضــوع  العمــر  فــي  والمتقدمــون  المختبــرون  النــاس 
حاجــة إلــى اســتقاء المشــورة مــن كتــاب هللا، وإلــى طلــب إرشــاد الــرب بالصــاة 

فذلــك يكــون قبــل اتخــاذ الخطــوة التــي تربــط بيــن شــخصين مــدى الحيــاة.
علــى الوالديــن أل يغفلــوا مســئوليتهم فــي ضمــان ســعادة أولدهــم مســتقبا، 
لقــد كان احتــرام إســحاق لمشــورة أبيــه نتيجــة للتربيــة التــي بهــا تعلــم أن يحــب حيــاة 
الطاعــة، فحيــن طلــب إبراهيــم مــن أولده أن يحترمــوا ســلطة األبويــن كانــت حياتــه 
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شــهادة علــى أن تلــك الســلطة لــم تكــن أنانيــة ول تعســفية، بــل كانــت مبنيــة علــى 
المحبــة، وكان هدفهــا خيرهــم وســعادتهم.

وعلــى اآلبــاء واألمهــات واجــب توجيــه عواطــف الجنســين حتــى تتركــز فــي الذيــن 
يكونــون أزواجــا وزوجــات صالحيــن. عليهــم أن يشــعروا أنــه يجــب عليهــم، بتعليمهــم 
ومثالهــم وبمعونــة نعمــة هللا، أن يصوغــوا أخــاق أولدهــم منــذ ســنيهم الباكــرة، 
ليكونــوا أنقيــاء ونبــاء، وليحبــوا كل مــا هــو صالــح وحــق. وشــبيه الشــيء منجــذب 
والطهــارة  الحــق  محبــة  النفــس  فــي  لتغــرس  يشــاكله.  مــن  يقــّدر  والشــبيه  إليــه. 
الوســط  عــن  الشــبيبة  مــن حياتهــم وحينئــذ ســيبحث  مبكــر  وقــت  فــي  والصــاح 

الــذي يجــدون فيــه مــن هــم علــى شــاكلتهم فــي األخــاق.
اآلب  محبــة  يمثلــوا  أن  البيتيــة،  حياتهــم  وفــي  أخاقهــم  فــي  اآلبــاء،  ليهتــم 
الســماوي وشــفقته، ليمتلــئ البيــت بنــور شــمس البــر، هــذا ســيكون أثمــن جــدا 
لــدى أولدكــم مــن األمــاك واألمــوال، اجعلــوا محبتهــم للبيــت حيــة فــي قلوبهــم 
حتــى عندمــا يعــودون بالذكــرى إلــى البيــت الــذي قضــوا فيــه أيــام طفولتهــم يعتبرونــه 
موطــن الســام والســعادة بعــد الســماء، إن أفــراد العائلــة ل تنطبــع علــى قلوبهــم 
نفــس الصفــات، وســتكون لديهــم فــرص كثيــرة إلظهــار صبرهــم واحتمالهــم، ولكــن 

بالمحبــة وترويــض النفــس يمكــن أن يرتبــط الجميــع بأوثــق ُربُــط التحــاد.
المحبــة الصادقــة مبــدأ َســاٍم ومقــدس، وتختلــف اختافــا بَيِّنــاً عــن تلــك المحبــة 
إن  صــارم.  اختبــار  فــي  تجــوز  عندمــا  فجــأة  تمــوت  والتــي  الدافــع  يوقظهــا  التــي 
الشــباب، بأمانتهــم لواجبهــم فــي بيــوت آبائهــم، يعــّدون أنفســهم لبيوتهــم الخاصــة، 
واللطــف  الشــفقة  وليظهــروا  الــذات،  إنــكار  علــى  آبائهــم  بيــوت  فــي  فليتدربــوا 
والعطــف المســيحي، وهكــذا يظــل القلــب عامــرا بالمحبــة. وإن الــذي يخــرج مــن 
مثــل هــذا البيــت ليصيــر رب عائلــة ســيعرف كيــف يرفــع مــن شــأن ســعادة تلــك التــي 
اختارهــا لتكــون شــريكته مــدى الحيــاة، وإذ ذاك فــإن الــزواج بــدل مــن أن يكــون نهايــة 

الحــب ســيكون بدايتــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 25: 19-34؛ 27(.

إن يعقوب وعيســو ابني إســحاق التوأمين يقدمان لنا في أخاقهما وحياتهما 
تباينــا يســتثير الدهشــة، وقــد أنبــأ مــاك هللا بهــذا الختــاف قبــل ولدتهمــا، فحيــن 
أعلــن لرفقــة، إجابــة لصاتهــا المضطربــة التــي قدمتهــا أنــه ســيُعطى لهــا ابنــان كشــف 
أمــة قويــة، وإن أحدهمــا  لهــا عــن مســتقبلهما أن كا منهمــا ســيكون علــى رأس 

ســيكون أعظــم مــن أخيــه، وأن األفضليــة ســتكون لألصغــر.
كبــر عيســو ُمحبّــا إلرضــاء نفســه. ومركّــزا كل اهتمامــه فــي الزمــن الحاضــر. 
وإذ كان ل يحتمــل أي رادع كان يفــرح بحريــة النطــاق فــي البريــة للصيــد، ومنــذ 
فذلــك  أبيــه،  عنــد  المفضــل  كان  فقــد  ذلــك  ومــع  الصيــد،  حرفــة  اختــار  صبــاه 
الراعــي الهــادئ محــب الســام اســتهوته جســارة ابنــه األكبــر ونشــاطه، ذاك الــذي 
كان يتســلق الجبــال ويجــوب القفــار بــا خــوف ويعــود بصيــده إلــى أبيــه ويقــص 
عليــه القصــص المثيــرة عــن حيــاة المخاطــرة التــي كان يحياهــا. أمــا يعقــوب الــذي 
الحيــاة  فــي  التفكيــر  دائــم  كان  والــذي  وحريصــا،  ومجتهــدا  مفكــرا  إنســانا  كان 
العتيــدة ل فــي الحيــاة الحاضــرة فقــد كان قانعــا بالســكنى فــي البيــت، مشــغول 
أمــه بصبــره ومواظبتــه وحســن  القطعــان وفاحــة  األرض، وأعجبــت  فــي رعايــة 
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بأمــه، ذلــك  نظــره، فكانــت عواطفــه عميقــة وقويــة، وإن اهتمامــه  تدبيــره وبعــد 
الشــفقة  أعمــال  مــن  أكثــر  ســعادتها  فــي  زاد  يفتــر،  ل  الــذي  الرقيــق  الهتمــام 
الصاخبــة التــي كانــت تأتيهــا مــن عيســو فــي فتــرات متباعــدة، فــكان يعقــوب أعــز 

علــى أمــه مــن عيســو.
إن المواعيــد التــي أعطيــت إلبراهيــم وتثبتــت لبنــه تمســك بهــا إســحاق ورفقــة 
بهــذه  عالميــن  وعيســو  يعقــوب  وكان  وآمالهمــا،  ألشــواقهما  األســمى  كالغــرض 
المواعيــد، وقــد تعلمــا أن يعتبــرا البكوريــة أمــرا فــي غايــة األهميــة، إذ أنهــا لــم تكــن 
الروحــي،  والتفــوق  الســمو  أيضــا  بــل  فحســب،  األرضيــة  الثــروة  امتــاك  تشــمل 
فالــذي يحصــل عليهــا يكــون كاهــن عائلتــه، ومــن نســله يأتــي فــادي العالــم. ومــن 
البكوريــة،  علــى  يحصــل  مــن  بهــا  يلتــزم  التزامــات  هنــاك  كانــت  األخــرى  الناحيــة 
فالــذي يــرث بركاتهــا عليــه أن يكــرس حياتــه لخدمــة هللا، وكإبراهيــم، عليــه أن يكــون 
مطيعــا لــكل مطاليــب هللا. وكان عليــه أن يطلــب مشــورة هللا ســواء فــي الــزواج أو 

فــي الحيــاة العائليــة أو فــي الحيــاة العامــة.
أفضــى إســحاق لبنيــه بأمــر هــذه المتيــازات وشــروطها، وأعلــن بــكل جــاء أن 
عيســو ابنــه األكبــر هــو صاحــب الحــق فــي البكوريــة. إل أن عيســو لــم يكــن يحــب 
التعبــد هلل، ول يميــل إلــى الحيــاة الدينيــة. والمطاليــب التــي كانــت تــازم البكوريــة 
هللا  وشــريعة  لديــه.  مكروهــا  رادعــا  كانــت  بــل  يرغبهــا،  ل  أمــورا  كانــت  الروحيــة 
التــي كانــت مــن شــروطـ عهــده الــذي عاهــد بــه إبراهيــم كانــت فــي نظــر عيســو نيــر 
عبوديــة. وإذ كان عيســو منغمســا فــي الملــذات لــم يكــن يرغــب فــي غيــر الحريــة 
ليفعــل مــا يشــاء، وكان يعتبــر القــوة والغنــى والولئــم والعربــدة ســعادة، وكان يفخــر 
بالحريــة الهمجيــة الجامحــة، وذكــرت رفقــة كام المــاك، ودرســت أخــاق ابنيهــا 
بــإدراك أعمــق مــن إدراك رجلهــا، واقتنعــت بــأن ابنهــا يعقــوب هــو الــذي ســيرث 
الوعد الســماوي، ورددت ما قاله لها الماك على مســمع إســحاق، ولكنه قد ركز 

محبتــه فــي ابنــه األكبــر، وكان عزمــه ثابتــا ل يتزعــزع.
بــأن البكوريــة ســتكون مــن نصيبــه،  علــم يعقــوب مــن أمــه نبــأ اإلشــارة اإللهيــة 
فامتــأل قلبــه رغبــة عظيمــة ل يمكــن التعبيــر عنهــا فــي امتــاك المزايــا التــي تمنحهــا 
البكوريــة لمــن يحصــل عليهــا. لــم يشــته ثــروة أبيــه، ولكنــه كان يصبــو إلــى البكوريــة 
الروحيــة، فدخولــه فــي شــركة مــع هللا كمــا فعــل إبراهيــم البــار، وتقديمــه ذبيحــة 
الكفــارة عــن عائلتــه، وصيرورتــه أبــا للشــعب المختــار ولمســيا الموعــود بــه، وإحــرازه 
الميــراث األبــدي المتضمــن فــي بــركات العهــد — تلــك كانــت الميــزات واألمجــاد 
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التــي ألهبــت أشــواقه الحــارة. كان عقلــه يفكــر دائمــا فــي المســتقبل، وكان يرغــب 
فــي أن يســتحوذ علــى بركاتــه غيــر المنظــورة.

وبشــوق خفــي عظيــم أصغــي إلــى كل مــا قالــه أبــوه عــن البكوريــة الروحيــة، وبــكل 
حــرص اختــزن فــي ذهنــه مــا كان قــد تعلمــه مــن أمــه، وشــغل هــذا الموضــوع فكــره 
نهــارا وليــا، حتــى صــار الهتمــام الوحيــد الشــاغل لحياتــه كلهــا. ولكنــه فــي حيــن كان 
يفضــل البــركات األبديــة علــى البــركات الزمنيــة إلــى هــذا الحــد، لــم تكــن لديــه معرفــة 
اختبارية عن هللا الذي كان يوقره ويكرمه، ولم يكن قلبه قد تجدد بنعمة هللا، وكان 
يعتقــد أن الوعــد الخــاص بــه لــن يتــم مــا بقــي عيســو محتفظــا بحقوقــه فــي البكوريــة، 
ولذلك كان دائم التفكير في ابتكار وسيله يستطيع بواسطتها الحصول على البركة 

التــي كان أخــوه يســتخف بهــا، والتــي كان هــو يعتــز بهــا ويعتبرهــا ثمينــة جــدا.
وإذ عــاد عيســو يومــا مــن صيــده متعبــا جــدا وفــي إعيــاء شــديد، طلــب مــن 
يعقوب أن يقدم له من طعامه الذي كان يعده، فيعقوب الذي كان يسيطر على 
فكــره أمــر واحــد اغتنــم الفرصــة وعــرض علــى عيســو أن يقــدم لــه طعامــا يشــبع بــه 
جوعــه فــي مقابــل التنــازل لــه عــن بكوريتــه، فصــاح ذلــك الصيــاد الطائــش الشــهواني 
قائــاً: » َهــا أَنـَـا َمــاٍض إِلَــى الَْمــْوِت، فَلَِمــاَذا لـِـي بَُكوِريَّــٌة ؟ « فــي مقابــل طبــق واحــد 
مــن العــدس تخلــى عــن البكوريــة وثبَّــت الصفقــة بقســم، ومــع ذلــك فلــو أنــه صبــر 
قليــا لوجــد طعامــا كثيــرا فــي خيــام أبيــه، ولكــن لكــي يشــبع شــهوته الطارئــة أبــدل 
ذلــك الميــراث المجيــد الــذي وعــد هللا نفســه بــه آبــاءه. كان كل اهتمامــه منحصــرا 
في الزمن الحاضر، وكان مســتعدا للتضحية بالبركات الســماوية في ســبيل األمور 

األرضيــة، وإبــدال الخيــر األبــدي بالتمتعــات الوقتيــة.
ـَة « )تكويــن 25: 32، 34( وفــي تنازلــه عنهــا أحــس  » فَاْحتََقــَر ِعيُســو الْبَُكوِريّـَ
بالنفــراج، ولــم يبــق أمامــه اآلن أي مانــع، ويمكنــه أن يفعــل مــا يريــد. ففــي ســبيل 
هــذه اللــذة الجامحــة التــي يســميها النــاس، خطــأ، حريــة مــا أكثــر الذيــن يبيعــون 

بكوريتهــم التــي تؤهلهــم لميــراث نقــي ل يتدنــس وأبــدي فــي الســماء!
بامرأتيــن  تــزوج  وإذ كان عيســو خاضعــا دائمــا للمغريــات األرضيــة الخارجيــة 
مــن بنــات حــث، كانتــا تعبــدان آلهــة كاذبــة، وكانــت وثنيتهمــا مــرارة نفــس إســحاق 
ورفقــة. لقــد نقــض عيســو أحــد شــروط العهــد الــذي حــرم علــى الشــعب المختــار 
التــزوج بالوثنيــات، ومــع ذلــك كان إســحاق عازمــا علــى أن يمنحــه البكوريــة، فــكل 
منطــق رفقــة معــه، ورغبــة يعقــوب وشــوقه الشــديد للحصــول علــى البركــة، وعــدم 
مبــالة عيســو بمطاليــب تلــك البركــة — كل ذلــك لــم يزحــزح إســحاق عــن عزمــه.
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ينتظــر ســرعة  النظــر، وكان  عــن  الســنون وشــاخ إســحاق وكلــت عينــاه  مــرت 
مجــيء المــوت، ولذلــك عــّول علــى أن يمنــح البركــة لبنــه األكبــر بــا إبطــاء ولكــن 
لعلمــه أن رفقــة ويعقــوب يعارضــان فــي ذلــك، عــزم علــى أن يقــوم بتلــك الشــعائر 
المقدســة ســرا، وألن العــادة المتبعــة هــي أن تعــد وليمــة فــي مثــل تلــك المناســبة 
يَّــِة َوتََصيَّــْد لـِـي َصيْــًدا، َواْصَنــْع  فأمــر ذلــك الشــيخ ابنــه عيســو قائــاً: » اْخــُرْج إِلـَـى الْبَرِّ

ـى تُبَــارِكََك نَْفِســي قَبْــَل أَْن أَُمــوَت « )تكويــن 27: 3، 4(. لِــي أَطِْعَمــًة ... َحتّـَ
فهمــت رفقــة غرضــه، وكانــت واثقــة مــن أن ذلــك عكــس مــا قــد أعلنــه هللا علــى 
أنــه قصــده. كان إســحاق فــي خطــر مــن تعريــض نفســه لغضــب هللا وعرقلــة مســاعي 
ابنــه األصغــر دون الوصــول إلــى المركــز الــذي دعــاه إليــه هللا، وكان قــد ســبق لرفقــة أن 

حاولــت عبثــا التأثيــر فــي تفكيــر إســحاق، ولذلــك عزمــت علــى أن تلجــأ إلــى الحيلــة.
ومــا إن خــرج عيســو ليلتمــس صيــده حتــى بــدأت رفقــة فــي تنفيــذ غرضهــا. 
أخبــرت ابنهــا يعقــوب بمــا حــدث، وألحــت عليــه فــي وجــوب العمــل الســريع لمنــع 
نفــذ تعليماتهــا  إذا  أنــه  وبــا رجــوع، وأكــدت لبنهــا  نهائيــا  البركــة لعيســو  إعطــاء 
فســيظفر بالبركــة كمــا قــد وعــده هللا. لــم يوافــق يعقــوب بســرعة علــى الخطــة التــي 
اقترحتهــا. إن فكــرة خداعــه ألبيــه ســببت لــه آلمــا عظيمــة، وأحــس أن مثــل تلــك 
الخطيــة تجلــب عليــه لعنــة ل بركــة، ولكــن أمــه تغلبــت علــى شــكوكه، فبــدأ فــي 
تنفيــذ مــا اقترحتــه عليــه. لــم يكــن يقصــد أن ينطــق بكذبــة صريحــة، ولكــن بعدمــا 
دخــل إلــى حضــرة أبيــه بــدا كأنــه قــد تجــاوز حــدود التراجــع، فحصــل بالخــداع علــى 

البركــة التــي كان يشــتهيها.
نجــح يعقــوب ورفقــة فــي قصدهمــا، إل أنهمــا لــم يحصــا بخداعهمــا إل علــى 
علــى  ســيحصل  الــذي  هــو  يعقــوب  أن  أعلــن  قــد  كان هللا  واألحــزان.  المتاعــب 
البكوريــة، وكان يمكــن أن يتــم وعــده فــي الوقــت الــذي عينــه هــو لــو أنهمــا انتظــرا 
بإيمــان أن يعمــل هللا ألجلهمــا، ولكنهمــا كانــا ككثيريــن غيرهمــا مــن المدعويــن أولد 
هللا، غيــر راغبيــن فــي تــرك األمــر بيــن يديــه. وقــد تابــت رفقــة وندمــت أشــد النــدم 
بســبب مشــورتها الخاطئــة التــي أشــارت بهــا علــى ابنهــا. لقــد كانــت تلــك المشــورة 
ســببا فــي انفصــال ابنهــا عنهــا. فلــم تــر وجهــه بعــد ذلــك. ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي 
لقــد  باألحــزان.  بالذنــب وعــاش مثقــا  البكوريــة شــعر  فيــه علــى  حصــل يعقــوب 
أخطــأ فــي حــق أبيــه وأخيــه وفــي حــق نفســه وفــي حــق هللا، ففــي ســاعة واحــدة 
قصيــرة عمــل عمــا نــدم عليــه طــول الحيــاة. وظــل هــذا المنظــر ماثــا فــي فكــره فــي 
الســنين التاليــة، حيــن انســحقت نفســه مــن المســلك الشــرير الــذي ســلكه بنــوه.
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وما إن ترك يعقوب خيمة أبيه حتى دخل عيسو، فمع أنه كان قد باع بكوريته 
وثبــت انتقالهــا إلــى يعقــوب بقســم مقــدس، فقــد كان عازمــا اآلن علــى أن يســتحوذ 
علــى بركاتهــا، غيــر مبــال بادعــاء أخيــه. وكانــت البكوريــة الزمنيــة مرتبطــة بالبكوريــة 
الروحيــة، وكانــت تخولــه حــق رئاســة العائلــة والحصــول علــى نصيــب اثنيــن مــن ثــروة 
أبيــه. تلــك كانــت البــركات التــي قدرهــا عيســو، حيــن قــال » لِيَُقــْم أَِبــي َويَــأْكُْل ِمــْن 

َصيْــِد ابِْنــِه َحتَّــى تُبَارِكَِنــي نَْفُســَك «.
هنالــك اســتولت الدهشــة والغــم علــى ذلــك األب الضريــر، فارتعــد ارتعــادا 
عظيمــا، وعلــم بالمكيــدة والحيلــة التــي جــازت عليــه. لقــد خابــت كل آمالــه العظيمــة 
التــي كان قــد احتضنهــا طويــا، وأحــس بحــزن عميــق لهــول الخيبــة التــي ســيصدم 
بهــا ابنــه األكبــر، ومــع ذلــك فقــد بــرق فــي ذهنــه اقتنــاع بــأن عنايــة هللا هــي التــي 
هزمــت قصــده، وســمحت بوقــوع الشــيء نفســه الــذي حــاول هــو أن يمنــع وقوعــه، 
عندهــا ذكــر كام المــاك الــذي قالــه لرفقــة، وبرغــم الخطيــة التــي ارتكبهــا يعقــوب 
رأى أنــه أنســب شــخص يتمــم أغــراض هللا، فــإذ كان ينطــق بكلمــات البركــة علــى 
يعقــوب كان يحــس أن إلهامــا إلهيــا قــد حــل عليــه، واآلن بعدمــا عــرف األمــر علــى 
حقيقتــه أقــرَّ البركــة التــي بــارك بهــا يعقــوب دون أن يفطــن، فقــال: » بَاَركْتـُـُه ؟ نََعــْم ، 

َويَُكــوُن ُمبَــاَركًا « )تكويــن 27: 33(.
نظــر عيســو إلــى البركــة بــكل اســتخفاف حيــن كان يبــدو أنهــا فــي متنــاول يــده، 
أمــا اآلن فهــو يرغــب فــي امتاكهــا بعــد مــا أفلتــت مــن يــده إلــى األبــد، فثــارت ثائرتــه 
واهتاجــت نفســه واحتــدم غيظــه، وكان حزنــه وثــورة نفســه مرعبيــن هائليــن، فصــرخ 
ــًة ؟ «  ــَت لِــي بَرَكَ ــا أَِبــي ... أََمــا أَبَْقيْ ــا أَيًْضــا يَ صرخــة عظيمــة مــرة قائــاً: » بَارِكِْنــي أَنَ
ولكــن الوعــد الــذي أعطــي لــم يعــد مــن الممكــن اســترجاعه وإبطالــه، فالبكوريــة التــي 
كان قــد قايــض عليهــا فــي عــدم مبــالة لــم يمكنــه اســتردادها » ألَْجــِل أَكْلـَـٍة َواِحــَدٍة « 
اكتشــف  ولكنــه  بكوريتــه،  بــاع  إطاقــا،  تكبــح  لــم  وقتيــة  شــهوة  إشــباع  ألجــل  نعــم 
جهالتــه بعــد فــوات األوان، ولــم يســتطع الحصــول علــى البركــة » لَــْم يَِجــْد لِلتَّْوبَــِة 
ـُه طَلَبََهــا ِبُدُمــوٍع « )عبرانييــن 12: 16، 17(. إن عيســو لــم يحــرم مــن  َمَكانًــا، َمــَع أَنّـَ
لــم يجــد وســيلة لســترجاع البكوريــة. إن  امتيــاز طلــب رضــى هللا بالتوبــة، ولكنــه 
حزنــه لــم ينشــأ عــن اقتناعــه بخطيتــه، فهــو لــم يــرد أن يتصالــح مــع هللا، ولكــن حزنــه 

كان بســبب عواقــب خطيتــه، ل علــى خطيتــه نفســها.
إن عيســو بســبب عــدم اكتراثــه للبــركات الروحيــة ومطاليبهــا ســماه الكتــاب 
الــذي  بالفــداء  الذيــن يســتخفون  يمثــل  » ُمْســتَِبيًحا « )عبرانييــن 12: 16( وهــو 
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اشــتراه لهــم المســيح، الذيــن هــم مســتعدون أن يضحــوا بالميــراث الســماوي فــي 
مقابــل األشــياء األرضيــة الزائلــة. إن ألوفــا مــن النــاس يعيشــون للعالــم الحاضــر، 
» فَلَْنــأْكُْل  قائليــن:  عيســو  مــع  يصرخــون  بــل  باألبديــة،  يهتمــون  أو  يفكــرون  ول 
َونَْشــرَْب ألَنََّنــا َغــًدا نَُمــوُت!( )1كورنثــوس 15: 32( فميولهــم تتحكــم فيهــم، وبــدل 
مــن ممارســة إنــكار النفــس ينســون أثمــن العتبــارات. إذا كان ل بــد مــن التخلــي 
بالبــركات الســماوية  عــن أحــد أمريــن — إشــباع الشــهوات الفاســدة، أو التمتــع 
الموعــود بهــا فقــط لمــن ينكــرون نفوســهم ويخافــون هللا، فــإن مطاليــب الشــهوات 
تغلــب، ويحتقــر النــاس هللا والســماء احتقــارا فعليــا. مــا أكثــر الذيــن ينغمســون 
بالصحــة  الضــارة  الشــهوات  مســيحيين،  المدعويــن  بيــن  حتــى  الشــهوات  فــي 
مــن  نفوســهم  يطهــروا  أن  منهــم  يطلــب  فحيــن  النفــس!  حساســية  تخــدر  والتــي 
كل دنــس الجســد والــروح، مكمليــن قداســتهم فــي خــوف هللا فإنهــم يغتاظــون. 
يعلمــون أنهــم ل يســتطيعون اإلبقــاء علــى تلــك المســرات الخاطئــة ويمكنهــم، فــي 
إلــى  الطريــق  أنــه حيــث أن  الســماء، ولذلــك يســتنتجون  الوقــت نفســه، دخــول 

الســماء شــاق إلــى هــذا الحــد فلــن يســيروا فيــه بعــد.
إن كثيريــن مــن النــاس يبيعــون بكوريتهــم فــي مقابــل النغمــاس فــي الشــهوات، 
فيضحــون بصحتهــم وتضعــف قواهــم العقليــة ويخســروا الســماء، وكل ذلــك فــي 
صحــا  وكمــا  ويفســدها.  النفــس  يضعــف  النغمــاس  هــذا  وقتيــة.  لــذات  مقابــل 
عيســو ليــرى جهالتــه فــي اإلقــدام علــى تلــك المبادلــة الطائشــة، عندمــا كان وقــت 
اســترداد البكوريــة قــد مضــى، كذلــك ســتكون الحــال فــي يــوم الــرب بالنســبة للذيــن 

قــد أبدلــوا ميراثهــم الســماوي بإشــباع شــهواتهم وأنانيتهــم. 
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ومنفاه
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 28 إلى 31 (.

إن يعقــوب وهــو مهــدد بالقتــل مــن عيســو الســاخط عليــه خــرج هاربــا مــن بيــت 
أبيــه، ولكنــه حمــل معــه بركــة أبيــه، فــإن إســحاق كان قــد جــدد لــه عهــد الموعــد، 
وأمــره، كــوارث لذلــك العهــد، بــأن يتخــذ لنفســه زوجــة مــن عائلــة أمــه فــي مــا بيــن 
النهريــن. إل أن يعقــوب خــرج فــي رحلتــه الموحشــة تلــك بقلــب مرتعــد وخائــف، 
فلقــد كان عليــه أن يســير علــى قدميــه مئــات األميــال، مخترقــا بــادا يســكنها أقــوام 
أن  أراد  ووجلــه  وحزنــه  خوفــه  ففــي  عصــاه.  غيــر  بيــده  وليــس  رحــل،  متوحشــون 
يتجنــب النــاس لئــا يتتبــع خطواتِــه أخــوه الســاخط عليــه. وخشــي أن يكــون قــد 
خســر، إلــى األبــد، البركــة التــي قصــد هللا أن يمنحــه إياهــا، وكان الشــيطان قريبــا 

منــه يهاجمــه بتجاربــه.
أبيــه، وأحــس  ابتعــد كثيــرا عــن خيــام  قــد  الثانــي كان  اليــوم  أقبــل مســاء  لمــا 
كأنــه طريــد، وعــرف أن هــذا الضيــق الــذي كان يقاســيه إنمــا ســببه الطريــق الخاطــئ 
الــذي ســلكه، فضغطــت ظلمــة اليــأس نفســه، وحــاول جاهــداً أن يصلــي. ولكنــه 
لــم يحــس مــن قبــل، بحاجتــه إلــى حمايــة هللا،  كان وحيــدا تمامــا، فأحــس، كمــا 
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فاعتــرف بخطيتــه بانســحاق شــديد وبــكاء، وتوســل إلــى هللا فــي طلــب دليــل يبرهــن 
علــى أنــه لــم يُتــرك كليــة، ولكــن قلبــه المثقــل لــم يجــد راحــة، إذ قــد أضــاع كل ثقــة فــي 

نفســه، وكان يخشــى لئــا يكــون إلــه آبائــه قــد رفضــه.
غير أن هللا لم يهجره، بل بسط   رحمته على ذلك العبد المخطئ المتخوف، 
فالــرب فــي شــفقته أعلــن ليعقــوب مــا كان يحتاجــه تمامــا — أي مخلصــا. كان قــد 
أخطــأ، إل أن قلبــه امتــأل شــكرا حيــن أبصــر أمامــه طريقــا مفتوحــا، بواســطته يســتطيع 

أن يســتعيد رضى هللا.
وإذ كان ذلك الضال قد تعب من السفر اضطجع على األرض وتوسد حجرا، 
ففيمــا كان نائمــا أبصــر ســلما لمعــاً ومنيــراً ارتكــز علــى األرض ورأســه يمــس الســماء، 
ورأى علــى هــذا الســلم المائكــة يصعــدون وينزلــون، ورأى فــي أعــاه رب المجــد، 
ومــن الســماء ســمع صوتــه قائــاً لــه: » أَنَــا الــرَّبُّ إِلــُه إِبْرَاِهيــَم أَِبيــَك َوإِلــُه إِْســَحاَق « 
ووعــده الــرب أن األرض التــي كان مضطجعــا عليهــا كطريــد هــارب ســيعطيها لــه 
ــارَُك ِفيــَك َوِفــي نَْســلَِك َجِميــُع قَبَائِــِل األَرِْض « كان  ولنســله، وأكــد لــه قائــاً: » يَتَبَ
هــذا الوعــد قــد أعطــى إلبراهيــم وإســحاق، واآلن هــوذا الــرب يجــدده ليعقــوب، وإذ 
رأى الــرب وحدتــه وضيقــة نفســه وحزنــه كلمــه بــكام التشــجيع والعــزاء قائــاً: » َوَهــا 
أَتْــرُكَُك  إِلَــى هــِذِه األَرِْض، ألَنِـّـي لَ  َوأَرُدَُّك  َمَعــَك، َوأَْحَفظُــَك َحيْثَُمــا تَْذَهــُب،  أَنَــا 

َحتَّــى أَفَْعــَل َمــا كَلَّْمتُــَك ِبِه « )تكويــن 28: 15-13(.
التــي  والمخاطــر  بيعقــوب  ســتحيط  التــي  الشــريرة  المؤثــرات  الــرب  عــرف 
ســيتعرض لهــا، ففــي رحمتــه كشــف المســتقبل أمــام عينــي ذلــك الهــارب التائــب 
ليعــرف قصــد هللا لــه، ويســتعد لمقاومــة التجــارب التــي ل بــد مــن أن تهاجمــه حيــن 
يكــون وحيــدا بيــن عبــدة األوثــان ومدبــري المكائــد، وهنــاك ســيكون أمامــه المثــل 
األعلــى الــذي ينبغــي لــه أن يهــدف إليــه، وأن معرفتــه بأنــه عــن طريقــه يســير غــرض 

هللا فــي طريــق اإلتمــام، ســتحفزه علــى األمانــة.
فــي هــذه الرؤيــا بُســط تدبيــر الفــداء أمــام يعقــوب، ل فــي كل ملئــه، وإنمــا فــي 
بعــض أجزائــه علــى قــدر مــا كان لزمــا وجوهريــا لــه فــي ذلــك الحيــن، فذلــك الســلم 
الرمــزي الــذي ظهــر أمامــه فــي حلمــه كان هــو نفســه الــذي أشــار إليــه المســيح فــي 
ــَماَء َمْفتُوَحــًة، َوَماَئَِكــَة هللِا يَْصَعــُدوَن  كامــه مــع نثنائيــل حيــن قــال: » تَــَرْوَن السَّ
َويَْنزِلُــوَن َعلَــى ابْــِن اإِلنَْســاِن « )يوحنــا 1: 51(. قبلمــا تمــرد اإلنســان علــى ســلطان 
هللا وحكمــه كانــت هنالــك شــراكة بيــن هللا واإلنســان، ولكــن خطيــة آدم وحــواء 
يكــون فــي  قــادرا علــى أن  يعــد اإلنســان  لــم  فصلــت األرض عــن الســماء، حتــى 
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شــركة مــع جابلــه، ومــع ذلــك لــم يُتــرك العالــم فــي عزلــة ويــأس فالســلم يرمــز إلــى 
بنفســه وباســتحقاقاته  لــم يصنــع  مــن هللا، فلــو  المعيــن  يســوع وســيط التصــال 
معبــرا فــوق الهــوة التــي خلقتهــا الخطيــة لمــا أمكــن المائكــة الخــدام أن يتصلــوا 
باإلنســان الضــال، إن المســيح يربــط بيــن اإلنســان فــي ضعفــه وعجــزه وبيــن مصــدر 

القــوة غيــر المحــدودة.
كل هــذا أُعلــن ليعقــوب فــي حلمــه، ومــع أنــه فهــم جــزءا مــن ذلــك اإلعــان ألول 
وهلــة فــإن حقائقــه العظيمــة العجيبــة كانــت موضــوع دراســته مــدى الحيــاة، وقــد 

كشــفت لمداركــه شــيئا فشــيئا.
اســتيقظ يعقــوب مــن نومــه فــي ســكون الليــل العميــق، وكانــت الصــورة المنيــرة 
التــي رآهــا قــد اختفــت، ولــم يــر غيــر منظــر قاتــم للتــال الموحشــة، ورأى الســماء مــن 
فوقهــا تزينهــا النجــوم، غيــر أنــه كان يشــعر شــعورا مقدســا بــأن هللا معــه، وأن شــخصا 
ــْم  ــا لَ ــا إِنَّ الــرَّبَّ ِفــي هــَذا الَْمــَكاِن َوأَنَ غيــر منظــور قــد بــدد وحشــة نفســه فقــال: » َحقًّ

ــَماِء « )تكويــن 28: 22-16(. ــُت هللِا، َوهــَذا بَــاُب السَّ ــْم!... َمــا هــَذا إِلَّ بَيْ أَْعلَ
ـِذي َوَضَعــُه تَْحــَت رَأِْســِه َوأَقَاَمــُه  بَــاِح َوأََخــَذ الَْحَجــَر الّـَ » َوبَكَّــَر يَْعُقــوُب ِفــي الصَّ
َعُمــوًدا، َوَصــبَّ َزيْتًــا َعلَــى رَأِْســِه « فحســب العــادة المتبعــة فــي تخليــد الحــوادث 
تلــك  فــي  اتجــه  كلمــا  حتــى  الــرب  بمراحــم  يذكــره  عمــودا  يعقــوب  نصــب  الهامــة 
للــرب،  ليقــدم عبادتــه  البقعــة المقدســة  يلبــث بعــض الوقــت فــي هــذه  الطريــق 
ودعــا اســم ذلــك المــكان بيــت إيــل أي » بيــت هللا « وبشــكر عميــق كــرر الوعــد 
القائــل بــأن هللا ســيكون معــه، وحينئــذ نــذر هــذا النــذر المهيــب قائــاً: » إِْن كَاَن 
ـِذي أَنَــا َســائٌِر ِفيــِه، َوأَْعطَانِــي ُخبْــزًا آلكَُل  هللُا َمِعــي، َوَحِفظَِنــي ِفــي هــَذا الطَِّريــِق الّـَ
َوثِيَابًــا ألَلْبَــَس، َورََجْعــُت ِبَســاٍَم إِلَــى بَيْــِت أَِبــي، يَُكــوُن الــرَّبُّ لـِـي إِلًهــا، َوهــَذا الَْحَجــُر 

ــرُُه لَــَك «. ـِذي أَقَْمتُــُه َعُمــوًدا يَُكــوُن بَيْــَت هللِا، وَكُلُّ َمــا تُْعِطيِنــي فَِإنِـّـي أَُعشِّ الّـَ
لــم يكــن يعقــوب هنــا يســعى فــي عقــد شــروط مــع هللا، لقــد ســبق الــرب فوعــده 
بالنجــاح، وكان هــذا النــذر هــو فيضــان قلبــه الــذي امتــأل شــكرا هلل الــذي وعــده 
بالحــب والرحمــة، لقــد أحــس أن هلل عليــه حقوقــاً عليــه، ومــن واجبــه أن يعتــرف بهــا، 
وأن العامــات الخاصــة لرضــى هللا الــذي قــد منحــه إيــاه تتطلــب شــيئا مقابلهــا. 
هكــذا كل بركــة يمنحنــا إياهــا هللا تتطلــب اســتجابة منــا لذلــك الــذي يمنحنــا كل 
المراحــم، فعلــى المســيحي أن يراجــع حياتــه الماضيــة كثيــرا، ويســتعيد بالشــكر 
المــرات التــي فيهــا منحــه الــرب النجــاة، وســنده فــي تجاربــه وفتــح أمامــه طريقــا حيــن 
بــدا كل شــيء مظلمــا وداعيــا للتوجــس والتشــاؤم، وأنعشــه حيــن كان موشــكاً أن 
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لــه  ينهــار، عليــه أن يعتبــر هــذه كلهــا دلئــل علــى ســهر المائكــة عليــه ورعايتهــم 
وبالنظــر إلــى كل هــذه البــركات التــي ل تحصــى، عليــه أن يســأل كثيــرا بقلــب خاشــع 

شــكور: » َمــاَذا أَرُدُّ لِلــرَّبِّ ِمــْن أَْجــِل كُلِّ َحَســَناتِِه لِــي؟ « )مزمــور 116: 12(.
ينبغــي لنــا أن نكــرس أوقاتنــا ومواهبنــا وأموالنــا لــذاك الــذي قــد ائتمننــا عليهــا، 
وكلمــا صنــع الــرب لنــا نجــاة خاصــة أو منحنــا هبــات جديــدة لــم نكــن ننتظرهــا فعلينــا 
أن نعتــرف بصــاح هللا ليــس فقــط بالتعبيــر عــن شــكرنا بالــكام بــل أيضــا بتقديــم 
هباتنــا وتقدماتنــا ألجــل عملــه كمــا قــد فعــل يعقــوب، وحيــث أننــا نتلقــى بــركات 

هللا باســتمرار علينــا أن نعطــي باســتمرار.
ــرُُه لـَـَك « )تكويــن 28: 22( فهــل نحــن  قــال يعقــوب: » كُلُّ َمــا تُْعِطيِنــي فَإِنِّــي أَُعشِّ
الذين نتمتع بنور اإلنجيل وامتيازاته نعطي هللا أقل مما أعطاه له أولئك الذين عاشوا 
فــي العهــد القديــم األقــل امتيــازا؟ كا، أفــا يجــب علينــا نحــن الذيــن نتمتــع ببــركات 
أعظــم أن تكــون واجباتنــا أعظــم تبعــا لذلــك؟ ولكــن مــا أقــل تقديرنــا، ومــا أكثــر محاولتنــا 
العديمــة الجــدوى فــي جعــل أوقاتنــا وأموالنــا ومحبتنــا خاضعــة للقواعــد الحســابية، 
بالنســبة إلــى تلــك المحبــة التــي ل يمكــن قياســها وتلــك العطيــة التــي ل يمكــن تقديرهــا 
أو التعبيــر عنهــا. العشــور للمســيح! آه، يــا لهــا مــن قيمــة تافهــة بــل يــا لــه مــن تعويــض 
مهيــن لــذاك الــذي قــدم ذلــك الثمــن الغالــي! إن المســيح مــن فــوق صليــب جلجثــة 
يطلب منا تقديسا با تحفظ، فكل ما نملك وكل ما نحن عليه ينبغي تكريسه هلل.

أمــا يعقــوب فإنــه بإيمــان ثابــت جديــد بمواعيــد هللا، وهــو واثــق مــن حضــور 
الَْمْشــرِِق «  بَِنــي  » أَرِْض  إلــى  ســيره  فــي  تقــدم  لــه،  وحراســتهم  الســماء  مائكــة 
)تكويــن 29: 1( ولكــن كــم كان الفــرق عظيمــا بيــن وصولــه هــو إلــى هنــاك ووصــول 
العبــد  ذلــك  إن  ســنة!  مئــة  بنحــو  ذلــك  قبــل  المدينــة  نفــس  إلــى  إبراهيــم  رســول 
أتــى إلــى هنــاك علــى رأس حاشــية مــن األتبــاع راكبيــن اإلبــل، وكانــت معــه هدايــا 
مــن فضــة وذهــب، أمــا هــذا البــن فــكان مســافرا وحيــدا، ومتعبــا مــن الســير علــى 
قدميــه، ولــم يكــن يملــك شــيئا غيــر عصــاه. جلــس يعقــوب عنــد البئــر كمــا فعــل 
عبــد إبراهيــم، وفــي هــذا المــكان التقــى يعقــوب راحيــل ابنــة لبــان الصغــرى، وكان 
يعقــوب اآلن هــو الــذي قــدم خدمــة، إذ رفــع الحجــر عــن البئــر وســقى القطعــان، وإذ 
عرّفهــم بقرابتــه لهــم رحبــوا بــه فــي بيــت لبــان، ومــع أنــه أتــى وليســت بيــده هديــة، ول 
تســير فــي ركابــه حاشــية، فــإن األســابيع القليلــة التــي قضاهــا بينهــم كشــفت لهــم 
عــن مــدى اجتهــاده ومهارتــه، فألحــوا عليــه فــي البقــاء معهــم، واتفقــوا معــه علــى أن 

يخــدم لبــان ســبع ســنين كــي يتــزوج براحيــل.
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فــي العصــور القديمــة كان العــرف يقضــى بــأن العريــس، قبــل المصادقــة علــى 
الرتبــاط بالــزواج، يدفــع لوالــد العــروس مبلغــا مــن المــال أو مــا يعادلــه مــن األمــاك 
األخــرى بقــدر مــا تســمح بــه ظروفــه. وكان هــذا يعتبــر صيانــة للعاقــات الزوجيــة. 
وكان اآلبــاء يظنــون أنــه ل يمكنهــم أن يســتأمنوا علــى ســامة بناتهــم رجــال ل يمكنهــم 
أن يعيلــوا أســرة. فــإذا لــم يكــن عندهــم مــن حســن التدبيــر والنشــاط مــا يؤهلهــم 
إلدارة عمــل وامتــاك مــواٍش وأمــاك، كان يخشــى مــن أن يجعــل ذلــك حياتهــم بــا 
قيمــة تذكــر، ولكنهــم كانــوا يعملــون تدبيــرا آخــر لختبــار الذيــن ل يملكــون مــا يقدمونــه 
مهــرا للزوجــة، فــكان يســمح لهــم بــأن يشــتغلوا فــي خدمــة األب الــذي أحبــوا ابنتــه، 
وكانــت المــدة تقــرر علــى قــدر قيمــة المهــر المطلــوب، فمتــى كان طالــب الــزواج 
أمينــا فــي خدمتــه، وبرهــن فــي أشــياء أخــرى علــى أنــه مســتحق، كانــت البنــة تعطــى 
لــه زوجــة، وعــادة كان المهــر الــذي يأخــذه األب يعطــى لبنتــه عنــد زواجهــا، ومــع 
ذلــك ففيمــا يختــص براحيــل وليئــة احتفــظ لبــان، مدفوعــا بــروح األنانيــة، بالمهــر 
الــذي كان ينبغــي أن يعطيــه لهمــا، وقــد أشــارتا إلــى ذلــك حيــن قالتــا قبيــل الرحيــل 

ــْد أَكََل أَيًْضــا ثََمَنَنــا « )تكويــن 31: 15(. عــن تلــك البــاد: » بَاَعَنــا َوقَ
كانــت لتلــك العــادة القديمــة، مــع أنــه قــد أســيء اســتعمالها أحيانــا كمــا فعــل 
لبــان، نتائــج طيبــة، فحيــن كان يطلــب مــن طالــب الــزواج أن يقــدم بعــض الخدمــات 
كــي يكــون لــه الحــق فــي الــزواج بعروســه لــم يكــن الــزواج يتــم بعجلــة، وتكــون هنــاك 
فرصــة لختبــار عمــق عواطفــه ومقدرتــه علــى إعالــة أســرة. وفــي أيامنــا هــذه تنجــم 
شــرور كثيرة نتيجة لمخالفة هذه العادة. في غالب األحيان ل تكون لدى الشــاب 
أو الشابة فرصة للتعرف بعادات وطباع أحدهما اآلخر قبل الزواج، وبالنسبة إلى 
حياتهمــا اليوميــة يكونــان بالفعــل غريبيــن حيــن تتحــد مصالحهمــا معــا عنــد الــزواج، 
اآلخــر،  مــع  الواحــد  متوافقيــن  غيــر  أنهــم  الفرصــة،  فــوات  بعــد  الكثيــرون،  فيجــد 
الــزواج تعاســة متواصلــة مــدى الحيــاة، وفــي غالــب األحيــان  وتكــون نتائــج ذلــك 
الــزوج واألب وتراخيــه وعجــزه وعــدم مقدرتــه  تقاســي الزوجــة واألولد مــن كســل 
وعاداتــه الفاســدة، ولكــن لــو اُختبــرت أخــاق طالــب الــزواج قبــل زواجــه تبعــا لعــادة 

األقدميــن لوفــر ذلــك علــى النــاس قــدرا كبيــرا مــن أنــوع التعاســة والشــقاء.
إن ســبع ســنين مــن الخدمــة األمينــة أعطــت ليعقــوب الحــق فــي الــزواج براحيــل، 
ـاٍم قَلِيلَــٍة ِبَســبَِب َمَحبَِّتــِه  وتلــك الســنوات التــي خــدم فيهــا » كَانَــْت ِفــي َعيَْنيْــِه كَأَيّـَ
لََهــا « )تكويــن 29: 20(. إل أن لبــان الرجــل األنانــي الطمــاع، إذ أراد أن يســتبقي 
فــي خدمتــه يعقــوب، ذلــك المعيــن النافــع، عمــد إلــى خــداع مريــر فــي إبــدال راحيــل 
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بليئــة. وألن ليئــة نفســها كانــت مــن ضمــن المتآمريــن علــى خــداع يعقــوب أصبــح 
هــو عاجــزا عــن أن يحبهــا. أمــا لبــان فقــد قابــل ســخطه وتوبيخــه إيــاه بــأن قــدم لــه 
راحيــل ثانيــة فــي مقابــل خدمتــه لــه ســبع ســنين أخــرى. ولكــن األب رفــض أن تطلــق 
ليئــة، ألن ذلــك يجلــب العــار علــى العائلــة. وهكــذا صــار يعقــوب فــي مــأزق مؤلــم 
حــرج، وأخيــرا عــزم علــى اســتبقاء ليئــة والــزواج براحيــل، ولكــن حبــه لراحيــل كان هــو 
األعظــم طــوال حياتــه. علــى أن إيثــاره إياهــا أشــعل نــار الحســد والغيــرة، فتمرمــرت 

حياتــه بســبب التنافــس الــذي أثارتــه الزوجتــان األختــان.
بقــي يعقــوب فــي خدمــة لبــان فــي مــا بيــن النهريــن عشــرين ســنة، فــي خدمــة 
ذلــك الرجــل الــذي كان يســتخف بروابــط القرابــة، وكان منصبــا علــى إحــراز كل 
مــن  طلــب  فلقــد  الخاصــة،  لفائدتــه  القرابــة  تلــك  واســتغال  لنفســه  المنافــع 
يعقــوب أن يقــوم بخدمتــه أربــع عشــرة ســنة فــي مقابــل ابنتيــه، وفــي المــدة الباقيــة 
ــر لبــان أجــرة يعقــوب عشــر مــرات، ومــع ذلــك فقــد ظــل يعقــوب ُمِجــّدا وأمينــا  غيّ
بــكل  يصــف،  األخيــر  لقائهمــا  فــي  إلــى خالــه  الــذي وجهــه  فــي خدمتــه، فكامــه 
جــاء، كيــف كان يعقــوب يســهر بــا كلــل علــى مصالــح ســيده المغتصــب. قــال: 
َغَنِمــَك  َوكِبَــاَش  تُْســِقْط،  لَــْم  َوِعَنــازَُك  نَِعاُجــَك  َمَعــَك.  أَنَــا  َســَنًة  ِعْشــِريَن  » اآَلَن 
لَــْم آكُْل. فَِريَســًة لَــْم أُْحِضــْر إِلَيْــَك. أَنَــا كُْنــُت أَْخَســرَُها. ِمــْن يَــِدي كُْنــَت تَطْلُبَُهــا. 
اللَّيْــِل  َوِفــي  الَْحــرُّ  يَأْكُلُِنــي  النََّهــاِر  ِفــي  كُْنــُت  اللَّيْــِل.  َمْســُروقََة  أَْو  النََّهــاِر  َمْســُروقََة 

الَْجلِيــُد، َوطَــاَر نَْوِمــي ِمــْن َعيَْنــيَّ « )تكويــن 31: 40-38(.
نهــارا وليــا، إذ كانــت فــي خطــر  كان لزامــا علــى الراعــي أن يحــرس قطعانــه 
مــن اللصــوص وكذلــك مــن الوحــوش التــي كانــت كثيــرة وجريئــة، وكثيــرا مــا كانــت 
تفتــرس األغنــام التــي يهمــل أصحابهــا حراســتها. وفــي أمــر العنايــة بقطعــان لبــان 
عنهــا  مســؤول  كان  نفســه  هــو  ولكنــه  كثيــرون،  معاونــون  ليعقــوب  كان  الكثيــرة 
شخصيا. وفي بعض أشهر السنة كان مضطرا أن يازم القطعان بنفسه ليحرسها 
فــي فصــل الجفــاف مــن المــوت عطشــا، وفــي الشــهور الشــديدة البــرودة ليقيهــا مــن 
المــوت بالصقيــع الــذي كان يســقط ليــا. كان يعقــوب رئيــس الرعــاة وكان تحــت 
إمرتــه رعــاة مســاعدون، وإذا ضاعــت شــاة كان رئيــس الرعــاة يتحمــل الخســارة، 
بالقطيــع  الهتمــام  أمــر  إليهــم  أســند  الذيــن  المســؤولين  الخــدام  يحاســب  وكان 

حســابا دقيقــا عســيرا، إذا لــم توجــد الشــاة فــي حالــة حســنة.
كانــت حيــاة الراعــي حيــاة جــد وحــرص واهتمــام، وقــد اســتخدم كتبــة الكتــاب 
اإلنجيــل  بعــض حقائــق  فــي شــرح  الخائــق  تلــك  علــى  الراعــي  المقــدس شــفقة 
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الثمينــة. والمســيح فــي عاقتــه بشــعبه مشــبه بالراعــي، وبعــد الســقوط رأى غنمــه 
محكومــا عليهــا بالهــاك فــي طــرق الخطيــة المظلمــة، فلكــي يخلــص هــذه الخــراف 
َوأَْســتَرِدُّ   ، ــالَّ الضَّ » أَطْلُــُب  قائــاً:  أبيــه،  بيــت  فــي  والمجــد  الكرامــة  تــرك  الضالــة 
ِمــْن  تَُكــوُن  فَــاَ  َغَنِمــي  ـُص  فَأَُخلِـّ الَْجِريــَح...  َوأَْعِصــُب  الَْكِســيَر،  َوأَْجِبــُر  الَْمطْــُرود ، 
بَْعــُد َغِنيَمــًة... َولَ يَأْكُلُُهــْم َوْحــُش األَرِْض « )حزقيــال 34: 16-22، 28(. إن صوتــه 
 ، الَْحــرِّ ِمــَن  نََهــاًرا  لِلَْفــْيِء  ـٌة  إلــى الحظيــرة قائــاً لهــم: » ِمظَلّـَ يســمع وهــو يدعوهــم 
ــيِْل َوِمــَن الَْمطَــِر « )إشــعياء 4: 6(. إنــه ل يــكل مــن رعايتــه  َولَِملَْجــأٍ َولَِمْخبَــأٍ ِمــَن السَّ
لقطيعــه، فهــو يقــوي الضعيــف ويخفــف آلم المتألــم. وبذراعــه يجمــع الحمــان وفــي 
ــا الَْغِريــُب فَــاَ تَتْبَُعــُه بَــْل تَْهــرُُب ِمْنــُه، ألَنََّهــا لَ  حضنــه يحملهــا. إن خرافــه تحبــه، » أَمَّ

تَْعــرُِف َصــْوَت الُْغَربَــاِء « )يوحنــا 10: 5، 14-11(.
ـِذي ُهــَو  ــا الّـَ الِــُح يَبْــِذُل نَْفَســُه َعــِن الِْخــرَاِف. َوأَمَّ يقــول المســيح: » الرَّاِعــي الصَّ
ئـْـَب ُمْقِبــاً َويَتـْـرُُك الِْخــرَاَف  أَِجيــٌر، َولَيْــَس َراِعيًــا، الَّــِذي لَيَْســِت الِْخــرَاُف لـَـُه، فَيَــَرى الذِّ
ـُه أَِجيــٌر، َولَ يُبَالِــي  ُدَهــا. َواألَِجيــُر يَْهــرُُب ألَنّـَ ئْــُب الِْخــرَاَف َويُبَدِّ َويَْهــرُُب، فَيَْخطَــُف الذِّ

ِتــي تَْعرِفُِنــي «. ِتــي َوَخاصَّ الِــُح، َوأَْعــرُِف َخاصَّ ــا أَنَــا فَِإنِّــي الرَّاِعــي الصَّ ِبالِْخــرَاِف. أَمَّ
أمــر  الصغــار  الرعــاة  هــم  الذيــن  إلــى خدامــه  عهــد  الرعــاة،  رئيــس  والمســيح، 
رعايــة القطيــع، وهــو يأمرهــم بالهتمــام بخرافــه كمــا اهتــم هــو بهــا، وبــأن يحســوا 
بالمســؤولية المقدســة نحــو تلــك العهــدة التــي ائتمنهــم عليهــا، وقــد أصــدر إليهــم 
وينعشــوا  الضعيــف  ويقــودوا  قطيعــه  يرعــوا  وأن  أمنــاء،  يكونــوا  أن  المهيــب  أمــره 

المفترســة. الذئــاب  عنهــم شــر  ويبعــدوا  ويحرســوهم  الخائــر 
إلــى  الرعــاة  أنظــار  يوجــه  وهــو  خرافــه،  ليخلــص  حياتــه  المســيح  وضــع  لقــد 
َولَيْــَس  أَِجيــٌر،  ُهــَو  ـِذي  الّـَ ــا  » أَمَّ لهــم:  كمثــال  أُظهــرت هكــذا  التــي  المحبــة  هــذه 
حقيقيــا،  اهتمامــا  بالقطيــع  يهتــم  ل  فهــو  لَــُه «  الِْخــرَاُف  لَيَْســِت  ـِذي  الّـَ َراِعيًــا، 
ولكــن اهتمامــه منصــرف إلــى الربــح، فهــو يهتــم بنفســه فقــط، يفكــر فــي منفعتــه 
وقــت  وفــي  يديــه،  بيــن  التــي  األمانــة  فــي  والتفكيــر  الهتمــام  بــدل  الشــخصية 

القطيــع. تــاركا  يهــرب  الخطــر  أو  التهلكــة 
الَِّتــي  هللِا  َرِعيَّــَة  » اْرَعــْوا  قائــاً:  شــركاءه  الرعــاة  يوصــي  الرســول  بطــرس  إن 
َولَ  ِبَنَشــاٍط،  بَــْل  قَِبيــٍح  لِِربْــٍح  َولَ  ِبالْخِتيَــاِر،  بَــْل  اْضِطــرَاٍر  َعــِن  لَ  ـاًرا،  نُظّـَ بَيَْنُكــْم 
 )3  ،2  :5 بطــرس   1( لِلرَِّعيَّــِة «  أَْمِثلَــًة  َصائِِريــَن  بَــْل  األَنِْصبَــِة،  َعلَــى  يَُســوُد  كََمــْن 
أَقَاَمُكــُم  الَِّتــي  الرَِّعيَّــِة  َولَِجِميــعِ  ألَنُْفِســُكْم  اًِذا  » اِْحتَــِرُزوا  يقــول:  الرســول  وبولــس 
الــرُّوُح الُْقــُدُس ِفيَهــا أََســاِقَفًة، لِتَْرَعــْوا كَِنيَســَة هللِا الَِّتــي اقْتََناَهــا ِبَدِمــِه. ألَنِّــي أَْعلَــُم 
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الرَِّعيَّــِة « َعلَــى  تُْشــِفُق  ِذئَــاٌب َخاِطَفــٌة لَ  بَيَْنُكــْم  َســيَْدُخُل  ِذَهاِبــي  بَْعــَد  ـُه  أَنّـَ  هــَذا: 
 )أعمــال 20: 28، 29(.

والذيــن يعتبــرون أمــر الرعايــة واألحمــال التــي هــي مــن نصيــب الراعــي األميــن 
بَــْل  اْضِطــرَاٍر  َعــِن  » لَ  موبخــا:  الرســول  لهــم  يقــول  مقبــول  غيــر  عمــل  أنهــا  علــى 
ِبالْخِتيَاِر، َولَ لِِربٍْح قَِبيٍح بَْل ِبَنَشــاٍط « إن كل العبيد غير األمناء كهؤلء ســيعفيهم 
الراعــي األعظــم مــن خدمتــه بــكل ســرور. لقــد اقتنــى المســيح الكنيســة بدمــه، وعلــى 
كل راع أن يدرك أن الرعية التي يرعاها قد قدمت عنها ذبيحة عظيمة، وعليه أن 
يعتبر أن كل واحد من رعيته ل يمكن تقديره بثمن، وعليه أل يكل في بذل أقصى 
جهــوده لحفــظ الرعيــة كلهــا فــي حالــة صحيــة مزدهــرة. إن الخــادم الممتلــئ بــروح 
المســيح لبــد مــن أن يقتفــي آثــاره فــي إنــكاره لذاتــه، ويســتمر فــي عملــه بمــا  يــؤول 

إلــى خيــر العهــدة التــي بيــن يديــه، وســينجح القطيــع تحــت رعايتــه.
ول بــد مــن أن يدعــى الجميــع ليعطــوا حســابا دقيقــا عــن خدمتهــم، ول بــد مــن 
َغَنــُم  لَــِك،  أُْعِطــَي  ـِذي  الّـَ الَْقِطيــُع  » أَيْــَن  الســؤال:  هــذا  راع  الســيد كل  يســأل  أن 
َمْجــِدِك؟ « )إرميــا 13: 20( فمــن وجــد أمينــا ســينال أجــرا عظيمــا. يقــول الرســول. 
» َوَمتـَـى ظََهــَر رَئِيــُس الرَُّعــاِة تََنالـُـوَن إِكْلِيــَل الَْمْجــِد الَّــِذي لَ يَبْلـَـى « )1بطــرس 5: 4(.

بعــد أن تعــب يعقــوب مــن خدمــة لبــان فكــر فــي العــودة إلــى كنعــان فقــال 
لحميــه: » اْصرِفِْنــي ألَْذَهــَب إِلَــى َمَكانِــي َوإِلَــى أَرِْضــي. أَْعِطِنــي نَِســائِي َوأَْولَِدي 
الَِّذيــَن َخَدْمتُــَك ِبِهــْم فَأَْذَهــَب، ألَنَّــَك أَنْــَت تَْعلَــُم ِخْدَمِتــي الَِّتــي َخَدْمتُــَك « ولكــن 
ِبَســبَِبَك «  الــرَّبُّ  فَبَاَركَِنــي  تََفاَءلْــُت  » قَــْد  قائــاً:  البقــاء  فــي  عليــه  ألــح  لبــان 
قــد اتســعت بفضــل رعايــة  لقــد رأى أن ثروتــه  )تكويــن 30: 27-25، 30، 43(. 

واهتمامــه. صهــره 
فقــال يعقــوب: » َمــا كَاَن لـَـَك قَبْلِــي قَلِيــٌل فََقــِد اتََّســَع إِلـَـى كَِثيــٍر « ولكــن بمــرور 
الزمــن صــار لبــان يحســد يعقــوب الــذي أصــاب نجاحــا أعظــم منــه، فصــارت مواشــيه 
ا،  وقطعانــه أكثــر ممــا عنــد لبــان، والكتــاب يقــول عنــه: » فَاتََّســَع الرَُّجــُل كَِثيــرًا ِجــدًّ
وَكَاَن لَــُه َغَنــٌم كَِثيــٌر َوَجــَواٍر َوَعِبيــٌد َوِجَمــاٌل َوَحِميــٌر « وقــد تشــبه أولد لبــان بأبيهــم 
فحســدوا يعقــوب الــذي وصــل إلــى ســمعه خبــر كامهــم الخبيــث إذ قالــوا: » أََخــَذ 
ــَر يَْعُقــوُب َوْجــَه  ــا ألَِبيَنــا َصَنــَع كُلَّ هــَذا الَْمْجــِد. َونَظَ يَْعُقــوُب كُلَّ َمــا كَاَن ألَِبيَنــا، َوِممَّ

لَبَــاَن َوإَِذا ُهــَو لَيْــَس َمَعــُه كَأَْمــِس َوأَوََّل ِمــْن أَْمــِس « )انظــر تكويــن 31(.
لقــد كان يعقــوب يرغــب فــي الرحيــل عــن قريبــه الماكــر هــذا منــذ وقــت طويــل 
لــول خوفــه مــن ماقــاة عيســو، واآلن هــو يحــس أن الخطــر ســيأتيه مــن ناحيــة أولد 
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فــي  فكــروا  فربمــا  لهــم  ملــكاً  أنهــا  علــى  ثروتــه  إلــى  ينظــرون  كانــوا  إذ  الذيــن  لبــان 
اغتصابهــا منــه، كان فــي ارتبــاك وكــرب عظيميــن ولــم يكــن يعلــم إلــى أيــن يتجــه، 
ولكنــه إذ ذكــر وعــد هللا الرحيــم الــذي قدمــه لــه الــرب فــي بيــت إيــل وضــع قضيتــه 
أمــام الــرب وطلــب منــه اإلرشــاد، ففــي حلــم فــي الليــل أجيبــت صاتــه، إذ قــال لــه 

الــرب: » ارْجــْع إِلَــى أَرِْض آبَائِــَك َوإِلَــى َعِشــيرَتَِك، فَأَكُــوَن َمَعــَك «.
والمواشــي  القطعــان  فجمــع  لبــان،  غيــاب  فــي  للرحيــل  الفرصــة  واتتــه  وقــد 
بسرعة، وساروا بها إلى أرض كنعان، فسار يعقوب ومعه زوجاته وأولده وعبيده 
وعبــروا نهــر الفــرات وأســرعوا فــي ســيرهم نحــو جلعــاد علــى حــدود كنعــان. وبعــد 
ثاثــة أيــام علــم لبــان بهروبهــم، فأســرع ليلحــق بهــم، فأدركهــم فــي اليــوم الســابع بعــد 
رحيلهــم. كان فــي أشــد حــالت الغضــب، وقــد عــزم علــى إرغامهــم علــى العــودة، 
ولــم يكــن يشــك فــي قدرتــه علــى ذلــك، ألن رجالــه كانــوا أقــوى بكثيــر مــن يعقــوب 

وجماعتــه، فــكان أولئــك الهاربــون فــي خطــر عظيــم.
أمــا عــدم تنفيــذه غرضــه العدائــي فذلــك ألن هللا نفســه تدخــل فــي إنقــاذ عبــده 
يعقــوب وحمايتــه، قــال لبــان: » ِفــي قـُـْدرَِة يـَـِدي أَْن أَْصَنــَع ِبُكــْم َشــرًّا، َولِكــْن إِلــُه أَِبيُكــْم 
ـَم يَْعُقــوَب ِبَخيْــٍر أَْو َشــّر « ومعنــى ذلــك  كَلََّمِنــَي الْبَارَِحــَة قَائِــاً: اْحتَــِرْز ِمــْن أَْن تَُكلِـّ

أنــه لــن يرغمهــم علــى العــودة معــه، ولــن يلــح عليهــم فــي ذلــك بالتملــق أو اإلغــراء.
إن لبــان كان قــد احتفــظ لنفســه بمهــر ابنتيــه، وكان دائمــا يعامــل يعقــوب بــكل 
دهــاء وفظاظــة، أمــا اآلن فهــو يعمــد إلــى الريــاء الــذي تميــز بــه، فوبــخ يعقــوب ألنــه 
هــرب خفيــة، األمــر الــذي لــم يتــرك لــه فرصــة ألن يولــم لهــم وليمــة الــوداع أو حتــى 

ليــودع ابنتيــه وأولدهمــا.
وكان يعقــوب صريحــاً فــي جوابــه لــه إذ بســط لــه سياســته التــي تجلــت فيهــا 
األنانيــة والطمــع، فاستشــهد بــه ليعتــرف بأمانــة صهــره واســتقامته فقــال: » لَــْولَ أَنَّ 
إِلــَه أَِبــي إِلــَه إِبْرَاِهيــَم َوَهيْبَــَة إِْســَحاَق كَاَن َمِعــي، لَُكْنــَت اآلَن قَــْد َصرَفْتَِنــي فَارًِغــا. 

ِتي َوتََعــَب يَــَديَّ قَــْد نَظَــَر هللُا، فََوبََّخــَك الْبَارَِحــَة «. َمَشــقَّ
ولــم يســتطع لبــان أن ينكــر تلــك الحقائــق التــي كشــفت، وهــا هــو اآلن يقتــرح أن 
يعقــد مــع يعقــوب معاهــدة ســام، فقبــل يعقــوب القتــراح، وأقامــوا عامــود حجــارة 
عامــة لذلــك العهــد، وقــد دعــا لبــان اســم ذلــك العمــود » الِْمْصَفــاَة « أي » بــرج 
الرقابــة « قائــاً: » لِيُرَاِقــِب الــرَّبُّ بَيِْنــي َوبَيَْنــَك ِحيَنَمــا نَتـَـَواَرى بَْعُضَنــا َعــْن بَْعــٍض «.

» َوقَــاَل لَبَــاُن لِيَْعُقــوَب: »ُهــَوَذا هــِذِه الرُّْجَمــُة، َوُهــَوَذا الَْعُمــوُد الَّــِذي َوَضْعــُت 
بَيِْنــي َوبَيَْنــَك. َشــاِهَدٌة هــِذِه الرُّْجَمــُة َوَشــاِهٌد الَْعُمــوُد أَنِـّـي لَ أَتََجــاَوُز هــِذِه الرُّْجَمــَة 
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. إِلــُه إِبْرَاِهيــَم وَآلَِهــُة  ــرِّ ــيَّ لِلشَّ ــَك، َوأَنَّــَك لَ تَتََجــاَوُز هــِذِه الرُّْجَمــَة َوهــَذا الَْعُمــوَد إِلَ إِلَيْ
إِْســَحاَق «.  أَِبيــِه  ِبَهيْبَــِة  يَْعُقــوُب  َوَحلَــَف  بَيَْنَنــا«.  يَْقُضــوَن  أَِبيِهَمــا،  آلَِهــُة  نَاُحــوَر، 
ولتثبيــت العهــد أولمــوا وليمــة، وقــد قضــوا الليلــة فــي أحاديــث وديــة ومســامرات 
وديــة، وفــي فجــر اليــوم التالــي رحــل لبــان وجماعتــه، وبهــذا النفصــال انتهــى كل أثــر 

للعاقــة بيــن أولد إبراهيــم والســاكنين فــي عبــر النهــر.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 32 إلى 33 (.

مــع أن يعقــوب كان قــد تــرك فــدان آرام إطاعــة ألمــر هللا فقــد ســار فــي الطريــق 
الــذي كان قــد ســلكه منــذ عشــرين عامــا، والشــكوك والمخــاوف تســاوره مــن كل 
جانب. إن خطيته التي ارتكبها بخداعه ألبيه كانت ماثلة أمام عينيه على الدوام، 
وأدرك أن اغترابــه الطويــل كان هــو النتيجــة المباشــرة لتلــك الخطيــة، فجعــل يفكــر 
المشــتكي جعــل ســفرته  تبكيــت ضميــره  أن  وليــا، حتــى  نهــارا  األمــور  هــذه  فــي 
حزينــة جــداً. وعندمــا ظهــرت أمامــه تــال وطنــه مــن بعيــد تأثــر قلــب ذلــك القديــس 
الشــيخ تأثــرا عميقــا، وظهــر أمامــه الماضــي واضحــا، وصحــب ذكــرى خطيتــه تفكيــره 

فــي فضــل الــرب عليــه ووعــوده إيــاه بالمعونــة واإلرشــاد.
التوجــس  مــن  كثيــرا  عيســو  فــي  تفكيــره  أثــار  نهايتهــا  مــن  رحلتــه  قاربــت  وإذ 
المضطــرب فــي نفســه، فبعــد هــروب يعقــوب اعتبــر عيســو نفســه الــوارث الوحيــد 
ألمــاك أبيــه، ولهــذا فــإن أخبــار عــودة يعقــوب أثــارت فــي نفســه الخــوف مــن أنــه آٍت 
ليأخــذ نصيبــه مــن الميــراث، وفــي تلــك اآلونــة كان عيســو قــادرا أن يوقــع بيعقــوب 
أضرارا جســيمة لو أراد، وكان يمكنه أن يعمد إلى العنف، وهو في ذلك لن يكون 
مدفوعــا فقــط بدافــع الثــأر لنفســه، بــل أيضــا لكــي يســتحوذ، وهــو مطمئــن، علــى 

الثــروة التــي ظــل يعتبرهــا ملكــه الخاص أمــداً طويــاً.
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ومــرة أخــرى أعطــى الــرب يعقــوب دليــا علــى رعايتــه اإللهيــة، فــإذ كان يتجــه 
نحــو الجنــوب فــي ســفره مــن جبــل جلعــاد بــدا كأن جيشــين مــن مائكــة الســماء 
يعســكران حولــه مــن خلــف ومــن قــدام ويســيران مــع تلــك الجماعــة التــي كان هــو 
علــى رأســها، للحمايــة والحراســة، وذكــر يعقــوب الرؤيــا التــي كان قــد رآهــا فــي بيــت 
إيــل منــد ســنين طويلــة فزايلتــه بعــض الهمــوم التــي أثقلــت قلبــه حيــن ظهــر أمامــه 
ذلــك البرهــان وهــو أن المائكــة الســماويين الذيــن أتــوه بالرجــاء والشــجاعة عنــد 
هروبــه مــن كنعــان ســيكونون حراســا لــه فــي عودتــه، فقــال: » هــَذا َجيْــُش هللِا!. 

فََدَعــا اْســَم ذلِــَك الَْمــَكاِن ›َمَحَناِيــَم‹ « )انظــر تكويــن 32(.
ومــع ذلــك فقــد أحــس يعقــوب بــأن عليــه أن يفعــل شــيئا لكــي يحصــل علــى 
الســامة والطمأنينــة، ولذلــك أرســل رســا إلــى أخيه للمصالحــة، ولقنهــم الكلمــات 
التــي كان عليهــم أن يخاطبــوا بهــا عيســو بــا زيــادة ول نقصــان. لقــد قــال الــرب قبــل 
ولدتهمــا أن الكبيــر ســيخدم الصغيــر، فحتــى ل تكــون ذكــرى هــذه النبــوة ســببا فــي 
المــرارة علّــم يعقــوب عبيــده أن يقولــوا إنهــم مرســلون إلــى » َســيِِّدي ِعيُســَو « حيــن 
يمثلــون أمامــه، وحيــن يشــيرون إلــى ســيدهم يجــب أن يقولــوا أنهــم قادمــون مــن 
ــُدَك يَْعُقــوُب « وأن يحاولــوا أن ينزعــوا مــن قلبــه الخــوف مــن أن يعقــوب  قبــل » َعبْ
عائــد كجــوال معــدم ليطلــب نصيبــه مــن ميــراث أبيــه، وقــد حــرص علــى أن يقــول فــي 
رســالته: » َوقَــْد َصــاَر لـِـي بََقــٌر َوَحِميــٌر َوَغَنــٌم َوَعِبيــٌد َوإَِمــاٌء. َوأَرَْســلُْت ألُْخِبــَر َســيِِّدي 

لَِكــْي أَِجــَد نِْعَمــًة ِفــي َعيَْنيْــَك «.
غيــر أن الرســل رجعــوا إلــى يعقــوب قائليــن إن عيســو قــادم إليــك وأربــع مئــة 
رجــل معــه، ولــم يتلــق يعقــوب ردا علــى رســالة المحبــة التــي بعــث بهــا إليــه، فتأكــد 
ا  لديــه أن عيســو قــادم ليثــأر منــه، فامتــألت المحلــة رعبــا، » فََخــاَف يَْعُقــوُب ِجــدًّ
مــن  أنــه كان خائفــا  العــودة، كمــا  فــي اســتطاعته  يكــن  لــم  إنــه  األَْمــُر «  ِبــِه  َوَضــاَق 
التقــدم فــي ســيره، ورجالــه العــزّل الذيــن لــم تكــن لديهــم وســيلة للدفــاع لــم يكونــوا 
مســتعدين لمواجهــة هجــوم معــاد، ولذلــك قســمهم يعقــوب إلــى جيشــين، حتــى 
الباقــي فرصــة  الجيــش  لــدى  تكــون  الواحــد وضربــه  الجيــش  إلــى  إذا جــاء عيســو 
للهــروب، ثــم أرســل مــن قطعانــه الكثيــرة هدايــا ســخية إلــى عيســو مصحوبــة برســالة 
ود، لقــد بــذل أقصــى جهــده للتكفيــر عــن ظلمــه ألخيــه، وليبعــد الخطــر الــذي كان 
يتهددهــم، وفــي تذلــل وتوبــة صلــى طالبــا حمايــة الســماء قائــاً: وأنــت قلــت لــي: 
» ارْجــْع إِلـَـى أَرِْضــَك َوإِلـَـى َعِشــيرَتَِك فَأُْحِســَن إِلَيْــَك. َصِغيــٌر أَنـَـا َعــْن َجِميــعِ أَلْطَاِفــَك 
، َواآلَن  َوَجِميــعِ األََمانـَـِة الَِّتــي َصَنْعــَت إِلـَـى َعبْــِدَك. فَِإنِّــي ِبَعَصــاَي َعبَــرُْت هــَذا األُرُْدنَّ
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ِنــي ِمــْن يَــِد أَِخــي، ِمــْن يَــِد ِعيُســَو، ألَنِّــي َخائِــٌف ِمْنــُه أَْن يَأْتِــَي  قَــْد ِصــرُْت َجيَْشــيِْن. نَجِّ
َويَْضِربَِنــي األُمَّ َمــَع الْبَِنيــَن «.

كانــوا قــد وصلــوا إلــى نهــر يبــوق وإذ أقبــل الليــل عبّــر يعقــوب عائلتــه مخاضــة 
النهــر، أمــا هــو فتخلــف وحــده، إذ عــزم علــى أن يقضــي ليلتــه فــي الصــاة منفــردا 
مــع هللا، فقــد يليــن هللا قلــب عيســو، وكان يعقــوب قــد وضــع فــي هللا كل رجائــه.

للصــوص  ومكمنــا  للوحــوش  ومــأوى  مقفــرة  جبليــة  البقعــة  تلــك  كانــت 
والســفاحين، فإذ كان يعقوب وحيدا وأعزل ســجد إلى األرض في غم شــديد، كان 
الوقــت منتصــف الليــل، وكل الذيــن كانــوا ســبب تعلقــه بالحيــاة كانــوا علــى مســافة 
منــه، معرضيــن لخطــر المــوت، وأقســى جرعــة فــي كأس أحزانــه هــو الفكــر بــأن خطيتــه 
هــي التــي عرضــت أولده األبريــاء للخطــر، فبصرخــات حــارة ودمــوع قــدم صاتــه هلل، 
وفجــأة وضعــت عليــه يــد قويــة، فظــن أن عــدوا يحــاول اغتيالــه فحــاول اإلفــات مــن 
قبضــة مهاجمــه، وفــي الظــام تصــارع ذانــك الرجــان، وكل منهمــا يريــد أن يكــون هــو 
الغالــب، لــم تســمع كلمــة، ولكــن يعقــوب اســتجمع كل قوتــه ولــم تضعــف محاولتــه 
لحظــة واحــدة، وإذ كان يصــارع دفاعــا عــن نفســه ضايقــه شــعوره بذنبــه، واصطفــت 
خطايــاه أمامــه لتباعــد بينــه وبيــن هللا، ولكنــه فــي حاجتــه القصــوى ومحنتــه الرهيبــة 
ذكــر مواعيــد هللا، فبــكل قلبــه توســل إلــى هللا فــي طلــب الرحمــة، وقــد ظــل الصــراع 
ناشــبا بينهمــا إلــى قــرب الفجــر، وإذا بذلــك الغريــب يضــع أصبعــه علــى حــق فخــذ 
يعقــوب فينخلــع فــي الحــال، وهنــا ميــز يعقــوب ذاتيــة خصمــه، وعلــم أنــه كان فــي 
صــراع مــع رســول ســماوي، وهــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه لــم ينتصــر بقوتــه الجبــارة، 
لقد كان هو المسيح » ماك العهد « الذي أعلن نفسه ليعقوب، وقد صار ذلك 
القديــس عاجــزا، وأحــس بــآلم مبرحــة، ومــع ذلــك لــم يــرد أن يفلــت مصارعــه منــه، 
وإذ كان غارقــا فــي دمــوع التوبــة والنســحاق تعلــق بالمــاك، » بََكــى َواْســتَرَْحَمُه « 
)هوشــع 12: 4( طالبــا بركــة، فــا بــد أن يتأكــد مــن أن خطايــاه قــد غفــرت. لــم تكــن 
آلمــه الجســدية كافيــة لتحويلــه عــن غرضــه، بــل قــوي عزمــه، وظــل إيمانــه حــارا ومثابــرا 
إلــى النهايــة، حــاول المــاك اإلفــات منــه قائــاً لــه: » أَطْلِْقِنــي، ألَنَّــُه قـَـْد طَلـَـَع الَْفْجُر « 
ولكن يعقوب أجابه قائاً: » لَ أُطْلُِقَك إِْن لَْم تُبَارِكِْني « لو كانت هذه ثقة متفاخرة 
جريئــة لــكان يعقــوب قــد هلــك فــي الحــال، ولكنهــا كانــت ثقــة اليقيــن المعترف بعدم 

اســتحقاقه، ومــع ذلــك يثــق بأمانــة هللا، حافــظ العهــد!
إن يعقــوب » َجاَهــَد َمــَع الَْمــاَِك َوَغلَــَب « فبالتذلــل والتوبــة وتســليم النفــس 
غلــب هــذا اإلنســان الخاطــئ الضعيــف فــي جهــاده مــع ملــك الســماء لقــد تمســك 
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بــكل قبضتــه المرتعشــة بمواعيــد هللا، ولذلــك لــم تســتطع المحبــة غيــر المحــدودة 
أن تحــول أذنيهــا عــن ســماع توســات ذلــك الخاطــئ.

إن خطــأ يعقــوب الــذي قــاده إلــى ارتــكاب الخطيــة فــي حصولــه علــى البكوريــة عــن 
طريــق الخــداع ظهــر واضحــا أمامــه. فــي ذلــك الحيــن لــم يصــدق مواعيــد هللا، ولكنــه 
حــاول بمســاعيه أن يحقــق لنفســه مــا كان هللا يريــد أن يتممــه لــه فــي وقتــه وبطريقتــه 
الخاصــة. وبرهانــا علــى أن خطيتــه قــد غفــرت تغيــر الســم الــذي كان يذكــره بخطيتــه 
إلــى اســم يذكــره بنصرتــه، إذ قــال لــه المــاك: » لَ يُْدَعــى اْســُمَك ِفــي َمــا بَْعــُد يَْعُقــوَب 

بـَـْل إِْســرَائِيَل، ألَنَّــَك َجاَهــْدَت َمــَع هللِا َوالنَّــاِس َوقـَـَدرَْت « » تكويــن 32: 28(.
خطيتــه  لــه  غفــرت  لقــد  إليهــا،  يتــوق  كان  التــي  البركــة  يعقــوب  نــال  قــد  هــا 
والندامــة  الرتبــاك  كان  بســام.  حياتــه  مــن  األزمــة  ومــرت  ومخــادع،  كمتعقــب 
يمرمــران حياتــه قبــا، أمــا اآلن فقــد تبــدل كل شــيء، وحصــل علــى ســام المصالحــة 
الحلــوة مــع هللا، ولــم يعــد يخشــى اآلن مــن لقائــه مــع أخيــه، فــاهلل الــذي غفــر لــه 

تــذهلل وتوبتــه. يمكنــه أن يحــرك قلــب أخيــه عيســو أيضــا ليقبــل 
وفيما كان يعقوب مشتبكا في الصراع مع الماك أرسل رسول سماوي آخر إلى 
عيسو، فرأى عيسو يعقوب أخاه في حلم متغربا عن بيت أبيه عشرين سنة وشاهد 
حزنه حين وجد أن أمه قد ماتت. ورأى جيوش هللا تعســكر من حوله، وقص عيســو 
هذا الحلم على جنوده، وأوصاهم أل يوقعوا على يعقوب أي أذى ألن إله أبيه معه.

أخيــرا اقتــرب الفريقــان مــن بعضهمــا، وســيد البريــة علــى رأس رجالــه، ويعقــوب 
مــع زوجتيــه وأولده يواكبهــم الرعــاة والجــواري، ويتبــع هــؤلء صــف طويــل مــن الغنــم 
والبقــر، فَاتَّــَكأَ القديــس علــى عصــاه وتقــدم ليقابــل فرقــة الجنــود، كان شــاحب الوجــه 
وواهن القوى من أثر الصراع الذي وقع منذ عهد قريب، فســار متمها وهو يحس 

بــآلم ويعــرج عنــد كل خطــوة، إل أن نــور الفــرح والســام كان يشــع مــن وجهــه.
عندما رأى عيسو ذلك الرجل األعرج المتألم » َركََض... لِلَِقائِِه َوَعانََقُه َوَوقََع 
َعلـَـى ُعُنِقــِه َوقَبَّلـَـُه، َوبََكيَــا « )تكويــن 33: 4(. فأمــام هــذا المنظــر تأثــرت حتــى قلــوب 
رجــال عيســو القســاة، ومــع أنــه كان قــد قــص عليهــم حلمــه إل أنهــم لــم يســتطيعوا 
تعليــل ذلــك التغييــر الــذي طــرأ علــى زعيمهــم، ومــع أنهــم شــاهدوا ضعــف يعقــوب 

وعجــزه فإنهــم لــم يكونــوا يدركــون أن ضعفــه هــذا صــار لــه قــوة.
فــي ليلــة الضيــق تلــك التــي قضاهــا يعقــوب عنــد يبــوق حيــن رأى كأن الهــاك 
قريــب منــه جــدا تعلــم يعقــوب أن معونــة اإلنســان باطلــة، وأن الثقــة بالقــوة البشــرية 
هــي ثقــة ل أســاس لهــا، ورأى أن المعونــة ل بــد أن تأتيــه مــن ذاك الــذي أخطــأ هــو 
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فــي حقــه خطــأ شــنيعا، وإذ أحــس بعجــزه وعــدم اســتحقاقه توســل إلــى هللا فــي 
طلــب الرحمــة التــي وعــد أن يمنحهــا للخطــاة التائبيــن، فذلــك الوعــد أكــد لــه أن هللا 
ســيغفر لــه ويقبلــه، إن زوال الســماء واألرض أيســر مــن أن تســقط كلمــة هللا، وهــذا 

مــا ســنده فــي ذلــك الصــراع الهائــل.
إن اختبــار يعقــوب فــي ليلــة الصــراع واآللم تلــك يصــور لنــا تلــك التجربــة التــي 
ســيجوز فيهــا شــعب هللا قبيــل مجــيء المســيح ثانيــة، قــال النبــي إرميــا بعــد مــا رأى 
رؤيــا مقدســة خاصــة بأيامنــا هــذه: » َصــْوَت ارْتَِعــاٍد َســِمْعَنا. َخــْوٌف َولَ َســاٌَم... 
تََحــوََّل كُلُّ َوْجــٍه إِلَــى ُصْفــرٍَة؟ آِه! ألَنَّ ذلِــَك الْيَــْوَم َعِظيــٌم َولَيْــَس ِمثْلُــُه. َوُهــَو َوقْــُت 

ِضيــق َعلَــى يَْعُقــوَب، َولِكنَّــُه َســيَُخلَُّص ِمْنــُه « » إرميــا 30: 7-5(.
حيــن يكــف المســيح عــن القيــام بعملــه كشــفيع ووســيط عــن اإلنســان، حينئــذ 
تبــدأ أيــام الضيــق هــذه، ويحكــم فــي قضيــة كل نفــس، ولــن يكــون هنالــك دم كفــاري 
ليطهر من الخطية، وإذ يترك المسيح مركزه شفيعا عن اإلنسان أمام هللا، حينئذ 
ــْس بَْعــُد.  يصــدر اإلعــان الخطيــر: » َمــْن يَظْلِــْم فَلْيَظْلِــْم بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو نَِجــٌس فَلْيَتََنجَّ
ْس بَْعــُد « )رؤيــا 22: 11(.  ٌس فَلْيَتََقــدَّ ْر بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو ُمَقــدَّ َوَمــْن ُهــَو بَــارٌّ فَلْيَتَبَــرَّ
عندئــذ يؤخــذ مــن األرض روح هللا الــذي يحجــز، وكمــا هــدد عيســو الغاضــب أخــاه 
الطالبيــن  األشــرار  مــن  فــي خطــر  بالمــوت فكذلــك ســيكون شــعب هللا  يعقــوب 
هاكهــم، وكمــا صــارع ذلــك القديــس ليلــة كاملــة فــي الصــاة للنجــاة مــن يــد عيســو 
فكذلــك ســيصرخ األبــرار إلــى هللا ليــا ونهــارا للنجــاة مــن األعــداء المحيطيــن بهــم.

لنفســه  مدعيــا  هللا  مائكــة  أمــام  يعقــوب  علــى  اشــتكى  قــد  الشــيطان  كان 
الحــق فــي إهاكــه بســبب خطيتــه، وقــد أثــار عليــه عيســو حتــى يقــوم لمحاربتــه، 
وطيلــة تلــك الليلــة التــي قضاهــا يعقــوب فــي الصــراع حــاول الشــيطان أن يقحــم 
علــى نفســه شــعورا بجرمــه، ليثبــط عزيمتــه ويرخــي يديــه حتــى ل يتمســك بــاهلل، 
فلمــا تمســك يعقــوب بالمــاك وهــو فــي حالــة الضيــق والحــزن متوســا إليــه بدمــوع 
ثــم يحــاول اإلفــات منــه،  إيمانــه،  لكــي يختبــر  إذا برســول الســماء يذكــره بخطيتــه 
ولكــن يعقــوب أبــى أن يعــود خائبــا، لقــد تعلــم أن هللا رحيــم فألقــى بنفســه علــى 
رحمتــه، فلقــد أشــار إلــى توبتــه الماضيــة عــن خطيتــه وتوســل فــي طالــب النجــاة، 
وإذ عــاد بالذكــرى إلــى حياتــه الماضيــة كاد ذلــك يســوقه إلــى اليــأس، ولكنــه أمســك 

بالمــاك، وبصرخاتــه الحــارة مــن نفســه المعذبــة ألــح فــي طلبــه حتــى انتصــر.
هكــذا ســيكون اختبــار شــعب هللا فــي صراعهــم اآلخــر مــع قــوات الشــر، إذ 
وســيحاول  تخليصهــم،  علــى  بقدرتــه  وثقتهــم  ومثابرتهــم  إيمانهــم  هللا  ســيمتحن 
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الشــيطان أن يخيفهــم بالفكــرة أنهــم صــاروا فــي حالــة ميــؤوس منهــا، وأن خطاياهــم 
وإذ  بتقصيراتهــم،  عميــق  شــعور  عندهــم  وســيكون  تغفــر،  أن  مــن  وأثقــل  أكثــر 
الرحمــة  عظمــة  يذكــرون  إذ  ولكنهــم  آمالهــم،  تتاشــى  حياتهــم  تاريــخ  يراجعــون 
اإللهيــة وأنهــم مخلصــون فــي توبتهــم فسيتوســلون طالبيــن إنجــاز وعــده المقــدم فــي 
المســيح للخطــاة العاجزيــن التائبيــن، إن إيمانهــم لــن يضعــف لكونهــم لــم يحصلــوا 
علــى إجابــة ســريعة لصلواتهــم، بــل سيتمســكون بقــدرة هللا كمــا أمســك يعقــوب 

تُبَارِكِْنــي «. لَــْم  إِْن  أُطْلُِقــَك  بالمــاك، ولســان حالهــم يقــول: » لَ 
لــو لــم يكــن يعقــوب قــد تــاب حقــا عــن خطيتــه إذ حصــل علــى البكوريــة بالخــداع 
لمــا ســمع هللا صاتــه ول حفــظ برحمتــه حياتــه، وهكــذا فــي وقــت الضيــق إذا لــم 
يعتــرف شــعب هللا بخطاياهــم التــي تظهــر أمامهــم حيــن يكتنفهــم الخــوف والعــذاب 
فــا بــد مــن أن تغمرهــم المتاعــب ويقضــي اليــأس علــى إيمانهــم، ولــن تكــون عندهــم 
ثقــة بــأن يتوســلوا إلــى هللا فــي طلــب النجــاة، ولكــن متــى أحســوا بعــدم اســتحقاقهم 
قــد  ســتكون  خطاياهــم  فــكل  بهــا،  ليعترفــوا  مســتترة  أخطــاء  هنالــك  تكــون  فلــن 

محيــت بــدم المســيح المكفــر، ولــن يســتطيعوا أن يذكروهــا.
إن الشــيطان يحــاول أن يقنــع النــاس بــأن هللا ســيغض النظــر عــن خيانتهــم فــي 
شــؤون الحيــاة الصغيــرة، ولكــن هللا يرينــا فــي معاماتــه ليعقــوب أنــه ل يمكــن أن 
يبيح الشــر أو يســكت عنه، فكل من يلتمســون األعذار لخطاياهم أو التســتر عليها 
ويتركونهــا مســجلة عليهــم فــي أســفار الســماء دون اعتــراف أو غفــران فســيغلبهم 
الشــيطان، وبقــدر مــا يســمو إقرارهــم العلنــي ومراكزهــم بقــدر مــا يكــون مســلكهم 

محزنــا ومغيظــا هلل وبقــدر مــا يكــون انتصــار العــدو عليهــم عظيمــا ومؤكــدا.
ومع ذلك فإن تاريخ يعقوب يؤكد لنا أن هللا لن يرذل الذين خدعتهم الخطية، 
ومــن ثــم رجعــوا إلــى هللا بتوبــة صادقــة. إن يعقــوب بتســليمه نفســه هلل وبإيمانــه 
الواثــق بــه فــاز بمــا فشــل فــي الحصــول عليــه بالمحاربــة بقوتــه الذاتيــة، وهكــذا علــم 
يشــتهيها،  التــي  البركــة  منحــه  تســتطيعان  وحدهمــا  ونعمتــه  قوتــه  أن  عبــده  هللا 
وكذلــك هــي الحــال مــع مــن يعيشــون فــي األيــام األخيــرة، فــإذ تكتنفهــم المخاطــر 
ويقبــض اليــأس علــى أرواحهــم ينبغــي لهــم أن يتكلــوا بالتمــام علــى اســتحقاقات 
الكفــارة، إننــا لــن نســتطيع عمــل شــيء بأنفســنا، ففــي كل عجزنــا وعــدم اســتحقاقنا 
علينــا أن نعتمــد علــى اســتحقاقات المخلــص المصلــوب والمقــام، ولــن يهلــك أحــد 
يفعــل هــذا. إن القائمــة الطويلــة الســوداء المســجل فيهــا كل أخطائنــا وتقصيراتنــا 
هــي أمــام عينــي هللا غيــر المحــدود. هــذا الســجل كامــل، ولــم تنــس خطيــة واحــدة، 
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ولكــن ذاك الــذي ســمع صــراخ عبــده فــي القديــم سيســمع صــاة اإليمــان ويغفــر 
خطايانــا وتعدياتنــا. لقــد وعــد وســيفي بمــا وعــد.

واختبــاره  عليــه،  العــزم  عقــد  مــا  علــى  مثابــرا  كان  ألنــه  يعقــوب  غلــب  لقــد 
يشــهد لقــوة الصــاة اللجوجــة. وعلينــا اآلن أن نتعلــم هــذا الــدرس درس الصــاة 
الغالبــة صــاة اإليمــان الــذي ل يتراجــع، إن أعظــم النتصــارات التــي تحرزهــا كنيســة 
المســيح أو أي فرد مســيحي ليســت هي التي تنال بالمواهب أو الثقافة أو الثروة 
فــي محضــر هللا حيــن يمســك  تنــال  التــي  النتصــارات  النــاس، ولكنهــا  أو رضــى 

باإليمــان الغيــور المتألــم بــذراع هللا القديــر.
أمــا أولئــك الذيــن ل يرغبــون فــي تــرك كل خطيــة أو طلــب بركــة هللا بــكل غيــرة 
ويثابــرون  يعقــوب  فعــل  كمــا  بوعــد هللا  يتمســكون  مــن  كل  وأمــا  ينالوهــا،  فلــن 
ُمْختَاِريــِه،  يُْنِصــُف هللُا  نجــح، » أَفَــاَ  فــي غيــرة كمــا فعــل هــو فســينجحون كمــا 
يُْنِصُفُهــْم  ـُه  إِنّـَ لَُكــْم:  أَقُــوُل  َعلَيِْهــْم؟  ُمتََمهِّــٌل  َوُهــَو  َولَيْــاً،  نََهــاًرا  إِلَيْــِه  ارِِخيــَن  الصَّ

.)8  ،7  :18 »لوقــا  َســِريًعا! « 
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19
الرجوع إلى كنعان

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 34؛ 35؛ 37 (.

أَرِْض  ِفــي  الَِّتــي  َشــِكيَم  َمِديَنــِة  إِلَــى  َســالًِما  يَْعُقــوُب  » أَتَــى  األردن  عبــور  بعــد 
كَْنَعــاَن « )تكويــن 33: 18-20( وهكــذا أجيبــت صــاة ذلــك الشــيخ التــي قدمهــا 
فــي بيــت إيــل طالبــا مــن هللا أن يرجعــه بســام إلــى أرضــه، وقــد ظــل زمنــا ســاكنا فــي 
وادي شكيم. في هذا المكان وقبل ذلك بأكثر من مئة سنة نصب إبراهيم خيامه 
أول مــرة، وأقــام أول مذبــح فــي أرض الموعــد. وفــي هــذا المــكان » ابْتَــاَع يعقــوب 
ِقطَْعــَة الَْحْقــِل الَِّتــي نََصــَب ِفيَهــا َخيَْمتـَـُه ِمــْن يـَـِد بَِنــي َحُمــوَر أَِبــي َشــِكيَم ِبِمئـَـِة قَِســيطٍَة. 
يــَل إِلــَه إِْســرَائِيَل‹ « )هللا إلــه إســرائيل(، وكمــا فعــل  َوأَقَــاَم ُهَنــاَك َمْذبًَحــا َوَدَعــاُه ›إِ
إبراهيــم مــن قبــل كذلــك فعــل يعقــوب إذ أقــام إلــى جــوار خيمتــه مذبحــا للــرب، 
ودعــا أفــراد عائلتــه لتقديــم ذبيحــة الصبــاح وذبيحــة المســاء، وفــي هــذا المــكان حفــر 
البئــر التــي أتــى إليهــا بعــد ذلــك بســبعة عشــر قرنــا ابــن يعقــوب ومخلصــه، والتــي 
جلــس عليهــا ليســتريح مــن حــر الظهيــرة، وأخبــر ســامعيه المندهشــين عــن ينبــوع 

ــٍة « )يوحنــا 4: 14(. ــاٍة أَبَِديَّ ــُع إِلَــى َحيَ المــاء الــذي » يَْنبَ
إن فتــرة إقامــة يعقــوب وبنيــه فــي شــكيم قــد انتهــت بعمــل قــاس صــارم مــن 
العــار  بهــا  حــل  الوحيــدة  يعقــوب  ابنــة  أن  ذلــك  الدمــاء،  وســفك  الظلــم  أعمــال 
والحــزن، فتــورط اثنــان مــن إخوتهــا فــي ارتــكاب جريمــة قتــل، فخربــت مدينــة برمتهــا، 
انتقامــا لعمــل محــرم ارتكبــه مــع تلــك الفتــاة شــاب طائــش، والبــداءة التــي أدت إلــى 
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تلــك النتائــج المرعبــة كانــت نتيجــة عمــل ابنــة يعقــوب التــي » َخرََجــْت... لِتَْنظُــَر 
بََنــاِت األَرِْض « )انظــر تكويــن 34( وهكــذا زجــت بنفســها بيــن العشــراء األشــرار، 
فالــذي يطلــب الســرور بيــن مــن ل يخافــون هللا يضــع نفســه فــي أرض الشــيطان، 

ويعــرض نفســه لتجاربــه.
إن قســوة شــمعون ولوي وغدرهمــا لــم يكونــا بــدون مبــرر أو بــدون عمــل مثيــر، 
ولكنهمــا فــي معاملتهمــا ألهــل شــكيم ارتكبــا خطيــة فظيعــة، وكانــا بــكل حــرص قــد 
أخفيــا عــن أبيهمــا يعقــوب مقاصدهمــا، فمألتــه أخبــار انتقامهمــا رعبــا. وإذ كان 
رْتَُمانِــي ِبتَْكِريِهُكَمــا  منســحق القلــب بســبب غــدر ابنيــه وظلمهمــا قــال لهمــا » كَدَّ
يَّــاَي ِعْنــَد ُســكَّاِن األَرِْض... َوأَنـَـا نََفــٌر قَلِيــٌل. فَيَْجتَِمُعــوَن َعلـَـيَّ َويَْضِربُونَِنــي، فَأَِبيــُد أَنـَـا  إِ
َوبَيِْتــي « ولكــن الحــزن والشــمئزاز اللذيــن بهمــا وصــف تلــك الفعلــة الداميــة يظهــران 
فــي كامــه الــذي نطــق بــه بعــد ذلــك بحوالــي خمســين ســنة وهــو مضطجــع علــى 
ســرير المــوت فــي مصــر إذ قــال: » ِشــْمُعوُن َولَِوي إخــواِن، آلَُت ظُلْــٍم ُســيُوفُُهَما. 
ِفــي َمْجلِِســِهَما لَ تَْدُخــُل نَْفِســي. ِبَمْجَمِعِهَمــا لَ تَتَِّحــُد كَرَاَمِتــي... َملُْعــوٌن َغَضبُُهَمــا 

ـُه قَــاٍس « )تكويــن 49: 7-5(. ـُه َشــِديٌد، َوَســَخطُُهَما فَِإنّـَ فَِإنّـَ
أحــس يعقــوب بــأن هنالــك مــا يدعــو إلــى التذلــل العميــق إذ قــد تجلــت القســوة 
ــخت قــدم  والكــذب فــي أخــاق ابنيــه، وفــي تلــك المحلــة كانــت آلهــة كاذبــة، ورُسِّ
إلــى حــد مــا، فهــل يعاملهــم هللا كمــا يســتحقون، أل يتركهــم  الوثنيــة فــي عائلتــه 

لنتقــام األمــم المحيطــة بهــم؟
وإذ كان يعقــوب هكــذا منحنــي النفــس تحــت ضغــط الكــدر والنزعــاج صــدر 
إليــه أمــر الــرب بالســفر جنوبــا إلــى بيــت إيــل، إن التفكيــر فــي ذلــك المــكان لــم يذكــر 
بنــذره  بــل ذكــره أيضــا  ذلــك الشــيخ برؤيــا المائكــة ومواعيــد هللا بالرحمــة فقــط، 
الــذي كان قــد نــذره هنــاك أن يكــون الــرب إلهــا لــه، وقــد عقــد العــزم علــى أنــه قبــل 
النتقــال إلــى تلــك البقعــة المقدســة ينبغــي أن يتطهــر أفــراد أســرته مــن نجاســات 
األصنــام، ولذلــك أصــدر أمــره إلــى كل مــن فــي محلتــه قائــاً: » اْعزِلـُـوا اآللَِهــَة الَْغِريبـَـَة 
الَِّتــي بَيَْنُكــْم َوتَطَهَّــُروا َوأَبِْدلـُـوا ثِيَابَُكــْم. َولَْنُقــْم َونَْصَعــْد إِلـَـى بَيْــِت إِيــَل، فَأَْصَنــَع ُهَنــاَك 
ـِذي  ـِذي اْســتََجاَب لِــي ِفــي يَــْوِم ِضيَقِتــي، وَكَاَن َمِعــي ِفــي الطَِّريــِق الّـَ َمْذبًَحــا ِهلِل الّـَ

َذَهبْــُت ِفيــِه « )انظــر تكويــن 35(.
وبانفعــال عميــق ردد يعقــوب قصــة مجيئــه إلــى بيــت إيــل أول مــرة عندمــا تــرك 
خيــام أبيــه تائهــا وحيــدا وهاربــا لحياتــه، وكيــف ظهــر لــه هللا فــي رؤيــا الليــل، وعندمــا 
راجــع معامــات هللا العجيبــة لــه لن قلبــه، وتأثــر بنــوه بقــوة علويــة قاهــرة. لقــد لجــأ 
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إلــى أفعــل وســيلة ليعدهــم لاشــتراك معــه فــي عبــادة هللا حيــن يصلــون إلــى بيــت 
إيــل، » فَأَْعطَــْوا يَْعُقــوَب كُلَّ اآللَِهــِة الَْغِريبَــِة الَِّتــي ِفــي أَيِْديِهــْم َواألَقْــرَاَطِ الَِّتــي ِفــي 

آَذانِِهــْم، فَطََمرََهــا يَْعُقــوُب تَْحــَت الْبُطَْمــِة الَِّتــي ِعْنــَد َشــِكيَم «.
وأوقــع هللا خوفــا علــى ســكان األرض بحيــث لــم يحاولــوا النتقــام للمذبحــة التــي 
حدثــت فــي شــكيم، ووصــل أولئــك المســافرون إلــى بيــت إيــل دون أن يزعجهــم 
» فََنَصــَب  الموعــد،  عهــد  لــه  وجــدد  ليعقــوب  ثانيــة  الــرب  ظهــر  وهنــاك  أحــد، 

ـَم َمَعــُه، َعُمــوًدا ِمــْن َحَجــٍر «. ـِذي ِفيــِه تََكلّـَ يَْعُقــوُب َعُمــوًدا ِفــي الَْمــَكاِن الّـَ
عائلــة  فــي  مكرمــا  كانــت عضــوا  واحــدة  علــى  يعقــوب  نــاح  إيــل  بيــت  وفــي 
مــن عبــر  التــي رافقــت ســيدتها  أمــدا طويــا — وهــي دبــورة مرضعــة رفقــة  أبيــه 
النهــر إلــى أرض كنعــان، فقــد كان وجــود هــذه المــرأة العجــوز رباطــا ثمينــا ربطــه 
قويــة  لــه  محبتهــا  كانــت  التــي  األم  بتلــك  ربطــه  الخصــوص  وعلــى  الصبــا  بحيــاة 
حتــى  واألنيــن  والحــزن  والدمــوع  اآلهــات  بيــن  دبــورة  دفنــت  وقــد  جــدا،  ورقيقــة 
البــكاء « ويجــب أن ناحــظ  التــي دفنــت تحتهــا » بلوطــة  البطمــة  لقــد ســميت 
أن ذكــرى حيــاة الخدمــة األمينــة التــي قضتهــا هــذه المــرأة، صديقــة هــذه العائلــة 

فــي كلمــة هللا. والنــوح عليهــا اســتحقا أن يحفظــا 
كانــت المســافة بيــن بيــت إيــل وحبــرون تســتغرق ســفر يوميــن فقــط، ولكــن قلــب 
يعقــوب أثقلــه حــزن عميــق إذ ماتــت راحيــل، لقــد خــدم خالــه فترتيــن كل منهمــا ســبع 
ســنين ليظفــر بهــا، وقــد خففــت محبتــه لهــا مــا قاســاه مــن عنــاء. أمــا كــم كانــت تلــك 
المحبــة قويــة وثابتــة فقــد ظهــر بعــد ســنين طويلــة إذ كان يعقــوب مضطجعــا علــى 
ســريره مشــرفا علــى المــوت فــي مصــر فأتــى ابنــه يوســف لزيارتــه، فــإذ ألقــى نظــرة علــى 
اَن َماتـَـْت ِعْنــِدي  ماضــي حياتــه قــال ذلــك الشــيخ المســن: » َوأَنـَـا ِحيــَن ِجئـْـُت ِمــْن فـَـدَّ
ـى آتِــَي إِلَــى  رَاِحيــُل ِفــي أَرِْض كَْنَعــاَن ِفــي الطَِّريــِق، إِذْ بَِقيَــْت َمَســافٌَة ِمــَن األَرِْض َحتّـَ
أَفْرَاتَــَة، فََدفَْنتَُهــا ُهَنــاَك ِفــي طَِريــِق أَفْرَاتَــَة، الَِّتــي ِهــَي بَيْــُت لَْحــٍم « )تكويــن 48: 7(. 

ففــي تاريــخ العائلــة طيلــة حياتــه الطويلــة المضطربــة لــم يذكــر غيــر مــوت راحيــل.
إن راحيــل قبيــل موتهــا أنجبــت ليعقــوب ابنــا ثانيــا، وفيمــا كانــت تلفــظ أنفاســها 
األخيــرة ســمَّت الطفــل الوليــد » بَــْن أُونِــي « أي ابــن حزنــي، أمــا أبــوه فقــد ســماه 
بنياميــن أي ابــن يمينــي أو قوتــي، وقــد دفنــت راحيــل حيــث ماتــت، وأقيــم عمــود 

فــوق قبرهــا لتخليــد ذكراهــا.
وفــي الطريــق إلــى أفراتــة تلطخــت عائلــة يعقــوب بجريمــة أخــرى بشــعة، كانــت 

الســبب فــي حرمــان رأوبيــن البــن البكــر مــن امتيــازات البكوريــة وأمجادهــا.
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أخيــرا وصــل يعقــوب إلــى نهايــة رحاتــه، » َوَجــاَء يَْعُقــوُب إِلـَـى إِْســَحاَق أَِبيــِه إِلـَـى 
َمْمــرَا، ِقْريـَـِة أَْربـَـَع، الَِّتــي ِهــَي َحبْــُروُن، َحيْــُث تََغــرََّب إِبْرَاِهيــُم َوإِْســَحاُق « )تكويــن 35: 
27(. وقــد ظــل هنــاك طيلــة الســنوات األخيــرة مــن حيــاة أبيــه. وفــي نظــر إســحاق 
الــذي كان ضعيفــا وأعمــى كانــت الرعايــة التــي لقيهــا مــن هــذا البــن الــذي طــال 

اغترابــه مصــدر عــزاء لــه مــدى ســني الوحــدة والحرمــان.
التقــى يعقــوب أخــاه عيســو أمــام ســرير أبيــه عنــد موتــه، إن عيســو البــن األكبــر 
كان ينظــر إلــى األمــام إلــى هــذه الحادثــة كفرصــة لانتقــام، أمــا اآلن فقــد تغيــرت 
مشــاعره تغيــرا عظيمــا، وأمــا يعقــوب الــذي قنــع بالبــركات الروحيــة للبكوريــة فقــد 
تنــازل ألخيــه األكبــر عــن ميــراث أبيهمــا وثروتــه، وهــذا كان كل الميــراث الــذي كان 
عيســو يشــتهيه ويقــدره، وقــد زال مــن قلبيهمــا كل نفــور وحســد وعــداء، ومــع ذلــك 
فقــد انفصــل أحدهمــا عــن اآلخــر، وانتقــل عيســو إلــى جبــل ســعير. وهللا الــذي هــو 
غنــي فــي البــركات منــح يعقــوب ثــروة زمنيــة فضــا عــن الخيــر األعظــم الــذي طلبــه، 
ــْكَنى َمًعــا، َولَــْم تَْســتَِطْع أَرُْض ُغْربَِتِهَمــا أَْن  » أَنَّ أَْماَكَُهَمــا كَانَــْت كَِثيــرًَة َعلَــى السُّ
تَْحِملَُهَمــا ِمــْن أَْجــِل َمَواِشــيِهَما « )تكويــن 36: 7( وكان هــذا النفصــال متفقــا مــع 
قصــد هللا حيــال يعقــوب، وحيــث أن كا مــن ذينــك األخويــن كان يخالــف اآلخــر 

فــي معتقــده الدينــي فــكان خيــرا لهمــا أن يعيشــا منفصليــن.
لقــد تلقــى كل مــن يعقــوب وعيســو معرفــة هللا بكيفيــة متشــابهة، وكان كل 
منهمــا حــرا فــي أن يســير فــي طريــق وصايــا الــرب ويظفــر برضــاه، ولكنهمــا لــم يختــارا 
كاهمــا نفــس هــذا الطريــق، إذ ســارا فــي طريقيــن مختلفيــن، وزادت شــقة البعــد 

بينهمــا شــيئا فشــيئا.
لــم يكــن هللا متعســفا حيــن حــرم عيســو مــن بــركات الخــاص، إن عطايــا نعمتــه 
بالمســيح مباحــة للجميــع، فليــس هنالــك اختيــار غيــر مــا يختــار اإلنســان لنفســه، 
الــذي قــد يكــون مدعــاة لهاكــه، لقــد أوضــح هللا فــي كلمتــه الشــروط التــي بموجبهــا 
باإليمــان  لوصايــاه  الطاعــة  وهــي   — األبديــة  للحيــاة  نفــس  كل  تختــار  أن  يمكــن 
بالمســيح. اختــار هللا شــخصية متفقــة مــع شــريعته، وكل مــن يتمــم مطاليبــه يقــدم 
لــه دخــول إلــى ملكــوت المجــد، ولقــد قــال المســيح نفســه: » الَّــِذي يُْؤِمــُن ِبالبـْـِن لـَـُه 
َحيَــاٌة أَبَِديَّــٌة، َوالَّــِذي لَ يُْؤِمــُن ِبالبـْـِن لـَـْن يـَـَرى َحيَــاًة « )يوحنــا 3: 36( » لَيـْـَس كُلُّ َمــْن 
ـِذي يَْفَعــُل إَِراَدَة أَِبــي  ــَماَواِت. بَــِل الّـَ ! يَْدُخــُل َملَُكــوَت السَّ ، يَــارَبُّ يَُقــوُل لِــي: يَــارَبُّ
ــَماَواِت « )متــى 7: 21(. وفــي ســفر الرؤيــا جــاء قولــه » طُوبـَـى لِلَِّذيــَن  الَّــِذي ِفــي السَّ
يَْصَنُعــوَن َوَصايـَـاُه لَِكــْي يَُكــوَن ُســلْطَانُُهْم َعلَــى َشــَجرَِة الَْحيَــاِة، َويَْدُخلُــوا ِمــَن األَبـْـَواِب 
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إِلَــى الَْمِديَنــِة « )رؤيــا 22: 14( وفيمــا يتعلــق بخــاص اإلنســان النهائــي فهــذا هــو 
الختبــار الوحيــد الموضــح لنــا فــي كلمــة هللا.

كل مــن يتمــم خاصــه بخــوف ورعــدة ل بــد مــن أن يختــار، والــذي يلبــس ســاح 
يصحــو  مــن  يختــار  كذلــك  يختــار،  الحســن  اإليمــان  جهــاد  ويجاهــد  الكامــل  هللا 
للصــاة ويفتــش الكتــب ويهــرب مــن التجربــة، وكذلــك يختــار كل مــن يظــل مؤمنــا 
ومطيعــا لــكل كلمــة تخــرج مــن فــم هللا، إن بــركات الفــداء مباحــة للجميــع، وســيتمتع 

بثمــار هــذا الفــداء كل مــن يتممــون الشــروط.
لقــد احتقــر عيســو بــركات العهــد، وإذ فضــل الخيــر الزمنــي علــى الخيــر الروحــي 
حصــل علــى مــا اشــتهاه، وباختيــاره المتعمــد هــذا انفصــل عــن شــعب هللا. أمــا 
بالمكــر والغــدر  الحصــول عليــه  إنــه حــاول  نعــم  اإليمــان،  ميــراث  يعقــوب فاختــار 
والكــذب ولكــن هللا ســمح لخطيتــه أن تعمــل علــى تقويمــه، ولكــن يعقــوب فــي كل 
اختبــاره المريــر فــي ســنيه األخيــرة لــم يحــد عــن غرضــه، ول نبــذ اختيــاره. لقــد تعلــم 
أنــه بالتجائــه إلــى المهــارة البشــرية والمكــر للحصــول علــى البركــة كان يحــارب هللا، 
يبــوق خــرج مــن المعمعــة رجــا  التــي قضاهــا مصارعــا بجــوار  الليلــة  تلــك  فمنــذ 
أثــر  يبــق  لــم  الوقــت  بالنفــس، ومنــذ ذلــك  ثقــة  انتزعــت مــن قلبــه كل  لقــد  آخــر، 
بالبســاطة والصــدق،  المكــر والخــداع اتســعت حياتــه  مــن  الماضــي وبــدل  لمكــره 
وتعلــم درس العتمــاد البســيط علــى ذراع القديــر. وفــي وســط التجــارب والضيقــات 
انحنــى أمــام إرادة هللا فــي تذلــل وخضــوع. إن العناصــر المنحطــة والزغــل الــذي 
كان يشــاهد فــي أخاقــه احتــرق فــي آتــون النــار، أمــا الذهــب الحقيقــي فقــد تنقــى، 

حتــى أن إيمــان إبراهيــم وإســحاق قــد شــوهد فــي بريقــه فــي يعقــوب.
إن خطيــة يعقــوب ومــا جرتــه مــن حــوادث كان لهــا أثــر شــرير — أثــر نضجــت 
ثماره المريرة في أخاق أولده وحياتهم، فإذ بلغ أولئك األولد دور الرجولة نمت 
فــي حياتهــم أخطــاء خطيــرة، ففــي العائلــة ظهــرت مســاوئ تعــدد الزوجــات جليــة، 
أقــوى  وتأثيــره يضعــف  المحبــة،  منابــع  تجفيــف  علــى  يعمــل  الرهيــب  الشــر  هــذا 
الربــط المقدســة. وإن غيــرة األمهــات الكثيــرات مرمــرت العاقــات العائليــة، وشــب 
األولد — علــى المنازعــات والتبــرم بــكل ســلطان يفــرض عليهــم، وأظلمــت حيــاة 

أبيهــم بســبب القلــق والحــزن.
ومــع ذلــك فقــد كان أحــد أولئــك األبنــاء يختلــف اختافــا بينــا فــي أخاقــه عــن 
بــدا أن جمالــه الطبيعــي  باقــي إخوتــه، وهــو ابــن راحيــل األكبــر — يوســف الــذي 
كان انعكاســا للجمــال الداخلــي المنبعــث مــن عقلــه وقلبــه. فــإذ كان ذلــك الصبــي 
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طاهــرا ونشــيطا وفرحــا برهــن علــى غيرتــه األدبيــة وثباتــه، لقــد أصغــي إلــى تعاليــم 
أبيــه وأحــب الطاعــة هلل. وإن الصفــات التــي اشــتهر بهــا فــي مصــر بعــد ذلــك — 
كاللطــف واإلخــاص والصــدق — كانــت قــد ظهــرت مــن قبــل فــي حياتــه اليوميــة، 
فــإذ كانــت أمــه قــد ماتــت تعلقــت كل عواطفــه بأبيــه، كمــا ارتبــط قلــب أبيــه بهــذا 

الصبــي، ابــن شــيخوخته. فأحبــه » أَكْثَــَر ِمــْن َســائِِر بَِنيــِه « )انظــر تكويــن 37(.
إن  واألحــزان.  للمتاعــب  ســبب  ســتصير  كانــت  المحبــة  هــذه  حتــى  لكــن 
باقــي  أثــار حســد  هــذا  ليوســف، ألن  تفضيلــه  فــي  بحكمــة  يتصــرف  لــم  يعقــوب 
بنيــه، فــإذ كان يوســف يعايــن تصرفــات إخوتــه الشــريرة انزعــج جــدا، وتجــرأ علــى 
العتــراض عليهــم بلطــف، ولكــن هــذا لــم يزدهــم إل بغضــا لــه وســخطا عليــه. إنــه 
لــم يحتمــل أن يراهــم يخطئــون إلــى هللا، فبســط أمرهــم أمــام أبيــه علــى أمــل أن 

اإلصــاح. إلــى  تقودهــم  كأب  ســلطته 
أو  الخشــونة  إلــى  يلجــأ  فلــم  غضبهــم،  إثــارة  حــرص،  بــكل  يعقــوب،  تجنــب 
القســوة، بــل بتأثــر عميــق عبــر األب ألولده عــن جزعــه عليهــم، وتوســل إليهــم أن 
يوقــروا شــيبته ول يجلبــوا علــى اســمه العــار، وفــوق الــكل طلــب منهــم أل يهينــوا 
قــد  أمرهــم  بالخجــل ألن  الشــبان  أولئــك  فــإذ أحــس  باســتخفافهم بوصايــاه.  هللا 
انكشــف بــدا كأنهــم قــد تابــوا، ولكنهــم كانــوا يخفــون مشــاعرهم الحقيقيــة التــي زاد 

فــي مرارتهــا ذلــك التشــهير بهــم.
إن تلــك الهديــة التــي قدمهــا يعقــوب لبنــه والتــي هــي قميــص غالــي الثمــن ممــا 
كان يلبســه ذوو الرفعــة والوجاهــة، برهنــت علــى أنــه كانــت تعــوزه الفطنــة. هــذه 
الهديــة نظــر اليهــا األولد علــى أنهــا دليــل علــى محابــاة أبيهــم ليوســف، وأثــار ذلــك 
فــي نفوســهم التوجــس لئــا يكــون قصــد أبيهــم أن يتخطاهــم جميعــا ويمنــح البكوريــة 
لبــن راحيــل، وزاد مــن حقدهــم أن ذلــك الصبــي أتاهــم يومــا يقــص عليهــم حلمــا، 
َوانْتََصبَــْت،  قَاَمــْت  ُحزَْمِتــي  َوإَِذا  الَْحْقــِل،  ِفــي  ُحزًَمــا  َحازُِمــوَن  نَْحــُن  » َهــا  قــال: 

فَاْحتَاطَــْت ُحزَُمُكــْم َوَســَجَدْت لُِحزَْمِتــي «.
ـَك تَْملِــُك َعلَيَْنــا ُملْــًكا أَْم تَتََســلَُّط  فصــاح إخوتــه فــي حســد وغضــب، » أَلََعلّـَ

تََســلُّطًا؟ «. َعلَيَْنــا 
فــي دللتــه، وقصــه عليهــم  بــاألول  بعــد ذلــك بقليــل حلــم حلمــا آخــر شــبيها 
ــْمُس َوالَْقَمــُر َوأََحــَد َعَشــَر كَوْكَبًــا  قائــاً: » إِنِـّـي قَــْد َحلُْمــُت ُحلًْمــا أَيًْضــا، َوإَِذا الشَّ
َســاِجَدٌة لِــي « وفســر اإلخــوة هــذا الحلــم بســرعة وســهولة كالحلــم األول، وإذ كان 
ـِذي َحلُْمــَت؟ َهــْل نَأْتِــي أَنَــا  أبــوه حاضــرا وســامعا وبخــه قائــاً: » َمــا هــَذا الُْحلْــُم الّـَ
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ــَك َوإخوتُــَك لَِنْســُجَد لَــَك إِلَــى األَرِْض؟ « ولكــن مــع القســوة التــي ظهــرت فــي  َوأُمُّ
كام يعقــوب فقــد كان يؤمــن أن الــرب قــد كشــف ليوســف عــن المســتقبل.

إذ وقــف ذلــك الصبــي أمــام إخوتــه وقــد أضــاء وجهــه الجميــل بــروح اإللهــام لــم 
يســتطيعوا أن يمنعــوا أنفســهم مــن اإلعجــاب بــه، ومــع ذلــك فلــم يريــدوا أن يتركــوا 
طرقهــم الشــريرة، بــل كانــوا يبغضــون حيــاة النقــاوة التــي كان يحياهــا يوســف ألنهــا 
كانت توبيخا لخطاياهم. إن نفس الروح التي سيطرت على قايين، ألهبت قلوبهم.

كان إخوتــه مضطريــن لانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر بحثــا عــن مرعــى لقطعانهــم، 
وكثيــرا مــا كانــوا يغيبــون عــن البيــت شــهورا عديــدة، وبعــد الحــوادث التــي ذكرناهــا 
بعــض  ومــر  شــكيم،  فــي  اشــتراه  قــد  أبوهــم  كان  الــذي  المــكان  إلــى  ذهبــوا  آنفــا 
الوقــت ولــم تــأت منهــم أخبــار، فبــدا أبوهــم يخشــى علــى ســامتهم بســبب القســوة 
التــي بــدت منهــم نحــو أهــل شــكيم، ولذلــك أرســل إليهــم يوســف ليفتقــد ســامتهم 
ويــرد لــه خبــرا، ولــو علــم يعقــوب بالشــعور الحقيقــي الــذي يكنــه أولده ليوســف لمــا 

ائتمنهــم عليــه، ولكنهــم كانــوا بــكل حــرص قــد أخفــوا حقيقــة شــعورهم.
افتــرق يوســف عــن أبيــه بقلــب فرحــان، ولــم يكــن ذلــك األب الشــيخ ول ابنــه 
الشــاب يحلمــان بمــا ســتتمخض عنــه األيــام مــن أحــداث قبلمــا يجتمــع شــملهما 
ثانيــة. فبعــد مــا وصــل يوســف إلــى شــكيم وحيــدا بعــد ســفرة طويلــة لــم يجــد إخوتــه 
ول أغنامهــم، فلمــا ســأل عنهــم قيــل لــه إنهــم فــي دوثــان، كان قــد ســار علــى قدميــه 
مســافة تجــاوزت الخمســين ميــا، وكان باقيــا عليــه مســافة أخــرى تبلــغ الخمســة 
عشــر ميا، ولكنه أســرع في ســيره ولم يفكر في تعبه، ألنه كان يريد أن يخفف من 
جــزع أبيــه، كمــا كان يتــوق إلــى لقــاء إخوتــه الذيــن كان يحبهــم رغــم قســوتهم عليــه.

رآه إخوتــه قادمــا نحوهــم، ولكــن ل تفكيرهــم فــي ســفره الطويــل الــذي قــام بــه 
لكــي يفتقدهــم ويطمئــن علــى ســامتهم، ول تعبــه أو جوعــه، ول مــا يتطلبــه ذلــك 
من كرم ومحبة أخوية من جانبهم حياله — ل شيء من كل ذلك أمكن أن يخفف 
مــن مــرارة بغضتهــم لــه، ولكــن منظــر ذلــك القميــص الــذي كان يرمــز إلــى محبــة أبيــه 
لــه أصابهــم بالجنــون فصاحــوا يقولــون فــي ســخرية: » ُهــَوَذا هــَذا َصاِحــُب األَْحــاَِم 
قَــاِدٌم «. فالحســد وحــب النتقــام اللــذان اضمراهمــا لــه طويــا تحكمــا فيهــم اآلن، 
فقالوا: » فَــاآلَن َهلُــمَّ نَْقتُلْــُه َونَطْرَْحــُه ِفــي إِْحــَدى اآلبَــاِر َونَُقــوُل: َوْحــٌش رَِديٌء أَكَلَــُه. 

فََنــَرى َمــاَذا تَُكــوُن أَْحاَُمــُه «.
لــول رأوبيــن لكانــوا قــد نفــذوا مقصدهــم، فلقــد خــاف مــن الشــتراك معهــم فــي 
قتــل أخيــه، واقتــرح عليهــم أن يطرحــوه حيــا فــي بئــر ويتركــوه هنــاك ليمــوت، وكان 
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فــي داخلــه ينــوي أن ينقــذه ويعيــده إلــى أبيــه، فبعدمــا أقنعهــم رأوبيــن جميعــا بقبــول 
اقتراحــه تركهــم خشــية أن تنغلــب عليــه عواطفــه وتكشــف لهــم حقيقــة نوايــاه.

أمــا يوســف فقــد أقبــل عليهــم غيــر مرتــاب بوجــود أي خطــر، بــل كان فرحــا ألن 
غايتــه مــن بحثــه الطويــل عنهــم قــد تحققــت، ولكــن بــدل مــن التحيــات التــي كان 
فأمســكوه  والتهديــد،  الوعيــد  نظــرات  الغاضبــة،  نظراتهــم  عتــه  روَّ منهــم  ينتظرهــا 
وجــردوه مــن قميصــه، وقــد كَشــَف تعييرهــم وتهديدهــم لــه عــن نيــة الغــدر بــه، ولــم 
يعبــأوا بتوســاته، لقــد صــار اآلن تحــت رحمــة أولئــك الذيــن كانــوا يبغضونــه إلــى حــد 
الجنــون، فبــكل وحشــية ســحبوه إلــى جــب عميــق وألقــوا بــه فيــه، وإذ تأكــد لديهــم 

اســتحالة هروبــه تركــوه ليهلــك جوعــا، » ثُــمَّ َجلَُســوا لِيَأْكُلُــوا طََعاًمــا «.
لكــن بعضــا منهــم كانــوا غيــر مســتريحين إذ لــم يكونــوا يشــعرون بنشــوة الفــرح 
والرضــى التــي كانــوا يتوقعونهــا مــن ذلــك النتقــام، وبعــد ذاك بقليــل كانــت تقتــرب 
إلــى مصــر، وهــم  فــي طريقهــم  مــن عبــر األردن  منهــم قافلــة إســماعيليين قادمــة 
حاملــون عطــورا وبضائــع أخــرى، وإذا بيهــوذا يقتــرح علــى إخوتــه أن يبيعــوا أخاهــم 
إلــى هــؤلء التجــار الوثنييــن بــدل مــن تركهــم إيــاه ليمــوت، فبينمــا يزيحونــه فعــا مــن 
طريقهــم يظلــون أبريــاء مــن دمــه، وقــال يلــح عليهــم: » ألَنَّــُه أَُخونـَـا َولَْحُمَنــا « فوافقــوا 

جميعــا علــى هــذا القتــراح، وبــادروا إلــى يوســف فســحبوه مــن الجــب.
فلمــا أبصــر التجــار برقــت فــي ذهنــه تلــك الحقيقــة المرعبــة، إن صيــرورة المــرء 
عبــدا كان مصيــرا أمــرَّ مــن المــوت. وفــي عذابــه ورعبــه جعــل يتوســل إلــى إخوتــه 
الواحــد بعــد اآلخــر، ولكــن بــا جــدوى، وقــد ثــارت عواطــف بعضهــم بالشــفقة عليــه، 
إل أنهــم لخوفهــم مــن ســخرية الباقيــن بهــم ظلــوا صامتيــن، وأحســوا جميعــا أنهــم 
كانــوا قــد أمعنــوا فــي عدوانهــم بحيــث ل يمكنهــم التراجــع، فلــو أنهــم أبقــوا علــى 
يوســف فــا بــد مــن أن يخبــر أبــاه بــكل شــيء، وأبوهــم ل يمكنــه أن يتغاضــى عــن 
قســوتهم علــى ابنــه الحبيــب، فــإذ قســوا عليــه وصمــوا آذانهــم عــن ســماع توســاته 
أســلموه إلــى أيــدي أولئــك التجــار الوثنييــن، وبعــد ذلــك ســارت القافلــة فــي طريقهــا 

حتــى غابــت عــن األنظــار.
عــاد رأوبيــن إلــى الجــب فلــم يجــد يوســف هنــاك، ففــي رعبــه ولومــه لنفســه مــزق 
ثيابــه، وأتــي إلــى إخوتــه وهــو يصــرخ قائــاً: » الَْولـَـُد لَيْــَس َمْوُجــوًدا « فــإذ علــم رأوبيــن 
بمصيــر يوســف وأنــه ل يمكنــه اســترجاعه مــال إلــى الشــتراك مــع باقــي إخوتــه فــي 
محاولــة ســتر جريمتهــم، فبعدمــا ذبحــوا تيســا مــن المعــزى غمســوا قميــص يوســف 
فــي دمــه وأحضــروه إلــى أبيهــم قائليــن إنهــم وجــدوه ملقــى فــي أحــد الحقــول، وأنهــم 
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ــْق أَقَِميــُص ابِْنــَك ُهــَو أَْم لَ؟ «  يخشــون لئــا يكــون هــو قميــص أخيهــم وقالــوا: » َحقِّ
لقــد كانــوا يتوقعــون رؤيــة هــذا المنظــر برعــب، ولكنهــم لــم يكونــوا متأهبيــن لرؤيــة 
ذلــك الغــم والعــذاب الــذي يمــزق القلــب، وذلــك الستســام الكلــي للحــزن الــذي 
كانــوا مضطريــن لمشــاهدته. قــال يعقــوب: » قَِميــُص ابِْنــي! َوْحــٌش رَِديٌء أَكَلَــُه، 
» َمــزََّق...  بــل  يعــزوه،  أن  باطــا  وبناتــه  بنــوه  فحــاول  افِْترَاًســا «.  يُوُســُف  افْتُــرَِس 
ثِيَابَــُه، َوَوَضــَع ِمْســًحا َعلَــى َحَقَويْــِه، َونَــاَح َعلَــى ابِْنــِه أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة « واتضــح أن مــرور 
الزمــن لــم يخفــف مــن لوعتــه وحزنــه، فقــد قــال: » إِنِـّـي أَنْــزُِل إِلَــى ابِْنــي نَائًِحــا إِلَــى 
الَْهاِويَــِة « تلــك كانــت صرخــة اليــأس التــي صعــدت مــن أعماقــه، فــإذ كان أولئــك 
الشــبان مرتعبيــن ممــا قــد فعلــوا، وخائفيــن فــي الوقــت نفســه مــن لــوم أبيهــم أخفــوا 
فــي قلوبهــم حقيقــة جريمتهــم التــي كانــت عظيمــة وهائلــة جــدا حتــى فــي نظرهــم.
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20
يوسف في مصر

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 39 إلى 41(.

فــي أثنــاء ذلــك كان يوســف وآســروه ســائرين فــي طريقهــم إلــى مصــر، وإذ كانــت 
القافلــة متجهــة جنوبــا إلــى حــدود أرض كنعــان، أمكــن ذلــك الفتــى أن يــرى، مــن بعــد، 
التــال التــي كانــت بينهــا خيــام أبيــه، فبكــى يوســف بمــرارة وهــو يذكــر أبــاه المحــب فــي 
وحدتــه ومحنتــه، ثــم مــر أمــام خاطــره المنظــر الــذي حــدث فــي دوثــان، فــرأى إخوتــه 
الغاضبيــن وأحــس كأن نظراتهــم القاســية منصبــة عليــه، كمــا كانــت شــتائمهم الجارحــة 
التــي أجابــوا بهــا علــى توســاته تصــك أذنيــه. وبقلــب مرتعــد نظــر إلــى األمــام، إلــى 
المستقبل، وما كان أعظم التبدل الذي حدث في حياته  — من ابن محبوب من أبيه 
إلى عبد حقير قاصر! وإذ كان وحيدا ل صديق له فماذا يكون نصيبه في الباد الغريبة 
التــي هــو ذاهــب إليهــا؟ استســلم يوســف بعــض الوقــت لحــزن ورعــب ل مفــر منهمــا.

لكــن فــي عنايــة هللا حتــى هــذا الختبــار كان بركــة لــه، فلقــد تعلــم فــي ســاعات 
قليلــة مــا لــم يكــن ممكنــا أن يتعلمــه فــي ســنين بغيــر هــذه الوســيلة، فــإن أبــاه، مــع 
أن محبتــه لــه كانــت قويــة ورقيقــة قــد ظلمــه بمحاباتــه لــه وإغراقــه فــي محبتــه إيــاه. 
الفعلــة  تلــك  لرتــكاب  واســتفزهم  إخوتــه  أســخط  قــد  الحكيــم  غيــر  اإليثــار  هــذا 
القاســية التــي باعــدت بينهمــا، وكان لهــذه المحابــاة أثرهــا فــي أخــاق يوســف التــي 
ظهــرت فيهــا أخطــاء كان يجــب إصاحهــا، وصــار ليوســف الكتفــاء الذاتــي، وأصبــح 
متســلطا، وإذ كان معتــادا رقــة أبيــه ورعايتــه فقــد أحــس أنــه غيــر مهيــأ للدخــول فــي 
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التــي  تلــك الصعوبــات  لهــا،  نــدا  يكــن  لــم  إذ  التــي أمامــه،  مــع الصعوبــات  نضــال 
ســتكتنف حياتــه وحيــدا، حيــاة العبــد الغريــب.

حينئــذ اتجهــت أفــكاره إلــى إلــه أبيــه. لقــد تعلــم منــذ طفولتــه أن يحــب هــذا اإللــه 
ويتقيــه، وقــد ســمع مــرارا كثيــرة فــي خيمــة أبيــه قصــة الرؤيــا التــي رآهــا يعقــوب حيــن 
هرب من البيت منفيا شريدا، وكان قد سمع أيضا شيئا عن مواعيد هللا التي وعد 
بها يعقوب، وكيف تحققت، وكيف أنه في ساعة الحاجة أتاه مائكة هللا ليوجهوه 
ويعــزوه ويحرســوه، كمــا كان قــد تعلــم أيضــا عــن محبــة هللا فــي إعــداده فاديــا للنــاس. 
كل هــذه الــدروس ظهــرت واضحــة جليــة أمامــه فــي تلــك اآلونــة، فآمــن يوســف بــأن إلــه 
آبائــه ســيكون إلهــه هــو. فــي ذلــك المــكان وتلــك الســاعة ســلم نفســه للــرب تســليما 

كامــا، وصلــى طالبــا مــن حافــظ إســرائيل أن يكــون معــه فــي أرض غربتــه.
اهتــزت نفســه طربــا أمــام عزمــه الســامي علــى أن يبرهــن علــى أمانتــه وولئــه 
هلل، وأن يتصــرف فــي كل الظــروف كمــا يليــق بمــن هــو مــن رعايــا ملــك الســماء. 
إنــه ســيعبد الــرب بقلــب كامــل، وســيقابل كل التجــارب التــي ســتصيبه بــكل جلــد 
وثبــات، وســيقوم بــكل واجباتــه بأمانــة. إن اختبــار يــوم واحــد كان نقطــة تحــول فــي 
حيــاة يوســف، فالبليــة المخيفــة التــي حلــت بــه فــي ذلــك اليــوم قــد أحالتــه مــن طفــل 

مدلــل إلــى رجــل مفكــر شــجاع مالــك لنفســه.
وظــل  الملــك،  رئيــس شــرط  لفوطيفــار،  بيــع  إلــى مصــر  يوســف  بعــد وصــول 
يخدمــه عشــر ســنين، وفــي ذلــك البيــت تعــرض يوســف لتجــارب غيــر عاديــة. كان 
عائشــا فــي وســط عبــدة األوثــان، وكانــت عبــادة األوثــان محاطــة بــكل مظاهــر أبهــة 
ذلــك  فــي  العالــم مدنيــة  أعظــم ممالــك  وثقافــة  ثــروة  تســندها  الملــوك، وكانــت 
العصــر، ومــع كل ذلــك فقــد احتفــظ يوســف ببســاطته وولئــه. كانــت مناظــر الرذيلــة 
وأصواتهــا حولــه، ولكنــه كان كمــن ل يــرى ول يســمع، فلــم يســمح ألفــكاره أن تحــوم 
لــم تســتطع  فــي كســب رضــى المصرييــن  حــول المواضيــع المحرمــة، وإن رغبتــه 
أن تجعلــه يخفــي مبادئــه، فلــو أنــه حــاول هــذا لنهــزم أمــام التجربــة. ولكنــه لــم يكــن 

ليســتحي بديــن آبائــه، ولــم يحــاول إخفــاء حقيقــة كونــه مــن عبيــد الــرب.
» وَكَاَن الرَّبُّ َمَع يُوُســَف فََكاَن رَُجاً نَاِجًحا... َورَأَى َســيُِّدُه أَنَّ الرَّبَّ َمَعُه، َوأَنَّ 
كُلَّ َمــا يَْصَنــُع كَاَن الــرَّبُّ يُْنِجُحــُه ِبيَــِدِه « )انظــر تكويــن 39(. لقــد زادت ثقــة فوطيفــار 
بيوســف يومــا بعــد يــوم، وأخيــرا رقــاه وجعلــه وكيــا لــه معطيــا إيــاه حــق التصــرف 
الكامــل فــي كل أماكــه، » فَتَــرََك كُلَّ َمــا كَاَن لَــُه ِفــي يَــِد يُوُســَف. َولَــْم يَُكــْن َمَعــُه 

ــأْكُُل «. ــِذي يَ ــَز الَّ يَْعــرُِف َشــيْئًا إِلَّ الُْخبْ
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إن النجــاح الملحــوظ الــذي رافــق كل مــا كان تحــت يــد يوســف لــم يكــن نتيجــة 
معجــزة مباشــرة، ولكــن مثابرتــه وحرصــه ونشــاطه كللتهــا كلهــا بركــة هللا، وقــد نســب 
يوســف نجاحــه إلــى فضــل هللا ورضــاه. وحتــى ســيده الوثنــي  قَِبــَل هــذا علــى أنــه 
لمــا  الموجــه توجيهــا صائبــا  الثابــت  الســعي  النظيــر. ولــول  المنقطــع  ســر نجاحــه 
كان هنالــك نجــاح، فتمجــد هللا فــي أمانــة عبــده، وكان قصــده تعالــى أنــه بالطهــارة 
والســتقامة ســيظهر المؤمــن بــاهلل مختلفــا اختافــا بينــا عــن عبــدة األوثــان، وبذلــك 

يضــيء نــور النعمــة الســماوية فــي وســط ظــام الوثنيــة.
اكتســبت رقــة يوســف وإخاصــه قلــب رئيــس الشــرط الــذي صــار يعتبــره، فيمــا 
بعــد، ابنــا لــه ل عبــدا، وصــارت لهــذا الشــاب صلــة بــذوي المقــام الرفيــع والعلــم 
الواســع، وحصــل علــى معرفــة العلــوم واللغــات وكل الشــؤون — وهــذا تهذيــب 

كان ضروريــا لــه للمســتقبل حيــن يصيــر رئيــس وزراء مصــر.
ولكــن كان ل بــد مــن أن يجتــاز يوســف امتحانــا فيــه يختبــر إيمانــه واســتقامته فــي 
آتــون تجــارب محرقــة، ذلــك أن امــرأة ســيده أرادت أن تُغــري ذلــك الشــاب لينتهــك 
حرمــة شــريعة هللا. ولــم يتلــوث بالنجاســات التــي امتــألت بهــا تلــك البــاد الوثنيــة، 
ولكــن هــذه التجربــة المفاجئــة القويــة الخادعــة كيــف يواجههــا؟ لقــد عــرف يوســف 
جيــدا نتائــج المقاومــة، فعلــى الجانــب الواحــد كان التســتر والرضــى والمكافــآت، 
بينمــا كان علــى الجانــب اآلخــر العــار والســجن وربمــا المــوت، فكانــت كل حياتــه 
المســتقبلية متوقفــة علــى قــراره فــي تلــك اللحظــة. فهــل تنتصــر المبــادئ، وهــل 
سيظل أمينا هلل؟ لقد كان المائكة يرقبون ذلك المنظر ترقبا ل يمكن التعبير عنه.

كشــف جــواب يوســف عــن قــوة المبــادئ الدينيــة، فهــو لــم يــرد أن يخــون ســيده 
األرضــي الــذي وضــع ثقتــه فيــه، وهــو يريــد أن يكــون أمينــا لســيده الــذي فــي الســماء 
مهمــا تكــن النتائــج. إن كثيريــن مــن النــاس وهــم تحــت عيــن هللا الفاحصــة وأنظــار 
بنــى  نظــر  فــي  القديســين يســتبيحون أشــياء ل يحســبون مجرميــن فيهــا  المائكــة 
جنســهم. أمــا يوســف فقــد اتجــه فكــره أول مــا اتجــه إلــى هللا حيــن قــال: » كَيْــَف 

ــرَّ الَْعِظيــَم َوأُْخِطــُئ إِلَــى هللِا؟ «. أَْصَنــُع هــَذا الشَّ
لــو أننــا نعــزز فــي أنفســنا عــادة التفكيــر فــي أن هللا يــرى ويســمع كل مــا نفعلــه 
ونقولــه، وبــكل أمانــة يســجل أقوالنــا وأفعالنــا، وأننــا ل بــد أن نحاســب علــى هــذه 
كلهــا فــإن ذلــك يجعلنــا نخــاف مــن ارتــكاب الخطيــة. ليذكــر الشــباب دائمــا أنهــم 
أينمــا كانــوا، ومهمــا فعلــوا فَهــْم فــي حضــرة هللا. إن كل أعمالنــا مراقبــة، إذ ل تُْخَفــى 
الشــرائع  إن  العلــي.  عينــي هللا  عــن  إخفــاء طرقنــا  يمكننــا  ول  خافيــة،  علــى هللا 
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أن  دون  أحيانــا  النــاس  يتعداهــا  األحيــان صارمــة  بعــض  فــي  هــي  التــي  البشــرية 
ياحــظ ذلــك أحــد، ولذلــك يعفــون مــن القصــاص. ولكــن الحــال مــع شــريعة هللا 
تختلــف تمامــا. إن أشــد الليالــي ظلمــة ل تصلــح ســتارا يســتتر وراءه المجرمــون. 
قــد يظــن المذنــب أنــه منفــرد بنفســه ول رقيــب عليــه، ولكــن كل عمــل يُعمــل يــراه 
الرقيــب غيــر المنظــور. إن نفــس بواعــث قلبــه وأفــكاره مكشــوفة أمــام عيــن هللا 
الفاحصــة، فــكل عمــل وكل كلمــة وكل فكــر ياحــظ ماحظــة دقيقــة كأنمــا ليــس فــي 

كل العالــم غيــر إنســان واحــد، وكل انتبــاه الســماء ُمركّــز عليــه.
التــي جربتــه  المــرأة  تلــك  اســتقامته، ألن  قاســى يوســف آلمــا كثيــرة بســبب 
انتقمــت منــه بــأن اتهمتــه بجريمــة دنســة شــنيعة وتســببت فــي طرحــه فــي الســجن. 
لــو أن فوطيفــار صــدق اتهامــات زوجتــه ليوســف لــكان قــد حكــم علــى ذاك الشــاب 
العبرانــي بالمــوت، ولكــن العفــة والســتقامة اللتيــن اتصــف بهمــا يوســف ولــم يتخــل 
عنهمــا قــط كانتــا مــن أنصــع البراهيــن علــى براءتــه ونزاهتــه. ولكــن لكــي ينقــذ ســمعة 

بيتــه تــرك يوســف ليقاســي العــار والســجن.
» آَذْوا  المرنــم:  يقــول  ســجانيه.  مــن  بقســوة  يوســف  عومــل  األمــر  بــداءة  فــي 
ِبالَْقيْــِد رِْجلَيْــِه. ِفــي الَْحِديــِد َدَخلَــْت نَْفُســُه، إِلَــى َوقْــِت َمِجــيِء كَلَِمِتــِه. قَــْوُل الــرَّبِّ 
اْمتََحَنُه « )مزامير 105: 18، 19(. ومع ذلك فإن أخاق يوســف الحقيقية تضيء 
لقــد  وصبــره.  بإيمانــه  تمســك  إذ  الســجن،  ظلمــات  فــي  وهــو  حتــى  عظيــم  بنــور 
عوقــب علــى ســني خدمتــه األمينــة بمنتهــى القســوة والظلــم، ولكــن هــذا لــم يجعلــه 
كئيبــاً أو عديــم الثقــة، بــل كان يملــك الســام الــذي جــاءه مــن شــعوره ببراءتــه، وقــد 
بــل نســي أحزانــه فــي  لــم يفكــر فــي المظالــم التــي وقعــت عليــه،  ســلم أمــره هلل. 
ســبيل التخفيــف مــن أحــزان مــن هــم حولــه. لقــد وجــد عمــا يعملــه حتــى وهــو فــي 
الســجن. وكان هللا يُِعــّده فــي مدرســة الضيــق واأللــم لنفــع أعظــم، وهــو لــم يرفــض 
ذلــك التدريــب الــازم ول تبــرم بــه. فــإذ رأى آثــار الظلــم والطغيــان المتفشــي فــي 
آثــار الجريمــة تعلــم دروســا فــي العــدل والعطــف والرحمــة أعدتــه  الســجن، ورأى 

لســتخدام ســلطانه بحكمــة ورفــق.
أمــر كل  إليــه  أُوُكَِل  بيــت الســجن، وأخيــراً  ثقــة رئيــس  نــال يوســف  وبالتدريــج 
اليوميــة  الســجن، أي اســتقامة حياتــه  فــي  بــه  قــام  الــذي  الــدور  إن  المســجونين. 
وعطفــه علــى المتضايقيــن والمحزونيــن هــو الــذي أفســح المجــال لنجاحــه وكرامتــه 
فــي مســتقبل أيامــه. إن كل شــعاعة مــن النــور نســلطها علــى اآلخريــن ترتــد إلينــا، 
فــكل كلمــة رفــق أو عطــف تقــال إلنســان حزيــن، وكل جهــد يبــذل للتخفيــف مــن آلم 

217, 218



يوسف في مصر  |  189

المظلوميــن، وكل عطيــة تقــدم لمحتــاج، إن كان الباعــث عليهــا صالحــا وصائبــا، 
ســتنتج عنهــا بركــة لمقدمهــا.

كان رئيــس خبــازي الملــك ورئيــس ســقاته قــد طُرحــا فــي الســجن لذنــب مــن 
الذنــوب، ووضعــا تحــت إشــراف يوســف. وفــي ذات صبــاح إذ لحــظ أنهمــا مغتمــان 
جــدا ســألهما بــكل رفــق عــن الســبب فــي انقباضهمــا، فقيــل لــه أن كا منهمــا قــد حلــم 
 ِ حلما جديرا بالعتبار وهما يتوقان لمعرفة تفسيرهما، فقال يوسف: » أَلَيَْسْت هلِلَّ
ــا َعلـَـيَّ « )انظــر تكويــن 40(. فلمــا قــص عليــه كل منهمــا حلمــه أخبرهمــا  التََّعاِبيــُر؟ قُصَّ
بالتفســير. فــي ثاثــة أيــام يـُـرد رئيــس الســقاة إلــى مقامــه ويعطــي الــكأس فــي يــد فرعــون 
كالسابق، أما رئيس الخبازين فسيقتل بأمر الملك، وكما فسر لهما كذلك حدث.

َعبَّــَر ســاقي الملــك عــن أعمــق عواطــف الشــكر ليوســف ألجــل تفســيره المفــرح 
أشــار  فــإذ  لــه.  قدمهــا  التــي  والشــفقة  الهتمــام  دلئــل  مــن  كثيــر  وألجــل  لحلمــه 
يوســف إلــى الظلــم الــذي وقــع عليــه بطرحــه فــي الســجن بكلمــات مؤثــرة جــدا توســل 
إليــه أن يعــرض قضيتــه أمــام الملــك قائــا: » إِنََّمــا إَِذا ذَكَرْتَِنــي ِعْنــَدَك ِحيَنَمــا يَِصيــُر 
لـَـَك َخيْــٌر، تَْصَنــُع إِلـَـيَّ إِْحَســانًا َوتَْذكُرُنِــي لِِفْرَعــْوَن، َوتُْخرُِجِنــي ِمــْن هــَذا الْبَيْــِت. ألَنِّــي 
ـى َوَضُعونِــي ِفــي  قَــْد ُســرِقُْت ِمــْن أَرِْض الِْعبْرَانِيِّيــَن، َوُهَنــا أَيًْضــا لَــْم أَفَْعــْل َشــيْئًا َحتّـَ
ــْجِن «. رأى رئيس الســقاة الحلم يفســر بكل تفصياته كما قال يوســف، ولكن  السِّ
حينمــا عــاد إليــه رضــى الملــك لــم يعــد يفكــر فــي مــن قــد أحســن إليــه، فظــل يوســف 
ســجينا ســنتين أخرييــن، وذلــك األمــل الــذي كان قــد انتعــش فــي داخلــه زال شــيئا 

فشــيئا، فأضيفــت إلــى كل التجــارب الماضيــة مــرارة نكــران الجميــل .
لكــن يــداً إلهيــة كانــت مزمعــة أن تفتــح أبــواب الســجن، فلقــد حلــم ملــك مصــر 
حلميــن فــي ليلــة واحــدة، كاهمــا تبيــن أنهمــا يشــيران إلــى الحــادث نفســه، كمــا 
تَبيــن أنــه ينبــئ بكارثــة قادمــة. لــم يســتطع الملــك تفســيرهما وظــا مبعثــا لضطــراب 
فكــره، وكذلــك لــم يســتطع ســحرة مصــر ول حكماؤهــا أن يفســروا الحلميــن، فــزاد 
الهتيــاج  فذلــك  الملــك.  بــاط  الرعــب كل  الملــك واضطرابــه، وشــمل  ارتبــاك 
الشــامل أعاد إلى رئيس الســقاة ذكرى ظروف حلمه، وذكر يوســف فوخزه ضميره 
وخــزات النــدم علــى عــدم عرفانــه بالجميــل، ففــي الحــال أخبــر الملــك كيــف أنــه هــو 
ورئيــس الخبازيــن قــد حلــم كل منهمــا حلمــا وهمــا فــي الســجن، وكيــف أن غامــا 

ــَر لهمــا كذلــك حــدث. عبرانيــا فســر لهمــا حلميهمــا، وكمــا فسَّ
كان أمــرا مهينــا لفرعــون أن يتحــول عــن ســحرة مملكتــه وحكمائهــا ليستشــير 
عبــدا غريبــا، ولكنــه كان مســتعدا لقبــول أحقــر الخدمــات إذا كان يجــد راحــة لفكــره 
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المضطــرب. فاســتدعى يوســف فــي الحــال، فخلــع ثيــاب ســجنه ولبــس ثيابــا أخــرى 
وحلــق، ألن شــعره كان قــد طــال فــي ســني الهــوان التــي قضاهــا فــي الســجن، ثــم 

أدخــل إلــى الملــك.
» فََقــاَل ِفرَْعــْوُن لِيُوُســَف: ›َحلُْمــُت ُحلًْمــا َولَيْــَس َمــْن يَُعبِّــرُُه. َوأَنـَـا َســِمْعُت َعْنــَك 
قـَـْولً، إِنَّــَك تَْســَمُع أَْحاًَمــا لِتَُعبِّرََهــا‹. فَأََجــاَب يُوُســُف ِفرَْعــْوَن: ›لَيْــَس لـِـي. هللَاُ يُِجيــُب 
عــن  يكشــف  لفرعــون  يوســف  جــواب  إن   .)41 تكويــن  )انظــر  ِفرَْعــْوَن‹ «  ِبَســاََمٍة 
اتضاعــه وإيمانــه بــاهلل، فهــو بــكل وداعــة ينفــي عــن نفســه مجــد امتاكــه ألي حكمــة 

فائقــة فــي قلبــه. » لَيْــَس لِــي « إن هللا وحــده هــو الــذي يســتطيع كشــف األســرار.
وبعــد ذلــك بــدأ فرعــون يقــص حلميــه فقــال: » إِنِـّـي كُْنــُت ِفــي ُحلِْمــي َواِقًفــا 
َعلَــى َشــاِطِئ النَّْهــِر، َوُهــَوَذا َســبُْع بََقــرَاٍت طَالَِعــٍة ِمــَن النَّْهــِر َســِميَنِة اللَّْحــِم َوَحَســَنَة 
ــورَِة، فَارْتََعــْت ِفــي َرْوَضــٍة. ثـُـمَّ ُهــَوَذا َســبُْع بََقــرَاٍت أُْخــَرى طَالَِعــٍة َوَراَءَهــا َمْهزُولَــًة  الصُّ
ِفــي  ِمثْلََهــا  ِمْصــَر  أَرِْض  كُلِّ  ِفــي  أَنْظُــْر  لَــْم  اللَّْحــِم.  َورَِقيَقــَة  ا  ِجــدًّ ــورَِة  الصُّ َوقَِبيَحــَة 
ــِميَنَة.  السَّ األُولَــى  ــبَْع  السَّ الْبََقــرَاِت  َوالَْقِبيَحــُة  الرَِّقيَقــُة  الْبََقــرَاُت  فَأَكَلَــِت  الَْقبَاَحــِة. 
قَِبيًحــا  َمْنظَرَُهــا  فَــَكاَن  أَْجَواِفَهــا،  ِفــي  َدَخلَــْت  أَنََّهــا  يُْعلَــْم  َولَــْم  أَْجَوافََهــا،  فََدَخلَــْت 
َوُهــَوَذا َســبُْع َســَناِبَل طَالَِعــٌة  ِفــي ُحلِْمــي  ثُــمَّ رَأَيْــُت  ِفــي األَوَِّل. َواْســتَيَْقظُْت.  كََمــا 
يَاِبَســًة رَِقيَقــًة َملُْفوَحــًة  َســَناِبَل  َســبُْع  ُهــَوَذا  ثُــمَّ  ُمْمتَلِئَــًة َوَحَســَنًة.  َواِحــٍد  ِفــي َســاق 
ــبَْع الَْحَســَنَة.  ــَناِبَل السَّ ــَناِبُل الرَِّقيَقُة السَّ ــرِْقيَِّة نَاِبتٌَة َوَراَءَها. فَابْتَلََعِت السَّ يِح الشَّ ِبالرِّ

ــَحرَِة، َولَــْم يَُكــْن َمــْن يُْخِبرُنِــي «. فَُقلْــُت لِلسَّ
ــَر هللُا ِفْرَعــْوَن ِبَمــا ُهــَو  ــْد أَْخبَ ــُم ِفْرَعــْوَن َواِحــٌد. قَ » فََقــاَل يُوُســُف لِِفْرَعــْوَن: ُحلْ
كانــت  والحدائــق  فالحقــول  قادمــة،  عظيــم  شــبع  ســني  ســبع  كانــت  َصانِــٌع «. 
ســتأتي بثمــار وفيــرة جــدا، أكثــر ممــا فــي أي ســنة مضــت، وهــذه الســنوات كانــت 
ــبَُع ِفي األَرِْض ِمْن أَْجِل ذلَِك الُْجوِع  ســتعقبها ســبع ســني جوع. » َولَ يُْعرَُف الشِّ
الحلــم دليــا علــى صحتــه وقــرب  تكــرار  ا « وكان  ِجــدًّ َشــِديًدا  يَُكــوُن  ـُه  ألَنّـَ بَْعــَدُه، 
إتمامــه. ثــم قــال: » فَــاآلَن لِيَْنظُــْر ِفْرَعــْوُن َرُجــاً بَِصيــرًا َوَحِكيًمــا َويَْجَعلْــُه َعلَــى أَرِْض 
ـِة أَرِْض ِمْصــَر  ـاًرا َعلَــى األَرِْض، َويَأُْخــْذ ُخْمــَس َغلّـَ ِمْصــَر. يَْفَعــْل ِفْرَعــْوُن فَيُــَوكِّْل نُظّـَ
ــِنيَن الَْجيِّــَدِة الَْقاِدَمــِة،  ــبَعِ، فَيَْجَمُعــوَن َجِميــَع طََعــاِم هــِذِه السِّ ِفــي َســبْعِ ِســِني الشِّ
َويَْخزِنُــوَن قَْمًحــا تَْحــَت يَــِد ِفْرَعــْوَن طََعاًمــا ِفــي الُْمــُدِن َويَْحَفظُونَــُه. فَيَُكــوُن الطََّعــاُم 

َذِخيــرًَة لِــألَرِْض لَِســبْعِ ِســِني الُْجــوِع «.
كان هذا التعبير معقول ومناسبا جدا، كما كانت السياسة المقترحة سليمة 
ودليــا علــى الفكــر الثاقــب بحيــث لــم يكــن هنالــك شــك فــي صحتهــا. ولكــن مــن 
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ذا الــذي يمكــن أن يؤتمــن علــى تنفيــذ تلــك الخطــة؟ فعلــى حكمــة هــذا الختيــار 
تتوقــف ســامة الدولــة. اضطــرب الملــك، وظــل هــذا التعييــن موضــع تفكيــر وبحــث 
بعــض الوقــت. وقــد أخبــر رئيــس الســقاة الملــك عــن الحكمــة والفطنــة التــي أبداهــا 
يوســف فــي تدبيــر أمــور الســجن، وكان واضحــا أن لــه مقــدرة إداريــة فائقــة. إن ذلــك 
الســاقي الــذي كان يلــوم نفســه حينئــٍذ بشــدة حــاول أن يكفــر عــن جحــوده الســابق 
بأحــر المــدح للــذي أحســن إليــه. وقــد دلــت تحريــات الملــك علــى صــدق مــا قالــه 
الســاقي، ففــي كل المملكــة كان يوســف هــو الشــخص الوحيــد المــزود بالحكمــة 
لتبصيــر الملــك بالخطــر الــذي هــدد الدولــة، والســتعداد الــازم لمواجهتــه، فاقتنــع 
الملــك بــأن يوســف هــو الشــخص الوحيــد الكفــؤ لتنفيــذ الخطــة التــي قــد اقترحهــا، 
وكان واضحــا أن قــوة إلهيــة تســنده، وأنــه ليــس بيــن كل موظفــي الدولــة شــخص 
ســواه يســتطيع أن يديــر شــؤونها فــي تلــك األزمنــة. وحقيقــة كونــه عبــدا عبرانيــا لــم 
الملــك لمشــيريه:  رأيــه. فقــال  إلــى حكمتــه وســامة  بالقيــاس  أمــرا ذا شــأن  تكــن 

» َهــْل نَِجــُد ِمثْــَل هــَذا رَُجــاً ِفيــِه ُروُح هللِا؟ «.
َمــا  قــال: » بَْعــَد  الملــك حيــن  مــا أعلنــه  تقــرر تعيينــه، وأدهــش يوســف  وقــد 
ــَس بَِصيــٌر َوَحِكيــٌم ِمثْلَــَك. أَنْــَت تَُكــوُن َعلَــى بَيِْتــي، َوَعلَــى  أَْعلََمــَك هللُا كُلَّ هــَذا، لَيْ
فَِمــَك يَُقبِّــُل َجِميــُع َشــْعِبي إِلَّ إِنَّ الُْكرِْســيَّ أَكُــوُن ِفيــِه أَْعظَــَم ِمْنــَك « وتقــدم الملــك 
ليقلــد يوســف أوســمة مركــزه الخطيــر بــأن » َخلَــَع ِفْرَعــْوُن َخاتَِمــُه ِمــْن يَــِدِه َوَجَعلَــُه 
ــُه ِفــي  ــْوَق َذَهــٍب ِفــي ُعُنِقــِه، َوأَْركَبَ ــاَب بُــوٍص، َوَوَضــَع طَ ــِد يُوُســَف، َوأَلْبََســُه ثِيَ ِفــي يَ

َمرْكَبَِتــِه الْثَّانِيَــِة، َونَــاَدْوا أََماَمــُه ›اْركَُعــوا‹ «.
» أَقَاَمــُه َســيًِّدا َعلَــى بَيِْتــِه، َوُمَســلَّطًا َعلَــى كُلِّ ُملِْكــِه، لِيَأُْســَر ُرَؤَســاَءُه َحَســَب 
إَِراَدتِِه َويَُعلَِّم َمَشــاِيَخُه ِحْكَمًة « )مزامير 105: 21، 22(. من الســجن خرج يوســف 
ليصيــر رئيســا علــى كل أرض مصــر. لقــد كان مركــزا مجيــدا، ومــع ذلــك كان محفوفــا 
بالمصاعــب والمخاطــر. ول يمكــن أن أحــدا يقــف فــي مــكان عــال شــاهق دون أن 
يتعــرض للخطــر. فكمــا أن العاصفــة تتــرك زهــور الــوادي الوادعــة دون أذى بينمــا 
هــي تقتلــع األشــجار العظيمــة مــن فــوق أعالــي الجبــال، فكذلــك مــن قــد احتفظــوا 
الجــب  إلــى أعمــاق  قــد يجرفــون  المتواضعــة  فــي حياتهــم  بأمانتهــم واســتقامتهم 
يوســف  أخــاق  ولكــن  الزمنييــن.  والكرامــة  النجــاح  تهاجــم  التــي  التجــارب  بفعــل 
األمانــة  نفــس  إن  النجــاح.  وأمــام  الضيــق  أمــام  والســراء،  الضــراء  فــي  صمــدت 
ونفــس الســتقامة واإلخــاص ظهــرت حيــن وقــف فــي قصــر الفراعنــة كمــا كانــت 
ظاهــرة حيــن كان فــي بيــت الســجن. كان ل يــزال غريبــا فــي أرض وثنيــة، منفصــا 
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عــن عائلتــه التــي كانــت تعبــد هللا، ولكنــه كان موقنــا أن يــد هللا تســدد خطواتــه. 
يوســف  وبســبب  وظيفتــه،  واجبــات  بأعبــاء  قــام  هللا  علــى  المســتمر  وباعتمــاده 
اتجــه انتبــاه ملــك مصــر وعظمائهــا إلــى اإللــه الحقيقــي. ومــع أنهــم كانــوا متمســكين 
بأوثانهــم فقــد تعلمــوا أن يكرمــوا المبــادئ المعلنــة فــي حيــاة وأخــاق يوســف الــذي 

كان يعبــد الــرب.
ولكن كيف استطاع يوسف أن يكتب لنفسه ذلك التاريخ المجيد، تاريخ الُخلُْق 
المتين والستقامة والحكمة؟ إنه في فجر حياته فضل الواجب على هوى النفس، 
ثــم أن اســتقامته فــي شــبابه، والثقــة البســيطة والطبيعــة النبيلــة فــي حياتــه الباكــرة 
آتــت ثمارهــا فــي حياتــه وهــو رجــل. إن حياتــه النقيــة البســيطة وافقــت النمــو النشــيط 
لقــوى جســده وذهنــه. وإن شــركته مــع هللا فــي أعمالــه، وتأملــه فــي الحقائــق العظيمــة 
المســلمة لورثــة اإليمــان، كل ذلــك رفــع مــن طبيعتــه الروحيــة وعظمهــا، ووســع عقلــه 
وقــواه أكثــر مــن أيــة دراســة أخــرى. ثــم إن التفاتــه لواجبــه فــي كل مركــز مــن مراكــزه التــي 
مــر فيهــا، مــن أدناهــا إلــى أســماها، كان تدريبــا لــكل قــواه للوصــول إلــى أعلــى خدمــة. 
إن من يحيا حياة مطابقة إلرادة الخالق يحرز لنفســه أصدق وأنبل نمو في األخاق. 
رِّ ُهَو الَْفْهُم « )أيوب 28: 28(. » ُهَوذَا َمَخافَُة الرَّبِّ ِهَي الِْحْكَمُة، َوالَْحيََداُن َعِن الشَّ

قليلــون هــم الذيــن يدركــون تأثيــر أمــور الحيــاة الصغيــرة فــي تكويــن األخــاق. 
ليــس شــيء ممــا نقــوم بــه يعتبــر صغيــرا حقــا. فالظــروف المختلفــة التــي نواجههــا 
يومــا فيومــا، القصــد منهــا اختبــار أمانتنــا وإعدادنــا لمســؤوليات أعظــم. فبثباتنــا علــى 
مبادئنا في شؤون حياتنا العادية يصبح العقل قادرا على الضطاع بالواجب أكثر 
ممــا لــو عمــد اإلنســان إلــى الميــول الباطلــة واللــذات الوقتيــة. فالعقــول التــي تــدرب 
هــذا التدريــب ل تترجــح بيــن الصــواب والخطــأ كالقصبــة التــي تحركهــا الريــح. أمثــال 
هــؤلء يكونــون مخلصيــن لواجبهــم ألنهــم دربــوا أنفســهم علــى صفــات األمانــة والحــق. 

ومتــى كانــوا أمنــاء فــي القليــل فســيحصلون علــى قــوة تجعلهــم أمنــاء فــي الكثيــر.
إن الخلــق القويــم هــو أثمــن بكثيــر مــن ذهــب أوفيــر، إذ بدونــه ل يقــدر أحــد 
أن يرقــى إلــى العظمــة الشــريفة، ولكــن الخلــق ليــس شــيئا يــورث أو يبــاع بالمــال. 
إن الســمو الخلقــي والصفــات الذهنيــة الجميلــة ل يحصــل عليهــا المــرء بمحــض 
يهــا اإلنســان ويصلــح  الصدفــة، وإن أثمــن المواهــب لــن تكــون لهــا قيمــة مــا لــم يُنمِّ
مــن شــأنها، وإن تكويــن الخلــق النبيــل هــو عمــل يحتــاج إلــى كل يــوم مــن أيــام العمــر، 
الفــرص،  يعطــى  هللا  إن  المتواصليــن.  والمثابــرة  الجــد  نتيجــة  يكــون  أن  ويجــب 

والنجــاح متوقــف علــى كيفيــة الســتفادة منهــا.
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يوسف وإخوته

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 41: 54-56؛ 42 إلى 50(.

حالمــا بــدأت ســنوات الشــبع بــدأ معهــا التأهــب للمجاعــة القادمــة، وبموجــب 
تعليمــات يوســف بنيــت مخــازن واســعة جــدا فــي كل األماكــن الرئيســية فــي كل 
أرض مصــر، وُعلمــت الترتيبــات الكافيــة لحفــظ الفائــض مــن المحصــول المنتظــر. 
وقــد اتبعــت هــذه الترتيبــات نفســها مــدة ســبع ســني الشــبع، إلــى أن غــدت كميــات 

القمــح المخزونــة أكثــر مــن المتوقــع.
َجِميــعِ  ِفــي  ُجــوٌع  » فَــَكاَن  يوســف.  تنبــأ  كمــا  الجــوع  ســني  ســبع  بــدأت  واآلن 
ــا َجاَعــْت َجِميــُع أَرِْض ِمْصــَر  ــا َجِميــُع أَرِْض ِمْصــَر فَــَكاَن ِفيَهــا ُخبْــٌز. َولَمَّ الْبُلْــَداِن. َوأَمَّ
ــْعُب إِلـَـى ِفرَْعــْوَن ألَْجــِل الُْخبْــِز، قـَـاَل ِفرَْعــْوُن لـِـُكلِّ الِْمْصِريِّيــَن: »اذَْهبـُـوا إِلـَـى  َوَصــرََخ الشَّ
يُوُسَف، َوالَِّذي يَُقوُل لَُكُم افَْعلُوا«. وَكَاَن الُْجوُع َعلَى كُلِّ َوْجِه األَرِْض، َوفَتََح يُوُسُف 
َجِميــَع َمــا ِفيــِه طََعــاٌم َوبـَـاَع لِلِْمْصِريِّيــَن « )تكويــن 41: 54-56 واألصحاحــات 50-42(.

وامتــدت المجاعــة حتــى شــملت أرض كنعــان، وأحــس النــاس بشــدة وطأتهــا، 
خصوصــا فــي المــكان الــذي كان يعقــوب ســاكنا فيــه. فــإذ ســمعوا عــن وجــود مؤونــة 
كثيرة اختزنها ملك مصر سافر عشرة من أولد يعقوب إلى هناك ليشتروا قمحا، 
فلمــا وصلــوا إلــى هنــاك أُِخــذوا إلــى نائــب الملــك، حيــث مثلــوا أمــام ســيد األرض 
َوَعــرََف  إِلَــى األَرِْض...  ِبُوُجوِهِهــْم  لَــُه  القمــح، » َوَســَجُدوا  مــن طالبــي  مــع آخريــن 
ــا ُهــْم فَلَــْم يَْعرِفُــوُه « إذ أبــدل اســمه العبرانــي بالســم الجديــد  يُوُســُف إِْخَوتَــُه، َوأَمَّ
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الــذي أطلقــه عليــه الملــك، ولــم يكــن هنالــك غيــر قليــل مــن الشــبه بيــن رئيــس وزراء 
مصر وذلك الفتى الذي كانوا قد باعوه لإلســماعيليين. وحين رأى يوســف إخوته 
الماضــي واضحــة  أمامــه صــور  تذكــر أحامــه وظهــرت  أمامــه  ينحنــون ويســجدون 
وجليــة. تفحصتهــم عينــه الحــادة البصــر فاكتشــف أن بنياميــن ليــس بينهــم، فهــل 
ســقط هــو اآلخــر فريســة لغــدر أولئــك القــوم المتوحــش وقســوتهم فــإذ عــزم علــى 

ــْم «. ــَرْوا َعــْورََة األَرِْض ِجئْتُ ــْم! لِتَ معرفــة الحقيقــة قــال لهــم بحــزم: » َجَواِســيُس أَنْتُ
فقالــوا لــه: » لَ يـَـا َســيِِّدي، بـَـْل َعِبيــُدَك َجــاُءوا لِيَْشــتَرُوا طََعاًمــا. نَْحــُن َجِميُعَنــا بَُنــو 
رَُجــل َواِحــٍد. نَْحــُن أَُمَنــاُء، لَيْــَس َعِبيــُدَك َجَواِســيَس «. ثــم أراد أن يعلــم هــل كانــت 
روحهــم هــي نفــس الــروح المتغطرســة التــي عهدهــا فيهــم حيــن كان معهــم، كمــا أراد 
أن يعــرف منهــم بعــض المعلومــات الخاصــة ببيتهــم، ومــع ذلــك فربمــا كانــت روايتهــم 
مضللــة. فلمــا كــرر التهمــة أجابــوه قائليــن: » َعِبيــُدَك اثَْنــا َعَشــَر أًَخــا. نَْحــُن بَُنــو رَُجــل 

ِغيــُر ِعْنــَد أَِبيَنــا الْيَــْوَم، َوالَْواِحــُد َمْفُقــوٌد «. َواِحــٍد ِفــي أَرِْض كَْنَعــاَن. َوُهــَوذَا الصَّ
يعتبرهــم  يــزال  ل  وأنــه  روايتهــم،  صــدق  فــي  يشــك  أنــه  الحاكــم  أخبرهــم  فــإذ 
جواســيس أعلــن أنــه يريــد أن يمتحــن صــدق كامهــم بــأن يأمرهــم بالبقــاء فــي مصــر 
إلــى أن يذهــب واحــد منهــم وينــزل إليــه بأخيهــم الصغيــر، فــإذا لــم يرضــوا بذلــك فــا 
بد من معاملتهم كجواسيس. ولكن أولد يعقوب لم يوافقوا على هذا التدبير، ألن 
الوقــت الــازم لتنفيــذه قــد يجعــل عائاتهــم تقاســي احتياجــا إلــى الطعــام ومــن منهــم 
يشــرع فــي ذلــك الســفر وحــده، تــاركا إخوتــه فــي الســجن؟ كيــف يســتطيع أن يقابــل 
أبــاه فــي مثــل تلــك الظــروف وقــد تــراءى لهــم أنهــم قــد يقتلــون أو يصيــرون عبيــدا، ولــو 
أتــى بنياميــن فقــد يشــاركهم فــي مصيرهــم التعــس، ولذلــك عزمــوا علــى أن يبقــوا معــا 
ويتألمــوا معــا، فذلــك أفضــل مــن أن يجلبــوا علــى أبيهــم أحزانــا جديــدة بخســارته ابنــه 

الوحيــد الباقــي. ولهــذا ألقــى بهــم فــي الســجن، حيــث ظلــوا ثاثــة أيــام.
فــي خــال الســنين التــي مــرت منــذ افتــرق يوســف عــن إخوتــه حصــل تغييــر فــي 
أخاقهــم. كانــوا قبــا حســودين وثائريــن ومخادعيــن وقســاة ومحبيــن لانتقــام، أمــا 
اآلن بعدمــا محصتهــم التجــارب والضيقــات والمشــقات فقــد تبرهــن أنهــم منكــرون 
فــي  رجــال  كانــوا  أنهــم  ومــع  ألبيهــم.  ومكرســون  لبعــض  بعضهــم  وأمنــاء  لذواتهــم 

منتصــف العمــر فقــد كانــوا خاضعيــن لســلطان أبيهــم.
كانــت الثاثــة األيــام التــي قضوهــا فــي ســجن مصــر أيــام حــزن مريــر عليهــم، 
ألن أولئــك اإلخــوة تذكــروا خطاياهــم الماضيــة، فــإذا لــم يجيئــوا ببنياميــن صدقــت 
التهمــة الموجهــة إليهــم علــى أنهــم جواســيس، وكان أملهــم ضعيفــا فــي أن أباهــم 
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سيســمح لهــم بأخــذ بنياميــن معهــم. وفــي اليــوم الثالــث أمــر يوســف بإحضــار اإلخــوة 
إليــه إذ لــم يجــرؤ علــى تأخيرهــم أكثــر مــن ذلــك، فــا بــد مــن أن أبــاه وكل العائــات 
َخائِــُف  أَنَــا  َواْحيَــْوا.  هــَذا  » افَْعلُــوا  لهــم:  فقــال  الجــوع.  آلم  يقاســون  معــه  التــي 
هللِا. إِْن كُْنتُــْم أَُمَنــاَء فَلْيُْحبَــْس أٌَخ َواِحــٌد ِمْنُكــْم ِفــي بَيْــِت َحبِْســُكْم، َوانْطَلُِقــوا أَنْتُــْم 
ــَق كَاَُمُكــْم َولَ  ، فَيَتََحقَّ ِغيــَر إِلـَـيَّ َوُخــُذوا قَْمًحــا لَِمَجاَعــِة بُيُوتُِكــْم. َوأَْحِضــُروا أََخاكـُـُم الصَّ
تَُموتـُـوا « فأجمــع رأيهــم علــى قبــول هــذا القتــراح، وإن كانــوا قــد عبــروا عــن ضعــف 
أملهــم فــي أن أباهــم ســيرضى بإرســال بنياميــن معهــم. وكان يوســف يتحــدث إليهــم 
عــن طريــق مترجــم، فــإذ كانــوا يظنــون أن الحاكــم ل يفهــم كامهــم جعلــوا يتحدثــون 
فــي معاملتهــم  أنفســهم  بالائمــة علــى  ألقــوا  فــي حضــوره. وقــد  بــكل حريــة  معــا 
ــا إِنََّنــا ُمْذنِبـُـوَن إِلـَـى أَِخيَنــا الَّــِذي رَأَيَْنــا ِضيَقــَة  ليوســف، » َوقَالـُـوا بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض: َحقًّ
يَقُة « فقال رأوبين  ا اْســتَرَْحَمَنا َولَْم نَْســَمْع. لِذلَِك َجاَءْت َعلَيَْنا هِذِه الضِّ نَْفِســِه لَمَّ
الــذي كان قــد أعــد خطــة إلنقــاذ أخيــه فــي دوثــان. » أَلَــْم أُكَلِّْمُكــْم قَائِــاً: لَ تَأْثَُمــوا 
ــُب « فــإذ كان يوســف يصغــي إلــى مــا  ــَوَذا َدُمــُه يُطْلَ ــْم تَْســَمُعوا؟ فَُه ــْم لَ ــِد، َوأَنْتُ ِبالَْولَ
قالــوا لــم يســتطع أن يضبــط عواطفــه فخــرج إلــى الخــارج وبكــى. فلمــا عــاد إليهــم 
أمــر بتقييــد شــمعون أمــام عيونهــم ووضعــه فــي الســجن. إنهــم حيــن كانــوا يعاملــون 
أخاهــم بقســوة كان شــمعون هــو المحــرض والعامــل األكبــر فــي إيــذاء أخيــه، وألجــل 

هــذا الســبب وقــع الختيــار عليــه.
وقبلمــا ســمح يوســف إلخوتــه بالســفر أصــدر تعليماتــه بــأن يعطــى لهــم قمــح 
وأن توضــع فضــة كل واحــد منهــم ســرا فــي فــم عدلــه، وأن يعطــوا علفــا لدوابهــم 
فــي طريــق عودتهــم إلــى وطنهــم، ففــي طريــق عودتهــم إذ كان أحدهــم يفتــح عدلــه 
الباقيــن بذلــك  الفضــة، وإذ أخبــر  أنــه رأى صــرة  ليعطــي عليقــا لحمــاره أدهشــه 
خافــوا وارتعــدوا، وقــال الواحــد لآخــر: » َمــا هــَذا الَّــِذي َصَنَعــُه هللُا ِبَنــا؟ « فهــل 
يعتبــرون هــذا دليــا علــى إحســان هللا إليهــم، أم أنــه ســمح بحــدوث هــذا قصاصــا 
لهــم علــى خطاياهــم ليغوصــوا إلــى أعمــاق الشــقاء؟ لقــد اعترفــوا أن هللا قــد رأى 

خطاياهــم وهــا هــو يعاقبهــم عليهــا.
وكان يعقــوب ينتظــر عــودة بنيــه بفــارغ، فلمــا وصلــوا تجمهــر حولهــم كل مــن 
فــي المحلــة حيــن ســمعوهم يقصــون علــى أبيهــم كل مــا حــدث لهــم. فامتــألت كل 
القلــوب خوفــا وفزعــا، إذ بــدا لهــم كأن تصــرف الحاكــم المصــري يــدل علــى ســوء 
النيــة. وممــا حقــق مخاوفهــم أنهــم حيــن فتحــوا عدالهــم وجــد كل منهــم فضتــه فــي 
فــم عدلــه. فصــاح أبوهــم الشــيخ يقــول فــي حــزن: » أَْعَدْمتُُمونِــي األَْولََد. يُوُســُف 

225, 226, 227



196  |  اآلباء واألنبياء

فأجابــه  َعلَــيَّ «  هــَذا  كُلُّ  َصــاَر  تَأُْخُذونَــُه.  َوبَْنيَاِميــُن  َمْفُقــوٌد،  َوِشــْمُعوُن  َمْفُقــوٌد، 
رأوبيــن قائــا: » اقْتُــِل ابَْنــيَّ إِْن لَــْم أَِجــْئ ِبــِه إِلَيْــَك. َســلِّْمُه ِبيَــِدي َوأَنَــا أَرُدُُّه إِلَيْــَك « 
فهــذا الــكام الــدال علــى الطيــش لــم يريــح بــال يعقــوب، فــكان جوابــه: » لَ يَْنــزُِل 
ـٌة ِفــي الطَِّريــِق  ابِْنــي َمَعُكــْم، ألَنَّ أََخــاُه قَــْد َمــاَت، َوُهــَو َوْحــَدُه بَــاق. فَــِإْن أََصابَتْــُه أَِذيّـَ

الَِّتــي تَْذَهبُــوَن ِفيَهــا تُْنزِلُــوَن َشــيْبَِتي ِبُحــزٍْن إِلَــى الَْهاِويَــِة «.
ولكــن الجــوع طــال أمــده، وبمــرور الوقــت كادت تنفــد كميــة القمــح التــي أتــوا بهــا 
مــن مصــر. كان أولد يعقــوب يعلمــون أنهــم عبثــا يعــودون إلــى مصــر بــدون بنياميــن، 
وكان أملهــم ضعيفــا فــي زحزحــة أبيهــم عــن عزمــه، فانتظــروا النتيجــة وهــم صامتــون. 
وقد ظهر شــبح المجاعة الهائلة القادمة عليهم بكل وضوح، وعلى الوجوه القلقة 
فــي تلــك المحلــة قــرأ الشــيخ نبــأ حاجتهــم، وأخيــرا قــال لهــم » ارِْجُعــوا اْشــتَُروا لََنــا 

قَلِيــاً ِمــَن الطََّعــاِم «.
فأجابــه يهــوذا قائــا: » إِنَّ الرَُّجــَل قـَـْد أَْشــَهَد َعلَيَْنــا قَائـِـاً: لَ تـَـَرْوَن َوْجِهــي ِبــُدوِن 
أَْن يَُكــوَن أَُخوكُــْم َمَعُكــْم. إِْن كُْنــَت تُرِْســُل أََخانَــا َمَعَنــا، نَْنــزُِل َونَْشــتَِري لَــَك طََعاًمــا، 
ِبــُدوِن أَْن  َولِكــْن إِْن كُْنــَت لَ تُرِْســلُُه لَ نَْنــزُِل. ألَنَّ الرَُّجــَل قَــاَل لََنــا: لَ تَــَرْوَن َوْجِهــي 
يَُكــوَن أَُخوكُــْم َمَعُكــْم «. وإذ رأى يهــوذا أن أبــاه قــد بــدا يتراجــع عــن عزمــه أضــاف 
قائــا: » أَرِْســِل الُْغــاََم َمِعــي لَِنُقــوَم َونَْذَهــَب َونَْحيَــا َولَ نَُمــوَت، نَْحــُن َوأَنـْـَت َوأَْولَُدنـَـا 
َجِميًعــا « ثــم تطــوع بــأن يكــون ضامنــا ألخيــه وأن يتحمــل اللــوم إلــى األبــد إذا أخفــق 

فــي إعــادة بنياميــن إلــى أبيــه.
لــم يســتطع يعقــوب أن يمانــع أكثــر مــن ذلــك، فأوصــى أولده بالتأهــب للســفر، 
وأمرهــم بأخــذ هديــة معهــم ليقدموهــا للحاكــم، هديــة ممــا يمكــن اســتخاصه مــن 
تلــك األرض التــي قــد ضربهــا الجــوع » قَلِيــاً ِمــَن الْبَلََســاِن، َوقَلِيــاً ِمــَن الَْعَســِل، 
وَكَِثيــرَاَء َولََذنًــا َوفُْســتًُقا َولَــْوزًا « كمــا أمرهــم بأخــذ فضــة مضاعفــة، ثــم قــال لهــم: 
ــْم َوقُوُمــوا ارِْجُعــوا إِلَــى الرَُّجــِل « وإذ كانــوا مزمعيــن أن يشــرعوا فــي  » َوُخــُذوا أََخاكُ
تلــك الرحلــة المشــكوك فيهــا نهــض أبوهــم الشــيخ ورفــع يديــه إلــى الســماء ونطــق 
بهــذه الصــاة. » َوهللُا الَْقِديــُر يُْعِطيُكــْم رَْحَمــًة أََمــاَم الرَُّجــِل َحتَّــى يُطْلِــَق لَُكــْم أََخاكُــُم 

اآلَخــَر َوبَْنيَاِميــَن. َوأَنَــا إَِذا َعِدْمــُت األَْولََد َعِدْمتُُهــْم «.
ســاروا فــي رحلتهــم عائديــن إلــى مصــر ومثلــوا أمــام يوســف، فحالمــا وقــع نظــره 
علــى بنياميــن، ابــن أمــه، تأثــر تأثــرا عميقــا، ومــع ذلــك أخفــي عواطفــه وأمــر بــأن يؤخــذوا 
إلــى بيتــه، وأن تعمــل الترتيبــات الازمــة ليتغــدوا معــه. وفيمــا هــم ذاهبــون إلــى بيــت 
الحاكــم خــاف أولئــك اإلخــوة خوفــا عظيمــا، إذ ظنــوا أنهــم سيحاســبون علــى الفضــة 
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فــي  قــد وضعــت  الفضــة  تكــون  أنــه ربمــا  لهــم  فــي عدالهــم، وخطــر  التــي وجــدت 
عدالهــم عــن عمــد لتلفيــق تهمــة ضدهــم بموجبهــا يؤخــذون عبيــدا. ففــي ضيقهــم 
تكلمــوا مــع وكيــل بيــت يوســف، وقصــوا عليــه الظــروف التــي اضطرتهــم للمجــيء إلــى 
مصــر، وبرهانــا علــى براءتهــم أخبــروه بأنهــم ردوا الفضــة التــي وجدوهــا فــي عدالهــم، 
تََنــا  كمــا أحضــروا فضــة أخــرى ليشــتروا طعامــا، وقالــوا أيضــا: » لَ نَْعلـَـُم َمــْن َوَضــَع ِفضَّ
ِفــي ِعَدالَِنــا « فأجابهــم الرجــل قائــا: » َســاٌَم لَُكــْم، لَ تََخافُــوا. إِلُهُكــْم َوإِلــُه أَِبيُكــْم 
تُُكــْم َوَصلَــْت إِلَــيَّ « ففارقهــم  النزعــاج، ولمــا انضــم  أَْعطَاكُــْم كَْنــزًا ِفــي ِعَدالُِكــْم. ِفضَّ

إليهــم شــمعون بعــد مــا أخــرج مــن الســجن أحســوا أن هللا رحيــم بهــم حقــا.
إِلَــى  لَــُه  » َوَســَجُدوا  الهديــة  إليــه  أحضــروا  أخــرى  مــرة  الحاكــم  قابلهــم  ولمــا 
أســرع  يوســف أحامــه. وبعدمــا ســلم علــى ضيوفــه  تذكــر  أخــرى  ومــرة  األَرِْض « 
ـِذي قُلْتُــْم َعْنــُه؟ أََحــيٌّ ُهــَو بَْعــُد؟ فََقالُــوا: َعبْــُدَك  ــيُْخ الّـَ يســأل: » أََســالٌِم أَبُوكُــُم الشَّ
أَبُونـَـا َســالٌِم. ُهــَو َحــيٌّ بَْعــُد « ثــم وقعــت عينيــه علــى بنياميــن فقــال أهــذا أخوكــم — 
الصغيــر الــذي قلتــم لــي عنــه. ثــم قــال » هللُا يُْنِعــُم َعلَيْــَك يـَـا ابِْنــي « ولكــن عواطــف 
حنــوه غلبتــه فلــم يســتطع أن يقــول شــيئا آخــر، » فََدَخــَل الَْمْخــَدَع َوبََكــى ُهَنــاَك «.

بعدمــا ضبــط عواطفــه وتجلــد عــاد إليهــم ثــم تقدمــوا جميعــا إلــى مائــدة الوليمــة. 
وبموجــب قانــون الطبقــات كان محرمــا علــى المصرييــن أن يأكلــوا مــع أي أنــاس مــن 
أمــة أخــرى، ولذلــك كان لبنــي يعقــوب مائــدة خاصــة بهــم، كمــا جلــس الحاكــم وحــده 
نظــرا لســمو مركــزه، وقــد جلــس المصريــون علــى موائــد أخــرى وحدهــم. فلمــا جلــس 
الجميــع اندهــش اإلخــوة ألنهــم انتظمــوا فــي جلســتهم بموجــب النظــام المضبــوط 
اِمــِه إِلَيِْهــْم « أمــا حصــة بنياميــن فكانــت  ــَع ِحَصًصــا ِمــْن قُدَّ حســب أعمارهــم، » َورَفَ
أكثــر مــن حصــص جميعهــم خمســة أضعــاف. فبهــذا التفضيــل الــذي بــه ميــز بنياميــن 
أراد يوســف أن يتحقــق هــل كانــوا سيحســدون أخاهــم األصغــر ويبغضونــه كمــا قــد 
فعلــوا بــه هــو أم ل. وإذ كانــوا ل يزالــون يظنــون أن يوســف ل يفهــم كامهــم جعلــوا 
يتحدثــون معــا بــكل حريــة، وهكــذا كانــت لديــه فرصــة عظيمــة لمعرفــة مشــاعرهم 
الحقيقيــة. وإذ أراد أن يمتحنهــم امتحانــا آخــر، أمــر قبــل ســفرهم أن يوضــع طاســه 

الخــاص الــذي يشــرب فيــه، طــاس الفضــة ســرا فــي عــدل أخيهــم األصغــر.
شــمعون  معهــم  وكان  وطنهــم،  إلــى  طريقهــم  فــي  عــادوا  وســرور  فــرح  بــكل 
وبنياميــن، وســاقوا أمامهــم دوابهــم المحملــة بالقمــح وهــم جميعــا يحســون أنهــم 
قــد نجــوا مــن كل المخاطــر المحدقــة بهــم. ولكــن مــا أن وصلــوا إلــى أطــراف المدينــة 
حتــى أدركهــم وكيــل الحاكــم وقــال لهــم تلــك الكلمــة الجارحــة: » لَِمــاَذا َجاَزيْتـُـْم َشــرًّا 
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ِعَوًضا َعْن َخيٍْر؟ أَلَيَْس هَذا ُهَو الَِّذي يَْشــرَُب َســيِِّدي ِفيِه؟ َوُهَو يَتََفاَءُل ِبِه. أََســأْتُْم 
ِفــي َمــا َصَنْعتـُـْم « قيــل أن ذلــك الطــاس كانــت فيــه خاصيــة عجيبــة وهــي اكتشــاف 
أي مــادة ســامة توضــح فيــه. وفــي تلــك العصــور كانــت مثــل تلــك الــكأس غاليــة 

الثمــن جــدا، إذ كانــت تقــي صاحبهــا مــن المــوت بالســم.
ـُم َســيِِّدي ِمثْــَل هــَذا  فأجــاب أولئــك المســافرون الوكيــل بقولهــم: » لَِمــاذَا يَتََكلّـَ
ــا ِفــي  ــُة الَِّتــي َوَجْدنَ ــوا ِمثْــَل هــَذا األَْمــِر! ُهــَوذَا الِْفضَّ ــَكاَِم؟ َحاَشــا لَِعِبيــِدَك أَْن يَْفَعلُ الْ
ــًة  أَفـْـَواِه ِعَدالَِنــا رََدْدنَاَهــا إِلَيـْـَك ِمــْن أَرِْض كَْنَعــاَن. فََكيْــَف نَْســرُِق ِمــْن بَيْــِت َســيِِّدَك ِفضَّ
أَْو ذََهبًــا؟ الَّــِذي يُوَجــُد َمَعــُه ِمــْن َعِبيــِدَك يَُمــوُت، َونَْحــُن أَيًْضــا نَُكــوُن َعِبيــًدا لَِســيِِّدي «.

ـِذي يُوَجــُد َمَعــُه  فقــال الوكيــل: » نََعــِم، اآلَن ِبَحَســِب كَاَِمُكــْم هَكــَذا يَُكــوُن. الّـَ
ــا أَنْتُــْم فَتَُكونُــوَن أَبِْريَــاَء «. يَُكــوُن لِــي َعبْــًدا، َوأَمَّ

ــُه إِلَــى األَرِْض،  ــوا كُلُّ َواِحــٍد ِعْدلَ وبــدأ التفتيــش فــي الحــال » فَاْســتَْعَجلُوا َوأَنْزَلُ
َوفَتَُحــوا كُلُّ َواِحــٍد ِعْدلَــُه « ففتــش الوكيــل فــي كل عــدل مبتدئــا مــن عــدل رأوبيــن 
الطــاس وجــد  وقــد  األصغــر.  أخيهــم  عــدل  إلــى  أن وصــل  إلــى  بالترتيــب   وهكــذا 

 في عدل بنيامين.
فمــزق اإلخــوة ثيابهــم عامــة علــى منتهــى الحــزن والتعاســة، ثــم عــادوا متباطئيــن 
إلــى المدينــة، وبموجــب وعدهــم كان ل بــد أن يصيــر بنياميــن عبــدا مــدى الحيــاة. 
فتبعــوا الوكيــل إلــى القصــر، وإذ وجــدوا أن الحاكــم ل يــزال هنــاك وقعــوا أمامــه علــى 
ـِذي فََعلْتُــْم؟ أَلَــْم تَْعلَُمــوا أَنَّ رَُجــاً ِمثْلِــي  األرض، فقــال لهــم: » َمــا هــَذا الِْفْعــُل الّـَ
يَتََفــاَءُل؟ « وقــد قصــد يوســف بهــذا أن يســوقهم إلــى العتــراف بخطيتهــم. إنــه لــم 
عــي قــط أن لــه قــوة علــى التفــاؤل، ولكنــه أراد أن يجعلهــم يعتقــدون أنــه يســتطيع  يدَّ

أن يقــرأ أســرار حياتهــم الخفيــة.
فقــال يهــوذا: » َمــاَذا نَُقــوُل لَِســيِِّدي؟ َمــاَذا نَتََكلَّــُم؟ َوِبَمــاَذا نَتَبَــرَُّر؟ هللُا قـَـْد َوَجــَد 
إِثـْـَم َعِبيــِدَك. َهــا نَْحــُن َعِبيــٌد لَِســيِِّدي، نَْحــُن َوالَّــِذي ُوِجــَد الطَّــاُس ِفــي يَِدِه َجِميًعا «.

ـاُس ِفــي  ـِذي ُوِجــَد الطّـَ فأجابهــم بقولــه: » َحاَشــا لِــي أَْن أَفَْعــَل هــَذا! الرَُّجــُل الّـَ
ــا أَنْتُــْم فَاْصَعــُدوا ِبَســاٍَم إِلَــى أَِبيُكــْم «. يَــِدِه ُهــَو يَُكــوُن لِــي َعبْــًدا، َوأَمَّ

فبحــزن عميــق تقــدم يهــوذا إلــى الحاكــم وصــرخ قائــا: » اْســتَِمْع يَــا َســيِِّدي. 
لِيَتََكلَّــْم َعبْــُدَك كَلَِمــًة ِفــي أُُذنـَـْي َســيِِّدي َولَ يَْحــَم َغَضبُــَك َعلـَـى َعبْــِدَك، ألَنَّــَك ِمثـْـُل 
ِفْرَعــْوَن « وبــكام فصيــح مؤثــر جــدا جعــل يصــف حــزن أبيــه عنــد فقــدان يوســف، 
البــن  ألنــه  مصــر  إلــى  معهــم  بنياميــن  ابنــه  ينــزل  أن  باتــا  رفضــا  يرفــض  كان  وأنــه 
ثــم قــال: »  التــي كان يحبهــا أعمــق الحــب،  لــه مــن أمــه راحيــل  الوحيــد الباقــي 
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فَــاآلَن َمتَــى ِجئْــُت إِلَــى َعبْــِدَك أَِبــي، َوالُْغــاَُم لَيْــَس َمَعَنــا، َونَْفُســُه ُمرْتَِبطَــٌة ِبَنْفِســِه، 
ــِدَك أَِبيَنــا  يَُكــوُن َمتَــى َرأَى أَنَّ الُْغــاََم َمْفُقــوٌد، أَنَّــُه يَُمــوُت، فَيُْنــزُِل َعِبيــُدَك َشــيْبََة َعبْ
ِبُحــزٍْن إِلَــى الَْهاِويَــِة، ألَنَّ َعبْــَدَك َضِمــَن الُْغــاََم ألَِبــي قَائِــاً: إِْن لَــْم أَِجــْئ ِبــِه إِلَيْــَك 
ــًدا  ــُدَك ِعَوًضــا َعــِن الُْغــاَِم، َعبْ ــاآلَن لِيَْمُكــْث َعبْ ــاِم. فَ ــا إِلَــى أَِبــي ُكلَّ األَيَّ أَِصــْر ُمْذنِبً
لَِســيِِّدي، َويَْصَعــِد الُْغــاَُم َمــَع إِْخَوتِــِه. ألَنِـّـي كَيْــَف أَْصَعــُد إِلَــى أَِبــي َوالُْغــاَُم لَيْــَس 

ـِذي يُِصيــُب أَِبــي «. ــرَّ الّـَ َمِعــي؟ لِئَــاَّ أَنْظُــَر الشَّ
اكتفى يوسف بذلك، فلقد رأى في إخوته ثمار التوبة الحقيقية. فإذ سمع كام 
يهــوذا وهــو يقــدم ذلــك العــرض النبيــل أمــر بإخــراج كل مــن فــي البيــت مــا عــدا أولئــك 

الرجــال. ثــم أطلــق صوتــه بالبــكاء وصــرخ قائــا: » أَنـَـا يُوُســُف. أََحــيٌّ أَِبــي بَْعــُد؟ «.
وقــف إخوتــه بــا حــراك. لقــد عقــد الخــوف والذهــول ألســنتهم عــن الــكام. هــل 
حاكــم مصــر هــذا هــو أخوهــم يوســف الــذي حســدوه وكانــوا ينــوون قتلــه وأخيــرا 
باعــوه بيــع العبيــد! ومــرت أمــام عقولهــم كل معاماتهــم الشــريرة التــي عاملــوه بهــا. 
أنهــم ازدروا أحامــه وحاولــوا عــدم تحقيقهــا، ولكنهــم قامــوا بدورهــم  لقــد ذكــروا 
كامــا لتحقيقهــا. واآلن، وقــد صــاروا تحــت ســلطانه وفــي قبضــة يــده، فــا شــك 

فــي أنــه ســينتقم منهــم بســبب الظلــم الــذي أوقعــوه عليــه.
إليــه  إِلَــيَّ « فلمــا تقدمــوا  ُمــوا  ارتباكهــم خاطبهــم برفــق قائــا: » تََقدَّ وإذ رأى 
ــُفوا  ــُم الَّــِذي ِبْعتُُمــوُه إِلَــى ِمْصــَر. َواآلَن لَ تَتَأَسَّ تابــع كامــه قائــا: » أَنَــا يُوُســُف أَُخوكُ
اَمُكــْم «  َولَ تَْغتَاظـُـوا ألَنَُّكــْم ِبْعتُُمونِــي إِلَــى ُهَنــا، ألَنَّــُه لْســِتبَْقاِء َحيَــاٍة أَرَْســلَِنَي هللُا قُدَّ
وإذ أحــس بأنهــم قاســوا مــا فيــه الكفايــة ألجــل قســوتهم عليــه حــاول بنبــل أن يطــرد 

مخاوفهــم ويخفــف مــن مــرارة لومهــم ألنفســهم.
فاســتأنف كامــه قائــا: » ألَنَّ لِلُْجــوِع ِفــي األَرِْض اآلَن َســَنتَيِْن. َوَخْمــُس ِســِنيَن 
لَُكــْم  لِيَْجَعــَل  اَمُكــْم  قُدَّ أَرَْســلَِني هللُا  فََقــْد  َحَصــاٌد.  َولَ  ِفيَهــا فَاََحــٌة  تَُكــوُن  أَيًْضــا لَ 
بَِقيَّــًة ِفــي األَرِْض َولِيَْســتَبِْقَي لَُكــْم نََجــاًة َعِظيَمــًة. فَــاآلَن لَيْــَس أَنْتُــْم أَرَْســلْتُُمونِي إِلَــى 
ُهَنــا بَــِل هللُا. َوُهــَو قَــْد َجَعلَِنــي أَبًــا لِِفْرَعــْوَن َوَســيًِّدا لِــُكلِّ بَيِْتــِه َوُمتََســلِّطًا َعلَــى كُلِّ 
أَرِْض ِمْصــَر. أَْســِرُعوا َواْصَعــُدوا إِلَــى أَِبــي َوقُولُــوا لَــُه: هَكــَذا يَُقــوُل ابُْنــَك يُوُســُف: 
. لَ تَِقــْف. فَتَْســُكَن ِفــي أَرِْض َجاَســاَن  قَــْد َجَعلَِنــَي هللُا َســيًِّدا لِــُكلِّ ِمْصــَر. اِنْــزِْل إِلَــيَّ
َوتَُكــوَن قَِريبًــا ِمنِّــي، أَنـْـَت َوبَُنــوَك َوبَُنــو بَِنيــَك َوَغَنُمــَك َوبََقــرَُك وَكُلُّ َمــا لـَـَك. َوأَُعولـُـَك 
َمــا  ـُه يَُكــوُن أَيًْضــا َخْمــُس ِســِنيَن ُجوًعــا. لِئَــاَّ تَْفتَِقــَر أَنْــَت َوبَيْتُــَك وَكُلُّ  ُهَنــاَك، ألَنّـَ
لَــَك. َوُهــَوَذا ُعيُونُُكــْم تـَـَرى، َوَعيَْنــا أَِخــي بَْنيَاِميــَن، أَنَّ فَِمــي ُهــَو الَّــِذي يَُكلُِّمُكــْم... « 
ثــم وقــع علــى عنــق بنياميــن أخيــه وبكــى. وبكــى بنياميــن علــى عنقــه. وقَبَّــل جميــع 
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إخوتــه وبكــى عليهــم. وبعــد ذلــك تكلــم إخوتــه معــه، وباتضــاع اعترفــوا بخطيتهــم 
والتمســوا منــه الصفــح. لقــد قاســوا طويــا مــن القلــق وتبكيــت الضميــر، وابتهجــوا 

اآلن ألنــه لــم يــزل حيــاً.
وصلت تلك األخبار بســرعة إلى الملك الذي إذ أراد أن يظهر شــكره ليوســف 
وافــق علــى دعــوة الحاكــم إلخوتــه قائــا: » َخيْــرَاِت َجِميــعِ أَرِْض ِمْصــَر لَُكــْم « وقــد 
أرســل أولئــك اإلخــوة إلــى أبيهــم مزوديــن بمؤونــة وافــرة وعجــات وكل مــا كان لزمــا 
لنقــل كل عائاتهــم وخدمهــم إلــى مصــر. وأعطــى يوســف لبنياميــن عطايــا أثمــن ممــا 
أعطــى لســائر إخوتــه. وإذ كان يخشــى لئــا تنشــب بينهــم منازعــات وهــم فــي طريــق 
النصيحــة: » لَ  لهــم هــذه  قــدم  الســفر  أوشــكوا علــى  إلــى وطنهــم، وإذ  عودتهــم 

تَتََغاَضبُــوا ِفــي الطَِّريــِق «.
فعاد بنو يعقوب إلى أبيهم بهذا الخبر المفرح، » يُوُسُف َحيٌّ بَْعُد، َوُهَو ُمتََسلٌِّط 
قُْهْم. ثُمَّ كَلَُّموُه ِبُكلِّ كَاَِم يُوُسَف الَِّذي  َعلَى كُلِّ أَرِْض ِمْصَر. فََجَمَد قَلْبُُه ألَنَُّه لَْم يَُصدِّ
كَلََّمُهــْم ِبــِه، َوأَبَْصــَر الَْعَجــاَِت الَِّتــي أَرَْســلََها يُوُســُف لِتَْحِملَــُه. فََعاَشــْت ُروُح يَْعُقــوَب 
أَِبيِهــْم. فََقــاَل إِْســرَائِيُل: كََفــى! يُوُســُف ابِْنــي َحــيٌّ بَْعــُد. أَذَْهــُب َوأَرَاُه قَبْــَل أَْن أَُمــوَت «.

هــم  فهــا  والنســحاق.  التذلــل  أعمــال  مــن  آخــر  عمــل  العشــرة  لإلخــوة  بقــي 
اآلن يعترفــون ألبيهــم بكذبهــم وقســوتهم التــي مــررت حياتــه وحياتهــم طــوال تلــك 
الســنين. ولــم يكــن يعقــوب يظــن أنهــم ســينحدرون إلــى تلــك الدركــة مــن الســفالة 
بارتكابهــم لتلــك الخطيــة، ولكنــه إذ رأى أن هللا المتســلط علــى كل األحــداث قــد 

حــول ذلــك الشــر إلــى خيــر غفــر ألولده المخطئيــن وباركهــم.
بعــد قليــل ســار األب وأولده وعائاتهــم وغنمهــم وبقرهــم وخدمهــم الكثيــرون 
متجهين إلى مصر. وتابعوا سيرهم بقلوب يغمرها الفرح. ولما وصلوا إلى بئر سبع 
قــدم األب الشــيخ ذبائــح شــكر وتوســل إلــى هللا أن يؤكــد لهــم أنــه ســيذهب معهــم. 
فجــاءت إليــه كلمــة هللا فــي رؤى الليــل تقــول لــه: » لَ تََخــْف ِمــَن النُّــزُوِل إِلَــى ِمْصــَر، 
ــًة َعِظيَمــًة ُهَنــاَك. أَنَــا أَنْــزُِل َمَعــَك إِلَــى ِمْصــَر، َوأَنَــا أُْصِعــُدَك أَيًْضــا «. ألَنِّــي أَْجَعلُــَك أُمَّ

ــًة َعِظيَمــًة  تََخــْف ِمــَن النُّــزُوِل إِلَــى ِمْصــَر، ألَنِـّـي أَْجَعلُــَك أُمَّ إن هــذا الوعــد: » لَ 
ُهَنــاَك « كان وعــدا لــه دللتــه. لقــد أعطــي الوعــد إلبراهيــم بــأن نســله ســيكون كثيــرا 
جــدا كنجــوم الســماء، ولكــن إلــى ذلــك الحيــن كانــت تلــك األمــة المختــارة قــد نمــت 
نموا بطيئا، ولم تكن أرض كنعان حينئٍذ تصلح ألن تكون ميدانا لنمو تلك األمة كما 
سبقت النبوات. فلقد كانت كنعان تحت سيطرة قبائل قوية لم يكن ممكنا انتزاع 
األرض منهم إلى الجيل الرابع )تكوين 16: 15(. فإذا كان نسل إسرائيل سيصيرون 
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أمــة عظيمــة فــي كنعــان، فإمــا أن يطــردوا ســكان البــاد وهــذا مــا لــم يكونــوا يســتطيعون 
عملــه كمــا قــال لهــم هللا أو يتفرقــوا بينهــم، ولكــن لــو أنهــم اختلطــوا بالكنعانييــن فذلــك 
يجعلهم يتعرضون إلغواءات األشرار، فيشاركونهم في عبادة األوثان. أما مصر فقد 
قدمــت لهــم الشــروط الازمــة إلتمــام قصــد هللا. فلقــد ســمح لهــم بالنــزول فــي جــزء 
مــن األرض كلــه ري وخصــب وبذلــك قدمــت لهــم فرصــة للنمــو الســريع. أمــا النفــور 
والكراهيــة التــي ســتبدو مــن المصرييــن نحوهــم بســبب عملهــم » ألَنَّ كُلَّ رَاِعــي َغَنــٍم 
رِْجــٌس لِلِْمْصِريِّيــَن « )تكويــن 46: 34( — هــذا النفــور سيســاعدهم علــى أن يظلــوا 

شــعبا خاصــا منعــزل، ويباعــد بينهــم وبيــن مشــاركة المصريــن فــي عبــادة األوثــان.
حالما وصلت تلك الجماعة إلى مصر تقدموا مباشرة إلى أرض جاسان، وإلى 
هنــاك أتــى يوســف فــي مركبتــه الرســمية يتبعــه موكــب لئــق بأميــر. لقــد نســي يوســف 
جــال بيئتــه وعظمــة مركــزه، ولكــن فكــرا واحــدا شــغل عقلــه وشــوقا واحــدا طاغيــا اهتــز 
لــه كيانــه. فــإذ أبصــر أولئــك المســافرين مقبليــن عليــه لــم يعــد يســتطيع الســيطرة علــى 
تلك األشــواق التي ظلت محتبســة في داخله ســنين هذا عددها، فقفز من مركبته 
وأســرع متقدمــا للترحيــب بأبيــه، حيــث » َوقَــَع َعلَــى ُعُنِقــِه َوبََكــى َعلَــى ُعُنِقــِه زََمانًــا. 

فََقــاَل إِْســرَائِيُل لِيُوُســَف: ›أَُمــوُت اآلَن بَْعــَد َمــا رَأَيـْـُت َوْجَهــَك أَنَّــَك َحــيٌّ بَْعــُد‹ «.
علــى  وليحصلــوا  فرعــون  أمــام  ليوقفهــم  إخوتــه  مــن  يوســف خمســة  أخــذ  ثــم 
هبــة األرض التــي سيســكنون فيهــا. وقــد كان الملــك يريــد أن يكــرم أولئــك الرجــال 
بتعيينهــم فــي وظائــف حكوميــة اعترافــا منــه بفضــل رئيــس وزرائــه، ولكــن يوســف 
الــذي كان أمينــا فــي عبادتــه هلل أراد أن يجنــب إخوتــه التجــارب التــي ســيتعرضون 
لها في باط الملك الوثني، لذلك نصح إخوته بأنه متى سألهم الملك أن يجيبوه 
بــكل صراحــة عــن حرفتهــم. وعمــل أولد يعقــوب بنصيحــة أخيهــم كمــا حرصــوا علــى 
أن يقولــوا أنهــم قــد أتــوا ليتغربــوا فــي األرض ل ليســكنوا فيهــا بصفــة مســتديمة، 
وبذلــك احتفظــوا بحقهــم فــي الرحيــل إن هــم أرادوا. وقــد عيــن لهــم الملــك مســاكن 

وأرضــا فــي » أَفَْضــِل األَرِْض « أي أرض جاســان.
وبعــد وصولهــم إلــى مصــر بقليــل أتــى يوســف بأبيــه أيضــا وقدمــه إلــى الملــك. 
كان ذلــك الشــيخ الجليــل غريبــا فــي بــاط الملــك، ولكنــه فــي وســط مناظــر الطبيعــة 
الســامية الجميلــة كانــت لــه شــركة مــع ملــك أعظــم وأقــوى، واآلن، وهــو عالــم بســمو 

مكانتــه رفــع يديــه وبــارك فرعــون.
عندمــا التقــى يعقــوب يوســف ابنــه أول مــرة فــي مصــر، تكلــم يعقــوب كمــا لــو 
أنــه بتلــك النهايــة المفرحــة لــكل مخاوفــه وأحزانــه الطويلــة، كان مســتعدا للمــوت. 

232, 233



202  |  اآلباء واألنبياء

ولكــن ســبع عشــرة ســنة كانــت ســتوهب لــه ليقضيهــا فــي مقــر جاســان الهــادئ، 
وكانــت هــذه الســنين ســعيدة ومفرحــة بعكــس مــا كانــت الســنوات التــي ســبقتها. 
ورأى فــي بنيــه برهانــا علــى صــدق توبتهــم كمــا رأى عائلتــه محاطــة بــكل الظــروف 
المســاعدة علــى نموهــا حتــى تصيــر أمــة عظيمــة، وقــد تمســك إيمانــه بوعــد الــرب 
المحبــة  دلئــل  بــكل  محاطــا  نفســه  هــو  وكان  كنعــان.  فــي  باســتقرارهم  األكيــد 
والرضــى التــي أمكــن رئيــس وزراء مصــر أن يمنحهــا لــه. وإذ كان ســعيدا بوجــوده مــع 

ابنــه الــذي كان قــد فقــده ســنين طويلــة نــزل إلــى قبــره بســكينة وســام.
لما شعر يعقوب أن يوم مماته يقترب أرسل في استدعاء يوسف. وإذ كان ل 
يــزال متمســكا بوعــد هللا الخــاص بامتاكهــم كنعــان أوصــى ابنــه قائــا: » لَ تَْدِفنِّــي 
ِفــي ِمْصــَر، بَــْل أَْضطَجــُع َمــَع آبَائِــي، فَتَْحِملُِنــي ِمــْن ِمْصــَر َوتَْدِفُنِنــي ِفــي َمْقبَرَتِِهــْم « 
بــل طلــب منــه أن يقســم  لــم يقنــع بذلــك  فوعــده يوســف بذلــك، ولكــن يعقــوب 

قســما مقدســا بــأن يدفنــه إلــى جــوار آبائــه فــي مغــارة المكفيلــة.
ثــم بقيــت هنالــك مســألة أخــرى هامــة، فــإن ابنــي يوســف كان ل بــد أن يحســبا 
مــن بنــى إســرائيل. فــإذ كان ذلــك آخــر لقــاء بيــن يوســف وأبيــه أحضــر معــه ابنيــه 
أفرايــم ومنســى. فهــذان الشــابان كانــا مرتبطيــن عــن طريــق أمهمــا بأســمى وظائــف 
لــو  الثــروة والشــهرة  مــوارد  أمامهمــا  فتــح  أبيهمــا  أن مركــز  ثــم  المصــري.  الكهنــوت 
أنهمــا اختــارا الرتبــاط بالمصرييــن ومــع ذلــك فــإن رغبــة أبيهمــا يوســف كانــت أن 
يتحــدا بشــعبهما. ولقــد أعلــن إيمانــه بميثــاق العهــد نيابــة عــن ابنيــه، رافضــا كل 
الكرامــات التــي يمكــن أن يقدمهــا البــاط المصــري فــي مقابــل مــكان بيــن عشــائر 

الرعــاة المحتقريــن الذيــن اســتؤمنوا علــى أقــوال هللا.
أَتَيْــُت  قَبْلََمــا  ِمْصــَر،  أَرِْض  ِفــي  لَــَك  الَْمْولُــوَداِن  ابَْنــاَك  يعقــوب: » اآلَن  فقــال 
ــَن َوِشــْمُعوَن يَُكونَــاِن لِــي « كان ل  ــى كََرأُوبَيْ ــَك إِلَــى ِمْصــَر ُهَمــا لِــي. أَفْرَاِيــُم َوَمَنسَّ إِلَيْ
بــد مــن أن يتبناهمــا وأن يكــون كل منهمــا علــى رأس ســبط منفصــل. وهكــذا نجــد 
أن أحــد امتيــازات البكوريــة التــي كان رأوبيــن قــد أضــاع حقــه فيهــا صــار مــن حــق 

يوســف — أي نصيــب اثنيــن فــي إســرائيل.
كانــت عينــا يعقــوب ضعيفتيــن لكبــر ســنه فلــم يفطــن لوجــود ذينــك الشــابين، 
أمــا اآلن وقــد تــراءى لــه أنــه رأى معالــم صورتهمــا ســأل ابنــه قائــا: » َمــْن هــَذاِن؟ « 
ْمُهَمــا إِلـَـيَّ ألُبَارِكَُهَمــا « فلمــا اقتربــا منــه احتضنهمــا  فــإذ علــم مــن همــا قــال لــه: » قَدِّ
وقبلهمــا ثــم وضــع يديــه بوقــار علــى رأســيهما مبــاركا إياهمــا، ومــن ثــم قــدم هــذه 
الصــاة، » هللُا الَّــِذي َســاَر أََماَمــُه أَبَــَواَي إِبْرَاِهيــُم َوإِْســَحاُق، هللُا الَّــِذي َرَعانِــي ُمْنــُذ 
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ُوُجــوِدي إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم، الَْمــاَُك الَّــِذي َخلََّصِنــي ِمــْن كُلِّ َشــّر، يُبَــارُِك الُْغاََميْــِن « 
لــم يكــن يــرى فيــه روح العتمــاد علــى النفــس، كا ول اعتمــد علــى القــوة البشــرية أو 
المكــر، لقــد كان هللا هــو الــذي حفظــه وســنده. إنــه لــم يتذمــر علــى أيــام الشــر التــي 
مــرت بــه، ولــم يعتبــر تجاربهــا وأحزانهــا علــى أنهــا أشــياء معاكســه لــه، ولــم يذكــر إل 

رحمــة هللا ورأفتــه اللتيــن كانتــا تازمانــه مــدى أيــام غربتــه.
وبعــد مــا انتهــى يعقــوب مــن بركتــه أعطــى ابنــه يقينــا، تــاركا لألجيــال القادمــة، 
مــدى ســنين طويلــة مــن العبوديــة واآللم واألحــزان — هــذه الشــهادة إليمانــه » َهــا 

كُــْم إِلَــى أَرِْض آبَائُِكــْم «. أَنَــا أَُمــوُت، َولِكــنَّ هللَا َســيَُكوُن َمَعُكــْم َويَرُدُّ
وفــي النهايــة اجتمــع كل بنــي يعقــوب حــول فــراش أبيهــم الــذي كان يحتضــر. 
فدعــا بنيــه وقــال لهــم: » اْجتَِمُعــوا َواْســَمُعوا يـَـا بَِنــي يَْعُقــوَب، َواْصَغــْوا إِلـَـى إِْســرَائِيَل 
أَِبيُكــْم « » أُنِْبئَُكــْم ِبَمــا يُِصيبُُكــْم ِفــي آِخــِر األَيَّــاِم «. ولطالمــا فكــر فــي أمــر مســتقبلهم 
بخــوف وجــزع، وحــاول أن يرســم لنفســه صــورة لتاريــخ كل ســبط. فــاآلن فيمــا كانــوا 
روح  عليــه  حــل  األخيــرة  بركتــه  علــى  الحصــول  منتظريــن  ســريره  حــول  مجتمعيــن 
الوحــي، وأمامــه فــي رؤيــا نبويــة انكشــف لــه مســتقبل نســله، فجعــل يذكــر أســماء 
بنيــه واحــدا بعــد اآلخــر، ويصــف أخــاق كل منهــم، ويتنبــأ، فــي كلمــات مختصــرة 
بتاريخ كل ســبط في الســنين القادمة — فقال: » رَأُوبَيُْن، أَنَْت ِبْكِري، قُوَّتِي َوأَوَُّل 

قُْدرَتِــي، فَْضــُل الرِّفَْعــِة َوفَْضــُل الِْعــزِّ «.
وهكــذا صــور األب صــورة لمــا كان يجــب أن يكــون عليــه مركــز رأوبيــن بوصفــه 
البن البكر. إل أن خطيته الشــنيعة التي ارتكبها في غدر جعلته غير مســتحق لبركة 
ــُل «. البكوريــة. ثــم اســتأنف يعقــوب كامــه عــن رأوبيــن قائــا: » فَائـِـرًا كَالَْمــاِء لَ تَتََفضَّ

لقــد أُعطــي الكهنــوت لــاوي، والملــك والوعــد بمســيا ليهــوذا، ونصيــب اثنيــن 
مــن الميــراث ليوســف. أمــا ســبط رأوبيــن فلــم يرتفــع إلــى أيــة درجــة مــن الرفعــة أو 
الســمو أو الشــهرة في إســرائيل. لم يكن في الكثرة كما كان ســبط يهوذا أو يوســف 

أو دان، وكان أول األســباط التــي أخــذت فــي الســبي.
فــي  معــا  اتحــدا  لقــد  ســنا.  منــه  األصغــر  ولوي  شــمعون  يأتــي  رأوبيــن  بعــد 
أكثــر اإلخــوة إجرامــا  أهــل شــكيم، وكانــا  بهــا  التــي عامــا  قســوتهما ووحشــيتهما 
ِفــي  ــُمُهَما  » أُقَسِّ قائــا:  أبوهمــا  عنهمــا  أعلــن  وقــد  عبــدا.  يوســف  بيــع  عندمــا 

إِْســرَائِيَل «. ِفــي  َوأُفَرِّقُُهَمــا  يَْعُقــوَب، 
وعندمــا عمــل تعــداد إلســرائيل قبيــل الدخــول إلــى كنعــان كان ســبط شــمعون 
أصغــر األســباط، وعندمــا بــارك موســى الشــعب بركتــه األخيــرة لــم يقــل شــيئا عــن 
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شــمعون، وعندمــا اســتقر الشــعب فــي أرض كنعــان لــم يعــط لهــذا الســبط غيــر 
بعــد  التــي صــارت قويــة فيمــا  يهــوذا. والعائــات  مــن نصيــب ســبط  جــزء صغيــر 
كونوا مســتعمرات مختلفة وأقاموا في مقاطعات خارج حدود األرض المقدســة. 
وكذلــك لوي لــم يعــط لــه ميــراث مــا خــا ثمانيــة وأربعيــن مدينــة متفرقــة فــي أماكــن 
مختلفــة فــي البــاد. وفيمــا يختــص بهــذا الســبط فــإن إخاصهــم وولءهــم للــرب 
عندمــا ارتــدت األســباط األخــرى حفــظ لهــم حقهــم فــي خدمــة الهيــكل المقدســة. 

وهكــذا اســتحالت اللعنــة إلــى بركــة.
ليهــوذا. إن معنــى اســم  البكوريــة فقــد أعطيــت  بــركات  أمــا أفضــل وأســمى 
يهــوذا هــو الحمــد، وهــو ينكشــف لنــا فــي التاريــخ النبــوي لهــذا الســبط إذ يقــول 
ـاَك يَْحَمــُد إِْخَوتُــَك، يَــُدَك َعلَــى قََفــا أَْعَدائِــَك، يَْســُجُد لَــَك  يّـَ يعقــوب: » يَُهــوَذا، إِ
بَُنــو أَِبيــَك. يَُهــوَذا َجــْرُو أََســٍد، ِمــْن فَِريَســٍة َصِعــْدَت يَــا ابِْنــي، َجثَــا َوَربَــَض كَأََســٍد 
ـى  َوكَلَبْــَوٍة. َمــْن يُْنِهُضــُه؟ لَ يَــُزوُل قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــوَذا َوُمْشــتَِرٌع ِمــْن بَيْــِن رِْجلَيْــِه َحتّـَ

يَأْتِــَي ِشــيلُوُن َولَــُه يَُكــوُن ُخُضــوُع ُشــُعوٍب «.
إن األســد الــذي هــو ملــك الغابــة هــو رمــز مناســب لهــذا الســبط الــذي أتــى 
منــه داود وابــن داود، شــيلون الــذي هو» األََســُد الَّــِذي ِمــْن ِســبِْط يَُهــوَذا « الــذي لــه 

ســتخضع كل القــوات أخيــرا، وكل األمــم ســتقدم ســجودها وولءهــا.
إن معظــم أولد يعقــوب تنبــأ لهــم أبوهــم بمســتقبل ناجــح. أخيــرا وصــل إلــى 
ــِة  اســم يوســف، وحينئــذ فــاض قلــب ذلــك األب حيــن أمطــر البــركات علــى » ِقمَّ
ُمثِْمــرٍَة  َشــَجرٍَة  ُغْصــُن  ُمثِْمــرٍَة،  َشــَجرٍَة  ُغْصــُن  » يُوُســُف،  فقــال:  إِْخَوتِــِه «  نَِذيــِر 
رَتْــُه َورََمتْــُه َواْضطََهَدتْــُه أَْربَــاُب  َعلَــى َعيْــٍن. أَْغَصــاٌن قَــِد ارْتََفَعــْت فَــْوَق َحائِــٍط. فََمرَّ
َعِزيــِز  يَــَدْي  ِمــْن  يََديْــِه.  َســَواِعُد  َدْت  َوتََشــدَّ قَْوُســُه،  ِبَمتَانَــٍة  ثَبَتَــْت  َولِكــْن  ــَهاِم.  السِّ
ـِذي يُِعيُنــَك،  يَْعُقــوَب، ِمــْن ُهَنــاَك، ِمــَن الرَّاِعــي َصْخــِر إِْســرَائِيَل، ِمــْن إِلــِه أَِبيــَك الّـَ
فَــْوُق،  ِمــْن  ــَماِء  السَّ بَــَركَاُت  تَأْتِــي  يُبَــارِكَُك،  ـِذي  الّـَ َشــْيٍء  كُلِّ  َعلَــى  الَْقــاِدِر  َوِمــَن 
فَاقَــْت  أَِبيــَك  بَــَركَاُت  َوالرَِّحــِم.  الثَّْديَيْــِن  بَــَركَاُت  تَْحــُت.  الرَّاِبــِض  الَْغْمــِر  َوبَــَركَاُت 
ـِة تَُكــوُن َعلَــى َرأِْس يُوُســَف، َوَعلَــى  ْهِريّـَ . إِلَــى ُمْنيَــِة اآلكَاِم الدَّ َعلَــى بَــَركَاِت أَبَــَويَّ

إِْخَوتِــِه «. نَِذيــِر  ــِة  ِقمَّ
وكانــت محبتــه  فــي محبتــه،  وملتهبــا  إنســانا عميقــا  دائمــا  يعقــوب  كان  لقــد 
ألولده قويــة ورقيقــة، وإن شــهادته لهــم فــي ســاعة احتضــاره لــم تكــن نطــق إنســان 
محــاب أو حاقــد، فلقــد ســامحهم جميعــا وأحبهــم إلــى المنتهــى. وإن رقتــه األبويــة 
كان يمكــن أن تدفعــه إلــى أن يعبــر عــن مشــاعره بكلمــات التشــجع والرجــاء، ومــن 
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قــوة هللا اســتقرت عليــه، وتحــت تأثيــر الوحــي اإللهــي كان ملتزمــا أن يعلــن الحــق 
مهمــا كان جارحــا ومؤلمــا.

وبعدمــا نطــق يعقــوب بأخــر بركاتــه عــاد يكــرر وصيتــه ألولده بخصــوص مــكان 
ــي ِفــي الَْمَغــارَِة الَِّتــي ِفــي َحْقــِل  ــي ِعْنــَد آبَائِ دفنــه قائــا » أَنَْضــمُّ إِلَــى قَْوِمــي. اِْدِفُنونِ
. ِفــي الَْمَغــارَِة الَِّتــي ِفــي َحْقــِل الَْمْكِفيلَــِة... ُهَنــاَك َدفَُنــوا إِبْرَاِهيــَم  ِعْفــُروَن الِْحثِـّـيِّ
َوَســارََة اْمَرأَتـَـُه. ُهَنــاَك َدفَُنــوا إِْســَحاَق َورِفَْقــَة اْمَرأَتـَـُه، َوُهَنــاَك َدفَْنــُت لَيْئَــَة « وهكــذا 

كان آخــر مــا عملــه فــي حياتــه أن أعلــن إيمانــه بوعــد هللا.
كلهــا  حيــاة  بعــد  وراحــة،  هــدوء  ســني  األخيــرة  يعقــوب  حيــاة  ســنو  كانــت 
اضطرابــات ومتاعــب، فلقــد تجمعــت الســحب الســوداء فــي ســماء حياتــه، ومــع 
ذلــك فقــد ســطع نــور شمســه عنــد غروبهــا وأنــار نــور الســماء ســاعاته الوداعيــة. 
 )7  :14 )زكريــا  نُــوٌر «  يَُكــوُن  الَْمَســاِء  َوقْــِت  ِفــي  ـُه  أَنّـَ » يَْحــُدُث  يقــول:  والكتــاب 
ــاََمِة « )فــإن نهايــة  » لَِحــِظ الَْكاِمــَل َوانْظُــِر الُْمْســتَِقيَم، فَــِإنَّ الَْعِقــَب إلِنَْســاِن السَّ

.)37  :37 )مزمــور  الســام «  هــي  اإلنســان  ذلــك 
لقــد أخطــأ يعقــوب ولكنــه قاســى أهــوال كثيــرة. كانــت معظــم أيــام حياتــه أيــام 
متاعــب وهمــوم وأحــزان منــذ ذلــك اليــوم الــذي فيــه ارتكــب خطيتــه العظيمــة التــي 
جعلتــه يهــرب مــن خيــام أبيــه، إذ صــار هاربــا بــا مــأوى، وانفصــل عــن أمــه التــي 
لــم يرهــا بعــد ذلــك، وخــدم ســبع ســنين ليتــزوج بالفتــاة التــي أحبهــا، ولكنــه خــدع 
خداعــا دل علــى منتهــى النذالــة، وقضــى عشــرين ســنة فــي خدمــة خالــه الجشــع 
لــم  ولكنــه  مــن حولــه،  ويكبــرون  يشــبون  وتزيــد، وأولده  تربــو  ثروتــه  الطمــاع، ورأى 
يســعد بســبب المنازعــات الناشــبة فــي عائلتــه المنقســمة علــى ذاتهــا، كمــا حــزن 
وتألــم للعــار الــذي لطــخ ابنتــه، وبســبب النتقــام الرهيــب الــذي قــام بــه أخواهــا، 
كمــا حــزن لمــوت راحيــل، وبســبب جريمــة رأوبيــن غيــر الطبيعيــة، وبســبب خطيــة 
يهــوذا، وبســبب المكــر والخــداع الــذي عومــل بــه يوســف — يــا لهــا مــن قائمــة طويلــة 
قاتمــة ســوداء مشــحونة بالشــرور الظاهــرة للعيــان! إنــه مــرارا كثيــرة حصــد ثمــار ذلــك 
العمــل الخاطــئ األول الــذي ارتكبــه، ومــرارا كثيــرة رأى نفــس الخطايــا التــي ارتكبهــا 
تتكــرر فــي حيــاة أبنائــه، ولكــن مــع أن ذلــك التأديــب كان مريــرا وقاســيا إل أنــه أتــم 
عملــه. إن التأديــب وإن يكــن جالبــا للحــزن إل أنــه يعطــى الذيــن يتدربــون بــه » ثََمــَر ِبــّر 

ــاَِم « )عبرانييــن 12: 11(. لِلسَّ
أولئــك  الصالحيــن،  النــاس  أخطــاء  أمانــة  بــكل  يســجل  المقــدس  الوحــي  إن 
الذيــن قــد ميزهــم هللا بإحســاناته ورضــاه. وفــي الحقيقــة أن أخطاءهــم مشــروحة 
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بإســهاب أكثــر مــن فضائلهــم، وكان هــذا مــن أســباب دهشــة الكثيريــن، كمــا أعطــى 
للملحديــن مجــال للســخرية بالكتــاب. ولكــن مــن أنصــع البراهيــن علــى صــدق كتــاب 
هللا أن الحقائــق المذكــورة فيــه ل تعــدل ول تنمــق، وخطايــا الشــخصيات العظيمــة 
فيــه لــم تحــذف ول أغفــل ذكرهــا. إن عقــول النــاس خاضعــة للتعصــب إلــى حــد 
أنــه مــن غيــر الممكــن أن تكــون التواريــخ العالميــة بريئــة تمامــا مــن المحابــاة. ولــو 
أن كتبــة األســفار المقدســة كانــوا أناســا غيــر موحــى إليهــم مــن هللا فــا شــك فــي 
أنهــم كانــوا يــوردون أخــاق الشــخصيات النبيلــة فيهــا بصــورة جميلــة جذابــة كاذبــة. 
ولكــن، والكتــاب علــى مــا هــو عليــه اآلن، فــإن لنــا فيــه شــهادة مضبوطــة لختباراتهــم.

جســام  مســؤوليات  علــى  وائتمنهــم  فأكرمهــم  إليهــم  هللا  أحســن  الذيــن  إن 
انغلبــوا أحيانــا أمــام التجربــة فارتكبــوا الخطيــة، تمامــا كمــا نكافــح نحــن فــي أيامنــا 
أخطــاء  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  فحياتهــم  الخطــأ.  فــي  نســقط  مــا  وكثيــرا  ونترنــح  هــذه 
وحماقــات مكشــوفة أمامنــا ألجــل تشــجيعنا وإنذارنــا. فلــو صورهــم الكتــاب علــى 
أخطائنــا  بســبب  نيــأس  الخاطئــة  بطبيعتنــا  فإننــا  الخطــأ،  مــن  معصومــون  أنهــم 
هــي  كمــا  المثبطــات  وســط  فــي  كافحــوا  قــد  آخريــن  نــرى  إذ  ولكــن  وســقطاتنا. 
حالنــا حيــث ســقطوا فــي التجربــة كمــا فعلنــا نحــن، ومــع ذلــك تشــجعوا وغلبــوا 
بنعمــة هللا، فإننــا نتشــجع فــي ســعينا فــي أثــر البــر. وكمــا كانــت الحــال معهــم، إذ 
مــع كونهــم انهزمــوا وتقهقــروا فقــد اســتردوا مواقعهــم وباركهــم هللا فكذلــك نحــن 
أيضــا يمكننــا أن ننتصــر بقــوة يســوع. ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن تكــون شــهادة 
حياتهــم تحذيــرا لنــا، فهــي ترينــا أن هللا ل يمكــن أن يبــرر الفاجــر، إنــه يــرى الخطيــة 
فــي أحــب النــاس إليــه، ويحاســبهم عليهــا بــكل دقــة وصرامــة أكثــر ممــا يعامــل بــه 

أولئــك الذيــن عندهــم قليــل مــن النــور والمســؤولية.
بعد دفن يعقوب عاد الخوف يعتصر قلوب إخوة يوسف، إذ بالرغم من رأفته 
ومظاهــر محبتــه لهــم فــإن شــعورهم بجريمتهــم جعلهــم متخوفيــن ومتشــككين. ربمــا 
ــر انتقامــه منهــم توقيــرا ألبيهــم، ولكــن اآلن، وقــد خــا لــه الجــو، فــا بــد مــن  هــو أخَّ
أن يصــب عليهــم جــام انتقامــه، ألجــل جريمتهــم بعدمــا أرجــأه طويــا. لــم يجــرؤوا 
علــى الظهــور أمامــه بأنفســهم فأرســلوا إليــه رســالة يقولــون فيهــا: » أَبُــوَك أَْوَصــى 
قَبْــَل َمْوتـِـِه قَائـِـاً: هَكــَذا تَُقولـُـوَن لِيُوُســَف: آِه! اْصَفــْح َعــْن َذنـْـِب إِْخَوتـِـَك َوَخِطيَِّتِهــْم، 
فَِإنَُّهــْم َصَنُعــوا ِبــَك َشــرًّا. فـَـاآلَن اْصَفــْح َعــْن َذنـْـِب َعِبيــِد إِلــِه أَِبيــَك « تأثــر يوســف مــن 
هــذه الرســالة أبلــغ تأثــر حتــى أنــه بكــى. وإذ تشــجع إخوتــه بهــذه العواطــف النبيلــة 
أتــوا ووقعــوا أمامــه وقالــوا: » َهــا نَْحــُن َعِبيــُدَك « لقــد كانــت محبــة يوســف إلخوتــه 
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عميقــة، ول أثــر فيهــا لألنانيــة، فآلمــه الفكــر بأنهــم يعتبــرون أنــه يضمــر لهــم الشــر أو 
ــْم  ــا َمــَكاَن هللِا؟ أَنْتُ ــُه َهــْل أَنَ ــوا. ألَنَّ ينــوي أن ينتقــم منهــم، لذلــك قــال لهــم » لَ تََخافُ
ــا هللُا فََقَصــَد ِبــِه َخيْــرًا، لَِكــْي يَْفَعــَل كََمــا الْيَــْوَم، لِيُْحِيــَي َشــْعبًا  قََصْدتُــْم لِــي َشــرًّا، أَمَّ

ــْم «. ــوا. أَنَــا أَُعولُُكــْم َوأَْولََدكُ ــاآلَن لَ تََخافُ كَِثيــرًا. فَ
كانت حياة يوســف رمزا لحياة المســيح. فالحســد هو الذي دفع إخوة يوســف 
ليبيعــوه عبــداً، وكانــوا يؤملــون أن يحولــوا بينــه وبيــن التفــوق عليهــم. وحيــن أخــذ إلــى 
مصــر كانــوا يهنئــون أنفســهم بأنــه لــن يعــود يزعجهــم بأحامــه، بحيــث اســتبعدوا 
إمكانيــة تحقيــق تلــك األحــام. ولكــن الطريــق الــذي انتهجــوه قــد ســيطر عليــه هللا 
لكــي يتــم ذلــك الشــيء الــذي قصــدوا إحباطــه. وكذلــك كهنــة اليهــود وشــيوخهم 
مــن  فينفّضــون  الشــعب  جماهيــر  إليــه  يجتــذب  أن  خشــية  المســيح  يحســدون 
حولهــم، ولقــد صلبــوه وقتلــوه ليحولــوا بينــه وبيــن صيرورتــه ملــكا، ولكنهــم بعملهــم 

هــذا كانــوا يســاعدونه علــى تحقيــق الســيادة والملــك لنفســه.
إن يوســف عــن طريــق بيعــه عبــدا فــي مصــر صــار مخلصــا لعائلــة أبيــه، ومــع 
ذلــك فهــذه الحقيقــة لــم تخفــف مــن هــول جريمــة إخوتــه. وهكــذا إذ صلــب المســيح 
العالــم،  الســاقط، وملــكا علــى كل  بأيــدي أعدائــه صــار فاديــا ومخلصــا لجنســنا 
ولكــن جريمــة قاتليــه كانــت شــنيعة جــدا كمــا لــو أن العنايــة اإللهيــة لــم تســيطر علــى 

األحــداث لمجــده ولخيــر اإلنســان.
أللــد  المســيح  بيــع  هكــذا  وثنييــن  قــوم  إلــى  إخوتــه  بأيــدي  يوســف  بيــع  وكمــا 
الســجن ألنــه كان  فــي  باطــا وطــرح  اتهــم  يوســف  إن  أحــد تاميــذه.  بيــد  أعدائــه 
لذاتهــا  المنكــرة  البــارة  حياتــه  ورذل ألن  احتقــر  المســيح  وكذلــك  فاضــا،  إنســانا 
كانــت توبيخــا صارمــا للخطيــة. ومــع أنــه لــم يرتكــب ظلمــا ول هفــا هفــوة فقــد حكــم 
عليــه بالمــوت بنــاء علــى شــهادة شــهود الــزور. ثــم أن صبــر يوســف ووداعتــه وهــو 
يواجــه الظلــم والتعســف، وغفرانــه الســريع وإحســانه النبيــل إلخوتــه المخادعيــن 
— كل هــذا يرمــز إلــى احتمــال المخلــص، مــن غيــر تذمــر أو شــكوى، حقــد األشــرار 
وافتراءاتهــم وإهاناتهــم، وغفرانــه ليــس فقــط لقاتليــه بــل أيضــا لــكل مــن يأتــون إليــه 

الغفــران. وطالبيــن  بخطاياهــم  معترفيــن 
لقــد عــاش يوســف أربعــة وخمســين ســنة بعــد مــوت أبيــه. عــاش ليــرى أولد 
َعلَــى  ُولِــُدوا  أَيًْضــا  ــى  َمَنسَّ بْــِن  َماكِيــَر  الثالــث، كمــا أن » أَْولَُد  الجيــل  إلــى  أفرايــم 
ُركْبَتَْي يُوُســَف « رأى شــعبه في حال النمو والنجاح. وعلى مر الســنين لم يتزعزع 

إيمانــه بــأن هللا ســيرجع إســرائيل إلــى أرض الموعــد.
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وحيــن رأى يوســف أن نهايتــه قــد دنــت اســتدعى أقربــاءه إليــه. ومــع أنــه كان 
لــه وأرض اغتــراب.  مكرمــا فــي أرض الفراعنــة فقــد كان يعتبــر مصــر أرض مذلــة 
وكان آخــر عمــل عملــه إعانــه لهــم أنــه قــد ألقــى قرعتــه مــع بنــي إســرائيل. وكان آخــر 
مــا قالــه أن » هللَا َســيَْفتَِقُدكُْم َويُْصِعُدكُــْم ِمــْن هــِذِه األَرِْض إِلَــى األَرِْض الَِّتــي َحلَــَف 
إِلبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َويَْعُقــوَب « وقــد اســتحلف بنــي إســرائيل أن يحملــوا عظامــه إلــى 
أرض كنعــان. » ثـُـمَّ َمــاَت يُوُســُف َوُهــَو ابـْـُن ِمئـَـٍة َوَعَشــِر ِســِنيَن، فََحنَّطـُـوُه َوُوِضــَع ِفــي 
تَابـُـوٍت ِفــي ِمْصــَر « وطيلــة أجيــال التعــب التــي مــرت بعــد ذلــك كان ذلــك التابــوت 
التــي نطــق بهــا عنــد موتــه، وشــاهدا لهــم  مذكــرا لبنــي إســرائيل بكلمــات يوســف 
بأنهــم إنمــا هــم غربــاء فــي مصــر، وآمــرا إياهــم بــأن يحتفظــوا بآمالهــم مركــزة فــي أرض 

. الموعــد، ألن يــوم النجــاة والخــاص آت ول بُــدَّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 1 إلى 4(.

إن شــعب مصر لكي يتزودوا بالطعام في ســني الجوع باعوا للدولة مواشــيهم 
يوســف  دبــر  وقــد  الحيــاة.  مــدى  عبيــدا  يصيــروا  أن  اضطــروا  وأخيــرا  وأراضيهــم، 
بحكمتــه أمــر تحريرهــم فســمح لهــم بــأن يكونــوا مســتأجرين، يأخــذون أراضيهــم مــن 

الملــك علــى أن يدفعــوا جزيــة ســنوية هــي ُخمــس حاصــل كدهــم.
أمــا بنــو يعقــوب فلــم يكونــوا ملتزميــن بمثــل تلــك اللتزامــات. ألنــه فــي مقابــل 
الخدمــات التــي أداهــا يوســف لألمــة المصريــة أعفــوا مــن الضرائــب، فضــا عــن 
كونهــم قــد أعطــوا قســما مــن البــاد للســكنى، كمــا أعطــي لهــم طعــام بســخاء فــي 
ســني الجــوع. وقــد اعتــرف الملــك أمــام المــأل بــأن الســر فــي وجــود الخيــر الوفيــر 
فــي مصــر فــي الوقــت الــذي تهلــك فيــه األمــم التــي حولهــا جوعــا هــو تدّخــل إلــه 
يوســف ورحمتــه، كمــا رأى أن حســن إدارة يوســف وتدبيــره قــد زادا فــي الغنــى 
والرخــاء الــذي عــم المملكــة، وكأن مــن مظاهــر شــكره لرئيــس وزرائــه، أنــه شــمل 

عائلــة يعقــوب بإحســاناته ورضــاه.
ولكــن بمــرور الزمــن مــات ذلــك الرجــل العظيــم الــذي كانــت مصــر مدينــة لــه 
ــٌك  ــاَم َملِ بالكثيــر، كمــا مــات ذلــك الجيــل الــذي تمتــع بثمــار جهــوده وتعبــه، » ثـُـمَّ قَ
َجِديــٌد َعلـَـى ِمْصــَر لـَـْم يَُكــْن يَْعــرُِف يُوُســَف « )خــروج 1؛ 2: 1-10(. ولكــن هــذا ليــس 
معنــاه أنــه كان يجهــل مــا قــام بــه يوســف لمصــر مــن خدمــات، بــل معنــاه أنــه لــم يــرد 
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أن يعتــرف بهــا، وعلــى قــدر اإلمــكان جعلهــا تُنســى مــن األذهــان. » فََقــاَل لَِشــْعِبِه: 
ُهــَوَذا بَُنــو إِْســرَائِيَل َشــْعٌب أَكْثَــُر َوأَْعظَــُم ِمنَّــا. َهلُــمَّ نَْحتَــاُل لَُهــْم لِئَــاَّ يَْنُمــوا، فَيَُكــوَن 
ــوَن إِلـَـى أَْعَدائَِنــا َويَُحاِربُونََنــا َويَْصَعــُدوَن ِمــَن األَرِْض «. إَِذا َحَدثـَـْت َحــرٌْب أَنَُّهــْم يَْنَضمُّ

كان اإلســرائيليون فــي ذلــك الحيــن قــد كثــروا جــدا » فَأَثَْمــُروا َوتََوالَــُدوا َونََمــْوا 
ورضــى  يوســف  رعايــة  فبفضــل  ِمْنُهــْم «.  األَرُْض  َواْمتَــألَِت  ا،  ِجــدًّ كَِثيــرًا  َوكَثُــُروا 
البــاد، ولكنهــم ظلــوا شــعبا  فــي كل  انتشــروا  يملــك حينئــذ  الــذي كان  الملــك 
منفصــا يســكن وحــده، ل صلــة لهــم بالمصرييــن ل فــي عاداتهــم ول فــي ديانتهــم. 
إذا نشــبت حــرب  لئــا  الملــك وشــعبه  أثــار مخــاوف  التكاثــر  النمــو وهــذا  فهــذا 
ينضمــوا إلــى أعــداء مصــر. ولكــن أنظمــة الدولــة منعــت الملــك مــن طــرد الشــعب 
فــي  وزادوا  فهــم.  وذوي  مقتدريــن  عمــال  منهــم  كثيــرون  كان  فقــد  البــاد،  مــن 
ثــراء األمــة كثيــرا، وكان الملــك بحاجــة إلــى مثــل أولئــك الفعلــة فــي بنــاء قصــوره 
وهياكلــه الفخمــة، ولذلــك جعلهــم فــي صــف المصرييــن الذيــن كانــوا قــد باعــوا 
فكملــت  مســخرون  عليهــم  أقيــم  مــا  وســرعان  للدولــة.  أماكهــم  مــع  أنفســهم 
ــٍة  ُروا َحيَاتَُهــْم ِبُعبُوِديَّ عبوديتهــم » فَاْســتَْعبََد الِْمْصِريُّــوَن بَِنــي إِْســرَائِيَل ِبُعْنــٍف، َوَمــرَّ
ـِذي َعِملُــوُه  قَاِســيٍَة ِفــي الطِّيــِن َواللِّبْــِن َوِفــي كُلِّ َعَمــل ِفــي الَْحْقــِل. كُلِّ َعَملِِهــِم الّـَ

وا «. َواْمتَــدُّ نََمــْوا  أََذلُّوُهــْم هَكــَذا  ِبَحْســِبَما  ُعْنًفــا « » َولِكــْن  ِبَواِســطَِتِهْم 
وكان ملك مصر ومشيروه يرجون أنهم سيتغلبون على اإلسرائيليين بتسخيرهم 
إياهم في األشغال الشاقة، وهكذا يقللون عددهم ويسحقون روحهم الستقالية. 
فإذ أخفقوا في الوصول إلى غرضهم لجأوا إلى إجراءات أشد قسوة، فلقد صدرت 
األوامــر إلــى القابلتيــن اللتيــن كان عملهمــا يعطيهمــا فرصــة لتنفيــذ أوامــر الملــك بــأن 
يقتــا أبنــاء العبرانييــن حيــن يولــدون. وكان الشــيطان هــو المحــرض فــي هــذا األمــر، 
ألنــه كان يعلــم أن مخلصــا ســيقوم مــن بيــن اإلســرائيليين، فــإذ يســوق الملــك إلهــاك 
أبنائهم ســيكون قادرا على إحباط قصد هللا. ولكن القابلتين خافتا هللا ولم تجســرا 
على تنفيذ ذلك األمر القاسي. وقد رضى الرب عن مسلكهما وأنجحهما. وغضب 
ــاً وشــاما إذ أمــر األمــة كلهــا  الملــك لفشــله فــي إتمــام غرضــه، ولذلــك جعــل أمــره ُملحَّ
أن تطارد كل أولئك الضحايا العاجزين. » ثُمَّ أََمَر ِفرَْعْوُن َجِميَع َشْعِبِه قَائِاً: كُلُّ ابٍْن 

يُولَُد تَطْرَُحونَُه ِفي النَّْهِر، لِكنَّ كُلَّ ِبْنٍت تَْســتَْحيُونََها «.
فــإذ كان هــذا األمــر ســاريا أنجبــت يوكابــد ابنــا لعمــرام، وهمــا زوجــان تقيــان 
مــن ســبط لوي. وكان الصبــي حســن الصــورة. وإذ كان ذانــك األبــوان يؤمنــان بــأن 
يــوم تحريــر إســرائيل يقتــرب، وأن هللا ســيقيم لهــم مخلصــا مــن شــعبه صممــا علــى 
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أن يحــول دون هــاك ابنهمــا. وقــد قــوى قلبيهمــا إيمانهمــا بــاهلل » َولَــْم يَْخَشــيَا أَْمــَر 
الَْملِــِك « )عبرانييــن 11: 23(.

أفلحــت األم فــي إخفــاء ابنهــا ثاثــة أشــهر، ولكنهــا لــم تســتطع أن تخبئــه أكثــر 
فصنعــت لــه ســفطا مــن البــردي وطلتــه بالحمــر والزفــت منعــا لتســرب الميــاه إليــه 
ووضعــت فيــه وليدهــا ثــم وضعتــه بيــن الحلفــاء علــى حافــة النهــر، ولــم تجــرؤ علــى 
الوقوف لمراقبته لئا يقضى عليها وعلى ابنها بالموت. ولكن أخت ذلك الطفل، 
واســمها مريــم، وقفــت مــن بعيــد. وإذ تظاهــرت بعــدم الكتــراث لــه كانــت بــكل شــوق 
ولهفــة تراقبــه لتــرى مــاذا يصنــع بأخيهــا الصغيــر. ولكــن كان هنالــك حــراس آخــرون، 
فإن األم بصلواتها الحارة أسلمت ابنها بين يدي هللا، ولذلك كان المائكة يحفون 
بذلــك المهــد المتواضــع وإن لــم ينظرهــم أحــد. وقــد أرشــد المائكــة ابنــة فرعــون إلــى 
ذلــك المــكان. فأثــارت رؤيتهــا لذلــك الســفط فضولهــا، وإذ نظــرت الطفــل الجميــل 
الــذي فيــه، قــرأت قصتــه فــي لمحــة، واســتدرت دمــوع ذلــك الطفــل عطفهــا، كمــا 
تنــاول ذلــك العطــف تلــك األم المجهولــة التــي لجــأت إلــى هــذه الوســيلة لحفــظ حيــاة 

وليدهــا الغالــي، فصممــت علــى إنقــاذه واتخــاذه ابنــا لهــا.
وكانــت مريــم تراقــب ســرا كل حركــة، فــإذ رأت الرعايــة والشــفقة اللتيــن عومــل 
أَذَْهــُب  بهمــا الطفــل تجــرأت واقتربــت أكثــر، وأخيــرا قالــت لبنــة فرعــون: » َهــْل 
َوأَْدُعو لَِك اْمرَأًَة ُمرِْضَعًة ِمَن الِْعبْرَانِيَّاِت لِتُرِْضَع لَِك الَْولََد؟ « فسمحت لها بذلك.

أســرعت الفتــاة إلــى أمهــا تــزف إليهــا هــذه البشــرى وبــدون إبطــاء ذهبــت بهــا إلــى 
ابنة فرعون التي قالت لألم: » اذَْهِبي ِبهَذا الَْولَِد َوأَرِْضِعيِه لِي َوأَنَا أُْعِطي أُْجرَتَِك «.

األم  عــادت  عميــق هلل  فبشــكر  إيمانهــا،  وكافــأ  األم  ســمع هللا صلــوات  لقــد 
لذلــك العمــل المفــرح المحبــب إلــى قلبهــا وهــو إرضــاع ابنهــا بــا خــوف، وأحســنت 
اســتخدام هــذه الفرصــة فــي تعليــم ابنهــا عــن هللا، وكانــت واثقــة بــأن هللا قــد أبقــى 
علــى حيــاة ابنهــا ألن لــه عمــا عظيمــا يعملــه، كمــا علمــت أن » أمــه « ابنــة الملــك 
ســتأخذه إلــى القصــر بعــد قليــل، حيــث يكــون محاطــا بمؤثــرات تعمــل علــى إبعــاده 
عــن هللا. كل هــذا جعلهــا تبــذل جهــدا وحرصــا أعظــم فــي تعليمــه ممــا بذلــت مــع 
باقــي أولدهــا. لقــد حاولــت أن ترســخ فــي ذهنــه مخافــة هللا ومحبتــه وحقــه وعدلــه، 
المفســدة،  العوامــل  كل  مــن  يحفظــه  أن  الــرب  مــن  طالبــة  حــرارة  بــكل  وصلّــت 
وكشــفت لبنهــا عــن جهالــة وخطيــة عبــادة األوثــان، ومنــذ نعومــة أظفــاره علمتــه أن 
يقــدم ســجوده وصلواتــه إلــى هللا الحــي الــذي يســتطيع وحــده أن يســمعه ويعينــه 

فــي كل الظــروف التــي تمــر بــه.
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أبقــت ذلــك الصبــي عندهــا أطــول مــدة ممكنــة، ولكنهــا اضطــرت فــي النهايــة 
إلــى تســليمه لبنــة الملــك وقــد بلــغ حوالــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، فأخــذ مــن ذلــك 
البيــت المتواضــع إلــى ابنــة فرعــون فــي قصرهــا الملكــي » فََصــاَر لََهــا ابًْنــا « ومــع ذلــك 
فحتى وهو في ذلك المكان لم تفارقه تلك المؤثرات التي انطبعت على قلبه في 
طفولتــه. لــم يكــن لذلــك الصبــي أن ينســى تلــك الــدروس التــي لقنتــه إياهــا أمــه، ل بــل 
كانــت لــه درعــا حفظتــه مــن الكبريــاء واإللحــاد والرذيلــة المتفشــية بيــن رجــال البــاط.

َوأََمــة  أنهــا كانــت متغربــة  مــع  العبرانيــة  تلــك األم  تأثيــر  وأبعــد  أعظــم  مــا كان 
بهــا  قــام  التــي  العظيمــة  والرســالة  المســتقبلة  موســى  حيــاة  كل  إن  مســتعبدة! 
يضــارع  آخــر  عمــل  وليــس  المســيحية،  األم  عمــل  تشــهد ألهميــة  قائــدا إلســرائيل 
بعيــد جــدا.  مــدى  إلــى  يديهــا  بيــن  العمــل. إن األم تمســك مصيــر أطفالهــا  هــذا 
فــي نموهــا وتطورهــا، وهــي تعمــل ل للزمــن  مــع العقــول واألخــاق  إنهــا تتعامــل 
الحاضــر وحــده بــل لألبديــة. إنهــا تبــذر البــذار الــذي لبــد مــن أن يطلــع وينمــو ويثمــر، 
إن خيــرا وإن شــرا. إنهــا ل ترســم صــورة جميلــة ول تنحــت تمثــال رائعــا مــن المرمــر، 
ولكنهــا تطبــع صــورة هللا علــى نفــس بشــرية. فعلــى األم تقــع مســؤولية تكويــن أخــاق 
أولدهــا خصوصــا فــي بكــور حياتهــم، ألن تلــك النطباعــات التــي تتأثــر بهــا عقولهــم 
الناميــة فــي طفولتهــم لــن تمحــى، بــل ل بــد مــن أن تازمهــم مــدى الحيــاة. فعلــى 
اآلبــاء أن يهتمــوا بتوجيــه أولدهــم وهــم يعلمونهــم ويدربونهــم فــي صغرهــم حتــى 
يصيــروا مســيحيين. إنهــم موضوعــون تحــت رعايتنــا لنربيهــم، ل لكــي يرثــوا عــرش 

مملكــة أرضيــة بــل كملــوك هلل ليملكــوا مــدى دهــور األبــد.
لتشــعر كل أم أن لحظــات حياتهــا ل تقــدر بثمــن، وأن عملهــا ســيمتحن فــي يــوم 
الحســاب الرهيب. وحينئذ ســيُرى أن كثيرا مما أصاب الرجال والنســاء من فشــل 
ومــا اقترفــوه مــن جرائــم كان منشــأه جهــل وإهمــال الذيــن كان واجبهــم يقتضــي أن 
يقــودوا خطواتهــم فــي طفولتهــم فــي الطريــق القويــم، كمــا ســيُرى أن كثيريــن ممــن 
قــد باركــوا العالــم بنــور العبقريــة والحــق والقداســة يعــزون المبــادئ التــي دفعتهــم 
إلــى انتهــاج طريــق التأثيــر الصالــح والنجــاح إلــى أمهاتهــم المســيحيات المصليــات.

وعســكري،  مدنــي  تهذيــب  أســمى  علــى  موســى  حصــل  فرعــون  بــاط  وفــي 
فلقــد صمــم الملــك علــى أن يجعــل حفيــده المتبنــى هــذا خليفتــه علــى العــرش، 
َب ُموَســى  ولذلــك تهــذب هــذا الشــاب ليكــون جديــرا بهــذا المركــز الخطيــر » فَتََهــذَّ
ِبــُكلِّ ِحْكَمــِة الِْمْصِريِّيــَن، وَكَاَن ُمْقتـَـِدًرا ِفــي األَقـْـَواِل َواألَْعَمــاِل « )أعمــال 7: 22( وإن 
مقدرتــه كقائــد حربــي حببتــه إلــى قلــوب كل جيــوش مصــر، وكان الجميــع يعتبرونــه 
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شــخصية عظيمــة. ولقــد انهــزم الشــيطان فلــم يفلــح فــي مــا كان ينويــه، فالمنشــور 
نفســه الــذي صــدر حاكمــا بالمــوت علــى أطفــال العبرانييــن حولــه هللا إلــى تعليــم 

وتهذيــب ذاك الــذي ســيكون قائــدا لشــعبه فيمــا بعــد.
موســى  وأن  قريــب،  نجاتهــم  وقــت  أن  إســرائيل  بنــي  شــيوخ  المائكــة  ـم  علّـَ
هــو الشــخص الــذي سيســتخدمه هللا فــي إنقاذهــم، كمــا أعلــم المائكــة موســى 
أيضــا أن هللا قــد اختــاره لكســر نيــر عبوديــة شــعبه، وإذ ظــن أنهــم ســيحصلون علــى 
حريتهــم بقــوة الســاح كان ينتظــر أن يقــود بنــي إســرائيل ضــد جيــوش مصــر، فــإذ 
كان مشــغول بهــذا األمــر أراد أن يضبــط عواطفــه لئــا يعطلــه تعلقــه بأمــه المربيــة أو 

بفرعــون عــن عمــل إرادة هللا.
وبموجــب قوانيــن مصــر كان علــى مــن يعتلــون عــرش الفراعنــة أن يكونــوا أعضــاء 
فــي هيئــة الكهنــوت. فموســى الــذي كان الــوارث العتيــد للعــرش كان عليــه أن يطلــع 
علــى أســرار ديانــة األمــة، وهــذا الواجــب كان موكــول للكهنــة، ولكــن مــع أن موســى 
عبــادة  فــي  لاشــتراك  إغــواؤه  يمكــن  لــم  الكســل  يعــرف  ل  مجتهــدا  تلميــذا  كان 
اآللهــة، فهــددوه بــأن ذلــك قــد يفقــده التــاج المصــري، وأنــذروه بــأن األميــرة قــد تتبــرأ 
منــه إذا ظــل متمســكا بعقيدتــه العبرانيــة، ولكــن لــم يمكــن زحزحتــه عــن تصميمــه 
علــى أل يقــدم ولءه وعبادتــه لغيــر اإللــه الواحــد خالــق الســماوات واألرض. وكان 
يناقــش الكهنــة ويجــادل العابديــن مبينــا لهــم جهالــة توقيرهــم الخرافــي ألشــياء ل 
تحــس ول تشــعر، ولــم يســتطع أحــد أن يدحــض حججــه أو يحولــه عــن غرضــه، غيــر 
أنهــم صبــروا علــى عنــاده وثباتــه إلــى حيــن بســبب منزلتــه الرفيعــة والرضــى العــام 

الــذي كان لــه فــي قلــب الملــك والشــعب.
ــاً ِباألَْحــَرى أَْن  ــا كَِبــَر أَبـَـى أَْن يُْدَعــى ابـْـَن ابَْنــِة ِفْرَعــْوَن، ُمَفضِّ » ِباإِليَمــاِن ُموَســى لَمَّ
ــِة، َحاِســبًا َعــاَر الَْمِســيِح  ــٌع َوقِْتــيٌّ ِبالَْخِطيَّ ــُه تََمتُّ يُــَذلَّ َمــَع َشــْعِب هللِا َعلَــى أَْن يَُكــوَن لَ
ـُه كَاَن يَْنظُــُر إِلَــى الُْمَجــازَاِة « )عبرانييــن 11: 24- ِغًنــى أَْعظَــَم ِمــْن َخزَائِــِن ِمْصــَر، ألَنّـَ

يكــون مفضــا علــى كل عظمــاء األرض، وأن  لقــد كان موســى مؤهــا ألن   .)26
يشــتهر فــي بــاط أمجــد ممالكهــا، وأن يتســلط عليهــا بقضيــب ملكهــا. إن عظمــة 
عقلــه الجبــار جعلتــه ممتــازا بيــن أعظــم الرجــال فــي كل األجيــال. فكمــؤرخ وشــاعر 
وفيلســوف وقائــد للجيــوش ومشــترع لــم يكــن لــه نــد يضارعــه. ومــع ذلــك ففيمــا 
كان يســتعرض العالــم أمامــه كانــت لــه قــوة أدبيــة عظيمــة جعلتــه يرفــض مــا للغنــى 
ــاً ِباألَْحــَرى أَْن يـُـَذلَّ َمــَع َشــْعِب  والعظمــة والشــهرة مــن آمــال خابــة خادعــة. » ُمَفضِّ

ـٌع َوقِْتــيٌّ ِبالَْخِطيَّــِة «. هللِا َعلَــى أَْن يَُكــوَن لَــُه تََمتُـّ
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كان موســى قــد تعلــم شــيئا عــن المجــازاة األخيــرة التــي ســتعطى لعبيــد هللا 
المتواضعيــن المطيعيــن، لذلــك أصبحــت األربــاح العالميــة تافهــة وعديمــة األهميــة 
فــي نظــره. فَقْصــر فرعــون العظيــم وعــرش الملــك عرضــا علــى موســى إلغرائــه، ولكنه 
عــرف أن تمتعــات الخطيــة التــي تجعــل النــاس ينســون هللا كانــت تربــض فــي البــاط 
الملكــي. لقــد نظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن القصــر الفخــم العظيــم، وتــاج الملــك، إلــى 
فــي ملكــوت ل تدنســه  العلــي لقديســيه  الــرب  التــي ســيمنحها  الكرامــة العظيمــة 
الخطيــة. لقــد رأى باإليمــان إكليــا ل يفنــى يضعــه ملــك الســماء علــى هامــة الرجــل 
المنتصــر، فهــذا اإليمــان جعلــه يتحــول عــن وجهــاء األرض وعظمائهــا ويتحــد بتلــك 

األمــة المحتقــرة الفقيــرة التــي آثــرت الطاعــة هلل علــى خدمــة الخطيــة.
ظــل موســى فــي بــاط فرعــون حتــى بلــغ األربعيــن مــن عمــره، وكثيــرا مــا اتجهــت 
فــي  إخوتــه  وزار  شــعبه،  فيهــا  كان  التــي  الذليلــة  المحتقــرة  الحالــة  إلــى  أفــكاره 
إذ  لهــم أن هللا ســيخلصهم. وفــي غالــب األحيــان  عبوديتهــم وشــجعهم، مؤكــدا 
كان يثيــره إلــى حــد الحقــد الشــديد منظــر الظلــم والطغيــان الواقعيــن عليهــم. كان 
قلبــه يلتهــب فــي داخلــه متلهفــا إلــى أن يثــأر لهــم عــن تلــك المظالــم. ففــي أحــد 
األيــام إذ خــرج ليتفقــد احــوال شــعبه ورأى مصريــا يضــرب إســرائيليا وثــب علــى 
المصــري وقتلــه. ولــم يكــن هنــاك شــاهد عيــان لذلــك الحــادث غيــر اإلســرائيلي. 
وطمــر موســى جثــة ذلــك المصــري فــي الرمــل فــي الحــال. فهــا هــو قــد أظهــر اآلن 
اســتعداده للدفــاع عــن حقــوق بنــي شــعبه، وكان يرجــو أنهــم ســيهبون لســترداد 
ــا ُهــْم فَلَــْم  حريتهــم » فَظَــنَّ أَنَّ إِْخَوتـَـُه يَْفَهُمــوَن أَنَّ هللَا َعلَــى يَــِدِه يُْعِطيِهــْم نََجــاًة، َوأَمَّ
يَْفَهُمــوا « )أعمــال 7: 25( إنهــم لــم يكونــوا مهيئيــن للحريــة بعــد. وفــي اليــوم الثانــي 
يتخاصمــان، واتضــح أن أحدهمــا كان مخطئــا  العبرانييــن  مــن  اثنيــن  رأى موســى 
فــي حــق أخيــه ومتجنيــا عليــه، فوبــخ موســى ذلــك المعتــدي الــذي أراد فــي الحــال 
أن يثــأر مــن موبخــه، منكــرا عليــه حقــه فــي التدخــل، وبــكل خســة اتهمــه باإلجــرام 
قائــا لــه: » َمــْن َجَعلَــَك رَئِيًســا َوقَاِضيًــا َعلَيَْنــا؟ أَُمْفتَِكــٌر أَنْــَت ِبَقتْلِــي كََمــا قَتَلْــَت 

؟ « )خــروج 2: 14(. الِْمْصــِريَّ
وسرعان ما عرف المصريون باألمر كله، ووصل الخبر إلى مسامع فرعون مبالغا 
فيــه جــدا، إذ صــوروا الخبــر لفرعــون علــى أنــه يعنــي الشــيء الكثيــر، وعلــى أن موســى 
قصــد أن يقــود شــعبه لمحاربــة المصرييــن لقلــب الحكومــة وليقيــم نفســه ملــكا، وأن 
المملكة لن يكون لها أمان بل ستكون مهددة ما دام موسى على قيد الحياة. فصمم 
الملــك فــي الحــال علــى قتلــه، فحالمــا علــم بالخطــر المحيــق بــه هــرب إلــى بــاد العرب.
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وقــد أرشــد الــرب خطواتــه، فســكن مــع يثــرون كاهــن مديــان وحاكمهــا الــذي كان 
هــو أيضــا ممــن يعبــدون هللا. وبعــد ذلــك تــزوج موســى إحــدى بنــات يثــرون، وظــل 

أربعيــن ســنة يرعــى غنــم حميــه.
إن موســى إذ قتــل المصــري ارتكــب نفــس الغلطــة التــي طالمــا ارتكبهــا أجــداده، 
وهــي محاولتهــم القيــام بالعمــل الــذي وعــد هللا بــأن يقــوم بــه. لــم تكــن إرادة هللا أن 
يخلــص شــعبه عــن طريــق إثــارة الحــرب كمــا ظــن موســى، بــل بقوتــه العظيمــة لكــي 
يُنســب المجــد هلل وحــده. ولكــن حتــى هــذه الفعلــة الطائشــة ســيطر هللا عليهــا 
إلتمــام مقاصــده، فــإن موســى لــم يكــن مهيــأ لعملــه العظيــم، فلقــد بقــي عليــه أن 
يتعلــم درس اإليمــان الــذي تعلمــه إبراهيــم ويعقــوب مــن قبــل — وهــو أل يعتمــد 
علــى قوتــه أو حكمتــه البشــرية بــل علــى قــدرة الــرب إلنجــاز مواعيــده. كمــا كانــت 
هنالــك دروس أخــرى وجــب علــى موســى أن يتلقاهــا وهــو منفــرد فــي الجبــال، 
فــكان عليــه أيضــا أن يتعلــم دروس الصبــر والعلــم والتحكــم فــي عواطفــه وغضبــه فــي 
مدرســة إنــكار الــذات، والمشــقات. فقبلمــا يســتطيع أن يحكــم حكمــا صائبــا وجــب 
أن يتــدرب علــى الطاعــة، وأن يكــون قلبــه متوافقــا تمامــا مــع إرادة هللا قبلمــا يعلــم 
إســرائيل تلــك اإلرادة المقدســة. وعــن طريــق اختبــاره الشــخصي كان عليــه أن يَُعــد 

لممارســة الرعايــة األبويــة لــكل مــن يحتاجــون إلــى معونتــه.
إن اإلنســان ليود الســتغناء عن تلك الحقبة الطويلة التي قضيت في التعب 
والغمــوض والنطــواء، إذ يحســب أن ذلــك الوقــت قــد ضــاع هبــاء، ولكــن الحكمــة 
اإللهيــة التــي ل تــدرك دعــت ذلــك الرجــل الــذي كان مزمعــا أن يكــون قائــدا لشــعبه 
ليقضــي أربعيــن ســنة يقــوم بعمــل راع متواضــع. فــإذ نمــت واكتملــت فيــه صفــات 
الحــرص، ونســيان الــذات، والرفــق، والهتمــام بقطيعــه فقــد أعــده ذلــك ألن يكــون 
أو  تربيــة  ألي  ممكنــا  يكــن  ولــم  األنــاة.  الطويــل  الصبــور  المشــفق  إســرائيل  راعــي 

تهذيــب أو تدريــب بشــري أن ينفــع بديــا عــن هــذا الختبــار.
كان موســى قــد تعلــم أشــياء كثيــرة وجــب عليــه أن ينســاها. فالمؤثــرات التــي 
أحاطــت بــه فــي مصــر — كمحبتــه ألمــه المربيــة التــي اتخذتــه ابنــا لهــا، ومركــزه العظيــم 
كحفيد الملك، واإلسراف في كل وجه، والثقافة والدهاء وصوفية ديانة المصريين 
الكاذبــة وشــعوذتها، وجــال العبــادة الوثنيــة وفخامــة فــن البنــاء والنحــت والنقــش — 
كل هــذه تركــت آثارهــا العميقــة فــي عقلــه المتطــور كمــا شــكلت عاداتــه وأخاقــه 
إلــى حــد مــا. ولكــن مــرور الزمــن وتغيــر البيئــة وشــركته مــع هللا يمكنهــا أن تاشــي تلــك 
المؤثــرات. ومــن جانــب موســى كانــت الحــال تحتــاج إلــى كفــاح يــدوم مــدى الحيــاة 
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ليطــرح عنــه الخطــأ ويعتنــق الصــواب والحــق. ولكــن هللا كان ل بــد أن يخــف إلــى 
معونتــه حيــن تبرهــن أن القــوة البشــرية أعجــز مــن أن تنتصــر فــي هــذا النضــال.

إن العنصــر البشــري يُــرى فــي حيــاة كل مــن قــد اختيــروا للقيــام بعمــل هللا. 
ولكنهــم لــم يكونــوا أناســا ذوي أخــاق وعــادات جامــدة، ول اكتفــوا بالبقــاء علــى 
حالتهــم. لقــد تاقــوا بــكل قلوبهــم للحصــول علــى الحكمــة مــن هللا والتدريــب علــى 
ــْم تُْعــِوزُُه ِحْكَمــٌة، فَلْيَطْلُــْب ِمــَن هللِا الَّــِذي  خدمتــه. يقــول الرســول: » إِْن كَاَن أََحُدكُ
ولكــن هللا ل  )يعقــوب 1: 5(  لَــُه «  فََســيُْعطَى  يَُعيِّــُر،  َولَ  ِبَســَخاٍء  الَْجِميــَع  يُْعِطــي 
يحصــل  فلكــي  الظــام،  فــي  بالبقــاء  يقنعــون  لقــوم  اإللهــي  نــوره  يمنــح  أن  يمكــن 
اإلنســان علــى معونــة هللا، عليــه أن يتأكــد مــن ضعفــه ونقصــه. وعليــه أن يُخضــع 
الحــارة  الصــاة  ينهــض لحيــاة  يحــدث فيــه، وأن  المزمــع أن  العظيــم  للتأثيــر  عقلــه 
اللجوجــة والجهــاد، وأن يطــرح عنــه كل العــادات والخصــال الخاطئــة. فبالســعي 
الجــدي وحــده فــي إصــاح هــذه األخطــاء والتمســك بالمبــادئ القويمــة يمكــن إحراز 
النصــرة. إن كثيريــن ل يصلــون أبــدا إلــى المراكــز التــي كان يمكنهــم أن يشــغلوها 
ألنهــم ينتظــرون مــن هللا أن يعمــل لهــم مــا قــد أعطاهــم القــوة علــى عملــه بأنفســهم. 
إن أولئــك المؤهليــن للعمــل ينبغــي لهــم أن يتدربــوا بأقســى التدريبــات العقليــة 
واألخاقية، وهللا سيساعدهم بكونه يضيف إلى المجهود البشري قدرته اإللهية.

إن موسى إذ كان محاصرا بالجبال من كل ناحية كان منفردا مع هللا. لم تعد 
الهيــاكل الفخمــة تؤثــر فــي عقلــه بخرافاتهــا وأكاذيبهــا، ففــي جــال اآلكام الدهريــة 
وعظمتهــا رأى جــال هللا العلــي، وعلــى عكــس ذلــك فقــد تحقــق مــن عجــز آلهــة 
مصــر وتفاهتهــا. رأى اســم هللا مكتوبــا فــي كل مــكان، وبــدا كأن موســى قــد وقــف 
فــي حضرتــه واســتظل بقدرتــه فزايلتــه هنــا كبريــاؤه واكتفــاؤه بنفســه. ففــي بســاطة 
حياتــه الصارمــة التــي عاشــها فــي البريــة اختفــت عواقــب الراحــة والتــرف الــذي كان 
ــا الرَُّجــُل ُموَســى فـَـَكاَن  يتمتــع بــه فــي مصــر. وأصبــح صبــورا ووقــورا ومتواضعــا. » َوأَمَّ
ا أَكْثـَـَر ِمــْن َجِميــعِ النَّــاِس الَِّذيــَن َعلـَـى َوْجــِه األَرِْض « )عــدد 12: 3(. ومــع  َحلِيًمــا ِجــدًّ

ذلــك فقــد كان إيمانــه قويــا بإلــه يعقــوب.
وإذ كانــت الســنون تمــر، وكان هــو يجــول بقطعانــه فــي أماكــن منعزلــة، متأمــا 
فــي حالــة العبوديــة القاســية التــي كان شــعبه يئــن تحتهــا جعــل يســتعيد إلــى ذاكرتــه 
المختــار،  الشــعب  ميــراث  هــي  كانــت  التــي  والمواعيــد  آلبائــه،  هللا  معامــات 
فكانــت صلواتــه تصعــد إلــى هللا ألجــل إســرائيل ليــا نهــارا، وقــد أراق مائكــة هللا 
حولــه نــورا، وهنــا كتــب ســفر التكويــن بإلهــام مــن هللا. إن الســنين الطويلــة التــي 
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قضاهــا فــي خلوتــه فــي تلــك البريــة كانــت غنيــة بالبركــة، ليــس لموســى وشــعبه 
وحدهــم، بــل لــكل األجيــال المتعاقبــة.

ــَد بَُنــو إِْســرَائِيَل  ـاِم الَْكِثيــرَِة أَنَّ َملِــَك ِمْصــَر َمــاَت. َوتََنهَّ » َوَحــَدَث ِفــي تِلْــَك األَيّـَ
ِمــَن الُْعبُوِديَّــِة َوَصرَُخــوا، فََصِعــَد ُصرَاُخُهــْم إِلـَـى هللِا ِمــْن أَْجــِل الُْعبُوِديَّــِة. فََســِمَع هللُا 
أَنِيَنُهــْم، فَتََذكَّــَر هللُا ِميثَاقـَـُه َمــَع إِبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َويَْعُقــوَب. َونَظـَـَر هللُا بَِنــي إِْســرَائِيَل 

َوَعلِــَم هللُا « )خــروج 2: 25-23(.
لقــد حــان وقــت خــاص إســرائيل، ولكــن كان ل بــد أن يتــم قصــد هللا بكيفيــة 
تجلب العار على الكبرياء البشرية. كان على المحرر أن يسير كراعي غنم متواضع 
وليس بيده غير عصاه، ولكن هللا ســيجعل تلك العصا رمزا لقوته، فإذ كان موســى 
يقــود قطعانــه فــي أحــد األيــام إلــى قــرب حوريــب » َجبَــِل هللِا « رأى عليقــة مشــتعلة 
بالنــار، اشــتعلت النــار فــي أغصانهــا وأوراقهــا وجذعهــا ولكــن بــدا كأنهــا ل تحتــرق. 
فــإذ اقتــرب منهــا ليــرى ذلــك المنظــر العجيــب ســمع صوتــا خارجــا مــن اللهيــب يناديــه 
باسمه، فخرجت الكلمات من شفتيه المرتعشتين تقول » هأَنََذا « فحذره الصوت 
مــن القتــراب مــن دون وقــار إذ قــال لــه » اْخلَــْع ِحــَذاَءَك ِمــْن رِْجلَيْــَك، ألَنَّ الَْمْوِضــَع 
َســٌة... أَنـَـا إِلــُه أَِبيــَك، إِلــُه إِبْرَاِهيــَم َوإِلــُه إِْســَحاَق َوإِلــُه  الَّــِذي أَنـْـَت َواِقــٌف َعلَيـْـِه أَرٌْض ُمَقدَّ
يَْعُقــوَب « )انظــر خــروج 3؛ 4: 1-26( لقــد كان هــو مــاك العهــد الــذي أعلــن نفســه 
لآبــاء فــي العصــور الماضيــة. » فََغطَّــى ُموَســى َوْجَهــُه ألَنَّــُه َخــاَف أَْن يَْنظـُـَر إِلـَـى هللِا «.

والوقــار.  بالوداعــة  يتصفــوا  أن  هللا  محضــر  مــن  يقتربــون  مــن  لــكل  ينبغــي 
بإمكاننــا القتــراب إلــى هللا باســم المســيح بثقــة، ولكــن يجــب أل نقتــرب منــه فــي 
جــرأة وغطرســة ووقاحــة كمــا لــو كان فــي مســتوانا. مــن النــاس مــن يخاطبــون هللا 
القــدوس القديــر الســاكن فــي نــور ل يدنــى منــه كمــا لــو كانــوا يخاطبــون شــخصا 
مســاوياً لهــم أو أقــل منهــم. إن كثيريــن يتصرفــون فــي بيــت هللا بمــا ل يتصرفــون بــه 
وهــم فــي حضــرة ملــك أرضــي. فعلــى هــؤلء أن يذكــروا أنهــم فــي حضــرة ذاك الــذي 
يمجــده الســرافيم والــذي فــي حضرتــه يغطــي المائكــة وجوههــم. يجــب أن نقــدم 
هلل أعظــم توقيــر واحتــرام، فــكل مــن يتحققــون مــن حضــوره ل بــد مــن أن يســجدوا لــه 
بــكل تواضــع، وكيعقــوب إذ يــرون رؤيــا هللا يهتفــون: » َمــا أَرَْهــَب هــَذا الَْمــَكاَن ! َمــا 

ــَماِء «. هــَذا إِلَّ بَيْــُت هللِا، َوهــَذا بَــاُب السَّ
وإذ كان موســى منتظــرا أمــام هللا فــي وقــار مقــدس اســتأنف هللا كامــه قائــا: 
ِريِهْم.  » إِنِّي قَْد رَأَيُْت َمَذلََّة َشْعِبي الَِّذي ِفي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصرَاَخُهْم ِمْن أَْجِل ُمَسخِّ
إِنِّــي َعلِْمــُت أَْوَجاَعُهــْم، فََنزَلـْـُت ألُنِْقَذُهــْم ِمــْن أَيـْـِدي الِْمْصِريِّيــَن، َوأُْصِعَدُهــْم ِمــْن تِلـْـَك 
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َهلُــمَّ  فَــاآلَن  َوَعَســاً...  لَبًَنــا  تَِفيــُض  أَرٍْض  إِلَــى  َوَواِســَعٍة،  َجيِّــَدٍة  أَرٍْض  إِلَــى  األَرِْض 
فَأُرِْســلَُك إِلـَـى ِفرَْعــْوَن، َوتُْخــرُِج َشــْعِبي بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن ِمْصــَر «.

ففــي ذهولــه ورعبــه مــن هــذا األمــر ارتــد موســى إلــى الــوراء قائــا: » َمــْن أَنـَـا َحتَّــى 
أَْذَهــَب إِلـَـى ِفْرَعــْوَن، َوَحتَّــى أُْخــِرَج بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن ِمْصــَر؟ « فجــاءه جــواب الــرب 
ــوُن َمَعــَك، َوهــِذِه تَُكــوُن لَــَك الَْعاََمــُة أَنِّــي أَرَْســلْتَُك: ِحيَنَمــا تُْخــِرُج  يقــول: » إِنِّــي أَكُ

ــْعَب ِمــْن ِمْصــَر، تَْعبُــُدوَن هللَا َعلـَـى هــَذا الَْجبَــِل «. الشَّ
شــعبه  عمــى  وفــي  ســياقيها  التــي  الصعوبــات  فــي  يفكــر  موســى  كان  لقــد 
وجهالتهــم وعــدم إيمانهــم، إذ كان كثيــرون منهــم مجرديــن مــن معرفــة هللا، فقــال: 
ــِإَذا قَالُــوا  » َهــا أَنَــا آتِــي إِلَــى بَِنــي إِْســرَائِيَل َوأَقُــوُل لَُهــْم: إِلــُه آبَائُِكــْم أَرَْســلَِني إِلَيُْكــْم. فَ

لِــي: َمــا اْســُمُه؟ فََمــاَذا أَقُــوُل لَُهــْم؟ « فــكان الجــواب:
» أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه « فقال: » هَكَذا تَُقوُل لِبَِني إِْسرَائِيَل: أَْهيَْه أَرَْسلَِني إِلَيُْكْم «.

لقــد أمــر موســى أول أن يجمــع شــيوخ إســرائيل الذيــن هــم أكثــر النــاس نبــا وبــرا، 
الذيــن حزنــوا وتألمــوا طويــا مــن جــراء عبوديتهــم، ويعلــن لهــم الرســالة التــي تلقاهــا 
مــن هللا ويقــدم لهــم وعــدا بالخــاص. وبعــد ذلــك فــإن عليــه أن يذهــب معهــم إلــى 

الملــك ليقولــوا لــه:
ـِة  يّـَ الْبَرِّ ِفــي  ـاٍم  أَيّـَ ثثَاَثَــِة  َســَفَر  نَْمِضــي  فَــاآلَن  الْتََقانَــا،  الِْعبْرَانِيِّيــَن  إِلــُه  » الــرَّبُّ 

إِلِهَنــا «. لِلــرَّبِّ  َونَْذبَــُح 
بنــي  ســراح  بإطــاق  يســمح  لــن  فرعــون  بــأن  موســى  فأنــذر  الــرب  ســبق  وقــد 
إســرائيل، ومــع ذلــك فيجــب أل يثبــط هــذا مــن عزيمــة عبــد الــرب ذاك، ألن الــرب 
ســيجعل ذلــك مجــال إلظهــار قدرتــه أمــام المصرييــن وأمــام شــعبه، » فَأَُمــدُّ يَــِدي 

ِبــُكلِّ َعَجائِِبــي الَِّتــي أَْصَنــُع ِفيَهــا. َوبَْعــَد ذلِــَك يُطْلُِقُكــْم «. َوأَْضــرُِب ِمْصــَر 
وقــدم لــه الــرب أيضــا بعــض تعليمــات بخصــوص المؤونــة التــي يأخذونهــا فــي 
تَطْلُــُب  بَــْل  فَارِِغيــَن.  تَْمُضــوَن  لَ  أَنَُّكــْم  تَْمُضــوَن  ِحيَنَمــا  » فَيَُكــوُن  قائــا:  رحلتهــم 
ــٍة َوأَْمِتَعــَة َذَهــٍب َوثِيَابًــا «، لقــد  كُلُّ اْمــَرأٍَة ِمــْن َجارَتَِهــا َوِمــْن نَِزيلَــِة بَيِْتَهــا أَْمِتَعــَة ِفضَّ
اغتنــى المصريــون مــن العمــل الــذي فــرض علــى اإلســرائيليين ظلمــا، وحيــث أن 
بــأن  يقضيــان  والعــدل  فالصــواب  الجديــد،  وطنهــم  إلــى  ســيرحلون  كانــوا  هــؤلء 
يطلبــوا مكافــأة عــن ســني العمــل الشــاق المضنــي، فــكان ل بــد لهــم مــن أن يطلبــوا 
منهــم أمتعــة غاليــة القيمــة ممــا يســهل حملــه، والــرب ســيعطيهم نعمــة فــي عيــون 
المصرييــن. فالمعجــزات العظيمــة التــي ســتصنع ألجــل خاصهــم ســتوقع الرعــب 

فــي قلــوب مســتعبديهم بحيــث يعطــون أولئــك العبيــد مــا يطلبونــه.
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رأى موســى أمامــه صعوبــات تــراءى لــه أنــه ل يمكــن التغلــب عليهــا، فــأي برهــان 
َولَ  قُونَِنــي  يَُصدِّ لَ  ُهــْم  » َهــا  فقــال:  أرســله؟  قــد  أن هللا  علــى  للشــعب  يقدمــه 
لــه أحــد البراهيــن  لَــَك الــرَّبُّ « فأعطــي  لَــْم يَظَْهــْر  بَــْل يَُقولُــوَن:  يَْســَمُعوَن لَِقْولِــي، 
التــي تقتنــع بهــا حواســه إذ قيــل لــه أن يطــرح عصــاه إلــى األرض. فلمــا فعــل ذلــك 
» َصــارَْت َحيَّــًة، فََهــرََب ُموَســى ِمْنَهــا « فلمــا أمــر أن يمســك بهــا وأمســكها صــارت 
عصــا فــي يــده. وبعــد ذلــك أمــر بــأن يضــع يــده فــي عبــه فلمــا أطــاع األمــر وأخــرج 
يــده مــن عبــه » إَِذا يـَـُدُه بَرَْصــاُء ِمثـْـَل الثَّلـْـِج « وإذ أمــر بإدخالهــا مــرة ثانيــة ثــم أخرجهــا 
فــإذا هــي قــد عــادت كاألخــرى. وأخبــره الــرب أن هــذه اآليــات ســتكون كافيــة إلقنــاع 

شــعبه وفرعــون أيضــا بــأن كائنــا أعظــم وأقــوى مــن ملــك مصــر قــد ظهــر بينهــم.
إل أن خــادم الــرب ذاك كان يؤرقــه تفكيــره فــي العمــل العجيــب الغريــب الــذي 
أمامــه، ففــي ضيقتــه وخوفــه توســل بــأن يعفــى لكونــه تعــوزه فصاحــة اللســان فقــال: 
ــا َصاِحــَب كَاٍَم ُمْنــُذ أَْمــِس َولَ أَوَِّل ِمــْن أَْمــِس، َولَ  ــيُِّد، لَْســُت أَنَ » اْســتَِمْع أَيَُّهــا السَّ
ِمــْن ِحيــِن كَلَّْمــَت َعبْــَدَك، بـَـْل أَنـَـا ثَِقيــُل الَْفــِم َواللَِّســاِن « لقــد غــاب عــن مصــر ســنين 

طويلــة فنســي إتقانــه للغــة المصرييــن التــي كان يحســن التكلــم بهــا وهــو معهــم.
فقــال لــه الــرب. » َمــْن َصَنــَع لإِِلنَْســاِن فًَمــا؟ أَْو َمــْن يَْصَنــُع أَْخــرََس أَْو أََصــمَّ أَْو 
؟ « ثــم أضــاف الــرب إلــى ذلــك وعــدا آخــر أكــد لــه  بَِصيــرًا أَْو أَْعَمــى؟ أََمــا ُهــَو أَنـَـا الــرَّبُّ
فيــه أنــه سيســاعده، إذ قــال لــه: » اْذَهــْب َوأَنَــا أَكُــوُن َمــَع فَِمــَك َوأَُعلُِّمــَك َمــا تَتََكلَّــُم 
ِبــِه « ولكــن موســى توســل إلــى الــرب أن يختــار شــخصا آخــر أكثــر أهليــة منــه. كان 
منشــأ هــذه األعــذار فــي البــداءة وداعــة موســى وعــدم ثقتــه بنفســه، ولكــن بعــد مــا 
بالنجــاح  يزيــح مــن طريقــه كل العوائــق والموانــع ويكلــل أعمالــه  بــأن  الــرب  وعــده 
النهائــي، فــكل تراجــع أو شــكوى مــن عــدم أهليتــه لذلــك العمــل أظهــر عــدم الثقــة 
بــاهلل، وكان دليــا علــى خوفــه مــن أن هللا لــن يقــدر أن يؤهلــه لذلــك العمــل العظيــم 

الــذي دعــاه إليــه، أو أنــه تعالــى قــد أخطــأ فــي اختيــاره إيــاه.
ووجه الرب موسى إلى هارون أخيه األكبر الذي إذ كان يتكلم بلغة المصريين 
يوميا، كان يستطيع التكلم بها بطاقة، وقيل له إن هارون قادم لماقاته، وكانت 

كلمات الرب التالية أمرا صريحا:
» تَُكلُِّمــُه َوتََضــُع الَْكلَِمــاِت ِفــي فَِمــِه، َوأَنَــا أَكُــوُن َمــَع فَِمــَك َوَمــَع فَِمــِه، َوأُْعلُِمُكَمــا 
ــْعَب َعْنــَك. َوُهــَو يَُكــوُن لَــَك فًَمــا، َوأَنْــَت تَُكــوُن لَــُه  ـُم الشَّ َمــاَذا تَْصَنَعــاِن. َوُهــَو يَُكلِـّ
إِلًهــا. َوتَأُْخــُذ ِفــي يَــِدَك هــِذِه الَْعَصــا الَِّتــي تَْصَنــُع ِبَهــا اآليَــاِت «. لــم يبــد موســى أيــة 

مقاومــة بعــد ذلــك ألن الــرب أزال مــن أمامــه كل األعــذار.
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إن األمــر المقــدم مــن هللا إلــى موســى وجــده غيــر واثــق بنفســه وثقيــل اللســان 
ولكــن  عــن هللا.  إســرائيل  يكلــم  بعــدم كفاءتــه ألن  وقــد شــمله شــعور  وخجــولً، 
بعدمــا اضطلــع بذلــك العمــل قــام بــه مــن كل قلبــه واضعــا كل اتكالــه علــى الــرب. 
وإن عظمــة رســالته جعلتــه يــدرب أفضــل قــوى عقلــه، وبــارك هللا طاعتــه التامــة، 
فصــار فصيحــا ووطيــد الرجــاء ومالــكا لنفســه ومؤهــا ألعظــم عمــل كلــف بــه أي 
إنســان. وهــذا مثــال لمــا يفعلــه هللا لتقويــة أخــاق مــن يتكلــون عليــه اتــكال كامــا 

ويخضعــون ألوامــره بــدون تحفــظ.
إن اإلنســان يحصــل علــى قــوة ومقــدرة عندمــا يأخــذ علــى نفســه المســؤوليات 
التــي يضعهــا الــرب عليــه، ومــن كل قلبــه يحــاول أن يكيــف نفســه لحملهــا بالكيفيــة 
الصائبــة. إن ذلــك اإلنســان ل بــد مــن أن يحصــل علــى العظمــة الحقيقيــة إذا كان 
يتــكل علــى قــدرة هللا، ويجتهــد فــي إنجــاز عملــه بإخــاص، مهمــا كان مركــزه بســيطا 
وإمكانياتــه محــدودة. لــو أن موســى اتــكل علــى قوتــه وحكمتــه وبــكل شــغف قبــل 
تلــك المأموريــة لــكان قــد برهــن بذلــك علــى عــدم أهليتــه للقيــام بذلــك العمــل. إن 
ر جســامة  حقيقــة كــون اإلنســان يحــس بضعفــه هــي علــى األقــل برهــان علــى أنــه يقــدِّ

العمــل الموكــول إليــه، وأنــه ســيجعل هللا مشــيره وقوتــه.
عــاد موســى إلــى حميــه وعبــر لــه عــن شــوقه إلــى افتقــاد إخوتــه الذيــن فــي مصــر. 
فبــدأ موســى رحلتــه  ِبَســاٍَم «  إلــى طلبــه وباركــه قائــا: » اْذَهــْب  يثــرون  فأجابــه 
ومعــه امرأتــه وأولده. إنــه لــم يجــرؤ علــى التصريــح بغرضــه مــن تلــك الرحلــة لئــا تُمنــع 
عائلتــه مــن مصاحبتــه، ومــع ذلــك فقبــل وصولــه إلــى مصــر فكــر فــي أن األفضــل 

إعــادة عائلتــه إلــى مديــان حرصــا علــى ســامتها.
المصرييــن  ومــن  فرعــون  مــن  خفــي  خــوف  موســى  قلــب  أعمــاق  فــي  وكان 
الذيــن اشــتعل غضبهــم عليــه منــذ أربعيــن ســنة خلــت، وهــذا أوجــد فــي نفســه 
نفــورا مــن العــودة إلــى مصــر، ولكــن عندمــا بــدأ فــي الســفر إطاعــة ألمــر هللا أعلــن 

لــه الــرب أن أعــداءه قــد ماتــوا.
هللا  بغضــب  مخيفــا  مرعبــا  إنــذارا  موســى  تلقــى  مديــان  مــن  طريقهــم  وفــي 
عليــه، فلقــد ظهــر لــه مــاك يهــدده كمــا لــو كان ســيهلكه فــي الحــال. ومــع أنــه لــم 
يقــدم لــه أي إيضــاح، إل أن موســى ذكــر أنــه قــد أغفــل أحــد مطاليــب هللا، فلكونــه 
خضــع لتحريضــات زوجتــه أهمــل إجــراء فريضــة الختــان لبنــه األصغــر، فهــو لــم يتمــم 
الشــرط الــذي بموجبــه يصيــر لبنــه الحــق فــي امتــاك بــركات عهــد هللا مــع إســرائيل. 
ومثــل هــذا اإلهمــال مــن جانــب القائــد المختــار ل بــد مــن أن يقلــل مــن قــوة أمــر هللا 
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المفــروض علــى شــعبه. فــإذ خافــت صفــورة لئــا يمــوت رجلهــا أجــرت تلــك الفريضــة 
بنفســها، وبعد ذلك ســمح الرب لموســى بالتقدم في ســيره. إن موســى بذهابه إلى 
فرعــون كان ل بــد مــن أن يعــرض نفســه لخطــر جســيم، ول يمكــن أن تُحفــظ نفســه 
مــا لــم يحرســه المائكــة القديســون، ولكنــه لــم يكــن فــي أمــان مــا ظــل مهمــا لواجــب 

معلــوم لــه كهــذا، ألنــه فــي هــذه الحالــة ل يمكــن المائكــة أن يحرســوه.
وفــي وقــت الضيــق الــذي سيســبق مجــيء المســيح ســيحفظ مائكــة الســماء 
جماعــة األبــرار. أمــا مــن يتعــدى شــريعة هللا فــا أمــان لــه. ولــن يســتطيع المائكــة 

حينئــذ أن يحرســوا أولئــك الذيــن يغفلــون أيــا مــن أوامــر هللا.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 5 إلى 10(.

وبموجـب تعليمـات المائكـة انطلـق هـارون ذاهبـا لماقـاة أخيـه الـذي كان قـد 
افتـرق عنـه طويـا، فتقابـا فـي البريـة بالقـرب مـن حوريـب حيـث تحدثـا معـا » فَأَْخبَـَر 
ُموَسـى َهـاُروَن ِبَجِميـعِ كَاَِم الـرَّبِّ الّـَِذي أَرَْسـلَُه، َوِبـُكلِّ اآليَـاِت الَِّتـي أَْوَصـاُه ِبَهـا « ثـم 
سافرا معا عائدين إلى مصر. وإذ وصا إلى أرض جاسان جمعا شيوخ إسرائيل، وردد 
هارون على مسـامعهم كل معامات هللا لموسـى، كما عرضا على الشـعب اآليات 
ا َسِمُعوا أَنَّ الرَّبَّ افْتََقَد بَِني إِْسرَائِيَل َوأَنَُّه  ْعُب. َولَمَّ التي أعطاها إياه هللا، » فَآَمَن الشَّ

نَظَـَر َمَذلَّتَُهـْم، َخـرُّوا َوَسـَجُدوا « )خـروج 4: 27-31؛ واألصحاحـات 10-5(.
قصــر  إلــى  األخــوان  فدخــل  للملــك،  يبلغهــا  برســالة  كلــف  قــد  موســى  وكان 
فرعــون كســفيرين مــن قبــل ملــك الملــوك، وتكلمــا باســمه قائليــن: » هَكــَذا يَُقــوُل 

ـِة «. يّـَ الــرَّبُّ إِلــُه إِْســرَائِيَل: أَطْلِــْق َشــْعِبي لِيَُعيِّــُدوا لِــي ِفــي الْبَرِّ
ــَق إِْســرَائِيَل؟ لَ أَْعــرُِف  فقــال فرعــون: » َمــْن ُهــَو الــرَّبُّ َحتَّــى أَْســَمَع لَِقْولِــِه فَأُطْلِ

، َوإِْســرَائِيَل لَ أُطْلُِقــُه «. الــرَّبَّ
ـاٍم ِفــي  فأجابــاه بقولهمــا: » إِلــُه الِْعبْرَانِيِّيــَن قَــِد الْتََقانَــا، فََنْذَهــُب َســَفَر ثثَاَثَــِة أَيّـَ

ــيِْف «. ـِة َونَْذبَــُح لِلــرَّبِّ إِلِهَنــا، لِئَــاَّ يُِصيبََنــا ِبالَْوبَــِإ أَْو ِبالسَّ يّـَ الْبَرِّ
وصلــت أخبارهمــا والهتمــام الــذي أثــاراه بيــن الشــعب إلــى مســامع الملــك، 
ــْعَب ِمــْن أَْعَمالِــِه؟  فاشــتعل غضبــه وقــال: » لَِمــاَذا يَــا ُموَســى َوَهــاُروُن تُبَطِّــاَِن الشَّ
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هذيــن  تدخــل  بســبب  الخســارة  المملكــة  أصابــت  لقــد  أَثَْقالُِكَمــا «  إِلَــى  اِْذَهبَــا 
الغريبيــن. وعندمــا اتجــه فكــر فرعــون إلــى هــذا األمــر أضــاف قائــا: » ُهــَوَذا اآلَن 

َشــْعُب األَرِْض كَِثيــٌر َوأَنْتَُمــا تُِريَحانِِهــْم ِمــْن أَثَْقالِِهــْم «.
إن بنــي إســرائيل فــي ســني عبوديتهــم كانــوا قــد أضاعــوا معرفتهــم لشــريعة هللا 
إلــى حــد مــا، وحــادوا عــن وصايــاه، وأصبحــوا ل يراعــون كرامــة يــوم الســبت. وإن 
األعمــال التــي كان مســخروهم يفرضونهــا عليهــم جعلــت تقديــس ذلــك اليــوم أمــرا 
مســتحيا حســب الظاهــر. ولكــن موســى أبــان لشــعبه أن الطاعــة هلل هــي أول شــرط 
للنجاة. وقد وصلت إلى آذان مسخريهم أخبار محاولتهم إلعادة تقديس السبت.

وإذ ثــار الملــك واهتــاج جــدا ســاورته الشــكوك فــي أن اإلســرائيليين قــد يفكــرون 
فــي القيــام بثــورة ضــد خدمتــه. إن الســخط ينجــم عــن الكســل، ولــذا رأى الملــك بــأل 
يعطي للشعب وقتا للتآمر الخطر، ولذلك اتخذ في الحال كل اإلجراءات ليشدد 
عليهــم نيــر العبوديــة ويســحق روحهــم الســتقالية. ففــي نفــس اليــوم صــدرت أوامــر 
زادت بموجبهــا قســوة العمــل وطغيــان الملــك، إن مــادة البنــاء العامــة فــي تلــك 
البــاد كانــت هــي اللبــن المجفــف فــي الشــمس، فــإن جــدران أفخــم المبانــي كانــت 
تقــام مــن هــذا اللبــن ثــم تغطــى بالحجــر، وكانــت عمليــة صنــع اللبــن تتطلــب وجــود 
كثيــر مــن العبيــد، وكان هــذا العمــل يتطلــب أيضــا وجــود كميــات كثيــرة مــن التبــن 
تلــك اآلونــة أل  فــي  الملــك  أمــر  لكــي يظــل متماســكا. وقــد  بالطيــن  الــذي يخلــط 
يعطــى ألولئــك العبيــد تبــن، بــل كان عليهــم أن يخرجــوا للبحــث عنــه بأنفســهم، 

علــى أل ينقــص مــن عملهــم شــيء.
وكان  الضيــق،  أشــد  األمــر  هــذا  مــن  البــاد  كل  فــي  اإلســرائيليون  تضايــق 
عمــل  علــى  ليشــرفوا  إســرائيل  بنــي  مــن  مدبريــن  أقامــوا  قــد  فرعــون  مســخرو 
مــن  الــذي كان يعملــه  العمــل  المدبــرون مســؤولين عــن  أولئــك  الشــعب، وكان 
كانــوا تحــت رقابتهــم، فلمــا خــرج أمــر الملــك إلــى حيــز التنفيــذ تشــتت الشــعب 
فــي كل البــاد بحثــا عــن القــش ليســتعيضوا بــه عــن التبــن. ولكنهــم وجــدوا أنــه مــن 
العجــز  هــذا  فبســبب  عليهــم،  المفــروض  العمــل  يكملــوا  أن  عليهــم  المســتحيل 

بــكل قســوة. . بنــى إســرائيل  ُضــرب مدبــرو 
الملــك  مــن  المســخرين ل  مــن  الظلــم جاءهــم  المدبــرون أن  لقــد ظــن هــؤلء 
نفســه ولذلــك ذهبــوا إليــه يشــكون مــن ظلمهــم. ولكــن فرعــون قابــل احتجاجهــم 
بالتعبيــر قائــا: » ُمتََكاِســلُوَن أَنْتُــْم، ُمتََكاِســلُوَن ! لِذلِــَك تَُقولُــوَن: نَْذَهــُب َونَْذبَــُح 
لِلــرَّبِّ « ولقــد أمــروا بالعــودة إلــى أثقالهــم، وأعلــن فرعــون أن األعمــال المفروضــة 
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عليهــم لــن تخفــف، ففــي عودتهــم رأوا موســى وهــارون فقالــوا: » يَْنظـُـُر الــرَّبُّ إِلَيُْكَمــا 
َويَْقِضــي، ألَنَُّكَمــا أَنْتَْنتَُمــا َرائَِحتََنــا ِفــي َعيَْنــْي ِفْرَعــْوَن َوِفــي ُعيُــوِن َعِبيــِدِه َحتَّــى تُْعِطيَــا 

َســيًْفا ِفــي أَيِْديِهــْم لِيَْقتُلُونَــا «.
فلمــا ســمع موســى هــذه التعييــرات تضايقــت نفســه جــدا. فلقــد زاد العــذاب 
اليــأس  الــذي حــاق ببنــي شــعبه. وفــي طــول البــاد وعرضهــا صعــدت صرخــات 
مــن أفــواه الصغــار والكبــار، واتهمــه الجميــع بأنــه هــو الســبب فــي إبــدال حالتهــم 
مــن ســيئ إلــى أســوأ، ففــي مــرارة نفســه رجــع موســى إلــى الــرب قائــا: » يَــا َســيُِّد، 
ــُت إِلَــى ِفْرَعــْوَن  ــُه ُمْنــُذ َدَخلْ ــْعِب؟ لَِمــاَذا أَرَْســلْتَِني؟ فَِإنَّ لَِمــاَذا أََســأَْت إِلَــى هــَذا الشَّ
ـْص َشــْعبََك « فجــاءه  تَُخلِـّ لَــْم  َوأَنْــَت  ــْعِب.  إِلَــى هــَذا الشَّ أََســاَء  ِباْســِمَك،  ـَم  ألَتََكلّـَ
ـٍة يُطْلُِقُهــْم، َوِبيَــٍد  ـُه ِبيَــٍد قَِويّـَ الجــواب يقــول: » اآلَن تَْنظُــُر َمــا أَنَــا أَفَْعــُل ِبِفْرَعــْوَن. فَِإنّـَ
قَِويَّــٍة يَطْرُُدُهــْم ِمــْن أَرِْضــِه « ومــرة أخــرى أشــار الــرب إلــى عهــده الــذي ســبق أن أبرمــه 

مــع آبائــه وأكــد لــه أنــه ل بــد مــن إتمامــه.
وطيلــة ســني العبوديــة فــي مصــر كانــت بيــن بنــي إســرائيل بقيــة قــد تمســكت 
يــرون أولدهــم يشــهدون  بعبــادة هللا، فهــؤلء القــوم تضايقــوا أشــد الضيــق وهــم 
الكاذبــة، ففــي ضيقــة  أيضــا يحنــون ركبهــم لآلهــة  بــل  الوثنييــن يوميــا،  رجاســات 
نفوســهم صرخــوا إلــى الــرب للنجــاة مــن تحــت نيــر مصــر ليتحــرروا مــن تأثيــر الوثنيــة 
صانــع  هــو  إلههــم  أن  للمصرييــن  أعلنــوا  بــل  إيمانهــم  يخفــوا  لــم  إنهــم  المفســد. 
أســماعهم  علــى  رددوا  وقــد  وحــده.  الحقيقــي  الحــي  اإللــه  واألرض،  الســماوات 
كانــت  وهكــذا  يعقــوب.  أيــام  إلــى  الخليقــة  بــدء  منــد  وقدرتــه  وجــوده  براهيــن 
أن  مــن  اســتنكفوا  لكونهــم  ولكــن  العبرانييــن.  بديانــة  للتعــرف  فرصــة  للمصرييــن 
يتلقــوا المعرفــة مــن عبيدهــم حاولــوا إغــواء عبيــد هللا بالوعــد والمكافــأة فلمــا لــم 

التهديــد والقســوة. إلــى  لجــأوا  الحيلــة  تفلــح هــذه 
ولقــد حــاول شــيوخ إســرائيل أن ينعشــوا إيمــان إخوتهــم الخائــر بترديــد المواعيــد 
التــي قدمــت لآبــاء وترديــد الكلمــات النبويــة التــي نطــق بهــا يوســف قبيــل موتــه، إذ 
أعلــن مســبقا أمــر نجاتهــم مــن مصــر. فبعضهــم أصغــوا وآمنــوا، بينمــا آخــرون نظــروا 
إلــى الظــروف المحزنــة المحيطــة بهــم فرفضــوا الرجــاء. وإذ علــم المصريــون بمــا تناقلته 
أفــواه العبيــد ســخروا بآمالهــم، وبــكل احتقــار أنكــروا قــوة إلههــم، ووجهــوا التفاتهــم إلى 
مركزهــم كأمــة مــن العبيــد وجعلــوا يعيرونهــم قائليــن: لــو كان إلهكــم عــادل ورحيمــا 
ولــه قــوة تفــوق قــوة آلهــة مصــر فلمــاذا لــم يجعلكــم أمــة ُحــرة؟ ثــم وجهــوا التفاتهــم إلــى 
حالتهــم هــم. لقــد عبــدوا آلهــة اعتبرهــا اإلســرائيليون آلهــة كاذبــة، ومــع ذلــك فقــد 
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كانــوا أمــة غنيــة وقويــة، وأعلنــوا أن آلهتهــم قــد منحتهــم النجــاح وســخرت اإلســرائيليين 
لخدمتهــم، وكانــوا يفخــرون بقوتهــم علــى إذلل عابــدي الــرب وإهاكهــم، وافتخــر 

فرعــون نفســه بــأن إلــه العبرانييــن ل يســتطيع أن ينقذهــم مــن يــده.
فمثــل هــذه األقــوال لشــت آمــال كثيريــن مــن اإلســرائيليين، وظهــرت قضيتهــم 
فــي نظرهــم كمــا قــد صورهــا المصريــون. نعــم إنهــم كانــوا عبيــدا، وكان لبــد لهــم 
مــن اضطهــاد، وكان  أراد مســخروهم أن يوقعــوه عليهــم  مــا  يتحملــوا كل  مــن أن 
أولدهــم يطــارَدون ويقتَلــون، كمــا كانــت حياتهــم عبئــا ثقيــا، ومــع ذلــك فقــد كانــوا 
يعبــدون إلــه الســماء. فلــو كان إلههــم متعاليــا فــوق كل اآللهــة حقــا مــا كان يتركهــم 
هكــذا عبيــدا ألولئــك الوثنييــن. ولكــن أولئــك الذيــن كانــوا أمنــاء هلل أدركــوا أنــه مــن 
حيــث أن بنــي إســرائيل قــد تركــوه وارتــدوا عنــه، ومــن حيــث أنهــم كانــوا يميلــون 
إلــى التــزوج بالوثنييــن — األمــر الــذي جعلهــم يعتنقــون الوثنيــة — ســمح الــرب بــأن 
يصيــروا عبيــدا. وبــكل ثقــة أكــدوا إلخوتهــم أن هللا سيكســر نيــر مســخريهم قريبــا.

كان العبرانيون ينتظرون أن يحصلوا على حريتهم بدون أن يُختبر إيمانهم وبدون 
أن يقع عليهم أي ضيق أو ألم أو شدة، إل أنهم لم يكونوا مهيئين للحرية بعد، وكان 
إيمانهــم بــاهلل ضعيفــا، ولــم يكونــوا راغبيــن فــي احتمــال ضيقاتهــم بصبــر إلى أن يجيء 
الوقت المناسب ليعمل الرب ألجلهم، وكان كثيرون قانعين بالبقاء في عبوديتهم 
مفضليــن ذلــك علــى احتمــال المتاعــب التــي يتطلبهــا النــزوح إلــى أرض غريبــة. وقــد 
أصبحــت عــادات بعضهــم شــبيهة بعــادات المصرييــن بحيــث فضلــوا الســكنى فــي 
مصــر، ولذلــك فالــرب لــم يحررهــم عندمــا أعلــن قدرتــه لفرعــون أول مــرة. وقــد ســيطر 
الــرب علــى األحــداث ســيطرة كاملــة بحيــث تكتمــل روح الطغيــان فــي قلــب الملــك 
فرعون، ويعلن الرب نفســه لشــعبه، فإذ ينظرون عدالته وقدرته ومحبته ســيفضلون 
الرحيــل عــن مصــر وتكريــس أنفســهم لخدمتــه، وكان يمكــن أن تكــون مأموريــة موســى 
أســهل بكثيــر ممــا كانــت لــول أن كثيريــن مــن بنــي إســرائيل صــاروا فــي حالــة رديئــة مــن 

الفســاد بحيــث لــم يكونــوا راغبيــن فــي الرحيــل عــن مصــر.
الوعــد  لهــم  ويكــرر  أخــرى  مــرة  الشــعب  إلــى  يذهــب  بــأن  موســى  الــرب  أمــر 
بالنجــاة مصحوبــا بتأكيــد جديــد برضــى الــرب ورحمتــه، فذهــب كمــا أمــر، ولكنهــم 
لــم يريــدوا أن يســمعوا. يقــول الكتــاب: » لَــْم يَْســَمُعوا لُِموَســى ِمــْن ِصَغــِر النَّْفــِس، 
َوِمــَن الُْعبُوِديَّــِة الَْقاِســيَِة « ومــرة أخــرى جــاءت رســالة مــن الــرب إلــى موســى تقــول: 
» اُْدُخــْل قـُـْل لِِفْرَعــْوَن َملِــِك ِمْصــَر أَْن يُطْلِــَق بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن أَرِْضــِه « فقــال موســى 
يَْســَمُعِني  فََكيْــَف  لِــي،  يَْســَمُعوا  لَــْم  إِْســرَائِيَل  بَُنــو  » ُهــَوَذا  العــزم:  خائــر  وهــو  هلل 
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إلــى فرعــون ويطلبــا منــه  الــرب أن يأخــذ معــه هــارون ويذهبــا  ِفْرَعــْوُن؟ «. فأمــره 
» إِْخــرَاِج بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر «.

بأحكامــه  مصــر  الــرب  يفتقــد  حتــى  يخضــع  لــن  الملــك  أن  الــرب  أخبــره  وقــد 
كان  كل ضربــة  وقــوع  وقبــل  الفريــدة.  قدرتــه  مظهــرا  إســرائيل،  ويخــرج  وضرباتــه 
وكل  أراد،  إن  منهــا  بنفســه  الملــك  ينجــو  حتــى  وآثارهــا  طبيعتهــا  يصــف  موســى 
المتكبــر،  قلبــه  يتضــع  حتــى  أقســى  قصــاص  ســيتبعه  الملــك  يرفضــه  قصــاص 
ويعتــرف بخالــق الســماوات واألرض أنــه اإللــه الحــي الحقيقــي. وقــد أراد الــرب أن 
يعطــي المصرييــن فرصــة فيهــا يــرون بطــل حكمــة عظمائهــم وعجــز قــوة آلهتهــم متــى 
وقفــت تحــارب أوامــر الــرب. إنــه ســيعاقب شــعب مصــر علــى وثنيتهــم، ويخــرس 
تفاخرهــم بالبــركات التــي تمنحهــم إياهــا آلهتهــم العديمــة الشــعور. إن هللا ســيمجد 
اســمه حتــى تســمع األمــم األخــرى أخبــار قدرتــه فترتعــب مــن عجائبــه، وحتــى ينفــض 

شــعبه أيديهــم مــن وثنيتهــم ويقدمــوا لجالــه عبــادة خالصــة.
ومــرة أخــرى دخــل موســى وهــارون إلــى بــاط فرعــون الملوكــي، فــإذ وقفا هناك 
البديعــة  والنقــوش  المتألقــة،  المتأللئــة  والزينــات  العاليــة  األعمــدة  بهمــا  تحيــط 
وتماثيــل اآللهــة الوثنيــة، أمــام ملــك أعظــم مملكــة فــي الوجــود حينئــذ، وقــف ذانــك 
الرجــان اللــذان يمثــان الشــعب المســتعبد ليكــررا أمــر الــرب لــه بإطــاق إســرائيل، 
فطلــب الملــك منهمــا أن يأتيــاه بعجيبــة تبرهــن علــى أن الــرب قــد أرســلهما، وكان 
الــرب قــد أرشــد موســى وهــارون إلــى مــا يفعــان لــو أمرهمــا فرعــون بذلــك، فأخــذ 
هــارون العصــا وطرحهــا علــى األرض أمــام فرعــون فصــارت حيــة. فاســتدعى الملك 
ــَحرََة « فلمــا حضــروا » طَرَُحــوا كُلُّ َواِحــٍد َعَصــاُه فََصــارَِت الِْعِصــيُّ  » الُْحَكَمــاَء َوالسَّ
ثََعاِبيــَن. َولِكــْن َعَصــا َهــاُروَن ابْتَلََعــْت ِعِصيَُّهــْم «. فالملــك الــذي زاد تصميمــه علــى 
العصيــان أعلــن أن الســحرة متســاوون مــع موســى وهــارون فــي القــوة، وحكــم علــى 
خادمــي الــرب بأنهمــا محتــالن، وأحــس بأنــه ســيكون مطمئنــا لــو قــاوم أوامرهمــا. 

ولكــن مــع كونــه احتقــر رســالتهما فقــد منعتــه قــدرة هللا عــن إيذائهمــا.
إن القــوة التــي كان يملكهــا موســى وهــارون لــم تكــن قــوة أي إنســان ول تأثيــر 
أي إنســان بــل كانــت قــدرة هللا التــي بهــا عمــا اآليــات علــى مــرأى مــن فرعــون. 
كانــت الغايــة مــن تلــك اآليــات والعجائــب إقنــاع فرعــون بــأن » أَْهيَــه « هــو الــذي 
أرســل موســى، وأن علــى الملــك أن يطلــق إســرائيل ليعبــدوا هللا الحــي. وقــد عمــل 
الســحرة أيضــا بعــض اآليــات أمــام فرعــون ألنهــم لــم يصنعوهــا بقوتهــم أو مهارتهــم، 

بــل بقــوة إلههــم، الشــيطان، الــذي أعانهــم علــى تزييــف عمــل الــرب.
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إن الســحرة لــم يحولــوا عصيهــم إلــى حيــات حقــا، بــل بالســحر وبمعونــة المخــادع 
األعظــم أمكنهــم أن يصنعــوا شــبه ثعابيــن. إن الشــيطان لــم يكــن يســتطيع تحويــل 
العصــي إلــى حيــات فيهــا حيــاة، فمــع أن ســلطان الشــر يملــك كل الحكمــة والقــوة 
التــي يملكهــا مــاك ســاقط، إل أنــه ل قــدرة لــه علــى الخلــق أو منــح الحيــاة، فهــذا 
مــا اســتطاع عملــه، صنــع شــيئا  الشــيطان عمــل كل  مــن حــق هللا وحــده. ولكــن 
زائفــا، فأمــام العيــن البشــرية تحولــت العصــي إلــى ثعابيــن، وهكــذا تصــور فرعــون 
ومشــيروه. لــم يكــن هنــاك فــرق ظاهــر بينهــا وبيــن الحيــة التــي خرجــت مــن عصــا 
موســى. ومــع أن الــرب جعــل حيــة موســى تبتلــع كل الثعابيــن الزائفــة، فحتــى هــذه 
الحيــة الحقيقيــة لــم يعتبرهــا فرعــون علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر قــدرة هللا، بــل 

علــى أنهــا نــوع مــن الســحر يفــوق ســحر عبيــده.
أراد فرعــون أن يبــرر عنــاده فــي مقاومتــه ألمــر الــرب، ولهــذا كان يبحــث عــن 
عــذر يقدمــه عــن اســتخفافه بالعجائــب التــي صنعهــا هللا علــى يــد موســى. وقــد 
منحــه الشــيطان نفــس مــا كان يطلبــه، فبالعمــل الــذي عملــه بواســطة الســحرة أبــان 
للمصرييــن أن موســى وهــارون همــا ســاحران وعرافــان ليــس إل، وأن الرســالة التــي 
أتيــا بهــا ل يمكــن إثبــات كونهــا آتيــة مــن إلــه ســام. وهكــذا تممــت خدعــة الشــيطان 
فرعــون  وجعــل  العصيــان  فــي  التمــادي  علــى  المصرييــن  تشــجيع  وهــي  غرضهــا 
موســى  إيمــان  يزعــزع  أن  يؤمــل  الشــيطان  وكان  بالحــق.  يقتنــع  فــا  قلبــه  يقســي 
وهــارون فــي كــون رســالتهما صــادرة مــن هللا، وأن وســائله هــو يمكــن أن تنتصــر، ولــم 
يكــن إبليــس يرغــب فــي إطــاق بنــي إســرائيل مــن أســر العبوديــة ليعبــدوا هللا الحــي.

ولكــن رئيــس الشــر كان لــه غــرض أعمــق فــي إظهــار عجائبــه بواســطة الســحرة. 
لقــد عــرف جيــدا أن موســى فــي كســره نيــر العبوديــة عــن أعنــاق بنــي إســرائيل كان 
يرمــز إلــى المســيح الــذي ســيحطم ســلطان الخطيــة عــن األســرة البشــرية، وعــرف 
أن المســيح حيــن، يظهــر ســيصنع معجــزات وآيــات وقــوات برهانــا للعالــم علــى أن 
هللا قــد أرســله. كان الشــيطان يرتعــد خوفــا علــى ســلطانه. فبتزييفــه لعمــل هللا 
بواســطة موســى كان يأمل، ل أن يمنع تحرير إســرائيل فحســب، بل أن يخلق أيضا 
تأثيــرا فــي األجيــال الاحقــة مــن شــأنه أن ياشــي اإليمــان بمعجــزات المســيح. إن 
الشــيطان دائــب أبــدا فــي تزييــف عمــل المســيح لكــي يثبــت ســلطانه وادعاءاتــه. 
يحمــل النــاس علــى تحليــل معجــزات المســيح بأنهــا نتيجــة للمهــارة البشــرية وخفــة 
اليــد، وهكــذا يقــوض، فــي كثيــر مــن العقــول، اإليمــان بالمســيح كابــن هللا ويســوق 

النــاس إلــى رفــض هبــات الرحمــة المقدمــة فــي تدبيــر الفــداء.
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أمــر الــرب موســى وهــارون بالتوجــه إلــى شــاطئ النهــر فــي صبيحــة اليــوم التالــي 
حيــث كان الملــك معتــادا أن يذهــب. وحيــث أن نهــر النيــل كان بفيضانــه مصــدر 
الطعــام والثــروة لــكل مصــر كان المصريــون يعبدونــه كإلــه، ولذلــك كان الملــك يأتــي 
إلــى هنــاك كل يــوم ليقــدم عبادتــه وســجوده. وقــد كــرر األخــوان )موســى وهــارون( 
رسالتهما في مسمع الملك، ومن ثم مدا أيديهما بالعصا وضربا بها الماء. فتحول 
مــاء ذلــك النهــر المقــدس إلــى دم، ومــات الســمك الــذي فيــه وصــارت مياهــه كريهــة 
الرائحة. وكل المياه التي في البيوت وفي كل مجتمعات المياه استحالت إلى دم. 
ــْه  » فََعــَل َعرَّافـُـو ِمْصــَر كَذلـِـَك ِبِســْحرِِهْم « » ثـُـمَّ انَْصــرََف ِفرَْعــْوُن َوَدَخــَل بَيْتـَـُه َولـَـْم يَُوجِّ

قَلْبـَـُه إِلـَـى هــَذا أَيًْضــا « وبقيــت الضربــة مســتقرة علــى النهــر ســبعة أيــام بــا جــدوى.
ومــرة أخــرى مــدت العصــا إلــى الميــاه فخرجــت الضفــادع مــن النهــر علــى كل 
البــاد، وغطــت كل األرض ودخلــت البيــوت واحتلــت األســرَة والمخــادع وحتــى 
عليهــم  محرمــا  وكان  الضفدعــة  يقدســون  المصريــون  كان  والمعاجــن.  التنانيــر 
قتلهــا. ولكــن ذلــك الطاعــون اللــزج القــذر لــم يعــد أحــد يســتطيع احتمالــه، ودخلــت 
أمــا  منهــا.  التخلــص  وأراد  الملــك  وضجــر  نفســه،  فرعــون  قصــر  إلــى  الضفــادع 
الســحرة الذيــن ســبق فظهــر كأنمــا باســتطاعتهم أن يصنعــوا ضفــادع فلــم يســتطيعوا 
اآلن أن يطردوهــا أو يرفعوهــا. وإذ رأى فرعــون ذلــك اتضــع قلبــه قليــا، فأرســل فــي 
َفــاِدَع َعنِّــي  اســتدعاء موســى وهــارون وقــال لهمــا: » َصلِّيَــا إِلَــى الــرَّبِّ لِيَرْفَــَع الضَّ
بافتخــاره  الملــك  ذكــرا  فبعدمــا  لِلــرَّبِّ «  لِيَْذبَُحــوا  ــْعَب  الشَّ فَأُطْلِــَق  َشــْعِبي  َوَعــْن 
الســابق طلبــا منــه أن يعيَّــن لهمــا متــى يصليــان ألجلــه لترتفــع الضربــة، فعيــن لهمــا 
اليــوم التالــي، علــى أمــل أنــه فــي خــال هــذه المــدة ســتنقطع الضفــادع مــن تلقــاء 
ذاتها، وهكذا ينقذ نفسه من ذل الخضوع إلله إسرائيل، ومع ذلك بقيت الضربة 
إلــى أن أتــى الميعــاد المتفــق عليــه، ثــم ماتــت كل الضفــادع فــي أرض مصــر، ولكــن 

رائحــة أجســامها العفنــة أفســدت الهــواء.
تــراب فــي لحظــة،  إلــى  كان الــرب يســتطيع أن يجعــل تلــك الضفــادع تتحــول 
ولكنــه لــم يفعــل ذلــك لئــا بعــد إزالتهــا يقــول الملــك وشــعبه أن ذلــك جــاء نتيجــة 
أكوامــا. وهنــا ظهــر  الضفــادع فكوموهــا  ماتــت  الســحرة.  أو ســحر كعمــل  عرافــة 
لــم تســتطع كل فلســفتهم الباطلــة أن تناقضــه، وهــو أن  للملــك ولشــعبه برهــان 

هــذا العمــل لــم يكــن بفعــل الســحر بــل كان دينونــة مــن إلــه الســماء.
ــُه « وبأمــر الــرب مــد هــارون  ــَظ قَلْبَ ــْد َحَصــَل الَْفــرَُج أَْغلَ ــُه قَ ــا رَأَى ِفرَْعــْوُن أَنَّ » فَلَمَّ
يــده فصــار تــراب األرض بعوضــا فــي كل أرض مصــر، فدعــا فرعــون الســحرة ليفعلــوا 
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كذلــك فلــم يســتطيعوا، وظهــر هنــا أن عمــل هللا أســمى وأعظــم مــن عمــل الشــيطان، 
واعتــرف الســحرة أنفســهم قائليــن: » هــَذا إِْصبَــُع هللِا « ومــع ذلــك فلــم يتأثــر الملــك.

لــم تتــرك تلــك األوامــر واإلنــذارات أثــرا، فوقعــت علــى البــاد ضربــة أخــرى، وقــد 
ســبق اإلنــذار بوقــت حدوثهــا قبــل وقوعهــا حتــى ل يقــول أحــد أن ذلــك إنمــا حــدث 
عرضــا. فامتــألت الــدور مــن الذبــان وتجمــع الذبــاب بكثــرة علــى األرض. » َوِفــي كُلِّ 
ـاِن « كان هــذا الذبــاب كبيــر الحجــم ومســماً،  بّـَ أَرِْض ِمْصــَر َخِربَــِت األَرُْض ِمــَن الذُّ
وكانــت لســعاته تســبب آلمــا شــديدة للنــاس والبهائــم. وكمــا ســبق موســى فأنبــأ لــم 

تصــل هــذه الضربــة إلــى أرض جاســان.
وهنــا قــال فرعــون أنــه يســمح لبنــي إســرائيل أن يذبحــوا للــرب فــي أرض مصــر، 
ولكنهم رفضوا قبول هذه الشروط، فقال موسى: » لَ يَْصلَُح أَْن نَْفَعَل هَكَذا، ألَنََّنا 
إِنََّما نَْذبَُح رِْجَس الِْمْصِريِّيَن لِلرَّبِّ إِلِهَنا. إِْن ذَبَْحَنا رِْجَس الِْمْصِريِّيَن أََماَم ُعيُونِِهْم أَفََا 
يَرُْجُمونََنــا؟ «. إن تلــك الحيوانــات التــي كان يطلــب مــن بنــي إســرائيل أن يقدموهــا 
للــرب كانــت مقدســة فــي نظــر المصرييــن، وكان اعتبارهــم لهــذه الحيوانــات عظيمــا 
جــدا بحيــث أن قتلهــا، أو ذبحهــا، ولــو عــن غيــر قصــد، كان جريمــة قصاصهــا المــوت. 
وكان مــن المســتحيل علــى العبرانييــن أن يعبــدوا الــرب فــي مصــر دون أن يســتاء 
ســادتهم، فاقتــرح موســى مــرة أخــرى أن يذهبــوا ســفر ثاثــة أيــام فــي البريــة، فقبــل 
فرعــون وطلــب مــن موســى وهــارون أن يتوســا إلــى هللا حتــى يرفــع تلــك الضربــة، 
فوعــداه بذلــك، ولكنهمــا حــذراه مــن المخادعــة معهمــا. وقــد رفعــت الضربــة، ولكــن 

قلــب الملــك تقســى بإصــرار علــى العصيــان فلــم يخضــع للــرب.
وتبع ذلك ضربة أقســى من ســابقاتها. وهي وباء على كل مواشــي المصريين 
المقدســة والحيوانــات حامــات األثقــال،  الحقــل — علــى الحيوانــات  فــي  التــي 
البقــر والثيــران والغنــم والخيــل والجمــال والحميــر، هــذه كلهــا هلكــت. وقــد تقــرر أن 
مواشــي العبرانييــن ســتنجو، ولمــا أرســل فرعــون رســله إلــى مســاكن اإلســرائيليين 
ِمْنَهــا  يَُمــْت  فَلَــْم  إِْســرَائِيَل  بَِنــي  َمَواِشــي  ــا  » َوأَمَّ قــول موســى.  مــن صــدق  تحقــق 

َواِحــٌد «، ومــع ذلــك فقــد ظــل الملــك متماديــا فــي عنــاده.
بعــد ذلــك أمــر الــرب موســى أن يأخــذ مــن رمــاد اآلتــون ويذريــه نحــو الســماء أمــام 
عينــي فرعــون، وقــد كان لهــذا العمــل معنــى عميقــا جــدا. قبــل ذلــك بأربــع مئــة ســنة 
كان هللا قــد كشــف إلبراهيــم عــن العبوديــة والظلــم اللذيــن ســيحيقان بشــعبه تحــت 
رمــز تنــور دخــان ومصبــاح نــار، وقــد أعلــن أنــه ســيفتقد أولئــك الظالميــن بضرباتــه 
وأحكامه، ويخرج أولئك األسرى بأماك جزيلة. وقد تألم إسرائيل في مصر سنين 
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طويلة حين اجتاز في كور المشقة، فهذا العمل الذي عمله موسى )تذرية الرماد( 
كان تأكيــدا للشــعب بــأن هللا ل يــزال يذكــر عهــده وأن وقــت خاصهــم قــد حــان.

أرض مصــر،  الدقيقــة كل  الــذرات  الســماء غطــت  نحــو  الرمــاد  وحالمــا ذري 
وأينمــا نــزل » َصــاَر َدَماِمــَل بُثُــوٍر طَالَِعــًة ِفــي النَّــاِس َوِفــي الْبََهائِــِم « قبــل اآلن كان 
الكهنة والســحرة يشــجعون فرعون على التمادي في قســوته وعناده، أما اآلن فقد 
وصلــت هــذه الضربــة حتــى إليهــم إذ طلعــت الدمامــل فــي أجســامهم. فلمــا ُضربــوا 
بذلــك المــرض المؤلــم الكريــه خذلتهــم قوتهــم التــي كانــوا يفخــرون بهــا، فعــادوا غيــر 
قادريــن علــى تحــدي إلــه إســرائيل أو محاربتــه، وهــذا جعــل األمــة كلهــا تــرى جهالــة 
وضع ثقتهم في الســحرة الذين أمســوا عاجزين عن حماية أنفســهم من الضربات.

ازداد قلب فرعون صابة. فأرسل الرب إليه رسالة تقول: » هِذِه الَْمرََّة أُرِْسُل 
َجِميــَع َضَربَاتِــي إِلَــى قَلِْبــَك َوَعلَــى َعِبيــِدَك َوَشــْعِبَك، لَِكــْي تَْعــرَِف أَْن لَيْــَس ِمثْلِــي 
تِــي « وليــس معنــى  ِفــي كُلِّ األَرِْض... َولِكــْن ألَْجــِل هــَذا أَقَْمتُــَك، لَِكــْي أُِريَــَك قُوَّ
هــذا أن هللا خلقــه ألجــل هــذا الغــرض، بــل أن عنايتــه تســلطت علــى الحــوادث 
فأجلســته علــى العــرش فــي نفــس الوقــت المعيــن لتحريــر إســرائيل مــن العبوديــة، 
فــإن  فــي رحمــة هللا بجرائمــه  قــد أضــاع حقــه  المتغطــرس  الطاغيــة  ومــع أن هــذا 
حياتــه قــد حفظــت، حتــى عــن طريــق عنــاده يعلــن الــرب عجائبــه فــي أرض مصــر. إن 
ترتيــب الحــوادث هــو مــن عمــل عنايــة هللا، فقــد كان يمكنــه أن يجلــس علــى عــرش 
مصــر ملــكا أكثــر رحمــة مــن هــذا فــا يتجاســر أن يقــف ليحــارب ويقــاوم مظاهــر 
قــدرة هللا العظيمــة، ولكــن فــي هــذه الحالــة لــم تكــن مقاصــد هللا لتتــم. فلقــد ســمح 
لشــعبه أن يذوقــوا مــرارة قســوة المصرييــن الســاحقة حتــى ل ينخدعــوا بمــا يتعلــق 
الــرب كراهيتــه للوثنيــة  بتأثيــر الوثنيــة المفســد. ففــي معاملــة هللا لفرعــون أظهــر 

وعزمــه علــى معاقبــة القســوة والظلــم.
يُطْلِــَق  لَ  ـى  َحتّـَ قَلْبَــُه  ُد  » أَُشــدِّ قائــا:  فرعــون  عــن  فأعلــن  هللا  ســبق  لقــد 
قلــب  لتقســي  الطبيعــة  فائقــة  قــوة  تســتخدم  لــم   .)21 :4 )خــروج  ــْعَب «  الشَّ
اإللهيــة،  قدرتــه  علــى  مدهــش  برهــان  أعظــم  لفرعــون  هللا  أعطــى  لقــد  الملــك. 
ولكــن ذلــك الملــك بــكل عنــاد رفــض اللتفــات إلــى النــور، ففــي كل مــرة رفــض 
بــذور  المحــدودة ازداد إصــرارا علــى العصيــان. إن  قــدرة هللا غيــر  فيهــا مظاهــر 
العصيــان التــي زرعهــا عنــد مــا رفــض أول معجــزة آتــت ثمارهــا، ولمــا ظــل ســائرا 
فــي طريقــه موغــا فــي عنــاده زاد قلبــه قســاوة حتــى اضطــر أخيــرا أن يتفــرس فــي 

األبــكار. مــن  القتلــى  وجــوه 
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إن هللا يكلــم النــاس بواســطة خدامــه، مقدمــا لهــم تحذيراتــه وإنذاراتــه وموبخــا 
هــذه  تصيــر  قبلمــا  أخطائــه  إلصــاح  فرصــة  واحــد  لــكل  يعطــي  وهــو  الخطيــة، 
األخطــاء عــادات متحكمــة فيــه يصعــب اســتئصالها. أمــا إذا رفــض أحــد اإلصــاح 
فــإن قــدرة هللا لــن تتدخــل لمقاومــة ميولــه وأعمالــه. إنــه يجــد مــن الســهل عليــه أن 
يســير فــي نفــس الطريــق الــذي ســار فيــه مــن قبــل، ويقســي قلبــه ضــد تأثيــر الــروح 
القــدس. ومتــى رفــض النــور بعــد ذلــك فهــو يضــع نفســه فــي وضــع ل يســتطيع 

معــه أقــوى تأثيــر أن يطبــع فيــه أثــرا ثابتــا.
إن مــن استســلم للتجربــة أول مــرة ســيخضع لهــا بأكثــر ســهولة فــي المــرة التاليــة، 
وكلمــا كــرر ارتــكاب الخطيــة ازدادت قــوة مقاومتــه لهــا ضعفــا، فتعمــى عينــاه ويخمــد 
تثمــر.  مــن أن  بــد  الخطيــة ل  فــي  بــذار النغمــاس  مــن  بــذرة  تبكيــت ضميــره. كل 
ـِذي يَْزَرُعــُه  وهللا ل يصنــع معجــزة ليحــول بيــن اإلنســان وحصــاد مــا قــد زرعــه، » الّـَ
ـاُه يَْحُصــُد أَيًْضــا « )غاطيــة 6: 7( فــإن مــن يبــدي وقاحــة إلحاديــة ول  يّـَ اإلِنَْســاُن إِ
مبــالة ســمجة نحــو الحــق اإللهــي فهــو إنمــا يحصــد مــا قــد زرعــه بنفســه. هــذا هــو 
الســبب فــي الامبــالة الســمجة التــي بهــا يصغــي جماهيــر النــاس إلــى الحقائــق 
اإللهيــة التــي ســبق فأثــارت نفوســهم وألهبــت قلوبهــم. لقــد زرعــوا إهمــال ومقاومــة 

للحــق، ومثلــه يكــون الحصــاد الــذي يحصــدون.
إن الذيــن يحاولــون إســكات ضمائرهــم وهــم يعتقــدون أنهــم يســتطيعون أن 
يغيــروا طريــق الشــر الــذي يســلكون فيــه متــى أرادوا، وأنــه يمكنهــم أن يســتخفوا 
هــذا  فــي  ســيرهم  فــإن  عديــدة،  مــرارا  يتأثــرون  ذلــك  ومــع  الرحمــة،  بدعــوات 
جانــب  فــي  تأثيرهــم  بــكل  ألقــوا  بعدمــا  أنهــم،  يظنــون  مخاطــرة.  هــو  الطريــق 
العاصــي األكبــر، يســتطيعون، فــي لحظــة مــن لحظــات الحاجــة القصــوى، وحيــن 
بمثــل  يتــم  أن  يمكــن  ل  ذلــك  ولكــن  آخــر.  قائــدا  يتخــذوا  أن  المخاطــر،  تكتنفهــم 
قــد  الشــر  فــي  الحيــاة والنغمــاس  الســهولة، فالختبــار والثقافــة وتدريــب  هــذه 
شــكلت أخاقهــم بحيــث ل يمكــن أن تنطبــع عليهــا صــورة المســيح. فلــو لــم يكــن 
النــور قــد أشــرق علــى طريقهــم لــكان األمــر يختلــف. إذ كان يمكــن للرحمــة اإللهيــة 
أن تتدخــل وتعطيهــم فرصــة لقبــول عروضهــا. ولكــن بعدمــا رفــض اإلنســان النــور 

واحتقــره طويــا فــا بــد مــن أن يؤخــذ منــه نهائيــا.
بعــد ذلــك صــار فرعــون مهــددا بضربــة البــرد، وقــد أُرســل إليــه هــذا اإلنــذار: 
» فَــاآلَن أَرِْســِل اْحــِم َمَواِشــيََك وَكُلَّ َمــا لَــَك ِفــي الَْحْقــِل. َجِميــُع النَّــاِس َوالْبََهائِــِم 
الَِّذيَن يُوَجُدوَن ِفي الَْحْقِل َولَ يُْجَمُعوَن إِلَى الْبُيُوِت، يَْنزُِل َعلَيِْهِم الْبَرَُد فَيَُموتُوَن « 
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لــم يكــن المطــر أو البــرد أمــرا عاديــا فــي مصــر، ولــم يســبق ألحــد أن شــاهد مثــل تلــك 
العاصفــة التــي أنبــئ بهــا. انتشــر الخبــر بســرعة، وكل الذيــن آمنــوا بكلمــة الــرب هربــوا 
بمواشــيهم إلــى البيــوت. ولكــن جميــع الذيــن احتقــروا اإلنــذار تركــوا مواشــيهم فــي 
الحقــل، وهكــذا ففــي وســط أحــكام هللا ظهــرت رحمتــه، وامتحــن النــاس، وظهــر كــم 

منهــم خافــوا هللا عنــد إظهــار قدرتــه.
هبــت العاصفــة كمــا قــد أنبــئ عنهــا، رعــد وبــرد ونــار مختلطــة بالبــرد. » َشــْيٌء 
ــًة. فََضــرََب الْبَــرَُد ِفــي  ا لَــْم يَُكــْن ِمثْلُــُه ِفــي كُلِّ أَرِْض ِمْصــَر ُمْنــُذ َصــارَْت أُمَّ َعِظيــٌم ِجــدًّ
كُلِّ أَرِْض ِمْصــَر َجِميــَع َمــا ِفــي الَْحْقــِل ِمــَن النَّــاِس َوالْبََهائِــِم. َوَضــرََب الْبَــرَُد َجِميــَع 
ــَر َجِميــَع َشــَجِر الَْحْقــِل « فالدمــار والخــراب الــذي حــدث بيــن  ُعْشــِب الَْحْقــِل وَكَسَّ
الطريــق الــذي ســلكه المــاك المهلــك، إنمــا أرض جاســان وحدهــا هــي التــي نجــت 
مــن هــذه الضربــة. واتضــح للمصريــن أن األرض هــي تحــت ســلطان هللا الحــي، وأن 

العناصــر طــوع أمــره، وأن الســامة الحقيقيــة هــي فــي الطاعــة لــه.
ارتاعت كل مصر عندما انصبت عليها صواعق دينونة هللا المخيفة، وأســرع 
فرعــون يســتدعي األخويــن، وصــرخ قائــا: » أَْخطَــأُْت هــِذِه الَْمــرََّة. الــرَّبُّ ُهــَو الْبَــارُّ 
، وَكََفــى ُحــُدوُث ُرُعــوِد هللِا َوالْبَــرَُد، فَأُطْلَِقُكــْم  َوأَنـَـا َوَشــْعِبي األَْشــرَاُر. َصلِّيَــا إِلـَـى الــرَّبِّ
َولَ تَُعــوُدوا تَلْبَثُــوَن « فــكان جــواب موســى: » ِعْنــَد ُخُروِجــي ِمــَن الَْمِديَنــِة أَبِْســُط 
، فَتَْنَقِطُع الرُُّعوُد َولَ يَُكوُن الْبَرَُد أَيًْضا، لَِكْي تَْعرَِف أَنَّ لِلرَّبِّ األَرَْض.  يََديَّ إِلَى الرَّبِّ

ــا أَنـْـَت َوَعِبيــُدَك فَأَنـَـا أَْعلـَـُم أَنَُّكــْم لـَـْم تَْخَشــْوا بَْعــُد ِمــَن الــرَّبِّ اإِللــِه «. َوأَمَّ
عــرف موســى أن النضــال لــم ينتــه بعــد، وأن اعترافــات فرعــون ووعــوده لــم تكــن 
نتيجــة تغييــر جوهــري فــي عقلــه أو قلبــه، ولكنــه أجبــر علــى النطــق بهــا بســبب رعبــه 
وآلمه، ومع ذلك فقد قبل موسى طلبه، ألنه لم يرد أن يعطيه مجال للتمادي في 
عنــاده، فخــرج النبــي إلــى خــارج غيــر عابــئ بعنــف العاصفــة، وكان فرعــون وعبيــده 
شــهودا لقــوة الــرب فــي حفــظ رســوله، فبعدمــا خــرج موســى مــن المدينــة » بََســَط 
، فَانَْقطََعــِت الرُُّعــوُد َوالْبَــرَُد َولـَـْم يَْنَصــبَّ الَْمطـَـُر َعلـَـى األَرِْض « ولكــن  يََديـْـِه إِلـَـى الــرَّبِّ

مــا أن زايلــت الملــك مخاوفــه حتــى عــاد قلبــه إلــى تمــرده وفســاده.
حينئــذ قــال الــرب لموســى: » اْدُخــْل إِلـَـى ِفْرَعــْوَن، فَِإنِّــي أَْغلَظـْـُت قَلْبَــُه َوقُلـُـوَب 
َعِبيــِدِه لَِكــْي أَْصَنــَع آيَاتِــي هــِذِه بَيَْنُهــْم. َولَِكــْي تُْخِبــَر ِفــي َمَســاِمعِ ابِْنــَك َوابْــِن ابِْنــَك 
ِبَمــا فََعلْتـُـُه ِفــي ِمْصــَر، َوِبآيَاتِــي الَِّتــي َصَنْعتَُهــا بَيَْنُهــْم، فَتَْعلَُمــوَن أَنِّــي أَنـَـا الــرَّبُّ « لقــد 
أظهــر الــرب قدرتــه ليثبــت إيمــان إســرائيل فيــه أنــه اإللــه الحــي الحقيقــي الوحيــد. 
وأراد أن يبرهــن لهــم، بمــا ل يقبــل الشــك، عــن الفــارق الــذي جعلــه بينهــم وبيــن 
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احتقروهــم وظلموهــم  قــد  الذيــن  العبرانييــن  بــأن  األمــم  ويَُعــرِّْف كل  المصرييــن، 
كانــوا تحــت حمايــة إلــه الســماء.

أنــذر موســى الملــك بأنــه إن ظــل ممعنــا فــي عنــاده فالــرب سيرســل عليــه وعلــى 
أرضه ضربة الجراد الذي يغطي وجه األرض ويأكل ما بقي من العشــب األخضر، 
وســيمأل الجــراد البيــوت حتــى قصــر الملــك نفســه، وقــال لــه: » األَْمــُر الَّــِذي لَــْم يَــرَُه 

آبـَـاُؤَك َولَ آبـَـاُء آبَائـِـَك ُمْنــُذ يـَـْوَم ُوِجــُدوا َعلـَـى األَرِْض إِلـَـى هــَذا الْيَــْوِم «.
وقــف مشــيرو فرعــون ذاهليــن، لقــد خســرت الدولــة خســارة فادحــة مــن جــراء 
مــوت المواشــي. ومــات كثيــرون مــن الشــعب بســبب ضربــة البــرد. تكســرت أشــجار 
الغابــات وتلفــت محاصيــل األرض، وهــا هــم يخســرون ســريعا كل مــا كســبوه مــن 
األمــراء  فتقــدم  مجاعــة،  بخطــر  مهــددة  كلهــا  والبــاد  وكدهــم،  العبرانييــن  تعــب 
وحاشــية الملــك وكلمــوا الملــك فــي غضــب قائليــن: » إِلَــى َمتَــى يَُكــوُن هــَذا لََنــا 
ــا؟ أَطْلِــِق الرَِّجــاَل لِيَْعبُــُدوا الــرَّبَّ إِلَهُهــْم. أَلـَـْم تَْعلـَـْم بَْعــُد أَنَّ ِمْصــَر قـَـْد َخِربـَـْت؟ «. فَخًّ

فدعــي موســى وهــارون مــرة أخــرى وقــال لهمــا الملــك: » اْذَهبـُـوا اْعبُــُدوا الــرَّبَّ 
إِلَهُكــْم. َولِكــْن َمــْن َوَمــْن ُهــُم الَِّذيــَن يَْذَهبـُـوَن؟ «.

فجــاءه الجــواب: » نَْذَهــُب ِبِفتْيَانَِنــا َوُشــيُوِخَنا. نَْذَهــُب ِببَِنيَنــا َوبََناتَِنــا، ِبَغَنِمَنــا 
َوبََقرِنَــا، ألَنَّ لََنــا ِعيــًدا لِلــرَّبِّ «.

فامتــأل الملــك غضبــا وصــاح قائــا: » يَُكــوُن الــرَّبُّ َمَعُكــْم هَكــَذا كََمــا أُطْلُِقُكــْم 
اَم ُوُجوِهُكْم َشرًّا. لَيَْس هَكَذا. اِذَْهبُوا أَنْتُُم الرَِّجاَل َواْعبُُدوا  َوأَْولََدكُُم. انْظُرُوا، إِنَّ قُدَّ
. ألَنَُّكــْم لِهــَذا طَالِبُــوَن«. فَطُــرَِدا ِمــْن لَــُدْن ِفرَْعــْوَن « لقــد حــاول فرعــون أن يقتــل  الــرَّبَّ
اإلســرائيليين بالعمــل المضنــي، ولكنــه هنــا يتظاهــر بأنــه مهتــم بخيرهــم، وأنــه يرعــى 

صغارهــم، وإنمــا كان قصــده إبقــاء النســاء واألولد رهائــن حتــى يعــود الرجــال.
يمــد عصــاه علــى أرض مصــر فتهــب ريــح شــرقية وتســوق  واآلن فهــا موســى 
ا لَْم يَُكْن قَبْلَُه َجرَاٌد هَكَذا ِمثْلَُه، َولَ يَُكوُن بَْعَدُه كَذلَِك «  الجراد. » َشْيٌء ثَِقيٌل ِجدًّ
لقــد غطــى األرض حتــى اظلمــت وأكل كل شــيء أخضــر ممــا بقــى. فاســتدعى 
فرعــون النبييــن بســرعة وقــال لهمــا: » أَْخطَــأُْت إِلَــى الــرَّبِّ إِلِهُكَمــا َوإِلَيُْكَمــا. َواآلَن 
ــَع َعنِّــي هــَذا  ــا إِلَــى الــرَّبِّ إِلِهُكَمــا لِيَرْفَ اْصَفَحــا َعــْن َخِطيَِّتــي هــِذِه الَْمــرََّة فََقــْط، َوَصلِّيَ
الَْمــْوَت فََقــْط « ففعــا كذلــك فحملــت ريــح غربيــة قويــة الجــراد وطرحتــه إلــى بحــر 

ســوف، ومــع ذلــك فقــد ظــل الملــك كمــا كان فــي قســوته وعنــاده.
فــوق  تكــون  بهــم كادت  التــي حلــت  ييأســون، فالضربــات  كاد شــعب مصــر 
طــوق احتمالهــم، وكانــوا فــي خــوف شــديد ممــا يأتــي بــه الغــد. لقــد كان المصريــون 
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يعبــدون فرعــون علــى أنــه ممثــل إلههــم ونائبــه، ولكنهــم اقتنعــوا اآلن أنــه قــد وقــف 
يتحــدى إلهــا آخــر جعــل كل قــوى الطبيعــة خاضعــة إلرادتــه، أمــا العبيــد العبرانيــون 
الذيــن ميزهــم الــرب علــى مســتعبديهم بعجائــب إلهيــة كانــوا واثقيــن مــن النجــاة، 
ولــم يعــد مســخروهم يجســرون علــى مضايقتهــم كمــا كانــوا قبــا يفعلــون، وانتشــر 
فــي طــول البــاد وعرضهــا خــوف خفــي مــن أن تلــك األمــة المســتعبدة ســتقوم وتثــأر 
لنفســها مــن المصرييــن بســبب مظالمهــم. وفــي كل مــكان كان النــاس يتســاءلون 

عمــا ســيحدث بعــد ذلــك.
وفجــأة انتشــر فــي ســماء البــاد ظــام دامــس بحيــث يــكاد » يُلَْمــُس الظّـَـاَُم « 
فلــم يحــرم الشــعب المصــري مــن النــور فقــط بــل أن الهــواء كان خانقــا حتــى لقــد 
ــاَم أََحــٌد  ــْم يُبِْصــْر أََحــٌد أََخــاُه، َولَ قَ كان مــن الصعــب علــى اإلنســان أن يتنفــس. » لَ
ـاٍم. َولِكــْن َجِميــُع بَِنــي إِْســرَائِيَل كَاَن لَُهــْم نُــوٌر ِفــي َمَســاكِِنِهْم «  ِمــْن َمَكانِــِه ثثَاَثَــَة أَيّـَ
ُضــرب  العجيبــة  الظلمــة  ففــي هــذه  والقمــر،  للشــمس  يتعبــدون  المصريــون  كان 
المصريــون وآلهتهــم بالقــوة التــي تولــت الدفــاع عــن العبيــد، ومــع أن هــذه الظلمــة 
كانــت مخيفــة فقــد كانــت دليــا علــى رأفــة هللا وعلــى كونــه ل يريــد أن يهلــك أحــدا، 
الضربــة  يصــب عليهــم  قبلمــا  والتوبــة  للتأمــل  النــاس فرصــة  يعطــي  أن  أراد  فقــد 

األخيــرة التــي هــي أرهــب كل الضربــات.
أجبر الخوف الملك فرعون على أن يذعن مرة أخرى. ففي ثالث أيام الظلمة 
اســتدعى الملــك موســى وقــال لــه إنــه قــد قبــل أن يطلــق بنــي إســرائيل علــى أن 
تبقــى غنمهــم وبقرهــم، فأجابــه ذلــك العبرانــي الصــادق العزيمــة بقولــه: » لَ يَبَْقــى 
ـى نَأْتِــَي إِلَــى ُهَنــاَك « فاستشــاط  ِظلْــٌف... َونَْحــُن لَ نَْعــرُِف ِبَمــاَذا نَْعبُــُد الــرَّبَّ َحتّـَ
الملــك غضبــا حتــى لــم يســتطع أن يضبــط نفســه فقــال: » اْذَهــْب َعنِّــي. اِْحتَــِرْز. 
ــا  ـَك يَــْوَم تَــَرى َوْجِهــي تَُمــوُت « فــكان جــواب موســى: » نِِعمَّ لَ تَــَر َوْجِهــي أَيًْضــا. إِنّـَ

قُلْــَت. أَنَــا لَ أَُعــوُد أََرى َوْجَهــَك أَيًْضــا «.
َعِبيــِد  ُعيُــوِن  ِفــي  ِمْصــَر  أَرِْض  ِفــي  ا  ِجــدًّ َعِظيًمــا  كَاَن  ُموَســى  الرَُّجــُل  » َوأَيًْضــا 
ــْعِب « لقــد كان المصريــون يهابــون موســى، والملــك نفســه  ِفْرَعــْوَن َوُعيُــوِن الشَّ
لــم يســتطع أن يمــد يــده إليــه بــأذى إذ كان الشــعب ينظــرون إليــه كمــن لــه وحــده 
الســلطان أن يرفــع الضربــات، وكانــوا يرغبــون فــي رحيــل اإلســرائيليين عــن مصــر، 

ولكــن الملــك والكهنــة هــم الذيــن قاومــوا مطاليــب موســى إلــى النهايــة.
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24
الِفْصُح

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 11؛ 12: 1 -32(.

عندمــا طُلِــَب مــن ملــك مصــر أن يطلــق بنــى إســرائيل أول مــرة قــدم لــه إنــذار 
 : بحلول أقسى ضربة، فقد أمر الرب موسى أن يقول لفرعون: » هَكَذا يَُقوُل الرَّبُّ
إِْســرَائِيُل ابِْنــي الِْبْكــُر. فَُقلْــُت لـَـَك: أَطْلِــِق ابِْنــي لِيَْعبَُدنِــي، فَأَبَيْــَت أَْن تُطْلَِقــُه. َهــا أَنـَـا 
أَقْتُــُل ابَْنــَك الِْبْكــَر « )خــروج 4: 22، 23( ومــع أن اإلســرائيليين كانــوا محتقريــن فــي 
عيــون المصرييــن فقــد أكرمهــم هللا إذ أفرزهــم واســتأمنهم علــى شــريعته. وبالنظــر 
إلــى البــركات والمتيــازات الخاصــة التــي منحــت لهــم كانــت لهــم األفضليــة علــى كل 

األمــم، شــأنهم فــي ذلــك شــأن البــن البكــر بيــن إخوتــه.
إن تلــك الضربــة التــي أُنــذر المصريــون بهــا أول مــا أُنــذروا كانــت آخــر الضربــات. 
علــى  التــي جبلهــا  بالخائــق  ويــرأف  ويهتــم  الرحمــة،  الــروح وكثيــر  إن هللا طويــل 
صورتــه. فلــو أن خســارة المحاصيــل والغنــم والبقــر ســاقت شــعب مصــر إلــى التوبــة 
لمــا قتــل أبكارهــم، ولكــن ألن تلــك األمــة رفضــت إطاعــة أمــر الــرب، فــي إصــرار، فقــد 

حــان وقــت وقــوع الضربــة األخيــرة.
كان فرعــون قــد نهــى موســى عــن المثــول أمامــه وإل فســيكون جــزاؤه المــوت، 
ولكن كان لبد من تبليغ آخر رسالة من هللا لذلك الملك المتمرد، فوقف موسى 
: إِنِّــي  أمامــه ونطــق فــي ســمعه بذلــك اإلعــان الرهيــب قائــا: » هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ
نَْحــَو نِْصــِف اللَّيْــِل أَْخــُرُج ِفــي َوَســِط ِمْصــَر، فَيَُمــوُت كُلُّ ِبْكــٍر ِفــي أَرِْض ِمْصــَر، ِمــْن ِبْكــِر 
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ِفْرَعــْوَن الَْجالـِـِس َعلـَـى كُرِْســيِِّه إِلـَـى ِبْكــِر الَْجاِريـَـِة الَِّتــي َخلـْـَف الرََّحــى، وَكُلُّ ِبْكــِر بَِهيَمــٍة. 
َويَُكــوُن ُصــرَاٌخ َعِظيــٌم ِفــي كُلِّ أَرِْض ِمْصــَر لَــْم يَُكــْن ِمثْلُــُه َولَ يَُكــوُن ِمثْلُــُه أَيًْضــا. َولِكــْن 
َجِميــُع بَِنــي إِْســرَائِيَل لَ يَُســنُِّن كَلْــٌب لَِســانَُه إِلَيِْهــْم، لَ إِلَــى النَّــاِس َولَ إِلَــى الْبََهائِــِم. 
لَِكــْي تَْعلَُمــوا أَنَّ الــرَّبَّ يَُميِّــُز بَيْــَن الِْمْصِريِّيــَن َوإِْســرَائِيَل. فَيَْنــزُِل إِلَــيَّ َجِميــُع َعِبيــِدَك 
أَثَــرَِك.  ِفــي  الَِّذيــَن  ــْعِب  َوَجِميــُع الشَّ أَنْــَت  اْخــُرْج  لِــي قَائِلِيــَن:  َويَْســُجُدوَن  هــؤُلَِء، 

َوبَْعــَد ذلِــَك أَْخــُرُج « )خــروج 11: 8-4(.
قبــل تنفيــذ هــذا الحكــم أبلــغ الــرب تعليماتــه لبنــي إســرائيل بواســطة موســى 
بشــأن رحليهــم عــن مصــر، وعلــى الخصــوص لحفظهــم مــن الدينونــة القادمــة. كان 
علــى كل عائلــة وحدهــا أو بالشــتراك مــع غيرهــا أن تأخــذ شــاة » َصِحيَحــًة « مــن 
الــدم  باقــة زوفــا ويغمســونها فــي  الخرفــان أو الماعــز. وبعدمــا يذبحونــه يأخــذون 
ــِة الُْعلْيَــا « فــي بيوتهــم  ــِن َوالَْعتَبَ الــذي فــي الطســت ويرشــون الــدم » َعلَــى الَْقائَِمتَيْ
حتــى ل يدخلهــا المــاك المهلــك الــذي ســيأتي فــي منتصــف الليــل. وكان عليهــم 
أن يأكلــوا اللحــم مشــويا مــع فطيــر علــى أعشــاب مــرة فــي الليــل، كمــا قــال موســى: 
ِفــي  َوِعِصيُُّكــْم  أَرُْجلُِكــْم،  ِفــي  َوأَْحِذيَتُُكــْم  َمْشــُدوَدٌة،  أَْحَقاُؤكُــْم  تَأْكُلُونَــُه:  » َوهَكــَذا 

أَيِْديُكــْم. َوتَأْكُلُونَــُه ِبَعَجلَــٍة. ُهــَو ِفْصــٌح لِلــرَّبِّ « )خــروج 12: 28-1(.
وقــد أعلــن الــرب قائــا: » إِنِّــي أَْجتـَـاُز ِفــي أَرِْض ِمْصــَر هــِذِه اللَّيْلـَـَة، َوأَْضــرُِب كُلَّ 
ُم َعاََمــًة َعلَــى الْبُيُــوِت  ــِم... َويَُكــوُن لَُكــُم الــدَّ ــاِس َوالْبََهائِ ِبْكــٍر ِفــي أَرِْض ِمْصــَر ِمــَن النَّ
َم َوأَْعبُــُر َعْنُكــْم، فَــاَ يَُكــوُن َعلَيُْكــْم َضْربَــٌة لِلَْهــاَِك ِحيــَن  الَِّتــي أَنْتُــْم ِفيَهــا، فَــأََرى الــدَّ

أَْضــرُِب أَرَْض ِمْصــَر «. 
وكتذكار لهذا الخاص العظيم كان ل بد للشــعب من أن يعيّدوا عيدا ســنويا 
 . فــي كل األجيــال الاحقــة، » َويَُكــوُن لَُكــْم هــَذا الْيَــْوُم تـَـْذكَاًرا فَتَُعيُِّدونـَـُه ِعيــًدا لِلــرَّبِّ
ِفــي أَْجيَالُِكــْم تَُعيُِّدونـَـُه فَِريَضــًة أَبَِديَّــًة « وإذ يحفظــون العيــد فــي الســنين التاليــة كان 
عليهــم أن يخبــروا أولدهــم بقصــة هــذا الخــاص العظيــم كمــا أمرهــم موســى قائــا: 
ـِذي َعبَــَر َعــْن بُيُــوِت بَِنــي إِْســرَائِيَل ِفــي ِمْصــَر  » تَُقولُــوَن: ِهــَي َذِبيَحــُة ِفْصــٍح لِلــرَّبِّ الّـَ

ــا َضــرََب الِْمْصِريِّيــَن َوَخلَّــَص بُيُوتََنــا «. لَمَّ
يكونــوا  أن  يجــب  كان  والبهائــم  النــاس  مــن  األبــكار  جميــع  فــإن  هــذا  وفــوق 
اعترافــا  ذلــك  يكــون  لكــي  فديــة،  عنــه  فليدفــع  بكــره  اســترداد  أراد  ومــن  للــرب، 
منهــم بأنــه حيــن هلــك أبــكار المصرييــن فــإن أبــكار إســرائيل مــع كــون الــرب قــد 
الكفاريــة.  الذبيحــة  لــول  المصيــر  لنفــس  معرضيــن  كانــوا  فقــد  برحمتــه  حفظهــم 
ْســُت لِــي  يقــول هللا: » ألَنَّ لِــي ُكلَّ ِبْكــٍر. يَــْوَم َضَربْــُت ُكلَّ ِبْكــٍر ِفــي أَرِْض ِمْصــَر قَدَّ
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ُكلَّ ِبْكــٍر ِفــي إِْســرَائِيَل ِمــَن النَّــاِس َوالْبََهائِــِم. لـِـي يَُكونـُـوَن « )عــدد 3: 13(. وبعدمــا 
ألجــل  لوي  ســبط  لنفســه  الــرب  اختــار  الجتمــاع  خيمــة  فــي  الخدمــة  ترتبــت 
عمــل المقــدس بــدل مــن أبــكار الشــعب. فلقــد قــال هللا: » ألَنَُّهــْم َمْوُهوبُــوَن لِــي 
ِهبَــًة ِمــْن بَيْــِن بَِنــي إِْســرَائِيَل. بَــَدَل كُلِّ فَاتِــِح َرِحــٍم، ِبْكــِر كُّل ِمــْن بَِنــي إِْســرَائِيَل قَــِد 
اتََّخْذتُُهــْم لِــي « )عــدد 8: 16(. ومــع ذلــك فقــد كان علــى كل الشــعب، اعترافــا 

منهــم برحمــة هللا، أن يدفعــوا فديــة عــن أبكارهــم )عــدد 18: 15، 16(.
ولقــد قصــد بالفصــح أن يكــون تــذكارا ورمــزا ليــس فقــط بالنظــر إلــى الماضــي 
كذكــرى لنجاتهــم مــن مصــر، بــل أيضــا بالنظــر إلــى المســتقبل كرمــز للخــاص األعظــم 
الــذي ســيتممه المســيح بتحريــر شــعبه مــن عبوديــة الخطيــة. إن خــروف الفصــح يرمــز 
إلــى » َحَمــُل هللِا « الــذي فيــه وحــده لنــا رجــاء الخــاص. يقــول الرســول: » ألَنَّ 
ِفْصَحَنــا أَيًْضــا الَْمِســيَح قـَـْد ُذبــَح ألَْجلَِنــا « )1كورنثــوس 5: 7(. ولــم يكــن ذبــح خــروف 
الفصــح وحــده كافيــا بــل كان ينبغــي أن يــرش دمــه علــى العتبــة العليــا والقائمتيــن، 
وكذلــك ل بــد للنفــس أن تقبــل وتأخــذ اســتحقاقات دم المســيح. ينبغــي لنــا أن 
بــل أنــه مــات ألجلنــا فرديــا. علينــا أن  نؤمــن ليــس فقــط بأنــه مــات ألجــل العالــم، 

نخصــص ألنفســنا فاعليــة الذبيحــة الكفاريــة واســتحقاقها.
أمــا الزوفــا المســتعملة فــي رش الــدم فهــي رمــز للتطهيــر، إذ كانــت تســتعمل 
فــي تطهيــر األبــرص وكل مــن قــد تنجســوا بلمســهم لجســد ميــت. ويمكننــا أن نفهــم 
ــا فَأَطُْهــَر.  ــي ِبالزُّوفَ معناهــا أيضــا مــن الصــاة التــي قدمهــا داود حيــن قــال: » طَهِّرْنِ

اْغِســلِْني فَأَبْيَــضَّ أَكْثَــَر ِمــَن الثَّلْــِج « )مزمــور 51: 7(.
ووجــب أن يهيــأ الخــروف صحيحــا فــا يكســر عظــم منــه، وكذلــك حمــل هللا 
الــذي كان ســيموت ألجلنــا مــا كان ليكســر عظــم منــه )خــروج 46:12؛ يوحنــا 19: 

36( وهكــذا أيضــا تمثــل كمــال ذبيحــة المســيح.
بالمســيح  نؤمــن  أن  إلينــا  بالنســبة  يكفــي  ول  اللحــم.  يــؤكل  أن  يجــب  وكان 
لغفــران الخطيــة، بــل علينــا، باإليمــان، أن نســتعد، ونأخــذ باســتمرار، قــوة روحيــة 
وغــذاء منــه بواســطة كلمتــه. قــال المســيح: » إِْن لَــْم تَأْكُلُــوا َجَســَد ابْــِن اإِلنَْســاِن 
فَلَــُه  َدِمــي  َويَْشــرَُب  َجَســِدي  يَــأْكُُل  َمــْن  ِفيُكــْم.  َحيَــاٌة  لَُكــْم  فَلَيْــَس  َدَمــُه،  َوتَْشــَربُوا 
قــال  الــكام  هــذا  لمعنــى  وإيضاحــا   .)63  ،54  ،53  :6 )يوحنــا  ـٌة «  أَبَِديّـَ َحيَــاٌة 
ـِذي أُكَلُِّمُكــْم ِبــِه ُهــَو ُروٌح َوَحيَــاٌة « )يوحنــا 6: 63(. لقــد قبــل يســوع  » اَلْــَكاَُم الّـَ
أبيــه، وتمــم مبادئهــا فــي حياتــه، وأعلــن روحهــا وأبــان قوتهــا الخيِّــرة فــي  شــريعة 
القلــب. يقــول يوحنــا: » َوالَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا، َوَرأَيَْنــا َمْجــَدُه، َمْجــًدا 
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ــا « )يوحنــا 1: 14(. علــى أتبــاع المســيح  كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملـُـوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ
أن يشــاركوه فــي اختبــاره. عليهــم أن يقبلــوا كلمــة هللا ويتغــذوا بهــا حتــى تصيــر 
أن  عليهــم  المســيح  وبقــوة  العمــل.  وفــي  الحيــاة  فــي  لهــم  الدافعــة  القــوة  هــي 
يتغيــروا إلــى شــبهه، ويعكســوا الصفــات اإللهيــة. عليهــم أن يأكلــوا جســد ابــن هللا 
ويشــربوا دمــه وإل فلــن تكــون فيهــم حيــاة، فينبغــي أن يكــون روح المســيح وعملــه 

همــا روح تاميــذه وعملهــم.
وكان يجــب أن يــؤكل الحمــل علــى أعشــاب مــرة، وكان هــذا إشــارة إلــى مــرارة 
العبوديــة فــي مصــر. كذلــك نحــن حيــن نــأكل جســد المســيح ينبغــي أن يكــون ذلــك 
الفطيــر ذا مغــزى، وكان  اســتعمال خبــز  القلــب علــى خطايانــا. وكان  بانســحاق 
ذلــك مفروضــا فرضــا صريحــا فــي شــريعة الفصــح، وكان اليهــود يحفظونــه حفظــا 
تامــا بحيــث ل يوجــد فــي بيوتهــم أي أثــر للخميــر فــي العيــد. كذلــك ينبغــي لــكل مــن 
يرغبــون فــي الحصــول علــى الحيــاة والغــذاء مــن المســيح أن يطرحــوا بعيــدا عنهــم 
ــوا  نَقُّ خميــرة الخطيــة. والرســول بولــس يكتــب إلــى كنيســة كورنثــوس قائــا » إًِذا 
ِمْنُكــُم الَْخِميــرََة الَْعِتيَقــَة، لَِكــْي تَُكونُــوا َعِجيًنــا َجِديــًدا... ألَنَّ ِفْصَحَنــا أَيًْضــا الَْمِســيَح 
ــرِّ َوالُْخبْــِث، بَــْل  قَــْد ُذبــَح ألَْجلَِنــا. إًِذا لُِنَعيِّــْد، لَيْــَس ِبَخِميــرٍَة َعِتيَقــٍة، َولَ ِبَخِميــرَِة الشَّ

ِبَفِطيــِر اإلِْخــاَِص َوالَْحــقِّ « )1 كورنثــوس 5: 7، 8(.
إيمانهــم  يظهــروا  أن  العبيــد  أولئــك  علــى  كان  الحريــة  علــى  الحصــول  وقبــل 
بالخــاص العظيــم الــذي يوشــك الــرب أن يصنعــه، فــكان ينبغــي لهــم أن يضعــوا 
عــن  وعائاتهــم  هــم  ينفصلــوا  أن  عليهــم  كان  كمــا  بيوتهــم،  علــى  الــدم  عامــة 
اســتخفوا  اإلســرائيليين  أولئــك  أن  فلــو  مســاكنهم.  داخــل  ويجتمعــوا  المصرييــن 
بحفــظ شــيء ولــو جــزء بســيط مــن التعليمــات المعطــاة لهــم، أو أهملــوا فــي فصــل 
أولدهــم مــن بيــن المصرييــن، أو لــو أنهــم بعــد مــا ذبحــوا الخــروف أهملــوا فــي رش 
الــدم علــى العتبــة العليــا والقائمتيــن فــي بيوتهــم، أو لــو خرجــوا مــن بيوتهــم لمــا كانــوا 
فــي أمــان. كان يمكنهــم أن يؤمنــوا، مخلصيــن، بأنهــم قــد عملــوا كل مــا هــو ضــروري، 
ولكــن إخاصهــم مــا كان يمكــن أن يخلصهــم. فــكل مــن أهملــوا اتبــاع تعليمــات الــرب 

كلهــا كان لبــد مــن أن يمــوت بْكرهــم بيــد الُْمْهلِــِك.
فــي  يؤملــون  مــن  كل  وهكــذا  إيمانهــم،  علــى  برهنــوا  بطاعتهــم  الشــعب  إن 
أنفســهم  هــم  أنهــم  يدركــوا  أن  لهــم  ينبغــي  المســيح  دم  باســتحقاقات  الخــاص 
عليهــم شــيء يعملونــه ليتــم خاصهــم، فمــع أن المســيح هــو وحــده الــذي يســتطيع 
إن  ونطيعــه.  خطايانــا  نتــرك  أن  نحــن  فعلينــا  تعدياتنــا  قصــاص  مــن  يفتدينــا  أن 
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اإلنســان يخلــص باإليمــان ل باألعمــال، ولكــن لبــد أن يبرهــن علــى إيمانــه بأعمالــه. 
لقد بذل هللا ابنه ليموت كفارة عن الخطية، ولقد أعلن نور الحق وطريق الحياة. 
وأعطــى تســهيات وفرائــض وامتيــازات. فعلــى اإلنســان اآلن أن يتعــاون مــع عوامــل 
التــي قــد أعدهــا هللا،  يقــدر ويســتعمل المســاعدات  الخــاص هــذه، وعليــه أن 

وهــي أن يؤمــن ويطيــع كل مطاليــب هللا.
وعندمــا تــا موســى علــى مســامع إســرائيل مــا قــد أعــده هللا لنجاتهــم » َخــرَّ 
ــْعُب َوَســَجُدوا « )خــروج 12: 27(. إن رجاءهــم المفــرح فــي الحريــة ومعرفتهــم  الشَّ
للدينونــة المخيفــة التــي تهــدد مســتعبديهم، وكل المشــقات والهمــوم التــي ســبقت 
رحيلهــم الســريع — كل هــذه تاشــت فــي شــكرهم لمحررهــم الرحيــم. إن كثيريــن 
فهــؤلء  الوحيــد.  الحقيقــي  اإللــه  هــو  العبرانييــن  إلــه  بــأن  اعترفــوا  المصرييــن  مــن 
بيــوت  داخــل  بالحتمــاء  لهــم  يســمحوا  أن  اآلن  إليهــم  يتوســلون  جعلــوا  النــاس 
إســرائيل حيــن يعبــر المــاك المهلــك فــي البــاد. فبــكل ســرور رحبــوا بهــم. وقــد 
تعهــدوا مــن ذلــك الحيــن أن يخدمــوا إلــه يعقــوب، وأن يخرجــوا مــن مصــر مــع شــعبه.

لهــم مــن هللا. وبــكل ســرعة وتكتــم  التعليمــات المعطــاة  أطــاع اإلســرائيليون 
شــديد أعــدوا كل شــيء للرحيــل. فاجتمعــت عائاتهــم وذبحــوا الفصــح وُشــوي 
عائلــة  كل  رب  رش  وقــد  المــرة.  واألعشــاب  الفطيــر  خبــز  وأِعــَد  بالنــار  اللحــم 
داخــل  فــي  عائلتــه  مــع  ليجتمــع  دخــل  ثــم  البــاب  قائمتــي  علــى  الــدم  وكاهنهــا 
بتهيــب  الشــعب يصلــون  الفصــح بعجلــة وســكون. وقــد كان  أكلــوا  ثــم  المنــزل. 
ووقــار وهــم منتظــرون. وكان كل األبــكار الكبــار منهــم والصغــار مرتجفــي القلــوب 
وخائفيــن خوفــا ل يمكــن التعبيــر عنــه. وكان اآلبــاء واألمهــات يمســكون بأبكارهــم 
المحبوبيــن بيــن أذرعهــم وهــم يفكــرون فــي الضربــة المخيفــة التــي ســتحل بمصــر 
بيــوت  مــن  واحــدا  بيتــا  يدخــل  لــم  المهلــك  المــاك  ولكــن  الليلــة،  تلــك  فــي 
أبوابهــم علــى  كانــت  المخلــص،  حمايــة  عامــة  الــدم:  عامــة  إن   اإلســرائيليين. 

 فلــم يدخلهــا الُْمْهلـِـِك.
ـُه لَــْم يَُكــْن بَيْــٌت لَيْــَس  ففــي نصــف الليــل » كَاَن ُصــرَاٌخ َعِظيــٌم ِفــي ِمْصــَر، ألَنّـَ
ِفيــِه َميْــٌت «. فقــد ضــرب المــاك الُْمْهلِــك كل أبــكار المصرييــن » ِمــْن ِبْكــِر ِفْرَعــْوَن 
الَْجالِِس َعلَى كُرِْسيِِّه إِلَى ِبْكِر الَْجاِريَِة الَِّتي َخلَْف الرََّحى، وَكُلُّ ِبْكِر بَِهيَمٍة « )خروج 
12: 29-33( ففــي كل بــاد مصــر الواســعة ســقط فخــر كل بيــت مــن المصرييــن، 
وقــد علــت فــي جــو الســماء صرخــات النائحيــن وولولتهــم. ووقــف الملــك وحاشــيته 
بوجوههــم الشــاحبة وأطرافهــم المرتجفــة وقــد اعتراهــم الذهــول وســيطر عليهــم 
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الرعــب. وذكــر فرعــون كيــف صــاح مــرة قائــا: » َمــْن ُهــَو الــرَّبُّ َحتَّــى أَْســَمَع لَِقْولِــِه 
، َوإِْســرَائِيَل لَ أُطْلُِقــُه « )خــروج 5: 2(. أمــا اآلن  فَأُطْلِــَق إِْســرَائِيَل؟ لَ أَْعــرُِف الــرَّبَّ
فــإن كبريــاءه التــي بهــا تحــدى الســماء قــد أُذلــت فــي الرمــاد » فََدَعــا ُموَســى َوَهــاُروَن 
لَيْــاً َوقَــاَل: قُوُمــوا اْخرُُجــوا ِمــْن بَيْــِن َشــْعِبي أَنْتَُمــا َوبَُنــو إِْســرَائِيَل َجِميًعــا، َواْذَهبُــوا 
َواْذَهبُــوا.  تََكلَّْمتُــْم  كََمــا  َوبََقرَكُــْم  أَيًْضــا  َغَنَمُكــْم  ُخــُذوا  تََكلَّْمتُــْم.  كََمــا  الــرَّبَّ  اْعبُــُدوا 
َوبَارِكُونـِـي أَيًْضــا «، كمــا أن مشــيري الملــك والشــعب توســلوا إلــى اإلســرائيليين أن 

ــا أَْمــَواٌت «. ــوا: َجِميُعَن يرحلــوا عــن األرض بعجلــة » ألَنَُّهــْم قَالُ
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الخروج

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 12: 34-51؛ 13 إلى 15(.

وقــف شــعب إســرائيل وأحقاؤهــم مشــدودة وأحذيتهــم فــي أرجلهــم وعصيهــم 
بالخــروج،  لهــم  الملــك  أمــر  ومنتظريــن  متوقعيــن  متهيبيــن  ســاكتين  أيديهــم  فــي 
الضربــات  وقــوع  أثنــاء  فــي  فــي طريقهــم.  كانــوا ســائرين  النهــار  نــور  بــزوغ  وقبــل 
العبيــد،  أولئــك  قلــوب  فــي  اإليمــان  نــار  قــدرة هللا  إعــان  أضــرم  إذ  علــى مصــر 
وألقــى الرعــب فــي قلــوب مضطهديهــم بــدأ أولئــك اإلســرائيليون يتجمعــون فــي 
قــد أعــد  فــإن تدبيــرا كان  الهــروب كان مفاجئــا  جاســان. فبالرغــم مــن أن ذلــك 
بــدأت تتحــرك، إذ كانــوا قــد انقســموا  ألجــل تنظيــم وضبــط تلــك الجمــوع التــي 

القــادة المعينيــن. إلــى جماعــات تحــت قيــادة بعــض 
فارتحلــوا وهــم » نَْحــَو ِســتِّ ِمئَــِة أَلْــِف َمــاٍش ِمــَن الرَِّجــاِل َعــَدا األَْولَِد. َوَصِعــَد 
َمَعُهــْم لَِفيــٌف كَِثيــٌر أَيًْضــا « )خــروج 12: 34-39(. وبيــن ذلــك الجمــع لــم يكــن يــرى 
فقــط أولئــك الذيــن آمنــوا بإلــه إســرائيل، بــل أيضــا جمــع غفيــر ممــن رغبــوا فــي النجــاة 
مــن الضربــات، والذيــن رغبــوا فــي اتبــاع تلــك الجمــوع المتيقظــة، مدفوعيــن بدافــع 

الهتيــاج والفضــول. هــذا الفريــق كان دائمــا معطــا وشــركا إلســرائيل.
أيضــا معهــم غنمــا وبقــرا ومواشــي وافــرة جــدا. هــذه كانــت  الشــعب  وأخــذ 
أمــاك اإلســرائيليين الذيــن لــم يبيعــوا ممتلكاتهــم للملــك كمــا قــد فعــل المصريــون. 
تزايــد  إلــى مصــر حيــث  قــد أحضــروا معهــم غنمهــم وبقرهــم  وبنــوه  يعقــوب  كان 
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موســى،  تعليمــات  علــى  بنــاء  طلبــوا،  مصــر  عــن  رحيلهــم  وقبيــل  كثيــرا،  عددهــا 
تعويضــا عــن أعمالهــم التــي لــم يأخــذوا عنهــا أجــرا. وكان المصريــون يتوقــون إلــى 
التخلــص منهــم بحيــث لــم يرفضــوا لهــم طلبــا، فرحــل أولئــك العبيــد مزوديــن بغنائــم 

كثيــرة مــن ظالميهــم.
إن ذلــك اليــوم كان ختــام التاريــخ الــذي ســبق فأعلــن إلبراهيــم فــي رؤيــا نبويــة 
ِفــي  َغِريبًــا  َســيَُكوُن  نَْســلََك  » أَنَّ  هللا :  لــه  قــال  حيــث  قــرون،  بعــدة  ذلــك  قبــل 
الَِّتــي  ــُة  ثُــمَّ األُمَّ َســَنٍة.  ِمئَــِة  أَْربَــَع  لَُهــْم. فَيُِذلُّونَُهــْم  َويُْســتَْعبَُدوَن  لَُهــْم،  لَيَْســْت  أَرٍْض 
َجِزيلَــٍة « )تكويــن 15:  ِبأَْمــاٍَك  يَْخرُُجــوَن  َوبَْعــَد ذلِــَك  أَِديُنَهــا،  أَنَــا  لََهــا  يُْســتَْعبَُدوَن 
13،14(. و هــا قــد انتهــت األربــع مئــة ســنة. » وَكَاَن ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم َعيِْنــِه أَنَّ الــرَّبَّ 
ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِبَحَســِب أَْجَناِدِهــْم « )خــروج 12: 40، 41،  أَْخــَرَج بَِنــي إِْســرَائِيَل 
51؛ 13: 19(. وعنــد رحيلهــم عــن مصــر حمــل اإلســرائيليون معهــم ميراثــا ثمينــا هــو 
عظــام يوســف التــي ظلــت أمــدا طويــا تنتظــر إتمــام وعــد هللا، والتــي بقيــت طــوال 

ســنين العبوديــة المظلمــة مذكــرة بخــاص إســرائيل.
بــاد  يختــرق  والــذي  كنعــان  إلــى  المباشــر  الطريــق  اتبــاع  مــن  بــدل  ولكــن 
» ألَنَّ  األحمــر.  البحــر  شــواطئ  إلــى  الجنــوب،  إلــى  الــرب  وجههــم  الفلســطينيين 
ــْعُب إَِذا رَأَْوا َحْربًــا َويَرِْجُعــوا إِلَــى ِمْصــَر «. )خــروج 13:  هللَا قَــاَل : لِئَــاَّ يَْنــَدَم الشَّ
17، 18، 20-22(. فلــو أنهــم حاولــوا اختــراق أرض الفلســطينيين ألوقفوهــم عــن 
التقــدم ألن الفلســطينيين لعتبارهــم إياهــم عبيــدا هاربيــن مــن ســادتهم ل يتــرددون 
فــي إثــارة الحــرب عليهــم، ولــم يكــن اإلســرائيليون متأهبيــن لمقاتلــة ذلــك الشــعب 
القــوي المحــارب، ولــم يكــن عندهــم غيــر القليــل مــن معرفــة هللا واإليمــان بــه، وكان 
يمكــن أن يرتعبــوا وتثبــط عزائمهــم. لــم يكونــوا مســلحين ول متمرنيــن علــى الحــرب. 
كانــوا منقبضــي النفــس وفاتــري الهمــة بســبب طــول ســني العبوديــة. وكان يعرقلهــم 
أولدهــم ونســاؤهم وغنمهــم وبقرهــم، فــإذ هداهــم الــرب فــي طريــق بحــر ســوف 

أعلــن أنــه إلــه الرأفــة كمــا أنــه إلــه الدينونــة.
يَّــِة. َوكَاَن الــرَّبُّ يَِســيُر  يثَــاَم ِفــي طَــرَِف الْبَرِّ » َوارْتََحلُــوا ِمــْن ُســكُّوَت َونَزَلُــوا ِفــي إِ
نَــاٍر  َعُمــوِد  ِفــي  َولَيْــاً  الطَِّريــِق،  ِفــي  لِيَْهِديَُهــْم  َســَحاٍب  َعُمــوِد  ِفــي  نََهــاًرا  أََماَمُهــْم 
َوَعُمــوُد  نََهــاًرا  ــَحاِب  َعُمــوُد السَّ يَبْــَرْح  لَــْم  َولَيْــاً.  نََهــاًرا  يَْمُشــوا  لَِكــْي  لَُهــْم.  لِيُِضــيَء 
َونَــاًرا  َســْجًفا،  َســَحابًا  يقــول : » بََســَط  ــْعِب «، والمرنــم  أََمــاِم الشَّ ِمــْن  لَيْــاً  النَّــاِر 
أمــام  كان  لقــد   .)2  ،1  :10 كورنثــوس   1 39؛   :105 )مزمــور  اللَّيْــَل «  لِتُِضــيَء 
أنظارهــم دائمــا علــم قائدهــم غيــر المنظــور، ففــي النهــار هداهــم عمــود الســحاب 
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الحــرارة  مــن  ووقاهــم  الجمهــور،  ذلــك  فــوق  كخيمــة  انبســط  أو  رحاتهــم  فــي 
المحرقــة. وقــد أفادتهــم الرطوبــة المنبعثــة مــن تلــك الســحابة وأنعشــتهم فــي تلــك 
أنــار  نــار  إلــى عمــود  الليــل تحولــت الســحابة  البريــة اليابســة مــن العطــش. وفــي 

لهــم بحضــور هللا معهــم. محلتهــم وكان مذكــرا دائمــا 
في فصل من أجمل الفصول المعزية الواردة في نبوات إشعياء إشارة إلى عمود 
الســحاب والنــار كدليــل علــى رعايــة هللا لشــعبه فــي صراعــه العظيــم األخيــر مــع قــوات 
الشــر، حيــث جــاء : » يَْخلـُـُق الــرَّبُّ َعلـَـى كُلِّ َمــَكاٍن ِمــْن َجبَــِل ِصْهيَــْوَن َوَعلـَـى َمْحَفلَِهــا 
َسَحابًَة نََهارًا، َودَُخانًا َولََمَعاَن نَاٍر ُملْتَِهبٍَة لَيْاً، ألَنَّ َعلَى كُلِّ َمْجٍد ِغطَاًء. َوتَُكوُن ِمظَلٌَّة 

ــيِْل َوِمــَن الَْمطـَـِر « )إشــعياء 4: 5، 6(. لِلَْفــْيِء نََهــارًا ِمــَن الَْحــرِّ، َولَِملَْجــأٍ َولَِمْخبَــأٍ ِمــَن السَّ
ســاروا فــي ذلــك القفــر الصحــراوي الموحــش، فبــدأوا يتســاءلون إلــى أيــن تنتهــي 
طريقهــم. لقــد بــدا عليهــم اإلعيــاء فــي ذلــك الطريــق المكــرب، وبــدأ الخــوف يتســلل 
إلــى بعــض القلــوب خشــية مطــاردة المصرييــن لهــم، ولكــن الســحابة تقدمــت فــي 
ســيرها فتبعوهــا. ثــم أن الــرب أمــر موســى أن يميــل بالشــعب إلــى مضيــق صخــري 
ليعســكروا بجــوار البحــر، وقــد أعلــن لــه الــرب أن فرعــون ســيجدَّ فــي مطاردتهــم ولكــن 

هللا ســيتمجد فــي خاصهــم.
انتشــر الخبــر فــي مصــر بــأن بنــي إســرائيل بــدل مــن النتظــار لعبــادة هللا فــي 
بــأن  بحــر ســوف. وأخبــر فرعــون مشــيروه  نحــو  فــي ســيرهم  يجــدون  كانــوا  البريــة 
عبيــده قــد هربــوا ولــن يعــودوا، وقــد تأســف شــعب مصــر علــى جهلهــم فــي العتقــاد 
أن مــوت أبكارهــم كان ســببه قــوة هللا، فبعدمــا أفــاق عظماؤهــم مــن خوفهــم نســبوا 
ــا َحتَّــى  الضربــات إلــى عوامــل طبيعيــة، فصرخــوا صرخــة مــرة قائليــن: » َمــاَذا فََعلَْن

أَطْلَْقَنــا إِْســرَائِيَل ِمــْن ِخْدَمِتَنــا ؟ « )خــروج 14: 6-5(.
َمرْكَبَــاِت  َوَســائَِر  ُمْنتََخبَــٍة  َمرْكَبَــٍة  ِمئَــِة  ِســتَّ  » َوأََخــَذ  جيوشــه  فرعــون  فجمــع 
ِمْصــَر « فأخــذ فرســانا وقــوادا ومشــاة، وســار الملــك نفســه فــي طليعــة الجيــش 
مــن  ويتأكــدوا  اآللهــة  رضــى  يضمنــوا  ولكــي  مملكتــه.  عظمــاء  بصحبــة  المهاجــم، 
نجــاح خطتهــم ســار الكهنــة معهــم. لقــد أراد الملــك أن يلقــي الرعــب فــي قلــوب 
اإلســرائيليين بكونــه يقيــم عرضــا عظيمــا لقواتــه، وقــد خــاف المصريــون لئــا يكــون 
خضوعهــم إللــه إســرائيل، ذلــك الخضــوع الــذي أُكرهــوا عليــه مدعــاة ســخرية األمــم 
بهــم، ولكــن إذا كانــوا اآلن يخرجــون بجيــش عظيــم يكــون مظهــرا لقوتهــم  األخــرى 
ويعيــدون الهاربيــن إلــى عبوديتهــم فإنهــم سيســتعيدون مجدهــم وكرامتهــم، كمــا 

العبيــد. أولئــك  يســتعيدون خدمــة 
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كان العبرانيــون معســكرين بجــوار البحــر الــذي بــدت مياهــه كأنهــا حاجــز عظيــم 
يســتحيل عليهــم اجتيــازه، بينمــا اعتــرض طريقهــم المتجــه إلــى الجنــوب جبــل وعــر. 
عــن  تكشــف  تتحــرك  مركبــات  وجلبــة  أســلحة  وميــض  بعيــد  مــن  أبصــروا  وفجــأة 
طليعــة جيــش عظيــم. وعندمــا اقتربــت تلــك القــوات شــوهدت كل جيــوش مصــر 
جــادة فــي مطاردتهــم لهــم فامتــألت قلــوب بنــي إســرائيل رعبــا. وصــرخ بعضهــم إلــى 
الــرب، بينمــا أســرع الســواد األعظــم منهــم إلــى موســى متذمريــن قائليــن: » َهــْل 
ـى  ـِة ؟ َمــاَذا َصَنْعــَت ِبَنــا َحتّـَ يّـَ ـُه لَيَْســْت قُبُــوٌر ِفــي ِمْصــَر أََخْذتََنــا لَِنُمــوَت ِفــي الْبَرِّ ألَنّـَ
ـِذي كَلَّْمَنــاَك ِبــِه ِفــي ِمْصــَر قَائِلِيــَن:  أَْخرَْجتََنــا ِمــْن ِمْصــَر؟ أَلَيْــَس هــَذا ُهــَو الْــَكاَُم الّـَ
كُــفَّ َعنَّــا فََنْخــِدَم الِْمْصِريِّيــَن ؟ ألَنَّــُه َخيْــٌر لََنــا أَْن نَْخــِدَم الِْمْصِريِّيــَن ِمــْن أَْن نَُمــوَت ِفــي 

ـِة « )خــروج 14: 22-10(.  يّـَ الْبَرِّ
انزعجــت نفــس موســى كثيــرا لضعــف إيمــان شــعبه بــاهلل رغــم أنهــم شــاهدوا 
مــرارا مظاهــر قدرتــه فــي الدفــاع عنهــم. وكيــف يتهمونــه بأنــه هــو الســبب فــي ذلــك 
الخطــر الــذي يتهددهــم مــع أنــه قــد اتبــع أمــر الــرب تمامــا؟ صحيــح أنــه لــم يكــن رجــاء 
فــي نجاتهــم مــا لــم يتدخــل هللا إلنقاذهــم، ولكــن حيــث قــد جــيء بهــم إلــى ذلــك 
المركــز الحــرج نتيجــة إلطاعتــه أمــر الــرب فــإن موســى لــم يكــن يخشــى ســوء العاقبــة، 
ِقُفــوا  تََخافُــوا.  » لَ  الهــادئ:  الواثــق  القــول  بذلــك  مســامعهم  فــي  نطــق  ولذلــك 
َوانْظـُـُروا َخــاََص الــرَّبِّ الَّــِذي يَْصَنُعــُه لَُكــُم الْيَــْوَم. فَِإنَّــُه كََمــا رَأَيْتـُـُم الِْمْصِريِّيــَن الْيَــْوَم، لَ 

ــوَن «. ــْم تَْصُمتُ ــُل َعْنُكــْم َوأَنْتُ ــِد. الــرَّبُّ يَُقاتِ ــْم أَيًْضــا إِلَــى األَبَ تَُعــوُدوَن تََرْونَُه
إن أمــر ضبــط صفــوف إســرائيل لانتظــار أمــام الــرب لــم يكــن أمــرا ســها، فــإذ 
كان ينقصهــم التدريــب والنظــام وضبــط النفــس صــاروا عنيفيــن، وفقــدوا التعقــل 
ظالميهــم،  أيــدي  فــي  ســريعا  سيســقطون  أنهــم  يتوقعــون  كانــوا  لقــد  والتــزان، 
عمــود  تبعــوا  لقــد  الســماء.  عنــان  إلــى  وصراخهــم  عويلهــم  أصــوات  فارتفعــت 
الســحاب العجيــب كإشــارة ِمــن هللا لهــم بالتقــدم فــي ســيرهم. ولكنهــم اآلن بــدأوا 
يتســاءلون مــا إذا لــم يكــن ذلــك العمــود نذيــرا بكارثــة هائلــة ســتحل بهــم، ألنــه ألــم 
يقدهــم إلــى الجانــب الخطــأ مــن الجبــل، إلــى طريــق ل يمكــن عبورهــا؟ ولذلــك فقــد 
بــدا مــاك هللا لعقولهــم المخدوعــة كمــا لــو كان نذيــرا بمصيبــة هائلــة ســتحل بهــم.

فــي  يســقطوا  أن  ينتظــرون  وكانــوا  منهــم،  المصريــون  اقتــرب  وقــد  اآلن  أمــا 
أيديهــم فرائــس ســهلة المنــال فقــد ارتفــع عمــود الســحاب بجــال فــي الجــو ومــر 
فــوق اإلســرائيليين ثــم هبــط ووقــف بينهــم وبيــن جيــوش مصــر. فــكان هنالــك ســور 
المصريــون  يســتطيع  فلــم  ومطارديهــم.  إســرائيل  شــعب  بيــن  فصــل  الظــام  مــن 
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زادت  إذ  ولكــن  الســير.  عــن  للتوقــف  فاضطــروا  العبرانييــن  محلــة  مشــاهدة 
ظلمــة الليــل صــار عمــود الســحاب نــورا عظيمــا أضــاء علــى العبرانييــن وغمــر كل 

النهــار. كنــور  بنــور  محلتهــم 
إلــى هللا صوتــه  بنــي إســرائيل. ورفــع موســى  إلــى قلــوب  حينئــذ عــاد الرجــاء 
» فََقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى : َمــا لـَـَك تَْصــُرُخ إِلـَـيَّ ؟ قـُـْل لِبَِنــي إِْســرَائِيَل أَْن يَرَْحلـُـوا. َوارْفـَـْع 
ُه، فَيَْدُخــَل بَُنــو إِْســرَائِيَل ِفــي َوَســِط الْبَْحــِر  أَنـْـَت َعَصــاَك َوُمــدَّ يـَـَدَك َعلـَـى الْبَْحــِر َوُشــقَّ

َعلَــى الْيَاِبَســِة «.
يقــول المرنــم فــي وصــف عبــور بنــي إســرائيل فــي البحــر علــى اليابســة: » ِفــي 
الْبَْحــِر طَِريُقــَك، َوُســبُلَُك ِفــي الِْميَــاِه الَْكِثيــرَِة، وَآثــارَُك لَــْم تُْعــرَْف. َهَديْــَت َشــْعبََك 
ِبيَــِد ُموَســى َوهــاُروَن « )مزمــور 77: 19، 20(. فلمــا رفــع موســى عصــاه  كَالَْغَنــِم 
انشــقت الميــاه وســار إســرائيل فــي وســط البحــر علــى اليابســة وكان المــاء ســورا 
لهــم علــى الجانبيــن، وإن النــور مــن عمــود هللا الــذي مــن نــار قــد أضــاء علــى اللجــج 
والتــي  البحــر،  ميــاه  وســط  عظيــم  كأخــدود  شــقت  التــي  الطريــق  فأنــار  المزبــدة 

اختفــت فــي عتمــة الشــاطئ األبعــد.
» َوتَِبَعُهــُم الِْمْصِريُّــوَن َوَدَخلـُـوا َوَراَءُهــْم. َجِميــُع َخيْــِل ِفْرَعــْوَن َوَمرْكَبَاتـِـِه َوفُرَْســانِِه 
بْــِح أَنَّ الــرَّبَّ أَْشــرََف َعلـَـى َعْســَكِر الِْمْصِريِّيــَن  إِلـَـى َوَســِط الْبَْحــِر. وَكَاَن ِفــي َهِزيــعِ الصُّ
ــَحاِب، َوأَزَْعــَج َعْســَكَر الِْمْصِريِّيــَن « )خــروج 14: 23، 24(. إن  ِفــي َعُمــوِد النَّــاِر َوالسَّ
تلــك الســحابة العجيبــة اســتحالت إلــى عمــود مــن نــار أمــام عيونهــم المندهشــة. 
ــُحُب  ــوُم ِميَاًهــا، أَْعطَــِت السُّ ثــم قُصفــت الرعــود ولمعــت البــروق. » َســَكبَِت الُْغيُ
أََضــاَءِت  الْبُــُروُق  الزَّْوبََعــِة.  ِفــي  َرْعــِدَك  َصــْوُت  طَــارَْت.  ِســَهاُمَك  أَيًْضــا  َصْوتًــا. 

الَْمْســُكونََة. ارْتََعــَدْت َورََجَفــِت األَرُْض « )مزمــور 77: 17، 18(.
أمــا المصريــون فقــد ملكهــم الرتبــاك والرعــب، ففــي وســط غضــب العناصــر التــي 
فيها سمعوا صوت هللا الغاضب حاولوا التقهقر والهروب إلى الشاطئ اآلخر الذي 
كانــوا قــد غــادروه، ولكــن موســى مــد عصــاه وإذا بالميــاه المتجمعــة التــي كانــت تصفــر 

وتزأر شــوقا إلى فريســتها، تندفع وتبتلع الجيش المصري في أعماقها المظلمة.
وببــزوغ النهــار انكشــف لجماهيــر شــعب إســرائيل كل مــا تبقــى مــن أعدائهــم 
األقويــاء — الجثــث المدرعــة مطروحــة علــى الشــاطئ. إن ليلــة واحــدة نقلتهــم مــن 
حالــة الخطــر الرهيــب إلــى النجــاة الكاملــة. فذلــك الجمهــور العظيــم العاجــز — 
العبيــد غيــر المدربيــن علــى القتــال، والنســاء واألطفــال والماشــية، وأمامهــم البحــر، 
وجيــوش مصــر القويــة تســرع فــي اللحــاق بهــم — أولئــك المســاكين رأوا طريقــا 
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مفتوحــا أمامهــم فــي وســط المــاء، ورأوا أعداءهــم يغرقــون فــي اللحظــة التــي كانــوا 
ينتظرون فيها النتصار. إن الرب )يهوه( وحده هو الذي أتاهم بالنجاة. فارتفعت 
قلوبهــم إليــه وحــده فــي شــكر وإيمــان. وقــد عبــروا عــن شــعورهم بأناشــيد الحمــد، 
والشــكر،  النتصــار  تســبيحة  فــي  الشــعب  فقــاد  موســى  علــى  روح هللا  واســتقر 

وكانــت مــن أولــى وأســمى وأمجــد التســبيحات التــي عرفهــا النــاس، وهــي تقــول:
ـَم. الَْفــرََس َورَاكِبَــُه طَرََحُهَمــا ِفــي الْبَْحــِر. الــرَّبُّ قُوَّتِــي  ـُه قَــْد تََعظّـَ ـُم لِلــرَّبِّ فَإِنّـَ » أُرَنِـّ
ــُدُه، إِلــُه أَِبــي فَأُرَفُِّعــُه. الــرَّبُّ رَُجــُل  َونَِشــيِدي، َوقَــْد َصــاَر َخاَِصــي. هــَذا إِلِهــي فَأَُمجِّ
الَْحــرِْب. الــرَّبُّ اْســُمُه. َمرْكَبَــاُت ِفرَْعــْوَن َوَجيُْشــُه أَلَْقاُهَمــا ِفــي الْبَْحــِر، فََغــرَِق أَفَْضــُل 
ُجُنــوِدِه الَْمرْكَِبيَّــِة ِفــي بَْحــِر ُســوَف، تَُغطِّيِهــُم اللَُّجــُج. قـَـْد َهبَطُــوا ِفــي األَْعَمــاِق كََحَجــٍر. 
... َمْن ِمثْلَُك بَيَْن اآللَِهِة يَا  يَِميُنَك يَا رَبُّ ُمْعتَزٌَّة ِبالُْقْدرَِة. يَِميُنَك يَا رَبُّ تَُحطُِّم الَْعُدوَّ
؟ َمــْن ِمثْلـُـَك ُمْعتـَـزًّا ِفــي الَْقَداَســِة، َمُخوفـًـا ِبالتََّســاِبيحِ، َصانًِعــا َعَجائـِـَب؟... تُرِْشــُد  رَبُّ
ــُعوُب  ــْعَب الَِّذي فََديْتَُه. تَْهِديِه ِبُقوَّتَِك إِلَى َمْســَكِن قُْدِســَك. يَْســَمُع الشُّ ِبرَأْفَِتَك الشَّ
ــُة َوالرُّْعــُب. ِبَعظََمــِة ِذرَاِعــَك يَْصُمتُــوَن كَالَْحَجــِر َحتَّــى  فَيَرْتَِعــُدوَن... تََقــُع َعلَيِْهــِم الَْهيْبَ
ــُه. تَِجــيُء ِبِهــْم َوتَْغرُِســُهْم ِفــي  ــْعُب الَّــِذي اقْتََنيْتَ ــَر الشَّ . َحتَّــى يَْعبُ ــَر َشــْعبَُك يَــا رَبُّ يَْعبُ

ــُه يَــا رَبُّ لَِســَكِنَك « )خــروج 15: 17-1(. ــَك، الَْمــَكاِن الَّــِذي َصَنْعتَ ــِل ِميرَاثِ َجبَ
ارتفــع صــوت تلــك التســبيحة مــن أفــواه جمــوع إســرائيل الغفيــرة كصــوت ميــاه 
البحر العميقة. واشــتركت في إنشــادها نســاء إســرائيل بقيادة مريم أخت موســى 
الترنيمــة  تلــك  النســاء وراء مريــم بدفــوف ورقــص، وارتفــع صــوت  حيــن خرجــت 
المفرحــة فــوق القفــر والبحــر، ورددت الجبــال صــدى كلمــات ذلــك النشــيد حيــن 

ــَم «. ــْد تََعظَّ ــُه قَ ــُم لِلــرَّبِّ فَِإنَّ قــال الشــعب: » أُرَنِّ
إن هــذه التســبيحة والنجــاة التــي تخلــد الترنيمــة ذكراهــا أحدثــت أثــرا ل يمحــى 
مــن عقــول الشــعب العبرانــي، ومــن جيــل إلــى جيــل كان األنبيــاء ومرنمــو إســرائيل 
بــه وخاصهــم، ولكــن هــذه  يثقــون  مــن  قــوة  الــرب هــو  يرددونهــا شــهادة علــى أن 
التســبيحة ليســت وقفــا علــى شــعب اليهــود وحدهــم، إذ هــي تشــير إلــى األمــام، 
إلــى الوقــت الــذي يتــم فيــه هــاك كل أعــداء البــر، وقــت النصــرة النهائيــة لشــعب 
هللا. إن نبــي بطمــس يــرى جمهــور األبــرار الابســين الثيــاب البيــض الذيــن أحــرزوا 
ِقيثَــاَراُت هللِا،  ِبَنــاٍر «، » َمَعُهــْم  ِمــْن زَُجــاٍج ُمْختَلِــٍط  النصــرة واقفيــن علــى » بَْحــٍر 

َوُهــْم يُرَتِّلُــوَن تَرْنِيَمــَة ُموَســى َعبْــِد هللِا، َوتَرْنِيَمــَة الَْخــُروِف « )رؤيــا 15: 2، 3(.
» لَيْــَس لََنــا يَــا رَبُّ لَيْــَس لََنــا، لِكــْن لْســِمَك أَْعــِط َمْجــًدا، ِمــْن أَْجــِل رَْحَمِتــَك ِمــْن 
أَْجــِل أََمانَِتــَك « )مزمــور 115: 1(. تلــك كانــت الــروح التــي تخللــت ترنيمــة النجــاة 
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فــي  تســكن  أن  ينبغــي  التــي  الــروح  نفــس  إســرائيل، وهــي  بهــا شــعب  ترنــم  التــي 
قلــوب كل مــن يحبــون هللا ويتقونــه. إن هللا لكــي يحــرر أرواحنــا مــن عبوديــة الخطيــة 
قــد صنــع لنــا خاصــا أعظــم مــن الخــاص الــذي صنعــه للعبرانييــن عنــد بحــر ســوف. 
الــرب بقلوبنــا  وكمــا فعــل جمهــور العبرانييــن كذلــك علينــا نحــن أيضــا أن نســبح 
وأرواحنــا وأصواتنــا علــى » َعَجائِِبــِه لِبَِنــي آَدَم « إن الذيــن يعيشــون علــى مراحــم 
الــرب ول ينســون أقــل عطيــة مــن عطايــاه سيلبســون رداء البتهــاج ويســبحون الــرب 
مــن قلوبهــم. إن البــركات التــي نتناولهــا مــن الــرب كل يــوم، وفــوق الــكل مــوت يســوع 
لكــي يجعــل الســعادة والســماء فــي متنــاول أيدينــا، ينبغــي أن تكــون موضــوع شــكرنا 
الدائــم. أي رأفــة وأي محبــة ل تبــارى أظهرهمــا هللا لنــا نحــن الخطــاة الهالكيــن فــي 
دنــا بشــخصه لنكــون لــه خاصــة )كنــزا خاصــا( ! أي ذبيحــة قدمهــا فادينــا  كونــه وحَّ
الموضــوع  الرجــاء  ونســبحه ألجــل  نشــكر هللا  أن  ينبغــي  أولد هللا !  ندعــى  لكــي 
الســماوي  الميــراث  نســبحه ألجــل  أن  وعلينــا  العظيــم،  الفــداء  تدبيــر  فــي  أمامنــا 

وألجــل مواعيــده الثمينــة، ونســبحه ألن يســوع حــي يشــفع فينــا.
ُدنـِـي « )مزمــور 50: 23(. إن كل ســكان  يقــول هللا خالقنــا: » َذابــُح الَْحْمــِد يَُمجِّ
يمكننــا  حتــى  اآلن،  المائكــة  أغنيــة  فلنتعلــم  هللا.  تســبيح  فــي  يتحــدون  الســماء 
أن ننشــدها حيــن نجتمــع مــع تلــك األجنــاد النورانيــة. لنقــل مــع المرنــم: » أَُســبُِّح 
يَــا  ــُعوُب  الشُّ » يَْحَمــُدَك  َمْوُجــوًدا «  ُدْمــُت  َمــا  إِللِهــي  ـُم  َوأُرَنِـّ َحيَاتِــي،  ِفــي  الــرَّبَّ 
ــُعوُب كُلُُّهــْم « )مزمــور 146: 2؛ 67: 5(. إن هللا فــي عنايتــه  هللَاُ. يَْحَمــُدَك الشُّ
إلــى معاقــل الجبــل قبــل البحــر حتــى يظهــر قدرتــه فــي نجاتهــم،  أتــى بالعبرانييــن 
ويــذل كبريــاء ظالميهــم عانيــة. كان يمكنــه أن يخلصهــم بأيــة وســيلة أخــرى، ولكنــه 
اســتخدم هــذه الوســيلة ليختبــر إيمانهــم ويقــوي ثقتهــم بــه. كان الشــعب فــي أشــد 
حــالت اإلعيــاء والرعــب، مــع ذلــك فلــو أنهــم تراجعــوا حيــن أمرهــم موســى بالتقــدم 
كََمــا  األَْحَمــِر  الْبَْحــِر  ِفــي  اْجتَــاُزوا  » ِباإِليَمــاِن  إنمــا  أمامهــم،  الطريــق  فتــح هللا  لمــا 
ِفــي الْيَاِبَســِة « )عبرانييــن 11: 29( وفــي ســيرهم حتــى وصلــوا إلــى المــاء أظهــروا 
إيمانهــم بكلمــة هللا التــي تكلــم بهــا موســى. لقــد عملــوا كل مــا كان فــي قدرتهــم أن 

يعملــوه، وحينئــذ شــق إلــه إســرائيل القديــر البحــر لكــي يفتــح طريقــا لعبورهــم.
إن الــدرس العظيــم الــذي نتعلمــه هنــا نافــع لــكل العصــور. فحيــاة المســيحي 
غالبــا مــا تحيــط بهــا المخاطــر، ويبــدو أنــه مــن الصعــب عليــه القيــام بواجبــه. إن 
الخيــال يصــور لــه الهــاك الــذي يتهــدده مــن األمــام، والعبوديــة وربمــا المــوت مــن 
الخلــف، ولكــن صــوت هللا يناديــه بوضــوح قائــا: » تقــدم «. وعلينــا أن نمتثــل 
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لهــذا األمــر، حتــى ولــو كانــت عيوننــا عاجــزة عــن اختــراق الظلمــة، ونحــس باألمــواج 
البــاردة تتاطــم تحــت أقدامنــا. فالعراقيــل التــي تعتــرض تقدمنــا لــن تختفــي مــن 
الطاعــة  يؤخــرون  الذيــن  إن  الشــكوك.  والكثيــرة  التوقــف  الكثيــرة  الــروح  أمــام 
يكــون هنالــك خــوف  لــن  أثــر لالتبــاس، وحينئــذ  حتــى يختفــي مــن أمامهــم كل 
مــن فشــل أو هزيمــة — هــؤلء لــن يطيعــوا أبــدا. إن عــدم اإليمــان يهمــس قائــا: 
» ننتظــر حتــى تــزول كل العوائــق وحتــى نــرى طريقنــا واضحــا « أمــا اإليمــان فإنــه 
بــكل شــجاعة يتقــدم وهــو يرجــو كل شــيء ويصــدق كل شــيء. والســحابة التــي 
نــورا ســطع بأللئــه علــى  كانــت  المصرييــن  ناحيــة  مــن  الظــام  مــن  كانــت ســورا 
أمامهــم. وهكــذا  الطريــق  أيضــا  المحلــة كلهــا، ومنيــرا  منيــرا  العبرانييــن،  جماعــة 
إن معامــات العنايــة تجلــب علــى غيــر المؤمنيــن الظلمــة واليــأس، أمــا النفــس 
المؤمنــة الواثقــة فيأتيهــا النــور والســام. إن الطريــق الــذي يقودنــا الــرب فيــه يمكــن 

أن يســير بنــا عبــر الصحــراء إلــى البحــر ولكنــه طريــق مأمــون.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 15: 22-27؛ 16 إلى 18(.

اســتأنف بنــو إســرائيل رحيلهــم مــن بحــر ســوف )البحــر األحمــر( تحــت قيــادة 
عمــود الســحاب، وكان المنظــر المحيــط بهــم موحشــا جــدا إذ لــم يكــن ثمــة ســوى 
جبــال جــرداء وســهول قاحلــة، وكان البحــر ممتــدا بعيــدا عنهــم وقــد تبعثــرت علــى 
شــواطئه جثــث أعدائهــم، غيــر أنهــم، مــع ذلــك، كانــوا ممتلئيــن فرحــا إلحساســهم 

بالحريــة، وانقطعــت تذمراتهــم.
إل أنهــم ســاروا مســيرة ثاثــة أيــام دون أن يجــدوا مــاء، فلقــد نفــد كل المــاء 
وهــم  المحــرق  بــه ظمأهــم  يطفئــون  مــا  هنالــك  يكــن  ولــم  معهــم،  حملــوه  الــذي 
أمــا  الشــمس.  بوهــج  الملتهبــة  الســهول  تلــك  علــى  ســحبا  أرجلهــم  يســحبون 
موســى الــذي كان خبيــرا بذلــك اإلقليــم فقــد عــرف مــا لــم يكــن يعرفــه الباقــون أن 
فــي مــارة التــي كانــت أقــرب مــكان يمكــن الحصــول علــى مــاء فيــه، كان مــاء اآلبــار 
لــه، وبقلــب  غيــر صالــح للشــرب. وبقلــق شــديد راقــب موســى قيــادة الســحابة 
حزيــن ســمع الشــعب يهتفــون قائليــن: لقــد وجدنــا مــاء، هــا هــو المــاء. وتزاحــم 
الرجــال والنســاء واألطفــال حــول تلــك البئــر، وإذا بصرخــة حــزن وألــم وخيبــة أمــل 

تصــدر مــن صدورهــم، فلقــد كان المــاء مــرا!
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ففي رعبهم ويأسهم عادوا بالائمة على موسى ألنه قادهم في تلك الطريق، 
ونســوا أن حضــور هللا فــي الســحابة العجيبــة هــو الــذي كان يقــوده ويقودهــم. أمــا 
موســى ففــي حزنــه علــى الضيــق الــذي حــل بهــم فعــل مــا نســوا هــم أن يفعلــوه إذ 
ــأََراُه الــرَّبُّ َشــَجرًَة فَطَرََحَهــا ِفــي الَْمــاِء  صــرخ إلــى هللا بحــرارة فــي طلــب العــون، » فَ
فََصــاَر الَْمــاُء َعْذبـًـا « )خــروج 15: 25(. وفــي هــذا المــكان جــاء الوعــد إلســرائيل عــن 
طريــق موســى يقــول: » إِْن كُْنــَت تَْســَمُع لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك، َوتَْصَنــُع الَْحــقَّ ِفــي 
ــا َوَضْعتـُـُه َعلـَـى  َعيَْنيـْـِه، َوتَْصَغــى إِلـَـى َوَصايـَـاُه َوتَْحَفــُظ َجِميــَع فَرَائِِضــِه، فََمرًَضــا َمــا ِممَّ

الِْمْصِريِّيــَن لَ أََضــُع َعلَيْــَك. فَِإنِّــي أَنَــا الــرَّبُّ َشــاِفيَك « )خــروج 15: 26(.
َمــاٍء  َعيْــَن  َعْشــرََة  » اثَْنتَــا  كان  حيــث  إِيلِيــَم  إلــى  الشــعب  ارتحــل  مــارة  ومــن 
َوَســبُْعوَن نَْخلَــًة « وقــد بقــوا فــي هــذا المــكان بضعــة أيــام قبــل دخولهــم إلــى بريــة 
ســين. فلمــا كان قــد مضــى عليهــم شــهر منــذ خروجهــم مــن مصــر حلــوا بخيامهــم 
فــي البريــة، وبــدأ الــزاد الــذي كان معهــم ينفــد، واألعشــاب التــي كانــت فــي البريــة 
كانــت قليلــة، وبــدأت القطعــان التــي معهــم يتناقــص عددهــا، فكيــف يمكــن تدبيــر 
طعــام لشــعب غفيــر هــذا عــدده؟ وإذ مــأل الشــك قلوبهــم ابتــدأوا يتذمــرون، وحتــى 
رؤســاء الشــعب وشــيوخه اشــتركوا مــع الباقيــن فــي التذمــر علــى القائديــن اللذيــن 
ــا َجالِِســيَن ِعْنــَد  ــِد الــرَّبِّ ِفــي أَرِْض ِمْصــَر، إِْذ كُنَّ عينهمــا هللا قائليــن: » لَيْتََنــا ُمتَْنــا ِبيَ
ــبَعِ. فَِإنَُّكَمــا أَْخرَْجتَُمانـَـا إِلَــى هــَذا الَْقْفــِر لَِكــْي تُِميتَــا كُلَّ  قـُـُدوِر اللَّْحــِم نـَـأْكُُل ُخبْــزًا لِلشَّ

هــَذا الُْجْمُهــوِر ِبالُْجــوِع « )خــروج 16: 3(.
لــم يكونــوا قــد قاســوا آلم الجــوع بعــد، وكانــت حاجاتهــم مدبــرة، ولكنهــم كانــوا 
جزعيــن مــن المســتقبل. لــم يســتطيعوا أن يدركــوا كيــف ســتعيش تلــك الجمــوع فــي 
رحاتهــم فــي البريــة، وفــي تصورهــم رأوا أولدهــم يموتــون جوعــا. وقــد ســمح الــرب 
أن تواجههــم الصعوبــات، وأن ينقــص عنهــم مــدد الطعــام، حتــى تتجــه قلوبهــم إليــه 
هــو الــذي خلصهــم إلــى اآلن. فــإذ كانــوا فــي حاجتهــم يدعونــه ويصرخــون إليــه فابــد 
أن يقــدم لهــم براهيــن علــى محبتــه ورعايتــه، لقــد وعدهــم أنهــم إن أطاعــوا وصايــاه 
فلــن يحــل بهــم أي مــرض، ولذلــك كان عــدم إيمانهــم هــو الــذي جعلهــم يتوقعــون 

المــوت جوعــا لهــم وألولدهــم.
لقــد وعدهــم هللا بــأن يكــون إلهــا لهــم وأن يتخذهــم لنفســه شــعبا، ويأتــي بهــم 
إلــى أرض جيــدة وواســعة، ولكنهــم كانــوا موشــكين أن يخــوروا لــدى كل صعوبــة 
إلــى تلــك األرض. لقــد أخرجهــم مــن عبوديتهــم فــي مصــر  تقابلهــم فــي طريقهــم 
فــي  تســبيحة  ويجعلهــم  الــرؤوس  مرفوعــي  كرمــاء  يجعلهــم  لكــي  عجيبــة  بكيفيــة 
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آلم  ويذوقــوا  المتاعــب  بعــض  ياقــوا  أن  لهــم  الــازم  مــن  كان  ولكــن  األرض، 
بــدأ الــرب يخرجهــم مــن حــال النحطــاط ويؤهلهــم ليتبــوأوا مكانــة  الحرمــان. لقــد 
بيــن األمــم، يُســتأمنوا علــى ودائــع هامــة ومقدســة. فلــو كان لهــم  رفيعــة وكريمــة 
إيمــان بــه بعــد كل العظائــم التــي صنعهــا معهــم لســتطاعوا أن يحتملــوا، بفــرح، كل 
المشــقات والحرمــان، وحتــى اآللم الحقيقيــة. ولكنهــم أبــوا أن يثقــوا بالــرب إل إذا 
رأوا أدلــة مســتمرة علــى قدرتــه. لقــد نســوا عبوديتهــم المريــرة فــي مصــر، كمــا نســوا 
صــاح هللا وقدرتــه اللذيــن أظهرهمــا فــي إنقاذهــم مــن العبوديــة، ونســوا أيضــا كيــف 
حفــظ أبكارهــم فــي حيــن قتــل المــاك المهلــك كل أبــكار مصــر، كمــا نســوا قــدرة 
هللا العظيمــة الســامية التــي أظهرهــا عنــد بحــر ســوف. نســوا أنــه حيــن عبــروا البحــر 
علــى اليابســة فــي الطريــق الــذي شــقه لهــم الــرب فــي أعمــاق اليــم غرقــت فــي ميــاه 
البحــر كل جيــوش أعدائهــم التــي حاولــت اللحــاق بهــم، لكنهــم لــم يــروا ويحســوا إل 
متاعبهــم وتجاربهــم الحاضــرة، وبــدل مــن أن يقولــوا: إن هللا قــد صنــع معنــا عظائــم 
إذ بعــد مــا كنــا عبيــدا هــا هــو يصنــع منــا أمــة عظيمــة، فقــد جعلــوا يتذمــرون مــن 

خشــونة الطريــق ويتســاءلون متــى تنتهــي أيــام غربتهــم المضنيــة.
إن تاريــخ حيــاة إســرائيل فــي البريــة قــد ُســجل ألجــل فائــدة إســرائيل إلــى انقضــاء 
الدهــر، إن تاريــخ معامــات هللا ألولئــك الســائرين فــي القفــر فــي كل رحاتهــم هنــا 
وهنــاك، وفــي تعرضهــم للجــوع والعطــش واإلعيــاء، وفــي إظهــار قدرتــه المدهشــة 
فــي  لشــعبه  والتعليــم  باإلنــذار  مشــحون  التاريــخ  ذلــك  وإســعافهم،  إلنعاشــهم 
كل جيــل. إن اختبــارات العبرانييــن المتباينــة كانــت مدرســة إلعدادهــم لوطنهــم 
الموعــود بــه فــي كنعــان. يريــد هللا أن يراجــع شــعبه فــي هــذه األيــام، بقلــب متواضــع 
وبــروح قابلــة للتعلــم، التجــارب التــي جــاز فيهــا إســرائيل قديمــا، لكــي يتعلمــوا مــا 

يؤهلهــم لكنعــان الســماوية.
كثيــرون ينظــرون إلــى الماضــي، إلــى إســرائيل قديمــا، ويســتغربون عــدم إيمانهــم 
وتذمرهــم ويحســون أنهــم هــم أنفســهم مــا كانــوا ليظهــروا الجحــود كمــا فعــل أولئــك، 
ولكــن لــو امتحــن إيمانهــم ولــو بامتحانــات قليلــة لمــا أظهــروا إيمانــا أو صبــرا أكثــر ممــا 
فعــل إســرائيل قديمــا، فحينمــا يجــوزون فــي مســالك عســرة يتذمــرون علــى الطريقــة 
التــي يســتخدمها هللا لتطهيرهــم. إن الكثيريــن، مــع أن حاجاتهــم الحاضــرة مكفولــة، 
يرفضــون الوثــوق بــاهلل بالنســبة إلــى المســتقبل، وهــم دائمــو القلــق والجــزع لئــا 
يلحقهــم العــوز والفقــر ويتألــم أولدهــم مــن الجــوع. والبعــض دائمــو التوجــس خوفــا 
مــن أن يباغتهــم الشــر، أو أنهــم يعظمــون المتاعــب الموجــودة فعــا ويجســمونها 
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شــكرهم.  تتطلــب  التــي  البــركات  مــن  كثيــر  رؤيــة  عــن  عيونهــم  تعمــى  بحيــث 
والعقبــات التــي ياقونهــا بــدل مــن أن تســوقهم إلــى طلــب العــون مــن هللا، مصــدر 

القــوة الوحيــد، تفصلهــم عنــه، ألنهــا توقــظ فــي نفوســهم الضجــر والتذمــر.
هــل يجــب أن نكــون عديمــي اإليمــان إلــى هــذا الحــد؟ لمــاذا الجحــود وعــدم 
الثقــة؟ إن يســوع هــو صديقنــا، والســماء كلهــا مهتمــة بخيرنــا. إن جزعنــا وخوفنــا 
يقــض مضاجعنــا  الــذي  للقلــق  نستســلم  أل  ينبغــي  القــدوس.  روح هللا  يحزنــان 
ويضنينــا، ول يســاعدنا علــى تحمــل الضيقــات. يجــب أل نعطــي مكانــا لعــدم الثقــة 
بــاهلل، األمــر الــذي يجعــل اهتمامنــا بالتأهــب لســد الحاجــة فــي مســتقبل أيامنــا، 
لــو كانــت ســعادتنا منحصــرة فــي هــذه األشــياء  عملنــا األوحــد فــي الحيــاة، كمــا 
األرضيــة. إن هللا ل يريــد أن ينحنــي شــعبه تحــت أثقــال الهمــوم، ولكــن الســيد ل 
يقــول لنــا إنــه ل مخاطــر فــي الطريــق، وهــو ل يفكــر فــي أن يأخــذ شــعبه مــن عالــم 
الخطيــة والشــر، ولكنــه يرشــدنا إلــى حصــن أميــن. فهــو يدعــو المتعبيــن والمثقليــن 
بالهمــوم قائــا: » تََعالـَـْوا إِلـَـيَّ يـَـا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن َوالثَِّقيلِــي األَْحَمــاِل، َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم « 
)متــى 11: 28( اطرحــوا عنكــم نيــر القلــق وهمــوم العالــم الــذي أثقلتــم بــه أعناقكــم 
الَْقلْــِب،  َوُمتََواِضــُع  َوِديــٌع  ألَنِـّـي  ِمنِّــي،  َوتََعلَُّمــوا  َعلَيُْكــْم  نِيــِري  » اِْحِملُــوا  ثــم  ومــن 
فَتَِجــُدوا َراَحــًة لُِنُفوِســُكْم « )متــى 11: 29(. يمكننــا أن نجــد راحــة وســاما فــي هللا 

إذا ألقينــا كل همنــا عليــه ألنــه هــو يعتنــي بنــا )1 بطــرس 5: 7(.
قَلْــٌب  أََحِدكُــْم  ِفــي  يَُكــوَن  لَ  أَْن  اإلِْخــَوُة  أَيَُّهــا  » اُنْظُــُروا  بولــس:  الرســول  يقــول 
يٌر ِبَعــَدِم إِيَمــاٍن ِفــي الرْتِــَداِد َعــِن هللِا الَْحــيِّ « )عبرانييــن 3: 12( وبالنظــر إلــى  ِشــرِّ
كل مــا قــد صنعــه هللا ألجلنــا ينبغــي أن يكــون إيماننــا قويــا ونشــيطا وثابتــا. وبــدل 
، وَكُلُّ  مــن التذمــر ينبغــي أن تكــون لغــة قلوبنــا هــي هــذه: » بَارِكِــي يَــا نَْفِســي الــرَّبَّ
تَْنَســْي كُلَّ  َولَ   ، الــرَّبَّ نَْفِســي  يَــا  بَارِكِــي  وَس.  الُْقــدُّ اْســَمُه  لِيُبَــارِِك  بَاِطِنــي  ِفــي  َمــا 

َحَســَناتِِه « )مزمــور 103: 1، 2(.
إن هللا لــم يكــن عديــم الكتــراث لحاجــات إســرائيل، فلقــد قــال لقائدهــم: » َهــا 
ــَماِء « ثــم أعطاهــم تعليمــات بــأن الشــعب يجــب أن  أَنَــا أُْمِطــُر لَُكــْم ُخبْــزًا ِمــَن السَّ
يجمعــوا حاجــة اليــوم بيومــه، أمــا فــي اليــوم الســادس فيجمعــون ضعــف الكميــة 

حتــى يحافظــوا علــى قدســية يــوم الســبت.
أكــد موســى للجماعــة أن حاجاتهــم ستســد قائــا لهــم: » أَنَّ الــرَّبَّ يُْعِطيُكــْم ِفــي 
ــا  بَــاِح ُخبْــزًا لِتَْشــبَُعوا «. ثــم أضــاف قائــا: » َوأَمَّ الَْمَســاِء لَْحًمــا لِتَأْكُلُــوا، َوِفــي الصَّ
رُكـُـْم بـَـْل َعلـَـى الــرَّبِّ « وبعــد ذلــك أمــر هــارون أن يقــول  نَْحــُن فََمــاَذا؟ لَيْــَس َعلَيَْنــا تََذمُّ
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رَكُــْم « فحــدث إذ كان هــارون  ـُه قَــْد َســِمَع تََذمُّ لهــم: » اقْتَِربُــوا إِلَــى أََمــاِم الــرَّبِّ ألَنّـَ
ــَحاِب «  ـِة، َوإَِذا َمْجــُد الــرَّبِّ قَــْد ظََهــَر ِفــي السَّ يّـَ يكلمهــم: » أَنَُّهــُم الْتََفتُــوا نَْحــَو الْبَرِّ
)خــروج 16: 8-10(. إن مجــداً وبهــاًء عظيميــن لــم يســبق لهــم أن رأوهمــا مثــا لهــم 
رمــز الحضــور اإللهــي. وعــن طريــق إعانــات موجهــة إلــى حواســهم كان عليهــم أن 
يحصلوا على معرفة هللا. ووجب أن يتعلموا أن هللا العلي، وليس فقط اإلنسان 

موســى، هــو قائدهــم، وعليهــم أن يخشــوا اســمه ويطيعــوا صوتــه.
وعنــد إقبــال الليــل كانــت المحلــة محاطــة بأســراب مــن الســلوى تكفــي حاجــة 
كل جماعــة إســرائيل، وفــي الصبــاح كان علــى األرض » َشــْيٌء َدِقيــٌق ِمثْــُل قُُشــوٍر. 
َدِقيــٌق كَالَْجلِيــِد « » َوُهــَو كَِبــْزِر الُْكْزبَــرَِة، أَبْيَــُض « ودعــاه الشــعب منــا » فََقــاَل لَُهــْم 
لِتَأْكُلُــوا « )خــروج 16: 14، 15، 31(.  الــرَّبُّ  أَْعطَاكُــُم  ـِذي  الّـَ الُْخبْــُز  ُهــَو  ُموَســى: 
وفيمــا كان الشــعب يجمعــون المــن وجــدوا أن هنالــك كميــات كبيــرة منــه تكفــي 
للجميــع. كانــوا » يَطَْحُنونَــُه ِبالرََّحــى أَْو يَُدقُّونَــُه ِفــي الَْهــاَوِن َويَطْبُُخونَــُه ِفــي الُْقــُدوِر 
َويَْعَملُونَــُه َمــاٍَّت « )عــدد 11: 8(. وكان » طَْعُمــُه كَرِقَــاق ِبَعَســل « )خــروج 16: 
إلــى  منــه  يبقــوا  ول  للفــرد،  اليــوم  فــي  » ُعِمــرًا «*  يجمعــوا  بــأن  أمــروا  وقــد   .)31
الصبــاح، وقــد حــاول بعضهــم أن يبقــوا بعضــا منــه إلــى اليــوم التالــي ولكنهــم وجــدوا 
أنــه ل يصلــح لــألكل. وكان يجــب عليهــم أن يجمعــوا مؤونــة اليــوم فــي الصبــاح، ألن 

مــا كان يبقــى بعــد ذلــك كانــت حــرارة الشــمس تذيبــه.
وفيمــا هــم يجمعــون المــن وجــدوا أن بعضــا مــن الشــعب جمعــوا كميــات أكثــر، 
لَــْم  ِبالُْعِمــِر،  ــا كَالُــوا  وأن اآلخريــن جمعــوا أقــل مــن الكميــات المقــررة. ولكــن » لَمَّ
يُْفِضــِل الُْمَكثِّــُر َوالُْمَقلِّــُل لَــْم يُْنِقــْص « )خــروج 16: 18( إن بولــس الرســول يقــول لنــا 
فــي رســالته الثانيــة إلــى كورنثــوس مــا يفســر هــذه اآليــة، كمــا يعطينــا درســا عمليــا إذ 
يقــول: » فَِإنَّــُه لَيْــَس لَِكــْي يَُكــوَن لِآَخِريــَن َراَحــٌة َولَُكــْم ِضيــٌق، بـَـْل ِبَحَســِب الُْمَســاَواِة. 
ــْم،  ــْي تَِصيــَر فَُضالَتُُهــْم إلِْعَوازِكُ لَِكــْي تَُكــوَن ِفــي هــَذا الَْوقْــِت فَُضالَتُُكــْم إلِْعَوازِِهــْم، كَ
َحتَّــى تَْحُصــَل الُْمَســاَواُة. كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب: »الَّــِذي َجَمــَع كَِثيــرًا لَــْم يُْفِضــْل، َوالَّــِذي 

ــْم يُْنِقــْص « )2 كورنثــوس 8: 15-13(. َجَمــَع قَلِيــاً لَ
فأتــى  شــخص،  لــكل  الكميــة  ضعــف  الشــعب  جمــع  الســادس  اليــوم  وفــي 
: َغــًدا ُعطْلـَـٌة،  رؤســاء الجماعــة وأخبــروا موســى فــكان جوابــه: » هــَذا َمــا قـَـاَل الــرَّبُّ
. اْخِبــُزوا َمــا تَْخِبــُزوَن َواطْبُُخــوا َمــا تَطْبُُخــوَن. َوكُلُّ َمــا فَِضــَل  ٌس لِلــرَّبِّ َســبٌْت ُمَقــدَّ
ــْم لِيُْحَفــَظ إِلَــى الَْغــِد « وكمــا أمــروا هكــذا فعلــوا فوجــدوا أن مــا بقــي  َضُعــوُه ِعْنَدكُ

* الُعِمر يساوي 3 »  كوارت  « quart تقريباً، وكل كوارت يزيد قلياً عن اللرت ويساوي ربع جالون.
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لــم يتغيــر » فََقــاَل ُموَســى: كُلُــوُه الْيَــْوَم، ألَنَّ لِلــرَّبِّ الْيَــْوَم َســبْتًا. الْيَــْوَم لَ تَِجُدونَــُه 
ــاِبُع فَِفيــِه َســبٌْت، لَ يُوَجــُد ِفيــِه «  ــا الْيَــْوُم السَّ ِفــي الَْحْقــِل. ِســتََّة أَيَّــاٍم تَلْتَِقطُونـَـُه، َوأَمَّ

)خــروج 16: 23، 25، 26(.
يريــد هللا أن يومــه المقــدس يحفــظ فــي أيامنــا كمــا كان يحفــظ فــي أيــام إســرائيل، 
الرب عليهــم.  مــن  اعتبــاره فرضــا  للمســيحيين  ينبغــي  للعبرانييــن  المعطــى  فاألمــر 
واليــوم الســابق للســبت يجــب أن يكــون يــوم اســتعداد لكــي يكــون كل شــيء معــدا 
لســاعاته المقدســة. يجــب أل تختلــس أشــغالنا أي جــزء مــن الوقــت المقــدس مهمــا 
تكن الظروف. وقد أوصى الرب شعبه أن يرعوا المرضى والمتألمين، فالتعب الذي 
يبــذل فــي ســبيل إراحتهــم هــو عمــل مــن أعمــال الرحمــة وليــس تدنيســا للســبت. أمــا 
كل عمــل غيــر ضــروري فينبغــي أل يعمــل. إن كثيريــن بســبب إهمالهــم يؤجلــون إلــى 
بدايــة الســبت، بعــض األعمــال الصغيــرة التــي كان يمكــن عملهــا فــي يــوم الســتعداد. 
هــذا مــا ل يجــب أن يكــون، فاألعمــال التــي أهملــت حتــى أقبــل يــوم الســبت ينبغــي 
تأجيلهــا حتــى ينتهــي اليــوم. هــذا المســلك يمكــن أن يســاعد ذاكــرة أولئــك العديمــي 

التفكيــر، ويجعلهــم يحرصــون علــى إنجــاز أعمالهــم فــي ســتة أيــام العمــل.
وفي كل أسبوع طوال سني غربة بني إسرائيل في البرية كانوا يشاهدون أعجوبة 
ذات ثاثــة جوانــب، وكان القصــد منهــا أن تنطبــع فــي عقولهــم قدســية يــوم الســبت، 
ذلك أن كمية مضاعفة من المن كانت تنزل في اليوم السادس، بينما لم ينزل شيء 
في اليوم السابع، كما أن الكمية الازمة ليوم السبت حفظت نقية وحلوة المذاق، 

بينمــا لــو أُبقــي شــيء فــي أي يــوم آخــر غيــر يــوم الســبت لــم يكــن يصلــح لــألكل.
لــم  الســبت  أن  علــى  جــازم  برهــان  المــن  بإعطــاء  المتصلــة  الظــروف  وفــي 
يؤســس، كمــا يدعــي البعــض، عندمــا أعطيــت الشــريعة فــي ســيناء. فقبــل مجــيء 
اإلســرائيليين إلــى ســيناء كانــوا يفهمــون أن حفــظ الســبت أمــر لزم. ولكونهــم كانــوا 
اســتعدادا  المــن  مــن  مضاعفــة  كميــة  جمعــة  يــوم  كل  فــي  يجمعــوا  بــأن  ملزميــن 
للســبت الــذي ل يســقط فيــه شــيء فقــد انطبــع فــي عقولهــم الطابــع المقــدس ليــوم 
الراحــة بكيفيــة دائمــة. وعندمــا خــرج بعــض مــن الشــعب فــي يــوم الســبت ليجمعــوا 

المــن ســأل الــرب قائــا: » إِلَــى َمتَــى تَأْبَــْوَن أَْن تَْحَفظُــوا َوَصايَــاَي َوَشــرَائِِعي؟ «.
» َوأَكََل بَُنو إِْسرَائِيَل الَْمنَّ أَْربَِعيَن َسَنًة َحتَّى َجاُءوا إِلَى أَرٍْض َعاِمرٍَة. أَكَلُوا الَْمنَّ 
َحتَّــى َجــاُءوا إِلَــى طَــرَِف أَرِْض كَْنَعــاَن « )خــروج 16: 35(. ولمــدة أربعيــن ســنة كانــوا 
يذكــرون هــذه التدبيــر العجائبــي دليــا علــى رعايــة هللا ومحبتــه ورقتــه التــي ل تخيــب. 
الســماء(  )حنطــة  ــَماِء  السَّ َوبُــرَّ  لِــألَكِْل،  َمنًّــا  َعلَيِْهــْم  » أَْمطَــَر  إن هللا  يقــول  والمرنــم 
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ــبَعِ « )مزمــور 78: 24،  أَْعطَاُهــْم. أَكََل اإلِنَْســاُن ُخبْــَز الَْماَئَِكــِة. أَرَْســَل َعلَيِْهــْم زَاًدا لِلشِّ
25( أي الخبــز الــذي أعدتــه لهــم المائكــة. فــإذ كانــوا يعالــون بـــ » بُــرِّ الســماء « كانــوا 
يتعلمــون كل يــوم أنهــم إذ كانــت لهــم مواعيــد هللا فقــد كانــوا فــي أمــان مــن العــوز 

والحتيــاج كمــا لــو كانــوا محاطيــن بحقــول الحنطــة فــي أرض كنعــان الجيــدة.
إن المــّن النــازل مــن الســماء إلعالــة إســرائيل كان رمــزا إلــى المخلــص الــذي جــاء 
مــن قبــل هللا ليعطــي حيــاة للعالــم. قــال يســوع: » أَنـَـا ُهــَو ُخبْــُز الَْحيَــاِة. آبَاُؤكُــْم أَكَلُــوا 
ــَماِء... إِْن أَكََل أََحــٌد ِمــْن هــَذا  ــازُِل ِمــَن السَّ ــُز النَّ يَّــِة َوَماتـُـوا. هــَذا ُهــَو الُْخبْ الَْمــنَّ ِفــي الْبَرِّ
الُْخبْــِز يَْحيَــا إِلـَـى األَبـَـِد. َوالُْخبْــُز الَّــِذي أَنـَـا أُْعِطــي ُهــَو َجَســِدي الَّــِذي أَبِْذلـُـُه ِمــْن أَْجــِل َحيَــاِة 
الَْعالَِم « )يوحنا 6: 48-51(. ومن بين مواعيد البركة لشعب هللا في الحياة العتيدة 

هــذا الوعــد » َمــْن يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يـَـأْكَُل ِمــَن الَْمــنِّ الُْمْخَفــى « )رؤيــا 2: 17(.
وبعدمــا غــادر اإلســرائيليون بريــة ســين عســكروا فــي رفيديــم. ولــم يكــن هنــاك 
مــاء للشــرب فعــادوا إلــى عــدم الثقــة بعنايــة هللا. ففــي عمــى قلوبهــم وعجرفتهــم أتــى 
الشعب إلى موسى قائلين: » أَْعطُونَا َماًء لَِنْشرََب « ولكن صبر موسى لم يخذله، 
فــي  يقولــون  ؟ « فصرخــوا  الــرَّبَّ بُــوَن  تَُجرِّ لَِمــاذَا  تَُخاِصُمونَِنــي؟  لهــم » لَِمــاذَا  فقــال 
غضــب: » لَِمــاذَا أَْصَعْدتََنــا ِمــْن ِمْصــَر لِتُِميتََنــا َوأَْولََدنـَـا َوَمَواِشــيََنا ِبالَْعطـَـِش؟ « )خــروج 
17: 1-7(. إنهم حين قدم لهم الطعام بوفرة ذكروا بخجل عدم إيمانهم وتذمراتهم، 
ووعــدوا أن يثقــوا بالــرب فــي األيــام التاليــة، ولكنهــم ســرعان مــا نســوا وعدهــم وفشــلوا 
فــي أول امتحــان إليمانهــم. وإن عمــود الســحاب الــذي كان يقودهــم بــدا لعقولهــم 
كأنــه يخفــي ســرا مخيفــا، ثــم جعلــوا يتســاءلون: وموســى مــن هــو؟ ومــاذا يمكــن أن 
يكــون غرضــه مــن إخراجهــم مــن مصــر؟ لقــد مــأل قلوبهــم الشــك وعــدم الثقــة، وبــكل 
جرأة اتهموه بأنه ينوي أن يقتلهم وأولدهم بالحرمان والفاقة والمتاعب ليغتني هو 

بأماكهــم. وفــي شــدة ســخطهم وغضبهــم كانــوا موشــكين أن يرجمــوه.
ِبهــَذا  أَفَْعــُل  » َمــاَذا  قائــا:  الــرب  إلــى  موســى  صــرخ  نفســه  ضيقــة  ففــي 
ــْعِب؟ «. فأمره الرب أن يأخذ معه من شــيوخ إســرائيل والعصا التي صنع بها  الشَّ
اآليــات فــي مصــر ويذهــب أمــام الشــعب، ثــم قــال لــه الــرب: » َهــا أَنـَـا أَِقــُف أََماَمــَك 
ْخــرََة فَيَْخــُرُج ِمْنَهــا َمــاٌء لِيَْشــرََب  ْخــرَِة ِفــي ُحوِريــَب، فَتَْضــرُِب الصَّ ُهَنــاَك َعلَــى الصَّ
ــْعُب «. وقــد أطــاع موســى وانفجــرت الميــاه فــي جــدول مــاء حــي فأشــبعت  الشَّ
كل الجماعــة. فبــدل مــن أن يأمــر الــرب موســى بــأن يرفــع عصــاه ويُنــزل ضربــة رهيبــة 
علــى مــن كانــوا فــي مقدمــة المتذمريــن، كالضربــات التــي حلــت بالمصرييــن، فإنــه، 

فــي رحمتــه العظيمــة، جعــل العصــا وســيلته فــي تخليــص شــعبه.
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ِمــْن لَُجــٍج َعِظيَمــٍة. أَْخــَرَج َمَجــاِرَي  ـُه  ـِة، َوَســَقاُهْم كَأَنّـَ يّـَ » َشــقَّ ُصُخــوًرا ِفــي الْبَرِّ
ِمــْن َصْخــرٍَة، َوأَْجــَرى ِميَاًهــا كَاألَنَْهــاِر « )مزمــور 78: 15، 16(. لقــد ضــرب موســى 
الصخــرة، ولكــن ابــن هللا المحتجــب وراء عمــود الســحاب، هــو الــذي وقــف إلــى 
جــوار موســى وأجــرى الميــاه المعطيــة الحيــاة. ولــم يكــن موســى وشــيوخ إســرائيل 
وحدهــم هــم الذيــن أبصــروا مجــد الــرب، بــل أيضــا كل الشــعب الذيــن وقفــوا مــن 
بعــد. ولكــن لــو أن الســحابة رفعــت لكانــوا كلهــم قــد صعقــوا وقتلــوا مــن شــدة لمعــان 

وبهــاء ذاك الســاكن فــي الســحابة.
إن الشــعب فــي عطشــهم جربــوا هللا قائليــن: » أَِفــي َوْســِطَنا الــرَّبُّ أَْم لَ؟ « 
» إن كان هللا أتــى بنــا إلــى هنــا فلمــاذا ل يعطينــا مــاء كمــا يعطينــا خبــزا «. إن عــدم 
اإليمــان هــذا الــذي جاهــروا بــه كان إجرامــا، وقــد خــاف موســى لئــا تنصــب دينونــة 
» تجربــة «  مســة  المــكان  ذلــك  اســم  موســى  فدعــا  بســببه،  الشــعب  علــى  هللا 

ومريبــة » تعنيــف « تــذكارا لخطيتهــم.
ولكن خطرا جديدا كان يتهددهم، فبسبب تذمرهم على الرب سمح لألعداء 
بمهاجمتهــم، ذلــك أن العمالقــة الذيــن كانــوا قبيلــة عنيفــة ميالــة للحــرب ســاكنة 
فــي ذلــك اإلقليــم قامــوا يحاربونهــم وضربــوا أولئــك الذيــن ســقطوا فــي المؤخــرة 
بســبب التعــب واإلعيــاء. وحيــث أن موســى كان يعــرف أن الشــعب عامــة غيــر 
مســتعدين للقتــال قــال ليشــوع أن يختــار مــن بيــن أســباط إســرائيل جنــودا ويقودهــم 
فــي الغــد لمنازلــة العــدو، بينمــا يقــف هــو علــى التلــة القريبــة وعصــا هللا فــي يــده. 
ففــي اليــوم التالــي قــاد يشــوع جيشــه وهاجمــوا العــدو، بينمــا كان موســى وهــارون 
وحــور فــوق التلــة يراقبــون المعركــة. فــإذ بســط موســى يديــه نحــو الســماء والعصــا 
فــي يــده اليمنــى صلــى طالبــا انتصــار جيــوش إســرائيل. وفــي أثنــاء المعركــة لوحــظ 
أن إســرائيل كان هو الغالب ما ظلت يدا موســى مرتفعتين إلى فوق، ولكن حين 
كانتــا تنخفضــان كان العــدو ينتصــر. فلمــا أعيــا موســى دعــم هــارون وحــور يديــه إلــى 

غــروب الشــمس حيــن انهــزم األعــداء وولــوا هاربيــن.
إســناده  فــي  واجبهمــا  للشــعب  بيّنــا  موســى  يــدي  وحــور  هــارون  أســند  إذ 
موســى  لعمــل  وكان  بهــا.  ليكلمهــم  هللا  رســالة  يتلقــى  وهــو  الشــاق  عملــه  فــي 
مغــزاه أيضــا إذ أبــان لهــم أن هللا يضــع مصيرهــم فــي يديــه متــى جعلــوه متكلهــم، 
بــه  تمســكهم  عــن  تنحــوا  متــى  ولكــن  أعداءهــم،  ويخضــع  عنهــم  يحــارب  وأنــه 
 واتكلــوا علــى قوتهــم يكونــون عندئــذ أضعــف مــن أولئــك الذيــن لــم يعرفــوا هللا،

 وينهزمــون أمــام أعدائهــم.
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وكما انتصر العبرانيون حين كانت يدا موسى مرتفعتين إلى السماء وهو يشفع 
فيهــم فكذلــك ســيغلب إســرائيل هللا حينمــا، بإيمانهــم، يتمســكون بقــدرة معينهــم 
القديــر. ومــع ذلــك فقــوة هللا يجــب أن تكــون مصحوبــة بالمجهــود اإلنســاني، فلــم يكــن 
موسى يؤمن بأن هللا سيغلب أعداءهم بينما يظل بنو إسرائيل قابعين في خيامهم 
فــي تكاســل واســترخاء. فحيــن كان ذلــك القائــد العظيــم يصلــي إلــى هللا كان يشــوع 

ورجالــه البواســل يبذلــون أقصــى جهودهــم فــي طــرد أعــداء إســرائيل وأعــداء هللا.
بعــد هزيمــة عماليــق أمــر الــرب موســى قائــا: » اكْتـُـْب هــَذا تـَـْذكَاًرا ِفي الِْكتَاِب، 
ــَماِء «  ــَر َعَمالِيــَق ِمــْن تَْحــِت السَّ َوَضْعــُه ِفــي َمَســاِمعِ يَُشــوَع. فَِإنِّــي َســْوَف أَْمُحــو ِذكْ
قائــا:  العظيــم شــعبه قبيــل مماتــه  القائــد  ذلــك  )خــروج 17: 14(. وقــد أوصــى 
» اُذْكُــْر َمــا فََعلَــُه ِبــَك َعَمالِيــُق ِفــي الطَِّريــِق ِعْنــَد ُخُروِجــَك ِمــْن ِمْصــَر. كَيْــَف لَقَــاَك 
ــرَِك كُلَّ الُْمْســتَْضِعِفيَن َوَراَءَك، َوأَنـْـَت كَلِيــٌل َوُمتَْعــٌب،  ِفــي الطَِّريــِق َوقَطـَـَع ِمــْن ُمؤَخَّ
ــَماِء. لَ تَْنــَس « )تثنيــة 25:  َولَــْم يََخــِف هللَا... تَْمُحــو ِذكْــَر َعَمالِيــَق ِمــْن تَْحــِت السَّ
يــده ضــد  » إن  قائــا:  الــرب  أعلــن  الشــرير  الشــعب  هــذا  وبخصــوص   .)19-17

عــرش الــرب « )خــروج 17: 16-ترجمــة ســنة 1878(.
لــم يكــن العمالقــة يجهلــون صفــات هللا أو ســلطانه. ولكــن بــدل مــن أن يخشــوا 
المصرييــن  أمــام  موســى  أجراهــا  التــي  فالعجائــب  قدرتــه،  يتحــّدون  قامــوا  الــرب 
كانــت موضــوع ســخرية العمالقــة، كمــا اســتهزأوا بمخــاوف األمــم المجــاورة. لقــد 
أقســموا باســم آلهتهــم أن يهلكــوا العبرانييــن بحيــث ل ينجــو منهــم أحــد، وجعلــوا 
يتشــدقون قائليــن إن إلــه إســرائيل لــن يقــوى علــى مقاومتهــم. إن اإلســرائيليين لــم 
يلحقــوا بهــم أي أذى، ول هددوهــم، وتلــك الغــارة التــي قامــوا بهــا علــى شــعب 
هللا لــم تســبقها أيــة إثــارة أو اســتفزاز. إنمــا غرضهــم كان إظهــار عداوتهــم وتحديهــم 
هلل، ولهــذا طلبــوا هــاك شــعبه. لقــد ظــل العمالقــة أمــدا طويــا خطــاة متعظميــن 
مســتكبرين، وقــد صرخــت جرائمهــم إلــى هللا تطلــب النتقــام، ومــع ذلــك ففــي 
رحمته دعاهم إلى التوبة، ولهذا فحين هجم العمالقة على المســتضعفين العزل 
مــن بنــي إســرائيل ختمــوا بختــم الهــاك علــى أمتهــم. إن اهتمــام هللا منصــرف إلــى 
أضعف الضعفاء من أولده. فالســماء ل تســكت عن أي عمل من أعمال القســوة 
أو الظلــم التــي تمســهم. إنــه يمــد يــده كتــرس ومجــن ليســتر بهــا كل محبيــه ومتقيــه. 

فليحتــرس األشــرار لئــا يضربــوا يــد الــرب فإنهــا ممســكة بســيف العــدل.
وبالقــرب مــن المــكان الــذي نصــب فيــه بنــو إســرائيل خيامهــم كان وطــن يثــرون 
حمــي موســى. و كان هــذا الرجــل قــد ســمع بخبــر خــاص العبرانييــن فخــرج ليزورهــم 
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وليعيــد إلــى موســى امرأتــه وابنيــه. كان ذلــك القائــد العظيــم قــد علــم مــن بعــض 
الرســل بخبــر قدومهــم فخــرج ليســتقبلهم فرحــا، وبعــد التحيــات األولــى أدخلهــم إلــى 
خيمتــه. إن موســى كان قــد أعــاد عائلتــه إلــى بيــت حميــه حيــن كان ذاهبــا إلــى مصــر 
ليواجــه المخاطــر وليخــرج الشــعب مــن أرض مصــر، أمــا اآلن فقــد أمكنــه أن يتمتــع 
بالراحــة والعــزاء فــي صحبتهــم، وقــد ردد علــى مســامع يثــرون أخبــار معامــات هللا 
العجيبــة إلســرائيل، ففــرح ذلــك الشــيخ التقــي وبــارك الــرب واشــترك مــع موســى 
وشــيوخ إســرائيل فــي تقديــم ذبيحــة وفــي إقامــة وليمــة مقدســة تــذكارا لرحمــة الــرب.

وإذ بقــي يثــرون بعــض الوقــت فــي المحلــة رأى حــال ثقــل األعبــاء التــي كان 
موســى يتحملهــا. إن حفــظ النظــام بيــن ذلــك الجمــع الكبيــر الجاهــل وغيــر المهــذب 
كان عما هائا حقا. كان موسى يعتبر قائدا وقاضيا، ولم يكن يؤتى إليه بمصالح 
الشــعب العامــة وواجباتهــم فقــط، بــل حتــى المنازعــات التــي كانــت تنشــب بينهــم. 
وســمح هــو بذلــك إذ وجــد فيــه فرصــة ليعلــم الشــعب كمــا قــال لحميــه. » أَُعرِّفُُهــْم 
ــُم ِمْنــَك. لَ  ــَر أَْعظَ ــَض هللِا َوَشــرَائَِعُه « إل أن يثــرون اعتــرض عليــه قائــا: » األَْم فَرَائِ
تَْســتَِطيُع أَْن تَْصَنَعــُه َوْحــَدَك « » إِنَّــَك تـَـِكلُّ « ثــم أشــار علــى موســى أن يقيــم رجــال 
ذوي رأي ســديد ليكونــوا رؤســاء ألــوف، وآخريــن ليكونــوا رؤســاء مئــات، وآخريــن 
أَُمَنــاَء  َخائِِفيــَن هللَا،  قُــْدرٍَة  يكونــوا » َذِوي  أن  ينبغــي  أنهــم  وقــال  رؤســاء عشــرات 
ُمبِْغِضيــَن الرَّْشــَوَة « )خــروج 18: 13-26(. هــؤلء يحكمــون فــي القضايــا الصغيــرة. 
أمــا القضايــا الصعبــة والهامــة فينبغــي أن يؤتــى بهــا إلــى موســى الــذي ينبغــي أن 
أَنْــَت  ْم  َوقَــدِّ هللِا،  أََمــاَم  ــْعِب  لِلشَّ أَنْــَت  » كُــْن  يثــرون:  قــال  كمــا  للشــعب  يكــون 
ــرَائَِع، َوَعرِّفُْهــُم الطَِّريــَق الَّــِذي يَْســلُُكونَُه،  َعــاِوَي إِلـَـى هللِا، َوَعلِّْمُهــُم الَْفرَائـِـَض َوالشَّ الدَّ
َوالَْعَمــَل الَّــِذي يَْعَملُونـَـُه «. وقــد قبلــت هــذه المشــورة، وفضــا عــن كونهــا خففــت 

الحمــل عــن كاهــل موســى فقــد نتــج عنهــا نظــام أكمــل بيــن الشــعب.
لقــد أكــرم الــرب موســى إكرامــا عظيمــا وصنــع علــى يديــه عجائــب، إل أن حقيقــة 
كونــه قــد اختيــر ليعلــم الشــعب لــم تجعلــه يســتنتج أنــه فــي غيــر حاجــة إلــى التعلــم، 
فلقــد أصغــى قائــد إســرائيل المختــار بفــرح إلــى مقترحــات كاهــن مديــان التقــي، 

وعمــل بموجبهــا معتبــرا إياهــا تدبيــرا حكيمــا.
الســحاب،  عمــود  حركــة  متتبعيــن  رحاتهــم  الشــعب  اســتأنف  رفيديــم  ومــن 
وقــد وصلــوا فــي ســيرهم إلــى ســهول قاحلــة بهــا مرتفعــات وعــرة وســاروا فــي معابــر 
صخريــة، وفــي أحيــان كثيــرة بعــد مــا يعبــرون أرضــا رمليــة غيــر مزروعــة كانــوا يــرون 
أمامهــم جبــال وعــرة تشــبه الحصــون الهائلــة تعتــرض طريقهــم وكأنمــا تمنعهــم عــن 
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التقدم في سيرهم. ولكنهم عندما كانوا يقتربون منها كانت تظهر أمامهم فجوات 
هنــا وهنــاك فــي الجبــل، وكانــت هــذه الفجــوات تنتهــي بهــم إلــى ســهل آخــر ممتــد 
أمامهــم. وقادهــم الــرب فــي أحــد تلــك المعابــر العميقــة التــي تكاثــر فيهــا الحصــى. 
لقــد كان منظــرا جليــا مثيــرا للعواطــف. فبيــن الصخــور العاليــة التــي ارتفعــت مئــات 
األقــدام علــى الجانبيــن تدفقــت جمــوع إســرائيل فــي صفــوف طويلــة ل تبلــغ العيــن 
مداهــا، ومعهــم غنمهــم وبقرهــم. واآلن ظهــر أمامهــم جبــل ســيناء شــامخ الهامــة فــي 
عظمــة وجــال، وقــد اســتقر عمــود الســحاب فــوق قمتــه فنصــب الشــعب خيامهــم 
في الســهل الممتد في أســفل الجبل، وكان عليهم أن يلبثوا في ذلك المكان قرابة 
ســنة. فلمــا أقبــل الليــل أكــد ظهــور عمــود النــار للشــعب حمايــة هللا لهــم. وفيمــا كانــوا 

نيامــا كان خبــز الســماء يتســاقط حوالــي المحلــة بهــدوء.
وإذ طلــع الفجــر لمســت أشــعة النــور قمــم الجبــال فأنارتهــا ثــم علــت الشــمس 
فأرســلت أنوارهــا التــي بــددت ظلمــات الفجــوات العميقــة فبــدت أشــعة الشــمس 
ألولئــك الســائحين المتعبيــن كأنهــا أشــعة الرحمــة المنبعثــة مــن عــرش هللا. ومــن 
كل جانــب ظهــر كأن المرتفعــات الوعــرة تتكلــم فــي جالهــا عــن احتمــال هللا وصبــره 
وعظمتــه الســرمدية. فــي هــذا المــكان امتــألت العقــول والقلــوب بالهيبة والخشــوع، 
وبــدا اإلنســان يحــس بجهلــه وضعفــه فــي حضــرة ذاك الــذي » َوَزَن الِْجبَــاَل ِبالَْقبَّــاِن، 
المــكان كان إســرائيل ســيحصل  فــي هــذا  ِبالِْميــزَاِن « )إشــعياء12:40(.  َواآلكَاَم 
على أعجب إعان أعلنه هللا للناس، وفي هذا المكان حشد الرب شعبه ليطبع 
علــى عقولهــم وقلوبهــم قدســية مطاليبــه بكونــه يعلــن الشــريعة بصوتــه. إن تغييــرات 
عظيمــة وجوهريــة كانــت ســتحدث فيهــم ألن تأثيــر العبوديــة النجــس ومعاشــرتهم 
المســتمرة للوثنييــن تركــت طابعهــا علــى عاداتهــم وأخاقهــم. وقــد كان هللا يعمــل 

علــى رفــع مســتواهم األخاقــي بكونــه يعرّفهــم بذاتــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 19 إلى 24(.

بعــد حلــول الشــعب فــي ســيناء حــال دعــي موســى لمقابلــة هللا فــي الجبــل، 
فجعــل يتســلق وحــده ذلــك الطريــق المرتفــع الوعــر، واقتــرب مــن الســحابة التــي 
دلــت علــى مــكان حضــور الــرب )يهــوه(. كان بنــو إســرائيل مزمعيــن أن يدخلــوا فــي 
عاقــة خاصــة قريبــة بــاهلل العلــي، وأن يتحــدوا معــا ككنيســة وأمــة تحــت حكــم هللا. 

وهــذه هــي الرســالة التــي أمــر الــرب موســى أن يبلغهــا للشــعب:
النُُّســوِر  أَْجِنَحــِة  َعلَــى  َحَملْتُُكــْم  َوأَنَــا  ِبالِْمْصِريِّيــَن.  َصَنْعــُت  َمــا  رَأَيْتُــْم  » أَنْتُــْم 
ــًة  . فَــاآلَن إِْن َســِمْعتُْم لَِصْوتِــي، َوَحِفظْتُــْم َعْهــِدي تَُكونُــوَن لـِـي َخاصَّ َوِجئْــُت ِبُكــْم إِلَــيَّ
ــًة  ــُعوِب. فـَـِإنَّ لـِـي كُلَّ األَرِْض. َوأَنْتـُـْم تَُكونـُـوَن لـِـي َمْملََكــَة كََهَنــٍة َوأُمَّ ِمــْن بَيـْـِن َجِميــعِ الشُّ

َســًة « )انظــر خــروج 19(. ُمَقدَّ
عــاد موســى إلــى المحلــة وإذ اســتدعى شــيوخ إســرائيل ردد علــى مســامعهم 
رســالة هللا فــكان جوابهــم » كُلُّ َمــا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل « وهكــذا دخلــوا فــي عهــد 
مقــدس مــع هللا وقطعــوا علــى أنفســهم عهــدا أن يقبلــوه ســيدا عليهــم، وبموجــب 

هــذا العهــد صــاروا، بمعنــى خــاص، رعايــا تحــت ســلطانه.
بعــد ذلــك صعــد قائدهــم إلــى الجبــل مــرة أخــرى، فقــال لــه الــرب: » َهــا أَنَــا 
ــْعُب ِحيَنَمــا أَتََكلَّــُم َمَعــَك، فَيُْؤِمُنــوا  ــَحاِب لَِكــْي يَْســَمَع الشَّ آٍت إِلَيـْـَك ِفــي ظـَـاَِم السَّ
كانــوا  صعوبــات  الطريــق  فــي  تصادفهــم  كانــت  حيــن  األَبَــِد «  إِلَــى  أَيًْضــا  ِبــَك 
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يقــودان  بأنهمــا  يتهمونهمــا  وكانــوا  وهــارون  موســى  علــى  التذمــر  إلــى  يعمــدون 
جماهيــر إســرائيل إلــى الهــاك. لذلــك أراد الــرب أن يكــرم موســى أمامهــم لكــي 

بإرشــاداته. الثقــة  إلــى  يقودهــم ذلــك 
رهيــب  جــال  منظــر  بالشــريعة  النطــق  فرصــة  يجعــل  أن  الــرب  أراد  ولقــد 
ليكــون ذلــك متمشــيا مــع صفــة الشــريعة الســامية، وكان لبــد للشــعب مــن أن 
وقــار  بــكل  إليــه  ينظــر  أن  ينبغــي  وخدمتــه  هللا  بعبــادة  يتعلــق  مــا  كل  أن  يقتنــع 
ْســُهُم الْيَــْوَم َوَغــًدا،  ــْعِب َوقَدِّ واحتــرام. وقــد قــال الــرب لموســى » اْذَهــْب إِلـَـى الشَّ
يَن لِلْيَــْوِم الثَّالـِـِث. ألَنَّــُه ِفــي الْيَــْوِم الثَّالـِـِث يَْنــزُِل  َولْيَْغِســلُوا ثِيَابَُهــْم، َويَُكونـُـوا ُمْســتَِعدِّ
ــْعِب َعلَــى َجبَــِل ِســيَناَء «. ففــي أثنــاء هــذه األيــام  الــرَّبُّ أََمــاَم ُعيُــوِن َجِميــعِ الشَّ
أمــام  المقــدس للظهــور  فــي الســتعداد  ينبغــي للجميــع أن يشــغلوا وقتهــم  كان 
إلــى  هللا، وأن يكونــوا هــم وثيابهــم مطهريــن مــن كل نجاســة. وإذ يشــير موســى 
خطاياهــم كان ل بــد لهــم مــن تكريــس نفوســهم للتذلــل والصــوم والصــاة، لكــي 

تتطهــر قلوبهــم مــن اإلثــم.
تمــت كل الســتعدادات طبقــا لألوامــر، وإطاعــة ألمــر آخــر أشــار موســى عليهــم 
بإقامة حدود حول الجبل حتى ل يتعدى إنسان أو بهيمة ذلك النطاق المقدس، 

فالــذي يتطــاول ويمــس الجبــل فجــزاؤه المــوت فــي الحــال.
وفــي صبيحــة اليــوم الثالــث إذ اتجهــت أنظــار الشــعب نحــو الجبــل رأوا قمتــه 
مغطاة بسحابة ثقيلة زادت سوادا وكثافة وانحدرت إلى أسفل حتى لفت الجبل 
كلــه بظلمــة وغمــوض رهيــب، وحينئــذ ُســمع صــوت كصــوت بــوق يدعــو الشــعب 
لماقــاة هللا، ثــم قادهــم موســى إلــى أســفل الجبــل، ومــن الظلمــة الداجيــة لمعــت 
البــروق بينمــا ُســمع صــوت قصــف الرعــود التــي رددت صداهــا الجبــال المجــاورة. 
ــُن ِمــْن أَْجــِل أَنَّ الــرَّبَّ نـَـزََل َعلَيْــِه ِبالنَّــاِر، َوَصِعــَد ُدَخانـُـُه  » وَكَاَن َجبَــُل ِســيَناَء كُلُّــُه يَُدخِّ
ا « وكان » َمْجــِد الــرَّبِّ كََنــاٍر آكِلَــٍة َعلَــى  كَُدَخــاِن األَتُــوِن، َوارْتََجــَف كُلُّ الَْجبَــِل ِجــدًّ
رَأِْس الَْجبَــِل « أمــام عيــون ذلــك الجمهــور المجتمــع » فَــَكاَن َصــْوُت الْبُــوِق يَــزَْداُد 
ا « وكانــت عامــات حضــور الــرب مرعبــة جــدا بحيــث ارتجفــت خوفــا  اْشــِتَداًدا ِجــدًّ
كل جماعــة إســرائيل وســقطوا علــى وجوههــم أمــام الــرب، بــل حتــى موســى نفســه 

صــرخ قائــا » أَنَــا ُمرْتَِعــٌب َوُمرْتَِعــٌد « )عبرانييــن 12: 21(.
أمــا اآلن فانقطعــت الرعــود، ولــم يعــد صــوت البــوق يســمع وســكتت األرض، 
تكلــم  وإذ  الــرب،  صــوت  ُســمع  وحينئــذ  رهيــب،  صمــت  فتــرة  هنالــك  فكانــت 
بــه حيــن وقــف علــى الجبــل محاطــا بحاشــية  الــرب مــن وســط الضبــاب المحيــط 
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مــن المائكــة أعلــن شــريعته. وإن موســى حيــن وصــف ذلــك المنظــر قــال: » َجــاَء 
الــرَّبُّ ِمــْن ِســيَناَء، َوأَْشــرََق لَُهــْم ِمــْن َســِعيَر، َوتـَـألأْلَ ِمــْن َجبَــِل فـَـاَراَن، َوأَتـَـى ِمــْن ِربـْـَواِت 
يِســيِه ِفــي يـَـِدَك،  ــْعَب. َجِميــُع ِقدِّ الُْقــْدِس، َوَعــْن يَِميِنــِه نـَـاُر َشــِريَعٍة لَُهــْم. فَأََحــبَّ الشَّ

َوُهــْم َجالُِســوَن ِعْنــَد قََدِمــَك يَتََقبَّلُــوَن ِمــْن أَقَْوالِــَك « )تثنيــة 33: 2، 3(.
جــال  الرهيــب،  الجــال  ذلــك  فــي  فقــط  ليــس  نفســه  أعلــن  قــد  الــرب  إن 
القاضــي والمشــترع، بــل كالحــارس الرحيــم لشــعبه، فقــال: » أَنـَـا الــرَّبُّ إِلُهــَك الَّــِذي 
ـِة « )خــروج 20: 2(. فــذاك الــذي قــد  أَْخرََجــَك ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِمــْن بَيْــِت الُْعبُوِديّـَ
عرفــوه كمرشــدهم ومنقذهــم، والــذي قــد أخرجهــم مــن مصــر فاتحــا لهــم طريقــا فــي 
وســط البحــر والــذي أغــرق فرعــون بجيوشــه، والــذي أعلــن نفســه، مبرهنــا علــى أنــه 

أعظــم مــن كل آلهــة مصــر — هــو الــذي يكلمهــم اآلن معلنــا شــريعته.
إن الشريعة لم تعلن في هذا الوقت ألجل فائدة العبرانيين دون سواهم، لقد 
أكرمهــم هللا بــأن جعلهــم حراســا علــى شــريعته، ولكــن كان ينبغــي أن تعتبــر كأمانــة 
مقدمــة عندهــم ألجــل كل العالــم. إن الوصايــا العشــر تائــم كل بنــي اإلنســان، وقــد 
أعطيت ألجل تعليم الجميع وحكم الجميع. إن الوصايا العشــر التي هي مختصرة 
وشاملة وذات سلطان تشمل واجبات اإلنسان نحو هللا ونحو إخوته بني اإلنسان، 
وهــي كلهــا مبنيــة علــى مبــدأ المحبــة كأســاس » تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك، 
َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن كُلِّ قُْدرَتـِـَك، َوِمــْن كُلِّ ِفْكــرَِك، َوقَِريبَــَك ِمثـْـَل نَْفِســَك « )لوقــا 
10: 27، تثنيــة 4:6، 5؛ لويــن 19: 18(. فــي الوصايــا العشــر نجــد هــذه المبــادئ 

مذكــورة بأســباب ومنطبقــة علــى أحــوال اإلنســان وظروفــه.
» لَ يَُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى أََماِمي « )خروج 20: 17-3(.

إن الــرب الســرمدي الذاتــي الوجــود غيــر المخلــوق، الــذي هــو نفســه أصــل الــكل 
وعلــة وجــود الــكل ومعيــل الــكل، هــو وحــده الــذي يحــق أن يقــدم لــه أعظــم إكــرام 
وعبادة. واإلنسان منهي عن أن يعطي ألي شخص أو أي شيء آخر المكان األول 
مــن محبتــه أو عواطفــه أو خدمتــه. فــكل مــا نحبــه ممــا يجعلنــا نقلــل مــن محبتنــا هلل 

أو يعطــل خدمتنــا التــي يجــب أن نقدمهــا لــه، نجعلــه بذلــك إلهــا لنــا.
ــَماِء ِمــْن فـَـْوُق، َوَمــا ِفــي  ــا ِفــي السَّ » لَ تَْصَنــْع لـَـَك تِْمثـَـالً َمْنُحوتـًـا، َولَ ُصــورًَة َمــا ِممَّ

األَرِْض ِمْن تَْحُت، َوَما ِفي الَْماِء ِمْن تَْحِت األَرِْض. تَْســُجْد لَُهنَّ َولَ تَْعبُْدُهنَّ «.
إن الوصية الثانية تنهانا عن عبادة اإلله الحقيقي بواسطة التماثيل أو الصور. 
إن أممــا وثنيــة كثيــرة ادعــت أن تماثيلهــا كانــت مجــرد رمــوز أو صــورا يُعبــد بهــا هللا، 
ولكنــه تعالــى أعلــن أن مثــل هــذه العبــادة خطيــة. إن محاولــة تشــبيه اإللــه الســرمدي 
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بأشــياء ماديــة يحــط مــن تفكيــر اإلنســان عــن هللا. والعقــل إذ ينحــرف عــن كمــال 
الــرب غيــر المحــدود لبــد مــن أن ينجــذب إلــى المخلــوق دون الخالــق. وحيــث قــد 

انحطــت أفــكاره عــن هللا فابــد أن ينحــط هــو نفســه.
» أَنَــا الــرَّبَّ إِلَهــَك إِلــٌه َغيُــوٌر « إن العاقــة الوثيقــة المقدســة بيــن هللا وشــعبه 
ممثلــة فــي صــورة زواج. فلكــون عبــادة األوثــان هــي زنــى روحــي فــإن غضــب الــرب 

عليهــا يليــق بــأن يدعــى غيــرة.
» أَفْتَِقــُد ذُنـُـوَب اآلبـَـاِء ِفــي األَبَْنــاِء ِفــي الِْجيــِل الثَّالـِـِث َوالرَّابــعِ ِمــْن ُمبِْغِضــيَّ « ل مفــر 
لألبنــاء مــن أن يقاســوا مــن جــراء نتائــج أخطــاء آبائهــم، ولكنهــم ل يعاقبــون علــى جرائــم 
آبائهــم إل إذا شــاركوهم فــي خطاياهــم، ومــع ذلــك فمــن المألــوف أن األولد يســيرون 
فــي أثــر خطــوات آبائهــم. فاألبنــاء يشــاركون آباءهــم فــي خطيتهــم بالوراثــة والقــدوة. إن 
الميــول الخاطئــة والشــهية المفســدة واألخــاق المنحلــة، وكذلــك األمــراض الجســدية 
والنحطاط — كل هذه تنتقل كميراث من األب إلى ابنه إلى الجيل الثالث والرابع. 
هذا الحق الخطر ينبغي أن يكون رادعا قويا يمنع الناس من السير في طريق الخطية.

» َوأَْصَنُع إِْحَسانًا إِلَى أُلُوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَحاِفِظي َوَصايَاَي « إن الوصية الثانية 
إذ تنهانــا عــن عبــادة اآللهــة الكاذبــة تحتــم علينــا، ضمنــا، أن نعبــد اإللــه الحقيقــي، 
وهــو يعــد بأنــه يصنــع إحســانا لــكل األمنــاء، ليــس فقــط إلــى الجيــل الثالــث والرابــع 

كمــا هــدد بالغضــب مبغضيــه، بــل إلــى ألــوف األجيــال.
» لَ تَْنِطْق ِباْسِم الرَّبِّ إِلِهَك بَاِطاً، ألَنَّ الرَّبَّ لَ يُبْرِئُ َمْن نَطََق ِباْسِمِه بَاِطاً «.

إن هــذه الوصيــة ل تنهانــا فقــط عــن القســم الــكاذب والحلــف العــادي، ولكنهــا 
تنهانــا أيضــا عــن اســتخدام اســم هللا بكيفيــة طائشــة فــي عــدم مبــالة، بــدون توقيــر 
لذلــك الســم المخــوف. إننــا نهيــن هللا حيــن نذكــر اســمه بــدون تفكيــر فــي أحاديثنــا 
العاديــة، وحيــن نستشــهد بــه فــي األمــور التافهــة، وحيــن نكــرر اســمه مــرارا بــدون 
أن  النــاس  لــكل  ينبغــي   .)9  :111 )مزمــور  اْســُمُه «  َوَمُهــوٌب  وٌس  » قُــدُّ تفكيــر. 
يتأملــوا فــي جالــه وطهارتــه وقداســته حتــى ينطبــع علــى القلــب شــعور بصفاتــه 

الســامية، وينبغــي أن ينطقــوا باســمه القــدوس بــكل خشــوع ووقــار.
ــا  ـاٍم تَْعَمــُل َوتَْصَنــُع َجِميــَع َعَملِــَك، َوأَمَّ َســُه. ِســتََّة أَيّـَ ــبِْت لِتَُقدِّ » اُذْكُــْر يَــْوَم السَّ
ــابُع فَِفيــِه َســبٌْت لِلــرَّبِّ إِلِهــَك. لَ تَْصَنــْع َعَمــاً َمــا أَنْــَت َوابُْنــَك َوابَْنتُــَك  الْيَــْوُم السَّ
ــُدَك َوأََمتُــَك َوبَِهيَمتُــَك َونَِزيلُــَك الَّــِذي َداِخــَل أَبَْواِبــَك. ألَْن ِفــي ِســتَِّة أَيَّــاٍم َصَنــَع  َوَعبْ
ــابعِ. لِذلِــَك  ــَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ الــرَّبُّ السَّ

َســُه «. ــبِْت َوقَدَّ بَــارََك الــرَّبُّ يَــْوَم السَّ
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إن الســبت لــم يذكــر هنــا علــى أنــه تشــريع جديــد بــل علــى أن أساســه قــد وضــع 
عنــد بــدء الخليقــة. فينبغــي أن يذكــر ويحفــظ كتــذكار لعمــل الخالــق. وإذ أشــار إلــى 
هللا كصانع السماوات واألرض فهو يميز بين هللا واآللهة الكاذبة. فالذين يحفظون 
اليــوم الســابع يبرهنــون بهــذا علــى أنهــم عبــدة الــرب )يهــوه(. وهكــذا نــرى أن الســبت 
هــو عامــة ولء اإلنســان هلل، مــا وجــد علــى األرض مــن يعبدونــه. إن الوصيــة الرابعــة 
هــي الوصيــة الوحيــدة بيــن الوصايــا العشــر التــي ذكــر فيهــا اســم المشــترع ولقبــه، 
وهــي الوصيــة الوحيــدة التــي ترينــا بســلطة مــن أعطيــت الشــريعة. وهكــذا تشــتمل 

علــى ختــم هللا مضافــا إلــى شــريعته، برهانــا علــى قانونيتهــا وقوتهــا الملزمــة.
لقــد أعطــى هللا للنــاس ســتة أيــام فيهــا يمارســون أعمالهــم. وهــو يطلــب منهــم 
أن يعملــوا أعمالهــم فــي ســتة أيــام العمــل. ثــم أن أعمــال الضــرورة والرحمــة مســموح 
بهــا فــي يــوم الســبت، إذ يجــب العنايــة بالمتألميــن والمرضــى فــي كل األوقــات. أمــا 
األعمــال التــي ل ضــرورة لهــا فينبغــي المتنــاع عنهــا امتناعــا باتــا. » إِْن رََدْدَت َعــِن 
َس  ًة، َوُمَقــدَّ ــبَْت لـَـذَّ ــبِْت رِْجلـَـَك، َعــْن َعَمــِل َمَســرَّتَِك يـَـْوَم قُْدِســي، َوَدَعــْوَت السَّ السَّ
الــرَّبِّ ُمَكرًَّمــا، َوأَكْرَْمتـَـُه َعــْن َعَمــِل طُرُِقــَك َوَعــْن إِيَجــاِد َمَســرَّتَِك « )إشــعياء 58: 13(. 
ـِم ِبَكاَِمــَك «  بــل يقــول النبــي: » َوالتََّكلُـّ ثــم أن النهــي ل ينتهــي عنــد هــذا الحــد، 
فأولئــك الذيــن يتحدثــون عــن العمــل أو شــؤون التجــارة أو يرســمون خططهــم فــي 
يعقــدون  أو  أعمالهــم  يمارســون  كأنهــم  نظــر هللا  فــي  هــم معتبــرون  الســبت  يــوم 
صفقاتهم التجارية فعا. فلكي نقدس الســبت ينبغي أل نســمح لعقولنا أن تفكر 
في أي شــيء عالمي. ثم أن الوصية تشــمل كل من في داخل أبوابنا، فكل ســكان 
البيــت عليهــم أن يلقــوا جانبــا أشــغالهم الدنيويــة فــي أثنــاء الســاعات المقدســة، 

وعلــى الجميــع أن يتحــدوا فــي إكــرام هللا بخدمــة طوعيــة فــي يومــه المقــدس.
َك لَِكْي تَطُوَل أَيَّاُمَك َعلَى األَرِْض الَِّتي يُْعِطيَك الرَّبُّ إِلُهَك «. » أَكْرِْم أَبَاَك َوأُمَّ

آخــر.  شــخص  أي  يســتحقه  ل  والحتــرام  المحبــة  مــن  قــدرا  يســتحقون  اآلبــاء 
لهــم  المســلمة  بالنفــوس  الهتمــام  مســؤولية  عليهــم  وضــع  الــذي  نفســه  هللا  إن 
كعهــدة بيــن أيديهــم، رســم أنــه فــي بكــور حيــاة األولد، ينــوب الوالــدون عــن هللا أمــام 
أولدهــم، فــذاك الــذي يرفــض الســلطة األبويــة الشــرعية إنمــا يرفــض ســلطان هللا. 
والوصيــة الخامســة ل توجــب علــى األولد أن يقدمــوا لوالديهــم اإلكــرام والخضــوع 
والطاعــة وحســب، بــل أيضــا أن يقدمــوا لهــم المحبــة والرقــة، ويخففــوا مــن همومهــم 
تقديــم  أيضــا  تحتــم  كمــا  شــيخوختهم،  فــي  ويعزوهــم  ســمعتهم  علــى  ويحرصــوا 

اإلكــرام للخــدام والحــكام وكل مــن قــد قلدهــم هللا الســلطان.
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كانــت  وقــد  )أفســس 6: 2(.  ِبَوْعــٍد «  َوِصيَّــٍة  أَوَُّل  الرســول: » ...ِهــَي  يقــول 
الذيــن  المطيعيــن  إســرائيل  بنــي  إلــى  بالنســبة  بالوعــد،  المصحوبــة  الوصيــة  هــذه 
كانــوا ينتظــرون دخــول كنعــان بعــد قليــل، ضمانــا بالعمــر الطويــل فــي تلــك األرض 
الجيــدة. ولكــن لهــا معنــى أوســع، إذ هــي تشــمل كل بنــي إســرائيل هللا وتعدهــم 

بالحيــاة األبديــة علــى األرض حينمــا تتحــرر مــن لعنــة الخطيــة.
» لَ تَْقتُْل «.

كل أعمــال الظلــم التــي تُفضــي إلــى تقصيــر العمــر، وروح العــداء والنتقــام، أو 
الندفــاع فــي تيــار الغضــب الــذي يــؤدي إلــى إيقــاع األذى والعــدوان علــى الغيــر، أو 
حتى يجعلنا نتمنى لهم الضرر ألن » كُلُّ َمْن يُبِْغُض أََخاُه فَُهَو قَاتُِل نَْفٍس « )1يوحنا 
3: 15(. واإلهمــال األنانــي فــي رعايــة المحتاجيــن أو المتألميــن، وكل انغمــاس وكل 
حرمــان ل لــزوم لــه، واإلفــراط فــي العمــل الــذي يفضــي إلــى اإلضــرار بالصحــة — كل 

هــذه األمــور تعتبــر، إلــى حــد كبيــر أو صغيــر، نقضــاً للوصيــة السادســة.
» لَ تَزِْن «.

هــذه الوصيــة ل تنهــى فقــط عــن األعمــال النجســة بــل تنهــى أيضــا عــن األفــكار 
والرغبــات الشــهوانية وكذلــك األعمــال التــي تثيرهــا. الطهــارة مطلوبــة ليــس فقــط 
فــي الحيــاة الخارجيــة بــل أيضــا فــي النيــات الخفيــة وانفعــالت القلــب. إن المســيح 
الشــرير  الفكــر  أن  أعلــن  المــدى  البعيــدة  هللا  شــريعة  حقــوق  عــن  علمنــا  الــذي 

والنظــرة الشــهوانية كاهمــا خطيــة كالفعــل غيــر المشــروع.
» لَ تَْسرِْق «.

إن الخطايــا العلنيــة والســرية متضمنــة كلهــا فــي هــذا النهــي. إن الوصيــة الثامنــة 
تنهــى عــن ســرقة النــاس والمتاجــرة بالعبيــد، وتنهــى أيضــا عــن حــروب الغــزو. إنهــا 
تحــرم اللصوصيــة والســرقة، وتتطلــب الســتقامة الكاملــة فــي أدق تفاصيــل شــؤون 
الحيــاة، وتنهــى عــن الحتيــال فــي التجــارة، وتتطلــب إيفــاء الديــون واألجــور العادلــة. 
وهــي تعلــن أن كل محاولــة لســتغال جهــل اآلخريــن أو ضعفهــم أو ســوء حالهــم 

تســجل فــي أســفار الســماء علــى أنهــا احتيــال.
» لَ تَْشَهْد َعلَى قَِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر «.

القريــب هــي متضمنــة  أمــر، وكل محاولــة لمخاتلــة  فــي أي  الــكاذب  الــكام 
بنظــرة  اإلنســان  يكــذب  أن  يمكــن  الكــذب.  تقــرر  مــا  هــي  الخــداع  نيــة  إن  هنــا. 
العيــن أو بحركــة اليــد أو بتعبيــر الوجــه كمــا يكــذب بالــكام فعــا. وكل مبالغــة 
مقصــودة وكل تلميــح أو تنويــه يقصــد بــه أن يحمــل تأثيــرا خاطئــاً أو مبالغــا فيــه، 
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وحتــى إقــرار الحقائــق بكيفيــة مضللــة هــو كــذب. هــذه الوصيــة تحــرّم كل مســعى 
لإلضــرار بســمعة قريبنــا بالتحريــف أو ســوء الظــن، بالفتــراء أو النميمــة، وحتــى 
نقــض  هــو  للغيــر،  عنــه ضــرر  ينتــج  الــذي  األمــر  عــن قصــد،  الحــق وكبتــه  إخفــاء 

التاســعة. للوصيــة 
ــَدُه، َولَ أََمتَــُه، َولَ ثـَـْورَُه،  » لَ تَْشــتَِه بَيْــَت قَِريِبــَك. لَ تَْشــتَِه اْمــَرأََة قَِريِبــَك، َولَ َعبْ

ــا لَِقِريِبــَك «. َولَ ِحَمــارَُه، َولَ َشــيْئًا ِممَّ
أو  الرغبــة  إن الوصيــة العاشــرة تضــرب علــى أصــل كل الخطايــا، فهــي تحــرّم 
الشــهوة األنانيــة التــي تنشــأ عنهــا األعمــال الخاطئــة، فــذاك الــذي، امتثــال لشــريعة 
هللا، يمتنــع عــن التمــادي حتــى فــي الشــتهاء الخاطــئ لمــا يملكــه إنســان آخــر لــن 

يكــون مجرمــا فــي ارتــكاب خطــأ نحــو بنــي جنســه.
هــذه هــى الوصايــا العشــر التــي ســمعت مــن وســط الرعــود والنــار، فــي عــرض 
عجيــب لقــدرة المشــترع العظيــم وجالــه. لقــد قــرن هللا إعــان شــريعته بإظهــار 
قدرتــه ومجــده حتــى ل ينســى شــعبه هــذا المنظــر أبــدا، ولتنطبــع فــي أذهانهــم آثــار 
التوقيــر العظيــم لمعطــي الشــريعة، خالــق الســماء واألرض. كمــا كان يريــد أن يــرى 

كل النــاس قدســية شــريعة هللا وأهميتهــا ودوامهــا.
أمــا بنــو إســرائيل فقــد شــملهم الرعــب العظيــم. إن قــوة كلمــات هللا الرهيبــة 
بــدت أعظــم ممــا تســتطيع قلوبهــم المرتجفــة أن تحتملــه، ألنــه إذ بســطت أمامهــم 
شــريعة هللا، شــريعة الحــق والســتقامة تحققــوا هــول الخطيــة وشــر آثامهــم فــي نظــر 
هللا القــدوس أكثــر ممــا فعلــوا قبــا. لقــد تقهقــروا بعيــدا عــن الجبــل خوفــا منهــم 
ورهبــة. وصــرخ الجميــع إلــى موســى قائليــن: » تََكلَّــْم أَنـْـَت َمَعَنــا فََنْســَمَع. َولَ يَتََكلَّــْم 
َمَعَنــا هللُا لِئَــاَّ نَُمــوَت « فأجابهــم قائدهــم بقولــه: » لَ تََخافُــوا. ألَنَّ هللَا إِنََّمــا َجــاَء 
لَِكــْي يَْمتَِحَنُكــْم، َولَِكــْي تَُكــوَن َمَخافَتـُـُه أََمــاَم ُوُجوِهُكــْم َحتَّــى لَ تُْخِطئـُـوا « )خــروج 20: 
19-21(. ومــع ذلــك فقــد وقــف الشــعب مــن بعيــد شــاخصين برعــب إلــى ذلــك 

بَــاِب َحيْــُث كَاَن هللُا «. ــا ُموَســى فَاقْتَــرََب إِلَــى الضَّ المنظــر. » أَمَّ
إن عقــول الشــعب إذ كانــت عميــاء ومنحطــة بســبب العبوديــة والوثنيــة لــم تكــن 
مهيــأة ألن تقــدر، التقديــر الكامــل، مبــادئ وصايــا هللا العشــر البعيــدة المــدى. فلكــي 
تُفهم مطاليب الوصايا العشر وتُنفذ أعطيت وصايا إضافية لشرح مبادئ الوصايا 
العشــر وتطبيقها. وقد ســميت هذه الشــرائع أحكاما، ألنها صيغت بحكمة وعدالة 
غيــر محــدودة، وألن القضــاة كان عليهــم أن يحكمــوا بموجبهــا. وهــي، علــى خــاف 

الوصايــا العشــر، ســلمت خاصــة لموســى الــذي كان عليــه أن يبلغهــا للشــعب.
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وأول تلــك الشــرائع هــي الخاصــة بالعبيــد. كان المجرمــون فــي العصــور القديمــة 
يبيعــون  الدائنــون  الحــالت كان  بعــض  وفــي  القضــاة،  بأمــر  عبيــدا  أحيانــا  يباعــون 
المدينيــن، وكان الفقــر يدفــع بعــض النــاس ألن يبيعــوا أنفســهم أو أولدهــم. ولكــن 
العبرانــي لــم يكــن ليبــاع عبــدا مــدى الحيــاة. فقــد كانــت مــدة خدمتــه كعبــد ل تتجــاوز 
ســت ســنوات، وفــي الســنة الســابعة كان يطلــق حــرا. أمــا ســرقة الرجــال والقتــل 
المتعمــد والتمــرد علــى ســلطة اآلبــاء فــكان قصاصهــا المــوت، وكان يســمح لهــم فــي 
الحتفــاظ بالعبيــد مــن غيــر اإلســرائيليين، ولكــن كان يجــب المحافظــة علــى حياتهــم 
وأشــخاصهم، فمــن قتــل عبــدا كان لبــد مــن أن يتحمــل القصــاص، فــإذا أوقــع عليــه 

ســيده أي أذى حتــى لــو كان كســر ســن مــن أســنانه كان يلتــزم بــأن يطلقــه حــرا.
لقــد كان اإلســرائيليون أنفســهم عبيــدا منــذ عهــد قريــب. فــاآلن بعــد مــا صــار لهــم 
الحق في اقتناء العبيد كان عليهم أن يحترسوا من مراعاة روح القسوة والغتصاب 
التــي كانــوا قــد قاســوا األمريــن منهــا علــى أيــدي المســخرين المصرييــن. إن ذكــرى 
العبيــد،  مــكان  فــي  أنفســهم  يضعــون  تجعلهــم  أن  يجــب  كان  المريــرة  عبوديتهــم 

وتقودهــم إلــى الشــفقة والرأفــة، وأن يعاملــوا الغيــر كمــا يريــدون أن يُعاَملــوا هــم.
وقــد روعيــت حقــوق األرامــل واأليتــام بكيفيــة خاصــة، وفــرض علــى الشــعب أمــر 
الشــفقة والعطــف عليهــم فــي عجزهــم فيقــول الــرب: » إِْن أََســأَْت إِلَيْــِه فَإِنِّــي إِْن َصــرََخ 
ــيِْف، فَتَِصيــُر نَِســاُؤكُْم أَرَاِمــَل،  إِلَــيَّ أَْســَمُع ُصرَاَخــُه، فَيَْحَمــى َغَضِبــي َوأَقْتُلُُكــْم ِبالسَّ
َوأَْولَُدكُــْم يَتَاَمــى « )خــروج 22: 23، 24(. أمــا الغربــاء الذيــن أرادوا أن يتحــدوا مــع 
إســرائيل فــكان ل بــد مــن حمايتهــم مــن الظلــم والعنــف.» َولَ تَُضاِيــِق الَْغِريــَب فَإِنَُّكــْم 

ــاَء ِفــي أَرِْض ِمْصــَر « )خــروج 23: 9(. ــْم ُغَربَ ــوَن نَْفــَس الَْغِريــِب، ألَنَُّكــْم كُْنتُ َعارِفُ
إذا  غطــاءه  أو  الفقيــر  ثــوب  إن  الفقــراء.  مــن  ربــاً  أخــذ  عليهــم  ُحــرِّم   وقــد 
أَُخــذ كرهــن ينبغــي أن يعــاد إليــه فــي وقــت الغــروب. والمتهــم فــي ســرقة كان عليــه 
أن يعــوض ضعــف مــا ســرقه. وقــد فُــرض علــى الشــعب إكــرام القضــاة والحــكام، 
وقــدم للقضــاة إنــذار بــأل يعوجــوا القضــاء بكونهــم يســاعدون فــي نجــاح قضيــة كاذبــة 
أو أن يقبلــوا رشــوة، كمــا حــرم علــى النــاس الفتــراء والســعي بالوشــاية، أمــا أعمــال 

الشــفقة فقــد فرضــت علــى الشــعب حتــى مــع األعــداء.
وعــاد الــرب يذكرهــم مــرة أخــرى بوجــوب تقديــس الســبت، وقــد عينــت لهــم 
األعيــاد الســنوية. وفــي أثنــاء هــذه األعيــاد كان علــى كل الرجــال أن يجتمعــوا أمــام 
قــد أغدقهــا  التــي  إنعاماتــه  ثمــار  تقدمــات شــكرهم وباكــورات  لــه  الــرب ويقدمــوا 
عليهــم. وقــد أبــان لهــم الغــرض مــن كل تلــك األنظمــة، فلــم يكــن الدافــع إليهــا مجــرد 
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فــرض ســلطة اســتبدادية، ولكــن الغــرض منهــا جميعهــا كان لخيــر إســرائيل، ولقــد 
ألن  مســتأهلين   )31  :22 )خــروج  ِســيَن «  ُمَقدَّ أُنَاًســا  لِــي  » َوتَُكونُــوَن  هللا:  قــال 

يعتــرف بهــم هللا القــدوس.
لتكــون  حــرص  بــكل  ويحفظهــا  الشــرائع  هــذه  يســجل  أن  موســى  علــى  وكان 
أســاس الشــريعة القوميــة، مــع الوصايــا العشــر التــي قــد وضعــت الشــرائع األخــرى 
لشــرحها، والتــي هــي شــرط إتمــام مواعيــد هللا إلســرائيل. وهــذه هــي الرســالة التــي 
قدمهــا لهــم الــرب. » َهــا أَنَــا ُمرِْســٌل َمــاَكًا أََمــاَم َوْجِهــَك لِيَْحَفظَــَك ِفــي الطَِّريــِق، 
َولِيَِجــيَء ِبــَك إِلـَـى الَْمــَكاِن الَّــِذي أَْعَدْدتـُـُه. اِْحتـَـِرْز ِمْنــُه َواْســَمْع لَِصْوتـِـِه َولَ تَتََمــرَّْد َعلَيْــِه، 
ـُه لَ يَْصَفــُح َعــْن ُذنُوِبُكــْم، ألَنَّ اْســِمي ِفيــِه. َولِكــْن إِْن َســِمْعَت لَِصْوتِــِه َوفََعلْــَت  ألَنّـَ
ـُم ِبــِه، أَُعــاِدي أَْعــَداَءَك، َوأَُضاِيــُق ُمَضاِيِقيــَك « )خــروج 23: 22-20(.  كُلَّ َمــا أَتََكلّـَ
وطوال ســني تجوال إســرائيل كان المســيح ممثا في عمود الســحاب وعمود النار 
قائــدا لهــم. وعندمــا كانــت هنالــك رمــوز تشــير إلــى مخلــص آت كان هنالــك أيضــا 
مخلــص حاضــر وهــو الــذي كان يصــدر أوامــره لموســى ليبلغهــا للشــعب، والــذي 

وضــع أمامهــم علــى أنــه المجــرى الوحيــد للبركــة.
ــْعَب ِبَجِميــعِ أَقْــَواِل الــرَّبِّ  َث الشَّ وبعــد نزولــه مــن الجبــل » َجــاَء ُموَســى َوَحــدَّ
ــْعِب ِبَصــْوٍت َواِحــٍد َوقَالـُـوا: كُلُّ األَقـْـَواِل الَِّتــي  َوَجِميــعِ األَْحــَكاِم، فَأََجــاَب َجِميــُع الشَّ
الــذي  الــرب  نَْفَعــُل « )انظــر خــروج 24(. فهــذا التعهــد مــع كام  الــرَّبُّ  ِبَهــا  ـَم  تََكلّـَ

جعلهــم تحــت التــزام الطاعــة كتبــه موســى فــي كتــاب.
وتبــع ذلــك المصادقــة علــى العهــد. فقــد بُنــي مذبــح عنــد أســفل الجبــل وأقيــم 
علــى  شــهادة  َعَشــَر «  الثَْنــْي  إِْســرَائِيَل  » ألَْســبَاِط  عمــودا  عشــر  اثنــا  جــواره  إلــى 
قبولهــم للعهــد. وأصعــد المحرقــات فتيــان بنــي إســرائيل الذيــن كانــوا قــد اختيــروا 

للقيــام بهــذه الخدمــة.
وبعدمــا رشَّ موســى دم الذبائــح علــى المذبــح » أََخــَذ كِتَــاَب الَْعْهــِد َوقَــَرأَ ِفــي 
للشــعب  وكان  وقــار،  بــكل  العهــد  شــروط  تكــررت  وهكــذا  ــْعِب «  الشَّ َمَســاِمعِ 
الحريــة الكاملــة لاختيــار بيــن المتثــال وعــدم المتثــال لتلــك الشــروط. كانــوا فــي 
البدايــة قــد وعــدوا بــأن يطيعــوا صــوت الــرب، ولكنهــم كانــوا منــذ ذلــك الحيــن قــد 
ســمعوا الشــريعة وهــي تعلــن علــى مســامعهم، وقــد فصلــت مبادئهــا أمامهــم لكــي 
يعرفــوا فحــوى مشــتمات ذلــك العهــد الــذي طلــب منهــم المتثــال لــه. ومــرة أخــرى 
لَــُه «  َونَْســَمُع  نَْفَعــُل  الــرَّبُّ  ِبــِه  ـَم  تََكلّـَ َمــا  الشــعب باإلجمــاع قائليــن: » كُلُّ  أجــاب 
ــْعِب ِبــُكلِّ َوِصيَّــٍة ِبَحَســِب  ـَم َجِميــَع الشَّ )انظــر خــروج 24( » ألَنَّ ُموَســى بَْعَدَمــا كَلّـَ

311, 312



272  |  اآلباء واألنبياء

ــاً: هــَذا ُهــَو َدُم  ــْعِب، قَائِ ــاَب نَْفَســُه َوَجِميــَع الشَّ النَّاُمــوِس، أََخــَذ َدَم... َورَشَّ الِْكتَ
ـِذي أَْوَصاكُــُم هللُا ِبــِه « )عبرانييــن 9: 19، 20(. الَْعْهــِد الّـَ

أجريــت الترتيبــات اآلن لتثبيــت األمــة المختــارة تثبيتــا كامــا تحــت ســلطان 
أَنْــَت  إِلَــى الــرَّبِّ  لــه: » اْصَعــْد  الــرب ملــكا لهــم، وســمع موســى أمــر الــرب قائــا 
بَِعيــٍد.  ِمــْن  َواْســُجُدوا  إِْســرَائِيَل،  ُشــيُوِخ  ِمــْن  َوَســبُْعوَن  َوأَِبيُهــو،  َونَــاَداُب  َوَهــاُروُن 
الــرَّبِّ « فبينمــا ســجد الشــعب فــي أســفل الجبــل  إِلَــى  َوْحــَدُه  ُموَســى  َويَْقتَــرُِب 
الســبعين  الشــيوخ  علــى  كان  لقــد  فوقــه.  صعــدوا  المختــارون  الرجــال  فهــؤلء 
أن يســاعدوا موســى فــي حكــم إســرائيل، ووضــع الــرب عليهــم روحــه، وأكرمهــم 
بــأن أراهــم لمحــة مــن قدرتــه وعظمتــه، » َوَرأَْوا إِلــَه إِْســرَائِيَل، َوتَْحــَت رِْجلَيْــِه ِشــبُْه 
لــم  إنهــم  النََّقــاَوِة «  ِفــي  ــَماِء  السَّ َوكَــَذاِت  اِف،  ــفَّ الشَّ األَْزَرِق  الَْعِقيــِق  ِمــَن  َصْنَعــٍة 
يحتملــوا  أن  ذلــك  قبــل  يمكنهــم  كان  مــا  مجــد حضــوره.  رأوا  بــل  الاهــوت  يــروا 
منظــرا كهــذا، ولكــن إظهــار قــدرة هللا مألهــم هيبــة وقادهــم إلــى التوبــة. لقــد ظلــوا 
ذاك  إلــى  أكثــر  القتــراب  أمكنهــم  حتــى  ورحمتــه  وطهارتــه  مجــده  فــي  يتأملــون 

تأماتهــم. موضــوع  كان  الــذي 
ُدِعــي موســى » َويَُشــوُع َخاِدُمــُه « لماقــاة هللا، وحيــث أنهمــا كانــا ســيقضيان 
بعــض الوقــت هنــاك فقــد َعيَّــَن ذلــك القائــد، هــارون وحــور يســاعدهما الشــيوخ 
ــَحاُب  السَّ ـى  فََغطّـَ الَْجبَــِل،  إِلَــى  ُموَســى  » فََصِعــَد  غيابــه  أثنــاء  فــي  عنــه  لينوبــوا 
ــِل ِســيَناَء « فغطــى الســحاب الجبــل مــدة ســتة  ــَل، َوَحــلَّ َمْجــُد الــرَّبِّ َعلَــى َجبَ الَْجبَ
أيــام عامــة علــى حضــور هللا الخــاص، ومــع ذلــك فلــم يكــن هنالــك إعــان لذاتــه 
أو تبليــغ إلرادتــه، وفــي خــال هــذه المــدة ظــل موســى منتظــرا دعــوة إلــى حضــرة 
العلــي، وقــد أمــره الــرب قائــا: » اْصَعــْد إِلَــيَّ إِلَــى الَْجبَــِل، وَكُــْن ُهَنــاَك « ومــع أن 
صبــر موســى وطاعتــه كانــا يجتــازان فــي امتحــان فهــو لــم يتضجــر مــن الســهر ول بــارح 
مكانــه. إن فتــرة النتظــار هــذه كانــت لــه فرصــة اســتعداد وامتحــان دقيــق لنفســه. 
حتــى خــادم هللا المحبــوب هــذا لــم يســتطع القتــراب مباشــرة إلــى الــرب واحتمــال 
مظاهــر مجــده، فلقــد كان بحاجــة إلــى ســتة أيــام ليكــرس نفســه هلل بفحصــه لقلبــه 

وبالتأمــل والصــاة قبلمــا أمكنــه التأهــب لاتصــال المباشــر بخالقــه.
الســحابة  إلــى  موســى  دعــي  ســبت  يــوم  وافــق  الــذي  الســابع  اليــوم  وفــي 
وانفتحــت الســحابة أمــام عيــون كل إســرائيل وكان منظــر مجــد الــرب كنــار آكلــة، 
ــَحاِب َوَصِعَد إِلَى الَْجبَِل. وَكَاَن ُموَســى ِفي الَْجبَِل  » َوَدَخَل ُموَســى ِفي َوَســِط السَّ
أَْربَِعيــَن نََهــاًرا َوأَْربَِعيــَن لَيْلَــًة « إن األربعيــن يومــا التــي قضاهــا موســى فــي الجبــل 
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مــع هللا لــم تشــمل ســتة أيــام الســتعداد. فــي أثنــاء الســتة األيــام كان يشــوع مــع 
موســى وكانــا كاهمــا يــأكان مــن المــن ويشــربان مــن » الجــدول الــذي كان ينبــع 
مــن الجبــل « ولكــن يشــوع لــم يدخــل فــي الســحابة مــع موســى بــل ظــل فــي الخــارج 
وكان يــأكل ويشــرب كل يــوم وهــو منتظــر عــودة موســى، ولكــن موســى ظــل صائمــا 

مــدة األربعيــن يومــا.
بنــاء  بشــأن  مــن هللا  تعليمــات  تلقــى  الجبــل  فــي  بقائــه  أثنــاء  فــي  موســى  إن 
مقــدس يتجلــى فيــه الــرب بكيفيــة خاصــة، إذ يقــول » فَيَْصَنُعــوَن لـِـي َمْقِدًســا ألَْســُكَن 
ِفــي َوَســِطِهْم « )خــروج 25: 8( هكــذا أمــر هللا. وللمــرة الثالثــة ذكــر أمــر هللا الخــاص 
بتقديــس يــوم الســبت، فلقــد أعلــن الــرب قائــا: » ُهــَو بَيِْنــي َوبَيْــَن بَِنــي إِْســرَائِيَل 
ــبَْت  ُســُكْم، فَتَْحَفظُــوَن السَّ ـِذي يَُقدِّ َعاََمــٌة إِلَــى األَبَــِد « » لِتَْعلَُمــوا أَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ الّـَ
بَيْــِن  ِمــْن  النَّْفــُس  تِلْــَك  تُْقطَــُع  َعَمــاً  ِفيــِه  َصَنــَع  َمــْن  كُلَّ  إِنَّ  لَُكــْم...  ٌس  ُمَقــدَّ ـُه  ألَنّـَ
َشــْعِبَها « )خــروج 31: 17، 13، 14(. وكان موســى قــد تلقــى أوامــر مــن الــرب بــأن 
يســرع بإقامــة خيمــة ألجــل خدمــة هللا.  والن كان يمكــن للشــعب أن يســتنتج أن 
غايتهــم مــن هــذا العمــل هــي مجــد هللا.  ولحاجتهــم القصــوى إلــى مــكان للعبــادة، 
أنــه يســمح لهــم بــأن يقومــوا بهــذا العمــل فــي يــوم الســبت، فلكــي يحــال بينهــم وبيــن 
العمــل  ذلــك  قدســية  نفــس  حتــى  أنــه  اإلنــذار  لهــم  أعطــي  الخطــأ  ذلــك  ارتــكاب 
الخــاص واضطرارهــم للقيــام بــه هلل خاصــة بأســرع مــا يمكــن — كل هــذا ينبغــي أل 

يســوقهم إلــى نقــض يــوم الراحــة المقــدس.
قــال تعالــى:  كان شــعب إســرائيل ســيكرمون منذئــذ بحضــور ملكهــم، فلقــد 
ِببَِنــي  ُهَنــاَك  » َوأَْجتَِمــُع  إِلًهــا «  لَُهــْم  َوأَكُــوُن  إِْســرَائِيَل  بَِنــي  َوَســِط  ِفــي  » َوأَْســُكُن 
الــذي  التأكيــد  ِبَمْجــِدي « )خــروج 29: 45، 43( — هــذا هــو  ُس  فَيَُقــدَّ إِْســرَائِيَل 
لموســى  أعطيــت  إلرادتــه  شــامل  وكبيــان  هللا  لســلطان  وكرمــز  لموســى.  أعطــي 
)تثنيــة  مــن الوصايــا العشــر مكتوبــة بإصبــع هللا نفســه علــى لوحــي حجــر  نســخة 
9: 10؛ خــروج 32: 15، 16( لكــي يوضعــا بــكل إكــرام وتقديــر فــي المقــدس الــذي 

بعدمــا يقــام ســيكون مركــز عبــادة األمــة.
لقد رفع هللا شــأن بني إســرائيل من أمة من العبيد إلى أن صاروا أرفع من كل 
الشــعوب، وخاصــة لملــك الملــوك. فصلهــم عــن العالــم ليســتأمنهم علــى وديعــة 
مقدســة، إذ أودع بيــن أيديهــم شــريعته، وقصــد أنــه عــن طريقهــم يحفــظ معرفــة ذاتــه 
بيــن النــاس، وهكــذا كان نــور الســماء سيشــرق علــى عالــم مكتنــف بالظــام، وكان 
ســيرتفع صــوت يدعــو النــاس مــن كل الشــعوب ألن يتركــوا عبــادة األوثــان ليعبــدوا 
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لهــم  المســلمة  الوديعــة  أمانتهــم علــى  بنــو إســرائيل علــى  فــإذا برهــن  الحــي.  هللا 
فســيصيرون قــوة فــي العالــم. وســيكون الــرب حصنهــم ويرفعهــم فــوق كل األمــم 
ســلطته  جانــب  إلــى  وســيثبتون  وحقــه،  نــوره  ســيعلن  طريقهــم  وعــن  األخــرى، 

الحكيمــة المقدســة كمثــال لســمو عبادتــه فــوق كل أشــكال العبــادة الوثنيــة.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 32 إلى 34(.

لقــد  إلســرائيل،  وتوقــف  انتظــار  وقــت  الوقــت  كان  موســى  غيــاب  فتــرة  فــي 
عــرف الشــعب أن قائدهــم صعــد فــوق الجبــل مــع يشــوع، وأنــه دخــل فــي الســحابة 
الكثيفــة الظــام التــي كان يمكــن رؤيتهــا مــن أســفل الســهل، والمســتقرة علــى قمــة 
الجبــل، والتــي كانــت تلمــع فيهــا بيــن حيــن وآخــر أنــوار بــروق حضــور هللا. كانــوا 
ينتظــرون حضــور موســى بشــوق. وألنهــم كانــوا معتاديــن وهــم فــي مصــر علــى رؤيــة 
تمثيــات تصويــر مــادي لآلهــة فقــد غــدا مــن الصعــب عليهــم أن يتكلــوا علــى كائــن 
غيــر منظــور، ولذلــك كانــوا يعتمــدون علــى موســى ليســند إيمانهــم، واآلن فهــا هــو 
قــد أُخــذ مــن بينهــم، وقــد مضــت أيــام وأســابيع ومــع ذلــك فهــو لــم يرجــع، ورغــم أنهــم 
كانــوا ينظــرون الســحابة ماثلــة أمامهــم فقــد تــراءى لكثيريــن ممــن كانــوا فــي المحلــة 

أن قائدهــم رحــل عنهــم، أو أنــه ذهــب طعمــا للنــار اآلكلــة ومــات محترقــا.
في خال فترة النتظار هذه كان لديهم متســع من الوقت للتأمل في شــريعة 
التــي ســيعلنها  التــي ســمعوها وإلعــداد قلوبهــم لقبــول اإلعانــات الجديــدة  هللا 
لهــم. لــم يكــن لديهــم وقــت كاف لمثــل هــذا العمــل، ولــو أنهــم طلبــوا إدراكا أكمــل 
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لمطاليــب هللا وكانــوا متضعــي القلــوب أمامــه لــكان ذلــك درعــا يقيهــم مــن التجربــة، 
إل أنهــم لــم يفعلــوا هــذا، فســرعان مــا صــاروا عديمــي الكتــراث عديمــي النتبــاه 
ومتمرديــن، وقــد بــدا هــذا واضحــا بيــن اللفيــف بنــوع خــاص، فلقــد نفــد صبرهــم إذ 
كانــوا يريــدون مواصلــة الســير إلــى أرض الموعــد التــي تفيــض لبنــا وعســا، ولكــن 
وعــد امتاكهــم ألرض الموعــد كان يشــترط فيــه الطاعــة، أمــا هــم فقــد نســوا هــذا 
وأغفلــوه. وكان بينهــم مــن اقترحــوا العــودة إلــى مصــر، ولكــن ســواء كان ســيرهم 
رجوعــا إلــى مصــر أو تقدمــا إلــى كنعــان فــإن جماهيــر الشــعب كانــوا قــد عقــدوا 

العــزم علــى أل ينتظــروا موســى أكثــر مــن ذلــك.
فــإذ أحســوا بعجزهــم فــي غيــاب قائدهــم عــادوا إلــى خرافاتهــم القديمــة، وكان 
» اللَِّفيــُف « هــم أول مــن أمعنــوا فــي التذمــر وإظهــار الضجــر، وكانــوا هــم القــادة 
فــي الرتــداد الــذي تبــع ذلــك. وبيــن كل المخلوقــات التــي كان المصريــون يعتبرونهــا 
رمــزا لآلهــة كان العجــل، فاقتــرح أولئــك الذيــن مارســوا عبــادة األوثــان فــي مصــر 
أن يصــوروا عجــا فصنعــوه وعبــدوه، ورغــب الشــعب فــي عمــل صــورة تمثــل هللا 
وتســير أمامهــم بــدل مــن موســى. إن هللا لــم يعــط للنــاس أي صــورة عــن نفســه، وقــد 
نهــى عــن كل تمثيــل مــادي لذلــك الغــرض. ثــم أن العجائــب العظيمــة التــي أجراهــا 
فــي مصــر وعبــر بحــر ســوف كان القصــد منهــا تثبيــت إيمانهــم فيــه كاإللــه الحقيقــي 
الوحيــد ومعيــن إســرائيل القديــر غيــر المنظــور. وقــد منحــت لهــم رغبتهــم فــي أن 
الــذي كان يرشــد  يكــون لهــم إعــان منظــور لحضــوره فــي عمــود الســحاب والنــار 
جموعهــم وفــي إعــان مجــده علــى جبــل ســيناء، ولكــن مــع وجــود ســحابة حضــوره 
ماثلــة أمــام عيونهــم ارتــدوا بقلوبهــم إلــى أوثــان مصــر ومثلــوا مجــد هللا غيــر المنظــور 

فــي صــورة ثــور )انظــر خــروج 32(.
وفــي غيــاب موســى كانــت الســلطة القضائيــة فــي يــد هــارون فاجتمــع جمهــور 
غفيــر مــن الشــعب حــول خيمتــه قائليــن لــه: » قُــِم اْصَنــْع لََنــا آلَِهــًة تَِســيُر أََماَمَنــا، 
أََصابَــُه «  َمــاَذا  نَْعلَــُم  ِمْصــَر، لَ  أَرِْض  ِمــْن  أَْصَعَدنَــا  ـِذي  الّـَ الرَُّجــَل  ألَنَّ هــَذا ُموَســى 
ثــم قالــوا إن الســحابة التــي قادتهــم إلــى ذلــك المــكان اســتقرت اآلن علــى الجبــل 
بصفــة مســتديمة، ولــن تعــود تقودهــم فــي رحاتهــم، فينبغــي أن يكــون لهــم تمثــال 
فــي مكانهــا، وإذا قــرروا العــودة إلــى مصــر كمــا اقتــرح بعضهــم فســيجدون نعمــة فــي 

عيــون المصرييــن لــو حملــوا هــذا التمثــال واعترفــوا بــه إلهــا لهــم.
مثــل هــذه األزمــة كانــت تتطلــب وجــود رجــل ثابــت الحــزم قــوي اإلرادة ذي 
مــن رضــى  التراجــع، رجــل يعتبــر كرامــة هللا أعظــم  أو  الخــوف  تعــرف  شــجاعة ل 
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الجماهيــر أو ســامة شــخصه وحتــى الحيــاة نفســها. ولكــن قائــد إســرائيل الحالــي 
لــم يكــن حائــزا علــى هــذه الصفــات. اعتــرض هــارون علــى الشــعب بــكل ضعــف 
ووجــل، ولكــن تــردده وتهيبــه فــي تلــك اللحظــة الحرجــة زادا مــن تصميــم الشــعب. 
وقــد زاد الشــغب، وســاد علــى الشــعب نــوع مــن الخبــل أو الجنــون األعمــى عديــم 
التفكيــر، كانــت هنالــك جماعــة ممــن ظلــوا علــى ولئهــم لعهــد هللا ولكــن األكثريــة 
الســاحقة مــن الشــعب اشــتركت فــي ذلــك الرتــداد. وقليلــون ممــن نبــذوا القتــراح 
بعمــل تمثــال ألنــه عبــادة وثنيــة، قــام عليهــم الباقــون وعاملوهــم بــكل خشــونة، وفــي 

وســط ذلــك الشــغب والهتيــاج قتلوهــم.
خــاف هــارون علــى ســامته، وبــدل مــن أن يقــف بــكل نبــل وشــجاعة للدفــاع 
عــن كرامــة هللا خضــع لمطاليــب الجماهيــر، وكان أول مــا عملــه هــو أنــه طلــب أن 
تُجمــع أقــراط الذهــب مــن كل الشــعب ويؤتــى بهــا إليــه، وكان يؤمــل أن كبرياءهــم 
ســتجعلهم يرفضــون تلــك التضحيــة. ولكنهــم بــكل رضــى خلعــوا عنهــم زينتهــم ومــن 
هــذه ُصنــع عجــا مســبوكا علــى مثــال آلهــة مصــر، فصــرخ الشــعب قائليــن: » هــِذِه 
آلَِهتُــَك يَــا إِْســرَائِيُل الَِّتــي أَْصَعَدتْــَك ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « وبــكل نذالــة ســمح هــارون 
بهــذه اإلهانــة للــرب، بــل لقــد فعــل أكثــر مــن هــذا فــإذ رأى مقــدار الحفــاوة التــي بهــا 
اســتقبل الشــعب ذلــك الصنــم الذهبــي، بنــى أمامــه مذبحــا وأعلــن قائــا: » َغــًدا 
ِعيــٌد لِلــرَّبِّ « وانتشــر هــذا الخبــر مــن جماعــة إلــى أخــرى بواســطة أصــوات المبوقيــن 
ــَح َســاََمٍة.  ُمــوا َذبَائِ ــُروا ِفــي الَْغــِد َوأَْصَعــُدوا ُمْحرَقَــاٍت َوقَدَّ فــي المحلــة كلهــا. » فَبَكَّ
للــرب  عيــد  لِلَِّعــِب « وبحجــة عمــل  قَاُمــوا  ثُــمَّ  ــرِْب  َوالشُّ لِــألَكِْل  ــْعُب  الشَّ َوَجلَــَس 

أســلموا أنفســهم للشــراهة والطــرب الخليــع.
ثيــاب » ُصــورَُة  فــي  الملــذات متخفيــة  أيامنــا هــذه محبــة  فــي  نــرى  مــا  أكثــر  مــا 
التَّْقَوى «! إن تلك الديانة التي تبيح للناس النغماس في إشباع رغباتهم النفسية أو 
الشهوانية هي ديانة تسر الجماهير اليوم كما في أيام إسرائيل. كما أن هنالك كثيرين 
مــن المذعنيــن أمثــال هــارون، الذيــن مــع كونهــم لهــم الســلطة فــي الكنيســة يخضعــون 

لرغبــات النــاس غيــر المكرســين، وهكــذا يشــجعونهم علــى التمــادي فــي خطيتهــم.
لــم تكــن قــد مضــت غيــر أيــام قليلــة منــذ أخــذ أولئــك العبرانيــون علــى أنفســهم 
عهــدا مقدســا أمــام هللا بــأن يطيعــوا صوتــه. لقــد وقفــوا يرتجفــون خوفــا أمــام الجبــل 
وهــم يصغــون إلــى كام هللا القائــل: » لَ يَُكــْن لـَـَك آلَِهــٌة أُْخــَرى أََماِمــي « وكان مجــد 
هللا ل يــزال مســتقرا فــوق ســيناء أمــام عيــون كل الجماعــة ولكنهــم ارتــدوا وطلبــوا 
َوأَبَْدلُــوا  َمْســبُوٍك،  لِِتْمثَــال  َوَســَجُدوا  ُحوِريــَب،  ِفــي  ِعْجــاً  » َصَنُعــوا  أخــرى  آلهــة 
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َمْجَدُهــْم ِبِمثـَـاِل ثـَـْوٍر « )مزمــور 19:106، 20(. أي جحــود أكثــر مــن هــذا كان يمكــن 
أن يظهــروه، وأيــة إهانــة أكثــر جــرأة مــن هــذه كان يمكــن أن تصــدر منهــم نحــو ذاك 

الــذي أعلــن نفســه لهــم كاآلب الرحيــم والملــك الكلــي القــدرة؟!
وإذ كان موســى فــي الجبــل أُنــذر بارتــداد الشــعب فــي المحلــة وأمــر بالعــودة 
ـِذي  ـُه قَــْد فََســَد َشــْعبَُك الّـَ إليهــم بــدون إبطــاء إذ قــال لــه هللا » اْذَهــِب انْــزِْل. ألَنّـَ
ـِذي أَْوَصيْتُُهــْم ِبــِه. َصَنُعــوا  أَْصَعْدتَــُه ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر. زَاُغــوا َســِريًعا َعــِن الطَِّريــِق الّـَ
لَُهــْم ِعْجــاً َمْســبُوكًا، َوَســَجُدوا لَــُه « لقــد كان هللا يســتطيع أن يقتــل ذلــك الرتــداد 
فــي مهــده ولكنــه ســمح لــه بــأن يســتفحل إلــى هــذا الحــد لكــي يمكنــه أن يعلـّـم الجميــع 

درســا بمعاقبتــه للخيانــة والرتــداد.
لقــد أُلغــي عهــد هللا مــع شــعبه، فأعلــن هللا لموســى قائــا: » اتْرُكِْنــي لِيَْحَمــى 
إســرائيل  شــعب  كان  لقــد  َعِظيًمــا «  َشــْعبًا  فَأَُصيِّــرََك  َوأُفِْنيَُهــْم،  َعلَيِْهــْم  َغَضِبــي 
ولســيما اللفيــف مياليــن دائمــا للتمــرد علــى الــرب والتذمــر علــى قائدهــم. وكانــوا 
يُحزنــوه بعــدم إيمانهــم وبعنادهــم، وكان أمــر قيادتهــم إلــى أرض الموعــد عمــا شــاقا 
ومتعبــا جــدا. لقــد حرمتهــم خطاياهــم رضــى هللا، وكان العــدل يتطلــب إهاكــم، 

لذلــك اقتــرح هللا أن يهلكهــم ويصيــر موســى أمــة عظيمــة.
فمــن  إســرائيل  يهلــك  أن  هللا  قصــد  ولــو  أُفِْنيَُهــْم «  » اتْرُكِْنــي...  هللا:  قــال 
أقــل الذيــن يتركــون الخطــاة  الــذي كان يســتطيع أن يتوســل ألجلهــم؟ مــا كان  ذا 
لمصيرهــم، ومــا كان أقــل الذيــن يرفضــون إبــدال التعــب والمشــقة والتضحيــة التــي 
لهــم  يضمــن  مركــزا  ســرور  بــكل  ليقبلــوا  والتذمــر  الجحــود  بغيــر  عليهــا  يكافــأون  ل 

الراحــة والكرامــة، مــا دام أن الــرب نفســه هــو الــذي يقــدم لهــم تلــك الراحــة!
الفشــل  غيــر  يكــن  لــم  للرجــاء حيــث  أســاس  إلــى وجــود  أن موســى فطــن  إل 
والغضــب، وأدرك أن كام هللا القائــل لــه: » اتْرُكِْنــي « لــم يكــن القصــد منــه منعــه 
بــل تشــجيعه علــى التشــفع دللــة علــى أنــه ل شــيء آخــر غيــر صلــوات موســى يمكــن 
شــعبه  علــى  فســيبقي  هكــذا  موســى  إليــه  توســل  لــو  وأنــه  إســرائيل،  تخلــص  أن 
َعلَــى  َغَضبُــَك  يَْحَمــى  رَبُّ  يَــا  لَِمــاَذا  َوقَــاَل:  إِلِهــِه،  الــرَّبِّ  أََمــاَم  ُموَســى  َع  » فَتََضــرَّ

َويَــٍد َشــِديَدٍة؟ «. ٍة َعِظيَمــٍة  ِبُقــوَّ ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر  ـِذي أَْخرَْجتَــُه  الّـَ َشــْعِبَك 
وقــد أشــار الــرب إلــى أنــه قــد تبــرأ مــن شــعبه، وقــد أخبــر موســى قائــا عنهــم: 
ـِذي أَْصَعْدتَــُه ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « ولكــن موســى بــكل وداعــة تنــازل عــن  » َشــْعبَُك الّـَ
 — هللا  شــعب  بــل  موســى  شــعب  يكونــوا  لــم  إنهــم  إســرائيل.  قيــادة  فــي  حقــه 
ٍة َعِظيَمــٍة َويَــٍد َشــِديَدٍة « وقــد توســل  ــُه ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِبُقــوَّ » َشــْعِبَك الَّــِذي أَْخرَْجتَ
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الِْجبَــاِل،  ِفــي  لِيَْقتُلَُهــْم  ِبُخبْــٍث  أَْخرََجُهــْم  قَائِلِيــَن:  ـوَن  الِْمْصِريُـّ ـُم  يَتََكلّـَ )لَِمــاَذا  قائــا: 
األَرِْض؟ «. َوْجــِه  َعــْن  َويُْفِنيَُهــْم 

وفــي خــال األشــهر القليلــة منــذ تــرك إســرائيل مصــر انتشــرت أخبــار نجاتهــم 
العظيمــة ووصلــت إلــى أســماع كل األمــم المجــاورة، ولقــد جثــم الخــوف والتوجــس 
علــى صــدور الوثنييــن، وكان الجميــع يراقبــون ليــروا مــا الــذي ســيفعله إلــه إســرائيل 
عي  وســيدَّ هللا،  ويهــان  ســينتصرون  فأعداؤهــم  اآلن  أهلكــوا  أنهــم  فلــو  لشــعبه، 
المصريــون أن اتهاماتهــم كانــت صحيحــة — فبــدل مــن أن يقــود الــرب شــعبه إلــى 
البريــة ليقدمــوا ذبائحهــم وضحاياهــم جعلهــم يصيــرون هــم الضحايــا. إنهــم مــا كانــوا 
ليُدخلــوا فــي حســابهم خطايــا إســرائيل. إن إهــاك الشــعب الــذي أكرمــه هللا علــى 
مــأل مــن العالــم يجلــب علــى اســمه العــار. مــا أعظــم مســؤولية أولئــك الذيــن أكرمهــم 
هللا إكرامــا عظيمــا فــي أن يجعلــوا اســمه تســبيحة فــي األرض! وبــأي حــرص يجــب 
عليهــم أن يتحفظــوا مــن ارتــكاب الخطيــة ومــن أن يســتمطروا علــى أنفســهم دينونــة 

هللا، األمــر الــذي يجعــل األشــرار يعيــرون اســمه!
وإذ كان موســى يشــفع فــي إســرائيل فارقــه جبنــه فــي غمــرة اهتمامــه الشــديد 
ومحبتــه ألولئــك الذيــن مــن أجلهــم اســتخدمه هللا فــي صنــع تلــك العظائــم، وقــد 
الــذات.  إنــكار  الدالــة علــى  تلــك الصــاة  إلــى توســاته واســتجاب  الــرب  أصغــى 
لقــد امتحــن هللا عبــده، امتحــن أمانتــه ومحبتــه لتلــك الجماعــة الخاطئــة الجاحــدة، 
لــم  بإســرائيل  اهتمامــه  إن  المتحــان.  أمــام  وشــجاعة  نبــل  بــكل  موســى  وصمــد 
يكــن ناشــئا عــن أي غــرض نفســاني. وكان نجــاح شــعب هللا المختــار أغلــى، فــي 
اعتبــاره، مــن كل كرامــة ذاتيــة، وأغلــى مــن امتيــاز صيرورتــه أبــا ألمــة عظيمــة. وقــد 
ُســر هللا بأمانتــه وبســاطة قلبــه واســتقامته فأســند إليــه، كــراع أميــن، تلــك المأموريــة 

العظيمــة، مأموريــة قيــادة الشــعب إلــى أرض الموعــد.
ــَهاَدِة « بيــد موســى ســمعا  فلمــا نــزل موســى ويشــوع مــن الجبــل و» لَْوَحــا الشَّ
أصوات هتاف وصراخ من ذلك الجمع المهتاج إذ كانوا في حالة ضجيج وحشي. 
أمــا يشــوع الرجــل المحــارب فــأول مــا خطــر لــه هــو أن عــدوا يهاجــم الجماعــة فقــال: 
» َصــْوُت ِقتـَـال ِفــي الَْمَحلَّــِة « ولكــن حكــم موســى بالنســبة إلــى ذلــك الضطــراب كان 
أقــرب إلــى الصــواب. لــم يكــن الصــوت صــوت قتــال بــل مــرح وعربــدة، فقــال: » لَيْــَس 

َصــْوَت ِصيَــاحِ النُّْصــرَِة َولَ َصــْوَت ِصيَــاحِ الَْكْســرَِة، بـَـْل َصــْوَت ِغَنــاٍء أَنـَـا َســاِمٌع «.
فلمــا اقتربــا مــن المحلــة شــاهدا الشــعب يهتفــون ويرقصــون حــول صنمهــم. 
لقــد كان المنظــر منظــر عربــدة وثنيــة، علــى مثــال مــا كان يشــاهد فــي األعيــاد الوثنيــة 
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فــي مصــر، ولكــن مــا كان أبعــد الفــرق بيــن هــذه الجلبــة والعبــادة المقدســة الوقــورة 
هلل! فاغتــم موســى جــدا. إنــه قــادم تــوا مــن محضــر مجــد هللا، ومــع أن الــرب كان 
قــد أخبــره بمــا يحــدث فــي المحلــة فإنــه لــم يكــن مســتعدا لذلــك العــرض المقيــت 
مــن جريمتهــم  ونفــوره  يظهــر كراهيتــه  ولكــي  إســرائيل، فحمــي غضبــه.  لنحطــاط 
طــرح لوحــي الحجــر وكســرهما علــى مــرأى مــن كل الشــعب، وكان يعنــي بذلــك أنــه 

مــا دامــوا قــد كســروا عهدهــم مــع هللا فــاهلل قــد كســر عهــده معهــم.
وإذ دخــل موســى المحلــة مــر فــي وســط تلــك الجمــوع المعربــدة، وإذ أمســك 
بالصنــم ألقــى بــه فــي النــار ثــم طحنــه حتــى صــار ناعمــا وذراه علــى وجــه مياه الجدول 
الجــاري مــن الجبــل وســقى الشــعب. وبهــذا تبرهــن لهــم بطــل وتفاهــة اإللــه الــذي 

كانــوا يتعبــدون لــه.
واســتدعى ذلــك القائــد العظيــم أخــاه المذنــب، وبــكل عبوســة ســأله قائــا: 
فحــاول  َعِظيَمــًة؟ «  َخِطيَّــًة  َعلَيْــِه  َجلَبْــَت  ـى  َحتّـَ ــْعُب  الشَّ هــَذا  ِبــَك  َصَنــَع  » َمــاَذا 
بــأن أخبــره عــن صخــب الشــعب،  هــارون أن يحمــي نفســه ويدافــع عــن مســلكه 
وبأنــه لــو لــم يذعــن لرغباتهــم لــكان قــد قتــل، قائــا: » لَ يَْحــَم َغَضــُب َســيِِّدي. أَنـْـَت 
ـُه ِفــي َشــّر. فََقالُــوا لِــَي: اْصَنــْع لََنــا آلَِهــًة تَِســيُر أََماَمَنــا، ألَنَّ هــَذا  ــْعَب أَنّـَ تَْعــرُِف الشَّ
ــُت لَُهــْم:  ــُه. فَُقلْ ــُم َمــاَذا أََصابَ ــا ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر، لَ نَْعلَ ــِذي أَْصَعَدنَ ُموَســى الرَُّجــَل الَّ
َمــْن لـَـُه َذَهــٌب فَلْيَْنِزْعــُه َويُْعِطِنــي. فَطَرَْحتـُـُه ِفــي النَّــاِر فََخــَرَج هــَذا الِْعْجــُل « لقــد أراد 
أن يُقنــع موســى بــأن معجــزة قــد حدثــت — أن الذهــب الــذي قــد ألقــي بــه فــي النــار 
اســتحال إلــى عجــل بقــوة خارقــة للطبيعــة. ولكــن أعــذار هــارون ومراوغاتــه لــم تكــن 

تجــدي فتيــا، ولذلــك عومــل، بالعــدل علــى أنــه المذنــب األكبــر.
مــا  مــن كل  أكثــر  بــركات وكرامــات  قــد حصــل علــى  كــون هــارون  إن حقيقــة 
وَس  حصــل عليــه الشــعب زادت مــن هــول خطيتــه وشــناعتها. إن هــارون » قُــدُّ
الــرَّبِّ « )مزمــور 16:106( هــو الــذي صنــع الصنــم وأعلــن عــن عيــده، إنــه هــو الــذي 
ـُه ُهــَو  كان قــد تعيــن ليكــون كليمــا لموســى، وشــهد هللا عنــه قائــا: » أَنَــا أَْعلَــُم أَنّـَ
يَتََكلَّــُم « )يحســن الــكام( — )خــروج 4: 14(. وهــو الــذي أخفــق فــي إيقــاف أولئــك 
الوثنييــن عنــد حدهــم وفــي منعهــم عــن إجــراء قصدهــم الــذي بــه تحــدوا الســماء. 
فــذاك الــذي عمــل هللا بواســطته فــي إيقــاع أحــكام هللا وضرباتــه علــى المصرييــن 
وألهتهــم، ســمع قــول الشــعب، دون أن يتأثــر، معلنيــن أمــام التمثــال المســبوك: 
» هــِذِه آلَِهتُــَك يَــا إِْســرَائِيُل الَِّتــي أَْصَعَدتْــَك ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « إنــه هــو الــذي كان 
مــع موســى علــى الجبــل ورأى مجــد الــرب، ورأى أنــه فــي ظهــور ذلــك المجــد لــم 
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يكــن هنــاك مــا يمكــن أن تؤخــذ لــه صــورة، وهــو نفســه الــذي حــول ذلــك المجــد إلــى 
تمثــال ثــور. ذاك الــذي أســند هللا إليــه أمــر حكــم الشــعب فــي غيــاب موســى هــو 
ا لِيُِبيــَدُه « )تثنيــة  الــذي أقــر عصيــان الشــعب » َوَعلَــى َهــاُروَن َغِضــَب الــرَّبُّ ِجــدًّ
9: 20( ولكــن إجابــة لشــفاعة موســى الحــارة أبقــي علــى حيــاة هــارون. وفــي توبتــه 

وتــذهلل بســبب هــذه الخطيــة العظيمــة عــاد هللا للرضــى عنــه.
لــو كان لهــارون مــن الشــجاعة مــا يجعلــه يثبــت إلــى جانــب الحــق دون التفــات 
إلــى العواقــب ألمكنــه أن يوقــف ذلــك الرتــداد عنــد حــده، ولــو أنــه بــدون تــردد ثبــت 
على ولئه هلل، ولو أنه ذكَّر الشعب بمخاطر سيناء وذكَّرهم بالعهد المقدس الذي 
عاهــدوا بــه هللا أن يكونــوا مطيعيــن لشــريعته ألمكــن إيقــاف ذلــك الشــر عنــد حــده، 
ولكــن إذعانــه لرغبــات الشــعب وعــدم تــردده فــي تنفيــذ خططهــم وهــو هــادئ النفــس 

شــجعهم علــى اإلمعــان فــي خطيتهــم والتمــادي فيهــا أكثــر ممــا فكــروا مــن قبــل.
توبيخاتــه  فــإن  المحلــة،  إلــى  بعــد عودتــه  العصــاة  أولئــك  فلمــا جابــه موســى 
كانــت  المقدســين  الشــريعة  لوحــي  كســر  فــي  أظهــره  الــذي  والغضــب  الصارمــة 
فــي نظــر الشــعب علــى نقيــض مــا فعلــه أخــوه هــارون فــي كامــه الحلــو وتصرفاتــه 
الوقــورة، ولذلــك مالــوا إلــى جانــب هــارون. ولكــي يبــرر هــارون نفســه عــاد بالائمــة 
الخضــوع  فــي  أبــداه  الــذي  الضعــف  عــن  مســؤولين  اعتبرهــم  إذ  الشــعب  علــى 
لمطالبهــم، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فقــد كانــوا معجبيــن بلطفــه وصبــره. غيــر أن هللا 
ل ينظــر كمــا ينظــر اإلنســان، فــإن روح الخنــوع والستســام التــي ظهــرت فــي هــارون 
حيــن رغــب فــي إرضــاء الشــعب قــد أعمــت عينيــه عــن هــول الجريمــة التــي أقرهــا. 
إن الطريــق الــذي ســلكه فــي كونــه ألقــى بنفــوذه إلــى جانــب الخطيــة فــي إســرائيل 
كان مــن نتائجــه أن مــات آلف مــن الشــعب وكــم كان الَفــرق شاســعا فــي هــذا األمــر 
بيــن هــارون وموســى الــذي إذ كان ينفــذ قضــاء هللا بــكل أمانــة برهــن علــى أن خيــر 

إســرائيل أغلــى فــي نظــره مــن النجــاح أو الكرامــة أو الحيــاة نفســها.
ليــس بيــن كل الخطايــا التــي يعاقــب عليهــا هللا خطيــة أفظــع فــي نظــره مــن 
خدامــه  يبرهــن  أن  يريــد  هللا  إن  الشــر.  فعــل  علــى  اآلخريــن  تُشــجع  التــي  تلــك 
علــى ولئهــم لــه حيــث أنهــم يوبخــون العصيــان بــكل أمانــة مهمــا يكــن ذلــك العمــل 
مؤلمــا، فالذيــن عهــدت إليهــم الســماء برســالة يؤدونهــا ينبغــي أل يكونــوا ضعفــاء 
يتهربــوا  أن  أنفســهم، ول  تعظيــم  إلــى  يهدفــوا  أل  انتهازييــن. عليهــم  أو مذعنيــن 
الــرب عمــل  يتممــوا  أن  بــل  لديهــم  فيهــا  المرغــوب  غيــر  بالواجبــات  القيــام   مــن 

 بــولء ل أثــر فيــه للتــردد.
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ومــع أن هللا قــد أجــاب صــاة موســى فــي الحيلولــة بيــن بنــي إســرائيل والهــاك 
فــإن ذلــك الرتــداد العلنــي كان ل بــد لــه مــن قصــاص علنــي. إن العصيــان الــذي 
ســمح هــارون للشــعب بالوقــوع فيــه، إن لــم يســحق بســرعة ســيُحدث شــغبا وجــرأة 
ر منه، إذا فليُحق ذلك الشــر بمنتهى  لعمل الشــر ويوقع األمة كلها في هاك ل مفَّ
القســوة الرهيبــة، فــإذ وقــف موســى فــي بــاب المحلــة قــال للشــعب: » َمــْن لِلــرَّبِّ 
فَإِلَــيَّ « فالذيــن لــم يشــتركوا فــي ذلــك الرتــداد كان يجــب أن يتخــذوا موقفهــم عــن 
يميــن موســى، والذيــن أذنبــوا وتابــوا يقفــون عــن يســاره، فأطاعــوا األمــر. ووجــد أن 
ســبط لوي لــم يشــترك أحــد أفــراده فــي تلــك العبــادة الوثنيــة. ومــن بيــن األســباط 
األخــرى وجــد عــدد كبيــر جــدا مــن الذيــن مــع كونهــم أخطــأوا قــد أعلنــوا توبتهــم، إل 
أن جمعــا غفيــرا آخــر ومعظمهــم مــن اللفيــف الذيــن أوعــزوا بصنــع العجــل بــكل عنــاد 
أصــروا علــى التمــرد والعصيــان. فباســم » الــرَّّب إِلــه إِْســرَائِيَل « أمــر موســى مــن كانــوا 
عــن يمينــه الذيــن حفظــوا أنفســهم مــن عبــادة األوثــان أن يتقلــدوا ســيوفهم ويقتلــوا 
ــْعِب ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم نَْحــُو ثثَاَثَــِة آلَِف  كل مــن أصــروا علــى التمــرد » َوَوقَــَع ِمــَن الشَّ
رَُجــل «، فبــدون اعتبــار للمركــز أو الجنــس أو الصداقــة قُِطــع أولئــك الزعمــاء الثائــرون 

األشــرار مــن أرض األحيــاء، أمــا الذيــن تابــوا أو تذللــوا فقــد أبقــي علــى حياتهــم.
كان الذين باشــروا ذلك العمل المرعب يعملون بســلطان هللا إذ كانوا يُنفذون 
حكــم ملــك الســماء. فليحتــرس النــاس لئــا وهــم فــي عماهــم البشــري يحكمــون 
علــى بنــي جنســهم ويدينونهــم، ولكــن حيــن يأمرهــم هللا بــأن ينفــذوا حكمــه علــى اإلثــم 
فينبغــي أن يطيعــوه. إن أولئــك الذيــن قامــوا بهــذا العمــل المؤلــم أعلنــوا بهــذه الكيفيــة 
كراهيتهــم للعصيــان وعبــادة األوثــان، وكرســوا أنفســهم تكريســا أكمــل لخدمــة اإللــه 

الحقيقــي، فأكــرم الــرب أمانتهــم بــأن ميــز ســبط لوي علــى باقــي األســباط.
لقــد ارتكــب بنــو إســرائيل خيانــة ضــد ذلــك الملــك الــذي كان قــد أغــدق عليهــم 
بــأن يطيعــوه، فلكــي يصــان  بركاتــه، والــذي كانــوا قــد تعهــدوا مــن تلقــاء أنفســهم 
حكــم هللا وســلطانه كان ل بــد أن يعامــل الخونــة بالعــدل، ومــع ذلــك فحتــى فــي 
هــذا الوقــت ظهــرت رحمــة هللا، فبينمــا حفظــت كرامــة شــريعته ُمنحــت لهــم حريــة 
الختيــار وقُدمــت للجميــع فرصــة للتوبــة، ولــم يقطــع مــن أرض األحيــاء غيــر الذيــن 

أصــروا علــى العصيــان.
كان مــن الضــروري جــدا أن تعاقــب هــذه الخطيــة لتــرى األمــم المجــاورة ســخط 
هللا علــى عبــادة األوثــان. وبتنفيــذ العدالــة فــي المذنبيــن كان ينبغــي لموســى الــذي 
كان آلــة فــي يــد هللا، أن يكتــب فــي الســفر احتجاجــا علنيــا حازمــا ضــد خطيتهــم. 
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وحيــن يديــن اإلســرائيليون فيمــا بعــد وثنيــة القبائــل المجــاورة فــإن أعــداء إســرائيل 
ســيلصقون بهــم التهمــة قائليــن إن هــذا الشــعب الــذي اعتــرف أن الــرب هــو إلهــه 
قــد صنعــوا عجــا وعبــدوه فــي حوريــب. وحينئــذ فمــع أنهــم ســيلتزمون بــأن يعترفــوا 
بذلــك الحــق المخجــل فــإن بنــي إســرائيل سيشــيرون إلــى المصيــر الرهيــب الــذي 
صــار إليــه العصــاة برهانــا علــى أن خطيتهــم لــم يقرهــا هللا ول غــضَّ الطــرف عنهــا.

وقــد تطلبــت المحبــة كمــا تطلــب العــدل تمامــا تنفيــذ حكــم العدالــة علــى هــذه 
الخطيــة. إن هللا هــو حــارس شــعبه كمــا أنــه ملكهــم. وهــو يســتأصل كل مــن يصــرون 
علــى العصيــان حتــى ل يســقطوا اآلخريــن معهــم إلــى الهــاك. إن هللا بإبقائــه علــى 
حيــاة قاييــن برهــن للكــون كلــه علــى النتيجــة التــي كان يمكــن أن يصيــر إليهــا العالــم 
لــو بقيــت الخطيــة بــدون قصــاص. إن التأثيــر الــذي أحدثتــه حيــاة قاييــن وتعاليمــه 
فــي نســله مــن بعــده أدى إلــى حالــة مــن الفســاد اســتوجبت هــاك العالــم كلــه 
النــاس الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان يشــهد علــى أن طــول  بالطوفــان، وإن تاريــخ 
العمــر ليــس بركــة للخاطــئ وأن صبــر هللا الطويــل لــم يردعهــم عــن شــرورهم، فعلــى 

قــدر مــا طالــت حيــاة النــاس زاد فســادهم.
وهــذا هــو نفــس مــا يصــدق علــى الرتــداد فــي ســيناء، فلــو لــم يقــع قصــاص 
إلــى  يصيــر  العالــم  ولــكان  النتيجــة،  تلــك  نفــس  لنتجــت  المتعديــن  علــى  ســريع 
حالــة مــن الفســاد شــبيهة بحالتــه فــي أيــام نــوح، ولــو أبقــي علــى هــؤلء العصــاة 
إن  قاييــن.  أبقــي علــى حيــاة  أكثــر ممــا حــدث حيــن  ذلــك شــرور كثيــرة  لتبعــت 
رحمــة هللا قــد ســمحت بهــاك األلــوف لكــي تمنــع لــزوم إيقــاع حكــم الدينونــة علــى 
الماييــن. فلكــي يخلــص األكثريــة كان ل بــد مــن معاقبــة األقليــة. زد علــى ذلــك 
أن الشــعب، إذ كانــوا قــد طرحــوا عنهــم الــولء هلل، أســقطوا حقهــم فــي حمايتــه 
لهــم. فــإذ يُحرمــون مــن تلــك الحمايــة فاألمــة كلهــا ســتتعرض لعــداء أعدائهــا، ولــو 
لــم يقــض علــى الشــر فــورا لــكان الشــعب قــد ســقطوا بأيــدي أعدائهــم العديديــن 
األشــداء. كان مــن الــازم ألجــل خيــر إســرائيل ولكــي تتعلــم كل األجيــال القادمــة 
عظيمــة  رحمــة  كانــت  وقــد  الفــور،  علــى  الجريمــة  تعاقــب  أن  نافعــا،  درســا 
علــى  أبقــي  لــو  إذ  الشــريرة.  فيطرقهــم  الســير  عــن  يوقفــوا  أن  أنفســهم  للخطــاة 
مــن  بــد  ل  كان  علــى هللا  التمــرد  إلــى  ســاقتهم  التــي  الــروح  نفــس  فــإن  حياتهــم 
أن تظهــر فــي الكراهيــة والحــروب بينهــم، وأخيــرا يهلــك بعضهــم بعضــا. فألجــل 
الجريمــة تلــك  عوقبــت  أنفســهم  للعصــاة  وحتــى  وإلســرائيل  للعالــم  هللا   محبــة 

 بقســوة وســرعة مخيفة.
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وإذ اكتشــف الشــعب هــول جريمتهــم ســاد الرعــب كل المحلــة، فقــد خافــوا 
لئــا يهلــك الــرب كل المذنبيــن. وإذ رثــى موســى لهــم فــي كربهــم وعدهــم بالذهــاب 

مــرة أخــرى ليتضــرع إلــى هللا ألجلهــم.
ـي  قــال لهــم: » أَنْتُــْم قَــْد أَْخطَأْتُــْم َخِطيَّــًة َعِظيَمــًة، فَأَْصَعــُد اآلَن إِلَــى الــرَّبِّ لََعلِـّ
هــَذا  أَْخطَــأَ  قَــْد  » آِه،  قــال:  هللا  أمــام  اعترافــه  وفــي  فذهــب،  َخِطيَّتَُكــْم «  ــُر  أُكَفِّ
َغَفــرَْت  إِْن  َواآلَن  َذَهــٍب.  ِمــْن  آلَِهــًة  ألَنُْفِســِهْم  َوَصَنُعــوا  َعِظيَمــًة  َخِطيَّــًة  ــْعُب  الشَّ
ــأَ  ــَت « فجــاءه الجــواب: » َمــْن أَْخطَ ــِذي كَتَبْ َخِطيَّتَُهــْم، َوإِلَّ فَاْمُحِنــي ِمــْن كِتَاِبــَك الَّ
إِلَــى َحيْــُث كَلَّْمتُــَك. ُهــَوَذا  ــْعَب  ِمــْن كِتَاِبــي. َواآلَن اْذَهــِب اْهــِد الشَّ إِلَــيَّ أَْمُحــوُه 

ِفيِهــْم َخِطيَّتَُهــْم «. أَفْتَِقــُد  افِْتَقــاِدي  يَــْوِم  ِفــي  َولِكــْن  أََماَمــَك.  يَِســيُر  َماَكِــي 
فــي صــاة موســى تتجــه أفكارنــا إلــى أســفار الســماء المســجل فيهــا بــكل دقــة 
أســماء النــاس وأعمالهــم، صالحــة كانــت أم شــريرة. وســفر الحيــاة يشــمل أســماء 
كل مــن انخرطــوا فــي خدمــة هللا، فــإذا ارتــد بعضهــم عنــه وفــي عنادهــم أصــروا علــى 
الســير فــي طريــق الخطيــة وتقســت قلوبهــم أخيــرا ضــد تأثيــر روحــه القــدوس ففــي 
يــوم الدينونــة ســتمحى أســماؤهم مــن ســفر الحيــاة ويحكــم عليهــم بالهــاك. وقــد 
تحقــق موســى هــول مصيــر الخطــاة، ومــع ذلــك فــإذا كان ل بــد مــن أن يرفــض الــرب 
إســرائيل فقــد رغــب هــو أن يمحــى اســمه مــن ضمــن أســمائهم. إنــه لــم يكــن يحتمــل 
أن يــرى قصــاص هللا يحــل بأولئــك الذيــن أظهــر الــرب رحمــة عظيمــة فــي خاصهــم. 
إن تشــفع موســى فــي إســرائيل يرمــز إلــى وســاطة المســيح ألجــل الخطــاة، ولكــن 
الــرب لــم يســمح لموســى أن يحمــل خطيــة العصــاة كمــا حمــل المســيح، بــل قــال لــه: 

» َمــْن أَْخطَــأَ إِلَــيَّ أَْمُحــوُه ِمــْن كِتَاِبــي «.
بحــد  آلف  ثاثــة  ســقط  لقــد  قتاهــم.  الشــعب  دفــن  عميــق  حــزن  وفــي 
الســيف. وبعــد ذلــك بقليــل تفشــى الوبــأ فــي المحلــة واآلن جاءتهــم رســالة تقــول 
لَ  » إِنِـّـي  قائــا:  الــرب  أعلــن  إذ  رحاتهــم  فــي  معهــم  يســير  يعــود  لــن  الــرب  إن 
ـَك َشــْعٌب ُصلْــُب الرَّقَبَــة، لِئَــاَّ أُفِْنيَــَك ِفــي الطَِّريــِق « ثــم  أَْصَعــُد ِفــي َوَســِطَك ألَنّـَ
أمرهــم قائــا: » َولِكــِن اآلَن اْخلَــْع ِزيَنتَــَك َعْنــَك فَأَْعلَــَم َمــاَذا أَْصَنــُع ِبــَك « )انظــر 
خــروج 33( وقــد شــمل المحلــة كلهــا النــوح والبــكاء، ففــي انســحاق وتذلــل » نـَـَزَع 

َجبَــِل ُحوِريــَب «. ِمــْن  ِزيَنتَُهــْم  إِْســرَائِيَل  بَُنــو 
العبــادة  فيهــا  تقــام  كانــت  التــي  الخيمــة  نقلــت  إلهيــة  تعليمــات  وبموجــب 
مؤقتــا » بَِعيــًدا َعــِن الَْمَحلَّــِة « وكان هــذا برهانــا جديــدا علــى أن هللا قــد انســحب 
الشــعب،  ذلــك  لمثــل  ليــس  ولكــن  لموســى  نفســه  ســيعلن  إن هللا  بينهــم.  مــن 
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وبــدا  جــدا،  وآلمهــم  ذلــك  فأحزنهــم  ومرارتــه  التوبيــخ  بذلــك  الشــعب  وأحــس 
لتلــك الجماعــة المعذبــة الضميــر أن هــذا نذيــر بكارثــة أعظــم. ألــم يفصــل الــرب 
موســى بعيــدا عــن المحلــة لكــي يهلكهــم هــاكا ماحقــا؟ إل أنهــم لــم يُتركــوا بــدون 
رجــاء. نعــم إن الخيمــة نصبــت بعيــدا عــن المحلــة إل إن موســى دعاهــا » َخيَْمــَة 
الْجِتَمــاِع « فــكل مــن تابــوا حقــا ورغبــوا فــي الرجــوع إلــى الــرب ُســِمح لهــم بالتوجــه 
إلــى  عودتهــم  فبعــد  الــرب،  رحمــة  وطلــب  بخطاياهــم  لاعتــراف  الخيمــة  إلــى 
الشــعب  جعــل  معذبــة  وبقلــوب  الجتمــاع،  خيمــة  إلــى  موســى  دخــل  خيامهــم 
يرقبــون ظهــور عامــة علــى أن تشــفعات موســى فيهــم قــد قبلــت، فلــو نــزل هللا 
لمقابلتــه لــكان لهــم أمــاً أنهــم لــن يهلكــوا كليــة، فلمــا نــزل عمــود الســحاب ووقــف 
عنــد بــاب الخيمــة بكــى الشــعب مــن فــرط الســرور، وقــام كل الشــعب وســجدوا 

كل واحــد فــي بــاب خيمتــه.
عــرف موســى جيــدا مقــدار زيغــان وضــال وعمــى أولئــك الذيــن كانــوا تحــت 
رعايتــه، كمــا عــرف الصعــاب التــي كان عليــه أن يحاربهــا ويقــوى عليهــا، ولكنــه كان 
قــد تعلــم أنــه لكــي يضبــط الشــعب وجــب عليــه أن يطلــب العــون مــن هللا، فتوســل 
إليــه فــي طلــب إعــان أوضــح إلرادتــه تعالــى ويقيــن أكمــل بحضــوره، فقــال: » أَنـْـَت 
ــْعَب، َوأَنْــَت لَــْم تَُعرِّفِْنــي َمــْن تُرِْســُل َمِعــي. َوأَنْــَت قَــْد  قَائِــٌل لِــي: أَْصِعــْد هــَذا الشَّ
قَــْد  كُْنــُت  إِْن  فَــاآلَن   . َعيَْنــيَّ ِفــي  نِْعَمــًة  أَيًْضــا  َوَوَجــْدَت  ِباْســِمَك،  َعرَفْتُــَك  قُلْــَت: 
ـى أَْعرِفَــَك لَِكــْي أَِجــَد نِْعَمــًة ِفــي  َوَجــْدُت نِْعَمــًة ِفــي َعيَْنيْــَك فََعلِّْمِنــي طَِريَقــَك َحتّـَ

ــَة َشــْعبَُك «. َعيَْنيْــَك. َوانْظُــْر أَنَّ هــِذِه األُمَّ
فجــاءه الجــواب يقــول: » َوْجِهــي يَِســيُر فَأُِريُحــَك « إل أن موســى لــم يقنــع بهــذا. 
لقــد طغــى علــى نفســه شــعور بالنتائــج المخيفــة التــي تقــع لــو تــرك الــرب إســرائيل 
مصالــح  عــن  مصالحــه  تنفصــل  أن  يحتمــل  يكــن  لــم  قلوبهــم.  وقســاوة  لعنادهــم 
إخوتــه، فصلــى إلــى الــرب حتــى يعــود للرضــا عــن شــعبه، وأن تظــل عامــة حضــوره 
مرشــدة لهــم فــي رحاتهــم، فقــال: » إِْن لَــْم يَِســْر َوْجُهــَك فَــاَ تُْصِعْدنَــا ِمــْن هُهَنــا، 
ِبَمِســيرَِك  أَلَيْــَس  َوَشــْعبَُك؟  أَنَــا  َعيَْنيْــَك  ِفــي  نِْعَمــًة  َوَجــْدُت  أَنِـّـي  يُْعلَــُم  ِبَمــاَذا  ـُه  فَِإنّـَ

ــُعوِب الَِّذيــَن َعلَــى َوْجــِه األَرِْض «. َمَعَنــا؟ فََنْمتَــاَز أَنَــا َوَشــْعبَُك َعــْن َجِميــعِ الشُّ
ـَك  أَفَْعلُــُه، ألَنّـَ َعْنــُه  تََكلَّْمــَت  ـِذي  الّـَ أَيًْضــا  األَْمــُر  لُِموَســى: »هــَذا  الــرَّبُّ  » فََقــاَل 
النبــي عــن  يكــف  ِباْســِمَك « ومــع ذلــك فلــم  َوَعرَفْتُــَك   ، َعيَْنــيَّ ِفــي  نِْعَمــًة  َوَجــْدَت 
توساته. لقد أجيب إلى كل طلباته ولكنه كان يتعطش إلى أدلة أعظم على رضى 
هللا، وهــا هــو اآلن يطلــب أمــرا لــم يســبق لبشــر أن طلبــه إذ قــال: » أَرِنِــي َمْجــَدَك «.
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ولــم يوبخــه هللا علــى طلبــه هــذا كأنــه دليــل علــى الكبريــاء أو الغطرســة، بــل أجابــه 
اَمَك « إن مجد هللا المكشوف ل يمكن  جوابا كريما إذ قال: » أُِجيُز كُلَّ ُجوَدتِي قُدَّ
إلنســان فــي هــذا الجســد القابــل للفنــاء أن يــراه ويعيــش، ولكــن هللا أكــد لموســى أنــه 
ســيريه مــن مجــده اإللهــي علــى قــدر احتمالــه. فدعــي للصعــود إلــى قمــة الجبــل مــرة 
أخــرى، وإذ بتلــك اليــد التــي أبدعــت العالــم، تلــك اليــد التــي تزحــزح الجبــال ول تعلــم 
)أيــوب 9: 5( أمســكت بهــذا المخلــوق المجبــول مــن التــراب، هــذا الرجــل العظيــم 

اإليمــان ووضعتــه فــي شــق فــي الصخــرة حيــث َمــّر مجــد هللا وجــوده أمامــه.
فهــذا الختبــار — وفــوق كل شــيء آخــر وعــد هللا لــه بــأن وجهــه ســيازمه — 
كان تأكيــدا لموســى بالنجــاح فــي العمــل الــذي أمامــه، واعتبــر هــذا أثمــن بكثيــر 
مــن كل حكمــة مصــر وعلومهــا، ومــن كل مــا بلغــه كرجــل دولــة أو كقائــد حربــي. ل 
يمكــن أن أيــة قــوة أرضيــة أو حنكــة عالميــة أو علــم مــادي تنفــع بديــا عــن حضــور 

هللا المســتمر مــع اإلنســان.
بالنســبة للخاطــئ، فــإن الوقــوع بيــن يــدي هللا الحــي، أمــا موســى فقــد وقــف 
وحــده فــي حضــرة هللا الســرمدي ولــم يخــف ألن روحــه كانــت فــي حالــة انســجام مــع 
خالقــه. يقــول المرنــم: » إِْن َراَعيْــُت إِثًْمــا ِفــي قَلِْبــي لَ يَْســتَِمُع لِــَي الــرَّبُّ « )مزمــور 

18:66( ولكــن: » ِســرُّ الــرَّبِّ لَِخائِِفيــِه، َوَعْهــُدُه لِتَْعلِيِمِهــْم « )مزمــور 25: 14(.
وقــد أعلــن هللا نفســه قائــا: » الــرَّبُّ إِلــٌه رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر 
اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء. َحاِفــُظ اإلِْحَســاِن إِلَــى أُلُــوٍف. َغاِفــُر اإلِثْــِم َوالَْمْعِصيَــِة َوالَْخِطيَّــِة. 

ــُه لَــْن يُبْــِرئَ إِبْــرَاًء « )انظــر خــروج 34(. َولِكنَّ
» فَأَْســَرَع ُموَســى َوَخــرَّ إِلَــى األَرِْض َوَســَجَد « ثــم عــاد يتوســل إلــى الــرب لعلــه 
يغفــر إثــم شــعبه ويتخذهــم ميراثــا، فأجيــب إلــى طلبــه، ووعــد الــرب فــي رحمتــه أن 
يعــود ليشــمل برضــاه بنــي إســرائيل، وألجلهــم يفعــل عجائــب لــم تخلــق » ِفــي كُلِّ 

األَرِْض َوِفــي َجِميــعِ األَُمــِم «.
ظــل موســى فــي الجبــل أربعيــن نهــارا وأربعيــن ليلــة. وفــي هــذه المــرة كمــا فــي 
المــرة األولــى كان الــرب يعولــه بطريقــة عجائبيــة. لــم يســمح ألحــد آخــر أن يصعــد 
معــه، ولــم يكــن يســمح ألحــد بالقتــراب مــن الجبــل فــي أثنــاء غيابــه، وبأمــر الــرب أعــد 
لوحــي حجــر وأخذهمــا معــه فــي صعــوده إلــى أعلــى الجبــل، ومــرة أخــرى » كَتَــَب 

)الــرب( َعلَــى اللَّْوَحيْــِن كَلَِمــاِت الَْعْهــِد، الَْكلَِمــاِت الَْعَشــَر «. 
هللا  مــع  شــركة  فــي  موســى  قضاهــا  التــي  الطويلــة  الفتــرة  تلــك  أثنــاء  وفــي 
انعكــس علــى وجهــه مجــد وجــه الــرب ولــم يكــن هــو يعلــم ذلــك، ففــي أثنــاء نزولــه 
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يتــألأل  النــور كان  نــورا كهــذا  إن  يبهــر األبصــار.  بنــور  يلمــع  الجبــل كان وجهــه  مــن 
علــى وجــه اســتفانوس حيــن أوقــف أمــام قضاتــه، » فََشــَخَص إِلَيْــِه َجِميــُع الَْجالِِســيَن 
ارتــد  قــد  الرســل 6: 15(  َمــاٍَك « )أعمــال  َوْجــُه  ـُه  كَأَنّـَ َوْجَهــُه  َورَأَْوا  الَْمْجَمــعِ،  ِفــي 
هــارون والشــعب إلــى الــوراء مــن أمــام موســى، إذ » َخافُــوا أَْن يَْقتَِربُــوا إِلَيْــِه « فــإذ 
رأى موســى ارتباكهــم ورعبهــم وهــو يجهــل ســبب ذلــك ألــح عليهــم فــي القتــراب 
منــه، وأراهــم عهــد الــرب بمصالحتــه لهــم وأكــد لهــم أن هللا قــد عــاد للرضــى عنهــم، 
ولــم ياحظــوا فــي صــوت موســى شــيئا آخــر غيــر المحبــة والتوســل، وأخيــرا تجاســر 
أحدهــم علــى الدنــو منــه وإذ اعتــراه الخــوف بحيــث ألجــم لســانه عــن الــكام أشــار 
إلــى وجــه موســى ثــم إلــى الســماء، ففهــم موســى، القائــد  العظيــم مــا المقصــود 
بتلــك اإلشــارات، ففــي خطيتهــم التــي كانــوا يحســون بهــا وهــم شــاعرون بأنهــم مــا 
زالــوا واقعيــن تحــت طائلــة ســخط هللا، لــم يســتطيعوا احتمــال نــور الســماء، الــذي 
لــو كانــوا مطيعيــن هلل لــكان يمألهــم فرحــا. إن الخــوف مــازم للذنــوب، فالنفــس 

المتحــررة مــن الخطيــة ل تحــاول الختبــاء مــن نــور الســماء.
كان لــدى موســى الشــيء الكثيــر ليخبرهــم بــه وإذ أشــفق عليهــم حيــن رآهــم 
خائفيــن وضــع برقعــا علــى وجهــه، وظــل يفعــل هكــذا كلمــا عــاد إلــى المحلــة بعــد 

اختائــه مــع هللا.
صفــة  إســرائيل  شــعب  عقــول  علــى  يطبــع  أن  اللمعــان  بهــذا  هللا  قصــد 
ســيعلنه  الــذي  اإلنجيــل  ومجــد  لشــريعته،  التــي  والســمو  والعظمــة  القداســة 
المســيح. وحيــن كان موســى فــي الجبــل لــم يعلــن لــه هللا الشــريعة وحدهــا بــل 
أيضــا تدبيــر الخــاص. وقــد رأى أن ذبيحــة المســيح كانــت تشــير إليهــا كل صــور 
جلجثــة  مــن  يتــألأل  كان  الــذي  الســماوي  النــور  وأن  ورمــوزه،  اليهــودي  العصــر 
والــذي لــم يكــن أقــل بهــاء أو مجــدا مــن شــريعة هللا هــو الــذي تألــق بلمعانــه علــى 
وجــه موســى. إن ذلــك النــور اإللهــي كان يرمــز إلــى مجــد النظــام الــذي كان موســى 

الوحيــد. الحقيقــي  الوســيط  وممثــل  المنظــور  وســيطه 
إن النــور المنعكــس علــى وجــه موســى يمثــل البــركات التــي يمكــن أن يحصــل 
عليهــا الشــعب الحافــظ الشــريعة بوســاطة المســيح. وهــو يشــهد أنــه كلمــا كانــت 
شــركتنا مــع هللا أقــرب وأوثــق، وكلمــا كانــت معرفتنــا لمطاليــب هللا أوضــح وأعمــق 
ازددنــا تشــبها بصــورة هللا وكنــا علــى اســتعداد لمشــاركة الــرب فــي طبيعتــه اإللهيــة.

كان موســى رمــزا إلــى المســيح، فكمــا وضــع شــفيع إســرائيل برقعــا علــى وجهــه 
ألن الشعب لم يقووا على النظر في مجد وجهه وبهائه، كذلك المسيح الوسيط 
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اإللهــي أخفــى لهوتــه تحــت ســتار الناســوت حيــن أتــى إلــى األرض. فلــو أنــه أتــى 
متســربا ببهــاء الســماء ونورهــا لمــا أمكنــه التصــال بالنــاس وهــم فــي حالــة الخطيــة 
ولذلــك وضــع  مجــد حضــوره،  احتمــال  يســتطيعون  كانــوا  ومــا  فيهــا،  كانــوا  التــي 
نفســه وصــار » ِفــي ِشــبِْه َجَســِد الَْخِطيَّــِة « )روميــة 8: 3( حتــى يســتطيع الوصــول 

إلــى جنســنا الســاقط ويرفعــه.
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29
عداء الشيطان 

للشريعة
بــه  قــام  الــذي  ذاك  كان  هللا  شــريعة  لهــدم  الشــيطان  بذلــه  مســعى  أول  إن 
بيــن ســكان الســماء القديســين، وقــد ظهــر إلــى حيــن كأنــه قــد كلــل بالنجــاح، إذ 
انخــدع عــدد كبيــر مــن المائكــة، ولكــن انتصــار الشــيطان الظاهــري انتهــى بالهزيمــة 

والخســران والنفصــال عــن هللا والطــرد مــن الســماء.
ولمــا تجــددت الحــرب علــى األرض ظهــر وكأن الشــيطان ربــح فرصــة أخــرى، إذ 
صــار اإلنســان، بالتعــدي، أســيرا إلبليــس، وســلمت مملكــة اإلنســان ليــدي ذلــك 
العاصــي األكبــر. وقــد بــدا اآلن كأن الطريــق مفتــوح أمــام الشــيطان ليقيــم مملكــة 
مســتقلة ويتحــدى ســلطان هللا وابنــه. علــى أن تدبيــر الخــاص فتــح البــاب أمــام 
اإلنســان إلمكانيــة عــودة الوفــاق بينــه وبيــن هللا وإلطاعــة شــريعته ولفتــداء اإلنســان 

واألرض نهائيــا مــن ســلطان الشــرير.
ومــرة أخــرى انهــزم الشــيطان، ومــرة أخــرى لجــأ إلــى الخــداع علــى أمــل أن يحــّول 
الســاقطين صــور  النــاس  قلــوب  فــي  العصيــان  يوقــظ  إلــى نصــرة. ولكــي  هزيمتــه 
بــأن يتعــدى شــريعته. فقــال ذلــك  هللا علــى أنــه إلــه ظالــم لكونــه ســمح لإلنســان 
المجــرب الماكــر: » لمــاذا ســمح هللا بــأن يجــرب اإلنســان ليخطــئ ويتســبب فــي 
جلــب الشــقاء والمــوت، مــع أنــه تعالــى يعــرف النتيجــة ؟ « هــذا وإن بنــي آدم إذ 
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نســوا رحمــة هللا وطــول أناتــه التــي منحــت اإلنســان اختبــارا آخــر بصــرف النظــر عــن 
إلــى  الســماء، أصغــوا  ملــك  أوجبهــا عصيانهــم  التــي  الرهيبــة  المذهلــة  التضحيــة 
مــن ســلطان  الــذي يســتطيع وحــده أن يخلصهــم  الســيد  المجــرب وتذمــروا علــى 

المدمــر. الُمْهلِــك 
الشــكوى وهــذا  يــرددون صــدى هــذه  الذيــن  النــاس  مــن  ألــوف  اليــوم  هنــاك 
التمــرد علــى هللا. إنهــم ل يــرون أن تجريــد اإلنســان مــن حريــة الختيــار هــو ســلب 
لمتيــازه ككائــن عاقــل وجعلــه آلــة تتحــرك تلقائيــا. إن هللا ل يقصــد أن يجبــر إرادة 
حــرة، وكســكان  إرادة  ذا  أدبيــا  كائنــا  اإلنســان  لقــد خلــق  إطاعتــه.  علــى  اإلنســان 
العوالــم األخــرى ينبغــي أن تمتحــن طاعتــه، ولكنــه ل يصــل إلــى حالــة تجعــل خضوعــه 
للشــر أمــرا لزمــا. فــا تجربــة ول امتحــان يأتيــان إليــه يعجــز هــو عــن النتصــار عليهمــا. 
لقــد أعــد هللا العــدة الكافيــة التــي كان يمكــن أن تحفــظ اإلنســان مــن شــر الهزيمــة 

فــي صراعــه مــع الشــيطان.
وإذ تكاثر الناس على األرض انضم العالم كله تقريبا إلى صفوف المتمردين. 
ومــرة أخــرى حــاول الشــيطان أن يحــرز النصــرة. ولكــن قــدرة هللا قضــت علــى عمــل 

اإلثــم مجــددا واغتســلت األرض بالطوفــان مــن نجاســتها األدبيــة.
ُســكَّاُن  ـُم  يَتََعلّـَ رب(  )يــا  األَرِْض  ِفــي  أَْحَكاُمــَك  تَُكــوُن  » ِحيَنَمــا  النبــي:  يقــول 
وهكــذا   .)10  ،9  :26 )إشــعياء  الــرَّبِّ «  َجــاََل  يَــَرى  َولَ  الَْعــْدَل...  الَْمْســُكونَِة 
حــدث بعــد الطوفــان، فــإذ اســتراح ســكان األرض مــن أحــكام الــرب ودينونتــه عــادوا 
يتمــردون علــى الــرب. وقــد رفــض العالــم عهــد هللا وشــرائعه مرتيــن، فــإن النــاس قبــل 
الطوفــان وكذلــك ســالة نــوح طرحــوا عنهــم ســلطان هللا. حينئــذ دخــل هللا فــي 
عهــد مــع إبراهيــم واتخــذ لنفســه شــعبا خاصــا ليكونــوا أمنــاء علــى شــريعته. ففــي 
الحــال بــدأ الشــيطان فــي إعــداد أشــراكه لكــي يغــوي هــذا الشــعب ويهلكــه. وقــد 
جــرب بنــو يعقــوب ليختلطــوا بالوثنييــن عــن طريــق الــزواج ويعبــدوا أصنامهــم، إل أن 
يوســف كان أمينــا هلل، وكان ولؤه شــهادة دائمــة علــى صــدق اإليمــان الحقيقــي. 
إلــى  يســوقهم  لــه  يوســف  إخــوة  النــور جعــل حســد  الشــيطان هــذا  يطفــئ  ولكــي 
بيعــه كعبــد فــي بــاد وثنيــة. ولكــن هللا ســيطر علــى الحــوادث بحيــث جعــل معرفتــه 
تعطــى للمصرييــن. ففــي بيــت فوطيفــار وفــي الســجن حصــل يوســف علــى تعليــم 
اه مــع مخافــة هللا لمركــزه العظيــم كرئيــس وزراء الدولــة. ومــن قصــر  وتدريــب أعــدَّ
فرعــون شــعر النــاس بتأثيــره فــي كل البــاد فانتشــرت معرفــة هللا فــي طــول البــاد 
كانــوا  الذيــن  وأولئــك  مصــر،  فــي  وأثريــاء  ناجحيــن  اإلســرائيليون  صــار  وعرضهــا. 
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أمنــاء هلل بينهــم كان لهــم تأثيــر واســع النطــاق. وقــد امتــألت قلــوب كهنــة األصنــام 
هلعــا وهــم ياحظــون الديــن الجديــد يلقــى قبــول مــن النــاس. ونفــث الشــيطان فــي 
قلوبهــم ســموم عداوتــه إللــه الســماء فحاولــوا إطفــاء النــور. وقــد أســند إلــى الكهنــة 
أمــر تهذيــب وارث العــرش، وكانــت هــذه الــروح، روح اإلصــرار علــى مقاومــة هللا 
والغيــرة علــى عبــادة األوثــان هــي التــي شــكلت أخــاق الملــك العتيــد، وأوجبــت 

إيقــاع القســوة والظلــم علــى العبرانييــن. 
وفــي خــال األربعيــن ســنة بعــد هــروب موســى مــن مصــر بــدا كأن الوثنيــة قــد 
انتصــرت. ومــن ســنة إلــى ســنة ضعفــت آمــال اإلســرائيليين وتضاءلــت. وقــد تهلــل 
ملــك مصــر وشــعب مصــر معتزيــن بقوتهــم وســخروا مــن إلــه إســرائيل، وكبــرت هــذه 
الــروح واستشــرت حتــى بلغــت أوج قوتهــا فــي فرعــون الــذي واجهــه موســى. وعندمــا 
أتــى القائــد العبرانــي ومثــل أمــام الملــك وقــدم لــه رســالة مــن » الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل « لــم 
يكن جهله لإلله الحقيقي بل تحديه لقدرته هو الذي لقنه الجواب حين قال: » َمْن 
ـى أَْســَمَع لَِقْولِــِه... لَ أَْعــرُِف الــرَّبَّ « )خــروج 5: 2(. فمــن البدايــة إلــى  ُهــَو الــرَّبُّ َحتّـَ
النهاية لم تكن مقاومة فرعون ألمر الرب ناشئة عن الجهل بل عن العداء والتحدي.

ومــع أن المصرييــن ظلــوا طويــا يرفضــون معرفــة هللا فقــد أعطاهــم الــرب فرصــة 
للتوبــة. كانــت مصــر فــي أيــام يوســف مــأوى إســرائيل، وقــد أُكــرم هللا وتمجــد فــي 
الرفــق الــذي عومــل بــه شــعبه، واآلن فهــا هــو الــرب الطويــل األنــاة البطــيء الغضــب 
المملوء إشــفاقا ورحمة أعطى لكل ضربة من الضربات وقتا كافيا لتعمل عملها. 
فالمصريــون الذيــن حلــت اللعنــة عليهــم بواســطة المخلوقــات التــي كانــوا يتعبــدون 
لهــا أدركــوا قــدرة الــرب، وأن فــي اســتطاعة كل مــن أراد منهــم، أن يخضــع هلل وينجــو 
مــن الدينونــة، ونتــج عــن تعصــب الملــك وعنــاده انتشــار معرفــة هللا حتــى لقــد ســلم 

كثيــرون مــن المصرييــن أنفســهم لخدمتــه.
عبــادة  فــي  ومحاكاتهــم  بالوثنييــن  الندمــاج  إلــى  اإلســرائيليين  ميــل  وبســبب 
األصنام سمح هللا لهم بالنزول إلى مصر حيث كان نفوذ يوسف وتأثيره ملموسين 
في كل مكان، وحيث كانت الظروف تساعد على بقائهم شعبا خاصا. وفي مصر 
أيضــا كان انغمــاس المصرييــن فــي عبــادة األوثــان، والقســوة والضطهــاد اللذيــن حــا 
بالعبرانييــن فــي المــدة األخيــرة مــن أيــام اغترابهــم فــي مصــر تجعلهــم يكرهــون الوثنيــة 
ويمقتونهــا، وكان ينبغــي أن تجعلهــم يهرعــون لاحتمــاء بإلــه آبائهــم، ولكــن الشــيطان 
جعــل نفــس هــذه العنايــة واســطة لخدمــة أغراضــه إذ أظلمــت عقــول اإلســرائيليين 
وقادتهــم إلــى محــاكاة ســادتهم الوثنييــن فــي ممارســاتهم. وبســبب اإلكــرام الخرافــي 
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الــذي كان يبديــه المصريــون للحيوانــات لــم يكــن يســمح للعبرانييــن فــي أثنــاء ســني 
عبوديتهــم بتقديــم ذبائــح كفاريــة هلل. وهكــذا لــم تتجــه عقولهــم بواســطة هــذه الذبائــح 
إلــى الذبيحــة العظمــى، فضعــف إيمانهــم. ولمــا حــان وقــت خــاص إســرائيل أقــام 
الشــيطان نفســه محاربــا ومقاومــا لمقاصــد هللا، عازمــا علــى إبقــاء ذلــك الشــعب 
العظيــم البالــغ عــدده حينئــذ أكثــر مــن مليــون نســمة فــي أســر الجهــل والخرافــات، 
ذلــك الشــعب الــذي وعــد هللا أن يباركهــم ويكثرهــم ويجعلهــم قــوة علــى األرض، 
وعن طريقهم يعلن معرفة مشيئته، الشعب الذي كان سيجعلهم حفظه لشريعته 
— هــذا الشــعب نفســه — أراد الشــيطان أن يبقيهــم فــي ظــام الجهالــة والعبوديــة 

لكــي يســتأصل مــن عقولهــم ذكــرى هللا.
الميــدان يعكــس  فــي  الشــيطان  الملــك كان  أمــام  المعجــزات  وحيــن أجريــت 
تأثيرهــا ويصــد فرعــون عــن العتــراف بعظمــة هللا وإطاعــة أوامــره. لقــد بــذل الشــيطان 
أقصى جهده ليزيف عمل هللا ويقاوم مشيئته، وكانت النتيجة الوحيدة هي إعداد 
الطريــق إلظهــار قــدرة هللا ومجــده بكيفيــة أعظــم وأكمــل، ولجعــل وجــود اإللــه الحــي 

الحقيقــي وســلطانه أكثــر جــاء ووضوحــا فــي عيــون اإلســرائيليين وكل المصرييــن.
خلص الرب إسرائيل بإعانات قوية لقدرته، وبأحكام أجراها على كل آلهة مصر. 
» أَْخــرََج َشــْعبَُه ِبابِْتَهــاجٍ، َوُمْختَاِريــِه ِبتَرَنُّــٍم... لَِكــْي يَْحَفظـُـوا فَرَائَِضــُه َويُِطيُعــوا َشــرَائَِعُه « 
)مزمــور 105: 43-45(. لقــد أنقذهــم مــن حالــة المذلــة التــي كانــوا فيهــا لكــي يأتــي بهــم 
إلــى أرض جيــدة، أرض أعدهــا بعنايتــه، لكــي تكــون ملجــأ لهــم مــن أعدائهــم، حيــث 
يمكنهــم أن يســكنوا تحــت ظــل جناحيــه. كان يريــد أن يأتــي بهــم إليــه ويحيطهــم بــاألذرع 
األبديــة. ومقابــل كل صاحــه ورحمتــه نحوهــم كان المطلــوب منهــم أل يكــون لهــم آلهــة 

أخــرى أمامــه، هــو اإللــه الحــي، وأن يعظمــوا اســمه ويجعلــوه ممجــدا فــي األرض.
وفــي أثنــاء ســني العبوديــة فــي مصــر أضــاع كثيــرون مــن اإلســرائيليين معرفــة 
شــريعة هللا إلــى حــد كبيــر، وخلطــوا بيــن وصايــاه والعــادات والتقاليــد الوثنيــة، فأتــى 

هللا بهــم إلــى ســيناء حيــث أعلــن لهــم شــريعته بصوتــه.
يعلــن  هللا  كان  ففيمــا  الميــدان،  فــي  كانــوا  األشــرار  والمائكــة  الشــيطان  إن 
شــريعته لشــعبه كان الشــيطان يدبــر مكايــده ليجــرب الشــعب حتــى يخطئــوا. هــذا 
الشــعب الــذي اختــاره هللا لنفســه أراد الشــيطان أن يفســده أمــام وجــه الســماء. 
فــإذا أفلــح فــي جعلهــم يعتنقــون الوثنيــة فسياشــي كل قــوة لعبــادة هللا وفاعليتهــا، 
إذ كيــف يســمو اإلنســان بالتعبــد إللــه ليــس أســمى منــه ول أرفــع شــأنا ويمكنــه أن 
يصــوره بيديــه؟ إذا كان النــاس يصيــرون عميانــا عــن قــدرة هللا غيــر المحــدود وعــن 
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جالــه ومجــده بحيــث يصورونــه علــى هيئــة تمثــال منحــوت أو كأحــد الوحــوش أو 
الزواحــف، وإذا كانــوا ينســون صلتهــم المقدســة إذ أنهــم قــد صــوروا علــى صــورة 
خالقهــم بحيــث يســجدون أمــام أشــياء مقــززة وعديمــة اإلحســاس، إذا فســيفتح 
البــاب علــى ســعته لإلباحيــة الدنســة، ولــن يكــون هنالــك رادع يكبــح أميــال القلــب 

الشــريرة وحينئــذ ســتكون للشــيطان الســيادة الكاملــة.
بــدأ الشــيطان بتنفيــذ خططــه لهــدم شــريعة  وعنــد ســفح جبــل ســيناء نفســه 
هللا، وهكــذا اســتأنف عملــه الــذي بــدأ بــه فــي الســماء، ففــي أثنــاء األربعيــن يومــا 
التــي قضاهــا موســى مــع هللا فــي الجبــل كان الشــيطان يعمــل علــى إثــارة الشــكوك 
المختــار،  لشــعبه  ليســلمها  شــريعته  يكتــب  هللا  كان  وإذ  والعصيــان.  والرتــداد 
رفــض اإلســرائيليون تقديــم الــولء للــرب وطلبــوا آلهــة مــن ذهــب! ولمــا نــزل موســى 
مــن محضــر مجــد الــرب الرهيــب وبيــده وصايــا الشــريعة التــي كانــوا قــد تعهــدوا 
بإطاعتهــا، رآهــم، فــي تحــٍد ســافر لتلــك الوصايــا، بســجودهم أمــام تمثــال الذهــب.

التجديــف واإلهانــة الجريئــة  إلــى هــذا  والشــيطان إذ أراد أن يســوق إســرائيل 
كان قــد رســم خطــة إلهاكهــم معتقــدا أنــه بمــا أن أولئــك النــاس قــد برهنــوا علــى 
انحطاطهــم الشــنيع، وعــادوا ل يحســون بقيمــة المتيــازات والبــركات التــي منحهــم 
إياهــا هللا، ول بالعهــود المقدســة المتكــررة التــي قطعوهــا علــى أنفســهم بالتمســك 
بولئهــم للــرب، فــاهلل ل بــد مــن أن يطرحهــم بعيــدا عنــه ويقضــي عليهــم بالهــاك. 
وهكــذا تســتأصل ذريــة إبراهيــم، نســل الموعــد الــذي كان ســيحتفظ بمعرفــة هللا 
الحــي، والــذي كان النســل الحقيقــي )المســيح( ســيأتي منــه ليهــزم الشــيطان. لقــد 
يعيــق مقاصــد هللا  إســرائيل وهكــذا  األكبــر خطــة إلهــاك  العاصــي  ذلــك  رســم 
ويعرقلهــا. ولكنــه انهــزم مــرة أخــرى. ومــع أن بنــي إســرائيل كانــوا خطــاة فإنهــم لــم 
يهلكــوا، فبينمــا أهلــك مــن وقفــوا بعنــاد إلــى جانــب الشــيطان فجــأة، فالشــعب 
المتذلــل التائــب غفــرت خطايــاه برأفــة، وكان ل بــد أن يظــل تاريــخ هــذه الخطيــة 

شــهادة دائمــة علــى شــر الوثنيــة وقصاصهــا وعدالــة هللا ورحمتــه وطــول أناتــه.
كان ســكان الكــون جميعــا شــهودا للمنظــر الــذي حــدث فــي ســيناء. ففــي تنفيــذ 
كلتــا السياســتين شــوهد الفــرق بيــن حكــم هللا وحكــم الشــيطان. ومــرة أخــرى رأى 
ســكان العوالــم األخــرى األبــرار نتائــج ارتــداد الشــيطان ونــوع الحكومــات التــي كان 

ليقيمهــا فــي الســماء لــو أتيــح لــه أن يملــك.
يحــط ويحقــر  أن  أراد  الثانيــة  الوصيــة  يتعــدون  النــاس  اذ جعــل  الشــيطان  إن 
هللا  ينســيهم  أن  أراد  الرابعــة  الوصيــة  يغفلــون  جعلهــم  وإذ  هللا،  عــن  تفكيرهــم 

335, 336



294  |  اآلباء واألنبياء

بالكليــة. إن حــق هللا فــي التوقيــر والعبــادة فــوق آلهــة الوثنييــن مبنــي علــى حقيقــة 
نجــده مدونــا  الحــق  وهــذا  بوجودهــا،  لــه  مدينــة  الخائــق  وأن كل  الخالــق،  كونــه 
َوَملِــٌك  َحــيٌّ  إِلــٌه  ُهــَو   . اإِللــُه فََحــقٌّ الــرَّبُّ  ــا  يقــول: » أَمَّ الكتــاب، فالنبــي إرميــا  فــي 
ــَماَواِت َواألَرَْض تَِبيــُد ِمــَن األَرِْض َوِمــْن تَْحــِت  ... اآللَِهــُة الَِّتــي لَــْم تَْصَنــعِ السَّ أَبَــِديٌّ
ِمــَن التِّْمثَــاِل،  ِمــْن َمْعرِفَِتــِه. َخــِزَي كُلُّ َصائِــغٍ  ــَماَواِت... بَلُــَد كُلُّ إِنَْســاٍن  هــِذِه السَّ
ألَنَّ َمْســبُوكَُه كَــِذٌب َولَ ُروَح ِفيــِه. ِهــَي بَاِطلَــٌة َصْنَعــُة األََضالِيــِل. ِفــي َوقْــِت ِعَقاِبَهــا 
ُر الَْجِميــعِ، َوإِْســرَائِيُل قَِضيــُب ِميرَاثِــِه.  تَِبيــُد. لَيْــَس كَهــِذِه نَِصيــُب يَْعُقــوَب، ألَنَّــُه ُمَصــوِّ
رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه « )إرميــا 10: 10-12، 14-16(. إن الســبت كتــذكار لقــوة هللا 
الخالقة يشــير إليه على أنه صانع الســماوات واألرض. لهذا فهو شــاهد دائم على 
وجــوده ومذكــر بعظمتــه وحكمتــه ومحبتــه. فلــو قــدس النــاس الســبت دائمــا لمــا 

وجــد فــي األرض ملحــد ول عابــد وثــن.
إن شريعة السبت التي بدأت أصا في عدن هي شريعة قديمة قدم األرض 
نفســها. ولقــد حفظهــا اآلبــاء منــذ بــدء الخليقــة ومــا بعــد ذلــك. وفــي أثنــاء ســني 
عبوديــة إســرائيل فــي مصــر أجبرهــم مســخروهم علــى انتهــاك حرمــة يــوم الســبت 
إلــى حــد كبيــر. وعندمــا أعلنــت الشــريعة فــي ســيناء  فضاعــت معرفــة قدســيته 
َســُه «  لِتَُقدِّ ــبِْت  السَّ يَــْوَم  » اُذْكُــْر  تقــول:  الرابعــة  الوصيــة  كلمــات  أولــى  جــاءت 
بــل هــي  فــي ســيناء  تبــدأ هنــاك  لــم  الســبت  )خــروج 20: 8(. مبينــة أن شــريعة 
تعــود بنــا إلــى أصلهــا عنــد بــدء الخليقــة. إن الشــيطان لكــي ياشــي هللا مــن عقــول 
النــاس كان يهــدف إلــى ماشــاة هــذا التــذكار. فلــو أمكــن أن ينســى النــاس خالقهــم 
لمــا بذلــوا أي جهــد فــي مقاومــة قــوة الشــر، وحينئــذ يتمكــن الشــيطان مــن فريســته.

الوصايــا  مــن  وصيــة  كل  يحــارب  أن  ألزمتــه  لشــريعة هللا  الشــيطان  عــداوة  إن 
العشــر. فهنالــك صلــة وثيقــة بيــن ذلــك المبــدأ العظيــم، مبــدأ المحبــة والــولء هلل 
أبــو الجميــع، ومحبــة البنيــن وطاعتهــم لوالديهــم. فاحتقــار ســلطة اآلبــاء ل بــد مــن 
أن يقــود اإلنســان ســريعا إلــى احتقــار ســلطان هللا. ولهــذا فقــد حــاول الشــيطان أن 
يقلــل مــن القتنــاع بوجــوب حفــظ الوصيــة الخامســة. فبيــن الشــعوب الوثنيــة قلمــا 
يكترث الناس للمبدأ المفروض في هذه الوصية. وفي أمم كثيرة كان اآلباء يتركون 
أو يقتلــون حيــن كان كبــر ســنهم يحــول بينهــم وبيــن قدرتهــم علــى إعالــة أنفســهم. 
وفــي العائلــة كانــت األم تعامــل بأقــل احتــرام، ومتــى مــات رجلهــا كان يطلــب منهــا 
الخضــوع لســلطة ابنهــا األكبــر. لقــد فــرض موســى علــى األبنــاء إطاعــة والديهــم، ولكــن 
عندمــا تــرك اإلســرائيليون الــرب أغفلــوا الوصيــة الخامســة مــع غيرهــا مــن الوصايــا.
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لــه  الْبَــْدِء « )يوحنــا 8: 44(. حالمــا صــار  ِمــَن  لِلنَّــاِس  ـالً  الشــيطان » قَتّـَ كان 
الســلطان علــى الجنــس البشــري عــاوة علــى كونــه علـّـم النــاس أن يبغضــوا ويقتلــوا 
بعضهــم بعضــا فقــد جعلهــم بــكل جــرأة يتحــدون ســلطان هللا، فجعــل كســر الوصيــة 

السادســة جــزءا مــن دينهــم الــذي إيــاه يعتنقــون.
وبســبب ســوء فهــم النــاس لصفــات هللا أدى األمــر بالوثنيــن إلــى العتقــاد أن 
تقديــم الذبائــح البشــرية لزم لكــي ترضــى عنهــم آلهتهــم، وهكــذا تفشــت أرهــب 
كانــت  الفظائــع  هــذه  بيــن  ومــن  المتعــددة،  الوثنيــة  أشــكال  فــي  القســوة  ألــوان 
إجازتهــم ألولدهــم فــي النــار أمــام أوثانهــم. ومتــى جــاز أحدهــم فــي هــذه المحنــة 
دون أن يمســه أذى كان النــاس يعتقــدون أن ذبيحتهــم قبلــت، والــذي ينجــو مــن 
قــد اختصتــه بحبهــا ورضاهــا، وكانــت تغــدق عليــه  المــوت كان يعتبــر أن اآللهــة 
الهبــات والعطايــا ويعطــى لــه مقــام رفيــع فيمــا بعــد، ومهمــا كانــت جرائمــه شــنيعة 
لــم يكــن يلحقــه أي قصــاص. أمــا إذا احتــرق أحدهــم وهــو يجــوز فــي النــار فقــد ختــم 
علــى مصيــره، وكانــوا يعتقــدون أن غضــب اآللهــة ل يمكــن أن تهــدأ إل بالقضــاء علــى 
الضحيــة بالمــوت، ولذلــك كان يقــدم ذبيحــة. وفــي أيــام الرتــداد العظيــم كانــت 

مثــل هــذه الرجاســات تتفشــى بيــن اإلســرائيليين أنفســهم إلــى حــد مــا.
الديــن. فكانــت  الســابعة باســم  يتعــدون الوصيــة  النــاس  وقديمــا أيضــا كان 
اآللهــة  وكانــت  الوثنيــة.  العبــادة  عــن  جــزءا  والخليعــة  الرجســة  الطقــوس  أحــط 
العنــان ألحــط  يطلقــون  أنهــا نجســة، وكان عابدوهــا  وتمثــل علــى  تصــور  نفســها 
أعيادهــم  اتصفــت  حتــى  طبيعيــة  غيــر  رذائــل  النــاس  بيــن  وتفشــت  شــهواتهم. 

الشــاملة. العلنيــة  بالنجاســة  الدينيــة 
وفــي وقــت مبكــر انتشــرت خطيــة تعــدد الزوجــات، وكانــت ضمــن الخطايــا التــي 
انتشــرت هــذه  الطوفــان، ومــع ذلــك فقــد  العالــم قبــل  جلبــت غضــب هللا علــى 
الخطيــة بعــد الطوفــان مــرة أخــرى. إن مســعى الشــيطان المــدروس كان ليفســد ســّنة 
الــزواج ويضعــف مــن التزاماتــه ويقلــل مــن قدســيته، إذ لــم تكــن هنــاك طريقــة أضمــن 

لتشــويه صــورة هللا فــي قلــب اإلنســان وفتــح البــاب علــى ســعته للرذيلــة والشــقاء.
ومنذ بدء الصراع العظيم كان غرض الشيطان أن يسيء تمثيل صفات هللا ويثير 
التمرد على شريعته، وبدا أن هذا العمل قد كلل بالنجاح، إذ أن جماهير من الناس 
يعطــون أذنــاً صاغيــة لمخادعــات الشــيطان ويقفــون مــن هللا موقــف العــداء، ولكــن فــي 
وسط عمل الشر نجد مقاصد هللا تسير بثبات نحو اإلنجاز، وهو يعلن رحمته وعدله 
لكل الخائق العاقلة. وبســبب تجارب الشــيطان تعدى كل الجنس البشــري شــريعة 
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هللا، ولكن بذبيحة ابنه انفتحت الطريق التي بواسطتها يمكنهم الرجوع إلى هللا. وبنعمة 
المسيح يستطيعون أن يطيعوا شريعة اآلب. وهكذا ففي كل عصر، ومن وسط الرتداد 
 والعصيــان يجمــع هللا لنفســه شــعبا يكــون أمينــا لــه — الشــعب » الَّــِذي َشــِريَعِتي ِفــي

 قَلِْبِه « )إشعياء 51: 7(.
لقــد أضــل الشــيطان المائكــة بمخاتاتــه، وهكــذا كان دائمــا يتقــدم فــي عملــه 
بيــن النــاس وســيظل علــى سياســته هــذه إلــى النهايــة، فلــو أنــه أعلــن علــى المــأل أنــه 
يحــارب هللا وشــريعته لــكان النــاس يتحــذرون، ولكنــه يتنكــر ويمــزج الحــق بالضــال. 
إن أخطــر األكاذيــب هــي تلــك التــي يخالطهــا الحــق، وبهــذه الوســيلة يقبــل النــاس 
الضــالت التــي تأســر النفــوس وتدمرهــا، وبنفــس هــذه الطريقــة يحمــل الشــيطان 

العالــم معــه، ولكــن ســيأتي اليــوم الــذي ســيضع نهايــة لنتصــاره.
الــذي ظــل  إن معامــات هللا للعصيــان ســتكون نتيجتهــا كشــف كل العمــل 
يعمــل طويــا فــي الخفــاء تحــت طــي الكتمــان، وأن نتائــج حكــم الشــيطان وثمــار 
إغفــال الوصايــا اإللهيــة وطرحهــا جانبــا ستكشــف أمــام أنظــار كل الخائــق العاقلــة، 
وســتُزكى شــريعة هللا تمامــا وســيرى بــأن كل معامــات هللا كان القصــد منهــا خيــر 
شــعبه األبــدي وخيــر كل العوالــم التــي خلقهــا. والشــيطان نفســه ســيعترف علــى 

مــرأى ومســمع كل ســكان الكــون بعدالــة حكــم هللا وعدالــة شــريعته.
ولــن يكــون بعيــدا ذلــك اليــوم الــذي فيــه يقــوم هللا ليبــرر ســلطانه المهــان » ألَنَّــُه 
إِثْــَم ُســكَّاِن األَرِْض ِفيِهــْم « )إشــعياء 26:  لِيَُعاِقــَب  ِمــْن َمَكانِــِه  يَْخــُرُج  ُهــَوَذا الــرَّبُّ 
ِعْنــَد ظُُهــورِِه؟ « )ماخــي 3: 2(.  يَثْبُــُت  َوَمــْن  يَــْوَم َمِجيِئــِه ؟  يَْحتَِمــُل  21( » َوَمــْن 
الجبــل حيــن كان هللا  إلــى  مــن القتــراب  ُمنعــوا  إثمهــم  بنــي إســرائيل بســبب  إن 
مزمعــا أن ينــزل عليــه ليعلــن شــريعته لئــا يهلكــوا بنــار مجــد حضــوره، فــإذا كانــت 
مظاهــر قدرتــه هــذه ميــزت المــكان المختــار إلعــان شــريعة هللا فكــم يكــون كرســي 
قضائــه رهيبــا حيــن يجــيء لينفــذ أحــكام تلــك الشــرائع المقدســة! وكيــف يســتطيع 
أولئك الذين داســوا ســلطانه أن يحتملوا مجده في ذلك اليوم العظيم يوم الجزاء 
الدينونــة، وإن صــوت  يــوم  للشــعب مناظــر  األخيــر؟ إن مخــاوف ســيناء صــورت 
ســيدعو  هللا  وبــوق  المائكــة  رئيــس  وصــوت  هللا،  لماقــاة  إســرائيل  دعــا  البــوق 
األحيــاء واألمــوات مــن كل األرض للمثــول أمــام ديّانهــم. إن اآلب والبــن، تحــف بهمــا 
جماهيــر المائكــة، كانــا حاضريــن علــى الجبــل، وفــي يــوم الدينونــة العظيــم ســيأتي 
المســيح » ِفــي َمْجــِد أَِبيــِه َمــَع َماَئَِكِتــِه « )متــى 16: 27(. حينئــٍذ ســيجلس علــى 

كرســي مجــده ويجتمــع أمامــه جميــع الشــعوب.
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وحيــن أعلــن حضــور هللا علــى جبــل ســيناء كان مجــد الــرب كنــار آكلــة أمــام عيــون 
كل إســرائيل، ولكــن حيــن يجــيء المســيح فــي مجــده مــع مائكتــه القديســين فــكل 
اَمــُه  األرض ســتكون متقــدة بنــار حضــوره الرهيــب » يَأْتِــي إِلُهَنــا َولَ يَْصُمــُت. نَــاٌر قُدَّ
َماَواِت ِمْن فَْوُق، َواألَرَْض إِلَى ُمَدايََنِة َشْعِبِه «  ا. يَْدُعو السَّ تَأْكُُل، َوَحْولَُه َعاِصٌف ِجدًّ
)مزمــور 50: 3، 4(. إن نهــرا مــن نــار ســيخرج مــن أمامــه وســتذيب النــار العناصــر 
بحــرارة ملتهبــة، وســتحترق األرض والمصنوعــات التــي فيهــا » ِعْنــَد اْســِتْعاَِن الــرَّبِّ 
ــا نَْقَمــًة لِلَِّذيــَن لَ يَْعرِفُــوَن  ــِه، ِفــي نَــاِر لَِهيــٍب، ُمْعِطيً تِ ــَماِء َمــَع َماَئَِكــِة قُوَّ يَُســوَع ِمــَن السَّ

هللَا، َوالَِّذيــَن لَ يُِطيُعــوَن إِنِْجيــَل َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيحِ « )2 تســالونيكي 1: 7، 8(.
أعلنــت  حيــن  حــدث  كمــا  هللا  قــدرة  إعــان  قــط  يُــر  لــم  اإلنســان  خلــق  منــذ 
َوْجــِه  أََمــاَم  قَطَــرَْت  أَيًْضــا  ــَماَواُت  السَّ ارْتََعــَدِت.  » األَرُْض  ســيناء.  مــن  الشــريعة 
هللِا. ِســيَنا نَْفُســُه ِمــْن َوْجــِه هللِا إِلــِه إِْســرَائِيَل « )مزمــور 68: 8( وفــي وســط أرهــب 
انتفاضــات الطبيعــة ســمع صــوت هللا مــن الســحابة كصــوت بــوق، وكان الجبــل 
يرتجــف مــن أســفله إلــى قمتــه. أمــا جمــوع إســرائيل الذيــن كانــوا شــاحبي الوجــوه 
ومرتعبيــن مــن هــول الخــوف فقــد انطرحــوا بوجوههــم علــى األرض. إن ذاك الــذي 
بَــِل  أُزَلْــزُِل لَ األَرَْض فََقــْط  أَيًْضــا  َمــرًَّة  صوتــه زعــزع األرض قــد أعلــن قائــا: » إِنِـّـي 
ــَماَء أَيًْضــا « )عبرانييــن 12: 26( والكتــاب يقــول: » الــرَّبُّ ِمــَن الَْعــاَِء يُزَْمِجــُر،  السَّ
ــَماُء  َوِمــْن َمْســَكِن قُْدِســِه يُطْلِــُق َصْوتَــُه، يَــزْأَُر زَئِيــرًا َعلَــى َمْســَكِنِه « » فَتَرُْجــُف السَّ
َواألَرُْض « )إرميــا 25: 30؛ يوئيــل 3: 16( وفــي يــوم ذلــك المجــيء العظيــم تنفلــق 
مــن  ســيتزحزحان  وجزيــرة  جبــل  وكل   )14  :6 )رؤيــا  ُملْتَــّف «  » كَــَدْرٍج  الســماء 
ــْكرَاِن، َوتََدلَْدلَــْت كَالِْعــْرزَاِل، َوثَُقــَل َعلَيَْهــا  موضعهمــا » تَرَنََّحــِت األَرُْض تَرَنًُّحــا كَالسَّ

تَُقــوُم « )إشــعياء 24: 20(. تَُعــوُد  َذنْبَُهــا، فََســَقطَْت َولَ 
» لِذلِــَك تَرْتَِخــي كُلُّ األَيَــاِدي « ويتحــول كل وجــه » إِلَــى ُصْفــرٍَة « » َويَــُذوُب 
كُلُّ قَلـْـِب إِنَْســاٍن. فَيَرْتَاُعــوَن. تَأُْخُذُهــْم أَْوَجــاٌع َوَمَخــاٌض «، يقــول الــرب: » أَُعاِقــُب 
الُْعتَــاِة «  تََجبُّــَر  َوأََضــُع  الُْمْســتَْكِبِريَن،  ـَم  تََعظُـّ ـُل  » َوأُبَطِـّ َشــرَِّها «  َعلَــى  الَْمْســُكونََة 

)إشــعياء 13: 7، 8، 11، 13؛ إرميــا 30: 6(.
وحيــن أتــى موســى مــن حضــرة هللا فــي الجبــل حيــث أخــذ لوحــي الشــهادة لــم 
يســتطع بنــو إســرائيل المذنبــون احتمــال النــور المجيــد الــذي كان يشــع مــن وجهــه، 
فكــم بالحــري ل يســتطيع العصــاة أن يشــخصوا فــي وجــه ابــن هللا حيــن يظهــر فــي 
مجد أبيه يحف به كل الجند السماويين ليصنع دينونة على من قد تعدوا شريعته 
ورفضــوا كفارتــه. فأولئــك الذيــن اســتخفوا بشــريعة هللا وداســوا دم المســيح تحــت 
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أقدامهم » َوُملُوُك األَرِْض َوالُْعظََماُء َواألَْغِنيَاُء َواألَُمرَاُء َواألَقِْويَاُء... أَْخَفْوا أَنُْفَسُهْم 
ُخــوِر: اْســُقِطي َعلَيَْنــا  ِفــي الَْمَغاِيــِر َوِفــي ُصُخــوِر الِْجبَــاِل، َوُهــْم يَُقولـُـوَن لِلِْجبَــاِل َوالصُّ
َوأَْخِفيَنــا َعــْن َوْجــِه الَْجالـِـِس َعلَــى الَْعــرِْش َوَعــْن َغَضــِب الَْخــُروِف، ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَء يـَـْوُم 
َغَضِبــِه الَْعِظيــُم. َوَمــْن يَْســتَِطيُع الُْوقُــوَف ؟ « )رؤيــا 6: 15-17( » ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم 
َهِبيَّــَة... لِلُْجــرَْذاِن َوالَْخَفاِفيــِش، لِيَْدُخــَل  يَّــَة َوأَْوثَانَــُه الذَّ يَطْــَرُح اإلِنَْســاُن أَْوثَانَــُه الِْفضِّ
ُخــوِر َوِفــي ُشــُقوِق الَْمَعاِقــِل، ِمــْن أََمــاِم َهيْبَــِة الــرَّبِّ َوِمــْن بََهــاِء َعظََمِتــِه  ِفــي نَُقــِر الصُّ

ِعْنــَد ِقيَاِمــِه لِيَْرَعــَب األَرَْض « )إشــعياء 2: 20، 21(.
حينئــذ ســيُرى أن تمــرد الشــيطان علــى هللا قــد انتهــى بالهــاك لــه ولــكل مــن 
اختــاروا أن يكونــوا رعايــا لــه. لقــد أبــان للنــاس أن التعــدي ينتــج عنــه خيــر جزيــل، ولكــن 
» ألَنَّ أُْجــرََة الَْخِطيَّــِة ِهــَي َمــْوٌت « )روميــة 6: 23( » ُهــَوذَا يَأْتـِـي الْيَــْوُم الُْمتَِّقــُد كَالتَّنُّــوِر، 
ــْوُم اآلتِــي، قَــاَل رَبُّ  ــا، َويُْحرِقُُهــُم الْيَ ــرِّ يَُكونُــوَن قَشًّ وَكُلُّ الُْمْســتَْكِبِريَن وَكُلُّ فَاِعلِــي الشَّ
الُْجُنوِد، فَاَ يُبِْقي لَُهْم أَْصاً َولَ فَرًْعا « )ماخي 4: 1(. إن الشيطان الذي هو أصل 
كل خطيــة، وكل فاعلــي الشــر الذيــن هــم أغصانــه سيســتأصلون كليــة. وستتاشــى 
يَر. َمَحــْوَت  ــرِّ الخطيــة وكل مــا نتــج عنهــا مــن ويــل ودمــار. يقــول المرنــم: » أَْهلَْكــَت الشِّ

ْهــِر َواألَبـَـِد. اَلَْعــُدوُّ تـَـمَّ َخرَابـُـُه إِلـَـى األَبـَـِد « )مزمــور 9: 5، 6(. اْســَمُهْم إِلـَـى الدَّ
ولكن في وسط عاصفة غضب هللا لن يكون هناك ما يدعو إلى خوف أولد 
لَِشــْعِبِه، َوِحْصــٌن لِبَِنــي إِْســرَائِيَل « )يوئيــل 3: 16( فاليــوم  هللا » ... الــرَّبَّ َملَْجــأٌ 
الــذي يجــيء بالرعــب والهــاك لمــن قــد تعــدوا شــريعة هللا ســيجيئ للمطيعيــن 
إِلَــيَّ  » اْجَمُعــوا  يقــول:  والــرب   .)8  :1 )1بطــرس  َوَمِجيــٍد «  ِبــِه  يُْنطَــُق  لَ  » ِبَفــَرٍح 
ــَماَواُت ِبَعْدلِــِه، ألَنَّ هللَا ُهــَو  أَتِْقيَائِــي، الَْقاِطِعيــَن َعْهــِدي َعلَــى َذِبيَحــٍة«. َوتُْخِبــُر السَّ

ـاُن « )مزمــور 50: 5، 6(. يّـَ الدَّ
لَ  َوَمــْن  هللَا  يَْعبُــُد  َمــْن  بَيْــَن  يِر،  ــرِّ َوالشِّ يــِق  دِّ الصِّ بَيْــَن  َوتَُميِّــزُوَن  » فَتَُعــوُدوَن 
ــْعَب الَّــِذي َشــِريَعِتي  ، الشَّ يَْعبُــُدُه « )ماخــي 3: 18( » اِْســَمُعوا لـِـي يـَـا َعارِِفــي الِْبــرِّ
ِفــي قَلِْبــِه « » هأَنـَـَذا قـَـْد أََخــْذُت ِمــْن يـَـِدِك كَأَْس التَّرَنُّــِح... لَ تَُعوِديــَن تَْشــَرِبيَنَها ِفــي 
يُكــْم « )إشــعياء 51: 7، 22، 12(. » فَــِإنَّ الِْجبَــاَل تَــزُوُل،  َمــا بَْعــُد. أَنَــا أَنَــا ُهــَو ُمَعزِّ
قَــاَل  يَتَزَْعــَزُع،  لَ  َســاَِمي  َوَعْهــُد  َعْنــِك،  يَــزُوُل  فَــاَ  إِْحَســانِي  ــا  أَمَّ تَتَزَْعــَزُع،  َواآلكَاَم 

الــرَّبُّ « )إشــعياء 54: 10(. َراِحُمــِك 
هللا  رضــى  يســتعيد  العالــم  أن  العظيــم  الخــاص  تدبيــر  نتائــج  مــن  وســيكون 
بــل  كامــا، فيســتعيد كل مــا قــد خســر بســبب الخطيــة. وليــس اإلنســان وحــده 
األرض أيضــا ســتعتق لتكــون الموطــن األبــدي للطائعيــن. لقــد ظــل الشــيطان يحــارب 
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مــدة ســتة آلف ســنة ليملــك علــى العالــم. واآلن قــد تــم غــرض هللا األصلــي مــن 
إِلَــى  الَْمْملََكــَة  َويَْمتَلُِكــوَن  الَْمْملََكــَة  فَيَأُْخــُذوَن  الَْعلِــيِّ  يُســو  ِقدِّ ــا  للعالــم » أَمَّ خلقــه 

األَبَــِد َوإِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن « )دانيــال 7: 18(.
ــْمِس إِلَــى َمْغِرِبَهــا اْســُم الــرَّبِّ ُمَســبٌَّح « )مزمــور 113: 3(،  » ِمــْن َمْشــرِِق الشَّ
» ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم يَُكــوُن الــرَّبُّ َوْحــَدُه َواْســُمُه َوْحــَدُه « » َويَُكــوُن الــرَّبُّ َملِــًكا َعلَــى 
كُلِّ األَرِْض « )زكريــا 14: 9(. يقــول الكتــاب: » إِلَــى األَبَــِد يَــا رَبُّ كَلَِمتُــَك ُمثَبَّتَــٌة 
ْهــِر َواألَبـَـِد « )مزمــور 119:  ــَماَواِت « » كُلُّ َوَصايـَـاُه أَِميَنــٌة. ثَاِبتـَـٌة َمــَدى الدَّ ِفــي السَّ
أن  وحــاول  الشــيطان  أبغضهــا  التــي  المقدســة  الوصايــا  إن   .)8  ،7  :111  ،89
ـُه كََمــا أَنَّ األَرَْض تُْخــِرُج نَبَاتََهــا،  ياشــيها ســيكرمها ســكان المســكونة األبــرار. » ألَنّـَ
ِبــرًّا َوتَْســِبيًحا أََمــاَم  ــيُِّد الــرَّبُّ يُْنِبــُت  َوكََمــا أَنَّ الَْجنَّــَة تُْنِبــُت َمْزُروَعاتَِهــا، هَكــَذا السَّ

كُلِّ األَُمــِم « )إشــعياء 61: 11(.
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30
الخيمة وخدماتها

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في خروج 25 إلى 40؛ لويين 4، 16(.

أبلــغ الــرب أمــره إلــى موســى وهــو معــه فــي الجبــل قائــا: » يَْصَنُعــوَن لِي َمْقِدًســا 
لبنــاء  التعليمــات الكاملــة  لــه  َوَســِطِهْم « )خــروج 25: 8(. وأُعطيــت  ِفــي  ألَْســُكَن 
الخيمــة، ولكــن بنــي إســرائيل بارتدادهــم أضاعــوا حقهــم فــي امتــاك بركــة حضــور 
هللا. وأصبــح متعــذرا، لفتــرة مــن الزمــن، أن يقــام بينهــم مقــدس هللا، ولكــن لمــا 

عــادت الســماء للرضــا عنهــم تقــدم ذلــك القائــد العظيــم لينفــذ أمــر هللا.
كان هنالــك رجــال مختــارون حباهــم هللا خصيصــا بالمهــارة والحكمــة ألجــل 
بنــاء المســكن المقــدس، كمــا أن هللا نفســه أعطــى موســى مثــال للبنــاء، وأعطــاه 
إقامتــه،  فــي  تســتخدم  التــي  والمــواد  وشــكله،  بحجمــه  الخاصــة  التعليمــات 
باأليــدي كانــت » أَْشــبَاِه  المصنوعــة  األقــداس  إن  الــذي ســيحتويه.  األثــاث  وكل 
َماَواِت « )عبرانيين 9: 24، 23(. كانت  الَْحِقيِقيَِّة « » أَْمِثلََة األَْشيَاِء الَِّتي ِفي السَّ
قــدم  مــا  بعــد  مثــال مصغــرا للمســكن الســماوي، حيــث المســيح رئيــس كهنتنــا، 
حياتــه ذبيحــة كان يخــدم ألجــل الخاطــئ. وقــد قــدم هللا لموســى فــي الجبــل منظــرا 
للمقــدس الســماوي وأمــره بــأن يصنــع كل شــيء علــى حســب المثــال الــذي أعطــي 

لــه. وســجل موســى جميــع التعليمــات بــكل حــرص، وســلمها لقــادة الشــعب.
وقــد لــزم لبنــاء المقــدس اســتعدادات عظيمــة وكثيــرة الكلفــة. وكانــت هنالــك 
فالــرب  ذلــك  ومــع  الثمــن،  الغاليــة  النفيســة  المــواد  مــن  كبيــرة  كميــة  إلــى  حاجــة 
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لــم يقبــل ســوى التقدمــات الختياريــة، فــردد موســى علــى مســامع الشــعب أمــر 
ــُه تَأُْخــُذوَن تَْقِدَمِتــي « )خــروج 25: 2(. فــكان  الــرب فقــال: » ِمــْن كُلِّ َمــْن يَِحثُّــُه قَلْبُ

التكريــس هلل وروح التضحيــة مــن أول مســتلزمات إعــداد مســكن العلــي.
اســتجاب كل الشــعب لهــذا النــداء بنفــس واحــدة » ثُــمَّ َجــاَء كُلُّ َمــْن أَنَْهَضــُه 
َحتُْه ُروُحــُه. َجــاُءوا ِبتَْقِدَمــِة الــرَّبِّ لَِعَمــِل َخيَْمــِة الْجِتَمــاِع َولِــُكلِّ  قَلْبُــُه، وَكُلُّ َمــْن َســمَّ
َســِة. َوَجــاَء الرَِّجــاُل َمــَع النَِّســاِء، كُلُّ َســُموِح الَْقلِْب،َجــاَء  ِخْدَمِتَهــا َولِلثِّيَــاِب الُْمَقدَّ
تَْقِدَمــَة  َم  قَــدَّ َمــْن  وَكُلُّ  َهــِب.  الذَّ ِمــَن  َمتَــاٍع  كُلِّ  َوقَاَئِــِد،  َوَخَواتِــَم  َوأَقْــرَاٍط  ِبَخزَائِــَم 

َذَهــٍب لِلــرَّبِّ « )خــروج 35: 21، 22(.
» وَكُلُّ َمْن ُوِجَد ِعْنَدُه أَْســَمانُْجونِيٌّ َوأُرُْجواٌن َوِقرِْمٌز َوبُوٌص َوَشــْعُر ِمْعزًى َوُجلُوُد 
ــٍة َونَُحــاٍس َجــاَء  َم تَْقِدَمــَة ِفضَّ ــرٌَة َوُجلُــوُد تَُخــٍس، َجــاَء ِبَهــا. كُلُّ َمــْن قَــدَّ كِبَــاٍش ُمَحمَّ

. وَكُلُّ َمــْن ُوِجــَد ِعْنــَدُه َخَشــُب َســْنٍط لَِصْنَعــٍة َمــا ِمــَن الَْعَمــِل َجــاَء ِبــِه. ِبتَْقِدَمــِة الــرَّبِّ
الَْغــزِْل  ِمــَن  َوِجئْــَن  ِبأَيِْديِهــنَّ  َغزَلْــَن  الَْقلْــِب  الَْحِكيَمــاِت  النَِّســاِء  » وَكُلُّ 
أَنَْهَضتُْهــنَّ  اللََّواتِــي  النَِّســاِء  وَكُلُّ  َوالْبُــوِص.  َوالِْقرِْمــِز  َواألُرُْجــَواِن  ِباألَْســَمانُْجونِيِّ 

الِْمْعــزَى. َشــْعَر  َغزَلْــَن  ِبالِْحْكَمــِة  قُلُوبُُهــنَّ 
ْدرَِة، َوِبالطِّيِب  » َوالرَُّؤَساُء َجاُءوا ِبِحَجارَِة الَْجْزِع َوِحَجارَِة التَّرِْصيعِ لِلرَِّداِء َوالصُّ

ْوِء َولُِدْهِن الَْمْسَحِة َولِلْبَُخوِر الَْعِطِر « )خروج 35: 28-23(. َوالزَّيِْت لِلضَّ
وإذ كان العمــل فــي بنــاء المقــدس يتقــدم، ظـَـلَّ الشــعب — الكبــار والصغــار، 
الرجــال والنســاء واألولد يحضــرون تقدماتهــم، حتــى وجــد القائمــون بالعمــل أن 
عندهــم مــا يكفــي ويزيــد عــن حاجــة العمــل، فأمــر موســى أن يرفعــوا صوتــا فــي 
المحلــة قائليــن: » لَ يَْصَنــْع َرُجــٌل أَِو اْمــَرأٌَة َعَمــاً أَيًْضــا لِتَْقِدَمــِة الَْمْقــِدِس. فَاْمتََنــَع 
وافتقــاد  اإلســرائيليين  تذمــرات  إن   .)6  :36 )خــروج  الَْجلَــِب «  َعــِن  ــْعُب  الشَّ
إنــذارا  ليكــون  ســجل  ذلــك  كل  خطاياهــم،  بســبب  بالتأديبــات  إياهــم  الــرب 
وســخاءهم  وغيرتهــم  تكريســهم  فــإن  األخــرى  الناحيــة  ومــن  القادمــة.  لألجيــال 
هــي مثــال يســتحق أننحتــذي بــه. إن كل مــن يحبــون عبــادة هللا ويقــدرون بركــة 
حضــوره المقــدس ســيظهرون نفــس روح التضحيــة فــي إعــداد بيــت فيــه يلتقــي 
بهــم. وسيشــتاقون إلــى إحضــار تقدمــة للــرب مــن أفضــل مــا يملكــون. إن البيــت 
الــذي يبنــى هلل ينبغــي أل يظــل مثقــا بالديــون ألن ذلــك يجلــب علــى اســم الــرب 
العــار. فيجــب أن يقــدم المــال الكافــي إلتمــام ذلــك العمــل، ويقــدم بــكل ســخاء 
حتــى يمكــن أن يقــول الفعلــة مــا قالــه أولئــك الذيــن بنــوا الخيمــة: » ل تحضــروا 

أيضــاً «. تقدمــات 
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لقــد بُِنيَــت الخيمــة بكيفيــة تجعــل فــك أجزائهــا وحملهــا مــع اإلســرائيليين فــي 
كل رحاتهــم أمــرا ميســورا، ولذلــك كانــت صغيــرة بحيــث ل يزيــد طولهــا عــن خمــس 
وخمســين قدمــا طــول وثمانــي عشــرة قدمــا عرضــا وارتفاعــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت 
مســكنا فخمــا. فالخشــب المســتعمل فــي البنــاء وأثاثاتــه كان مــن خشــب الســنط 
أنــواع الخشــب األخــرى التــي كان يمكــن  الــذي كان أقــل تعرضــا للتلــف مــن كل 
الحصــول عليهــا فــي ســيناء. وكانــت الجــدران مكونــة مــن ألــواح مســتقيمة توضــع 
كلهــا  وكانــت  وعــوارض،  بأعمــدة  ببعــض  بعضهــا  وتتصــل  فضــة  مــن  قواعــد  فــي 
مغشــاة بذهــب، معطيــة للمســكن منظــر الذهــب المجســم، وكان الســقف مكونــا 
مــن أربعــة أنــواع مــن الســتائر، وكانــت أقصاهــا مــن الداخــل مصنوعــة مــن » بُــوٍص 
َمبْــُروٍم َوأَْســَمانُْجونِيٍّ َوأُرُْجــَواٍن َوِقرِْمــٍز. ِبَكُروِبيــَم َصْنَعــَة َحائـِـٍك َحــاِذق « )خــروج 26: 
مــن شــعر معــزى وجلــود كبــاش  بالترتيــب  الثــاث األخــرى مصنوعــة  1( وكانــت 
محمــرة وجلــود تَُخس )دولفيــن(، وكانــت كلهــا منظمــة بحيــث تعطــي وقايــة كاملــة.

وقــد ُجعــل المســكن قســمين يفصــل بينهمــا ســتارة ثمينــة وجميلــة أو حجــاب 
معلق من أعمدة مغشاة بذهب، وكان هنالك حجاب آخر مشابه لألول على باب 
الحجــرة األولــى، وهــذان كالغطــاء الداخلــي الــذي تكــون منــه الســقف كانــت ألوانهمــا 
غايــة فــي الروعــة والجمــال مــن أســمانجوني وأرجــوان وقرمــز مرتبــة ترتيبــا جميــا، بينمــا 
نســج كروبيــم مــن خيــوط الذهــب والفضــة ليمثــل المائكــة الســماويين المتصليــن 

بعمــل المقــدس الســماوي والذيــن هــم أرواح خادمــة لشــعب هللا علــى األرض.
وكانــت تحيــط بالخيمــة المقدســة أرض فضــاء تســمى الــدار التــي كانــت محاطــة 
بســتائر أو ســجف من بوص معلقة بأعمدة من نحاس، وكان مدخل هذه الدار من 
الناحية الشــرقية مدلة عليه ســتائر مصنوعة من مادة غالية القيمة مصنوعة صنعة 
جميلــة، وإن تكــن أقــل مــن ســتائر المقــدس. وحيــث أن أســتار الــدار كانــت نصــف 
طول جدران الخيمة فقد كان البناء مكشوفا للشعب من الخارج. وفي الدار قريبا 
مــن مدخلهــا أقيــم مذبــح النحــاس للمحرقــات، وعلــى هــذا المذبــح كانــت كل الذبائح 
المقدمــة هلل تحــرق بالنــار، وكان الــدم المكفــر يـُـرش علــى قرونــه. وبيــن المذبــح وبــاب 
الخيمة كانت المرحضة التي كانت هي أيضا من نحاس مصنوعة من المرايا التي 
قدمتهــا نســاء إســرائيل طوعــا واختيــارا. وكان الكهنــة كلمــا دخلــوا إلــى القــدس أو 
تقدمــوا إلــى المذبــح لتقديــم محرقــة للــرب، يغســلون أيديهــم وأرجلهــم فــي المرحضة.

وفــي الحجــرة األولــى أو القــدس كانــت مائــدة خبــز الوجــوه والمنــارة ومذبــح 
البخــور، وكانــت مائــدة خبــز الوجــوه فــي الناحيــة الشــمالية، وكان لهــا إكليــل للزينــة 
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وكانــت مغشــاة بذهــب نقــي. وكان الكهنــة فــي كل ســبت يضعــون علــى هــذه 
رفعــت  فمتــى  اللبــان.  عليهــا  ويرشــون  صفيــن،  فــي  رغيفــا  عشــر  اثنــي  المائــدة 
كانــت  الجنــوب  وإلــى  الكهنــة.  يأكلهــا  كان  مقدســة،  تعتبــر  وكانــت  الخبــزات، 
بزهــر  مزدانــة  شــعبها  وكانــت  الســرج.  والســبعة  الشــعب  الســبع  ذات  المنــارة 
بديــع كالسوســن، وكانــت المنــارة مصنوعــة كلهــا مــن كتلــة مــن الذهــب الخالــص، 
وإذ لــم تكــن فــي الخيمــة نوافــذ فلــم تطفــأ المصابيــح كلهــا مــرة واحــدة بــل كانــت 
تضــيء نهــارا وليــا. وأمــام الحجــاب الــذي يفصــل بيــن القــدس وقــدس األقــداس 
حيــث محضــر هللا المباشــر أقيــم مذبــح البخــور الذهبــي. وعلــى هــذا المذبــح كان 
علــى الكاهــن أن يحــرق البخــور صباحــا ومســاء. وكانــت قرونــه تلمــس بــدم ذبيحــة 
الخطيــة، ويــرش عليــه الــدم فــي يــوم الكفــارة العظيــم. والنــار التــي علــى هــذا المذبــح 
أوقدهــا هللا بنفســه وُعــزِّزت مقدســة، وكان البخــور العطــر يرتفــع ليعطّــر حجــرات 

الخيمــة وخارجهــا لمســافة بعيــدة ليــا ونهــارا.
وخلــف الحجــاب الداخلــي كان قــدس األقــداس حيــث كانــت تتركــز الخدمــة 
الســماء  بيــن  التصــال  حلقــة  كانــت  والتــي  والشــفاعة،  الكفــارة  خدمــة  الرمزيــة، 
الســنط  خشــب  مــن  صنــدوق  وهــو  التابــوت،  كان  الحجــرة  هــذه  فــي  واألرض. 
مغشــى مــن الداخــل ومــن الخــارج بذهــب، وفــي أعــاه إكليــل مــن ذهــب، وقــد 
صنــع ليوضــع فيــه لوحــا الحجــر اللــذان كتــب هللا عليهمــا بنفســه الوصايــا العشــر، 
ولهــذا فقــد ســمي تابــوت عهــد هللا أو تابــوت العهــد، حيــث أن الوصايــا العشــر 

كانــت هــي أســاس العهــد بيــن هللا وإســرائيل.
وكان غطاء التابوت يدعى )غطاء الرحمة(، وهذا كان مصنوعا من قطعة واحدة 
مــن الذهــب وكان عليــه كروبــان مــن الذهــب وكل منهمــا واقــف علــى أحــد جانبــي 
التابــوت. وكان أحــد جناحــي المــاك منبســطا إلــى أعلــى، أمــا الجنــاح الثانــي فــكان 
يغطــي جســم المــاك )حزقيــال 1: 11( عامــة الوقــار والوداعــة. هــذا وإن موقــف 
الكروبين ووجه كل منهما تجاه اآلخر وهما ينظران إلى أسفل بوقار إلى التابوت كان 
يرمــز إلــى الوقــار الــذي يكنــه الجنــد الســماويون لشــريعة هللا واهتمامهــم بتدبــر الفــداء.

وفــوق الغطــاء كان » الشــكينا «، مظهــر الحضــور اإللهــي، ومــن بيــن الكروبيــن 
كان هللا يعلــن مشــيئته. وأحيانــا كانــت الرســائل اإللهيــة تُبلــّغ إلــى رئيــس الكهنــة 
المــاك  نــور علــى  ينــزل  أخــرى كان  أحيــان  وفــي  الســحابة.  مــن  يســمعه  بصــوت 
الواقــف عــن يميــن التابــوت للدللــة علــى رضــى هللا أو قبولــه، أو تســتقر ظلمــة علــى 

المــاك الواقــف عــن اليســار إلعــان اســتنكاره أو رفضــه.
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للبــر  العظيــم  القانــون  هــي  كانــت  التابــوت  فــي  المحفوظــة  هللا  شــريعة  إن 
والعــدل، وقــد حكمــت تلــك الشــريعة بالمــوت علــى كل متعــد، ولكــن فــوق الشــريعة 
كان الغطــاء الــذي كان يعلــن عليــه حضــور هللا، ومنــه كان يمنــح الغفــران للخاطــئ 
التائــب بفاعليــة الكفــارة. وهكــذا ففــي عمــل المســيح لفدائنــا المرمــوز إليــه بخدمــة 

ــاَُم تَاَثََمــا « )مزمــور 85: 10(. المقــدس » الرَّْحَمــُة َوالَْحــقُّ الْتََقيَــا. الِْبــرُّ َوالسَّ
مجــد   — المقــدس  فــي  الظاهــر  المجــد  وصــف  علــى  تقــدر  لغــة  مــن  ليــس 
واأللــوان  الذهبيــة،  المنــارة  نــور  تعكــس  كانــت  التــي  بذهــب  المغشــاة  الجــدران 
المتألقــة، ألــوان الســجف المطــرزة المرســوم عليهــا صــور المائكــة المتألقيــن ضيــاء، 
التابــوت  الثانــي  الحجــاب  وخلــف  بالذهــب،  المتأللــئ  البخــور  ومذبــح  والمائــدة 
المقــدس، وعليــه الكروبــان الســماويان، ومــن فوقــه » الشــكينا « المقــدس وهــو 
المظهــر المرئــي لحضــور الــرب، وكل هــذا انعــكاس ضئيــل ألمجــاد هيــكل هللا فــي 

الســماء الــذي هــو مركــز عمــل هللا لفــداء اإلنســان.
مــا يقــرب مــن نصــف ســنة. فلمــا كملــت فحــص  بنــاء الخيمــة  وقــد اســتغرق 
الجبــل  فــي  لــه  أظهــر  الــذي  المثــال  وبيــن  بينــه  مقارنــا  البنائيــن  عمــل  موســى كل 
 . والتعليمــات التــي كان قــد تلقاهــا مــن هللا » َوإَِذا ُهــْم قَــْد َصَنُعــوُه كََمــا أََمــَر الــرَّبُّ
هَكــَذا َصَنُعــوا. فَبَاَركَُهــْم ُموَســى « )خــروج 39: 43(. وباهتمــام وشــوق تجمعــت 
جماهيــر إســرائيل لينظــروا ذلــك البنــاء المقــدس، وفيمــا كانــوا يتأملــون فــي ذلــك 
المنظــر برضــى ووقــار حــام عمــود الســحاب فــوق الخيمــة ثــم نــزل وغطاهــا » َوَمــألَ 
بََهــاُء الــرَّبِّ الَْمْســَكَن « )خــروج 40: 34(. لقــد أُعلــن جــال هللا، وحتــى موســى 
الشــعب  رأى  عميــق  وبتأثــر  الوقــت.  بعــض  المســكن  دخــول  يســتطع  لــم  نفســه 
الدليــل علــى أن الــرب قــد قبــل عمــل أيديهــم. لــم يهتفــوا هتــاف الفــرح ألن هيبــة 
مقدســة شــملت الجميــع، ولكــن فــرح قلوبهــم ظهــر فــي عيونهــم التــي أغرورقــت 
بدمــوع الفــرح، وجعلــوا يتمتمــون بصــوت منخفــض بعبــارات الشــكر الحــار لكــون 

هللا قــد تنــازل بالســكنى فــي وســطهم.
وبنــاء علــى تعليمــات إلهيــة أُفــرز ســبط لوي لخدمــة المســكن. فــي العصــور 
القديمــة كان كل رجــل كاهنــا فــي بيتــه. وفــي أيــام إبراهيــم كان الكهنــوت كحــق 
اإلرث بالــولدة معتبــرا مــن حــق البــن األكبــر، أمــا اآلن فبــدل مــن كل أبــكار إســرائيل 
قبل الرب ســبط لوي لخدمة المســكن. بهذا اإلكرام الفريد أعلن هللا استحســانه 
إســرائيل  ارتــد شــعب  أحكامــه حيــن  تنفيــذ  وفــي  بخدمتــه  تمســكهم  فــي  لولئهــم 
عــن هللا وســجدوا لعجــل الذهــب. ومــع ذلــك فقــد انحصــر الكهنــوت فــي عائلــة 
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هــارون، فلــم يســمح لغيــر هــارون وأولده فــي الخدمــة أمــام الــرب، أمــا باقــي رجــال 
الســبط فقــد وُكَِّل إليهــم أمــر حراســة الخيمــة وأثاثهــا، وكان عليهــم أن يازمــوا الكهنــة 
فــي خدماتهــم، ولكــن لــم يكــن مســموحا لهــم بتقديــم الذبائــح ول بإحــراق البخــور ول 

رؤيــة األقــداس إل بعــد تغطيتهــا.
َســًة  ُمَقدَّ ثِيَابًــا  » َواْصَنــْع  مابــس خاصــة  لهــم  عينــت  الكهنــة  لوظيفــة  وطبقــا 
لَِهــاُروَن أَِخيــَك لِلَْمْجــِد َوالْبََهــاِء « )خــروج 28: 2(. هــذا مــا أمــر بــه الــرب موســى. 
واحــدة  منســوجا قطعــة  أبيــض وكان  كتــان  مــن  المــادي  الكاهــن  ثــوب  كان  وقــد 
ويصــل تقريبــا إلــى قدميــه وكان يربــط عنــد الوســط بمنطقــة مــن كتــان أبيــض مطــرزة 
بأســمانجوني وأرجــوان وأحمــر. وهنالــك عمامــة مــن كتــان أو إكليــل كانــت تكمــل 
الــزي الخارجــي. لمــا كان موســى ماثــا أمــام العليقــة المشــتعلة بالنــار أمــره هللا بــأن 
يخلــع نعليــه ألن األرض التــي كان واقفــا عليهــا مقدســة، وكذلــك لــم يكــن يســمح 
بهــا  الغبــار الاصــق  فــي أرجلهــم. إن ذرات  المســكن وأحذيتهــم  للكهنــة بدخــول 
كانــت تنجــس المــكان المقــدس. كان عليهــم أن يتركــوا أحذيتهــم فــي الــدار خارجــا 
قبــل دخــول المســكن، وأيضــا لكــي يغســلوا أيديهــم وأرجلهــم قبــل قيامهــم بالخدمــة 
فــي الخيمــة أو أمــام مذبــح المحرقــة. وهكــذا تعلمــوا دائمــا هــذا الــدرس وهــو أن 

تطــرح كل نجاســة عــن كل مــن يقتربــون مــن محضــر هللا.
أمــا مابــس رئيــس الكهنــة فكانــت مــن األقمشــة الغاليــة الثمــن وكانــت تصنــع 
صناعــة جميلــة تتناســب ومكانتــه الســامية. فعــاوة علــى ثــوب الكتــان الــذي كان 
يلبســه الكاهــن العــادي كان رئيــس الكهنــة يلبــس رداء مــن أســمانجوني منســوجا 
قطعــة واحــدة أيضــا. وحــول جبــة الــرداء علــى أذيالهــا كانــت توضــع جاجــل مــن 
ذهــب ورمــان مــن أســمانجوني وأرجــوان وقرمــز. وفــوق الجبــة كان قميــص الكاهــن 
وهــو ثــوب قصيــر مــن الذهــب واألســمانجوني واألرجــوان والقرمــز واألبيــض. وكان 
يربــط بزنــار مــن األلــوان نفســها مصنوعــا صنعــة جميلــة. ولــم يكــن للقميــص أكمــام، 
وعلــى جزئــي الكتفيــن المطرزيــن بالذهــب وضــع حجــران مــن أحجــار الجــزع يحمــان 

أســماء أســباط إســرائيل الثنــي عشــر.
وفــوق القميــص أو األفــود كانــت توضــع الصــدرة وهــي أقــدس مــا فــي الحلــة 
الكهنوتيــة. وكانــت هــذه تصنــع مــن المــادة نفســها المصنــوع منهــا األفــود. وهــي 
مربعــة الشــكل طولهــا شــبر كعرضهــا. وتعلــق مــن الكتفيــن بخيــط مــن أســمانجوني 
بحلقــات مــن ذهــب. وكانــت الحاشــية مكونــة مــن مجموعــة مــن األحجــار الكريمــة 
وهــي نفــس األحجــار التــي تتكــون منهــا أساســات مدينــة هللا المقدســة الثنــا عشــر. 
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أربعــة  فــي  مرتبــة  بالذهــب  مرصعــة  اثنــا عشــر حجــرا  كان  الحاشــية  داخــل  وفــي 
صفــوف، وعلــى مثــال تلــك التــي علــى الكتفيــن كانــت أســماء األســباط منقوشــة 
عليهــا. وقــد أمــر الــرب قائــا: » فَيَْحِمــُل َهــاُروُن أَْســَماَء بَِنــي إِْســرَائِيَل ِفــي ُصــْدرَِة 
ـْذكَاِر أََمــاَم الــرَّبِّ َدائًِمــا « )خــروج  الَْقَضــاِء َعلَــى قَلِْبــِه ِعْنــَد ُدُخولِــِه إِلَــى الُْقــْدِس لِلتّـَ
28: 29(. وكذلــك المســيح كاهننــا األعظــم إذ يطلــب باســتحقاق دمــه لــدى اآلب 
ــا  ألجــل الخاطــئ يحمــل علــى قلبــه اســم كل نفــس تائبــة مؤمنــة. يقــول المرنــم: » أَمَّ

أَنَــا فَِمْســِكيٌن َوبَائِــٌس. الــرَّبُّ يَْهتَــمُّ ِبــي « )مزمــور 40: 17(.
بالنــور  يتألقــان  كبيــران  كريمــان  حجــران  كان  ويســارها  الصــدرة  يميــن  وعلــى 
الباهــر، وهمــا المعروفــان باســم األوريــم والتميــم. وبهمــا كانــت تعــرف إرادة هللا 
بواســطة رئيــس الكهنــة. وحيــن كان يؤتــى بقضيــة مــن القضايــا أو أي مســألة مــن 
المســائل ليحكــم فيهــا أمــام الــرب كانــت تــرى هالــة مــن النــور محيطــة بالحجــر الكريــم 
الــذي علــى اليميــن وهــذه كانــت عامــة رضــى هللا أو استحســانه، بينمــا كانــت 
ســحابة تحجــب نــور الحجــر الــذي علــى اليســار عامــة علــى رفــض هللا أو اســتنكاره.

أمــا إكليــل رئيــس الكهنــة فــكان يتكــون مــن العمامــة الكتانيــة البيضــاء، ويتصــل 
بهــا بشــريط مــن أســمانجوني صفيحــة مــن ذهــب قــد نقشــت عليهــا هــذه العبــارة 
» قُــْدٌس لِلــرَّبِّ « وكل مــا كان يتعلــق بلبــاس الكهنــة أو ســلوكهم كان الغــرض منــه 
أن يطبــع علــى قلــب الرائــي اإلحســاس بقداســة هللا وقداســة عبادتــه، والطهــارة 

الواجبــة علــى مــن كانــوا يدنــون مــن حضرتــه.
ــَماِويَّاِت «  السَّ ِشــبَْه  » يَْخِدُمــوَن  كانــوا  الكهنــة  فــإن  المســكن  علــى  وعــاوة 
)عبرانييــن 8: 5( وهــذا كان أمــرا غايــة فــي األهميــة. والــرب قــدم بواســطة موســى 
تعليمــات واضحــة وقاطعــة بخصــوص كل جــزء مــن أجــزاء هــذه الخدمــة الرمزيــة. 
وكانــت خدمــة المســكن تتكــون مــن نوعيــن، خدمــة يوميــة وأخــرى ســنوية. فالخدمــة 
اليوميــة كانــت تقــام أمــام مذبــح المحرقــة فــي دار الخيمــة وفــي القــدس، أمــا الخدمــة 

الســنوية فكانــت تقــام فــي قــدس األقــداس.
ولــم يكــن يســمح لعيــن بشــرية، مــا عــدا رئيــس الكهنــة، أن تتطلــع إلــى مــا فــي 
هنــاك  إلــى  يدخــل  الكهنــة  رئيــس  وكان  المســكن.  فــي  الداخليــة  الحجــرة  داخــل 
مــرة واحــدة فــي الســنة وذلــك بعــد الســتعداد المهيــب بــكل عنايــة وحــرص. فــكان 
يدخــل أمــام هللا وهــو مرتعــد، وكان الشــعب ينتظــرون عودتــه فــي صمــت وقــور، 
ويرفعــون قلوبهــم فــي صلــوات حــارة إلــى هللا فــي طلــب البركــة. ورئيــس الكهنــة 
يكفر عن إســرائيل أمام الغطاء حيث كان هللا يجتمع به في ســحابة المجد. وكان 
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بقــاؤه فــي ذلــك المــكان أكثــر مــن المعتــاد يمــأل الشــعب خوفــا خشــية أن تكــون 
خطاياهــم أو خطايــاه قــد جعلــت مجــد الــرب يقتلــه أو يصعقــه.

وكانــت الخدمــات اليوميــة تنحصــر فــي محرقــات الصبــاح ومحرقــات المســاء، 
وإحــراق البخــور العطــر علــى مذبــح الذهــب، والذبائــح الخاصــة التــي كان األفــراد 
واألهلــة  الســبوت  تقدمــات  هنالــك  كانــت  كمــا  خطاياهــم.  عــن  يقدمونهــا 

الخاصــة. واألعيــاد 
وفــي كل صبــاح ومســاء كان يُحــرق علــى المذبــح خــروف حولــي، ومعــه قربــان 
تقدمتــه المفروضــة، وكان ذلــك رمــزا إلــى تكريــس األمــة اليومــي للــرب واعتمادهــم 
المســتمر علــى دم المســيح المكفــر. وقــد أعلــن الــرب بــكل صراحــة أن كل قربــان 
علــى  وكان   .)5  :12 )خــروج  يكــون صحيحــا  أن  ينبغــي  المســكن  لخدمــة  يقــدم 
ذبائــح، وكان عليهــم  لتكــون  بهــا  يؤتــى  التــي  الحيوانــات  يفحصــوا كل  أن  الكهنــة 
بــا  يكــون  الــذي  القربــان  إنمــا  عيــب.  أي  فيهــا  يكتشــف  ذبيحــة  يرفضــوا كل  أن 
عيــب دون ســواه هــو الــذي كان يعتبــر رمــزا للطهــارة الكاملــة لــذاك الــذي كان 
مزمعــا أن يقــدم نفســه مثــل » َحَمــل ِبــاَ َعيْــٍب َولَ َدنَــٍس « )1بطــرس 1: 19( إن 
الرســول بولــس يشــير إلــى هــذه الذبائــح كصــورة لمــا ينبغــي أن يصيــر اليــه أتبــاع 
ُمــوا أَْجَســاَدكُْم  المســيح، فيقــول: » أَطْلُــُب إِلَيُْكــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة ِبَرأْفَــِة هللِا أَْن تَُقدِّ
َســًة َمرِْضيَّــًة ِعْنــَد هللِا، ِعبَاَدتَُكــُم الَْعْقلِيَّــَة « )روميــة 12: 1(. علينــا  َذِبيَحــًة َحيَّــًة ُمَقدَّ
أن نكــرس أنفســنا لخدمــة هللا، وعلينــا بالجتهــاد فــي أن نجعــل ذبيحتنــا مقبولــة 
علــى قــدر اإلمــكان. إن هللا ل يســر بأقــل مــن أفضــل مــا يمكننــا تقديمــه، فأولئــك 
الذيــن يحبونــه مــن كل القلــب ســيتوقون إلــى إعطائــه أفضــل خدمــة فــي الحيــاة، 
وســيجتهدون علــى الــدوام فــي جعــل كل قــوى كيانهــم علــى وفــاق وانســجام مــع 

الشــرائع التــي تجعلهــم أقــدر علــى عمــل مشــيئته.
وفــي تقديــم البخــور كان الكاهــن أقــرب إلــى محضــر هللا منــه فــي أي خدمــة 
يوميــة أخــرى. وحيــث أن الحجــاب الداخلــي للمســكن لــم يرتفــع إلــى أعلــى البنــاء، 
فــإن مجــد هللا الــذي كان يــرى فــوق الغطــاء كان يــرى جزئيــا مــن الحجــرة األولــى. 
كانــت  وحيــن  التابــوت  ناحيــة  إلــى  ينظــر  كان  البخــور  يقــدم  الكاهــن  كان  فحيــن 
ســحابة البخــور ترتفــع كان مجــد هللا يســتقر علــى الغطــاء ويمــأل قــدس األقــداس، 
وفــي غالــب األحيــان كان يمــأل المســكن إلــى حــد يضطــر الكاهــن إلــى أن يتراجــع 
إلــى بــاب الخيمــة. وكمــا فــي الخدمــة الرمزيــة كان الكاهــن ينظــر باإليمــان إلــى غطــاء 
الرحمــة الــذي لــم يكــن يســتطيع أن يــراه، هكــذا علــى شــعب هللا اآلن أن يتجهــوا 
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بصلواتهــم إلــى المســيح رئيــس كهنتهــم األعظــم الــذي وإن لــم يُــرى بالعيــن البشــرية 
فهــو يتشــفع فيهــم فــي المقــدس الســماوي.

المســيح  اســتحقاقات  إلــى  يرمــز  إســرائيل  صلــوات  مــع  الصاعــد  البخــور  إن 
يســتطيع  والــذي  باإليمــان  لشــعبه  يُحســب  الــذي  الكامــل  بــره  وإلــى  وشــفاعته، 
وحــده أن يجعــل عبــادة الخائــق الخاطئــة مقبولــة أمــام هللا. وأمــام حجــاب قــدس 
األقــداس كان مذبــح الشــفاعة الدائمــة أمــام القــدس، مذبــح الكفــارة الدائمــة، إذ 
كان يمكــن القتــراب إلــى هللا بواســطة الــدم والبخــور، وهمــا رمــزان يشــيران إلــى 
الوســيط العظيــم الــذي يســتطيع الخطــاة عــن طريقــه أن يقتربــوا إلــى الــرب، والــذي 
بواســطته دون ســواه يمكــن أن تمنــح الرحمــة والخــاص للنفــس التائبــة المؤمنــة.

وإذ كان الكهنــة يدخلــون القــدس صباحــا ومســاء فــي وقــت البخــور كانــت 
هــذا  وكان  الخارجيــة.  الــدار  فــي  المذبــح  علــى  لتقــدم  معــدة  اليوميــة  الذبيحــة 
فقبــل  الخيمــة.  فــي  المجتمعيــن  العابديــن  جانــب  مــن  شــديد  اهتمــام  وقــت 
الدخــول إلــى محضــر هللا بواســطة خدمــة الكاهــن كان عليهــم أن يشــغلوا أنفســهم 
فــي فحــص قلوبهــم بــكل دقــة والعتــراف بخطاياهــم، وكانــوا يشــتركون فــي صــاة 
صامتــة ووجوههــم متجهــة صــوب القــدس، فكانــت صلواتهــم تصعــد مــع ســحابة 
والــذي  بــه  الموعــود  المخلــص  باســتحقاقات  إيمانهــم  يتمســك  بينمــا  البخــور، 
الصبــاح  لذبيحــة  المخصصــة  الســاعات  إن  إليــه.  ترمــز  الكفاريــة  الذبيحــة  كانــت 
وذبيحــة المســاء كانــت تعتبــر مقدســة، واعتبــرت مخصصــة للعبــادة مــن كل األمــة 
اليهوديــة. فلمــا تشــتت الشــعب بعــد ذلــك وســبوا إلــى بلــدان بعيــدة ففــي مثــل 
إلــى  إلــى أورشــليم ويقدمــون تضرعاتهــم  تلــك الســاعة المحــددة ظلــوا يتجهــون 
لممارســة  للمســيحيين  مثــال صالحــا  هــذا  يكــون  أن  ويمكــن  إســرائيل.  إلــه  هللا، 
الصــاة الصباحيــة والمســائية. ففــي حيــن أن هللا يديــن مجــرد ممارســة الطقــوس 
الذيــن يحبونــه  أولئــك  إلــى  باغتبــاط عظيــم  ينظــر  العبــادة فإنــه  مــن روح  الخاليــة 
ارتكبوهــا  التــي  خطاياهــم  غفــران  طلــب  فــي  ومســاء  صباحــا  أمامــه  ويجثــون 

يحتاجونهــا. التــي  البــركات  والتمــاس 
كان خبــز الوجــوه يُحفــظ دائمــا أمــام الــرب كتقدمــة دائمــة، وبذلــك كان يعتبــر 
جــزءا مــن الذبيحــة اليوميــة، وكان يســمى » ُخبْــَز الُْوُجــوِه « ألنــه كان موضوعــا أمــام 
وجــه الــرب دائمــا، )خــروج 25: 30(. وقــد كان اعترافــا مــن اإلنســان باعتمــاده علــى 
هللا ألجــل الطعــام الزمنــي والروحــي، وأنــه يمكــن الحصــول عليــه عــن طريــق وســاطة 
المســيح دون ســواها. لقــد كان هللا يطعــم إســرائيل فــي البريــة خبــزا مــن الســماء، 
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وكانــوا ل يزالــون معتمديــن علــى ســخائه ألجــل الطعــام الزمنــي والبــركات الروحيــة. 
الــذي هــو  إلــى المســيح، الخبــز الحــي  كان المــن وخبــز الوجــوه كاهمــا يشــيران 
ـِذي نَــزََل ِمــَن  أمــام وجــه هللا دائمــا ألجلنــا، وهــو القائــل: » أَنَــا ُهــَو الُْخبْــُز الَْحــيُّ الّـَ
ــَماِء « )يوحنــا 6: 48-51(. وكان اللبــان يوضــع علــى أرغفــة الخبــز، وحيــن كان  السَّ
يرفــع الخبــز فــي كل ســبت ليوضــع فــي مكانــه خبــز جديــد كان اللبــان يحــرق علــى 

المذبــح تــذكارا أمــام هللا.
تقــدم ألجــل األفــراد.  التــي  الخدمــة  اليوميــة كان هــو  الخدمــة  أجــزاء  أهــم  إن 
لقــد كان الخاطــئ التائــب يقــرب ذبيحتــه أمــام بــاب خيمــة الجتمــاع، وإذ يضــع يــده 
علــى رأس الذبيحــة كان يعتــرف بخطايــاه، وهكــذا تنتقــل تعدياتــه بكيفيــة رمزيــة منــه 
إلــى الذبيحــة البريئــة وكان يذبــح الذبيحــة بيــده، والكاهــن يحمــل دم الذبيحــة إلــى 
القــدس ويرشــه أمــام الحجــاب الــذي كان خلفــه التابــوت المحتــوي علــى الشــريعة 
التــي قــد تعداهــا الخاطــئ. وبموجــب هــذا الطقــس كانــت الخطيــة تنتقــل بكيفيــة 
رمزيــة إلــى المقــدس. وفــي بعــض الحــالت لــم يكــن الــدم يؤخــذ إلــى القــدس، بــل 
كان علــى الكاهــن أن يــأكل لحــم الذبيحــة كمــا أمــر الــرب ابنــي هــارون قائــا: » قَــْد 
الَْجَماَعــِة « )لوييــن 10: 17(. وكا الطقســين كانــا  إِثْــَم  لِتَْحِمــاَ  إِيَّاَهــا  أَْعطَاكَُمــا 

يرمــزان إلــى نقــل الخطيــة مــن الخاطــئ التائــب إلــى المقــدس.
هذا هو نوع العمل الذي كان يعمل يوما فيوما على مدار الســنة. فإذ كانت 
خطايــا إســرائيل تنتقــل بهــذه الكيفيــة إلــى المقــدس فقــد صــار المســكنان نجســين، 
ولهــذا كان األمــر يســتلزم إجــراء عمــل خــاص إلزالــة تلــك الخطايــا، ولذلــك أمــر هللا 
ُســُه ِمــْن نََجاَســاِت  بإجــراء تكفيــر عــن المســكنين، كمــا للمذبــح لكــي » يُطَهِّــرُُه َويَُقدِّ

بَِنــي إِْســرَائِيَل « )لوييــن 16: 19(.
فــي  مــرة واحــدة  األقــداس  قــدس  إلــى  الكهنــة( يدخــل  )رئيــس  الكاهــن  وكان 
الســنة فــي يــوم الكفــارة العظيــم لتطهيــر المســكن. والعمــل الــذي يجــرى هنــاك كان 

يكمــل خدمــات الســنة.
وفــي يــوم الكفــارة كان يؤتــى بتيســين مــن المعــزى إلــى بــاب خيمــة الجتمــاع 
وتلقــى عليهمــا قرعتــان » قُْرَعــًة لِلــرَّبِّ َوقُْرَعــًة لَِعزَاِزيــَل « فالتيــس الــذي تقــع عليــه 
القرعــة األولــى كان يذبــح ذبيحــة خطيــة ألجــل الشــعب، وكان الكاهــن يأتــي بدمــه 
ِمــْن  الُْقــْدِس  َعــِن  ــُر  » فَيَُكفِّ الغطــاء  علــى  دمــه  مــن  ويــرش  الحجــاب  داخــل  إلــى 
َمــَع كُلِّ َخطَايَاُهــْم. َوهَكــَذا يَْفَعــُل لَِخيَْمــِة  نََجاَســاِت بَِنــي إِْســرَائِيَل َوِمــْن َســيِّئَاتِِهْم 

نََجاَســاتِِهْم « )لوييــن 16: 16(. َوَســِط  ِفــي  بَيَْنُهــْم  الَْقائَِمــِة  الْجِتَمــاِع 
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بَِنــي  ُذنُــوِب  ِبــُكلِّ  َعلَيْــِه  َويُِقــرُّ  الَْحــيِّ  التَّيْــِس  َعلَــى رَأِْس  يََديْــِه  َهــاُروُن  » َويََضــُع 
إِْســرَائِيَل، وَكُلِّ َســيِّئَاتِِهْم َمــَع كُلِّ َخطَايَاُهــْم، َويَْجَعلَُهــا َعلَــى رَأِْس التَّيْــِس، َويُرِْســلُُه 
ـِة، لِيَْحِمــَل التَّيْــُس َعلَيْــِه كُلَّ ُذنُوِبِهــْم إِلَــى أَرٍْض ُمْقِفــرٍَة «  يّـَ ِبيَــِد َمــْن يُاَِقيــِه إِلَــى الْبَرِّ
أثقــال  مــن  تحــرروا  قــد  أنهــم  ليعتبــروا  الشــعب  ومــا كان  )لوييــن 16: 21، 22(. 
الخطيــة حتــى يطلــق التيــس بعيــدا عنهــم. وقــد كان علــى كل إنســان أن يتذلــل فــي 
أثنــاء إجــراء عمــل الكفــارة. كانــوا يكفــون عــن ممارســة أعمالهــم وكان علــى الجماعــة 
كلهــا أن تقضــي ذلــك اليــوم فــي تذلــل مهيــب أمــام هللا بالصــاة والصــوم وفحــص 

القلــب فحصــا عميقــا.
الخدمــة  هــذه  بواســطة  الكفــارة  عــن  هامــة  حقائــق  يتعلمــون  الشــعب  وكان 
بديــل  يُقبــل  كان  الســنة  أثنــاء  تقــدم  كانــت  التــي  الخطيــة  ذبائــح  ففــي  الســنوية. 
عــن الخاطــئ، إل أن دم الذبيحــة لــم يكــن يكفــر تكفيــرا شــاما عــن الخطيــة، ولكنــه 
فقــط أعــد وســيلة بواســطتها تنقــل الخطيــة إلــى المقــدس. وبتقديــم الــدم يعتــرف 
بــذاك  إيمانــه  عــن  الشــريعة ويعتــرف بجرمــه ومعصيتــه ويعبــر  الخاطــئ بســلطان 
الــذي ســيرفع خطيــة العالــم، إل أنــه لــم يتحــرر تمامــا مــن دينونــة النامــوس. ففــي 
يــوم الكفــارة إذ يقــدم رئيــس الكهنــة ذبيحــة عــن الجماعــة كان يدخــل إلــى قــدس 
األقــداس بالــدم ويرشــه علــى الغطــاء فــوق لوحــي الشــريعة. وهكــذا كانــت تُتََوفَّــى 
الكاهــن، بوصفــه  الخاطــئ. وحينئــٍذ كان  مــوت  التــي تطلــب  الشــريعة  مطاليــب 
وســيطا، يحمــل الخطايــا علــى نفســه، وإذ يتــرك الخيمــة كان يحمــل معــه عــبء 
ذنــب إســرائيل. وعنــد بــاب الخيمــة كان يضــع يديــه علــى رأس تيــس عزازيــل، وكان 
يقــر عليــه » ِبــُكلِّ ُذنـُـوِب بَِنــي إِْســرَائِيَل، وَكُلِّ َســيِّئَاتِِهْم َمــَع كُلِّ َخطَايَاُهــْم، َويَْجَعلَُهــا 
َعلـَـى رَأِْس التَّيْــِس « وبعدمــا يرســل التيــس الحامــل هــذه الخطايــا إلــى مــكان بعيــد، 
كانــت تلــك الخطايــا تعتبــر منفصلــة معــه إلــى األبــد عــن الشــعب، هكــذا كانــت 

ــَماِويَّاِت َوِظلََّهــا « )عبرانييــن 8: 5(. هــذه الخدمــة تقــام » ِشــبَْه السَّ
وكمــا ذكرنــا ســابقا نقــول اآلن إن موســى هــو الــذي بنــى المقــدس األول علــى 
ـِذي ِفيــِه  حســب المثــال الــذي أظهــر لــه فــي الجبــل. إنه» رَْمــٌز لِلَْوقْــِت الَْحاِضــِر، الّـَ
ُم قَرَاِبيــُن َوَذبَائـِـُح «، وكا المســكنين المقدســين كانــا » أَْمِثلـَـَة األَْشــيَاِء الَِّتــي ِفــي  تَُقــدَّ
ــَماَواِت «. والمســيح رئيــس كهنتنــا العظيــم هــو خــادم » لأِلَقْــَداِس َوالَْمْســَكِن  السَّ
ـِذي نََصبَــُه الــرَّبُّ لَ إِنَْســاٌن « )عبرانييــن 9: 9،23؛ 8: 2( وقــد أعطــي  الَْحِقيِقــيِّ الّـَ
الَْعــرِْش  فــرأى » أََمــاَم  يــرى هيــكل هللا فــي الســماء فــي رؤيــا،  الرســول يوحنــا أن 
َســبَْعُة َمَصاِبيــِح نَــاٍر ُمتَِّقــَدٌة «، كمــا رأى مــاكا » َمَعــُه ِمبَْخــرٌَة ِمــْن َذَهــٍب، َوأُْعِطــَي 
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َهــِب  يِســيَن َجِميِعِهــْم َعلَــى َمْذبَــِح الذَّ َمــُه َمــَع َصلَــَواِت الِْقدِّ بَُخــوًرا كَِثيــرًا لَِكــْي يَُقدِّ
هنــا  يــرى  أن  النبــي  لهــذا  ســمح  فقــد   )3  :8 5؛   :4 )رؤيــا  الَْعــرِْش «  أََمــاَم  ـِذي  الّـَ
َهــِب «  نَــاٍر « و» َمْذبَــِح الذَّ المســكن األول فــي الســماء فــرأى » َســبَْعُة َمَصاِبيــِح 
ثــم أيضــا » انَْفتَــَح  مرمــوزا إليهمــا بالمنــارة ومذبــح البخــور فــي المســكن األرضــي. 
َهيْــَكُل هللِا « فأطــل علــى مــا فــي داخــل الحجــاب الداخلــي فــي قــدس األقــداس 
الــذي  المقــدس  بالتابــوت  إليــه  مرمــوزا   )19  :11 )رؤيــا  َعْهــِدِه «  » تَابُــوُت  فــرأى 

صنعــه موســى لتوضــع فيــه شــريعة هللا.
وقــد صنــع موســى الَمْقــِدس » َعلـَـى الِْمثـَـاِل الَّــِذي كَاَن قـَـْد رَآُه «. وبولــس يعلــن 
أن » الَْمْســَكَن أَيًْضــا َوَجِميــَع آنِيَــِة الِْخْدَمــِة « عندمــا أكملــت كانــت » أَْمِثلـَـَة األَْشــيَاِء 
ــَماَواِت « )أعمــال 7: 44؛ عبرانييــن 9: 21، 23( ويوحنــا يقــول إنــه قــد  الَِّتــي ِفــي السَّ
رأى المقــدس فــي الســماء. فذلــك المقــدس الــذي يخــدم فيــه المســيح ألجلنــا هــو 

الَمقــِدس األصلــي العظيــم الــذي بنــاه موســى صــورة عنــه.
إن الهيــكل الســماوي الــذي هــو مســكن ملــك الملــوك حيــث » أُلُــوُف أُلُــوٍف 
اَمُه « ) دانيال 7: 10( ذلك الهيكل المملوء بمجد  تَْخِدُمُه، َوَربََواُت َربََواٍت ُوقُوٌف قُدَّ
العــرش األبــدي، حيــث الســرافيم الذيــن هــم حراســه المتألقــون يغطــون وجوههــم فــي 
وقــار — ل يمكــن ألي بنــاء أرضــي يشــبهه فــي اتســاعه ومجــده. إل أن الحقائــق الهامــة 
الخاصــة بالمقــدس الســماوي والعمــل العظيــم الــذي يعمــل فيــه ألجــل فداء اإلنســان، 

كان ينبغــي للنــاس أن يتعلموهــا بواســطة المقــدس األرضــي وخدماتــه. 
يبــدأ عملــه كرئيــس كهنتنــا. وبولــس  إن ُمَخلّصنــا بعــد صعــوده كان عليــه أن 
أَْشــبَاِه  ِبيَــٍد  َمْصُنوَعــٍة  أَقْــَداٍس  إِلَــى  يَْدُخــْل  لَــْم  الَْمِســيَح  » ألَنَّ  يقــول:  الرســول 
ــَماِء َعيِْنَهــا، لِيَظَْهــَر اآلَن أََمــاَم َوْجــِه هللِا ألَْجلَِنــا « ) عبرانييــن  ــِة، بَــْل إِلَــى السَّ الَْحِقيِقيَّ
9: 24(. وكمــا أن خدمــة المســيح كانــت ستشــتمل علــى قســمين عظيميــن، وكل 
منهمــا يســتغرق إنجــازه فتــرة مــن الزمــن، ولــه مــكان خــاص فــي المقــدس الســماوي، 
كذلــك كانــت الخدمــة الرمزيــة تنحصــر فــي قســمين — الخدمــة اليوميــة والخدمــة 

الســنوية، وقــد خصــص لــكل منهمــا مــكان فــي الخيمــة.
وكمــا أن المســيح عنــد صعــوده قــد ظهــر قــدام وجــه هللا ليشــفع فــي التائبيــن 
دم  يــرش  اليوميــة  الخدمــة  فــي  الكاهــن  كان  كذلــك  دمــه،  باســتحقاق  المؤمنيــن 

الذبيحــة فــي القــدس ألجــل الخاطــئ.
لــم  النامــوس  دينونــة  مــن  التائــب  الخاطــئ  يحــرر  كان  بينمــا  المســيح  دم  إن 
يكــن ليمحــو الخطيــة، بــل هــي تبقــى مســجلة فــي المقــدس حتــى الكفــارة النهائيــة، 
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وكذلــك الحــال فــي الرمــز، فــدم ذبيحــة الخطيــة رفــع الخطيــة عــن التائــب، ولكنهــا 
بقيــت فــي المقــدس إلــى يــوم الكفــارة.

ِفــي  َمْكتُــوٌب  ُهــَو  ــا  ِممَّ العظيــم ســيدان » األَْمــَواُت  المجــازاة األخيــر  يــوم  فــي 
أَْعَمالِِهــْم « )رؤيــا 20: 12(. وحينئــذ فباســتحقاق دم المســيح  ِبَحَســِب  األَْســَفاِر 
المكفــر ســتمحى كل خطايــا التائبيــن حقــا مــن ســجات الســماء، وبذلــك ســيطهر 
المســكن مــن كل أثــر للخطيــة. وفــي الرمــز، كان عمــل الكفــارة العظيــم هــذا أو محــو 
الخطايــا مرمــوزا إليــه بخدمــات يــوم الكفــارة، أي تطهيــر المقــِدس األرضــي الــذي كان 
يتــم بــأن تــزال منــه، باســتحقاق دم ذبيحــة الخطيــة، الخطايــا التــي قــد تنجــس بهــا. 

ســجات  مــن  النهائيــة  الكفــارة  فــي  ســتمحى  حقــا  التائبيــن  خطايــا  أن  وكمــا 
الســماء ولــن تعــود تذكــر أو تخطــر علــى بــال، كذلــك فــي الرمــز كانــت تحمــل بعيــدا 

فــي البريــة وتنفصــل إلــى األبــد عــن الجماعــة.
وحيــث أن الشــيطان هــو مبتــدع الخطيــة والمحــرض علــى كل الخطايــا التــي 
ســببت مــوت ابــن هللا، فالعــدل يقتضــي أن يكابــد الشــيطان العقــاب النهائــي. 
الخطيــة ســيُختم  مــن  المســكونة  النــاس وتطهيــر  فــداء  المســيح ألجــل  وأن عمــل 
الشــيطان  علــى  الخطايــا  هــذه  ووضــع  الســماوي  المســكن  مــن  الخطيــة  بإزالــة 
الــذي ســيتحمل العقــاب النهائــي، كذلــك فــي الخدمــة الرمزيــة. فالخدمــات التــي 
بالخطيــة  والعتــراف  القــدس  بتطهيــر  اختتمــت  الســنة  مــدار  علــى  تقــام  كانــت 

علــى رأس تيــس عزازيــل.
وهكــذا ففــي خدمــة الخيمــة، والهيــكل الــذي حــل فــي مكانهــا بعــد ذلــك، كان 
يــوم يتعلــم الحقائــق العظيمــة المتعلقــة بمــوت المســيح وخدمتــه،  الشــعب كل 
وكانــت أفكارهــم تتجــه، مــرة فــي كل ســنة، إلــى األمــام إلــى حــوادث خاتمــة الحــرب 
العظمــى بيــن المســيح والشــيطان، وتطهيــر المســكونة نهائيــا مــن الخطيــة والخطــاة.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لويين 10: 11-1(.

المقدســة، واســتغرقت هــذه  الكهنــة لوظيفتهــم  كُــرِّس  الخيمــة  بعــد تدشــين 
الخدمــات ســبعة أيــام، امتــاز كل منهــا بطقــوس خاصــة. وفــي اليــوم الثامــن دخلــوا 
يســاعدانه  ابنــاه  وكان  طلبهــا هللا،  التــي  الذبائــح  هــارون  فقــدم  علــى خدمتهــم، 
فــي ذلــك، ثــم رفــع يديــه وبــارك الشــعب، وقــد تــم كل شــيء كمــا أمــر هللا، فقبــل 
هللا الذبيحــة وأعلــن مجــده بكيفيــة عجيبــة، إذ نزلــت نــار مــن قبــل الــرب. وأكلــت 
الذبيحــة التــي كانــت علــى المذبــح، ونظــر الشــعب إلــى مظهــر قــدرة هللا العجيبــة 
هــذا بخــوف واهتمــام عظيــم، ورأوا فــي ذلــك برهانــا علــى مجــد هللا ورضــاه، فرفعــوا 
علــى وجوههــم  والتمجيــد، وســقطوا  الحمــد  جميعهــم أصواتهــم وهتفــوا هتــاف 

كمــن هــم فــي محضــر الــرب المباشــر.
ولكــن بعــد ذلــك حلــت كارثــة رهيبــة مفاجئــة لعائلــة رئيــس الكهنــة، ففــي ســاعة 
العبــادة، حيــن كانــت صلــوات الشــعب وتســبيحاتهم صاعــدة إلــى هللا أخــذ اثنــان 
مــن أبنــاء هــارون كل منهمــا مجمرتــه وأحــرق عليهــا بخــورا عطــرا لترتفــع رائحــة طيبــة 
أمــام هللا، إل أنهمــا تعديــا أمــر الــرب بتقديمهمــا » نَــاًرا َغِريبَــًة «. فألجــل إحــراق 
البخــور أخــذا نــارا عاديــة بــدل مــن النــار المقدســة التــي كان هللا نفســه قــد أوقدهــا 
والتــي كان قــد أمــر باســتخدامها ألجــل هــذه الغايــة فبســبب هــذه الخطيــة خرجــت 

نــار مــن عنــد الــرب وأكلتهمــا أمــام عيــون الشــعب.
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كان مركــز نــاداب وأبيهــو أعلــى مركــز فــي إســرائيل بعــد موســى وهارون ولقــد 
أكرمهمــا هللا بنــوع خــاص، إذ ســمح لهمــا مــع الشــيوخ الســبعين برؤيــة مجــد هللا فــي 
الجبــل. ولكــن معصيتهمــا لــم يَْعــِف عنهــا ألجــل ذلــك ول اســتخف بهــا، فــكل هــذا زاد 
فــي شــناعة خطيتهمــا. ولكــون النــاس قــد حصلــوا علــى نــور عظيــم، وكغيرهــم مــن 
رؤســاء إســرائيل صعدوا إلى الجبل، وكان لهم امتياز في الشــركة مع هللا والســكنى 
فــي نــور مجــده لــم يكــن لهــم أن يخدعــوا أنفســهم بالفكــر أنــه يمكنهــم بعــد ذلــك أن 
يخطئــوا ويُْعَفــوا مــع ذلــك مــن العقــاب، ولكونهــم قــد حصلــوا علــى هــذه الكرامــة لــن 
يدقــق هللا معهــم فيعاقــب إثمهــم. تلــك خدعــة قاتلــة. إن النــور العظيــم والمتيــازات 
العظيمــة الممنوحــة لإلنســان ينبغــي أن تقابــل بتجــاوب مــن الفضيلــة والقداســة، 
يتناســب مــع النــور المعطــى له فــاهلل ل يقبــل شــيئا أقــل مــن هــذا. إن البــركات أو 
المتيــازات العظيمــة ينبغــي أل تخــدر اإلنســان ليطمئــن ويكــون عديــم الحتــراس أو 
الحذر. ينبغي أل يبيح له ذلك ارتكاب الخطية، ول يظن َمن ينال البركات أن هللا لن 
يكون مدققا معه. إن كل الميزات الممنوحة من هللا هي وسائله إلدخال الحماسة 

فــي النفــس، وبــث الحــرارة فــي الجهــود، والنشــاط فــي تنفيــذ إرادتــه المقدســة.
إن نــاداب وأبيهــو لــم يتدربــا فــي شــبابهما علــى فضيلــة ضبــط النفــس. إن ميــل 
أبيهمــا إلــى الستســام وعــدم ثباتــه فــي الوقــوف إلــى جانــب الحــق، كل ذلــك جعلــه 
يهمــل تربيــة ولديــه وتدريبهمــا، إذ ســمح لهمــا باتبــاع ميولهمــا. إن عــادات التســامح 
والنغمــاس فــي الملــذات التــي قــد أبقاهــا نــاداب وأبيهــو ونمياهــا طويــا فــي قلبيهمــا 
تحكمــت فيهمــا بحيــث لــم يســتطع وقــار أقــدس وظيفــة أن يضعــف مــن ســيطرتها. 
الكاملــة  الطاعــة  مــن ضــرورة  يتحققــا  ولــم  أبيهمــا  احتــرام ســلطة  يتعلمــا  لــم  إنهمــا 
لمطاليــب هللا. إن تدليــل هــارون الخاطــئ لبنيــه جعلهمــا يتعرضــان لدينونــة هللا.

لقد قصد هللا أن يعلم الشعب وجوب القتراب منه بوقار وخوف، وبالكيفية 
التــي قــد عينهــا. إنــه ل يمكنــه أن يقبــل طاعــة ناقصــة مبتــورة. لــم يكــن يكفــي أنــه فــي 
موســم العبــادة المقــدس هــذا، يُعمــل كل شــيء تقريبــا بموجــب تعليمــات الــرب. 
بيــن األشــياء  يفرقــون  عــن وصايــاه ول  يحيــدون  مــن  باللعنــة علــى  نطــق هللا  لقــد 
المقدســة واألشــياء العاديــة. إنــه يعلــن علــى لســان النبــي قائــا: » َويْــٌل لِلَْقائِلِيــَن 
ــرِّ َخيْــرًا َولِلَْخيْــِر َشــرًّا، الَْجاِعلِيــَن الظَّــاََم نـُـوًرا َوالنُّــوَر ظَاًَمــا... َويـْـٌل لِلُْحَكَمــاِء ِفــي  لِلشَّ
يَر ِمــْن أَْجــِل الرُّْشــَوِة،  ــرِّ أَْعيُــِن أَنُْفِســِهْم، َوالُْفَهَمــاِء ِعْنــَد َذَواتِِهــْم... الَِّذيــَن يُبَــرُِّروَن الشِّ
يِقيــَن فَيَْنِزُعونـَـُه ِمْنُهــْم... أَنَُّهــْم رََذلـُـوا َشــِريَعَة رَبِّ الُْجُنــوِد، َواْســتََهانُوا  دِّ ــا َحــقُّ الصِّ َوأَمَّ
وِس إِْســرَائِيَل « )إشــعياء 5: 20-24(. ل يخدعــن أحــد نفســه بكونــه يظــن  ِبــَكاَِم قـُـدُّ
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أن بعضــا مــن وصايــا هللا غيــر جوهريــة أو أنــه يقبــل بديــا عمــا قــد أمــر بــه. يقــول 
النبــي إرميــا » َمــْن َذا الَّــِذي يَُقــوُل فَيَُكــوَن َوالــرَّبُّ لـَـْم يَأُْمــْر ؟ « )مراثــي 3: 37(. وهللا 
لــم يقــدم فــي كامــه أمــرا يمكــن أن يعصــاه النــاس أو يطيعــوه حســب مشــيئتهم، 
دون أن يتحملــوا العواقــب. فــإذا اختــار النــاس طريقــا آخــر غيــر الطاعــة الكاملــة 

الناجــزة فســيجدون أن » َعاِقبَتَُهــا طُــرُُق الَْمــْوِت « )أمثــال 14: 12(.
وا  » َوقَــاَل ُموَســى لَِهــاُروَن َوأَلَِعــازَاَر َوإِيثَاَمــاَر ابَْنيْــِه: لَ تَْكِشــُفوا ُرُؤوَســُكْم َولَ تَُشــقُّ
ثِيَابَُكــْم لِئـَـاَّ تَُموتـُـوا... ألَنَّ ُدْهــَن َمْســَحِة الــرَّبِّ َعلَيُْكــْم « )لوييــن 10: 6، 7(. وقــد ذكّــر 
ْعِب  ُس، َوأََماَم َجِميعِ الشَّ القائد العظيم أخاه بقول الرب: » ِفي الَْقِريِبيَن ِمنِّي أَتََقدَّ
ــُد « )لوييــن 10: 3(. فصمــت هــارون. إن مــوت ابنيــه اللذيــن قُطعــا بــدون إنــذار  أَتََمجَّ
فــي مثــل هــذه الخطيــة الرهيبــة — تلــك الخطيــة التــي رأى اآلن أنهــا كانــت نتيجــة 
إهمالــه فــي القيــام بواجبــه — قــد عصــر قلــب ذلــك األب بالحــزن والنســحاق، إل أنــه 
لــم يعبــر عــن مشــاعره إذ كان عليــه أل يحبــذ الخطيــة أو ينعطــف نحوهــا بإظهــار حزنــه، 

كمــا كان يجــب أل يســوق ذلــك الحــادث المحــزن الجماعــة إلــى التذمــر علــى هللا. 
إن هللا يريــد أن يعلــم شــعبه أن يعترفــوا بعدالــة تأدبيــه حتــى يكــون عنــد الباقيــن 
خــوف. لقــد كان بيــن إســرائيل جماعــة كان باإلمــكان أن يصيــر هــذا القضــاء المــروع 
رادعــا لهــم عــن التجــرؤ علــى صبــر هللا إلــى أن يختــم علــى مصيرهــم بعــد ذلــك. 
الــكاذب علــى الخاطــئ فــي محاولــة العتــذار عــن  الــرب ينتهــر ذلــك العطــف  إن 
خطيتــه أو التغاضــي عنهــا، ألن الخطيــة تميــت اإلحســاس األدبــي بحيــث ل يتحقــق 
المذنــب مــن هــول معصيتــه، وبــدون تبكيــت روح هللا القــدوس لــه يبقــى فــي عمــاه 
محابيــاً لخطيتــه. إن واجــب خــدام المســيح هــو أن يُبينــوا لهــؤلء المخطئيــن بالخطــر 
المحــدق بهــم. وأولئــك الذيــن يفســدون، تأثيــر اإلنــذار بكونهــم يعمــون عيــون الخطــاة 
عــن صفــة الخطيــة الحقيقيــة ونتائجهــا المحتومــة يخدعــون أنفســهم قائليــن إنهــم 
وتعطيــل  لمقاومــة  مباشــرا  يبذلــون جهــدا  ولكنهــم  علــى محبتهــم،  يبرهنــون  بهــذا 
عمــل الــروح القــدس. إنهــم يخــدرون الخطــاة ليســتريحوا وينامــوا وهــم علــى حافــة 
هاويــة الهــاك. يجعلــون أنفســهم شــركاء الخاطــئ فــي خطيتــه ويوقعــون أنفســهم 
تحــت مســؤولية هائلــة اذ يعتبــرون مســؤولين عــن قســاوته وعــدم توبتــه. إن كثيريــن 

جــدا قــد انحــدروا إلــى الهــاك نتيجــة لهــذا العطــف الــكاذب الخــادع.
إن نــاداب وأبيهــو مــا كان يمكــن أن يقدمــا علــى ارتــكاب تلــك الخطيــة المميتــة 
لــو لــم يكونــا قــد ســكرا بتعاطيهمــا الخمــر بــا رادع قبــل ذلــك. لقــد كانــا يعلمــان 
المقــدس  إلــى  الدخــول  قبــل  وقداســة  حــرص  بــكل  يســتعدا  أن  لهمــا  ينبغــي  أنــه 
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حيــث يســتعلن حضــور هللا، إل أنهمــا بســبب شــربهما للخمــر أصبحــا غيــر مؤهلَيْــن 
لوظيفتهمــا المقدســة. لقــد ارتبــك عقاهمــا وأظلــم إدراكهمــا األدبــي بحيــث لــم 
يفطنــا إلــى الفــرق بيــن مــا هــو مقــدس ومــا هــو دون ذلــك. ثــم قُــدم لهــارون وابنيــه 
الباقيــن هــذا اإلنــذار: » َخْمــرًا َوُمْســِكرًا لَ تَْشــرَْب أَنـْـَت َوبَُنــوَك َمَعــَك ِعْنــَد ُدُخولُِكــْم 
بَيْــَن  َولِلتَّْمِييــِز  أَْجيَالُِكــْم  ِفــي  ـا  َدْهِريًـّ فَرًْضــا  تَُموتُــوا.  لَ  لَِكــْي  الْجِتَمــاِع  َخيَْمــِة  إِلَــى 
ِس َوالُْمَحلَّــِل َوبَيـْـَن النَِّجــِس َوالطَّاِهــِر، َولِتَْعلِيــِم بَِنــي إِْســرَائِيَل َجِميــَع الَْفرَائـِـِض  الُْمَقــدَّ
الَِّتــي كَلََّمُهــُم الــرَّبُّ ِبَهــا « )لوييــن 10: 9-11(. إن اســتعمال المشــروبات الروحيــة 
يضعــف الجســم ويربــك العقــل ويحــط األخــاق ويصــد النــاس عــن التحقــق مــن 
قدســية األشــياء المقدســة أو القــوة الملزمــة إلتمــام مطاليــب هللا. إن كل مــن قــد 
رجــال  يكونــوا  بــأن  ملزميــن  كانــوا  مقدســة  مســؤوليات  تتطلــب  مناصــب  شــغلوا 
عفيفيــن ومدققيــن ، حتــى تكــون عقولهــم صافيــة للتمييــز بيــن الصــواب والخطــأ 

ليثبتــوا فــي مبادئهــم ويكونــوا حكمــاء فــي إقــرار العدالــة وصنــع الرحمــة.
هــذا اللتــزام نفســه هــو واجــب علــى كل أتبــاع المســيح. يقــول بطــرس الرســول: 
اقِْتَنــاٍء «  َشــْعُب  َســٌة،  ُمَقدَّ ــٌة  أُمَّ  ، ُملُوكِــيٌّ وَكََهُنــوٌت  ُمْختَــاٌر،  فَِجْنــٌس  أَنْتُــْم  ــا  » َوأَمَّ
)1بطــرس 2: 9(. إن هللا يريدنــا أن نحتفــظ بــكل قــوة فينــا فــي أفضــل حالــة ممكنــة 
لنقــدم خدمــة مقبولــة لجابلنــا. ولكــن تعاطــي المســكرات يقــود الــى نفــس مــا حــدث 
مــع كاهنــي إســرائيل. إن الضميــر يفقــد إحساســه بالخطيــة، ثــم أن اإلنســان يتقســى 
فــي اإلثــم حتمــا، تبعــا لذلــك حتــى ل يعــود هنالــك فــرق بيــن مــا هــو مقــدس ومــا 
هــو عــادي. فكيــف إذا نصــل إلــى مقيــاس مطاليــب هللا ؟ » أَْم لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ 
ــَكٌل لِلــرُّوحِ الُْقــُدِس الَّــِذي ِفيُكــُم، الَّــِذي لَُكــْم ِمــَن هللِا، َوأَنَُّكــْم لَْســتُْم  َجَســَدكُْم ُهــَو َهيْ
ــُدوا هللَا ِفــي أَْجَســاِدكُْم َوِفــي أَْرَواِحُكــُم  ألَنُْفِســُكْم ؟ ألَنَُّكــْم قَــِد اْشــتُِريتُْم ِبثََمــٍن. فََمجِّ
الَِّتي ِهَي هلِِل « » فَإِذَا كُْنتُْم تَأْكُلُوَن أَْو تَْشَربُوَن أَْو تَْفَعلُوَن َشيْئًا، فَافَْعلُوا كُلَّ َشْيٍء 
لَِمْجِد هللِا « وإلى كنيسة المسيح في كل العصور يوجه هللا هذا اإلنذار المقدس 
الخطير الرهيب: » إِْن كَاَن أََحٌد يُْفِســُد َهيَْكَل هللِا فََسيُْفِســُدُه هللُا، ألَنَّ َهيَْكَل هللِا 

ـِذي أَنْتُــْم ُهــَو « )1 كورنثــوس 6: 19، 20؛ 10: 31؛ 3: 17(. ٌس الّـَ ُمَقــدَّ
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إن آدم وحــواء عندمــا خلقــا عرفــا شــريعة هللا، وكانــا ملميــن بمطاليبهــا منهمــا، 
وقد كُتبت فرائضها على قلبيهما، فلما سقط اإلنسان بتعديه لم تتغير الشريعة، 
ولكــن نظامــا للمعالجــة أقيــم إلعادتــه إلــى الطاعــة، فقــد أعطــي الوعــد بمخلــص، 
وأقيمت الذبائح الكفارية التي كانت تشــير إلى موت المســيح كالذبيحة العظمى 
للخطـــية، ولكــن لــو أن اإلنســان لــم يتعــد شــريعة هللا قــط لمــا كان هنالــك مــوت، ول 

كانــت هنالــك حاجــة إلــى مخلــص، ولَمــا كانــت ثمــة حاجــة إلــى ذبائــح.
لقــد علّــم آدم نســله شــريعة هللا التــي ســلمت مــن أب إلــى ابــن مــدى األجيــال 
المتعاقبــة، ولكــن بالرغــم مــن التدبيــر اإللهــي الرحيــم لفــداء اإلنســان فــإن قليلين هم 
الذيــن قبلــوه وأطاعــوا هللا. وبســبب الخطيــة صــار العالــم فاســدا بحيــث صــار مــن 
الــازم تطهيــره مــن فســاده بالطوفــان. وقــد حفــظ نــوح وعائلتــه الشــريعة، فعلـّـم نــوح 
نســله الوصايا العشــر. ولما ابتعد اإلنســان عن هللا مرة أخرى اختار الرب إبراهيم 
أََواِمــِري  لِــي:  يُْحَفــُظ  َمــا  َوَحِفــَظ  لَِقْولِــي  َســِمَع  الــذي أعلــن عنــه قائــا: » إِبْرَاِهيــَم 
َوفَرَائِِضــي َوَشــرَائِِعي « )تكويــن 26: 5(. وقــد أعطيــت لــه فريضــة الختــان الــذي كان 
عامــة علــى أن مــن قبلــوه قــد كُرســوا لخدمــة هللا وعبادتــه — وكان عهــدا أخــذوه 
علــى أنفســهم بأنهــم ســيظلون منفصليــن عــن الوثنيــة ويحفظــون شــريعة هللا، لكــن 
إخفــاق نســل إبراهيــم فــي حفــظ هــذا العهــد، األمــر الــذي ظهــر فــي ميلهــم لعقــد 
تغــرب  أســباب  مــن  كان  أعمالهــم،  فــي  لهــم  الوثنييــن ومحاكاتهــم  مــع  محالفــات 
إســرائيل وعبوديتهــم فــي مصــر. إل أنــه بمخالطتهــم للوثنييــن وخضوعهــم للمصرييــن 
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القاســية.  الفاســدة  الوثنيــة  تعاليــم  بســبب  باألكثــر،  هللا  وصايــا  أفســدت  قســرا 
ولــذاك فحيــن أخــرج الــرب شــعبه ِمــن مصــر نــزل علــى جبــل ســيناء محاطــا بالمجــد 

ومحفوفــا بمائكتــه، وبجــال رهيــب نطــق بشــريعته فــي مســامع كل الشــعب.
لــم يكــن، حتــى فــي ذلــك الحيــن، ليــودع وصايــاه فــي ذاكــرة الشــعب الــذي كان 
ميــال لنســيان مطاليبــه، ولذلــك كتبهــا علــى لوحــي حجــر. لقــد أراد أن ينتــزع مــن 
إسرائيل كل محاولة لمزج التقاليد الوثنية بوصاياه المقدسة، أو الخلط بين مطاليبه 
والفرائــض أو العــادات البشــرية. إل أنــه لــم يقــف عنــد حــد إعطائهــم الوصايــا العشــر. 
فلقد برهن الشــعب على ســهولة جنوحهم إلى الضال بحيث أن هللا لم يترك بابا 
واحــدا للتجربــة دون حراســة. وقــد أمــر موســى أن يكتــب، بموجــب أمــر هللا، أحكامــا 
بواجــب  الخاصــة  التوجيهــات  هــذه  مــن مطاليبــه.  تعليــم دقيقــة  وشــرائع، واضعــا 
الشــعب نحــو هللا ونحــو بعضهــم البعــض ونحــو الغربــاء، كانــت هــي مبــادئ الوصايــا 
العشــر مقدمــة فــي إســهاب وبكيفيــة واضحــة حتــى ل يخطــئ أحــد. وقــد كان القصــد 
مــن تلــك التوجيهــات صيانــة قدســية الوصايــا العشــر المكتوبــة علــى لوحــي الحجــر.

لو أن اإلنسان حفظ شريعة هللا المعطاة آلدم بعد السقوط والتي احتفظ بها 
نــوح وأطاعهــا إبراهيــم، لمــا كان هنــاك داع لفريضــة الختــان. ولــو أن نســل إبراهيــم 
حفــظ العهــد الــذي كان الختــان عامــة لــه لمــا أُغــووا وانحرفــوا إلــى الوثنيــة، ولمــا 
كانــت ثمــة حاجــة ألن يقاســوا مــرارة حيــاة العبوديــة فــي مصــر، بــل كانــوا يحفظــون 
شــريعة هللا في أذهانهم، وما كان هنالك داع إلعانها من ســيناء أو كتابتها على 
لوحــي حجــر. ولــو كان الشــعب قــد مارســوا مبــادئ الوصايــا العشــر لمــا كانــت 

حاجــة إلــى تلــك التوجيهــات اإلضافيــة المســلمة لموســى.
الخرافــات  أن  إذ  أيضــا،  ذريتــه  أفســدته  قــد  آلدم  المســلم  الذبائــح  نظــام  إن 
التــي  الخدمــة  تلــك  ومغــزى  بســاطة  أفســدت  قــد  والدعــارة  والقســوة  والوثنيــة 
قــد رســمها هللا. وبســبب اختــاط شــعب هللا بالوثنييــن أمــدا طويــا أدخــل بنــو 
فــي  هللا  أعطاهــم  ولذلــك  عبادتهــم،  إلــى  الوثنيــة  العــادات  مــن  كثيــرا  إســرائيل 
ســيناء تعليمــات واضحــة وافيــة عــن الخدمــة الكفاريــة. وبعدمــا أكملــت الخيمــة 
الغطــاء  فــوق  التــي  المجــد  ســحابة  مــن  موســى  مــع  يتحــدث  كان هللا  وأقيمــت 
فــي  لتمــارس  العبــادة  وطقــوس  الذبائــح  نظــام  عــن  شــاملة  تعليمــات  وأعطــاه 
المقــدس، وهكــذا أعطيــت الشــريعة الطقســية لموســى الــذي كتبهــا فــي ســفر. 
ولكــن شــريعة الوصايــا العشــر التــي تكلــم بهــا مــن ســيناء كتبهــا هللا بإصبعــه علــى 

إكــرام. بــكل  التابــوت  فــي  لوحــي الحجــر وحفظــت 
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كثيــرون يحاولــون دمــج هذيــن النظاميــن معــا مســتخدمين اآليــات التــي تتحــدث 
عــن النامــوس الطقســي للبرهنــة علــى أن الشــريعة األدبيــة قــد أبطلــت، ولكــن هــذا 
انتهــاك لكتــاب هللا. إن الفــرق بيــن النظاميــن واســع وجلــي، فالنظــام الطقســي كان 
مكونــا مــن جملــة رمــوز تشــير إلــى المســيح وكفارتــه وكهنوتــه. هــذا النظــام الطقســي 
بذبائحــه وفرائضــه كان علــى العبرانييــن أن يمارســوه إلــى أن يلتقــي الرمــز بالرمــوز 
إليــه بمــوت المســيح، حمــل هللا الــذي يرفــع خطيــة العالــم. وحينئــذ كان لبــد مــن 
إبطــال كل تقدمــات الذبائــح. هــذا هــو النامــوس الــذي المســيح » رَفََعــُه ِمــَن الَْوَســِط 
لِيــِب « )كولوســي 2: 14(. أمــا فيمــا يختــص بشــريعة الوصايــا  ـاُه ِبالصَّ يّـَ رًا إِ ُمَســمِّ
ــَماَواِت «  العشــر فالمرنــم يعلــن قائــا: » إِلَــى األَبَــِد يَــا رَبُّ كَلَِمتُــَك ُمثَبَّتَــٌة ِفــي السَّ
ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  أَنِـّـي  تَظُنُّــوا  » لَ  يقــول:  نفســه  والمســيح   .)89  :119 )مزمــور 
النَّاُمــوَس... فَِإنِّــي الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم )وقــد قالهــا بــكل تشــديد وتأكيــد( إِلَــى أَْن تـَـزُوَل 
ـى يَُكــوَن  ــَماُء َواألَرُْض لَ يَــزُوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو نُْقطَــٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس َحتّـَ السَّ
الْــُكلُّ « )متــى 5: 17، 18(. وهــو هنــا يعلمنــا، ليــس فقــط مــاذا كانــت مطاليــب 
الشــريعة حينئــٍذ وقبــل ذلــك، بــل أن هــذه المطاليــب ســتظل باقيــة وملزمــة بالطاعــة 
مــا بقيــت الســماوات واألرض. إن شــريعة هللا ثابتــة ثبــات عرشــه وســتظل محتفظــة 

بحقوقهــا علــى الجنــس البشــري فــي كل العصــور.
يتكلم نحميا عن الشريعة المعلنة في سيناء قائا: » َونَزَلَْت َعلَى َجبَِل ِسيَناَء، 
َماِء، َوأَْعطَيْتَُهْم أَْحَكاًما ُمْستَِقيَمًة َوَشرَائَِع َصاِدقًَة، فَرَائَِض َوَوَصايَا  وَكَلَّْمتَُهْم ِمَن السَّ
َصالَِحــًة « )نحميــا 9: 13( ثــم أن بولــس رســول األمــم، يعلــن قائــا » إِذًا النَّاُمــوُس 
َسٌة َوَعاِدلٌَة َوَصالَِحٌة « )رومية 7: 12( هذه ل يمكن أن تكون  ٌس، َوالَْوِصيَُّة ُمَقدَّ ُمَقدَّ

شــيئا آخــر غيــر الوصايــا العشــر، ألن النامــوس هــو الــذي يقــول » لَ تَْشــتَِه «.
إن مــوت المســيح لئــن وضــع نهايــة لشــريعة الرمــوز والظــال فهــو لــم ينتقــص 
حــق الشــريعة األدبيــة إطاقــا، بــل إن األمــر علــى العكــس، فــإن نفــس حقيقــة لــزوم 
مــوت المســيح ليكفــر عــن تعــدي النــاس هــذه الشــريعة تبرهــن علــى أن الشــريعة 

راســخة وثابتــة.
وينســخ  ويلغيهــا  هللا  شــريعة  ينقــض  لكــي  أتــى  المســيح  أن  يدعــون  والذيــن 
مظلمــا،  عصــرا  كأن  إنــه  قائليــن  اليهــودي  العصــر  عــن  يتكلمــون  القديــم  العهــد 
ويصــورون ديانــة العبرانييــن علــى أنهــا تنحصــر فــي بعــض الرمــوز والطقــوس، ولكــن 
هــذا خطــأ ففــي كل صفحــات التاريــخ المقــدس حيــث ســجلت معامــات هللا 
لشــعبه المختــار هنــاك آثــار مــن نــار ليهــوه العظيــم. لــم تقــدم قــط لبنــي اإلنســان 
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كملــك  وحــدد  بــه  اعتــرف  حيــن  قــدم  ممــا  ومجــده  قدرتــه  عــن  أوضــح  إعانــات 
إســرائيل وحيــن أعطــى لشــعبه الشــريعة. هنــا كان قضيــب الملــك ممســكا ل بيــد 
بشــرية، وقــد كانــت الخطــوات الجليلــة خطــوات ملــك إســرائيل غيــر المنظــور مــن 

الجــال والرهبــة ممــا ل يمكــن التعبيــر عنــه.
وفــي كل إعانــات الحضــور اإللهــي هــذه أعلــن مجــد هللا فــي المســيح. وليــس 
بالفــداء  والوعــد  الســقوط  بعــد  األجيــال  مــدى  بــل  الُمَخلِـّـص  مجــيء  عنــد  فقــط 
كان   .)19  :5 كورنثــوس   2( لَِنْفِســِه «  الَْعالَــَم  ُمَصالًِحــا  الَْمِســيِح  ِفــي  كَاَن  » هللَا 
المســيح أســاس النظــام الكفــاري ونقطــة ارتــكازه فــي كا العصريــن، عصــر اآلبــاء 
والعصــر اليهــودي. ومنــذ أخطــأ أبوانــا األولن لــم يكــن هنالــك اتصــال مباشــر بيــن 
هللا واإلنســان. ولقــد دفــع اآلب العالــم بيــن يــدي المســيح حتــى عــن طريــق عملــه 
كوســيط يفتــدي اإلنســان ويزكــي ســلطان شــريعة هللا وقدســيتها. إن كل اتصــال 
بيــن الســماء وجنســنا الســاقط كان عــن طريــق المســيح. وإن ابــن هللا هــو الــذي 
فهــم  فلقــد  لآبــاء،  نفســه  أعلــن  الــذي  وهــو  الفــداء،  وعــد  األوليــن  أبوينــا  أعطــى 
اإلنجيــل كل مــن آدم ونــوح وإبراهيــم وإســحاق ويعقــوب وموســى، وكانــوا ينتظــرون 
الخــاص بواســطة بديــل اإلنســان وضامنــه. وقــد كان ألولئــك القديســين األقدميــن 
فــي جســم بشــري،  إلــى عالمنــا  يجــئ  أن  الــذي كان مزمعــا  المخلــص  مــع  شــركة 

وبعضهــم تحدثــوا مــع المســيح ومــع مائكــة الســماء وجهــا لوجــه.
إن المســيح لــم يكــن هــو فقــط قائــد العبرانييــن فــي البريــة — المــاك* الــذي 
الــرب )يهــوه(، والــذي إذ كان محتجبــا وراء عمــود الســحاب ســار  كان فيــه اســم 
أمــام جمهــور الشــعب — ولكنــه هــو الــذي أعطــى الشــريعة إلســرائيل، ففــي وســط 
مجــد ســيناء الرهيــب أعلــن المســيح فــي مســامع كل الشــعب وصايــا شــريعة أبيــه 

العشــر، وهــو الــذي أعطــى الشــريعة لموســى مكتوبــة علــى لوحــي الحجــر.
إلــى  يكتــب  الرســول  بطــرس  إن  باألنبيــاء.  شــعبه  كلــم  الــذي  هــو  والمســيح 
الكنيســة المســيحية قائا إن األنبياء » تََنبَّأُوا َعِن النِّْعَمِة الَِّتي ألَْجلُِكْم، بَاِحِثيَن أَيُّ 
َوقٍْت أَْو َما الَْوقُْت الَِّذي كَاَن يَِدلُّ َعلَيِْه ُروُح الَْمِسيِح الَِّذي ِفيِهْم، إِْذ َسبََق فََشِهَد 
ِبــاآللَِم الَِّتــي لِلَْمِســيِح، َواألَْمَجــاِد الَِّتــي بَْعَدَهــا « )1 بطــرس 1: 10، 11(. إن صــوت 

* الكلمة » ماك « هنا من أسامء املسيح كام جاء يف خروج 23: 20-23، حيث ُدعي قائد الشعب » ماكاً « 
وهذا القائد نفسه قد ُدعي يف 1كورنثوس 10: 4 » املسيح «. غري أن هذا ل يعني أن املسيح كان ماكاً، بدليل قوله 

تعاىل، » اِْحرَتِْز ِمْنُه َواْسَمْع لَِصْوتِِه َولَ تَتََمرَّْد َعلَيِْه، ألَنَُّه لَ يَْصَفُح َعْن ُذنُوِبُكْم، ألَنَّ اْسِمي ِفيِه « )خروج 20: 21(. وهل 
بُوا َشَابًا َواِحًدا ُروِحيًّا،  نُوِب سوى الله؟ كام تقول اآلية يف 1كورنثوس 10: 4، » َوَجِميَعُهْم َشِ ِمن أحد يَْصَفُح َعْن الذُّ

ْخرَة « هي أيضاً اسم من  ْخرَُة كَانَِت الَْمِسيَح.« وهنا نجد أن » الصَّ بُوَن ِمْن َصْخرٍَة ُروِحيٍَّة تَاِبَعِتِهْم، َوالصَّ ألَنَُّهْم كَانُوا يَْشَ
أسامء املسيح املستخدمة يف الكتاب املقدس.
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المســيح هــو الــذي يخاطبنــا مــن بيــن صفحــات العهــد القديــم قائــا: » إِنَّ َشــَهاَدَة 
ِة « )رؤيــا 19: 10(. يَُســوَع ِهــَي ُروُح النُّبُــوَّ

إن يســوع فــي تعاليمــه للشــعب حيــن كان بنفســه بيــن النــاس وجــه العقــول 
إلــى العهــد القديــم، فلقــد قــال لليهــود: » فَتُِّشــوا الُْكتـُـَب ألَنَُّكــْم تَظُنُّــوَن أَنَّ لَُكــْم ِفيَهــا 
ـًة. َوِهــَي الَِّتــي تَْشــَهُد لِــي « )يوحنــا 5: 39(. وفــي ذلــك الوقــت كانــت  َحيَــاًة أَبَِديّـَ
كتــب العهــد القديــم هــي القســم الوحيــد مــن الكتــاب المقــدس بيــن أيديهــم، ثــم 
أعلــن ابــن هللا مــرة أخــرى قائــا: » ِعْنَدُهــْم ُموَســى َواألَنِْبيَــاُء، لِيَْســَمُعوا ِمْنُهــْم « 
وقــد أضــاف قائــا: » إِْن كَانـُـوا لَ يَْســَمُعوَن ِمــْن ُموَســى َواألَنِْبيَــاِء، َولَ إِْن قـَـاَم َواِحــٌد 

قُــوَن « )لوقــا 16: 29، 31(. ِمــَن األَْمــَواِت يَُصدِّ
إن المســيح هــو الــذي أعطــى النامــوس الطقســي، وحتــى بعدمــا لــم يعــد حفظــه 
لزمــا قدمــه بولــس لليهــود فــي مركــزه وقيمتــه الحقيقييــن مبينــا مكانتــه فــي تدبيــر 
الفــداء وعاقتــه بعمــل المســيح. والرســول العظيــم يعلــن أن هــذا النامــوس مجيــد 
وجديــر بمبدعــه اإللهــي. إن خدمــة المســكن المقدســة كانــت ترمــز إلــى مبــادئ الحــق 
العظيمة التي كانت ستعلن طوال األجيال المتعاقبة وأن سحابة البخور الصاعدة 
مــع صلــوات إســرائيل تمثــل بــر المســيح الــذي يســتطيع دون ســواه أن يجعــل صــاة 
الخاطــئ تقبــل أمــام هللا. والذبيحــة التــي كانــت توضــع علــى مذبــح المحرقــة والــدم 
يقطر منها كانت تشهد للفادي المزمع أن يأتي، ومن قدس األقداس كانت تسطع 
العامــة المنظــورة للحضــور اإللهــي. وهكــذا طــوال أجيال الظلمة المتعاقبــة والرتداد 
حفــظ اإليمــان حيــا فــي قلــوب النــاس إلــى أن أتــى وقــت مجــيء مســيا الموعــود بــه.

كان يسوع نور شعبه  — نورا للعالم — قبلما أتى إلى األرض في هيئة بشرية. إن 
أول أشعة النور التي اخترقت كبد الظلمة التي لفَّت الخطية بها العالم، قد انبثقت 
مــن المســيح، ومنــه أشــرقت كل أشــعة نــور الســماء التــي ســطعت علــى كل ســاكني 

األرض. ففي تدبير الفداء نجد أن المسيح هو األلف والياء البداية والنهاية.
منــذ ســفك المخلــص دمــه لغفــران الخطايــا وصعــد إلــى الســماء » لِيَظَْهــَر اآلَن 
مــن صليــب  يتدفــق  يــزال  والنــور ل  َوْجــِه هللِا ألَْجلَِنــا « )عبرانييــن 9: 24(.  أََمــاَم 
جلجثــة ومــن مقــادس الهيــكل الســماوي، إل أن النــور األوضــح المعطــى لنــا ينبغــي 
أل يجعلنــا نحتقــر ذلــك النــور الــذي قبلــه األقدمــون عــن طريــق الرمــوز والــذي كان 
يشــير إلــى المخلــص اآلتــي. إن إنجيــل المســيح يلقــي نــورا علــى النظــام اليهــودي، 
ويعطــي معنــى للشــريعة الطقســية. وإذ تنكشــف حقائــق جديــدة، ومــا قــد عــرف 
فــي  ومقاصــده  هللا  صفــات  تُعلــن  حينئــذ  أكمــل  نــور  أمــام  ينكشــف  البــدء  منــذ 
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معاماتــه للشــعب المختــار. إن كل شــعاع مــن النــور، يُضــاف إلــى مــا قــد حصلنــا 
عليــه، يعطينــا إدراكا أوضــح لتدبيــر الفــداء الــذي هــو إنجــاز لمشــيئة هللا فــي خــاص 
بهــا جمــال جديــدا وقــوة جديــدة ونحــن  الكلمــة الموحــى  فــي  نــرى  إننــا  اإلنســان. 

ندرســها بشــغف واهتمــام أعظــم ممــا ســبق.
كثيرون يعتقدون أن هللا أقام جدارا فاصا بين العبرانيين والعالم الخارجي، 
وأن محبتــه ورعايتــه قــد ســحبهما، إلــى حــد كبيــر، مــن باقــي بنــي البشــر وركزهمــا فــي 
إســرائيل، غيــر أن هللا لــم يقصــد أن يقيــم شــعبه جــدارا فاصــا بينهــم وبيــن إخوانهــم 
مــن بنــي اإلنســان. إن قلــب المحبــة غيــر المحــدودة يتســع لــكل ســكان األرض، فمــع 
أنهــم رفضــوه فقــد حــاول دائمــا أن يعلــن نفســه لهــم ويشــركهم فــي محبتــه ونعمتــه. 

لقــد منــح بركتــه للشــعب المختــار حتــى يمكنهــم أن يباركــوا اآلخريــن.
دعــا هللا إبراهيــم وأنجحــه وأكرمــه، وإن ولء ذلــك الشــيخ كان نــورا للنــاس فــي 
كل البــاد التــي تغــرب فيهــا. ولــم ينطــو إبراهيــم علــى نفســه محتجبــا عــن النــاس 
لــه،  المجــاورة  األمــم  ملــوك  مــع  صداقــة  بعاقــات  احتفــظ  فلقــد  حولــه،  الذيــن 
وقــد عاملــه بعضهــم بــكل احتــرام، وكانــت اســتقامته وإيثــاره وشــجاعته وإحســانه 
انعكاســا لصفــات هللا. وفــي مــا بيــن النهريــن وفــي كنعــان ومصــر وحتــى لســكان 

ســدوم اســتُعلن إلــه الســماء عــن طريــق ممثلــه هــذا )إبراهيــم(.
إن هللا قــد أعلــن نفســه بواســطة يوســف لشــعب مصــر وكل األمــم المتصلــة 
بيــن  ويعظمــه  يوســف  يمجــد  أن  الــرب  اختــار  لمــاذا  القويــة.  المملكــة  بتلــك 
نحــو  مقاصــده  إلتمــام  أخــرى  وســيلة  يبتكــر  أن  يمكنــه  كان  لقــد  المصرييــن؟ 
الملــك  قصــر  فــي  فأقامــه  نــورا،  يوســف  يجعــل  أن  قصــد  أنــه  إل  يعقــوب،  بنــي 
وعدالتــه  بحكمتــه  يوســف  إن  والدانــي.  القاصــي  إلــى  الســماء  نــور  يصــل  لكــي 
وكان  الشــعب —  لصالــح  وبتكريســه  اليوميــة  حياتــه  فــي  للخيــر  وحبــه  وطهارتــه 
شــعبا وثنيــا — كان ممثــا للمســيح. ففــي ذلــك الشــخص الــذي أحســن إليهــم 
والــذي اتجهــت إليــه كل مصــر بالشــكر والحمــد، كان ذلــك الشــعب الوثنــي يــرى 
هللا  أقامــه  فقــد  موســى،  مــع  الحــال  كانــت  وكذلــك  وفاديهــم.  خالقهــم  حــب 
نــورا بجــوار عــرش أعظــم ممالــك األرض حتــى كل مــن أراد كان يمكنــه أن يتعلــم 
 عــن اإللــه الحــي الحقيقــي. وقــد أعطــي هــذا النــور للمصرييــن قبلمــا امتــدت يــد

 هللا إليهــم بالضربــات.
عندمــا خلــص الــرب شــعبه مــن أرض مصــر انتشــرت فــي البــاد معرفــة قــدرة 
هللا إلــى أبعــد األماكــن. فالشــعب المحــارب فــي حصــن أريحــا قــد ارتعــب. وقالــت 
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راحاب: » َســِمْعَنا فََذابَْت قُلُوبَُنا َولَْم تَبَْق بَْعُد ُروٌح ِفي إِنَْســاٍن ِبَســبَِبُكْم، ألَنَّ الرَّبَّ 
ــَماِء ِمــْن فَــْوُق َوَعلَــى األَرِْض ِمــْن تَْحــُت « )يشــوع 2: 11(.  إِلَهُكــْم ُهــَو هللُا ِفــي السَّ
وبعــد خــروج إســرائيل مــن مصــر بعــدة قــرون نبــه كهنــة الفلســطينيين بنــي شــعبهم 

إلــى ضربــات مصــر وحذروهــم مــن مقاومــة إلــه إســرائيل.
دعــا هللا إســرائيل وباركهــم وعظمهــم ل لكــي يحصلــوا علــى رضــاه بطاعتهــم 
لــكل  يعلــن نفســه فيهــم  لكــي  بــل  بركاتــه دون ســواهم،  لوصايــاه ويحصلــوا علــى 
ســاكني األرض. فألجــل إتمــام نفــس هــذه الغايــة أمرهــم أن يحفظــوا أنفســهم شــعبا 

خاصــا منفصــا عــن الشــعوب الوثنيــة التــي حولهــم.
كانــت الوثنيــة وكل الخطايــا التــي جــاءت فــي أذيالهــا مكروهــة لــدى هللا، لذلــك 
)خــروج  وينســوا هللا  كأعمالهــم  ليعملــوا  األخــرى  باألمــم  يختلطــوا  أل  شــعبه  أمــر 
23: 24( ولقــد نهاهــم عــن التــزاوج مــع الوثنييــن لئــا تزيــغ قلوبهــم عنــه. وكان مــن 
الــازم حينئــذ، كمــا هــي الحــال اآلن، أن يكــون شــعب هللا طاهريــن » ِبــاَ َدنـَـٍس ِمــَن 
الَْعالَــِم « وكان ينبغــي لهــم أن يحفظــوا أنفســهم مــن روح العالــم ألنــه مضــاد للحــق 
والبــر. إل أن هللا لــم يقصــد أن يكــون شــعبه أبــرارا فــي أعيــن أنفســهم أو منطويــن 
علــى ذواتهــم بحيــث يحبســون أنفســهم بعيــدا عــن العالــم فــا يكــون لهــم تأثيــر فيــه.

إن أتبــاع المســيح كانــوا فــي كل عصــر نــورا للعالــم كمــا كان ســيدهم. لقــد قــال 
المخلــص: » لَ يُْمِكــُن أَْن تُْخَفــى َمِديَنــٌة َمْوُضوَعــٌة َعلَــى َجبَــل، َولَ يُوِقــُدوَن ِســرَاًجا 
َويََضُعونَــُه تَْحــَت الِْمْكيَــاِل، بَــْل َعلَــى الَْمَنــارَِة فَيُِضــيُء لَِجِميــعِ الَِّذيــَن ِفــي الْبَيْــِت «  
اَم النَّــاِس، لَِكــْي يـَـَرْوا  — أي فــي العالــم. ثــم عــاد يقــول: » فَلْيُِضــْئ نُوُركُــْم هَكــَذا قـُـدَّ
ــَماَواِت « )متــى 5: 16-14(.  ِفــي السَّ ـِذي  الّـَ أَبَاكُــُم  ــُدوا  َويَُمجِّ الَْحَســَنَة،  أَْعَمالَُكــُم 
هــذا هــو نفــس مــا فعلــه كل مــن أخنــوخ ونــوح وإبراهيــم ويوســف وموســى، وهــو 

نفــس مــا قصــد هللا أن يفعلــه شــعب إســرائيل.
إن قلبهــم الشــرير العديــم اإليمــان الــذي تحكــم فيــه الشــيطان هــو الــذي جعلهــم 
يخفــون نورهــم بــدل مــن أن يجعلــوه يضــيء للشــعوب التــي حولهــم. إنهــا نفــس روح 
التعصب التي جعلتهم إما أن يتبعوا ممارسات الوثنيين األثيمة أو أن يعتزلوا بأنفسهم 

فــي كبريــاء وانطــواء كمــا لــو كانــت محبــة هللا ورعايتــه وقفــا عليهــم دون ســواهم.
وقتيــة —  واألخــرى  تتغيــر  ل  أبديــة  إحداهمــا  شــريعتين  الكتــاب  يقــدم  وكمــا 
كذلــك يقــدم عهديــن. إن عهــد النعمــة أبــرم أول مــع آدم فــي عــدن، حيــن أعطــي 
وعــد إلهــي بعــد الســقوط بــأن نســل المــرأة سيســحق رأس الحيــة، وهــذا العهــد قــدم 
لجميــع النــاس غفرانــا ونعمــة إلهيــة تعينهــم فــي المســتقبل علــى الطاعــة باإليمــان 
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بالمســيح. وقد ُوعدوا أيضا بالحياة األبدية على شــرط الولء لشــريعة هللا. وهكذا 
حصــل اآلبــاء علــى رجــاء الخــاص.

ونفــس هــذا العهــد تجــدد إلبراهيــم فــي الوعــد القائــل: » ِفــي نَْســلَِك َجِميــُع 
أَُمــِم األَرِْض « )تكويــن 22: 18(. هــذا الوعــد كان يشــير إلــى المســيح، وهكــذا 
فهمــه إبراهيــم )انظــر غاطيــة 3: 8، 16(. وقــد اتــكل علــى المســيح ألجــل مغفــرة 
الخطايــا. هــذا هــو اإليمــان الــذي حســب لــه بــرا. ثــم أن العهــد مــع إبراهيــم حفــظ 
الَْقِديــُر.  لــه: » أَنَــا هللُا  الــرب إلبراهيــم وقــال  لقــد ظهــر  لشــريعة هللا ســلطانها. 
كَاِمــاً « )تكويــن 17: 1(. وهــذه هــي شــهادة هللا عــن عبــده  َوكُــْن  أََماِمــي  ِســْر 
َوفَرَائِِضــي  أََواِمــِري  لِــي:  يُْحَفــُظ  َمــا  َوَحِفــَظ  لَِقْولِــي  َســِمَع  إِبْرَاِهيــَم  » أَنَّ  األميــن 
َوَشــرَائِِعي « وقــد أعلــن لــه هللا قائــا: » َوأُِقيــُم َعْهــِدي بَيِْنــي َوبَيَْنــَك، َوبَيْــَن نَْســلَِك 
ـا، ألَكُــوَن إِلًهــا لَــَك َولَِنْســلَِك ِمــْن بَْعــِدَك «  ِمــْن بَْعــِدَك ِفــي أَْجيَالِِهــْم، َعْهــًدا أَبَِديًـّ

 )تكويــن 26: 5؛ 17: 7(.
يمكــن  لــم  أنــه  إل  إلبراهيــم  وجــدد  أعطــي آلدم  قــد  كان  العهــد  هــذا  أن  ومــع 
المصادقــة عليــه حتــى مــوت المســيح. لقــد كان هــذا العهــد موجــوداً بوعــد هللا 
عندمــا أعطيــت أول إشــارة إلــى الفــداء، وقبــل باإليمــان، ومــع ذلــك فعندمــا صــادق 
عليــه المســيح ســمي عهــدا جديــدا. لقــد كانــت شــريعة هللا أســاس هــذا العهــد 
الــذي كان مجــرد إجــراء إلعــادة النــاس إلــى حالــة التوافــق والنســجام مــع إرادة هللا 

إذ جعلهــم فــي وضــع يســتطيعون فيــه أن يطيعــوا شــريعة هللا.
أو  » العتيــق «  بالعهــد  المقــدس  الكتــاب  فــي  ويســمى  آخــر  عهــد  وهنالــك 
» القديــم «، وقــد أقيــم بيــن هللا وإســرائيل فــي ســيناء وصــودق عليــه بــدم الذبيحــة 
آنئذ، أما العهد اإلبراهيمي فقد صودق عليه بدم المسيح وسمي بالعهد الثاني أو 
الجديــد ألن الــدم الــذي ختــم بــه أُريــق بعــد دم العهــد األول. وإن حقيقــة كــون العهــد 
الجديــد شــرعيا فــي أيــام إبراهيــم تتضــح مــن حقيقــة كونــه تثبــت بوعــد هللا وقســمه، 
» َحتَّــى ِبأَْمَريـْـِن َعِديَمــِي التََّغيُّــِر، لَ يُْمِكــُن أَنَّ هللَا يَْكــِذُب ِفيِهَمــا « )عبرانييــن 6: 18(.

ولكــن إذا كان العهــد اإلبراهيمــي اشــتمل علــى وعــد الفــداء فلمــاذا أُبــرم عهــد 
آخــر فــي ســيناء ؟ إن الشــعب وهــم فــي العبوديــة كانــوا إلــى حــد كبيــر قــد أضاعــوا 
معرفــة هللا ومبــادئ العهــد مــع إبراهيــم، ففــي تحريرهــم مــن مصــر أراد هللا أن يعلــن 
لهــم قدرتــه ورحمتــه لكــي يقودهــم ذلــك إلــى أن يحبــوه ويثقــوا بــه، ولقــد أنزلهــم إلــى 
بحــر ســوف )البحــر األحمــر( حيــث بــدا أن النجــاة مســتحيلة — إذ كان المصريــون 
إلــى معونــة هللا،  التــام وحاجتهــم  مــن عجزهــم  ليتحققــوا  أثرهــم —  فــي  يجــّدون 
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وحينئــذ صنــع لهــم الخــاص. وهكــذا امتــألت قلوبهــم حبــا وشــكرا هلل وثقــة بقدرتــه 
علــى إعانتهــم. لقــد جعلهــم يرتبطــون بــه كمحررهــم مــن العبوديــة الزمنيــة.

غيــر أنــه كان هنالــك حــق أعظــم وجــب أن ينطبــع علــى عقولهــم. فــإذ كانــوا 
عائشــين فــي وســط الوثنيــة والفســاد لــم تكــن لديهــم فكــرة صحيحــة عــن قداســة هللا 
أو عــن شــر قلوبهــم العظيــم وعجزهــم التــام فــي أنفســهم عــن تقديــم الطاعــة لشــريعة 

هللا وحاجتهــم إلــى مخلــص. كان عليهــم أن يتعلمــوا كل هــذا.
لقــد أتــى هللا بهــم إلــى ســيناء وأظهــر لهــم مجــده وأعطاهــم شــريعته ووعدهــم 
ــْم  ببــركات عظيمــة علــى شــرط الطاعــة، قائــا لهــم: » إِْن َســِمْعتُْم لَِصْوتِــي، َوَحِفظْتُ
ــُعوِب. فَــِإنَّ لِــي كُلَّ األَرِْض. َوأَنْتُــْم  ــًة ِمــْن بَيْــِن َجِميــعِ الشُّ َعْهــِدي تَُكونُــوَن لِــي َخاصَّ
َســًة « )خــروج 19: 5، 6(. ولــم يتحقــق الشــعب  ــًة ُمَقدَّ تَُكونـُـوَن لـِـي َمْملََكــَة كََهَنــٍة َوأُمَّ
مــن المســتحيل عليهــم أن يطيعــوا  بــدون المســيح كان  أنهــم  مــن شــر قلوبهــم أو 
شــريعة هللا، إذ بســرعة أدخلــوا أنفســهم فــي عهــد مــع هللا، وإذ أحســوا بقدرتهــم 
ـَم ِبــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل َونَْســَمُع  علــى أن يُثبتــوا بــر أنفســهم أعلنــوا قائليــن: » كُلُّ َمــا تََكلّـَ
ــُه « )خــروج 24: 7( لقــد شــاهدوا إعــان الشــريعة بجــال رهيــب وارتعبــوا خوفــا  لَ
وهــم فــي أســفل الجبــل، ولكــن مــا إن مــرت أســابيع قليلــة حتــى نقضــوا عهدهــم مــع 
هللا وســجدوا لتمثــال مســبوك. لــم يكونــوا يرجــون الظفــر برضــى هللا عــن طريــق 
العهــد الــذي تعــدوه. واآلن، وقــد اكتشــفوا شــرهم وحاجتهــم إلــى الغفــران، أحســوا 
أخيــرا بحاجتهــم إلــى مخلــص معلــن فــي عهــد هللا مــع إبراهيــم ومرمــوز إليــه فــي 
تقدمــات الذبائــح. واآلن فباإليمــان والمحبــة كانــوا مرتبطيــن بــاهلل كمخلصهــم مــن 

عبوديــة الخطيــة، وأصبحــوا مســتعدين لتقديــر بــركات العهــد الجديــد.
يَْحيَــا  إِنَْســاٌن  َعِملََهــا  » إِْن  فتحيــا،  أطــع  كانــت:  القديــم  العهــد  شــروط  إن 
كَلَِمــاِت  يُِقيــُم  لَ  َمــْن  » َملُْعــوٌن  ولكــن   )5  :18 لوييــن  11؛   :20 )حزقيــال  ِبَهــا « 
هــَذا النَّاُمــوِس لِيَْعَمــَل ِبَهــا « )تثنيــة 27: 26( أمــا » العهــد الجديــد « فبنــي علــى 
» مواعيــد أفضــل « — الوعــد بغفــران الخطايــا ونعمــة هللا لتجديــد القلــب وجعلــه 
بَيْــِت  َمــَع  أَقْطَُعــُه  ـِذي  الّـَ الَْعْهــُد  ُهــَو  » هــَذا  هللا  شــريعة  مبــادئ  مــع  وفــاق  فــي 
: أَْجَعــُل َشــِريَعِتي ِفــي َداِخلِِهــْم َوأَكْتُبَُهــا َعلـَـى  إِْســرَائِيَل بَْعــَد تِلـْـَك األَيَّــاِم، يَُقــوُل الــرَّبُّ
قُلُوِبِهــْم... ألَنِّــي أَْصَفــُح َعــْن إِثِْمِهــْم، َولَ أَذْكـُـُر َخِطيَّتَُهــْم بَْعــُد « )إرميــا 31: 33، 34(.

إن نفــس الشــريعة التــي كتبــت علــى لوحــي الحجــر يكتبهــا الــروح القــدس علــى 
لــوح القلــب، وبــدل مــن محاولتنــا أن نثبــت بــر أنفســنا نقبــل المســيح. إن دمــه يكفــر 
القــدس  بالــروح  المتجــدد  فالقلــب  تقبــل ألجلنــا. وحينئــذ  عــن خطايانــا وطاعتــه 
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ســيثمر » ثََمــَر الــرُّوِح « وبنعمــة المســيح ســنعيش مطيعيــن لشــريعة هللا المكتوبــة 
علــى قلوبنــا، وإذ نحصــل علــى روح المســيح سنســلك كمــا ســلك. وقــد أعلــن هــو 
عــن نفســه بفــم النبــي قائــا: » أَْن أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يـَـا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي 
َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور 40: 8( وإذ حــل بيــن النــاس قــال: » لَــْم يَتْرُكِْنــي اآلُب 

َوْحــِدي، ألَنِّــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن أَفَْعــُل َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 29(.
نــور  فــي  بوضــوح  والنامــوس  اإليمــان  بيــن  العاقــة  يبســط  إذ  الرســول  بولــس 
يَُســوَع  ِبَربَِّنــا  َمــَع هللِا  َســاٌَم  لََنــا  ِباإِليَمــاِن  تَبَرَّرْنَــا  قَــْد  يقــول: » فَــِإْذ  الجديــد  العهــد 
الَْمِســيِح «، » أَفَُنبِْطــُل النَّاُمــوَس ِباإِليَمــاِن ؟ َحاَشــا ! بـَـْل نُثَبِّــُت النَّاُمــوَس «، » ألَنَّــُه 
َمــا كَاَن النَّاُمــوُس َعاِجــزًا َعْنــُه، ِفــي َمــا كَاَن َضِعيًفــا ِبالَْجَســِد « — إذ ل يبــرر اإلنســان 
ــُه  ــاهلُل إِْذ أَرَْســَل ابَْن كونــه فــي طبيعتــه الخاطئــة، عاجــزا عــن حفــظ النامــوس — » فَ
ِفــي ِشــبِْه َجَســِد الَْخِطيَّــِة، َوألَْجــِل الَْخِطيَّــِة، َداَن الَْخِطيَّــَة ِفــي الَْجَســِد، لَِكــْي يَِتــمَّ ُحْكــُم 
ــالِِكيَن لَيْــَس َحَســَب الَْجَســِد بَــْل َحَســَب الــرُّوِح «  )بــر( النَّاُمــوِس ِفيَنــا، نَْحــُن السَّ

)روميــة 5: 1؛ 3: 31؛ 8: 3، 4(.
إن عمــل هللا بــاق علــى الزمــن لــم يتغيــر، مــع وجــود بعــض اختــاف فــي درجــات 
النمــو ومظاهــر مختلفــة لقدرتــه لســد حاجــات النــاس فــي مختلــف العصــور. فــإذ 
نبــدأ مــن أول وعــد مــن وعــود اإلنجيــل ونســير خــال عصــور اآلبــاء والعصــر اليهــودي 
تدبيــر  فــي  تدريجيــا  مقاصــده  يكشــف  هللا  نجــد  الحاضــر  عهدنــا  إلــى  حتــى  بــل 
الفــداء. إن المخلــص الــذي كانــت ترمــز إليــه فرائــض الشــريعة اليهوديــة وطقوســها 
هــو نفســه المعلــن لنــا فــي اإلنجيــل. لقــد انقشــعت الســحب التــي كانــت تحيــط 
بصورتــه اإللهيــة واختفــى الضبــاب والظــام. وهــوذا يســوع فــادي العالــم يســتعلن 
لنا، فذاك الذي أعلن الشــريعة في ســيناء والذي ســلم لموســى فرائض الناموس 
الطقســي هــو نفســه الــذي نطــق بالموعظــة علــى الجبــل. إن المبــادئ العظيمــة، 
مبــادئ المحبــة هلل التــي جعلهــا أســاس النامــوس واألنبيــاء ليســت ســوى تكــرار لمــا 
خاطــب بــه الشــعب العبرانــى بواســطة موســى حيــن قــال: » اِْســَمْع يَــا إِْســرَائِيُل: 
الــرَّبُّ إِلُهَنــا رَبٌّ َواِحــٌد. فَتُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك َوِمــْن 
تِــَك « )تثنيــة 6: 4، 5( » تُِحــبُّ قَِريبَــَك كََنْفِســَك. أَنَــا الــرَّبُّ « )لوييــن 19:  كُلِّ قُوَّ
18( إن المعلــم فــي كا العصريــن هــو معلــم واحــد كمــا أن مطاليــب هللا واحــدة 
ـِذي لَيْــَس ِعْنــَدُه  ومبــادئ مملكتــه هــي نفســها، فــكل شــيء يصــدر مــن ذاك » الّـَ

تَْغِييــٌر َولَ ِظــلُّ َدَوَراٍن « )يعقــوب 1: 17(.
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قادش
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 11، 12 (.

انقضــى علــى وصــول إســرائيل إلــى ســيناء بعــض الوقــت قبــل البــدء ببنــاء خيمــة 
بعــد  الثانــي  العــام  بــدء  فــي  أول  المقــدس  المســكن  ذلــك  أقيــم  وقــد  الجتمــاع، 
الخــروج، ثــم تبــع ذلــك تقديــس الكهنــة والحتفــال بعيــد الفصــح وإحصــاء الشــعب 
الدينــي،  أو  المدنــي  لنظامهــم  والازمــة  الجوهريــة  المختلفــة  التنظيمــات  وتكملــة 
حتــى لقــد مــر مــا يقــرب مــن الســنة فــي المحلــة فــي ســيناء. وهنــا اتخــذت عبادتهــم 
اســتعدادا  كفــوء،  نظــام  ونُفــذ  األمــة،  لحكــم  القوانيــن  واضحــا، ووضعــت  شــكا 

لدخولهــم أرض كنعــان.
تميــز حكــم إســرائيل بأفضــل نظــام، كمــا كان نظامــا عجيبــا فــي كمالــه وبســاطته. 
إن النظــام المســتخدم بكيفيــة مدهشــة فــي كمــال كل أعمــال هللا المخلوقــة وترتيبهــا 
ظهــر فــي النظــام العبرانــي. لقــد كان هللا مركــز الســلطة والحكــم كملــك إســرائيل، أمــا 
موســى فــكان القائــد المنظــور مــن الشــعب  بتعييــن مــن هللا، لكــي يصــدر القوانيــن 
والشــرائع باســمه، وبعــد ذلــك انتخــب مجلــس مكــون مــن ســبعين رجــا مــن شــيوخ 
األســباط ليســاعدوا موســى فــي تدبيــر الشــؤون العامــة لألمــة، ثــم يأتــي الكهنــة الذيــن 
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كانــوا يطلبــون مشــورة الــرب فــي الهيــكل. وكان الرؤســاء واألمــراء وتحــت هــؤلء كان 
» ُرَؤَســاَء أُلُــوٍف، َوُرَؤَســاَء ِمئَــاٍت، َوُرَؤَســاَء َخَماِســيَن، َوُرَؤَســاَء َعَشــرَاٍت «. وأخيــرا 
كان الموظفــون الذيــن يمكــن اســتخدامهم للقيــام بواجبــات خاصــة )تثنيــة 1: 15(.

كانــت محلــة العبرانييــن منظمــة تنظيمــا دقيقــا، فقــد كانــت مقســمة إلــى ثاثــة 
أقســام عظيمــة لــكل قســم مركــزه الخــاص فــي المحلــة، ففــي الوســط كانــت خيمــة 
الجتمــاع، مــكان ســكنى الملــك غيــر المنظــور، وحولهــا انتشــرت مســاكن الكهنــة 

والاوييــن، وخلــف هــذه نصبــت خيــام كل باقــي األســباط. 
وقــد وكل إلــى الاوييــن أمــر حراســة الخيمــة وكل متعلقاتهــا، ســواء فــي أثنــاء 
الخيمــة  يُنزلــوا  أن  المحلــة كان عليهــم  تتحــرك  أو رحيلهــم، فحيــن كانــت  نزولهــم 
أن  عليهــم  كان  الوقــت  بعــض  فيــه  لإلقامــة  مــكان  إلــى  وصلــوا  فــإذا  المقدســة، 
ينصبوهــا. ولــم يكــن يســمح ألحــد مــن ســبط آخــر أن يقتــرب وإل كان جــزاؤه المــوت. 
وكان الاويــون منقســمين إلــى أقســام ثاثــة، نســل أولد لوي الثاثــة، وقــد عيــن 
لــكل قســم مركــزه وعملــه الخــاص، فأمــام الخيمــة وعلــى أقــرب قــرب منهــا كانــت 
خيــام موســى وهــارون، وإلــى ناحيــة الجنــوب كان القهاتيــون الذيــن كان عملهــم 
حراســة التابــوت وغيــره مــن األثــاث، وإلــى الشــمال كان أولد مــراري الذيــن كانــوا 
مســؤولين عــن األعمــدة والقواعــد واأللــواح وغيرهــا، وفــي المؤخــرة كانــت جماعــة 

الجرشــونيين الذيــن كان عليهــم أن يحرســوا الســتائر والســجف.
وتعين أيضا مركز كل ســبط، فقد كان على كل ســبط أن يســير أو يعســكر إلى 
جــوار رايتــه كمــا أمــر الــرب قائــا: » يَْنــزُِل بَُنــو إِْســرَائِيَل كُلٌّ ِعْنــَد َرايَِتــِه ِبأَْعــاٍَم لِبُيُــوِت 
آبَائِِهــْم. قُبَالـَـَة َخيَْمــِة الْجِتَمــاِع َحْولََهــا يَْنزِلـُـوَن « » كََمــا يَْنزِلـُـوَن كَذلـِـَك يَرْتَِحلـُـوَن. كُلٌّ 
ِفــي َمْوِضِعــِه ِبرَايَاتِِهــْم « )عــدد 2: 2، 17(. أمــا اللفيــف الذيــن رافقــوا إســرائيل مــن 
بــل كان  مــع األســباط،  المحلــة  نفــس  فــي  بالســكنى  لهــم  يكــن يســمح  مصــر فلــم 
بيــن  مــن  يمنــع أولدهــم  يجــب أن  المحلــة، وكان  أطــراف  فــي  عليهــم أن يســكنوا 

الجماعــة إلــى الجيــل الثالــث )تثنيــة 23: 7، 8(.
وقــد أمــروا بالنظافــة المدققــة، كمــا أمــروا باتبــاع النظــام الدقيــق فــي كل المحلــة 
ومــا جاورهــا، ونفــذت القوانيــن الصحيــة بحذافيرهــا، وكل مــن كان نجســا مــن أي 
عــارض كان محظــورا عليــه دخــول المحلــة. هــذه اإلجــراءات كانــت لزمــة وضروريــة 
لحفظ الصحة بين ذلك الجمهور العظيم، كما كان من الازم أيضا مراعاة النظام 
والطهــارة التاميــن، حتــى يســتطيع بنــو إســرائيل التمتــع بحضــور هللا القــدوس فــي 
وســطهم، إذ قــد أعلــن قائــا: » ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك َســائٌِر ِفــي َوَســِط َمَحلَِّتــَك، لَِكــْي 
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َســًة « )تثنيــة 23: 14(. ــَع أَْعــَداَءَك أََماَمــَك. فَلْتَُكــْن َمَحلَّتُــَك ُمَقدَّ يُْنِقــَذَك َويَْدفَ
... أََماَمُهــْم... لِيَلْتَِمــَس  وفــي كل رحــات إســرائيل رحــل » تَابُــوُت َعْهــِد الــرَّبِّ
لَُهْم َمْنزِلً « )عدد 10: 33(. فذلك التابوت المقدس الذي كان يحمله بنو قهات 
والــذي كانــت بداخلــه شــريعة هللا المقدســة، كان يجــب أن يســير فــي الطليعــة، 
وكان موســى وهــارون يســيران أمامــه، وكان الكهنــة حاملــو األبــواق الفضيــة يســيرون 
يبلغونهــا  بدورهــم  وهــم  موســى  مــن  األوامــر  يتلقــون  الكهنــة  هــؤلء  وكان  قريبــا، 
أوامــر واضحــة  قــادة كل فريــق أن يعطــوا  للشــعب بواســطة األبــواق، وكان علــى 
لفريقهــم عــن كل التحــركات الواجــب القيــام بهــا، والتــي كانــت تعلنهــا األبــواق، 

وأي شــخص ل يذعــن لهــذه األوامــر كان جــزاؤه المــوت.
إن هللا هــو إلــه ترتيــب ونظــام، وكل مــا لــه عاقــة بالســماء هــو فــي أتــم نظــام، 
األجنــاد  تحــركات  يميــزان  اللــذان  الطابعــان  همــا  المتقــن  والتدريــب  فالخضــوع 
السماويين. والنجاح يواكب فقط النظام والعمل المنسجم. إن هللا يطلب النظام 
والتنســيق فــي عملــه اآلن ليــس أقــل ممــا كان فــي أيــام إســرائيل. وكل مــن يخدمــون 
هللا ينبغي أن يعملوا عملهم بفهم وذكاء ل بغير اكتراث أو كيفما اتفق. يريد الرب 

أن يعمــل عملــه بإيمــان ودقــة لكــي يختــم عليــه بختــم الرضــا والستحســان.
عمــود  نــزول  وكان  رحاتهــم،  كل  فــي  بنفســه  اإلســرائيليين  هللا  أرشــد  وقــد 
الســحاب يــدل علــى مــكان نزولهــم. وطــوال مــا كان عليهــم أن يظلــوا فــي خيامهــم 
كانت السحابة تحل فوق خيمة الشهادة. وحين كان عليهم أن يستأنفوا رحاتهم 
وابتهــالت  توســات  يقدمــون  كانــوا  الخيمــة.  فــوق  عاليــة  ترتفــع  الســحابة  كانــت 
مقدســة عنــد نزولهــم وعنــد رحيلهــم » َوِعْنــَد ارْتَِحــاِل التَّابُــوِت كَاَن ُموَســى يَُقــوُل: 
ْد أَْعــَداُؤَك َويَْهــرُْب ُمبِْغُضــوَك ِمــْن أََماِمــَك‹. َوِعْنــَد ُحلُولِــِه كَاَن  ــدَّ ، فَلْتَتَبَ ›قُــْم يَــا رَبُّ

يَُقــوُل: ›ارِْجــْع يَــا رَبُّ إِلَــى ِربَــَواِت أُلُــوِف إِْســرَائِيَل‹ « )عــدد 10: 35، 36(.
كانــت المســافة بيــن ســيناء وقــادش الواقعــة علــى حــدود كنعــان تقطــع فــي 
أحد عشــر يوما فقط، وقد اســتأنف شــعب إســرائيل الســير حين أعطت الســحابة 
إشــارة التقــدم إلــى األمــام وكانــوا يؤملــون ســرعة دخولهــم إلــى األرض الجيــدة. لقــد 
صنــع الــرب معجــزات وعجائــب حيــن أخرجهــم مــن أرض مصــر، فــأي بــركات ل يحــق 
لهــم أن ينتظــروا الحصــول عليهــا اآلن وقــد عاهــدوا هللا رســميا علــى أن يقبلــوه ملــكا 

عليهــم، واعتــرف بهــم أنهــم الشــعب المختــار هلل العلــي؟
إل أن كثيريــن منهــم رحلــوا عــن ذلــك المــكان الــذي حلــوا فيــه طويــا، متردديــن، 
فــكادوا يعتبرونــه وطنــا لهــم. لقــد حشــد الــرب شــعبه ليحتمــوا بيــن تلــك الجبــال 
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الصخريــة بعيــدا عــن كل األمــم األخــرى ليكــرر علــى مســامعهم شــريعته المقدســة. 
ولقــد أحبــوا الشــخوص إلــى الجبــل المقــدس الــذي علــى قمتــه البيضــاء وصخــوره 
المســننة الجــرداء ظهــر لهــم مــرارا مجــد إلــه الســماء. وكانــت لذلــك المنظــر صلــة 
وثيقــة بحضــور هللا ومائكتــه األطهــار حتــى لقــد بــدا لهــم أنــه يمتــاز بقداســة عظيمــة 

بحيــث ل يليــق الرحيــل عنــه بــدون اكتــراث، أو حتــى برضــى وعــن طيــب خاطــر.
ولما أعطى المبوقون اإلشارة تقدمت الجماعة كلها إلى األمام فحمل الاويون 
الخيمة وساروا بها في الوسط وسار رجال كل سبط في المكان المعين لهم تحت 
رايتهم، وكانت كل العيون تتطلع بشوق لتعرف في أي اتجاه ستقودهم السحابة، 
فلمــا ســارت فــي اتجــاه الشــرق حيــث تراكمــت صخــور الجبــال بعضهــا فــوق بعــض 

في لونها األســود الموحش غمر الحزن والشــك قلوب الكثيرين.
أوديــة  وســط  فــي  طريقهــم  امتــد  فقــد  الطريــق،  وعــورة  زادت  تقدمــوا  ولمــا 
» أَرِْض  جانــب  كل  مــن  حولهــم  العظيــم  القفــر  وكان  وصخريــة،  وأوديــة  قاحلــة 
ــْم يَْســُكْنَها  ــْم يَْعبُرَْهــا رَُجــٌل َولَ قَْفــٍر َوُحَفــٍر،... أَرِْض يُبُوَســٍة َوِظــلِّ الَْمــْوِت،... أَرٍْض لَ
تجمــع  والقريبــة  البعيــدة  الصخريــة  الممــرات  تلــك  ففــي  )إرميــا 2: 6(.  إِنَْســاٌن « 
الرجــال والنســاء واألولد والبهائــم والعربــات وصفــوف طويلــة مــن القطعــان، وكان 
ســيرهم بالضــرورة بطيئــا ومتعبــا، ولــم تكــن تلــك الجمــوع، بعــد نزولهــا فــي ســيناء 

الطريــق ومتاعبهــا. لتحمــل مخاطــر  أمــدا طويــا، مســتعدة 
وهــذه  بتذمرهــم،  يجاهــرون  البعــض  بــدأ  أيــام  ثاثــة  مســيرة  ســاروا  وبعدمــا 
التذمــرات بــدأت مــن اللفيــف الــذي لــم يكــن كثيــرون مــن أفــراده قــد انضمــوا إلــى 
إســرائيل تمامــا، فكانــوا دائمــا يترقبــون فرصــة للتذمــر والنتقــاد. لــم يكــن أولئــك 
المتذمــرون راضيــن عــن الوجهــة التــي كانــوا ســائرين إليهــا، بــل كانــوا دائمــا يعيبــون 
الطريــق الــذي كان موســى يقودهــم فيــه، مــع أنهــم كانــوا يعرفــون جيــدا أنــه كان 
يتبــع قيــادة الســحابة مثلهــم ســواء بســواء. وحيــث أن عــدم الرضــى مــرض معــد 

فســرعان مــا شــمل كل المحلــة.
كانــوا  أنهــم  فمــع  لحمــا،  يأكلــوا  أن  طالبيــن  يصرخــون  جعلــوا  أخــرى  ومــرة 
يحصلــون علــى المــن بوفــرة فإنهــم لــم يكتفــوا بذلــك. إن بنــي إســرائيل فــي أثنــاء 
عبوديتهــم فــي مصــر كانــوا مجبريــن علــى أن يعيشــوا علــى أبســط أنــواع الطعــام، 
ولكــن شــهوتهم القويــة التــي أثارهــا الحرمــان والعمــل المضنــي جعلتهــم يستســيغون 
طعمــه ويعتبرونــه لذيــذا، وكثيــرون مــن المصريــن الذيــن بينهــم كانــوا قــد تعــودوا قبــا 
األطعمــة اللذيــذة الفاخــرة فكانــوا أول المتذمريــن. وعندمــا أعطــى هللا للشــعب 
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المــن قبيــل وصولهــم إلــى ســيناء أعطاهــم لحمــا أيضــا اســتجابة لصراخهــم. ولكنــه 
لــم يعــط لهــم أكثــر مــن يــوم واحــد.

المــن.  أعطاهــم  قــد  كمــا  لحمــا  يعطيهــم  أن  ســهولة  بــكل  يســتطيع  هللا  كان 
ولكنــه حرمهــم مــن اللحــم ألجــل خيرهــم. لقــد كان قصــده أن يقــدم لهــم طعامــا 
ليســد حاجتهــم أفضــل مــن الطعــام المهيــج الــذي كان كثيــرون قــد اعتــادوه فــي 
مصــر. إن شــهيتهم الفاســدة المعكوســة كان يجــب إصاحهــا لكــي يســتطيعوا أن 
يستســيغوا الطعــام الــذي أعطــي لإلنســان مــن البــدء — وهــو ثمــار األرض التــي قــد 
أعطاها هللا آلدم وحواء في عدن. هذا هو الســبب الذي ألجله حرم هللا جماعة 

اإلســرائيليين إلــى حــد كبيــر مــن أكل لحــوم الحيوانــات.
وجعلهــم  وقســوة،  ظلمــا  الحرمــان  هــذا  يعتبــروا  ألن  الشــيطان  جربهــم  لقــد 
يشــتهون مــا حــرم عليهــم ألنــه رأى أن النهــم يفضــي إلــى الشــهوانية، وبهــذه الوســيلة 
يســهل عليــه أن يجعلهــم تحــت ســيطرته. إن مســبب األمــراض والشــقاء يهاجــم 
النــاس حيثمــا يضمــن لنفســه أعظــم نجــاح. وعــن طريــق التجــارب المتعلقة بالشــهوة 
للطعــام أوقــع النــاس إلــى حــد بعيــد فــي الخطيــة منــد الوقــت الــذي فيــه أغــوى حــواء 
علــى األكل مــن الثمــرة المنهــي عنهــا. هــذه هــي نفــس الوســيلة التــي اســتخدمها 
التذمــر علــى هللا. إن عــدم العتــدال فــي األكل والشــرب  إلــى  ليســوق إســرائيل 
الــذي يقــود إلــى النغمــاس فــي الشــهوات الدنيــا يهيــئ النــاس لاســتخفاف بــكل 
اللتزامات األدبية، وحين تهاجمهم التجربة يكون لهم القليل من القوة للمقاومة.

كشــعب  كنعــان  أرض  فــي  ليؤسســهم  مصــر  مــن  إســرائيل  هللا  أخــرج  لقــد 
مــن  فــي دور  يجــوزون  الغــرض جعلهــم  يتــم هــذا  ولكــي  مقــدس طاهــر وســعيد. 
التدريــب ألجــل خيرهــم وخيــر ذريتهــم، فلــو أنهــم رغبــوا فــي إشــباع شــهواتهم إطاعــة 
لنهــي هللا الحكيــم لمــا عرفــوا الوهــن أو المــرض، ولــكان أولدهــم يتمتعــون بقــوة 
جســمانية وعقليــة عظيمــة، وكانــوا يحصلــون علــى إدراك صحيــح للحــق والواجــب، 
وقــوة علــى التمييــز والحكــم الصائــب. ولكــن رفضهــم المتنــاع عمــا نهــى عنــه الــرب 
وإتمــام مطاليبــه، منعهــم إلــى حــد كبيــر مــن الوصــول إلــى المقيــاس الــذي أرادهــم 

أن يبلغــوه، وحرمهــم البــركات التــي كان مســتعدا أن يمنحهــم أيامــا.
بُوا هللَا ِفي قُلُوِبِهْم، ِبُسؤَالِِهْم طََعاًما لَِشْهَوتِِهْم.  يقول صاحب المزامير: » َجرَّ
يَّــِة؟ ُهــَوَذا َضــرََب  فََوقَُعــوا ِفــي هللِا. قَالُــوا: »َهــْل يَْقــِدُر هللُا أَْن يُرَتِّــَب َمائِــَدًة ِفــي الْبَرِّ
ْخــرََة فََجــرَِت الِْميـَـاُه َوفَاَضــِت األَْوِديـَـُة. َهــْل يَْقــِدُر أَيًْضــا أَْن يُْعِطــَي ُخبْــزًا، أَْو يَُهيِّــَئ  الصَّ
لَْحًمــا لَِشــْعِبِه؟«. لِذلـِـَك َســِمَع الــرَّبُّ فََغِضــَب « )مزمــور 78: 18-21(. لقــد كثــرت 
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التذمــرات وزاد الشــغب بينهــم فــي أثنــاء رحيلهــم مــن البحــر األحمــر إلــى ســيناء، 
ولكــن إشــفاقا مــن الــرب علــى جهلهــم وعمــى قلوبهــم لــم يفتقــد خطيتهــم بدينونتــه 
وقصاصــه، ولكنــه منــذ ذلــك الحيــن أعلــن لهــم نفســه فــي حوريــب، وحصلــوا علــى 
نــور عظيــم، إذ كانــوا شــهودا لجــال هللا وقدرتــه ورحمتــه، ولذلــك جلــب عليهــم 
عــدم إيمانهــم وتذمرهــم ذنبــا أعظــم وفــوق هــذا فإنهــم كانــوا قــد عاهــدوا هللا أن 
يتخذوه ملكا عليهم ويخضعوا لسلطانه. لهذا كان تذمرهم حينئذ عصيانا، فكان 
ل بــد مــن قصــاص ســريع وعلنــي إذا كان ل بــد مــن حفــظ إســرائيل مــن الفوضــى 
والهــاك » فَاْشــتََعلَْت ِفيِهــْم نَــاُر الــرَّبِّ َوأَْحرَقَــْت ِفــي طَــرَِف الَْمَحلَّــِة « )انظــر ســفر 
العــدد 11(. فأولئــك الذيــن كانــوا أكثــر المتذمريــن جرمــا ماتــوا محترقيــن بنــار البــرق 

التــي ســقطت عليهــم مــن الســحابة.
ألجلهــم،  الــرب  إلــى  يصلــي  أن  موســى  إلــى  الشــعب  توســل  رعبهــم  ففــي 
ففعــل، وأخمــدت النــار وتــذكارا لهــذه الدينونــة دعــا موســى ذلــك المــكان تبعيــرة 

نــار «. أو  » حريــق  أي 
التذلــل  إلــى  الناجــون  يلجــأ  أن  مــن  فبــدل  كان،  ممــا  أكثــر  تفاقــم  الشــر  لكــن 
والتوبــة فقــد بــدا كأن هــذا الحكــم المخيــف قــد زاد مــن تذمراتهــم، ففــي كل مــكان 
ِفــي  ـِذي  الّـَ » َواللَِّفيــُف  وينوحــون.  يبكــون  خيامهــم  أبــواب  فــي  الشــعب  اجتمــع 
َوَســِطِهِم اْشــتََهى َشــْهَوًة. فََعــاَد بَُنــو إِْســرَائِيَل أَيًْضــا َوبََكــْوا َوقَالـُـوا: َمــْن يُطِْعُمَنــا لَْحًمــا؟ 
ـاَء َوالْبَطِّيــَخ َوالُْكــرَّاَث  انًــا، َوالِْقثّـَ ـِذي كُنَّــا نَأْكُلُــُه ِفــي ِمْصــَر َمجَّ ــَمَك الّـَ قَــْد تََذكَّرْنَــا السَّ
َوالْبََصــَل َوالثُـّـوَم. َواآلَن قَــْد يَِبَســْت أَنُْفُســَنا. لَيْــَس َشــْيٌء َغيْــَر أَنَّ أَْعيَُنَنــا إِلَــى هــَذا 
ذلــك  ومــع  لهــم خالقهــم.  أعــده  الــذي  بالطعــام  تبرمهــم  أعلنــوا  ! « وهكــذا  الَْمــنِّ
فقــد كان هنالــك برهــان دائــم علــى ماءمتــه لحاجتهــم. ألنــه رغــم المتاعــب التــي 

قاســوها لــم يكــن فــي كل أســباطهم واهــن ول هزيــل.
غــاص قلــب موســى فــي داخلــه، فتوســل إلــى هللا لكــي ل يهلــك إســرائيل، 
حتــى ولــو صــار أبــا ألمــة عظيمــة، وفــي محبتــه لهــم طلــب أن يمحــى اســمه مــن ســفر 
الحيــاة بــدل مــن أن يتركــوا ليهلكــوا. لقــد خاطــر بــكل شــيء ألجلهــم، ومــع ذلــك فهــذا 
كان جوابهــم. لقــد اتهمــوه بأنــه كان الســبب فــي كل متاعبهــم حتــى كل اآللم التــي 
لــم يكــن لهــا وجــود، فضاعفــت تذمراتهــم الشــريرة مــن ثقــل الرعايــة والمســؤولية 
التــي كان ينــوء تحتهــا. ففــي ضيقــة نفســه جــرب أن يشــك فــي هللا نفســه، فــكادت 
صاتــه تكــون شــكوى، فقــال. » لَِمــاَذا أََســأَْت إِلَــى َعبْــِدَك؟ َولَِمــاَذا لَــْم أَِجــْد نِْعَمــًة 
ــَن لِــي  ؟... ِمــْن أَيْ ــْعِب َعلَــيَّ ــَك َحتَّــى أَنَّــَك َوَضْعــَت ثِْقــَل َجِميــعِ هــَذا الشَّ ِفــي َعيَْنيْ
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ــْعِب؟ ألَنَُّهــْم يَبُْكــوَن َعلَــيَّ قَائِلِيــَن: أَْعِطَنــا لَْحًمــا  ـى أُْعِطــَي َجِميــَع هــَذا الشَّ لَْحــٌم َحتّـَ
ــُه ثَِقيــٌل َعلَــيَّ «. ــْعِب ألَنَّ ــا َوْحــِدي أَْن أَْحِمــَل َجِميــَع هــَذا الشَّ ــِدُر أَنَ ــأْكَُل. لَ أَقْ لَِن

أصغــى الــرب إلــى صاتــه وأمــره أن يدعــو ســبعين رجــا مــن شــيوخ إســرائيل — 
رجــال ليســوا متقدميــن فــي األيــام فحســب بــل عظمــاء ذوي حكــم صائــب واختبــار 
طويــل ويقبــل » ِبِهــْم إِلـَـى َخيَْمــِة الْجِتَمــاِع « ثــم قــال: » فَيَِقُفــوا ُهَنــاَك َمَعــَك. فَأَنـْـزَِل 
ــوَن  ــَك َوأََضــَع َعلَيِْهــْم، فَيَْحِملُ ــَم َمَعــَك ُهَنــاَك، وَآُخــَذ ِمــَن الــرُّوِح الَّــِذي َعلَيْ ــا َوأَتََكلَّ أَنَ

ــْعب، فـَـاَ تَْحِمــُل أَنـْـَت َوْحــَدَك «. َمَعــَك ثِْقــَل الشَّ
وســمح الــرب لموســى أن يختــار لنفســه أعظــم الرجــال أمانــة وكفــاءة ليقاســموه 
المســؤولية، وقــد يســاعد نفوذهــم فــي كبــح اهتيــاج الشــعب وقســوتهم وتســكين 
ثورتهــم، ومــع ذلــك فــإن شــرورا خطيــرة ســتنتج عــن ترقيــة أولئــك الرجــال، فمــا كانــوا 
التــي حصــل عليهــا  البراهيــن  مــع  يتناســب  إيمانــا  أبــدى  أن موســى  لــو  يُختــارون 
لقــدرة هللا وصاحــه، ولكنــه بالــغ فــي تجســيم أثقالــه وخدماتــه، وكاد ينســى حقيقــة 
كونــه لــم يكــن أكثــر مــن آلــة اســتخدمها هللا. إنــه لــم يُْعــَذْر فــي إظهــار أقــل القليــل مــن 
روح التذمر التي كانت لعنة إســرائيل، فلو أنه اعتمد على هللا اعتمادا كليا لكان 

أرشــده علــى الــدوام وأعطــاه قــوة لمواجهــة كل الطــوارئ.
أمــر موســى أن يعــد الشــعب لمــا كان هللا مزمعــا أن يفعلــه ألجلهــم فقــال لــه 
ُســوا لِلَْغــِد فَتَأْكُلـُـوا لَْحًمــا، ألَنَُّكــْم قـَـْد بََكيْتـُـْم ِفــي أُُذنـَـِي  ــْعِب تَُقــوُل: تََقدَّ الــرب » َولِلشَّ
ـُه كَاَن لََنــا َخيْــٌر ِفــي ِمْصــَر. فَيُْعِطيُكــُم الــرَّبُّ  الــرَّبِّ قَائِلِيــَن: َمــْن يُطِْعُمَنــا لَْحًمــا؟ إِنّـَ
ـاٍم، َولَ َعَشــرََة  لَْحًمــا فَتَأْكُلُــوَن. تَأْكُلُــوَن لَ يَْوًمــا َواِحــًدا، َولَ يَْوَميْــِن، َولَ َخْمَســَة أَيّـَ
أَيَّــاٍم، َولَ ِعْشــِريَن يَْوًمــا، بَــْل َشــْهرًا ِمــَن الزََّمــاِن، َحتَّــى يَْخــُرَج ِمــْن َمَناِخرُِكــْم، َويَِصيــَر 
لَُكــْم كَرَاَهــًة، ألَنَُّكــْم رَفَْضتُــُم الــرَّبَّ الَّــِذي ِفــي َوَســِطُكْم َوبََكيْتُــْم أََماَمــُه قَائِلِيــَن: لَِمــاَذا 

َخَرْجَنــا ِمــْن ِمْصــَر؟ «.
ِفــي  أَنَــا  ـِذي  الّـَ ــْعُب  الشَّ ُهــَو  َمــاٍش  أَلْــِف  ِمئَــِة  » ِســتُّ  قائــا:  موســى  فصــاح 
َوَســِطِه، َوأَنـْـَت قـَـْد قُلـْـَت: أُْعِطيِهــْم لَْحًمــا لِيَأْكُلـُـوا َشــْهرًا ِمــَن الزََّمــاِن. أَيُْذبـَـُح لَُهــْم َغَنــٌم 

َوبََقــٌر لِيَْكِفيَُهــْم؟ أَْم يُْجَمــُع لَُهــْم كُلُّ َســَمِك الْبَْحــِر لِيَْكِفيَُهــْم؟ «.
تَــَرى  اآلَن  ؟  الــرَّبِّ يَــُد  تَْقُصــُر  » َهــْل  لــه:  فقــال  شــكه  علــى  الــرب  وبخــه  وقــد 

لَ «. أَْم  كَاَِمــي  أَيُواِفيــَك 
وردد موســى كام الــرب فــي مســامع الشــعب وأعلــن لهــم عــن تعييــن الســبعين 
شــيخا، وأن الوصيــة المقدمــة لهــؤلء الرجــال المختاريــن مــن هــذا القائــد العظيــم 
تصلــح نموذجــا لســتقامة القضــاء للقضــاة والمشــترعين فــي هــذه األيــام إذ يقــول: 
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ــِه. لَ تَْنظُــُروا إِلَــى  ــَن اإلِنَْســاِن َوأَِخيــِه َونَِزيلِ ــَن إِْخَوتُِكــْم َواقُْضــوا ِبالَْحــقِّ بَيْ » اْســَمُعوا بَيْ
ِغيــِر كَالَْكِبيــِر تَْســَمُعوَن. لَ تََهابـُـوا َوْجــَه إِنَْســاٍن ألَنَّ الَْقَضــاَء  الُْوُجــوِه ِفــي الَْقَضــاِء. لِلصَّ

ِهلِل « )تثنيــة 1: 16، 17(.
وهنا دعا موســى الســبعين رجا إلى الخيمة، » فََنزََل الرَّبُّ ِفي َســَحابٍَة َوتََكلََّم 
ــا  ــيُوَخ. فَلَمَّ ــبِْعيَن رَُجــاً الشُّ ـِذي َعلَيْــِه َوَجَعــَل َعلَــى السَّ ِمــَن الــرُّوِح الّـَ َمَعــُه، َوأََخــَذ 
ـْت َعلَيِْهــِم الــرُّوُح تََنبَّــأُوا، َولِكنَُّهــْم لَــْم يَِزيــُدوا « فكالتاميــذ فــي يــوم الخمســين  َحلّـَ
ًة ِمــَن األََعالِــي « وقــد ســر هللا أن يُعّدهــم لعملهــم بهــذه الكيفيــة، وأن  ــوَّ منحــوا » قُ
يُكرمهــم أمــام عيــون الجماعــة لكــي يضعــوا فيهــم ثقتهــم كمــن قــد اختارتهــم الســماء 

لمشــاركة موســى فــي حكــم إســرائيل.
وقــد جــاء برهــان جديــد علــى الــروح الســامية روح اإليثــار التــي كان يتصــف بهــا 
ذلــك القائــد العظيــم. ذلــك أن رجليــن مــن الســبعين إذ كانــا بــكل تواضــع يحســبان 
أنفســهما غيــر مســتأهلين لذلــك المركــز العظيــم الــذي ينطــوي علــى مســؤوليات 
خطيــرة لــم يذهبــا إلــى الخيمــة مــع إخوتهمــا. ولكــن الــروح حــل عليهمــا حيــث كانــا، 
فصــارا يتنبــآن، فلمــا ســمع يشــوع بذلــك أراد أن يوقــف ذلــك التشــويش خشــية أن 
يــؤدي ذلــك إلــى النقســام. فيشــوع هــذا، حرصــا منــه علــى كرامــة ســيده قــال لــه: 
» يـَـا َســيِِّدي ُموَســى، ارَْدْعُهَمــا! فََقــاَل لَــُه ُموَســى: َهــْل تََغــاُر أَنـْـَت لـِـي؟ يَــا لَيْــَت كُلَّ 

ــاَء إَِذا َجَعــَل الــرَّبُّ ُروَحــُه َعلَيِْهــْم «. َشــْعِب الــرَّبِّ كَانُــوا أَنِْبيَ
وقــد هبــت ريــح شــديدة مــن البحــر وســاقت أســرابا مــن الســلوى » َمِســيرَِة 
ــْوَق َوْجــِه  ــِن فَ ــِة، َونَْحــَو ِذَراَعيْ ــِي الَْمَحلَّ ــْوٍم ِمــْن ُهَنــاَك، َحَوالَ ــْوٍم ِمــْن ُهَنــا َوَمِســيرَِة يَ يَ
األَرِْض « وطــوال ذلــك اليــوم والليــل واليــوم التالــي اشــتغل الشــعب فــي جمــع 
كميــات  لهــم  أعطيــت  وقــد  عجائبيــة،  بطريقــة  لهــم  أعطــي  الــذي  الطعــام  ذلــك 
فــي  عــن حاجتهــم  زاد  والــذي  َحَواِمــَر «،  َعَشــرََة  َجَمــَع  ـَل  قَلّـَ ـِذي  منــه » الّـَ هائلــة 
الكميــة تكفيهــم شــهرا كامــا  تلــك  اليــوم جففــوه وحفظــوه بحيــث كانــت  ذلــك 

كمــا قــد وعدهــم الــرب.
يكــن لخيرهــم األســمى ألنهــم  لــم  الــذي  الشــيء  الــرب للشــعب ذلــك  أعطــى 
وقــد  لهــم،  نافعــة  أنهــا  تبرهــن  التــي  باألشــياء  يقنعــوا  فلــم  اشــتهائه،  علــى  أصــروا 
أشــبعت شــهواتهم الجامحــة ولكــن كان عليهــم أن يتحملــوا النتائــج، لقــد أقامــوا 
ــظ غيــر أنهــم عوقبــوا علــى إفراطهــم فــي الحــال، » َوَضــرََب الــرَّبُّ  ولئــم بــدون تحفُّ
ا «، فســقط عــدد كبيــر منهــم وماتــوا بحمــى محرقــة،  ــْعَب َضْربَــًة َعِظيَمــًة ِجــدًّ الشَّ

بينمــا ُضــرب أكثرهــم ذنبــاً حالمــا ذاقــوا ذلــك الطعــام الــذي اشــتهوه.
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الــذي حلــوا فيــه بعــد رحيلهــم عــن تبعيــره،  التالــي  المــكان  وفــي حضيــروت، 
كانــت هنالــك فــي انتظــار موســى تجربــة أقســى وأمــّر ممــا ســبق، كان هــارون ومريــم 
يشــغان مركــزا ســاميا، مركــز الكرامــة والقيــادة فــي إســرائيل، وقــد أعطيــت لــكل 
منهمــا موهبــة النبــوة، وأشــركهما هللا مــع موســى فــي خــاص العبرانييــن فبلســان 
)ميخــا 6:  َوَمْريَــَم «  َوهــاُروَن  ُموَســى  أََماَمــَك  قــال هللا: » َوأَرَْســلُْت  النبــي ميخــا 
فــي صباهــا علــى  إذ وقفــت  بعيــد  أمــد  قــوة أخــاق مريــم منــذ  4( ولقــد ظهــرت 
شــاطئ النيــل تراقــب الســفط الــذي كان فيــه أخوهــا الطفــل موســى، واســتخدم 
هللا قــوة ضبطهــا لنفســها ولباقتهــا فــي حفــظ حيــاة محــرر شــعبه، وإذ كانــت مريــم 
امــرأة موهوبــة فــي الشــعر والموســيقى قــادت نســاء إســرائيل فــي الغنــاء والرقــص 
عنــد شــواطئ البحــر األحمــر، وكان الشــعب يحبهــا وكانــت الســماء تكرمهــا حتــى 
صــارت الثانيــة فــي المقــام بعــد موســى وهــارون، ولكــن نفــس الشــر الــذي أحــدث 
التشــويش والنــزاع فــي الســماء منــذ البــدء ثــار فــي قلــب هــذه المــرأة اإلســرائيلية، 

ولــم تُْعــَدْم شــريكا يشــاطرها ســخطها.
فــي  فثــارت  هــارون،  ول  مريــم  تستشــر  لــم  الســبعون  الشــيوخ  اختيــر  حيــن 
نفســيهما الغيــرة مــن موســى. وعندمــا أتــى يثــرون لزيــارة موســى حيــن كان الشــعب 
فــي طريقهــم إلــى ســيناء أثــار اســتعداد موســى لقبــول مشــورة حميــه، الخــوف فــي 
أكثــر  )موســى(  العظيــم  القائــد  لــدى  ونفــوذا  حظــوة  يثــرون  ينــال  لئــا  نفســيهما، 
منهمــا. وفــي تنظيــم مجلــس الســبعين أحــس هــارون ومريــم أن مركزهمــا وســلطتهما 
قــد أغفــا. ولــم يكــن هــارون ومريــم يعرفــان شــيئا عــن ثقــل الهــم والمســؤولية التــي 
كان موسى رازحا تحتها، ومع ذلك فلكونهما قد اختيرا لمعاونته اعتبرا نفسيهما 
أنهمــا يشــاركانه بالتســاوي فــي حمــل عــبء القيــادة، واعتبــرا كذلــك أنــه ل داعــي 

لتعييــن مســاعدين آخريــن.
كان موســى يحــس بأهميــة العمــل العظيــم المســند إليــه كمــا لــم يحــس بــه أي 
إنســان آخــر. وكان موقنــا مــن ضعفــه فجعــل هللا مشــيرا لــه، أمــا هــارون فــكان يقــدر 
نفســه أكثــر ممــا يلــزم، وكان أقــل مــن موســى ثقــة بــاهلل، لذلــك أخفــق حيــن أســندت 
إليــه مســؤولية هامــة، وبرهــن علــى ضعــف أخاقــه بإذعانــه المهيــن فــي أمــر العبــادة 
الوثنيــة فــي ســيناء. ولكــن هــارون ومريــم اللذيــن أعماهمــا الحســد والطمــوح نســيا 
هــذا، لقــد منــح هللا هــارون كرامــة عظيمــة إذ عيــن عائلتــه فــي الوظائــف الكهنوتيــة 
ـَم  المقدســة، ومــع ذلــك فحتــى هــذا زاد مــن رغبتــه فــي تعظيــم نفســه » َهــْل كَلّـَ
الــرَّبُّ ُموَســى َوْحــَدُه؟ أَلَــْم يَُكلِّْمَنــا نَْحــُن أَيًْضــا؟ « )انظــر ســفر العــدد 12(. فــإذ كانــا 
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يعتبــران أن لهمــا مــن الحظــوة لــدى هللا مثــل مــا لموســى تمامــا أحســا بأنهمــا أهــل 
لنفــس المركــز ونفــس الســلطان كموســى.

وإن مريــم، إذ استســلمت لــروح الســخط وجــدت ســببا للشــكوى فــي حــوادث 
كان هللا مســيطرا عليهــا بكيفيــة خاصــة. لقــد أغضبهــا زواج موســى، ألن اختيــاره 
زوجــة مــن شــعب آخــر بــدل مــن اختيــاره زوجــة مــن العبرانيــات كان إهانــة لعائلتهــا 

ــع. وكبريائهــا القوميــة. لقــد عوملــت صفــورة باحتقــار مقنَّ
الُْكوِشــيَِّة « فقــد كانــت فــي حقيقــة  ومــع أن زوجــة موســى دعيــت » الَْمــْرأَِة 
األمــر مديانيــة األصــل، ولذلــك كانــت مــن نســل إبراهيــم وتختلــف فــي منظرهــا عــن 
العبرانيــات إذ كانــت أشــد ســمرة منهــن. ومــع أن صفــورة لــم تكــن إســرائيلية فقــد 
كانــت تعبــد اإللــه الحقيقــي. كانــت امــرأة خجولــة ل تحــب الظهــور، كمــا كانــت 
لطيفــة ومحبــة ويزعجهــا ويحزنهــا منظــر األلــم، وهــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه رضــي 
موســى برجوعهــا إلــى مديــان حيــن كان فــي طريقــه إلــى مصــر. لقــد أراد أن يوفــر 

عليهــا ألــم مشــاهدة الضربــات التــي كانــت مزمعــة أن تحــل بالمصرييــن.
قــواه  تضعــف  أثقالــه  أن  رأت  البريــة  فــي  برجلهــا  صفــورة  اجتمعــت  ولمــا 
وكاشــفت يثــرون بمخاوفهــا، فاقتــرح عليــه بعــض اإلجــراءات للتخفيــف عنــه. كان 
هــذا هــو الســبب الرئيســي فــي نفــور مريــم مــن صفــورة، فــإذ كانــت تتألــم مــن إهمــال 
موســى المزعوم لها ولهارون، اعتبرت أن زوجة موســى هي الســبب، واســتنتجت 
كانــت  كمــا  أســراره ومشــوراته  علــى  اطاعهمــا  وبيــن  بينــه  حــال  فيــه  تأثيرهــا،  أن 
الحــال قبــا. لــو ثبــت هــارون إلــى جانــب الحــق ألمكنــه أن يوقــف الشــر، ولكــن بــدل 
ــر مريــم بشــر تصرفهــا بادلهــا الشــعور وأصغــى إلــى شــكواها واشــترك  مــن أن يبصِّ

معهــا فــي غيرتهــا مــن موســى.
الــذي حصــل  الختبــار  إن  تذمــر.  وبــدون  بســكوت  اتهاماتهــا  احتمــل موســى 
عليــه فــي أثنــاء ســني التعــب والنتظــار فــي مديــان — أي روح الوداعــة والحتمــال 
التــي نماهــا فيــه — هــو الــذي أعــد موســى ليواجــه، بصبــره عــدم إيمــان الشــعب 
وتذمراتهــم، وحســد وكبريــاء ذينــك اللذيــن كان ينبغــي أن يكونــا مســاعديه الثابتيــن. 
ا أَكْثـَـَر ِمــْن َجِميــعِ النَّــاِس الَِّذيــَن َعلَــى َوْجــِه األَرِْض «  لقــد كان موســى » َحلِيًمــا ِجــدًّ
وهــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه أعطيــت لــه حكمــة وإرشــاد إلهيــان أكثــر مــن غيــره. 
ـُم الُْوَدَعــاَء طُرُقَــُه « )مزمــور 25:  ، َويَُعلِـّ يقــول الكتــاب » يُــَدرُِّب الُْوَدَعــاَء ِفــي الَْحــقِّ
9( إن هللا يــدرب الودعــاء ويرشــدهم ألنهــم قابلــون للتعليــم وراغبــون فيــه. إن لهــم 
رغبــة صادقــة فــي معرفــة إرادة هللا وإتمامهــا، وقــد وعــد المخلــص قائــا: » إِْن َشــاَء 
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أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل َمِشــيئَتَُه يَْعــرُِف التَّْعلِيــَم « )يوحنــا 7: 17( وقــد أعلــن علــى لســان 
ـِذي  الّـَ ِمــَن هللِا  ِحْكَمــٌة، فَلْيَطْلُــْب  تُْعــِوزُُه  أََحُدكُــْم  إِْن كَاَن  يعقــوب قائــا: » َوإِنََّمــا 
يُْعِطــي الَْجِميــَع ِبَســَخاٍء َولَ يَُعيِّــُر، فََســيُْعطَى لَــُه « ولكــن وعــده هــو فقــط ألولئــك 
الــرب تمامــا. إن هللا ل يرغــم إرادة أي كان، ولذلــك ل  اتبــاع  الذيــن يرغبــون فــي 
يقــدر أن يرشــد المتكبريــن جــدا حيــث أنهــم ل يرغبــون فــي التعلــم، الذيــن يصــرون 
علــى الســير فــي طريقهــم الخــاص. أمــا الرجــل ذو الرأييــن — الــذي يطلــب عمــل 
إرادتــه بينمــا هــو يعتــرف بأنــه يعمــل إرادة هللا فالكتــاب يقــول عنــه: » فـَـاَ يَظـُـنَّ ذلـِـَك 

ـُه يََنــاُل َشــيْئًا ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ « )يعقــوب 1: 5، 7(. اإلِنَْســاُن أَنّـَ
لقد اختار هللا موسى ووضع روحه عليه، ولذلك فإن مريم وهارون بتذمراتهما 
كانــا خائنيــن ليــس فقــط للقائــد المعيــن مــن هللا بــل هلل نفســه، فذانــك المتمــردان 
اللــذان كانــا يتهامســان ســرا اســتدعيا إلــى الخيمــة ليقفــا مــع موســى وجهــا لوجــه 
» فََنــزََل الــرَّبُّ ِفــي َعُمــوِد َســَحاٍب َوَوقَــَف ِفــي بَــاِب الَْخيَْمــِة، َوَدَعــا َهــاُروَن َوَمْريَــَم « 
لــم ينكــر عليهمــا ادعاءهمــا بــأن لهمــا موهبــة النبــوة، وقــد يكــون أنــه كلمهمــا فــي الــرؤى 
واألحام، أما موسى الذي أعلن الرب نفسه عنه قائا: » ُهَو أَِميٌن ِفي ُكلِّ بَيِْتي « 
فقد أعطى له أن يتمتع بشركة أوثق وأعمق — لقد كان الرب يكلمه فما إلى فم. ثم 
قــال لهمــا هللا: » لَِمــاذَا لَ تَْخَشــيَاِن أَْن تَتََكلََّمــا َعلـَـى َعبْــِدي ُموَســى؟ فََحِمــَي َغَضــُب 
الــرَّبِّ َعلَيِْهَمــا َوَمَضــى « لقــد اختفــت الســحابة عــن الخيمــة عامــة علــى ســخط هللا 
وغضبــه فضربــت مريــم، إذ صــارت » بَرَْصــاُء كَالثَّلْــجِ « لقــد أبقــي علــى هــارون، إل 
أنــه وقــع تحــت توبيــخ صــارم فــي القصــاص الــذي وقــع علــى مريــم. فــاآلن بعــد مــا 
انحطت كبرياؤهما في التراب اعترف هارون بخطيتهما، وتوســل ألجل أخته حتى 
ل تُتــرك لتمــوت بســوط البــرص الكريــه المميــت، فإجابــة لصــاة موســى طهــرت مــن 
برصها، ومع ذلك فقد حجزت خارج المحلة سبعة أيام. ولم تعد عامة رضى هللا 
)الســحابة( إلى الخيمة إلَّ بعد ما نفيت مريم بعيدا عن المحلة، فاحتراما لمقامها 
السامي ولشدة الحزن عليها بسبب الضربة التي أصابتها بقيت الجماعة كلها — 

فــي حضيــروت بانتظــار عودتهــا.
وكان غــرض هللا مــن إعــان ســخطه هــذا أن يكــون تحذيــرا لــكل إســرائيل ليكــون 
رادعــا لــروح التبــرم والتمــرد المتفشــية بينهــم. فلــو لــم توبــخ مريــم علنــا علــى خطيــة 
السخط التي بدرت منها لنتج عنها شر عظيم. إن الحسد هو من أعظم الصفات 
الشــيطانية التــي يمكــن أن تحــل فــي القلــب البشــري، وهــي مــن شــر الخطايــا الوبيلــة 
اَم  ــَخُط ُجــرَاٌف، َوَمــْن يَِقــُف قـُـدَّ فــي نتائجهــا. يقــول الحكيــم » اَلَْغَضــُب قََســاَوٌة َوالسَّ
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فــي  التشــويش  أحــدث  الــذي  هــو  الحســد  كان  لقــد   )4  :27 )أمثــال  الَْحَســِد « 
الســماء مــن البــدء، وســبب النغمــاس فيــه شــرورا ل تحصــى لبنــي اإلنســان » ألَنَّــُه 

ــرَُة َوالتََّحــزُُّب، ُهَنــاَك التَّْشــِويُش وَكُلُّ أَْمــٍر رَِديٍء « )يعقــوب 3: 16(. ــُث الَْغيْ َحيْ
بواعثهــم  نديــن  قضــاة  أنفســنا  إقامــة  أو  اآلخريــن  بــذم  نســتخف  أل  ينبغــي 
وأفعالهــم » لَ يَــُذمَّ بَْعُضُكــْم بَْعًضــا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة. الَّــِذي يَــُذمُّ أََخــاُه َويَِديــُن أََخــاُه يَــُذمُّ 
النَّاُمــوَس َويَِديــُن النَّاُمــوَس. َوإِْن كُْنــَت تَِديــُن النَّاُمــوَس، فَلَْســَت َعاِمــاً ِبالنَّاُمــوِس، 
َســيُِنيُر  ـِذي  الــذي » الّـَ لَــُه « )يعقــوب 4: 11(. يوجــد ديــان واحــد وهــو  َديَّانًــا  بَــْل 
َخَفايـَـا الظَّــاَِم َويُظِْهــُر آَراَء الُْقلـُـوِب « )1كورنثــوس 4: 5(. فــأي إنســان يجعــل نفســه 

ديانــا أو قاضيــا لبنــي جنســه إنمــا يغتصــب حــق الخالــق.
دعاهــم  الذيــن  ضــد  جزافــا  التهــم  إلقــاء  مــن  خــاص  بنــوع  يحذرنــا  والكتــاب 
هللا ليكونــوا ســفراء لــه. والرســول بطــرس إذ يصــف جماعــة مــن الخطــاة المفتريــن 
َذِوي  َعلَــى  يَْفتَــُروا  أَْن  يَرْتَِعبُــوَن  لَ  ِبأَنُْفِســِهْم،  ُمْعِجبُــوَن  » َجُســوُروَن،  يقــول: 
ُمــوَن َعلَيِْهــْم لَــَدى الــرَّبِّ  ًة َوقُــْدرًَة   لَ يَُقدِّ اأَلْمَجــاِد، َحيْــُث َمَائَِكــةٌ  َوُهــْم أَْعظَــُم قُــوَّ
ُحْكــَم افِْتــرَاء « )2 بطــرس 2: 10، 11(. وبولــس الرســول وهــو يعلــم قــادة الكنيســة 
 1( ُشــُهوٍد «  ثثَاَثَــِة  أَْو  َشــاِهَديِْن  َعلَــى  إِلَّ  َشــيٍْخ  َعلَــى  ِشــَكايًَة  تَْقبَــْل  » لَ  يقــول: 
المســؤولية  تلــك  النــاس  أولئــك  علــى  الــذي وضــع  فــذاك   .)19  :5 تيموثــاوس 
الثقيلــة مســؤولية تعليــم شــعبه وتبشــيرهم ل بــد مــن أن يديــن النــاس علــى الكيفيــة 
التــي بهــا يعاملــون خدامــه. فعلينــا أن نكــرم الذيــن قــد أكرمهــم هللا. إن القصــاص 
الــذي حــل بمريــم ينبغــي أن يكــون توبيخــا لــكل مــن يستســلمون للحســد ويتذمــرون 

علــى الذيــن يضــع هللا عليهــم مســؤولية عملــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 13، 14(.

بعــد أحــد عشــر يومــا مــن رحيــل الشــعب عــن جبــل حوريــب حلــوا فــي قــادش 
فــي بريــة فــاران التــي لــم تكــن تبعــد كثيــرا عــن حــدود أرض الموعــد، وهنــا اقتــرح 
األمــر  موســى  عــرض  وقــد  البــاد،  لمعاينــة  جواســيس  إرســال  وجــوب  الشــعب 
أمــام الــرب فأجيبــوا إلــى طلبهــم علــى أن يرســل مــن كل ســبط رئيــس للقيــام بهــذه 
المأموريــة. فاختيــر أولئــك الرجــال حســب اإلرشــاد وأمرهــم موســى بالذهــاب لرؤيــة 
األرض، مــا هــي ومــا هــو موقعهــا ومــا هــي ميزاتهــا الطبيعيــة والشــعب الســاكن 
األرض  تربــة  طبيعــة  ياحظــوا  وأن  كثيــر،  أم  قليــل  أم ضعيــف،  هــو  أقــوي  فيهــا، 
أجيــدة أم رديــة ومــا درجــة خصوبتهــا، كمــا أمــروا أن يحضــروا معهــم مــن ثمــر األرض.

وتقدمــوا  الجنوبيــة  الحــدود  مــن  دخلوهــا  إذ  كلهــا  األرض  وعاينــوا  فذهبــوا 
ولقــد  يومــا.  أربعيــن  مدتــه  بلغــت  غيــاب  بعــد  عــادوا  ثــم  الشــمال،  أقصــى  إلــى 
كانــت لبنــي إســرائيل آمــال كبيــرة، فانتظــروا عــودة أولئــك الرجــال بصبــر نافــد، 
وقــد انتقلــت أخبــار عــودة الجواســيس مــن ســبط إلــى ســبط فاســتقبلوهم بالفــرح 
والهتــاف، واندفــع الشــعب لماقــاة أولئــك الرســل الذيــن نجــوا مــن مــأزق تلــك 
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المأموريــة المحفوفــة بالمخاطــر، وقــد أحضــر الجواســيس عينــة مــن ثمــار األرض 
العنــب، فأحضــروا عنقــودا  الوقــت وقــت نضــوج  دلــت علــى خصوبتهــا. وكان 
مــن العنــب كان كبيــرا بحيــث حمــل بيــن رجليــن، كمــا أحضــروا بعضــا مــن التيــن 

والرمــان الــذي كان ينمــو بوفــرة هنــاك.
وأصغــوا  كهــذه  جيــدة  أرضــا  يمتلكــوا  أن  مزمعيــن  لكونهــم  الشــعب  ســر  وقــد 
بــكل انتبــاه إلــى التقريــر المقــدم إلــى موســى حتــى ل تفوتهــم كلمــة، فقــال أولئــك 
ــا إِنََّهــا تَِفيــُض لَبًَنــا  الجواســيس: » قَــْد ذََهبَْنــا إِلَــى األَرِْض الَِّتــي أَرَْســلْتََنا إِلَيَْهــا، َوَحقًّ
كانــوا  إذ  الشــعب،  فتحمــس   )14 17-33؛   :13 )عــدد  ثََمرَُهــا «  َوهــَذا  َوَعَســاً، 
مشــتاقين إلــى إطاعــة أمــر الــرب فــي الذهــاب حــال لمتــاك األرض. ولكــن بعــد مــا 
أتــوا علــى وصــف األرض وخصوبتهــا فــإن جميــع الجواســيس، مــا عــدا اثنيــن منهــم، 
أســهبوا فــي وصــف المتاعــب والمخاطــر التــي تعتــرض بنــي إســرائيل لــو شــرعوا فــي 
غزو كنعان، وجعلوا يعددون أســماء الشــعوب القوية الســاكنة في جهات متعددة 
من الباد كما قالوا إن المدن محاطة بأسوار منيعة وعظيمة جدا، والشعب الذي 
فيهــا معتــز وقــوي، وأنــه مــن المســتحيل عليهــم أن يغلبوهــم. كمــا قالــوا إنهــم رأوا 

هنــاك الجبابــرة بنــي عنــاق، وأنهــم عبثــا يفكــرون فــي الســتياء علــى األرض.
ــر الموقــف، فلقــد حــل فــي مــكان الرجــاء والشــجاعة، الجبــن واليــأس  وهنــا تغيّ
القاتل حين عبَّر الجواســيس بالكام عن أفكار قلوبهم العديمة اإليمان والممتلئة 
كثيفــة  ظــال  إيمانهــم  عــدم  ألقــى  وقــد  الشــيطان.  بهــا  أوصــى  التــي  بالمثبطــات 
أبداهــا  التــي  العظيمــة  هللا  قــدرة  الشــعب  فنســي  الجماعــة،  كل  علــى  ومحزنــة 
فــي إجــراء مــا يــؤول إلــى خيــر تلــك األمــة المختــارة، ولــم يعــط الشــعب نفســه وقتــا 
للتفكيــر والتأمــل، ولــم يفكــروا فــي أن هللا الــذي قــد أوصلهــم إلــى ذلــك المــكان ل 
بــد مــن أن يعطيهــم األرض، ولــم يذكــروا كيــف أنقذهــم هللا بكيفيــة عجيبــة مــن أيــدي 
ظالميهــم، وكيــف شــق لهــم فــي البحــر طريقــا، وكيــف أهلــك جيــوش فرعــون التــي 
طاردتهــم. لقــد أســقطوا هللا مــن حســابهم وتصرفــوا كمــا لــو كان يجــب عليهــم أن 

يتكلــوا فقــط علــى قــوة الســاح.
وفــي عــدم إيمانهــم حــّدوا مــن قــدرة هللا، وشــكوا فــي قــوة اليــد التــي قادتهــم 
إلــى هنــا بســام، وعــادوا يرتكبــون نفــس الخطــأ الماضــي فــي التذمــر علــى موســى 
وهــارون، وقالــوا: » إذاً فهــذه هــي نهايــة كل آمالنــا العظيمــة، وهــذه هــي األرض 
التــي ســرنا طــول هــذه الطريــق مــن مصــر إلــى هنــا لكــي نمتلكهــا! « وقــد اتهمــوا 

قادتهــم بأنهــم غــرروا بالشــعب وجلبــوا المتاعــب علــى إســرائيل.
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وتهــور الشــعب فــي خيبتهــم ويأســهم، فصعــد صراخهــم وعويلهــم إلــى عنــان 
الســماء وامتــزج بأصــوات التذمــر والتشــويش. ولكــن كالــب كان يــدرك الموقــف 
علــى حقيقتــه، وكان مــن الشــجاعة بحيــث ثبــت فــي الدفــاع عــن كلمــة هللا، وبــذل 
كل مــا فــي اســتطاعته لكــي يبطــل األثــر الشــرير الــذي أحدثــه فــي الشــعب رفقــاؤه 
غيــر األمنــاء. وللحظــة أصغــى الشــعب إلــى كلمــات الرجــاء والشــجاعة بخصــوص 
األرض الجديــدة. إنــه لــم يناقــض مــا قالــه زمــاؤه بــل قــال نعــم إن األســوار عاليــة 
ألــح علــى  وقــد  بــاألرض إلســرائيل.  قــد وعــد  أشــداء ولكــن هللا كان  والكنعانييــن 

الشــعب قائــا: » إِنََّنــا نَْصَعــُد َونَْمتَلُِكَهــا ألَنََّنــا قَــاِدُروَن َعلَيَْهــا «.
فــي  والعقبــات  الصعوبــات  يصــورون  قاطعــوا كامــه وجعلــوا  العشــرة  ولكــن 
ــْعِب،  صــورة أشــد قتامــا مــن األولــى فأعلنــوا قائليــن: » لَ نَْقــِدْر أَْن نَْصَعــَد إِلَــى الشَّ
َســَها ِهــَي أَرٌْض تَــأْكُُل ُســكَّانََها،  ألَنَُّهــْم أََشــدُّ ِمنَّــا... األَرُْض الَِّتــي َمَررْنَــا ِفيَهــا لَِنتََجسَّ
ــْعِب الَّــِذي رَأَيَْنــا ِفيَهــا أُنَــاٌس ِطــَواُل الَْقاَمــِة. َوقَــْد رَأَيَْنــا ُهَنــاَك الَْجبَاِبــرََة،  َوَجِميــُع الشَّ

بَِنــي َعَنــاق ِمــَن الَْجبَاِبــرَِة. فَُكنَّــا ِفــي أَْعيُِنَنــا كَالَْجــرَاِد، َوهَكــَذا كُنَّــا ِفــي أَْعيُِنِهــْم «.
بــكل  وقفــوا  الخاطــئ  الطريــق  ذلــك  فــي  الســير  بــدأوا  إذ  الرجــال  هــؤلء  إن 
إصــرار ضــد يشــوع وكالــب يتحدونهمــا ويتحــدون هللا، وبمــرور الوقــت زادوا فــي 
إصرارهــم، لقــد عزمــوا علــى تثبيــط كل مســعى لمتــاك كنعــان، وعوجــوا الحــق 
تأييــدا لتأثيرهــم الوبيــل، إذ قالــوا إنهــا » أَرٌْض تـَـأْكُُل ُســكَّانََها « إن هــذا القــول فضــا 
عــن كونــه باغــا شــريرا فقــد كان باغــاً كاذبــا  ومتناقضــا. لقــد ســبق للجواســيس أن 
قالــوا إن األرض خصبــة وجيــدة وغنيــة وأن الشــعب الــذي فيهــا قــوم طــوال القامــة، 
فــكل هــذا يكــون مســتحيا لــو أن المنــاخ كان غيــر موافــق للصحــة إلــى درجــة يمكــن 
القــول معهــا أن األرض » تَــأْكُُل ُســكَّانََها «. ولكــن النــاس متــى أســلموا نفوســهم 
لعــدم اإليمــان فإنهــم يجعلــون ذواتهــم تحــت ســلطة الشــيطان، ول يســتطيع أحــد أن 

يتكهــن إلــى أيــن ســيصل بهــم الشــيطان.
اللَّيْلَــَة «  تِلْــَك  ــْعُب  الشَّ َوبََكــى  َوَصرََخــْت،  َصْوتََهــا  الَْجَماَعــِة  كُلُّ  » فَرَفََعــْت 
وســرعان مــا تبــع ذلــك تمــرد وثــورة علنيــة، ألن الشــيطان تســلط تســلطا كامــا علــى 
الشــعب، وبــدا كأن تلــك الجماعــة فقــدت القــدرة علــى التمييــز، إذ صــاروا يلعنــون 
موســى وهــارون وتناســوا أن هللا ســمع كل كامهــم الشــرير، وأن »مــاك حضرتــه« 
وإن كان محتجبا في عمود السحاب فقد كان يشهد انفجار غضبهم. فقد صرخوا 
فــي مــرارة قائليــن: » لَيْتََنــا ُمتَْنــا ِفــي أَرِْض ِمْصــَر، أَْو لَيْتََنــا ُمتَْنــا ِفــي هــَذا الَْقْفــِر! « ثــم 
ثــارت عواطفهــم ضــد هللا فقالــوا: » لَِمــاذَا أَتَــى ِبَنــا الــرَّبُّ إِلَــى هــِذِه األَرِْض لَِنْســُقَط 
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ــيِْف؟ تَِصيــُر نَِســاؤُنَا َوأَطَْفالَُنــا َغِنيَمــًة. أَلَيْــَس َخيْــرًا لََنــا أَْن نَرْجــَع إِلـَـى ِمْصــَر؟ فََقــاَل  ِبالسَّ
بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض: ›نُِقيــُم رَئِيًســا َونَرْجــُع إِلـَـى ِمْصــَر‹ « وهكــذا لــم يتهمــوا موســى وحــده 
بمراوغتهــم فــي كونــه وعدهــم بامتــاك أرض ل قــدرة لهــم علــى امتاكهــا بــل اتهمــوا 
هللا نفســه بذلــك. ثــم أمعنــوا فــي شــرهم حتــى لقــد أقامــوا رئيســا يعــود بهــم إلــى مصــر 
التــي ذاقــوا فيهــا مــرارة اآللم والعبوديــة والتــي قــد نجــوا منهــا بقــوة ذراع هللا القديــر.

ففــي تذلــل وحــزن » َســَقَط ُموَســى َوَهــاُروُن َعلَــى َوْجَهيِْهَمــا أََمــاَم كُلِّ َمْعَشــِر 
َجَماَعــِة بَِنــي إِْســرَائِيَل « وهمــا حائــران ل يعلمــان مــاذا يفعــان ليحــول الشــعب عــن 
قصدهــم الثائــر المتســرع. وقــد حــاول كالــب ويشــوع تهدئــة ذلــك الشــعب، ففــي 
ثيابهمــا الممزقــة دليــا علــى الحــزن والغضــب اندفعــا بيــن الشــعب وســمع صوتهمــا 
ِفيَهــا  َمَررْنَــا  الَِّتــي  » األَرُْض  قائــا:  المتمــرد  والحــزن  العويــل  أصــوات  فــوق  يعلــو 
ــا إِلَــى هــِذِه األَرِْض َويُْعِطيَنــا  ا. إِْن ُســرَّ ِبَنــا الــرَّبُّ يُْدِخلَْن ا ِجــدًّ ــَدٌة ِجــدًّ َســَها َجيِّ لَِنتََجسَّ
، َولَ تََخافـُـوا ِمــْن َشــْعِب  إِيَّاَهــا، أَرًْضــا تَِفيــُض لَبًَنــا َوَعَســاً. إِنََّمــا لَ تَتََمــرَُّدوا َعلـَـى الــرَّبِّ

ــْد زَاَل َعْنُهــْم ِظلُُّهــْم، َوالــرَّبُّ َمَعَنــا. لَ تََخافُوُهــْم «. ــا. قَ األَرِْض ألَنَُّهــْم ُخبْزُنَ
كان الكنعانيــون قــد أكملــوا مكيــال إثمهــم، ولــم يــرد الــرب أن يصبــر عليهــم أكثــر مــن 
ذلــك، فــإذا تخلــى الــرب عــن حمايتهــم فابــد مــن أن يصيــروا فرائــس ســهلة المنــال. 
وكانــت األرض مضمونــة إلســرائيل بموجــب عهــد هللا. ولكــن التقريــر الــكاذب الــذي 
قدمه الجواســيس الخونة حاز قبول لدى الشــعب، وبســببه انخدعت كل الجماعة. 
لقد أتم أولئك الخونة عملهم، ولو أن اثنين فقط هما اللذان أتيا بذلك التقرير الرديء 
وكان كل الجواســيس العشــرة مشــجعين للشــعب علــى امتــاك األرض باســم الــرب 
لكان الشعب يفضلون تقرير الثنين على تقرير العشرة بسبب شكهم األثيم. ولكن 
اثنيــن فقــط همــا اللــذان دافعــا عــن الحــق بينمــا العشــرة وقفــوا إلــى جانــب المتمرديــن.

وقــد صــاح الجواســيس غيــر األمنــاء يَُشــّهرون بكالــب ويشــوع، وصــاح بعضهــم 
لقتــل  حجــارة  المعتوهــون  الرعــاع  أولئــك  فتنــاول  بالحجــارة.  رجمهمــا  يطلبــون 
مجنونــة،  صرخــات  يصرخــون  األمــام  إلــى  واندفعــوا  األمينيــن،  الرجليــن  ذينــك 
وفجــأة ســقطت األحجــار مــن أيديهــم وســاد الســكوت علــى الجميــع وارتعبــوا مــن 
شــدة خوفهــم، فلقــد تدخــل هللا ليحــول بينهــم وبيــن غرضهــم اإلجرامــي، فأضــاء 
إن  الــرب.  حضــور  عامــة  الجميــع  فــرأى  مشــتعل.  كنــور  حضــوره  مجــد  الخيمــة 
ســيدا أعظــم منهــم قــد أعلــن نفســه، ولــم يجــرؤ أحــد علــى التمــادي فــي المقاومــة. 
أمــا الجواســيس الذيــن جــاءوا بذلــك الخبــر الســيِّ فجثمــوا فــي أماكنهــم إذ قــد 

صعقــوا، ثــم أســرعوا يلهثــون إلــى خيامهــم.

389, 390



الجواسيس الثنا عشر  |  345

ِبالَْوبَــِإ  أَْضِربُُهــْم  » إِنِـّـي  الــرب:  لــه  فقــال  الخيمــة،  ودخــل  نهــض موســى  وهنــا 
َوأُِبيُدُهــْم، َوأَُصيِّــرَُك َشــْعبًا أَكْبَــَر َوأَْعظَــَم ِمْنُهــْم « ولكــن موســى عــاد يتوســل ألجــل 
شــعبه إذ لــم يكــن يرضيــه هاكهــم وصيرورتــه هــو شــعبا أعظــم منهــم. فتوســل إلــى 
هللا بحــق رحمتــه قائــا: » فَــاآلَن لِتَْعظُــْم قُــْدرَُة َســيِِّدي كََمــا تََكلَّْمــَت قَائِــاً: الــرَّبُّ 
ــْعِب كََعظََمــِة نِْعَمِتــَك،  طَِويــُل الــرُّوِح كَِثيــُر اإلِْحَســاِن... اِْصَفــْح َعــْن َذنْــِب هــَذا الشَّ

ــْعِب ِمــْن ِمْصــَر إِلَــى هُهَنــا «. وَكََمــا َغَفــرَْت لِهــَذا الشَّ
ولكــن  الحــال.  فــي  يهلكهــم  فــا  إســرائيل  يبقــي علــى  أن  الــرب موســى  فوعــد 
بســبب عــدم إيمانهــم وجبنهــم لــم يكــن للــرب أن يعلــن قدرتــه فــي إخضــاع أعدائهــم، 
ولذلــك ففــي رحمتــه أمرهــم بالعــودة إلــى البحــر األحمــر إذ أن ذلــك كان أســلم طريــق.

هــَذا  ِفــي  ُمتَْنــا  قائليــن: » لَيْتََنــا  تمردهــم علــى هللا صرخــوا  فــي  الشــعب  إن 
يَُقــوُل  أَنَــا  » َحــيٌّ  قائــا:  الــرب  أعلــن  إذ  هــذا  طلبهــم  إلــى  أجيبــوا  وقــد  الَْقْفــِر! « 
. ِفــي هــَذا الَْقْفــِر تَْســُقُط ُجثَثُُكــْم، َجِميــُع  ، ألَفَْعلَــنَّ ِبُكــْم كََمــا تََكلَّْمتُــْم ِفــي أُُذنَــيَّ الــرَّبُّ
ا أَطَْفالُُكُم  الَْمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَســَب َعَدِدكُْم ِمِن ابِْن ِعْشــِريَن َســَنًة فََصاِعًدا... َوأَمَّ
الَِّذيــَن قُلْتـُـْم يَُكونـُـوَن َغِنيَمــًة فَِإنِّــي َســأُْدِخلُُهْم، فَيَْعرِفـُـوَن األَرَْض الَِّتــي اْحتََقرْتُُموَهــا « 
ــا َعبْــِدي كَالـِـُب فَِمــْن أَْجــِل أَنَّــُه كَانَْت َمَعُه ُروٌح  أمــا كالــب فقــد قــال الــرب عنــه: » َوأَمَّ
أُْخــَرى، َوقَــِد اتَّبََعِنــي تََماًمــا، أُْدِخلُــُه إِلَــى األَرِْض الَِّتــي َذَهــَب إِلَيَْهــا، َوَزْرُعــُه يَرِثَُهــا « 
وكمــا قضــى الجواســيس أربعيــن يومــا فــي رحلتهــم كان علــى شــعب إســرائيل أن 

يهيمــوا علــى وجوههــم فــي القفــر أربعيــن ســنة.
نــوح  وحيــن أخبــر موســى الشــعب بحكــم هللا عليهــم اســتحال غضبهــم إلــى 
وبــكاء. عرفــوا أن ذلــك الحكــم هــو حكــم عــادل. أمــا الجواســيس العشــرة غيــر األمنــاء 
فضربهم هللا بالوبأ فهلكوا أمام عيون كل إســرائيل، فعلم الشــعب أن في هاك 

أولئــك الجواســيس هاكهــم هــم أيضــا.
بــدا اآلن أن توبتهــم عــن تصرفهــم الخاطــئ كانــت توبــة صادقــة إل أن حزنهــم كان 
بســبب نتائــج مســلكهم الشــرير ل ألنهــم شــعروا بجحودهــم وعصيانهــم. ولمــا رأوا 
أن هللا لــم يتراجــع فــي حكمــه ثــار عنادهــم مــرة أخــرى وأعلنــوا أنهــم لــن يعــودوا إلــى 
البريــة. إن هللا حيــن أمرهــم بالرجــوع عــن أرض أعدائهــم أراد أن يختبــر خضوعهــم 
فتحقــق مــن أنــه ليــس خضوعــا حقيقيــا. لقــد عرفــوا أنهــم أخطــأوا خطيــة عظيمــة فــي 
استســامهم لعواطفهــم الطائشــة، وفــي محاولتهــم قتــل الجاسوســين اللذيــن ألحــا 
عليهــم فــي إطاعــة هللا، ولكنهــم ارتعبــوا حيــن اكتشــفوا أنهــم فــد ارتكبــوا خطــأ رهيبــا 
ل بــد أن تنتــج عنــه نتائــج وخيمــة تلحــق بهــم. فقلوبهــم لــم تتغيــر، إنمــا هــم فقــط 
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كانــوا يبحثــون عــن عــذر يدعــو إلــى ثــورة مماثلــة. وقــد وجــدوا ضالتهــم حيــن أمرهــم 
موســى، بنــاء علــى أمــر هللا، أن يعــودوا إلــى البريــة.

إن حكم هللا على إســرائيل بعدم دخول كنعان والبقاء في القفر أربعين ســنة 
كان خيبــة أمــل مريــرة لموســى وهــارون وكالــب ويشــوع. ومــع ذلــك فقــد قبلــوا حكــم 
هللا دون تذمــر. ولكــن أولئــك الذيــن كانــوا يشــتكون مــن معامــات هللا لهــم والذيــن 
أعلنــوا أنهــم يريــدون العــودة إلــى مصــر جعلــوا ينوحــون ويبكــون بمــرارة ألن البــركات 
التــي ازدروهــا أخــذت منهــم. ولــم يكــن هنــاك ســبب للتذمــر أو الشــكوى فأعطاهــم 
هللا اآلن ســببا للبــكاء. فلــو أنهــم ناحــوا علــى خطيتهــم حيــن كشــفت لهــم بــكل أمانــة 
لمــا حكــم هللا عليهــم بهــذا الحكــم، ولكنهــم ناحــوا بســبب القضــاء الــذي حــل بهــم. 

فلــم يكــن حزنهــم دليــا علــى التوبــة ولذلــك فلــم يكــن ممكنــا نقــض ذلــك الحكــم.
لقــد قضــوا تلــك الليلــة فــي البــكاء، ولكــن مــع الصبــاح أتاهــم رجــاء، فعزمــوا 
علــى أن يكفــروا عــن جبنهــم. إنهــم حيــن أمرهــم هللا باحتــال البــاد رفضــوا، أمــا اآلن 
فبعدمــا أمرهــم الــرب بالتراجــع أظهــروا العصيــان نفســه، وعزمــوا علــى غــزو البــاد 

وامتاكهــا، إذ كانــوا يؤملــون أن هللا ســيقبل عملهــم ويغيــر قصــده نحوهــم.
الوقــت  فــي  أن يدخلــوا األرض  لهــم وواجبــا عليهــم  امتيــازا  لقــد جعلــه هللا 
ذلــك  منهــم  فســحب  عــاد هللا  وعنادهــم  إهمالهــم  بســبب  ولكــن  عينــه،  الــذي 
ولكــن  كنعــان،  دخــول  مــن  حرمانهــم  فــي  غرضــه  الشــيطان  حقــق  لقــد  المتيــاز. 
الــذي منعهــم هللا مــن عملــه،  هــا هــو اآلن يحرضهــم علــى عمــل الشــيء نفســه 
والــذي رفضــوا عملــه حيــن أمرهــم الــرب أن يعملــوه، وهكــذا أفلــح ذلــك المخــادع 
فــي  شــكوا  لقــد  ثانيــة.  مــرة  التمــرد  إلــى  ســاقهم  بكونــه  النتصــار  وأحــرز  العظيــم 
قــدرة هللا علــى أن يعمــل مــع مجهودهــم فــي امتــاك كنعــان، أمــا اآلن فهــا هــم 
يتشــبثون بقوتهــم علــى إنجــاز ذلــك العمــل مســتقلين عــن معونــة هللا، فصرخــوا: 
الــرَّبُّ  أََمرَنَــا  َمــا  كُلِّ  َحَســَب  َونَُحــارُِب  نَْصَعــُد  نَْحــُن   . الــرَّبِّ إِلَــى  أَْخطَأْنَــا  » قَــْد 
إِلُهَنــا « )تثنيــة 1: 41(. لقــد أعماهــم العصيــان إلــى درجــة فظيعــة. إن الــرب لــم 
 يأمرهــم قــط أن يصعــدوا ويحاربــوا، ولــم يرســم لهــم أن يفتحــوا البــاد بالحــرب، بــل

 بالطاعــة المدققــة لمطاليبــه.
العتــراف  إلــى  عمــدوا  فقــد  تتغيــر  لــم  الشــعب  قلــوب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التــي  البركــة  قيمــة  اآلن  عرفــوا  الجواســيس.  تقريــر  علــى  ثورتهــم  وحماقــة  بإثميــة 
هــم عــن كنعــان.  رفضوهــا بتســرع كلــي، واعترفــوا أن عــدم إيمانهــم هــو الــذي صدَّ
لقــد صرحــوا معترفيــن بــأن الخطــأ كان فيهــم وليــس فــي هللا الــذي اتهمــوه، فــي 
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شــرهم، بالعجــز عــن إتمــام وعــده لهــم، وقالــوا » قـَـْد أَْخطَأْنـَـا « ومــع أن اعترافهــم لــم 
يكــن صــادرا عــن توبــة حقيقيــة، فقــد بــرر عدالــة هللا فــي معاماتــه لهــم.

إن الــرب ل يــزال يعمــل بنفــس هــذه الطريقــة ليمجــد اســمه فــي جعــل النــاس 
يعترفون بعدله. فحين يتذمر أولئك الذين يعترفون بمحبتهم له من تصرفات العناية 
اإللهيــة ويحتقــرون مواعيــده ويخضعــون للتجربــة فهــم ينضمــون إلــى المائكــة األشــرار 
فــي محاولــة إحبــاط مقاصــد هللا. والــرب فــي غالــب األحيــان يســيطر علــى الظــروف 
النــاس، مــع أن توبتهــم ليســت صادقــة يقتنعــون بخطيتهــم  بحيــث يجعــل أولئــك 
ويلتزمــون أن يعترفــوا بشــر مســلكهم وبعدالــة هللا وصاحــه فــي معاماتــه لهــم. هكــذا 
هللا يجعل العوامل المعاكسة تعمل على كشف أعمال الظلمة. ومع أن الروح التي 
دفعت اإلنســان إلى ذلك المســلك الشــرير لم تتغير تغيرا جوهريا، فاإلنســان يقدم 
اعترافــات تزكــي كرامــة هللا ومجــده وتبــرر الموبخيــن األمنــاء الذيــن يقيمهــم ممــن كانــوا 
قد واجهوا المقاومات وأسيء تمثيلهم. وهكذا سيحدث حين ينصب غضب هللا 
يِســيِه، لِيَْصَنــَع َديُْنونـَـًة َعلـَـى الَْجِميــعِ « فإنــه  أخيــرا، فحيــن يجــيء » الــرَّبُّ ِفــي َربـَـَواِت ِقدِّ
ارِِهْم َعلَى َجِميعِ أَْعَماِل فُُجورِِهُم« )يهوذا 14،15(.  أيضا سوف » يَُعاِقَب َجِميَع فُجَّ

إن كل خاطــئ ســيعلم ويعتــرف بعدالــة حكــم الدينونــة الصــادر عليــه.
وبغــض النظــر عــن حكــم هللا فقــد تأهــب أولئــك اإلســرائيليون ليشــرعوا فــي 
متأهبيــن  كانوا بتقديرهــم،  الحــرب،  بأســلحة  مزوديــن  كانــوا  وإذ  كنعــان.  غــزو 
للقتــال. إل أنهــم كانــوا ناقصيــن نقصــا كبيــرا فــي نظــر هللا وخدامــه الحزانــى. وبعــد 
لاســتياء  أريحــا  إلــى  بالصعــود  الــرب  أمرهــم  حيــن  ســنة  أربعيــن  بحوالــي  ذلــك 
عليهــا وعدهــم بأنــه ســيذهب معهــم. والتابــوت الــذي كان يحتــوي علــى شــريعة 
هللا ُحمــل أمــام الجيــوش. وكان علــى قادتهــم المختاريــن أن يوجهوهــم فــي كل 
تحركاتهــم تحــت إشــراف هللا، وبفضــل تلــك القيــادة لــم يصبهــم أي أذى. أمــا اآلن 
فعلــى عكــس أمــر هللا والنهــي الخطيــر الــذي أصــدره لهــم قادتهــم، وبــدون أن يكــون 

معهــم موســى أو التابــوت خرجــوا ليلتحمــوا مــع جيــوش العــدو.
وقــد ضــرب البــوق بصــوت اإلنــذار وأســرع موســى إلــى أولئــك القــوم محــذرا: 
؟ فَهــَذا لَ يَْنَجــُح. لَ تَْصَعــُدوا، ألَنَّ الــرَّبَّ لَيْــَس ِفــي  » لَِمــاَذا تَتََجــاَوُزوَن قَــْوَل الــرَّبِّ
اَمُكــْم  َوَســِطُكْم لِئَــاَّ تَْنَهزُِمــوا أََمــاَم أَْعَدائُِكــْم. ألَنَّ الَْعَمالَِقــَة َوالَْكْنَعانِيِّيــَن ُهَنــاَك قُدَّ

)عــدد 14: 43-41(. ــيِْف «  ِبالسَّ تَْســُقطُوَن 
كان الكنعانيــون قــد ســمعوا بخبــر تلــك القــوة الخفيــة التــي بــدا أنهــا تحــرس هــذا 
التــي أجريــت ألجلهــم، فجمعــوا قــوة عظيمــة مــن رجالهــم  الشــعب، والعجائــب 
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لصــد هــؤلء الغــزاة، ولــم يكــن للجيــش اإلســرائيلي المهاجــم قائــد ول قدمــوا صــاة 
المتهــور  اليائــس  القصــد  بذلــك  مدفوعيــن  ذهبــوا  بــل  النصــرة،  يهبهــم هللا  لكــي 
ليغيــروا المصيــر المحكــوم بــه عليهــم أو يموتــوا فــي ســاحة القتــال. ومــع أنهــم لــم 
المســلحين،  الرجــال  مــن  فقــد كانــوا جمعــا غفيــرا  الحــرب  يكونــوا متمرنيــن علــى 
وكانــوا يؤملــون أنهــم بهجمــة واحــدة مباغتــة وعنيفــة ســينتصرون علــى كل مقاومــة، 

فبــكل كبريــاء هاجمــوا العــدو الــذي لــم يتجــرأ مــن قبــل علــى مهاجمتهــم.
كان الكنعانيــون قــد ثبتــوا أقدامهــم فــي مــكان صخــري ل يمكــن الوصــول إليــه إل 
بواســطة معابــر وعــرة، فــي مصاعــد خطــرة، ثــم أن كثــرة عــدد العبرانييــن زادت مــن 
للقذائــف  الجبــال وكانــوا عرضــة  فــي معابــر  بــطء ســاروا  وبــكل  فظاعــة هزيمتهــم، 
المميتــة التــي كان أعداؤهــم يرمونهــم بهــا منفــوق، وأن كتــا هائلــة مــن الصخــور قــد 
اندفعت ترعد وهبطت عليهم محدثة دويا هائا فأصابت المهاجمين فتخضبت 
األرض بدمائهــم. والذيــن وصلــوا إلــى قمــة الجبــل يلهثــون تعبــا وهــم صاعــدون ردوا 
علــى أعقابهــم بعنــف شــديد. فتراجعــوا بعــد أن منــوا بخســارة فادحــة، وقــد تناثــرت 
في ساحة المعركة أشاء القتلى، وانهزم جيش إسرائيل شر هزيمة، فكان الهاك 

والمــوت همــا النتيجــة المحتومــة لتمردهــم الــذي اختبــروا مرارتــه.
الــرب  أمــام  وبكــوا  رجعــوا  منهــم  فاألحيــاء  أخيــرا،  التســليم  علــى  أجبــروا  وإذ 
الفريــدة  النصــرة  وبتلــك   )45  :1 )تثنيــة  إليهــم  أصغــى  ول  لصوتهــم  يســمع  ولــم 
التــي أحرزهــا أعــداء إســرائيل الذيــن كانــوا ينتظــرون مجــيء ذلــك الجيــش العظيــم 
بخــوف ورعــب، تولــدت فــي نفوســهم الثقــة لمقاومتهــم. وكل األخبــار التــي كانــوا 
قــد ســمعوها عــن العجائــب التــي صنعهــا هللا مــع شــعبه اعتبرهــا الكنعانيــون اآلن 
أخبــارا كاذبــة، وأحســوا أنــه ل داعــي للخــوف. إن تلــك الهزيمــة األولــى التــي أصابــت 
إســرائيل والتــي بســببها امتــألت قلــوب الكنعانييــن شــجاعة وتصميمــا زادت مــن 
صعوبــة غــزو البــاد، ولــم يبــق إلســرائيل غيــر الســقوط أمــام أعدائهــم المنتصريــن 

والرتــداد إلــى القفــر عالميــن أنــه فيــه ستســقط جثــث جيــل بأكملــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 16، 17(.

إن األحــكام والعقوبــات التــي قــد أنزلهــا هللا باإلســرائيليين كانــت لمــدة رادعــا 
لهــم، فلــم يلجــأوا إلــى التذمــر أو التمــرد، إل أن روح العصيــان كان ل يــزال رابضــا 
فــي قلوبهــم حتــى أنــه أثمــر أخيــرا ثمــاره المريــرة. إن الثــورات الماضيــة لــم تكــن أكثــر 
مــن مجــرد مشــاغبات عامــة، ناشــئة عــن التحريضــات الفجائيــة التــي كانــت تصــدر 
مــن الشــعب الهائــج، أمــا اآلن فقــد نســجت خيــوط مؤامــرة متأصلــة فــي النفــوس، 

جــاءت نتيجــة اإلصــرار علــى هــدم ســلطة القــادة الذيــن أقامهــم هللا نفســه.
إن قــورح الــذي كان علــى رأس تلــك الحركــة كان لويــا مــن بيــت قهــات ومــن 
معينــا  كان  وألنــه  تأثيــره.  فــي  وقويــا  موهوبــا  رجــا  وكان  موســى،  عمومــة  أبنــاء 
للخدمــة فــي الخيمــة إل أنــه لــم يقنــع بهــذا المركــز، إذ كان يصبــو للوصــول إلــى عظمــة 
الكهنــوت. إن منــح هــارون وبيتــه وظيفــة الكهنــوت التــي كانــت قبــا مــن نصيــب 
بكــر كل عائلــة صــارت مثــار الحســد والتذمــر، إذ ظــل قــورح ردحــا مــن الزمــن يقــاوم 
ســلطة موســى وهــارون فــي الخفــاء، إذ لــم يكــن يجــرؤ علــى المجاهــرة بالعصيــان. 
وأخيــرا اعتملــت فــي نفســه نيــة هــدم الســلطة المدنيــة والدينيــة معــا، ولــم ينقصــه 
مناصريــن ومؤيديــن. فبالقــرب مــن خيــام قــورح وعشــيرة القهاتييــن وفــي جنوبــي 
خيمــة الجتمــاع كانــت محلــة ســبط رأوبيــن وخيــام داثــان وأبيــرام، وهمــا مــن رؤســاء 
عشــائر ذلــك الســبط، وكانــت خيامهمــا قريبــة مــن خيمــة قــورح. وســرعان مــا رحــب 
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ذانــك الرئيســان بالشــتراك مــع قــورح فــي خطتــه وطموحــه. فلكونهمــا مــن ســبط 
رأوبيــن أكبــر بنــي يعقــوب ادعيــا أن لهمــا الحــق فــي الســلطة المدنيــة كمــا عزمــا علــى 

مقاســمة قــورح أمجــاد الكهنــوت.
كان الشــعور الســائد بيــن الشــعب محبــذا لخطــه قــورح، ففــي مــرارة خيبتهــم 
مــن  يشــتكون  فعــادوا  وبغضتهــم  وحســدهم  الماضيــة  شــكوكهم  إليهــم  عــادت 
قائدهــم الصبــور. وكان اإلســرائيليون ينســون دائمــا حقيقــة كونهــم تحــت قيــادة 
هللا، كمــا نســوا أن »مــاك العهــد« هــو قائدهــم غيــر المنظــور، وأن وجــه المســيح 
الــذي كان محتجبــا خلــف عمــود الســحاب كان يســير أمامهــم، وإن موســى كان 

منــه كل اإلرشــادات والتعليمــات. يتلقــى 
رفضــوا اإلذعــان لذلــك الحكــم الرهيــب الــذي كان يقضــي بموتهــم جميعــا فــي 
أن  بهــا  يثبتــون  بأيــة حجــة  للتعلــل  اســتعداد  أتــم  كانــوا علــى  فقــد  البريــة. ولذلــك 
موســى هو الذي كان يقودهم وليس هللا، وأن موســى هو الذي نطق عليهم بحكم 
الهــاك، فلــم تفلــح أفضــل المســاعي التــي قــد بذلهــا أعظــم النــاس وداعــة وعلمــا 
على وجه األرض )موســى( في إخماد ثورة الشــعب ومع أن آثار غضب هللا عليهم 
بســبب تمردهــم الســابق كانــت لــم تــزل تــرى فــي تناقــص عددهــم بهــاك جماعــة 

كبيــرة منهــم فإنهــم لــم يتَّعظــوا مــن ذلــك كلــه، ومــرة أخــرى انهزمــوا أمــام التجربــة.
إن ســني رعايــة الغنــم المتواضعــة التــي ســبق أن قضاهــا موســى كانــت ســني 
ســام وســعادة بالقيــاس إلــى مركــزه الحالــي كقائــد لذلــك الشــعب الغفيــر الثائــر 
المشــاكس، ومــع ذلــك فــإن موســى لــم يكــن يجــرؤ علــى أن يختــار لنفســه، فبــدل مــن 
عصــا الراعــي أعطيــت لــه عصــا قــوة وســلطان، ومــا كان يســتطيع أن يلقــي بهــا جانبــا 

حتــى يعفيــه هللا مــن خدمتــه.
قــورح  نوايــا  ياحــظ  كان  أمامــه  مكشــوفة  القلــوب  أفــكار  كل  الــذي  ذاك  إن 
مــن  النجــاة  لهــم  تكفــل  وتوجيهــات  إنــذارات  لشــعبه  قــدم  قــد  وكان  وجماعتــه، 
مخادعــات أولئــك القــوم المتآمريــن. فــرأوا قضــاء هللا الــذي حكــم بــه علــى مريــم 
بســبب حســدها لموســى وشــكواها عليــه. لقــد أعلــن الــرب أن موســى أعظــم مــن 
نبــي » فًَمــا إِلـَـى فـَـٍم َوَعيَانـًـا أَتََكلَّــُم َمَعــُه « ثــم قــال مخاطبــا هــارون ومريــم » فَلَِمــاَذا لَ 
تَْخَشــيَاِن أَْن تَتََكلََّمــا َعلَــى َعبْــِدي ُموَســى؟ « )عــدد 12: 8(. فهــذه التعليمــات لــم 

يكــن المقصــود بهــا هــارون ومريــم وحدهمــا بــل كل إســرائيل.
إن قــورح وشــركاءه فــي المؤامــرة كانــوا رجــال أكرمهــم هللا بمشــاهدة إعانــات 
مــع  صعــدت  التــي  الجماعــة  تلــك  بيــن  كانــوا  لقــد  وعظمتــه.  لقدرتــه  خاصــة 
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موســى إلــى الجبــل ورأت مجــد هللا. ولكــن منــذ ذلــك الحيــن حــدث تغييــر، فقــد 
هاجمتهــم تجربــة طفيفــة فــي بدئهــا فأذعنــوا لهــا، ثــم قويــت واشــتدت إذ وجــدت 
تشــجيعا ومعاضــدة إلــى أن تســلط الشــيطان علــى تفكيرهــم ثــم جاهــروا بنفورهــم 
وســخطهم. وإذ ادعــوا أنهــم مهتمــون بنجــاح الشــعب أعظــم اهتمــام جعلــوا يعبــرون 
عــن ســخطهم فيمــا بينهــم أول ثــم لرجــال مــن ذوي المكانــة فــي إســرائيل، فوجــدت 
أخيــرا  شــرهم.  فــي  التمــادي  علــى  جرَّأهــم  حــد  إلــى  عظيمــا  ترحيبــا  دسائســهم 

اقتنعــوا أن غيرتهــم هلل هــي التــي دفعتهــم إلــى ذلــك.
وقــد أفلحــوا فــي اجتــذاب مئتيــن وخمســين رجــا مــن مشــاهير الرجــال فــي 
إســرائيل إلــى جانبهــم. وبانضمــام أولئــك الرجــال المناصريــن األقويــاء ذوي النفــوذ 
الحكــم،  فــي  جوهــري  تغييــر  إحــداث  مــن  واثقيــن  صــاروا  صفهــم  إلــى  العظيــم 

فــي سياســة موســى وهــارون. وتحســين ملحــوظ 
ـد تمــردا وعصيانــا. فجعلــوا يتناقشــون  لقــد ولّـَـدت الغيــرة حســدا والحســد ولّـَ
فــي مســألة حــق موســى فــي الســلطان والكرامــة اللذيــن كان يتمتــع بهمــا، إلــى أن 
حكمــوا أنــه يحتــل مركــزا مرموقــا يحســد عليــه، وأنــه كان يمكــن  ألي واحــد أن يشــغل 
ذلــك المركــز عــن جــدارة مثلــه، فخدعــوا أنفســهم وخدعــوا بعضهــم البعــض بفكــرة 
مــن هللا.  يتســلماه  ولــم  بنفســهما  المركــز  هــذا  احتــا  قــد  وهــارون  كــون موســى 
قــال أولئــك القــوم الســاخطون أن هذيــن القائديــن اســتعليا علــى جماعــة الــرب إذ 
اســتقا بالكهنــوت والحكــم، مــع أن عائلتهمــا لــم يعــط لهــا أي امتيــاز علــى غيرهــا 
مــن العائــات فــي إســرائيل، ولــم يكونــا أقــدس مــن باقــي أفــراد الشــعب، وأنــه ينبغــي 
لهمــا أن يقنعــا بــأن يكونــا فــي مســتوى باقــي أخوتهمــا الذيــن كانــوا يتمتعــون مثلهمــا 

بحضــور هللا وحراســته الخاصــة.
أمــا العمــل اآلخــر الــذي قــام بــه أولئــك المتآمــرون فــكان مــع الشــعب، ألن الذيــن 
هــم فــي خطــأ ويســتحقون التوبيــخ ل شــيء يســرهم أكثــر مــن مدحهــم والشــعور 
فأعلــن  ومعاضدتهــم،  الشــعب  باهتمــام  وجماعتــه  قــورح  ظفــر  وهكــذا  معهــم، 
المتآمــرون أن البــاغ القائــل بــأن تذمــرات الشــعب هــي التــي جلبــت عليهــم غضــب 
هللا هو باغ خاطئ، كما قالوا إن الشــعب لم يكن مخطئا إذ أنهم لم يريدوا شــيئاً 
إل حقوقهــم، وأنَّ موســى حاكــم متصلــف وهــو الــذي وبــخ الشــعب قائــا إنهــم قــوم 

خطــاة فــي حيــن أنهــم شــعب مقــدس والــرب فــي وســطهم.
مســالك  إلــى  بهــم  جــيء  حيــث  البريــة  فــي  رحاتهــم  تاريــخ  قــورح  اســتعاد 
وعــرة عســرة، وهلــك كثيــرون مــن الشــعب بســبب تذمرهــم وعصيانهــم، فتــراءى 
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لســامعيه أنــه كان يمكنهــم تجنــب متاعبهــم لــو كان موســى قــد ســار بهــم فــي طريــق 
آخر، وحكموا بأنه كان السبب في كل مصائبهم، وأن حرمانهم من دخول كنعان 
كان بســبب ســوء إدارة موســى وهــارون، وأنــه لــو كان قــورح هــو القائــد وشــجعهم، 
بــأن وجــه األنظــار إلــى أعمالهــم الصالحــة بــدل مــن توبيخهــم علــى خطاياهــم لكانــت 
رحلتهــم أضحــت رحلــة ســام ونجــاح، وعــوض الجــولن هنــا وهنــاك فــي القفــر 

كانــوا ســاروا مباشــرة إلــى أرض الموعــد.
وســط  الناقمــة  العناصــر  بيــن  كان  والتنفيــر  اإلثــارة  عمــل  العمــل،  هــذا  وفــي 
الجماعــة اتحــاد أوثــق وانســجام أكمــل أكثــر ممــا حــدث مــن قبــل. وقــد كان مــن 
نتائــج نجــاح قــورح فــي اســتمالته الشــعب إلــى جانبــه أن زادت ثقتــه وثبتــت قناعتــه  
لــم يوقــف عنــد حــده ســيقضي علــى حريــات  بــأن اغتصــاب موســى للســلطة إن 
إليــه أمــر أحــداث تغييــر  لــه األمــر وفــّوض  إســرائيل، وادعــى أيضــا أن هللا كشــف 
ولكــن  قــد مضــى وقــت اإلصــاح.  ويكــون  الشــر  يتفاقــم  قبلمــا  الحكــم  نظــام  فــي 
كثيريــن لــم يكونــوا مســتعدين لقبــول التهامــات التــي وجههــا قــورح إلــى موســى. 
ألن ذكــرى جهــوده التــي تجلــى فيهــا الصبــر والتضحيــة قــد ظهــرت بجــاء أمامهــم 
فثــارت ضمائرهــم. ولذلــك كان مــن الضــروري البحــث عــن باعــث أنانــي علــى أنــه 
كان الدافــع لهتمامــه العميــق بإســرائيل، فعــادوا يكــررون التهمــة القديمــة مــن أنــه 

أخرجهــم ليهلكهــم فــي البريــة لكــي يســتولي علــى أماكهــم.
كان هــذا العمــل يجــري فــي الخفــاء لمــدة مــن الزمــن، ولكــن لمــا اشــتد ســاعد هــذه 
الحركة وكسبت أنصارا أقوياء لضمان انفجار علني، ظهر قورح على رأس الفتنة واتهم 
موســى وهارون جهارا بأنهما قد اغتصبا الســلطة التي كان قورح ورفاقه يســتحقونها 
مثلهما، كما اتهمهما أيضا بأنهما قد جردا الشــعب من حريتهم واســتقالهم. فلقد 
َسٌة َوِفي َوَسِطَها  قال لهما أولئك المتآمرون: » كََفاكَُما! إِنَّ كُلَّ الَْجَماَعِة ِبأَْسرَِها ُمَقدَّ

؟ « )انظر سفر العدد 16(. . فََما بَالُُكَما تَرْتَِفَعاِن َعلَى َجَماَعِة الرَّبِّ الرَّبُّ
لــم يكــن موســى مشــتبها فــي هــذه المؤامــرة المحكمــة، فلمــا بــرق فــي ذهنــه 
مغزاهــا الرهيــب ســقط علــى وجهــه فــي تضــرع صامــت إلــى هللا، ثــم نهــض فــي 
حــزن عميــق، ومــع ذلــك فقــد كان هادئــا وقويــا، وإذ حصــل علــى إرشــاد إلهــي قــال: 
ـِذي يَْختَــارُُه  بَــُه إِلَيْــِه. فَالّـَ ـى يَُقرِّ ُس َحتّـَ » َغــًدا يُْعلِــُن الــرَّبُّ َمــْن ُهــَو لَــُه، َوَمــِن الُْمَقــدَّ
مــن  متســع  الجميــع  لــدى  يكــون  حتــى  الغــد  إلــى  المتحــان  فأرجــئ  إِلَيْــِه «  بُــُه  يَُقرِّ
الوقــت للتفكيــر والتأمــل. وحينئــذ يأتــي أولئــك الذيــن يرغبــون فــي الكهنــوت ومــع 
كل منهــم مجمرتــه ويقربــون بخــورا لــدى خيمــة الجتمــاع أمــام كل الجماعــة. لقــد 
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لتلــك  كُرســوا  قــد  الذيــن  أولئــك  إن  تقــول  وهــي  جــدا،  واضحــة  الشــريعة  كانــت 
الوظيفــة المقدســة هــم وحدهــم الذيــن يجــب أن يخدمــوا فــي المقــدس، بــل إن 
ــًة « مزدريــن  ــاًرا َغِريبَ نفــس الكاهنيــن نــاداب وأبيهــو هلــكا ألنهمــا تجاســرا فقربــا » نَ
بأمــر هللا هــذا، وهــا هــو موســى يتحــدى المشــتكين عليــه بأنهــم إذا كانــوا يتجــرأون 

علــى الدخــول فــي هــذه الدعــوى الخطــرة عليهــم أن يتقدمــوا بهــا إلــى هللا.
وقــد وجــه موســى كامــه إلــى قــورح ورفاقــه مــن الاوييــن بنــوع خــاص فقــال 
بَُكــْم إِلَيْــِه  لهــم: » أَقَلِيــٌل َعلَيُْكــْم أَنَّ إِلــَه إِْســرَائِيَل أَفَْرَزكُــْم ِمــْن َجَماَعــِة إِْســرَائِيَل لِيَُقرِّ
بَــَك  فََقرَّ لِِخْدَمِتَهــا؟  الَْجَماَعــِة  اَم  قُــدَّ َوتَِقُفــوا   ، الــرَّبِّ َمْســَكِن  ِخْدَمــَة  تَْعَملُــوا  لَِكــْي 
َوَجِميــَع إِْخَوتـِـَك بَِنــي لَِوي َمَعــَك، َوتَطْلُبـُـوَن أَيًْضــا كََهُنوتـًـا! إَِذْن أَنـْـَت وَكُلُّ َجَماَعِتــَك 

ــُروا َعلَيْــِه؟ «. ـى تَتََذمَّ ــا َهــاُروُن فََمــا ُهــَو َحتّـَ . َوأَمَّ ُمتَِّفُقــوَن َعلَــى الــرَّبِّ
مثــل قــورح، وإذ كان  أمــا داثــان وأبيــرام فلــم يكونــا قــد اتخــذا موقفــا َجســوراً 
موســى يظــن ويرجــو أنهمــا قــد اندمجــا بيــن المتآمريــن دون أن يكونــا قــد فســدا تمامــا 
اســتدعاهما للمثــول أمامــه ليســمع شــكواهما عليــه، ولكنهمــا أبيــا الذهــاب وبــكل 
وقاحــة رفضــا العتــراف بســلطته، بــل أجابــاه علــى مســمع مــن كل الجماعــة قائليــن 
ـى  َحتّـَ ـِة  يّـَ الْبَرِّ ِفــي  لِتُِميتََنــا  َوَعَســاً  لَبًَنــا  تَِفيــُض  أَرٍْض  ِمــْن  أَْصَعْدتََنــا  ـَك  أَنّـَ » أَقَلِيــٌل 
تَتـَـَرأََس َعلَيَْنــا تَرَُّؤًســا؟ كَذلـِـَك لـَـْم تـَـأِْت ِبَنــا إِلـَـى أَرٍْض تَِفيــُض لَبًَنــا َوَعَســاً، َولَ أَْعطَيْتََنــا 

نَِصيــَب ُحُقــول وَكُــُروٍم. َهــْل تَْقلَــُع أَْعيُــَن هــؤُلَِء الَْقــْوِم؟ لَ نَْصَعــُد! «.
وهكــذا وصفــا مشــهد عبوديتهــم بنفــس الوصــف الــذي وصــف الــرب بــه الميــراث 
الموعود به، واتهما موسى بإيهام الشعب أنه يعمل بموجب إرشاد هللا متخذا من 
ذلــك ذريعــة لتثبيــت ســلطانه هــو، وأعلنــا أنهمــا لــن يعــودا للخضــوع والنقيــاد وراءه 
كالعميــان، فمــرة يســير بهــم إلــى كنعــان ومــرة أخــرى يعــود بهــم إلــى البريــة حســبما 
يتفــق وأغراضــه وطموحــه. وإلــى هــذا الحــد نــرى أن ذاك الــذي كان كاألب الرفيــق 
والراعي الصبور يوصف باقي األوصاف كما لو كان مغتصبا أو طاغية مستبدا. ثم 

أن حرمانهــم مــن كنعــان قصاصــا لهــم علــى خطاياهــم قــد اتهمــوا بــه موســى.
وكان واضحــا أن الشــعب مــال إلــى جانــب حــزب الســاخطين علــى موســى، 
بــكل وقــار رفــع األمــر إلــى هللا فــي  بــل  لــم يبــذل أي جهــد لتزكيــة نفســه،  أنــه  إل 
محضــر الجماعــة كلهــا ليشــهده علــى طهــارة بواعثــه واســتقامة تصرفاتــه، وتوســل 

إليــه أن يكــون قاضيــا لــه.
وفــي غــداة اليــوم التالــي تقــدم المئتــان والخمســون رجــا وعلــى رأســهم قــورح 
ومثلــوا أمــام الــرب ومجامرهــم فــي أيديهــم، فجــيء بهــم إلــى دار خيمــة الجتمــاع، أمــا 
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الشــعب فتجمهــروا خارجــا فــي انتظــار النتيجــة. لــم يكــن موســى هــو الــذي حشــد 
الجماعــة ليجعلهــم شــهودا علــى هزيمــة قــورح وجماعتــه، ولكــن أولئــك المتمرديــن 
الذيــن جمعــوا الشــعب ليكونــوا شــهودا  العميــاء هــم  فــي وقاحتهــم وغطرســتهم 
وكانــت  لقــورح  بمناصرتهــم  الشــعب  مــن  كثيــرون  جاهــر  وقــد  انتصارهــم.  علــى 

آمالهــم قويــة أنــه ســينتصر علــى هــارون.
فــإذ اجتمعــت الجماعــة هكــذا أمــام الــرب » تـَـرَاَءى َمْجــُد الــرَّبِّ لـِـُكلِّ الَْجَماَعــِة « 
وأنــذر هللا موســى وهــارون قائــا: » افْتـَـِرزَا ِمــْن بَيْــِن هــِذِه الَْجَماَعــِة فَِإنِّــي أُفِْنيِهــْم ِفــي 
، إِلــَه أَْرَواِح َجِميــعِ  لَْحظَــٍة « ولكنهمــا خــرا علــى وجهيهمــا وصليــا قائليــن: » اللُّهــمَّ

الْبََشــِر، َهــْل يُْخِطــُئ رَُجــٌل َواِحــٌد فَتَْســَخَط َعلَــى كُلِّ الَْجَماَعــِة؟ «.
أمــا قــورح فــكان قــد انســحب مــن بيــن الجماعــة لينضــم إلــى داثــان وأبيــرام، 
بينمــا ذهــب موســى ومعــه الشــيوخ الســبعون ليقــدم آخــر إنــذار لذينــك الرجليــن 
اللذيــن أبيــا المجــيء إليــه، وقــد تبعتــه الجماعــة. وقبلمــا قــدم رســالته أمــر موســى 
الشــعب بموجــب إرشــاد هللا قائــا: » اْعتَزِلُــوا َعــْن ِخيَــاِم هــُؤلَِء الَْقــْوِم الْبَُغــاِة، 
ــا لَُهــْم لِئـَـاَّ تَْهلُِكــوا ِبَجِميــعِ َخطَايَاُهــْم « فانصــاع الشــعب لألمــر  ــوا َشــيْئًا ِممَّ َولَ تََمسُّ
إذ قــد شــمل الجميــع الخــوف مــن أن تحــل بهــم الدينونــة، ووجــد زعمــاء العصــاة 
أن أولئــك الذيــن انخدعــوا بأقوالهــم قــد هجروهــم اآلن، ومــع ذلــك فلــم يتزحزحــوا 
عــن موقــف العــداء الــذي تشــبثوا بــه، فوقفــوا مــع عائاتهــم فــي أبــواب خيامهــم 

كمــا لــو كانــوا يتحــدون إنــذار هللا.
وأعلــن موســى باســم الــرب إلــه إســرائيل فــي مســامع الجماعــة قائــا: » ِبهــَذا 
تَْعلَُمــوَن أَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد أَرَْســلَِني ألَْعَمــَل كُلَّ هــِذِه األَْعَمــاِل، َوأَنََّهــا لَيَْســْت ِمــْن نَْفِســي. 
إِْن َمــاَت هــؤُلَِء كََمــْوِت كُلِّ إِنَْســاٍن، َوأََصابَتُْهــْم َمِصيبَــُة كُلِّ إِنَْســاٍن، فَلَيْــَس الــرَّبُّ قـَـْد 
أَرَْســلَِني. َولِكْن إِِن ابْتََدَع الرَّبُّ ِبْدَعًة َوفَتََحِت األَرُْض فَاَها َوابْتَلََعتُْهْم وَكُلَّ َما لَُهْم، 

فََهبَطـُـوا أَْحيَــاًء إِلـَـى الَْهاِويـَـِة، تَْعلَُمــوَن أَنَّ هــؤُلَِء الَْقــْوَم قـَـِد ازَْدَرْوا ِبالــرَّبِّ «.
وكانت كل أنظار شعب إسرائيل متجهة إلى موسى في رعب وهم يتوقعون 
حــدوث تلــك الكارثــة. فلمــا فــرغ مــن الــكام انشــقت األرض الصلبــة وهبــط أولئــك 
المتمــردون أحيــاء إلــى الهاويــة وكل مــا لهــم » فَبَــاُدوا ِمــْن بَيْــِن الَْجَماَعــِة « وقــد هــرب 

الشــعب إذ حكموا على أنفســهم أنهم قد شــاركوهم في خطيتهم.
وأهلكــت  الســحابة  مــن  نــار  فقــد ســقطت  بعــد  تنتــه  لــم  الــرب  أحــكام  ولكــن 
المئتيــن والخمســين رئيســا الذيــن قدمــوا البخــور. إن هــؤلء الرجــال إذ لــم يكونــوا 
فــي طليعــة المتمرديــن لــم يهلكــوا مــع رؤســاء المتآمريــن، وقــد ســمح لهــم أن يــروا 
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نهايــة المتمرديــن لتكــون لهــم فرصــة للتوبــة، إل أنهــم شــاركوا العصــاة فــي شــعورهم 
فــي مصيرهــم. فشــاركوهم 

اآلتــي  الهــاك  مــن  يهربــوا  لكــي  الشــعب  إلــى  يتوســل  كان  حيــن  موســى  إن 
كان يمكــن أن يمنــع الــرب وقــوع الدينونــة حتــى وقتئــذ لــو أن قــورح وجماعتــه تابــوا 
والتمســوا الغفــران غيــر أن إصرارهــم وعنادهــم ختــم علــى هاكهــم. إن الجماعــة 
كلهــا كانــت شــريكة لهــم فــي ذنبهــم ألن الجميــع حنــوا عليهــم، إن كثيــرا أو قليــا، 
إل أن هللا فــي رحمتــه العظيمــة ميــز بيــن مــن قــادوا الجماعــة إلــى التمــرد وبيــن باقــي 
الشــعب، فأولئــك الذيــن قــد ُغــرِّر بهــم أعطيــت لهــم فرصــة للتوبــة، وقــدم برهــان 
المظهــر  ذلــك  إن  مصيبــا.  كان  موســى  وأن  خطــأ  علــى  كانــوا  أنهــم  علــى  عظيــم 

العظيــم مظهــر قــدرة هللا قضــى علــى كل شــك.
مــن  يخلّصهــم  أن  أراد  العبرانييــن  أمــام  ســار  الــذي  »المــاك«*  يســوع،  إن 
الهــاك. لقــد كان الغفــران ينتظرهــم، فاقتــرب قضــاء هللا منهــم جــدا وطلــب منهــم 
أن يتوبــوا، وتدخلــت الســماء بكيفيــة خاصــة وفعالــة وأوقفتهــم عــن التمــرد، فلــو 
أنهــم اســتجابوا لتدخــل عنايــة هللا ألمكنهــم أن يخلصــوا، ولكــن مــع أنهــم هربــوا مــن 
تلــك األحــكام خوفــا مــن الهــاك إل أنهــم لــم يتخلصــوا مــن عصيانهــم. لقــد عــادوا 

إلــى خيامهــم فــي تلــك الليلــة مرتعبيــن ولكــن غيــر تائبيــن.
قــوم  أنهــم  راســخا  اعتقــادا  اعتقــدوا  أن  إلــى  وجماعتــه  قــورح  تملقهــم  لقــد 
صالحــون جــدا وأن موســى قــد ظلمهــم وأســاء اليهــم. فلــو أنهــم اعترفــوا بــأن قــورح 
وجماعتــه كانــوا مخطئيــن وأن موســى كان علــى حــق فــا بــد لهــم مــن العتــراف 
بــأن الحكــم عليهــم بالمــوت فــي البريــة هــو كام هللا، لكنهــم لــم يريــدوا الخضــوع 
لهــذا الحكــم وحاولــوا إقنــاع أنفســهم بــأن موســى قــد خدعهــم. وقــد داعــب أنفســهم 
بعــض األمــل فــي أنــه ســيقام قريبــا نظــام جديــد فيــه يســمعون كام المديــح بــدل 
التوبيــخ والتعنيــف، وتأخــذ الراحــة مــكان القلــق والنــزاع. إن أولئــك الذيــن هلكــوا 
مهتمــون  وأنهــم  الجماعــة  تلــك  يحبــون  أنهــم  وأعلنــوا  الشــعب  يتملقــون  كانــوا 
بخيرهــا، فاســتنتج الشــعب أن قــورح وجماعتــه هــم ول شــك قــوم صالحــون، وأن 

موســى بوســيلة مــن الوســائل تســبب فــي هاكهــم.

* الكلمة » ماك « هنا من أسامء املسيح كام جاء يف خروج 23: 20-23، حيث ُدعي قائد الشعب » ماكاً « 
وهذا القائد نفسه قد ُدعي يف 1كورنثوس 10: 4 » املسيح «. غري أن هذا ل يعني أن املسيح كان ماكاً، بدليل قوله 

تعاىل، »  اِْحرَتِْز ِمْنُه َواْسَمْع لَِصْوتِِه َولَ تَتََمرَّْد َعلَيِْه، ألَنَُّه لَ يَْصَفُح َعْن ُذنُوِبُكْم، ألَنَّ اْسِمي ِفيِه« )خروج 20: 21(. وهل 
بُوا َشَابًا َواِحًدا ُروِحيًّا،  نُوِب سوى الله؟  كام تقول اآلية يف 1كورنثوس 10: 4، »َوَجِميَعُهْم َشِ ِمن أحد يَْصَفُح َعْن الذُّ

ْخرَة » هي أيضاً اسم من  ْخرَُة كَانَِت الَْمِسيَح.« وهنا نجد أن » الصَّ بُوَن ِمْن َصْخرٍَة ُروِحيٍَّة تَاِبَعِتِهْم، َوالصَّ ألَنَُّهْم كَانُوا يَْشَ
أسامء املسيح املستخدمة يف الكتاب املقدس.
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يــزدرون  إلــى هللا إهانــة أعظــم مــن كونهــم  النــاس  إنــه مــن الصعــب أن يوجــه 
الوســائل التــي يســتخدمها لخاصهــم ويرفضونهــا. ولــم يكتــف اإلســرائيليون بفعــل 
هــذا، بــل اقترحــوا قتــل موســى وهــارون. ومــع ذلــك فإنهــم لــم يتحققــوا مــن لــزوم 
طلــب الغفــران مــن هللا عــن خطيتهــم الشــنيعة. وفــي ليلــة المهلــة تلــك لــم ينصرفــوا 
إلــى التوبــة والعتــراف بــل إلــى اختــراع وســيلة لمقاومــة البراهيــن التــي دلــت علــى 
أنهــم شــر الخطــاة. كانــوا ل يزالــون يضمــرون الكراهيــة لذينــك الرجليــن اللذيــن قــد 
أقامهمــا هللا وتشــددوا لمقاومــة ســلطتهما. وكان الشــيطان قريبــا منهــم مســتعدا 

إلفســاد تفكيرهــم وجرهــم وهــم معصوبــو العيــون إلــى الهــاك.
وهــم  الهالكيــن  صرخــات  ســمعوا  حيــن  مذعوريــن  إســرائيل  كل  هــرب  لقــد 
َر كُلُّ َجَماَعِة بَِني  يهبطون إلى الهاوية، ألنهم قالوا » لََعلَّ األَرَْض تَبْتَلُِعَنا « » فَتََذمَّ
إِْســرَائِيَل ِفــي الَْغــِد َعلَــى ُموَســى َوَهــاُروَن قَائِلِيــَن: أَنْتَُمــا قَــْد قَتَلْتَُمــا َشــْعَب الــرَّبِّ « 

وكانــوا موشــكين علــى أن يعتــدوا علــى ذينــك القائديــن األمينيــن المضحييــن. 
وظهر مجد هللا في الســحابة فوق خيمة الجتماع وُســمع من الســحابة صوت 
يقــول لموســى وهــارون »  افْتـَـِرزَا ِمــْن بَيْــِن هــِذِه الَْجَماَعــِة فَِإنِّــي أُفِْنيِهــْم ِفــي لَْحظـَـٍة «.

إن جــرم الخطيــة لــم يســتقر علــى موســى ولذلــك لــم يكــن خائفــا، ول ســارع إلــى 
ترك الجماعة لكي تهلك، ولكنه تريث في أثناء تلك األزمة المخيفة، مظهرا اهتمام 
الراعــي األميــن بالقطيــع الــذي تحــت رعايتــه، وقــد توســل إلــى هللا أل يهلــك بغضبــه 
ذلــك الشــعب الــذي اختــاره. وبفضــل تلــك التوســات كّفــت يــد هللا عــن النتقــام 

حتــى ل يقضــي الــرب قضــاء كامــا علــى شــعب إســرائيل العصــاة المتمرديــن.
إل أن رســول النقمــة كان قــد خــرج فابتــدأ الوبــأ والمــوت فــي إِثْــرِِه، وحســب 
تعليمــات موســى أخــذ هــارون مجمــرة وأســرع إلــى وســط الجماعــة » ليكفــر عنهــم « 
» َوَوقـَـَف بَيـْـَن الَْمْوتـَـى َواألَْحيَــاِء « وفيمــا كان البخــور يصعــد ارتفعــت معــه صلــوات 
موســى مــن خيمــة الجتمــاع إلــى هللا فامتنــع الوبــأ. ولكــن أربعــة عشــر ألفــا مــن بنــي 

إســرائيل كانــوا قــد ماتــوا برهانــا علــى شــر التذمــر والعصيــان.
غيــر أن برهانــا آخــر قــد أعطــي للدللــة علــى أن الكهنــوت قــد تثبــت فــي عائلــة 
هارون. ووفقا ألمر الرب أعد كل ســبط عصا وكتب عليها اســم الســبط. وقد كتب 
اســم هارون على عصا ســبط لوي. ثم وضعت العصى في خيمة الجتماع » أََماَم 
ــَهاَدِة « فــإذا أزهــرت أي عصــا كان ذلــك دليــا علــى أن الــرب قــد اختــار ذلــك  الشَّ
السبط للكهنوت. وفي الصباح التالي » َوإِذَا َعَصا َهاُروَن لِبَيِْت لَِوي قَْد أَفْرََخْت. 
أَْخرََجــْت فُرُوًخــا َوأَزَْهــرَْت زَْهــرًا َوأَنَْضَجــْت لَــْوزًا « )انظــر ســفر العــدد 17( فأُخرجــت 
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العصــا ليراهــا الشــعب. وبعــد ذلــك وضعــت فــي الخيمــة كعامــة أمــام األجيــال 
الاحقــة، وقــد حســمت هــذه األعجوبــة، بكيفيــة فعالــة، النــزاع حــول الكهنــوت.

لقــد ثبــت اآلن بــكل وضــوح أن موســى وهــارون كانــا يتكلمــان بســلطان إلهــي. 
بــد أن  واضطــر الشــعب إلــى تصديــق الحــق الــذي لــم يكونــوا يحبونــه وهــو أنــه ل 
قَــْد  َوَهلَْكَنــا.  فَِنيَنــا  قائليــن: » إِنََّنــا  البريــة. فصرخــوا  فــي  تســقط جثثهــم ويموتــوا 
قــد أخطــأوا بتمردهــم علــى قادتهــم، وأن قــورح  بأنهــم  َهلَْكَنــا َجِميًعــا « واعترفــوا 

وجماعتــه قــد هلكــوا بموجــب حكــم هللا العــادل. 
وفــي عصيــان قــورح نجــد نتائــج عمــل نفــس الــروح التــي دفعــت الشــيطان إلــى 
التمــرد علــى هللا فــي الســماء، وإن يكــن فــي مجــال أضيــق. إن الكبريــاء والطمــوح 
تقويــض  إلــى  والســعي  حكــم هللا  علــى  التذمــر  إلــى  لوســيفر  ســاقا  اللــذان  همــا 
روح  نفــس  يبــث  أن  هدفــه  جعــل  ســقوطه  ومنــذ  الســماء.  شــمل  الــذي  النظــام 
الحســد والتذمــر، نفــس الطمــوح إلــى التعالــي وحــب الكرامــة )الجــاه( فــي أذهــان 
بنــي اإلنســان. وهكــذا مــأل عقــول قــورح وداثــان وأيــرام وأثــار فــي نفوســهم الشــوق 
الحســد والشــكوك والعصيــان. فالشــيطان  أثــار فيهــم  أنفســهم كمــا  إلــى تعظيــم 
هــو الــذي جعلهــم يرفضــون قيــادة هللا لهــم لكونهــم رفضــوا الرجليــن المعينيــن منــه 
تعالــى. ومــع ذلــك فــإذ كانــوا فــي تذمرهــم علــى موســى وهــارون يجدفــون علــى 
هللا فقــد كانــوا مخدوعيــن حيــث كانــوا يظنــون أنفســهم أبــرارا، ويعتبــرون أولئــك 
الذيــن كانــوا يوبخونهــم بــكل أمانــة وإخــاص علــى خطاياهــم، إنهــم إنمــا يفعلــون 

الشــيطان. ذلــك مدفوعيــن بتحريــض 
ولكــن أل توجــد فــي هــذه األيــام تلــك الشــرور نفســها التــي كانــت ســبب هــاك 
قــورح؟ الكبريــاء والطمــوح متفشــيان فــي كل مــكان. وحينمــا يبقــي اإلنســان علــى 
هاتيــن الخطيتيــن فإنهمــا تفســحان المجــال أمــام الحســد والســعي إلــى التعالــي 
والتفــوق، فتبتعــد النفــس عــن هللا وبــدون أن تشــعر تنضــم إلــى صــف الشــيطان. 
أتبــاع  بأنهــم  يعترفــون  ممــن  كثيــرون  ســيكون  كذلــك  ورفقــاؤه،  قــورح  كان  وكمــا 
بــكل غيــرة وشــوق  النــاس يفكــرون ويرســمون الخطــط ويعملــون  المســيح. هــؤلء 
ألجــل تعظيــم أنفســهم حتــى فــي ســبيل الظفــر بعطــف النــاس ومعاضدتهــم يكونــون 
مســتعدين إلفســاد الحــق وتكذيــب خــدام الــرب وتشــويه ســمعتهم والتشــهير بهــم، 
بــل ويتهمونهــم بأنهــم مدفوعــون فــي أعمالهــم بــذات البواعــث األنانيــة المنحطــة 
مواجهــة كل  فــي  األكاذيــب  ترويــج  علــى  وبإصرارهــم  قلوبهــم.  فــي  تعتمــل  التــي 
البراهيــن واألدلــة التــي تدينهــم، ينتهــي بهــم األمــر إلــى اعتبــار الكــذب حقــا وصدقــا. 
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وفيمــا هــم يحاولــون هــدم ثقــة الشــعب فــي الرجــال الذيــن أقامهــم هللا يعتقــدون 
أنهــم إنمــا يقومــون بعمــل صالــح يخدمــون بــه هللا.

إن العبرانييــن لــم يكونــوا راغبيــن فــي العتــراف بمطاليــب الــرب ونواهيــه، بــل 
كانــوا يتبرمــون بــكل رادع ويرفضــون كل توبيــخ. وقــد كان هــذا ســر تذمرهــم علــى 
موســى. فلــو كانــت لهــم الحريــة ليعملــوا مــا يشــتهون لقــل تذمرهــم علــى قائدهــم. 
إن خــدام هللا، طــوال أجيــال تاريــخ الكنيســة، كانــوا يواجهــون هــذه الــروح نفســها.

إن النهمــاك الخاطــئ فــي شــهوات النفــس هــو الــذي يجعــل النــاس يفتحــون 
الطريــق للشــيطان ليغــزو عقولهــم، فينحــدرون مــن شــر إلــى شــر أعظــم. وإن رفــض 
النــور يظلــم العقــل ويقســي القلــب، ولذلــك ل يــرون ضــراً فــي التوغــل فــي طريــق 
الشــر وبالتالــي فــي رفــض النــور األكمــل حتــى تمســي عــادة عمــل الشــر متأصلــة 
ويديــن  بأمانــة  هللا  بكلمــة  يكــرز  فالــذي  جــدا،  خاطئــة  الخطيــة  يــرون  فــا  فيهــم، 
فــي  راغبيــن  غيــر  ولكونهــم  لبغضتهــم.  هدفــا  يصبــح  مــا  كثيــرا  بكرازتــه  خطاياهــم 
الــرب  خــادم  يقاومــون  لإلصــاح،  منهــا  بــد  ل  التــي  والتضحيــات  اآللم  احتمــال 
ويرفضون توبيخاته إذ يعتبرونها قاسية ول داعي لها. وكقورح يعلنون أن الشعب 
لــم يخطئــوا وأن الموبــخ هــو ســبب كل المتاعــب. وإذ يهونــون األمــر علــى ضمائرهــم 
بهــذه المخادعــات واألكاذيــب، فالحاســدون والســاخطون يشــتركون معــا فــي بــذر 

بــذار المنازعــات فــي الكنيســة ويضعفــون أيــدي مــن يرممــون أســوارها.
إن كل خطــوة خطاهــا أولئــك الذيــن دعاهــم هللا ليقــودوا الشــعب فــي عملــه 
قــد أثــارت الشــكوك، وقــد أســاء الحاســدون والباحثــون عــن األخطــاء فــي تمثيــل 
كل عمــل عملــوه. هكــذا كانــت الحــال فــي أيــام لوثــر ووســلي وغيرهمــا مــن رجــال 

اإلصــاح. وهكــذا هــي الحــال اليــوم.
كل  أن  عــرف  أنــه  لــو  الوعــر  المســلك  هــذا  فــي  ليســلك  يكــن  لــم  قــورح  إن 
اإلرشــادات والتوبيخــات الموجهــة إلــى إســرائيل كانــت أصــا مــن هللا. ولكــن كان 
يمكنــه معرفــة ذلــك، فلقــد قــدم هللا براهيــن عظيمــة ل تقبــل الشــك علــى أنــه كان 
يقــود إســرائيل، غيــر أن قــورح ورفاقــه رفضــوا النــور حتــى صــاروا عميانــا جــدا حتــى 
أن أعظــم اإلعانــات المدهشــة عــن قــدرة هللا لــم تكــن كافيــة إلقناعهــم، وقــد نســبوا 
ذلــك كلــه إلــى وســيلة بشــرية أو شــيطانية. وهــذا هــو نفــس مــا فعلــه الشــعب الذيــن 
أتــوا إلــى موســى وهــارون فــي اليــوم التالــي بعــد هــاك قــورح وجماعتــه قائليــن: 
» أَنْتَُمــا قـَـْد قَتَلْتَُمــا َشــْعَب الــرَّبِّ « فبالرغــم مــن كل البراهيــن القويــة المقدمــة لهــم 
عــن ســخط أو علــى مســلكهم، ففــي هــاك الرجــال الذيــن قــد خدعوهــم تجاســروا 
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على أن ينسبوا أحكام هللا إلى الشيطان، معلنين أنه بفعل قوة الشيطان تسبب 
موســى وهــارون فــي مــوت الرجــال الصالحيــن القديســين. هــذا هــو العمــل الــذي 
وهــي  القــدس،  الــروح  علــى  التجديــف  ارتكبــوا خطيــة  لقــد  علــى هاكهــم.  ختــم 
الخطيــة التــي بســببها يتقســى القلــب ضــد تأثيــر النعمــة اإللهيــة، لقــد قــال المســيح: 
ــا َمــْن قَــاَل َعلَــى الــرُّوِح الُْقــُدِس  » َوَمــْن قَــاَل كَلَِمــًة َعلَــى ابْــِن اإلِنَْســاِن يُْغَفــُر لَــُه، َوأَمَّ
فَلـَـْن يُْغَفــَر لـَـُه « )متــى 12: 32( لقــد نطــق مخلصنــا بهــذا الــكام حيــن نســب اليهــود 
أعمــال الرحمــة التــي عملهــا بقــوة هللا إلــى بعلزبــول. إن هللا يتصــل بالنــاس بواســطة 
روحــه القــدوس. فأولئــك الذيــن يتعمــدون رفــض هــذه الواســطة معتبريــن إياهــا 

شــيطانية يقطعــون الربــط التــي تربــط النفــس بالســماء.
إن هللا يعمــل بواســطة إظهــار روحــه فــي توبيــخ الخاطــئ وتبكيتــه علــى ذنوبــه، 
فــإذا رفــض عمــل هللا نهائيــا فليــس هنــاك مــا يســتطيع هللا أن يفعلــه للنفــس. لقــد 
اســتخدمت رحمــة هللا آخــر وســيلة، أمــا الخاطــئ فقــد فصــل نفســه عــن هللا وليــس 
لــدى الخطيــة مــا تعالــج بــه نفســها. ولــم تبــق بعــد قــوة احتياطيــة يســتطيع بهــا هللا 
أن يبكــت الخاطــئ ويجــدده. ولقــد أمــر هللا قائــا: » اتْرُكُــوُه « )هوشــع 4: 17( 
وحينئــذ » لَ تَبَْقــى بَْعــُد َذِبيَحــٌة َعــِن الَْخطَايَــا، بَــْل قُبُــوُل َديُْنونَــٍة ُمِخيــٌف، َوَغيْــرَُة نَــاٍر 

َعِتيــَدٍة أَْن تَــأْكَُل الُْمَضادِّيــَن « )عبرانييــن 10: 26، 27(.
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ســنة  أربعيــن  لمــدة  منظوريــن  غيــر  الصحــراء  مجاهــل  فــي  إســرائيل  بنــو  تــاه 
تقريبــا. يقــول موســى: » َواألَيَّــاُم الَِّتــي ِســرْنَا ِفيَهــا ِمــْن قـَـاَدَش بَرْنِيــَع َحتَّــى َعبَرْنـَـا َواِدَي 
زَارََد، كَانَــْت ثََمانِــَي َوثثَاَثِيــَن َســَنًة، َحتَّــى فَِنــَي كُلُّ الِْجيــِل، رَِجــاُل الَْحــرِْب ِمــْن َوَســِط 
الَْمَحلَّــِة، كََمــا أَقَْســَم الــرَّبُّ لَُهــْم. َويَــُد الــرَّبِّ أَيًْضــا كَانَــْت َعلَيِْهــْم إِلبَاَدتِِهــْم ِمــْن َوَســِط 

ـى فَُنــوا « )تثنيــة 2: 14، 15(. ـِة َحتّـَ الَْمَحلّـَ
تحــت  واقعــون  أنهــم  باســتمرار  يذكــرون  الشــعب  الســنين كان  هــذه  وطــوال 
طائلــة توبيــخ الــرب وانتهــاره. وفــي العصيــان الــذي حــدث فــي قــادش رفضــوا الــرب 
كمــا قــد رفضهــم الــرب إلــى حيــن. وحيــث أنهــم قــد برهنــوا علــى عدم أمانتهم لعهده 
اشــتياقهم  إن  الختــان.  فريضــة  أي  العهــد،  منــه عامــة  يأخــذوا  أن  لهــم  فمــا كان 
للعــودة إلــى أرض العبوديــة برهــن علــى عــدم اســتحقاقهم للحريــة، ولذلــك ففريضــة 
الفصــح التــي كانــت قــد رســمت تــذكارا لتحريرهــم مــن العبوديــة لــم تعــد تمــارس.

ومــع ذلــك فــإن اســتمرار الخدمــة فــي خيمــة الجتمــاع كان شــاهدا علــى أن 
هللا لــم يتــرك شــعبه نهائيــا. وهــو فــي عنايتــه ســد أعوازهــم. وإذ كان موســى يراجــع 
َعَمــِل  ِفــي كُلِّ  بَــاَركََك  إِلَهــَك قَــْد  الــرَّبَّ  تاريــخ تيهانهــم فــي رحاتهــم قــال: » ألَنَّ 
إِلِهــَك  لِلــرَّبِّ  َســَنًة  أَْربَُعــوَن  اآَلَن  الَْعِظيــِم.  الَْقْفــِر  هــَذا  ِفــي  َمِســيرََك  َعارِفًــا  يَــِدَك، 
َمَعَك، لَْم يَْنُقْص َعْنَك َشــْيٌء « )تثنية 2: 7(. هذا وإن تســبيحة الاويين التي قد 
ســجلها نحميا تصور بكل جاء رعاية الرب إلســرائيل حتى في تلك الســنين ســني 
يَّــِة، َولـَـْم  الرفــض والنفــي. يقــول نحميــا: » أَنـْـَت ِبرَْحَمِتــَك الَْكِثيــرَِة لـَـْم تَتْرُكُْهــْم ِفــي الْبَرِّ
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ــَحاِب نََهــاًرا لِِهَدايَِتِهــْم ِفــي الطَِّريــِق، َولَ َعُمــوُد النَّــاِر لَيْــاً لِيُِضــيَء  يـَـزُْل َعْنُهــْم َعُمــوُد السَّ
الِــَح لِتَْعلِيِمِهــْم، َولَــْم  لَُهــْم ِفــي الطَِّريــِق الَِّتــي يَِســيُروَن ِفيَهــا. َوأَْعطَيْتَُهــْم ُروَحــَك الصَّ
ِفــي  َســَنًة  أَْربَِعيــَن  َوُعلْتَُهــْم  َمــاًء لَِعطَِشــِهْم.  َوأَْعطَيْتَُهــْم  أَفَْواِهِهــْم،  َعــْن  َمنَّــَك  تَْمَنــْع 

ـِة فَلَــْم يَْحتَاُجــوا. لَــْم تَبْــَل ثِيَابُُهــْم، َولَــْم تَتَــَورَّْم أَرُْجلُُهــْم « )نحميــا 9: 21-19(. يّـَ الْبَرِّ
العصــاة  علــى  وقضــاء  دينونــة  يكــون  أن  بــه  يقصــد  لــم  البريــة  فــي  التيهــان  إن 
الجديــد  للجيــل  تدريبــا  يكــون  أن  بــه  المقصــود  كان  بــل  فحســب،  والمتذمريــن 
ـُه كََمــا  إلعدادهــم للدخــول إلــى أرض الموعــد، وقــد أعلــن لهــم موســى قائــا: » انّـَ
يُــَؤدُِّب اإلِنَْســاُن ابَْنــُه قَــْد أَدَّبَــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك. َوتَتََذكَّــُر كُلَّ الطَِّريــِق الَِّتــي ِفيَهــا َســاَر 
بَــَك لِيَْعــرَِف َمــا  ــَك َويَُجرِّ ِبــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك هــِذِه األَْربَِعيــَن َســَنًة ِفــي الَْقْفــِر، لَِكــْي يُِذلَّ
ِفــي قَلِْبــَك: أَتَْحَفــُظ َوَصايـَـاُه أَْم لَ؟ فَأََذلَّــَك َوأََجاَعــَك َوأَطَْعَمــَك الَْمــنَّ الَّــِذي لـَـْم تَُكــْن 
ـُه لَيْــَس ِبالُْخبْــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإلِنَْســاُن، بَــْل  تَْعرِفُــُه َولَ َعرَفَــُه آبَــاُؤَك، لَِكــْي يَُعلَِّمــَك أَنّـَ

ِبــُكلِّ َمــا يَْخــُرُج ِمــْن فَــِم الــرَّبِّ يَْحيَــا اإلِنَْســاُن « )تثنيــة 8: 5، 2، 3(.
» َوَجــَدُه ِفــي أَرِْض قَْفــٍر، َوِفــي َخــاٍَء ُمْســتَْوِحٍش َخــرٍِب. أََحــاَط ِبــِه َولََحظـَـُه َوَصانـَـُه 
كََحَدقَِة َعيِْنِه «، » ِفي كُلِّ ِضيِقِهْم تََضايََق، َوَماَُك َحْضرَتِِه َخلََّصُهْم. ِبَمَحبَِّتِه َورَأْفَِتِه 

ُهَو فَكَُّهْم َورَفََعُهْم َوَحَملَُهْم كُلَّ األَيَّاِم الَْقِديَمِة « )تثنية 32: 10؛ إشعياء 63: 9(.
عــن  تكشــف  البريــة  فــي  حياتهــم  عــن  الوحيــدة  البيانــات  فــإن  ذلــك  ومــع 
تمردهــم علــى هللا، وقــد نجــم عــن الفتنــة التــي تســبب فيهــا قــورح هــاك أربعــة 
عشــر ألفــا مــن إســرائيل، وكانــت هنــاك حــالت منفصلــة برهنــت علــى نفــس روح 

هللا. لســلطان  الحتقــار 
ومــن أمثلــة تلــك الحــالت أنــه كان هنالــك ابــن امــرأة إســرائيلية وأب مصــري 
مــن اللفيــف الــذي صعــد مــع إســرائيل مــن مصــر، هــذا البــن تــرك المــكان المحــدد 
أن  فــي  الحــق  لــه  أن  ادعــي  اإلســرائيليين  محلــة  دخــل  وإذ  المحلــة،  فــي  إلقامتــه 
ينصــب خيمتــه هنــاك. ولكــن الشــريعة اإللهيــة كانــت تنهــاه عــن ذلــك، إذ أن أولد 
المصرييــن كانــوا ل يحســبون مــن بيــن الجماعــة إلــى الجيــل الثالــث، فنشــب نــزاع 
بيــن ذلــك الشــاب وأحــد اإلســرائيليين. فلمــا رفعــت هــذه القضيــة إلــى القاضــي 

ليحكــم فيهــا حكــم حكمــا فــي غيــر صالــح ذلــك الشــاب المذنــب.
وإذ احتــدم غضبــه علــى هــذا الحكــم لعــن القاضــي، وفــي ثــورة غضبــه جــدف 
علــى اســم هللا، فأخــذ فــي الحــال إلــى موســى، وكان هللا قــد أمــر مــن قبــل قائــا: 
يكــن هنالــك  لــم  ولكــن  )خــروج 21: 17(.  قَتْــاً «  يُْقتَــُل  ــُه  أُمَّ أَْو  أَبَــاُه  َشــتََم  » َمــْن 
بهــذه القضيــة، وكانــت الجريمــة هائلــة جــدا بحيــث أحــس الجميــع  نــص خــاص 
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بضــرورة عرضهــا أمــام هللا فــي طلــب إرشــاد خــاص منــه. فوضــع ذلــك الشــاب فــي 
الحبــس حتــى تعلــن إرادة هللا. وقــد حكــم هللا نفســه علــى ذلــك الرجــل، وبموجــب 
إلــى خــارج المحلــة ورجــم حتــى مــات، فأولئــك  المجــدف  تعليماتــه أخــرج ذلــك 
الذيــن رأوا ذلــك الرجــل يرتكــب تلــك الخطيــة وضعــوا أيديهــم علــى رأســه وبهــذه 
الطريقــة شــهدوا بصــدق التهمــة الموجهــة إليــه، وحينئــذ كانــوا هــم أول مــن رجمــوه 

بالحجــارة، وبعــد ذلــك اشــترك الواقفــون فــي تنفيــذ الحكــم.
وقــد تبــع هــذا إعــان شــريعة تختــص ببعــض الذنــوب المماثلــة لهــذا الذنــب، 
َف  وهــى: » كَلِّــْم بَِنــي إِْســرَائِيَل قَائـِـاً: كُلُّ َمــْن َســبَّ إِلَهــُه يَْحِمــُل َخِطيَّتـَـُه، َوَمــْن َجــدَّ
كَالَْوطَِنــيِّ  الَْغِريــُب  َرْجًمــا.  الَْجَماَعــِة  كُلُّ  يَْرُجُمــُه  يُْقتَــُل.  ـُه  فَِإنّـَ الــرَّبِّ  اْســِم  َعلَــى 

ُف َعلَــى الْســِم )اســم الــرب( يُْقتَــُل « )لوييــن 24: 15، 16(.  ِعْنَدَمــا يَُجــدِّ
هنالــك مــن يشــكون فــي محبــة هللا وعدالتــه حيــن يفتقــد بتلــك العقوبــات 
بهــذه األقــوال فــي حــدة غضبهــم؟ إن محبــة هللا  الذيــن نطقــوا  الصارمــة أولئــك 
التــي  النابيــة  األلفــاظ  أن  الجميــع  ليعلــم  الصرامــة.  هــذه  تســتوجبان  وعدالتــه 
عظيمــة.  خطيــة  هــي  والضغينــة  بالحقــد  مدفوعــا  هللا  ضــد  اإلنســان  بهــا  ينطــق 
ليتعلــم  لآخريــن  رادعــا  يكــون  أن  يمكــن  مذنــب  بــأول  يحــل  الــذي  والقصــاص 
النــاس أن يوقــروا اســم هللا. ولكــن لــو تركــت خطيــة هــذا الرجــل فــإن هــذا ســيكون 

كثيــرة. نفــوس  هــاك  النتيجــة  وتكــون  لغيــره  مفســدة 
التجــارب  مــن مصــر كانــوا مبعــث  مــع اإلســرائيليين  الــذي صعــد  اللفيــف  إن 
والمتاعــب باســتمرار. لقــد اعترفــوا بأنهــم هجــروا عبــادة األوثــان وأنهــم يعبــدون اإللــه 
الحقيقــي إل أن تربيتهــم وتهذيبهــم الســابقين قــد شــكا عاداتهــم وأخاقهــم وقــد 
أفســدتهم، كثيــرا أو قليــا، وثنيتهــم وعــدم توقيرهــم هلل. كانــوا فــي غالــب األحيــان 
تأثيرهــم  بثــوا  وقــد  المشــتكين،  أول  وكانــوا  والمنازعــات،  الخصومــات  يثيــرون 

المفســد مــع ممارســاتهم الوثنيــة ضــد هللا.
وعقب عودة الشعب إلى البرية حال حدثت حادثة فيها انتهكت كرامة يوم 
الســبت فــي ظــروف جعلــت تلــك الخطيــة تبــدو شــاذة. إن إعــان الــرب إلســرائيل 
بأنــه ســيحرمهم مــن دخــول أرض الموعــد أثــارت فيهــم روح التمــرد، وان أحــد أفــراد 
الشــعب كان غاضبــا ألنــه قــد حــرم مــن كنعــان، فعــزم علــى أن يعلــن تحديــه لشــريعة 
هللا، فتعــدى الوصيــة الرابعــة إذ خــرج فــي يــوم الســبت واحتطــب حطبــا. إن بنــي 
إســرائيل فــي أثنــاء تغربهــم فــي البريــة كانــوا ممنوعيــن منعــا باتــا مــن إشــعال نــار 
فــي يــوم الســبت، إل أن هــذا النهــي لــم يمتــد إلــى أرض كنعــان حيــث تلــزم قســوة 
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المنــاخ الشــعب بإضــرام النــار، أمــا فــي البريــة فلــم تكــن ثمــة حاجــة إلــى النــار ألجــل 
التدفئــة. إن عمــل ذلــك الرجــل كان انتهــاكا عنيــدا متعمــدا للوصيــة الرابعــة، وهــي 

خطيــة لــم يكــن الدافــع إليهــا عــدم التفكيــر أو الجهــل بــل التصلــف.
وقــد أُمســك الرجــل فــي ذات الفعــل وأُتــي بــه إلــى موســى. كان هللا قــد أعلــن 
مــن قبــل أن التعــدي علــى وصيــة الســبت جــزاؤه المــوت، ولكــن لــم يكــن قــد أعلــن 
الــرب  نــوع العقوبــة، فقــدم موســى هــذه القضيــة أمــام هللا فجــاءه أمــر  بعــد عــن 
ـِة « )عــدد  قائــا: » قَتْــاً يُْقتَــُل الرَُّجــُل. يَرُْجُمــُه ِبِحَجــارٍَة كُلُّ الَْجَماَعــِة َخــارَِج الَْمَحلّـَ
15: 35( إن كا مــن خطيتــي التجديــف وكســر يــوم الــرب بإصــرار كان الجــزاء فيهمــا 

متشــابها، ألن الدوافــع لرتكابهمــا كانــت متشــابهة، وهــي احتقــار ســلطان هللا.
فــي أيامنــا هــذه كثيــرون يرفضــون حفــظ وصيــة الســبت المعطــاة لإلنســان عنــد 
الخلــق علــى اعتبــار أنهــا وصيــة يهوديــة. ويصــرّون علــى القــول بأنــه إذا كان لبــد مــن 
حفظها فابد من إيقاع حكم الموت على من يتعدونها. ولكننا نرى أن التجديف قد 
نــال نفــس الجــزاء الــذي نالــه مــن قــد كســر الســبت. فهــل نســتنتج مــن هــذا أن الوصيــة 
الثالثــة يجــب طرحهــا لكونهــا ل تنطبــق علــى غيــر اليهــود؟ ومــع ذلــك فالحجــة التــي 
نســتنتجها مــن عقوبــة المــوت تنطبــق علــى الوصيــة الثالثــة والخامســة وباقــي الوصايــا 
العشــر تقريبــا ســواء بســواء. ومــع أن هللا ل يعاقــب مــن يتعــدون شــريعته بعقوبــات 
زمنيــة فــإن كلمتــه تعلــن أن أجــرة الخطيــة هــي مــوت، وعندمــا ينفــذ حكــم الدينونــة فــي 

النهايــة ســيري النــاس أن المــوت هــو نصيــب مــن يتعــدون وصايــاه المقدســة.
كل  كان  البريــة  فــي  الشــعب  قضاهــا  التــي  كلهــا  ســنة  األربعيــن  أثنــاء  وفــي 
أســبوع يذكرهــم بالتزامهــم المقــدس بحفــظ الســبت بواســطة أعجوبــة المــن، ومــع 
ذلــك فحتــى هــذا لــم يكــن وازعــا يدفعهــم إلــى الطاعــة. ومــع أنهــم لــم يكونــوا يتجــرأون 
علــى ارتــكاب تعــٍد ســافر كالــذي نــال قصاصــا علنيــا فقــد كانــوا متراخيــن جــدا فــي 
ُســوا ُســبُوتِي «  حفــظ الوصيــة الرابعــة. وقــد أعلــن هللا علــى لســان نبيــه قائــا: » نَجَّ
)حزقيــال 20: 13-24( وُحســب هــذا ضمــن األســباب التــي ألجلهــا ُحــرم الجيــل 
األول مــن أرض الموعــد، ومــع ذلــك فــإن أولدهــم لــم يتعلمــوا الــدرس، فلقــد كان 
إهمالهــم فــي حفــظ الســبت عظيمــا فــي أثنــاء ســني التيهــان األربعيــن فــي البريــة 
بحيــث أن هللا مــع كونــه لــم يحرمهــم دخــول كنعــان، قــد أعلــن أنــه ســيبددهم بيــن 

األمــم الوثنييــن بعــد اســتقرارهم فــي أرض الموعــد.
انتهــت مــدة اغترابهــم فــي  البريــة، فلمــا  إلــى  بنــو إســرائيل  ارتــد  ومــن قــادش 
ــْهِر األَوَِّل. َوأَقـَـاَم  يَّــِة ِصيــَن ِفــي الشَّ البريــة » أَتـَـى بَُنــو إِْســرَائِيَل، الَْجَماَعــُة كُلَُّهــا، إِلـَـى بَرِّ
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ــْعُب ِفــي قَــاَدَش « )عــدد 20: 1( وفــي ذلــك المــكان ماتــت مريــم ودفنــت.  الشَّ
فمــن منظــر الفــرح والتهليــل علــى شــواطئ بحــر ســوف، حيــن خــرج بنــو إســرائيل 
فــي  قبــر يحفــر  إلــى  الــرب،  بانتصــار  ليحتفلــوا  الحمــد ويرقصــون  أغانــي  ينشــدون 
البريــة تنتهــي عنــده حيــاة الغتــراب والمشــقة هــذا كان المصيــر الــذي صــار إليــه 
ماييــن ممــن كانــوا قــد خرجــوا مــن مصــر تحدوهــم آمــال كبــار. لقــد انتزعــت الخطيــة 
كأس البركــة عــن أفواههــم وحطمتهــا، فهــل ســيتعلم الجيــل الجديــد هــذا الــدرس؟

طَلَبُــوُه،  قَتَلَُهــْم  إِْذ  ِبَعَجائِِبــِه...  يُْؤِمُنــوا  َولَــْم  بَْعــُد،  أَْخطَــأُوا  ـِه  كُلِـّ هــَذا  » ِفــي 
َوَرَجُعــوا َوبَكَّــُروا إِلَــى هللِا، َوذَكَــُروا أَنَّ هللَا َصْخرَتُُهــْم، َوهللَا الَْعلِــيَّ َولِيُُّهــْم « ومــع 
ذلــك فإنهــم لــم يرجعــوا إلــى هللا بنيــة خالصــة. فمــع أنهــم حيــن أذلهــم أعداؤهــم 
طلبــوا العــون منــه هــو الــذي يســتطيع وحــده أن يخلــص، فــإن قلوبهــم » لـَـْم تُثَبَّــْت 
ــا ُهــَو فـَـَرُؤوٌف، يَْغِفــُر اإِلثـْـَم َولَ يُْهلِــُك. َوكَِثيــرًا  َمَعــُه، َولـَـْم يَُكونـُـوا أَُمَنــاَء ِفــي َعْهــِدِه. أَمَّ
َمــا رَدَّ َغَضبَــُه، َولَــْم يُْشــِعْل كُلَّ َســَخِطِه. ذَكَــَر أَنَُّهــْم بََشــٌر. ِريــٌح تَْذَهــُب َولَ تَُعــوُد « 

)مزمــور 78: 35-32، 39-37(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 20: 13-1(.

الــذي  الحــي  المــاء  أول،  منهــا،  جــرى  فــي حوريــب  الصخــرة  ُضربــت  عندمــا 
أروى إســرائيل وأنعشــهم فــي البريــة، وطــوال ســني تيهانهــم، كانــوا، كلمــا دعــت 
الحاجــة، يــزودون بالمــاء بأعجوبــة مــن أعاجيــب رحمتــه، ومــع ذلــك فــإن المــاء لــم 
يظــل جاريــا مــن حوريبــب. وأينمــا احتاجــوا إلــى المــاء فــي رحاتهــم كان يتدفــق مــن 

شــق الصخــرة إلــى جــوار محلتهــم.
إن المســيح هــو الــذي بقــوة كلمتــه جعــل المــاء المنعــش يجــري ألجــل إســرائيل 
ْخــرَُة كَانَــِت الَْمِســيَح «  » ألَنَُّهــْم كَانُــوا يَْشــَربُوَن ِمــْن َصْخــرٍَة ُروِحيَّــٍة تَاِبَعِتِهــْم، َوالصَّ
نبــع كل البــركات الزمنيــة والروحيــة لهــم. إن  )1 كورنثــوس 10: 4( لقــد كان هــو 
ِفــي  يَْعطَُشــوا  » َولَــْم  رحاتهــم،  كل  فــي  معهــم  كان  الحقيقيــة  الصخــرة  المســيح 
ْخــَر فََفاَضــِت  ْخــِر َمــاًء، َوَشــقَّ الصَّ الِْقَفــاِر الَِّتــي َســيَّرَُهْم ِفيَهــا. أَْجــَرى لَُهــْم ِمــَن الصَّ
الِْميَــاُه « )إشــعياء 48: 21( » ... َجــرَْت ِفــي الْيَاِبَســِة نَْهــرًا « )مزمــور 105: 41(.

كانــت الصخــرة المضروبــة رمــزا إلــى المســيح، ومــن هــذا الرمــز نتعلــم حقائــق 
روحيــة ثمينــة، فكمــا فاضــت الميــاه مــن الصخــرة المضروبــة، كذلــك مــن المســيح 
الــذي هو» َمْجــُروٌح ألَْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا « )إشــعياء 53: 4، 5( 
يفيــض نبــع الخــاص لجنســنا الهالــك. وكمــا ضربــت الصخــرة مــرة واحــدة، هكــذا 
َم َمــرًَّة لَِكــْي يَْحِمــَل َخطَايَــا كَِثيِريــَن « ) عبرانييــن 9: 28(. ومــا  المســيح أيضــا » قُــدِّ
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بــركات  الذيــن يطلبــون  إنمــا علــى أولئــك  ثانيــة.  مــرة  ليقــدم ذبيحــة  كان مخلصنــا 
نعمتــه أن يســألوا باســم المســيح، ســاكبين أشــواق قلوبهــم فــي صــاة تائبــة باكيــة. 
مثــل هــذه الصــاة تضــع أمــام رب الجنــود جــروح يســوع، وحينئــٍذ يفيــض مــن جديــد 

الــدم المانــح الحيــاة الــذي كان يرمــز إليــه فيضــان المــاء الحــي إلرواء إســرائيل.
كان بنــو إســرائيل بعــد اســتقرارهم فــي كنعــان يحتفلــون بمظاهــرات فــرح عظيــم 
بذكــرى جريــان المــاء مــن الصخــرة فــي البريــة، وفــي أيــام المســيح صــار إحيــاء تلــك 
الحادثــة احتفــال مؤثــرا. كان ذلــك الحتفــال يقــام فــي أيــام عيــد المظــال حيــن يكــون 
الشــعب مــن أنحــاء البــاد كافــة مجتمعيــن معــا فــي أورشــليم، وفــي كل يــوم مــن 
ســبعة أيــام العيــد كان الكهنــة يخرجــون بآلتهــم الموســيقية ومعهــم فرقــة التســبيح 
مــن  يتبعهــم  مــن عيــن ســلوام، وكان  إنــاء ذهبــي  فــي  مــاء  ليســتقوا  الاوييــن  مــن 
جماهيــر العابديــن أكبــر عــدد يمكنــه أن يقتــرب مــن ذلــك النبــع ليشــرب فــي الوقــت 
ِميَاًهــا  الفــرح قائليــن: » تَْســتَُقوَن  الــذي كان يترنــم المرنمــون فيــه بصــوت  نفســه 
الَْخــاَِص « )إشــعياء 12: 3(. ثــم يحمــل المــاء بعــد مــا ينتشــله  ِمــْن يََناِبيــعِ  ِبَفــَرٍح 
الكهنــة، إلــى الهيــكل بيــن أصــوات األبــواق وترنيمــات الفــرح قائلــة: » تَِقــُف أَرُْجلَُنــا 
ِفــي أَبَْواِبــِك يَــا أُورَُشــلِيُم « وكانــوا يصبــون المــاء علــى مذبــح المحرقــة حيــن كانــت 
ترانيــم  فــي  الشــعب تشــترك  الغنــاء والتســبيح، وكانــت جماهيــر  ترتفــع أصــوات 

النتصــار بــآلت الغنــاء وأصــوات األبــواق الرخيمــة.  
إلــى  الشــعب  أفــكار  لتوجيــه  الرمزيــة  الخدمــة  الُمَخلِـّـص هــذه  اســتخدم  وقــد 
ِمــَن  الَْعِظيــِم  األَِخيــِر  الْيَــْوِم  » َوِفــي  إياهــا،  يمنحهــم  لكــي  هــو  جــاء  التــي  البــركات 
َعِطــَش  قائــا: » إِْن  الهيــكل  أروقــة  فــي كل  يــدوي  الِْعيــِد « ســمع صــوت يســوع 
أََحــٌد فَلْيُْقِبــْل إِلَــيَّ َويَْشــرَْب. َمــْن آَمــَن ِبــي، كََمــا قَــاَل الِْكتَــاُب، تَْجــِري ِمــْن بَطِْنــِه أَنَْهــاُر 
َمــاٍء َحــيٍّ « ويوحنــا يقــول : » قـَـاَل هــَذا َعــِن الــرُّوِح الَّــِذي كَاَن الُْمْؤِمُنــوَن ِبــِه ُمزِْمِعيــَن 
أرض  فــي  يفيــض  الــذي  المنعــش  المــاء  إن   .)39-37  :7 يوحنــا   ( يَْقبَلُــوُه «  أَْن 
يابســة قفــراء ويجعــل البريــة تزهــر، ويجــري معطيــا حيــاة للهالكيــن هــو رمــز للنعمــة 
اإللهيــة التــي يســتطيع المســيح وحــده أن يعطيهــا، وهــي كالمــاء الحــي تطهــر النفــس 
وتنعشــها وتنشــطها. إن مــن يســكن المســيح فــي قلبــه يكــون فــي أعماقــه نبــع نعمــة 
وقــوة ل ينضــب. إن يســوع يبهــج الحيــاة وينيــر الطريــق أمــام كل مــن يطلبونــه بــكل 
قلوبهــم. وإذ تقبــل محبتــه فــي القلــب تثمــر أعمــال صالحــة للحيــاة األبديــة. وهــذه 
المحبــة ل تبــارك النفــس التــي تحــل فيهــا وحدهــا، بــل الينبــوع الحــي ســيفيض فــي 

كام وأعمــال البــر إلنعــاش الظامئيــن حولــه.
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اســتعمل المســيح هــذا الرمــز نفســه فــي حديثــه مــع المــرأة الســامرية عنــد بئــر 
يعقــوب فقــال لهــا: » َمــْن يَْشــرَُب ِمــَن الَْمــاِء الَّــِذي أُْعِطيــِه أَنـَـا فَلـَـْن يَْعطـَـَش إِلـَـى األَبـَـِد، 
بـَـِل الَْمــاُء الَّــِذي أُْعِطيــِه يَِصيــُر ِفيــِه يَْنبـُـوَع َمــاٍء يَْنبَــُع إِلـَـى َحيَــاٍة أَبَِديَّــٍة « )يوحنــا 4: 14( 

إن المســيح يجمــع بيــن الرمزيــن، فهــو الصخــرة وهــو المــاء الحــي.
إن نفــس هذيــن الرمزيــن الجميليــن بمــا لهمــا مــن مدلــول رمــزي يذكــران كثيــرا 
فــي الكتــاب كلــه. فقبــل مجــيء المســيح فــي الجســد بعــدة قــرون أشــار إليــه موســى 
علــى أنــه صخــرة خــاص إســرائيل )تثنيــة 32: 15( وقــد تغنــى صاحــب المزاميــر فيــه 
تِــي «، » َصْخــرٍَة أَرْفَــَع ِمنِّــي «، » َصْخــرََة  قائــا: » َولِيِّــي « » فَــاِديَّ «، » َصْخــرَُة قُوَّ
َملَْجــأٍ «، » َصْخــرَُة قَلِْبــي «، » َصْخــرََة َملَْجــِإي «. ثــم أن داود فــي مزاميــره يصــور 
يقــود  حيــث  الخضــر  المراعــي  بيــن  الرَّاَحــِة «  » ِميَــاِه  بــاردة  بميــاه  الفــادي  نعمــة 
الراعــي الســماوي قطيعــه. ثــم يقــول أيضــا: » َوِمــْن نَْهــِر نَِعِمــَك تَْســِقيِهْم. ألَنَّ ِعْنــَدَك 
يَْنبـُـوَع الَْحيـَـاِة « )مزمــور 19: 14؛ 62: 7؛ 61: 2؛ 71: 3؛ 73: 26؛ 94: 22؛ 23: 
2؛ 36: 8، 9(. والحكيــم يعلــن قائــا: » نَبْــُع الِْحْكَمــِة نَْهــٌر ُمْنَدِفــٌق « )أمثــال 18: 4( 
وإرميــا يصــف المســيح أنــه » يَْنبُــوَع الِْميَــاِه الَْحيَّــِة « وزكريــا يقــول عنــه إنــه » يَُكــوُن 

يَْنبُــوٌع َمْفتُوًحــا... لِلَْخِطيَّــِة َولِلَْنَجاَســِة « )إرميــا 2: 13؛ زكريــا 13: 1(.
ِفــي  َعِظيَمــٍة  َصْخــرٍَة  » كَِظــلِّ  ُهــوِر «،  الدُّ » َصْخــَر  بأنــه  فيصفــه  إشــعياء  أمــا 
مقدمــا  الثميــن  الوعــد  يســجل  وهــو   .)2  :32 4؛   :26 )إشــعياء  ُمْعِييَــٍة «  أَرٍْض 
يقــول:  إذ  إســرائيل  ألجــل  فــاض  الــذي  الحــي  للينبــوع  واضحــة  صــورة  لألذهــان 
» اَلْبَائُِســوَن َوالَْمَســاكِيُن طَالِبُــوَن َمــاًء َوَل يُوَجــُد. لَِســانُُهْم ِمــَن الَْعطَــِش قَــْد يَِبــَس. 
َعلَــى  َمــاًء  » أَْســُكُب  أَتُْركُُهــْم «،  لَ  إِْســرَائِيَل  إِلــَه  أَنَــا  لَُهــْم.  أَْســتَِجيُب  الــرَّبُّ  أَنَــا 
ــاٌه، َوأَنَْهــاٌر  يَّــِة ِميَ الَْعطَْشــاِن، َوُســيُولً َعلَــى الْيَاِبَســِة «، » ألَنَّــُه قَــِد انَْفَجــرَْت ِفــي الْبَرِّ
الِْميَــاِه «  إِلَــى  ــوا  َهلُمُّ َجِميًعــا  الِْعطَــاُش  قائــا: » أَيَُّهــا  يدعــو  الَْقْفــِر «. وهــو  ِفــي 
)إشــعياء 41: 17؛ 44: 3؛ 35: 6؛ 55: 1(. وفــي ختــام الســفر المقــدس يتــردد 
ـوٍر « يخــرج مــن عــرش هللا  صــدى هــذه الدعــوة. إن نهــر مــاء الحيــاة » لَِمًعــا كَبَلُـّ
يُــرِْد  » َمــْن  قائلــة.  األجيــال  عبــر  صوتهــا  يــرن  الرحمــة  دعــوة  وهــوذا  والخــروف، 

انًــا « ) رؤيــا 22: 17(. َمــاَء َحيَــاٍة َمجَّ فَلْيَأُْخــْذ 
قبيــل وصــول العبرانييــن إلــى قــادش انقطعــت ميــاه النبــع الحــي التــي كانــت 
لقــد قصــد  إلــى جــوار المحلــة مــدى الســنين الطويلــة الماضيــة.  تفيــض متدفقــة 
الــرب أن يمتحــن الشــعب مــرة أخــرى، أراد أن يعــرف هــل كانــوا ســيثقون بعنايتــه أم 

أنهــم ســيتمثلون بعــدم إيمــان آبائهــم. 
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هــا هــم اآلن يــرون أمامهــم جبــال كنعــان، وأن مســير أيــام قليلــة يوصلهــم إلــى 
حــدود أرض الموعــد. وكانــوا علــى مســافة قصيــرة مــن أدوم التــي كان يملكهــا بنــو 
عيســو والتــي كانــت تخترقهــا الطريــق المرســومة إلــى كنعــان. وقــد أمــر الــرب موســى 
ــْعَب قَائِــاً: أَنْتُــْم َمــارُّوَن ِبتُْخــِم إِْخَوتُِكــْم  ــَماِل. َوأَْوِص الشَّ قائــا: » تََحوَّلُــوا نَْحــَو الشِّ
ِة  ــاكِِنيَن ِفي ِســِعيَر، فَيََخافُوَن ِمْنُكْم... طََعاًما تَْشــتَُروَن ِمْنُهْم ِبالِْفضَّ بَِني ِعيُســو السَّ
ــِة لِتَْشــَربُوا « )تثنيــة 2: 3-6(. كان يجــب  لِتَأْكُلـُـوا، َوَمــاًء أَيًْضــا تَبْتَاُعــوَن ِمْنُهــْم ِبالِْفضَّ
أن تكــون هــذه التعليمــات كافيــة لتوضيــح ســبب انقطــاع المــاء عنهــم. فقــد كانــوا 
مزمعين أن يمروا في أرض خصبة وافرة المياه إذ يســيرون في طريق مســتقيم إلى 
أرض كنعــان. وكان هللا قــد وعــد بأنهــم ســيمرون فــي أرض أدوم دون أي انزعــاج، 
وســتكون لهــم فــرص لشــراء طعــام ومــاء يكفــي لــكل الجماعــة. ثــم أن انقطــاع المــاء 
الــذي تدفــق بطريقــة عجائبيــة كان ينبغــي أن يكــون ســببا للفــرح، وعامــة علــى أن 
مــدة تيهانهــم فــي البريــة قــد انتهــت. فلــول أن عــدم إيمانهــم قــد أعماهــم لكانــوا قــد 
فهمــوا هــذا، ولكــن مــا كان ينبغــي أن يكــون برهانــا علــى إنجــاز هللا لوعــده صــار 
مجــال للشــك والتذمــر، وقــد بــدا كأن الشــعب قــد فقــدوا كل رجــاء فــي أن هللا 

ســيورثهم كنعــان فجعلــوا يصرخــون متمنيــن بــركات البريــة.
وقبــل الســماح لهــم بدخــول كنعــان كان لبــد مــن أن يبرهنــوا علــى إيمانهــم بوعــد 
هللا. لقــد انقطــع عنهــم المــاء قبــل وصولهــم إلــى أدوم. وكان هــذا فرصــة لهــم حتــى 
يســلكوا باإليمــان ل بالعيــان وقتــا قصيــرا. ولكــن أول تجربــة أهاجــت فيهــم تلــك 
الــروح الثائــرة روح الجحــود والتذمــر التــي أظهرهــا آباؤهــم مــن قبــل. ومــا أن ارتفعــت 
فــي جوانــب المحلــة الصرخــات فــي طلــب المــاء حتــى نســوا يــد هللا التــي عالتهــم 
وســدت أعوازهــم لســنين طويلــة، وبــدل مــن أن يتجهــوا إلــى هللا فــي طلــب المعونــة 
تذمــروا عليــه وصرخــوا فــي يــأس قائليــن: » لَيْتََنــا فَِنيَنــا فََنــاَء إِْخَوتَِنــا أََمــاَم الــرَّبِّ « 
)عــدد 20: 1-13( أي أنهــم تمنــوا لــو كانــوا ضمــن مــن قــد هلكــوا فــي عصيــان قــورح.

وقد صرخوا ضد موسى وهارون قائلين: » لَِماذَا أَتَيْتَُما ِبَجَماَعِة الرَّبِّ إِلَى هِذِه 
ــا ِبَنــا إِلَــى  يَّــِة لَِكــْي نَُمــوَت ِفيَهــا نَْحــُن َوَمَواِشــيَنا؟ َولَِمــاذَا أَْصَعْدتَُمانَــا ِمــْن ِمْصــَر لِتَأْتِيَ الْبَرِّ
ــرِْب! «. ــاٍن، َولَ ِفيــِه َمــاٌء لِلشُّ هــَذا الَْمــَكاِن الــرَِّديِء؟ لَيْــَس ُهــَو َمــَكاَن َزْرعٍ َوتِيــٍن وَكـَـرٍْم َورُمَّ

وجهيهمــا.  علــى  وســقطا  الجتمــاع  خيمــة  بــاب  إلــى  القائــدان  ذانــك  ذهــب 
ومــرة أخــرى » تـَـرَاَءى لَُهَمــا َمْجــُد الــرَّبِّ « ثــم أمــر الــرب موســى قائــا: » ُخــِذ الَْعَصــا 
تُْعِطــَي  أَْن  أَْعيُِنِهــْم  أََمــاَم  ْخــرََة  الصَّ وَكَلَِّمــا  أَُخــوَك،  َوَهــاُروُن  أَنْــَت  الَْجَماَعــَة  َواْجَمــعِ 

ْخــرَِة «. َماَءَهــا، فَتُْخــِرُج لَُهــْم َمــاًء ِمــَن الصَّ
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ســار األخــوان أمــام الجماعــة وكانــت عصــا هللا بيــد موســى. لقــد صــارا اآلن 
شــيخين طاعنيــن فــي الســن. وصبــرا طويــا فيمــا مضــى محتمليــن عصيــان بنــي 
إســرائيل وعنادهــم. أمــا اآلن فحتــى صبــر موســى لــم يعــد يحتمــل، فصــرخ قائــا: 
ْخــرَِة نُْخــِرُج لَُكــْم َمــاًء؟ « وبــدل مــن أن يكلــم  » اْســَمُعوا أَيَُّهــا الَْمــرََدُة، أَِمــْن هــِذِه الصَّ

الصخــرة كمــا قــد أمــره هللا ضربهــا بالعصــا مرتيــن.
تدفــق المــاء غزيــرا إلرواء الجماعــة. ولكــن خطيــة عظيمــة ارتكبــت. لقــد تكلــم 
عــن  تعبيــرا  كلماتــه  وكانــت  والغضــب،  الســخط  شــعور  بدافــع  مدفوعــا  موســى 
النفعــال البشــري ل تعبيــرا عــن الغضــب المقــدس لســبب أن هللا قــد أهيــن. قــال 
لهــم: » اْســَمُعوا أَيَُّهــا الَْمــرََدُة « كان هــذا اتهامــا حقيقيــا، ومــع ذلــك ينبغــي أل ينطــق 
بــه اإلنســان، حتــى فــي حالــة الغضــب، بانفعــال أو ضجــر. لمــا أمــر هللا موســى أن 
يواجــه إســرائيل علــى أنهــم عصــاة ومتمــردون كان الــكام مؤلمــا لنفــس موســى وكان 
يصعــب علــى الشــعب احتمالــه، ومــع ذلــك فقــد ســنده هللا وهــو يقــدم رســالته 
لهــم. ولكــن لمــا أخــذ علــى نفســه أمــر اتهامهــم أحــزن روح هللا وأضــر بالشــعب. 
لقــد اتضــح بأنــه كان يعــوزه الصبــر وضبــط النفــس. وهكــذا كانــت للشــعب فرصــة 
ليتســاءلوا عمــا إذا كان عــذرا لهــم فــي خطيتهــم، فأغضــب موســى هللا كمــا فعلــوا 
هــم أيضــا. فقالــوا أن تصرفــه مــن البــداءة كان عرضــة لانتقــاد واللــوم. وهــا هــم اآلن 
قــد وجــدوا العــذر الــذي طالمــا طلبــوه لرفــض كل التوبيخــات التــي قــد أرســلها الــرب 

إليهــم عــن طريــق خادمــه.
ْخــرَِة نُْخــِرُج  لقــد أظهــر موســى عــدم ثقتــه بــاهلل إذ ســألهم قائــا: » أَِمــْن هــِذِه الصَّ
لَُكــْم َمــاًء؟ « كأن الــرب ل يريــد أن يتمــم مــا وعــد بــه. فقــال الــرب لذينــك األخويــن: 
َســانِي أََمــاَم أَْعيُــِن بَِنــي إِْســرَائِيَل « وحينمــا لــم يكــن مــاء  ـى تَُقدِّ » لَــْم تُْؤِمَنــا ِبــي َحتّـَ
الشــعب وتمردهــم.  تذمــر  لوعــده بســبب  إتمــام هللا  فــي  إيمانهمــا  تزعــزع  قبــا، 
بــأن يموتــوا فــي القفــر لعــدم إيمانهــم، ومــع ذلــك فهــا  فحكــم علــى الجيــل األول 
الحصــول  فــي  أيضــا  هــؤلء  ســيخفق  فهــل  أولدهــم.  فــي  تتفشــى  الــروح  نفــس 
علــى الوعــد؟ إن موســى وهــارون إذ كانــا متعبيــن وخائريــن لــم يبــذل أي مجهــود 
يتزعــزع  ثابتــا ل  بــاهلل  إيمانــا  أنهمــا أظهــرا  الجارفــة. فلــو  الشــعب  ثــورة  تيــار  لصــد 
لكانــا قــد أوضحــا المســألة أمــام الشــعب فــي نــور يقدرهــم علــى احتمــال التجربــة. 
ســريعة  بكيفيــة  كقضــاة  هللا  مــن  لهمــا  الممنــوح  الســلطان  اســتخدما  أنهمــا  ولــو 
وحاســمة ألمكنهمــا إســكات تلــك التذمــرات. كان يجــب عليهمــا أن يبــذل كل جهــد 
يســتطيعانه إلصــاح الحــال قبلمــا يطلبــان مــن هللا أن يعمــل ألجلهمــا العمــل. ولــو 
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أن التذمــر فــي قــادش قمــع بســرعة حازمــة، لمتنــع حــدوث سلســلة مــن الشــرور.
إن موسى بعمله الطائش أبطل قوة الدرس الذي قصد هللا أن يعلمه للجميع. 
إن الصخــرة التــي كانــت ترمــز إلــى المســيح قــد ضربــت مــرة واحــدة كمــا كان علــى 
المســيح أن يقــدم مــرة واحــدة. وفــي المــرة الثانيــة كانــت الحاجــة فقــط إلــى أن يكلــم 
موســى الصخــرة، كمــا يجــب فقــط أن نطلــب البــركات باســم المســيح. وإذ ضربــت 

الصخــرة مــرة ثانيــة تحطــم مغــزى هــذا الرمــز الجميــل الــذي يشــير إلــى المســيح.
وأكثــر مــن هــذا فــإن موســى وهــارون قــد ادعيــا لنفســيهما قــوة هــي مــن حــق هللا 
وحــده. إن الضــرورة لتداخــل هللا جعلــت تلــك الفرصــة فــي غايــة الخطــورة، وكان 
ينبغي لقائدي إســرائيل ذينك أن يحســنا اســتخدامها بالتأثير على الشــعب ليوقروا 
هللا، وليقــووا إيمانهــم بقدرتــه وصاحــه. وحيــن صرخــا فــي غضــب قائليــن: » أَِمــْن 
ْخــرَِة نُْخــرُِج لَُكــْم َمــاًء؟ « وضعــا نفســهما فــي مــكان هللا، كأنمــا القــوة كامنــه  هــِذِه الصَّ
فيهما، مع أنهما رجان لهما ما لســائر البشــر من ضعفات وآلم. فإذ ضجر موســى 
مــن تذمــرات الشــعب وعصيانهــم المتواصــل غــاب عــن نظــرة معينــه القديــر. فــإذ لــم 
تســنده قــوة هللا تــرك ليشــوه تاريخــه بإظهــار الضعــف البشــري. فذلــك الرجــل الــذي 
كان يمكــن أن يظــل طاهــرا وثابتــا ومنكــرا لنفســه إلــى نهايــة خدمتــه انهــزم أخيــرا. لقــد 

أهيــن هللا أمــام جماعــة إســرائيل وكان ينبغــي أن يتمجــد ويتعظــم.
لــم ينطــق فــي ذلــك الوقــت بأحكامــه علــى أولئــك الذيــن بمســلكهم  إن هللا 
الشــرير أثــاروا غضــب موســى وهــارون. ولكــن كل اللــوم وقــع علــى ذينــك القائديــن. 
فذانــك الرجــان اللــذان وقفــا كممثليــن عــن هللا أمــام الشــعب لــم يكرمــاه، وقــد 
أحــس موســى وهــارون بالكــدر إذ غابــت عــن بالهمــا حقيقــة كــون تذمــر الشــعب 
إلــى نفســيهما، مستشــهدين  بــل ضــد هللا نفســه. إن نظرهمــا  يكــن ضدهمــا  لــم 
فــي وضــع  ويفشــان  يشــعرا،  أن  الخطيــة دون  فــي  يســقطان  بعطفهمــا جعلهمــا 

خطيــة الشــعب العظيمــة أمــام عيونهــم.
كان حكم هللا الذي نطق به عليهما في الحال مريرا ومذل لهما جدا. » فََقاَل 
َســانِي أََمــاَم أَْعيُــِن  ـى تَُقدِّ الــرَّبُّ لُِموَســى َوَهــاُروَن: ِمــْن أَْجــِل أَنَُّكَمــا لَــْم تُْؤِمَنــا ِبــي َحتّـَ
بَِنــي إِْســرَائِيَل، لِذلـِـَك لَ تُْدِخــاَِن هــِذِه الَْجَماَعــَة إِلـَـى األَرِْض الَِّتــي أَْعطَيْتُُهــْم إِيَّاَهــا « 
بنــي إســرائيل العصــاة. ولــو  مــع  فقبــل عبــور األردن كان لبــد لهمــا مــن أن يموتــا 
كان موســى وهــارون يقــدران نفســهما بأعظــم ممــا همــا فــي الحقيقــة أو يضمــران 
الســخط أو الغضــب وهمــا يســمعان هــذا اإلنــذار والتوبيــخ اإللهــي لــكان ذنبهمــا 
أعظــم ممــا يحتمــل. ولكنهمــا كانــا بريئيــن مــن خطيــة اإلصــرار والعنــاد. لقــد انهزمــا 
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أمــام تلــك التجربــة المباغتــة وســرعان مــا أحســا النســحاق فتذلــا أمــام هللا، فقبــل 
الــرب توبتهمــا، ومــع ذلــك فبســبب الضــرر الــذي ألحقتــه خطيتهمــا بالشــعب لــم 

يمكــن هللا أن يلغــي حكمــه أو يرفــع عنهمــا القصــاص.
ولــم يُخــف موســى الحكــم الــذي ُحكــم بــه عليــه ولكنــه أخبــر بــه الشــعب قائــا إنــه 
لكونــه أخفــق فــي أن ينســب المجــد هلل فلــن يكــون قــادرا أن يدخلهــم أرض الموعــد. 
وقــد أمرهــم أن ياحظــوا القصــاص الصــارم الــذي افتقــده الــرب بــه، ويتأملــوا فــي 
كــم ســيعتبر الــرب تذمراتهــم عظيمــة فــي اتهامهــم إنســانا عاديــا بإنــزال أحــكام الــرب 
عليهــم، تلــك األحــكام التــي جلبوهــا علــى أنفســهم بخطاياهــم. وقــد أخبرهــم كيــف 
أنه قد توســل إلى هللا لكي يُنقض ذلك الحكم، ولكن الرب رفض إجابة توســاته. 

فقــال: » لِكــنَّ الــرَّبَّ َغِضــَب َعلـَـيَّ ِبَســبَِبُكْم َولـَـْم يَْســَمْع لـِـي « ) تثنيــة 3: 26(.
إن بنــي إســرائيل كلمــا كانــت تعترضهــم أيــة صعوبــة أو تجربــة فســرعان مــا كانــوا 
يتهمونــه بأنــه قــد أخرجهــم مــن أرض مصــر، كأن هللا لــم تكــن لــه يــد فــي ذلــك. وفــي 
كل رحاتهم إذ كانوا يشتكون من الصعوبات التي واجهتهم في الطريق ويتذمرون 
علــى ذينــك القائديــن كان موســى يقــول لهــم: » إن تذمركــم هــو علــى الــرب، فلســت 
أنــا الــذي أنقذتكــم بــل الــرب « ولكــن كلماتــه التــي نطــق بهــا فــي تســرع وهــو أمــام 
ْخــرَِة نُْخــرُِج لَُكــْم َمــاًء؟ « كانــت اعترافــا فعليــا  الصخــرة حيــن قــال: » أَِمــْن هــِذِه الصَّ
بصــدق تهمــة الشــعب الموجهــة إليــه، وجعلــت الشــعب يصــرون علــى عــدم إيمانهــم 
ويبــررون تذمراتهــم. وقــد أراد الــرب أن يزيــل هــذا األثــر الخاطــئ إلــى األبــد مــن أذهــان 
الشــعب بحرمانــه لموســى مــن دخــول أرض الموعــد وهــذا برهــان ل يدحــض علــى 
أن قائدهــم لــم يكــن هــو موســى، بــل المــاك القديــر الــذي قــال الــرب عنــه: » َهــا أَنـَـا 
ُمرِْســٌل َمــاَكًا أََمــاَم َوْجِهــَك لِيَْحَفظَــَك ِفــي الطَِّريــِق، َولِيَِجــيَء ِبــَك إِلَــى الَْمــَكاِن الَّــِذي 

أَْعَدْدتُــُه. اِْحتَــِرْز ِمْنــُه َواْســَمْع لَِصْوتِــِه ... ألَنَّ اْســِمي ِفيــِه « )خــروج 23: 20، 21(.
قــال موســى: » َغِضــَب َعلـَـيَّ )الــرب( ِبَســبَِبُكْم «. كان عيــون كل بنــي إســرائيل 
نحــو موســى. وقــد ألقــت خطيتــه ظــا علــى هللا الــذي قــد اختــاره قائــدا لشــعبه. 
هــذا  عــن  أغــض  قــد  فلــو كان هللا  العصيــان،  بذلــك  الجماعــة  وقــد علمــت كل 
تحــت  اإليمــان والضجــر  عــدم  أن  الشــعب العتقــاد  فــي عقــول  لرســخ  العصيــان 
ضغــط اإلســخاط العظيــم يمكــن التغاضــي عنهمــا فــي حيــاة مــن هــم فــي مراكــز 
تتطلــب مســؤولية، ولكــن عندمــا أعلــن أن موســى وهــارون لــن يدخــا أرض كنعــان 
بســبب تلــك الخطيــة الواحــدة عــرف الشــعب أنــه ليســت عنــد هللا محابــاة، وأنــه 

يعاقــب المذنبيــن عقابــا أكيــدا.
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إن تاريــخ بنــي إســرائيل كان لبــد مــن أن يكتــب فــي ســفر ألجــل تعليــم األجيــال 
القادمــة وإنذارهــا. والنــاس فــي كل العصــور اآلتيــة ينبغــي لهــم أن يــروا إلــه الســماء 
كالســيد الــذي ل يحابــي، والــذي ل يبــرر الخطيــة فــي أي حــال. ولكــن قليلــون هــم 
بقولهــم إن  أنفســهم  النــاس يخدعــون  إن  العظيــم.  الخطيــة  يتحققــون شــر  الذيــن 
هللا صالــح جــدا بحيــث ل يعاقــب الخطيــة. ولكــن فــي نــور تاريــخ الكتــاب المقــدس 
يتضــح لنــا أن صــاح هللا ومحبتــه يلزمانــه بــأن يعامــل الخطيــة علــى أنهــا شــر قتــال 

لســامة الكــون وســعادته.
حتــى اســتقامة موســى وأمانتــه لــم تســتطيعا منــع عقابــه علــى زلتــه. لقــد غفــر 
هللا للشــعب خطايــا أعظــم مــن خطيــة موســى، ولكنــه ل يمكنــه أن يعامــل خطيــة 
القــادة كمــا يعامــل خطايــا عامــة الشــعب. لقــد أكــرم الــرب موســى أكثــر ممــا أكــرم 
أي إنســان علــى األرض. أعلــن لــه مجــده وعــن طريقــه أعطــى شــرائعه إلســرائيل. 
وإن حقيقــة كــون موســى قــد تمتــع بمثــل ذلــك النــور الباهــر وتلــك المعرفــة الكاملــة 
جعلــت خطيتــه أكثــر شــناعة. إن األمانــة الماضيــة ل يمكنهــا أن تكفــر عــن عمــل 
خاطــئ واحــد. فكلمــا زاد النــور والمتيــازات الممنوحــة لإلنســان زادت مســؤوليته، 

وصــار فشــله عظيمــا وقصاصــه صارمــا.
لــم تكــن خطيــة موســى جرمــا هائــا كمــا قــد يراهــا النــاس بــل كانــت خطيتــه مــن 
تلــك الخطايــا الشــائعة الكثيــرة الحــدوث. يقــول صاحــب المزاميــر عــن موســى أنــه 
قــد » فَــرََط ِبَشــَفتَيِْه « )مزمــور 106: 33(. وقــد يحكــم النــاس علــى هــذه الخطيــة 
أنهــا شــيء زهيــد. ولكــن إذا كان هللا قــد عامــل هــذه الخطيــة بمثــل هــذه الصرامــة 
العظيمــة فــي حيــاة خادمــه هــذا الــذي كان أعظمهــم أمانــة وأكرمهــم فــي عينيــه، إذا 
فهــو لــن يتســامح فيهــا قطعــا فــي حيــاة اآلخريــن. إن خطيــة تعظيمنــا لذواتنــا وميلنــا 
إلــى لــوم إخوتنــا هــي خطيــة مغيظــة هلل. ومــن ينغمســون فــي هــذه الشــرور يلقــون 
ظال من الشــك على عمل هللا ويعطون لجماعة المتشــككين عذرا للتمادي في 
عــدم إيمانهــم. وبقــدر مــا يكــون مركــز اإلنســان خطيــرا وتأثيــره عظيمــا بقــدر مــا يجــب 

عليــه أن يكــون صبــورا ووديعــا.
مســؤولية،  علــى  مركزهــم  ينطــوي  الذيــن  أولئــك  ولســيما  هللا  أولد  كان  إذا 
يأخــذون ألنفســهم المجــد الــذي ل يليــق بغيــر هللا فــإن الشــيطان يفــرح ويبتهــج، 
إذ أنــه أحــرز انتصــاًرا، ألن هــذا كان علــة ســقوطه. وهكــذا هــو يحــرز أعظــم نجــاح 
مكايــد  مــن  وحذريــن  يقظيــن  يجعلنــا  لكــي  هللا  إن  ليهلكــوا.  اآلخريــن  يجــرب  إذ 
الشــيطان يعطينــا مــن كلمتــه دروســا كثيــرة ليعلمنــا خطــر تعظيــم الــذات. ل باعــث 
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مــن بواعــث طبيعتنــا ول قــوة مــن قــوى عقولنــا ول ميــل مــن ميــول قلوبنــا إل ويحتــاج 
إلــى قــوة ضبــط روح هللا لحظــة فلحظــة. ل بركــة مــن البــركات التــي يمنحهــا هللا 
لإلنســان، وتجربــة ممــا يســمح هللا بوقوعــه عليــه إل ويســتخدمها الشــيطان ليجــرب 
بهــا النفــس ويزعجهــا ويهلكهــا لــو أعطينــاه أقــل مجــال. ولهــذا فمهمــا كانــت عظمــة 
النــور الروحــي المعطــى لإلنســان ومهمــا كان رضــى هللا وبركاتــه التــي يمنحــه إياهــا 
عظيمــة، ينبغــي لــه أن يســلك متواضعــا أمــام الــرب متوســا إليــه تعالــى أن يرشــد 

كل أفــكاره ويتســلط علــى كل بواعثــه.
جميــع المعترفيــن بالتقــوى هــم تحــت أقــدس اللتزامــات للســهر علــى أرواحهــم 
أثقــال  كانــت  لقــد  الســتفزازات.  أقســى  أمــام  أنفســهم  حفــظ  علــى  والتــدرب 
مســؤوليات موســى عظيمــة جــدا، وقليلــون هــم الذيــن يجربــون بقســوة كمــا قــد 
جــرب هــو ولكــن هــذا لــم يكــن كافيــا للتغاضــي عــن خطيتــه. لقــد أعــد الــرب لشــعبه 
مؤونــة كافيــة، فلــوا اتكلــوا علــى قدرتــه فــا يكونــون تحــت رحمــة الظــروف. إن أقســى 
التجــارب ل يمكــن أن يكــون عــذرا للخطيــة. ومهمــا تكــن عظمــة الضغــط الواقــع علــى 
النفــس فــإن التعــدي هــو مــن فعلنــا، ألنــه ل توجــد قــوة فــي األرض أو فــي الجحيــم 
فينــا  الضعــف  مواطــن  يهاجــم  الشــيطان  إن  الشــر.  عمــل  علــى  إنســان  أي  ترغــم 
ولكــن ل حاجــة بنــا إلــى التســليم أو الهزيمــة. ومهمــا كانــت الهجمــات قاســية وغيــر 

متوقعــة فقــد أعــد لنــا هللا معونــة وبقوتــه يمكننــا أن ننتصــر.
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الدوران حول أدوم

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 20: 14-29؛ 21: 9-1(.

كانت محلة إسرائيل في قادش قريبة من تخوم أدوم. وكان موسى والشعب 
يرغبــون أشــد الرغبــة فــي أن يســيروا فــي الطريــق التــي تختــرق بــاد أدوم وتنتهــي إلــى 

أرض الموعد. ولذلك امتثال ألمر هللا بعثوا برسالة إلى ملك أدوم يقولون فيها.
إِنَّ  أََصابَتَْنــا.  الَِّتــي  ِة  الَْمَشــقَّ َعرَفْــَت كُلَّ  قَــْد  إِْســرَائِيُل:  أَُخــوَك  يَُقــوُل  » هَكــَذا 
إِلَيَْنــا  ـوَن  الِْمْصِريُـّ َوأََســاَء  أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة  ِمْصــَر  ِفــي  َوأَقَْمَنــا  ِمْصــَر،  إِلَــى  انَْحــَدُروا  آبَاَءنَــا 
َوإِلـَـى آبَائَِنــا، فََصرَْخَنــا إِلـَـى الــرَّبِّ فََســِمَع َصْوتََنــا، َوأَرَْســَل َمــاَكًا َوأَْخرََجَنــا ِمــْن ِمْصــَر. 
َوَهــا نَْحــُن ِفــي قـَـاَدَش، َمِديَنــٍة ِفــي طـَـرَِف تُُخوِمــَك. َدْعَنــا نَُمــرَّ ِفــي أَرِْضــَك. لَ نَُمــرُّ ِفــي 
َحْقــل َولَ ِفــي كـَـرٍْم، َولَ نَْشــرَُب َمــاَء ِبئـْـٍر. ِفــي طَِريــِق الَْملِــِك نَْمِشــي، لَ نَِميــُل يَِميًنــا َولَ 

ـى نَتََجــاَوَز تُُخوَمــَك « )عــدد 20: 20-14(. يََســاًرا َحتّـَ
وقــد أجيــب علــى هــذا الطلــب الرقيــق بالرفــض والوعيــد إذ قــال أدوم: » لَ تَُمــرُّ 

ــيِْف «. ِبــي لِئـَـاَّ أَْخــُرَج لِلَِقائـِـَك ِبالسَّ
وإذ كان قــادة إســرائيل مندهشــين مــن هــذا النفــور أرســلوا التماســا آخــر إلــى 
ــكَِّة نَْصَعــُد، َوإَِذا َشــِربَْنا أَنَــا َوَمَواِشــيَّ ِمــْن  الملــك وعــدوه فيــه قائليــن: » ِفــي السِّ

َمائِــَك أَْدفَــُع ثََمَنــُه. لَ َشــْيَء. أَُمــرُّ ِبرِْجلَــيَّ فََقــْط «.
فــكان الجــواب: » لَ تَُمــرُّ «. وقــد أقيمــت فــرق مســلحة مــن أدوم فــي المعابــر 

الحرجــة وبذلــك بــدا العبــور الســلمي فــي تلــك المعابــر أمــرا مســتحيا. 
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وكان العبرانيــون قــد نُهــوا عــن اللتجــاء إلــى القــوة فــكان عليهــم أن يــدوروا حــول 
أدوم فــي طريــق طويــل.

لــو كان الشــعب حيــن تعرضــوا للتجربــة قــد وثقــوا بــاهلل لــكان رئيــس جنــد الــرب 
قــد قادهــم فــي وســط أرض أدوم وكان خوفهــم وقــع علــى ســكان األرض، وبــدل 
لــم  اإلســرائيليين  ولــكان  بالرفــق واإلحســان.  كانــوا عاملوهــم  العــداوة  إظهــار  مــن 
يســلكوا بحســب قــول هللا تمامــا. وفيمــا كانــوا يشــتكون ويتذمــرون أفلتــت منهــم 
الملــك حتــى رفــض.  إلــى  يتقدمــون بطلبهــم  الذهبيــة. ومــا كادوا أخيــرا  الفرصــة 
فمنــذ خروجهــم مــن مصــر والشــيطان دائــب فــي وضــع العراقيــل والتجــارب فــي 
طريقهــم حتــى ل يرثــوا كنعــان. ولعــدم إيمانهــم فتحــوا الطريــق أمــام الشــيطان مــرارا 

عديــدة لكــي يقــاوم مقاصــد هللا.
إنــه ألمــر مهــم أن نؤمــن بكلمــة هللا ونعمــل بموجبهــا دون مــا تــردد بينمــا مائكتــه 
علــى تمــام األهبــة لخدمتنــا، كمــا أن المائكــة األشــرار مســتعدون أبــدا لعرقلــة كل 
خطــوة مــن التقــدم. وحيــن يأمــر هللا أولده، فــي عنايتــه، بالتقــدم إلــى األمــام، وحيــن 
يكون مســتعدا ألن يصنع معهم عظائم، فالشــيطان يجربهم ليغيظوا الرب بترددهم 
وتلكئهــم. إنــه يحــاول أن يشــعل روح الخصــام أو يثيــر التذمــر أو عــدم اإليمــان، وهكــذا 
يحرمهــم البــركات التــي أراد هللا أن يمنحهــم إياهــا. علــى عبيــد الــرب أن يكونــوا رجــال 
الســاعة، ومســتعدين أبــدا للتقــدم إلــى األمــام حالمــا تفتــح عنايتــه الطريــق أمامهــم. 

فــكل تأخيــر مــن جانبهــم يعطــي الشــيطان المجــال للعمــل علــى هزيمتهــم.
أدوم، حيــن  فــي أرض  عــن عبورهــم  أول،  لموســى  المعطــاة  التعليمــات  فــي 
أعلــن هللا أن األدومييــن ســيخافون مــن إســرائيل، نهــى الــرب شــعبه عــن اســتخدام 
هــذه الميــزة ضــد شــعب أدوم. وبمــا أن قــوة هللا كانــت مســتخدمة ألجــل خيــر 
إســرائيل، ومخــاوف أدوم كان يمكــن أن تجعلهــم فريســة ســهلة المنــال إلســرائيل، 
فــكان محرمــا علــى العبرانييــن أن يهجمــوا عليهــم، إذ أمرهــم الــرب قائــا: » اْحتـَـِرُزوا 
ا. لَ تَْهِجُمــوا َعلَيِْهــْم، ألَنِّــي لَ أُْعِطيُكــْم ِمــْن أَرِْضِهــْم َولَ َوطـْـأََة قـَـَدٍم، ألَنِّــي لِِعيُســو  ِجــدًّ
ــَل ِســِعيَر ِميرَاثًــا « )تثنيــة 2: 4، 5(. لقــد كان األدوميــون مــن نســل  ــُت َجبَ ــْد أَْعطَيْ قَ
بنــي  نحــو  ولطفــه  إحســانه  هللا  أظهــر  هللا  لخادمــي  فإكرامــا  وإســحاق،  إبراهيــم 
عيســو، فأعطاهــم جبــل ســعير ملــكا، ومــا كان لهــم أن يقلقــوا ألي ســبب إل إذا 
كانت خطاياهم تسوقهم بعيدا عن متناول رحمة إله. كان العبرانيون مزمعين أن 
يجــردوا ســكان كنعــان مــن أماكهــم وياشــوهم نهائيــا ألنهــم كانــوا قــد مــألوا مكيــال 
إثمهــم. أمــا األدوميــون فقــد كانــوا ل يزالــون تحــت الختبــار، وفــي هــذه الحالــة كان 
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لبــد مــن معاملتهــم بالرحمــة. إن هللا يَُســْر بالرحمــة وهــو يقــدم شــفقته ورأفتــه قبــل 
إيقــاع دينونتــه. وهــا هــو يعلــم إســرائيل أن يبقــوا علــى شــعب أدوم قبلمــا يطلــب 

منهــم إهــاك ســكان كنعــان.
األخويــة  المحبــة  تكــون  أن  فوجــب  إخــوة،  وإســرائيل  أدوم  أســاف  كان  لقــد 
والشــفقة واللطــف متوافــرة بينهــم. وكمــا نهــى اإلســرائيليون عــن أن يثــأروا ألنفســهم 
فــي  بالعبــور  لهــم  الســماح  األدوميــون  رفــض  لحقتهــم حيــن  التــي  اإلهانــة  بســبب 
فــي  الوقــت ول  ذلــك  فــي  ينتقمــوا ألنفســهم ل  أن  أرضهــم، كذلــك حــرم عليهــم 
المســتقبل، ووجــب أل يتوقعــوا امتــاك أي جــزء مــن أرض أدوم. إن اإلســرائيليين 
إذ كانــوا شــعب هللا المختــار المميــز كان عليهــم أن يراعــوا القيــود التــي قــد فرضهــا 
عليهــم. لقــد وعدهــم هللا بميــراث عظيــم، ولكــن مــا كان لهــم أن يشــعروا أن لهــم 
وحدهــم أيــة حقــوق فــي األرض فيطــردوا منهــا باقــي الشــعوب. وفــي كل معاماتهــم 
مع األدوميين أمروا بأل يظلموهم. كان لهم أن يتَّجروا معهم ويبتاعوا منهم لوازمهم 
ويدفعــوا فــورا أثمــان مــا يبتاعــون. وتشــجيعا إلســرائيل حتــى يثقــوا بــاهلل ويطيعــوا 
بَاَركََك... لَــْم  قَــْد  إِلَهــَك  فــي الماضــي بقولــه: » الــرَّبَّ  بمــا حــدث  كامــه ذكرهــم 
يَْنُقــْص َعْنــَك َشــْيٌء « )تثنيــة 2: 7( لــم يكونــوا يعتمــدون علــى األدومييــن إذ كان 
لهــم إلــه ذو مــوارد غنيــة. ووجــب أل يعمــدوا إلــى العنــف أو الخــداع ليحصلــوا علــى 
شــيء مما يملكه األدوميون، ولكن في كل معاماتهم معهم كان عليهم أن يطبقوا 

القانــون اإللهــي: » تُِحــبُّ قَِريبَــَك كََنْفِســَك « )لوييــن 19: 18(.
فلــو أنهــم مــروا فــي أرض أدوم بهــذه الكيفيــة كمــا قصــد هللا ألصبــح مرورهــم 
بركــة ليــس ألنفســهم فقــط بــل لســكان البــاد أيضــا ألنــه كان يمكــن أن تتــاح لهــم 
فرصــة للتعــرف بشــعب هللا وعبادتــه، فيــروا كيــف أن إلــه يعقــوب قــد أنجــح محبيــه 
ومتقيــه. ولكــن هــذا كلــه قــد أبطلــه ومنعــه عــدم إيمــان إســرائيل. لقــد أعطــى هللا 
مــاء للشــعب إجابــة لصرخاتهــم ولكنــه ســمح لعــدم إيمانهــم أن يوقعهــم تحــت طائلــة 
القصــاص. فوجــب عليهــم أن يقطعــوا الصحــراء مــرة أخــرى ويطفئــوا ظمأهــم مــن 
ذلــك النبــع العجائبــي الــذي لــو كانــوا وثقــوا بــاهلل لمــا كانــت بهــم حاجــة إليــه بعــد.

تلــك  فــي  وســاروا  أخــرى  مــرة  جنوبــا  إســرائيل  جمــوع  اتجهــت  لذلــك  وتبعــا 
القفــار المجدبــة التــي بــدت اآلن موحشــة أكثــر ممــا كانــت قبــا بعــد مــا ألقــوا نظــرة 
علــى البقــاع الخضــراء بيــن التــال فــي أوديــة أدوم. ومــن سلســلة الجبــال التــي تطــل 
علــى تلــك الصحــراء الكئيبــة يرتفــع جبــل هــور الــذي علــى قمتــه كان لبــد لهــارون أن 
يمــون ويدفــن. فلمــا وصــل اإلســرائيليون إلــى هــذا الجبــل أمــر الــرب موســى قائــا: 
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» ُخــْذ َهــاُروَن َوأَلَِعــازَاَر ابَْنــُه َواْصَعــْد ِبِهَمــا إِلـَـى َجبَــِل ُهــوٍر، َواْخلـَـْع َعــْن َهــاُروَن ثِيَابـَـُه، 
ــُه إِيَّاَهــا. فَيَُضــمُّ َهــاُروُن َويَُمــوُت ُهَنــاَك « )عــدد 20: 25، 26(. َوأَلِْبــْس أَلَِعــازَاَر ابَْن

فكافــح ذانــك الرجــان الشــيخان وابــن هــارون الشــاب فــي صعــود ذلــك الجبــل. 
إن الثنــي عشــر عقــداً التــي قــد عاشــها كل مــن موســى وهــارون كللــت رأســيهما 
وأعظــم  التجــارب  بأقســى  تميــزت  الوقائــع  الكثيــرة  الطويلــة  وحياتهمــا  بالشــيب، 
المتيازات التي أصابها أي إنسان. لقد امتازا بمواهب طبيعية عظيمة. ونمت كل 
قواهمــا وســمت وأكرمــت بفضــل شــركتهما مــع هللا غيــر المحــدود، وقضيــا حياتهمــا 
فــي عمــل متواصــل خــال مــن األنانيــة ألجــل هللا وبنــي جنســهما. وقــد ارتســم علــى 

وجهيهمــا مــا ينــم علــى قــوة ذهنيــة عظيمــة وعلــى الثبــات النبيــل والمحبــة القويــة.
همومهمــا  فــي  جنــب  إلــى  جنبــا  عديــدة  لســنين  وهــارون  موســى  وقــف 
وكفاحهمــا. وقفــا معــا يقاومــان مخاطــر ل حصــر لهــا. واشــتركا معــا فــي نــوال بركــة 
فريــدة مــن هللا، ولكــن هــا قــد أتــى يــوم افتراقهمــا. كانــا يصعــدان الجبــل فــي تباطــؤ 
ألن كل لحظــة يقضيانهــا معــا كان ثمينــة. وكان الصعــود صعــب المرتقــى ومتعبــا. 
وإذ كانــا يتوقفــان مــرارا لكــي يســتريحا كانــا يتحدثــان معــا عــن الماضــي والمســتقبل، 
وامتــدت أمامهمــا علــى مــدى البصــر البريــة التــي كانــا يهيمــان فيهــا. وفــي الســهل 
فــي أســفل الجبــل حلــت جمــوع إســرائيل الــذي فــي ســبيلهم أنفــق هــذان الرجــان 
المختــاران مــن هللا أفضــل ســني حياتهمــا، فكانــا يهتمــان بخيرهــم وســامتهم أعظــم 
اهتمــام وبــذل فــي ســبيل ذلــك تضحيــات جســيمة. وفــي مــكان مــا خلــف جبــال 
موســى  ُحــرم  التــي  األرض  الموعد - تلــك  أرض  إلــى  المــؤدي  الطريــق  كان  أدوم 
وهــارون مــن التمتــع ببركاتهــا وخيراتهــا. لــم يكونــا يضمــران فــي قلبيهمــا أقــل ميــل 
إلــى التمــرد ول نطقــا بكلمــة تذمــر واحــدة، ومــع ذلــك فقــد كان فــي قلبيهمــا شــعور 
بالحــزن المقــدس الــذي تــرك آثــاره علــى وجهيهمــا إذ تذكــرا الســبب الــذي ألجلــه 

ُحــرّم عليهمــا الدخــول إلــى ميــراث آبائهمــا.
لقــد أنجــز هــارون عملــه ألجــل إســرائيل. وقبــل ذلــك بأربعيــن ســنة حيــن كان 
رســالته  فــي  موســى  مــع  ليشــترك  هللا  دعــاه  العمــر  مــن  والثمانيــن  الثالثــة  يبلــغ 
العظيمــة الهامــة، وتعــاون مــع أخيــه فــي إخــراج إســرائيل مــن مصــر، ودعــم يــدي ذلك 
القائــد العظيــم حيــن حــارب جيــش إســرائيل العمالقــة. لقــد ُســمح لــه فــي الصعــود 
هللا  ووهــب  اإللهــي،  المجــد  وليــرى  هللا  محضــر  مــن  ليقتــرب  ســيناء  جبــل  إلــى 
لعائلــة هــارون وظيفــة الكهنــوت وأكرمــه إذ قدســه ليكــون رئيســا للكهنــة، وأعانــه فــي 
وظيفتــه المقدســة فــي اإلعانــات الرهيبــة والدينونــة اإللهيــة التــي حلــت علــى قــورح 
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وجماعتــه، وبواســطة شــفاعة هــارون امتنــع الوبــأ. وحيــن قُتــل ابنــاه لســتخفاهما 
بأمــر الــرب الصريــح لــم يتمــرد ولــم يتذمــر. ولكــن تاريــخ حياتــه النبيــل قــد تشــوه، إذ 
ارتكــب هــارون خطيــة رهيبــة حيــن استســلم لصيحــات الشــعب وصنــع لهــم عجــل 
الذهــب فــي ســيناء، وكذلــك حيــن اشــترك مــع أختــه مريــم فــي حســدهما لموســى 
وتذمرهمــا عليــه. وقــد أســخط هللا هــو وأخــوه موســى فــي قــادش إذ عصيــا أمــر 

الــرب فــي التكلــم للصخــرة لكــي تعطــي ماءهــا.
لقد قصد هللا أن يكون ذانك القائدان اإلسرائيليان العظيمان ممثلين المسيح، 
فــكان هــارون يحمــل علــى صــدره أســماء إســرائيل، ويخبــر إســرائيل بمشــورة هللا، 
وكان يدخــل إلــى قــدس األقــداس فــي يــوم الكفــارة » لَيْــَس ِبــاَ َدٍم « )عبرانييــن 9: 7( 
كوســيط ألجــل كل إســرائيل. وكان يخــرج مباشــرة بعــد ذلــك العمــل ليبــارك الجماعــة 
— كالمســيح الــذي ســيأتي ليبــارك شــعبه الذيــن ينتظرونــه حيــن ينجــز عملــه الكفــاري 
ألجلهــم. إن ســمو تلــك الوظيفــة المقدســة الممثــل فــي رئيــس كهنتنــا األعظــم هــو 

الــذي جعــل خطيــة هــارون التــي ارتكبهــا فــي قــادش عظيمــة وهائلــة جــدا.
وبحــزن عميــق جــرد موســى أخــاه هــارون مــن ثيابــه المقدســة وألبــس ابنــه ألعــازار 
إياهــا، الــذي صــار خليفتــه بتعييــن إلهــي. فبســبب خطيــة هــارون فــي قــادش ُحــرم 
امتيــاز القيــام بخدمتــه كرئيــس كهنــة هللا فــي كنعــان — ومــن تقديــم أول ذبيحــة 
فــي األرض الجيــدة ليقــدس ميــراث إســرائيل. وقــد كان علــى موســى أن يســتمر 
مضطلعــا بمســؤوليته فــي قيــادة الشــعب إلــى تخــوم كنعــان نفســها، ويأتــي علــى 
مــرأى مــن أرض الموعــد، ولكــن ل يدخلهــا. فلــو أن خادمــي الــرب هذيــن حيــن وقفــا 
أمــام الصخــرة فــي قــادش صمــدا أمــام المتحــان الــذي نــزل بهمــا بــدون تذمــر فكــم 
كان مســتقبلهما يبــدو مختلفــا عمــا هــو عليــه اآلن! متــى ارتكــب الخطــأ فلــن يمكــن 
يعــوض عــن  يمكــن أن  الحيــاة بجملتــه ل  يحــدث أن عمــل  قــد  إبطالــه.  أو  إلغــاؤه 
الخســارة التــي تلحــق اإلنســان فــي لحظــة واحــدة للتجربــة أو حتــى عــدم التفكيــر.

إن غيــاب ذينــك القائديــن العظيميــن عــن المحلــة وحقيقــة كونهمــا اصطحبــا 
معهمــا ألعــازار الــذي كان معروفــا جيــدا أنــه هــو الــذي ســيخلف أبــاه هــارون فــي 
بالتوجــس  إحساســا  الجماعــة  نفــوس  فــي  أيقــظ  ذلــك  كل  المقدســة،  الوظيفــة 
والخــوف، وكان الجميــع ينتظــرون عودتهــم بجــزع. وإذ نظــر الشــعب حولهــم إلــى 
عــن مصــر  رحلــوا  ممــن  تقريبــا  البالغيــن  أن كل  العظيمــة لحظــوا  الجماعــة  تلــك 
هلكــوا فــي القفــر. وقــد كان الجميــع يتوجســون خيفــة وقــوع شــر بهــم حيــن ذكــروا 
بــه علــى موســى وهــارون، فــكان البعــض علــى علــم بســر تلــك  الحكــم المقضــي 
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الرحلــة الغامضــة حيــن صعــد الثاثــة إلــى قمــة جبــل هــور، وقــد زاد جزعهــم علــى 
واتهامهــم ألنفســهم. المــرة  بالذكريــات  قائدهــم 

وكان يشــاهد شــبح كل مــن موســى وألعــازار أخيــرا وهمــا يهبطــان مــن الجبــل 
علــى مهــل، ولكــن هــارون لــم يكــن معهمــا، وقــد كان لبــس ألعــازار الثيــاب الكهنوتيــة 
المقدســة دليــا علــى أنــه قــد أخــذ مــكان أبيــه فــي تلــك الوظيفــة المقدســة. وإذ 
اجتمــع الشــعب حــول قائدهــم بقلــوب مثقلــة بالحــزن أخبرهــم موســى بــأن هــارون 
قــد مــات بيــن ذراعيــه علــى جبــل هــور وأنــه هــو وألعــازار قــد دفنــاه هنــاك. فانفجــرت 
كل الجماعــة باكيــة ترثــي هــارون الــذي قــد أحبــوه مــع أنهــم أحزنــوه مــرارا. » بََكــى 

َجِميــُع بَيْــِت إِْســرَائِيَل َعلَــى َهــاُروَن ثثَاَثِيــَن يَْوًمــا « )عــدد 20: 29(.
ول يذكــر الســفر المقــدس عــن مــوت رئيــس كهنــة إســرائيل شــيئا أكثــر مــن قولــه: 
» ُهَنــاَك َمــاَت َهــاُروُن، َوُهَنــاَك ُدِفــَن « ) تثنيــة 10: 6(. مــا أعظــم الفــرق الهائــل بيــن 
حفــات الدفــن اليــوم وبيــن حفلــة الدفــن هــذه التــي تمــت بتدبيــر هللا وحســب أمــره 
الصريــح! ففــي العصــور الحديثــة يتخلــل حفــات دفــن ذوي المراكــز الرفيعــة كثيــر 
مــن مظاهــر المباهــاة والتفاخــر واإلســراف والمغــالة. ولكــن لمــا مــات هــارون الــذي 
كان مــن أشــهر مــن عاشــوا علــى األرض لــم يشــهد موتــه ليتولــى أمــر دفنــه غيــر اثنيــن 
مــن أقــرب األقربيــن إليــه. وذلــك القبــر المنفــرد علــى جبــل هــور أخفــي إلــى األبــد عــن 
عيــون بنــي إســرائيل. إن هللا ل يتمجــد فــي المظاهــر العظيمــة التــي كثيــرا مــا نحيــط 

بهــا حفــات دفــن الموتــى، والنفقــات الباهظــة فــي إعــادة أجســامهم إلــى التــراب.
قــد بكــت كل الجماعــة علــى مــوت هــارون. ولكــن لــم يكــن منهــم مــن أحــس بهول 
الخســارة كمــا أحــس موســى. كان مــوت هــارون مذكــرا قويــا لموســى بــأن نهايتــه هــي 
أيضــا قريبــة، ولكــن مــع قصــر المــدة الباقيــة لــه علــى األرض كان يحــس فــي أعماقــه 
بعظــم الخســارة لفقــد رفيقــه الدائــم — ذاك الــذي شــاطره أفراحــه وأحزانــه وآلمــه 
ومخاوفــه ســنين هــذا عددهــا. وقــد كان علــى موســى اآلن أن يســتمر فــي مواصلــة 

عملــه وحــده. ولكنــه كان يعلــم أن هللا صديقــه فاســتند عليــه أكثــر بــكل قوتــه. 
ومــا أن تــرك الشــعب جبــل هــور حتــى انهزمــوا حيــن اشــتبكوا فــي حــرب مــع 
طلــب  فــي  بحــرارة  صلــوا  عندمــا  ولكنهــم  كنعــان.  ملــوك  أحــد  كان  الــذي  عــراد 
المعونــة اإللهيــة جاءتهــم معونــة الســماء فأمكنهــم أن يســتأصلوا أعداءهــم. ولكــن 
باعتمادهــم  والشــعور  الشــكران  إلــى  الشــعب  يقــود  أن  مــن  بــدل  النتصــار  هــذا 
عــادوا  مــا  أنفســهم، وســرعان  فــي  ثقتهــم  يفتخــرون ويضعــون  علــى هللا جعلهــم 
إلــى عادتهــم القديمــة المذمومــة عــادة التذمــر، فكانــوا ناقميــن فــي هــذه المــرة ألن 
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الــذي  إلــى كنعــان حــال بعــد العصيــان  بالتقــدم  لهــا  لــم يســمح  جيــوش إســرائيل 
حــدث علــى أثــر تقريــر الجواســيس منــذ حوالــي أربعيــن ســنة خلــت، إذ قالــوا إن 
أنــه كان  فــي ذلــك  لــه داٍع، وكانــت حجتهــم  يكــن  لــم  القفــر  فــي  الطويــل  تغربهــم 

بــكل ســهولة كمــا قــد فعلــوا اآلن. يمكنهــم أن يهزمــوا أعداءهــم حينئــٍذ 
الحــرارة وكثيــر  إلــى واد شــديد  الجنــوب جــاءوا  وإذ اســتمروا ســائرين صــوب 
بــدا الطريــق طويــا وشــاقا، كمــا  الرمــال، ليــس فيــه نبــات ول مــكان ظليــل. وقــد 
إيمانهــم  امتحــان  فــي  أخــرى أخفقــوا  مــن اإلعيــاء والعطــش. ومــرة  الشــعب  تألــم 
الناحيــة المظلمــة مــن اختباراتهــم.  إلــى  وصبرهــم. ولكونهــم كانــوا دائمــا ينظــرون 
بــدأوا يبتعــدون عــن هللا وينفصلــون عنــه شــيئا فشــيئا، وقــد غابــت عنهــم هــذه 
الحقيقــة وهــي أنــه لــول تذمرهــم حيــن انقطــع المــاء فــي قــادش لكانــوا وفــروا علــى 
لهــم  يقــدم  أن  يريــد  أدوم. كان هللا  أرض  حــول  الطويــل  الــدوران  ذلــك  أنفســهم 
أشــياء أفضــل وكان ينبغــي أن تفيــض قلوبهــم بالشــكر بســبب القصــاص الطفيــف 
الــذي افتقــد بــه خطيتهــم. ولكــن بــدل مــن هــذا فإنهــم خدعــوا أنفســهم قائليــن إنــه 
لــول تداخــل هللا وموســى لكانــوا اآلن قــد امتلكــوا أرض الموعــد. فبعدمــا جلبــوا 
علــى أنفســهم المتاعــب إذ جعلــوا نصيبهــم أقســى ممــا قصــد هللا نســبوا إليــه كل 
المشــقات التــي حلــت بهــم. وهكــذا فكــروا أفــكارا مــرة عــن معامــات هللا لهــم. 
وأخيــرا لــم يعــودوا قانعيــن بــأي شــيء. وقــد بــدت مصــر أمــام أنظارهــم أجمــل وأكثــر 

قبــول مــن الحريــة والدخــول إلــى األرض التــي كان هللا يقودهــم إليهــا.
وإذ كان بنــو إســرائيل يحتضنــون روح التذمــر هــذه كانــوا يميلــون إلــى أن يعثــروا 
ــْعُب َعلَــى هللِا َوَعلَــى  علــى خطــأ حتــى فــي البــركات الممنوحــة لهــم. » َوتََكلَّــَم الشَّ
ـُه لَ ُخبْــَز َولَ  ـِة؟ ألَنّـَ يّـَ ُموَســى قَائِلِيــَن: لَِمــاَذا أَْصَعْدتَُمانَــا ِمــْن ِمْصــَر لَِنُمــوَت ِفــي الْبَرِّ

ــِخيَف « )عــدد 21: 5(. َمــاَء، َوقَــْد كَرَِهــْت أَنُْفُســَنا الطََّعــاَم السَّ
وقــد وضــع موســى خطيــة الشــعب العظيمــة أمــام عيونهــم بــكل أمانــة. إن قــوة 
هللا هــي وحدهــا التــي حفظتهــم فــي ذلــك » الَْقْفــِر الَْعِظيــِم الَْمُخــوِف، َمــَكاِن َحيَّاٍت 
ُمْحرِقَــٍة َوَعَقــارَِب َوَعطَــٍش َحيْــُث لَيْــَس َمــاٌء « )تثنيــة 8: 15( وفــي كل يــوم مــن أيــام 
رحاتهــم حفظتهــم رحمــة هللا بأعجوبــة. وفــي كل الطريــق التــي كان هللا يقودهــم 
فيهــا كانــوا يجــدون مــاء إلرواء العطــاش وإنعاشــهم، وخبــزا مــن الســماء إلشــباعهم، 
وســاما وأمنــا تحــت ظــل الســحابة التــي كانــت المظلــة فــي النهــار، وعمــود النــار 
المرتفعــات الصخريــة، أو  الليــل، وكان المائكــة يخدمونهــم وهــم يتســلقون  فــي 
وهــم يســيرون فــي صــف طويــل فــي المســالك الوعــرة عبــر الصحــراء. وبالرغــم مــن 
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كل المتاعــب التــي تحملوهــا لــم يكــن فــي كل أســباطهم رازح ول عاثــر. وفــي كل 
رحاتهــم الطويلــة لــم تتــورم أرجلهــم ول بليــت ثيابهــم. وقــد أخضــع الــرب أمامهــم 
الوحــوش الكاســرة والزواحــف الســامة فــي الغابــات والقفــار. فــإذا كان بعــد كل 
هــذه الدلئــل الكثيــرة علــى محبــة هللا لهــم قــد ظــل الشــعب متماديــن فــي شــكواهم 
وتذمراتهــم فالــرب ســيحرمهم مــن حراســته حتــى يقودهــم ذلــك إلــى تقديــر رعايتــه 

الرحيمــة ويرجعــوا إلــى هللا تائبيــن متذلليــن.
فحيــث أن قــدرة هللا كانــت تحميهــم لــم يكونــوا يعرفــون شــيئا عــن المخاطــر 
التــي ل حصــر لهــا التــي كانــت تكتنفهــم طــول الوقــت. إنهــم فــي جحودهــم وعــدم 
إيمانهــم كانــوا يتوقعــون المــوت، وهــا هــو الــرب اآلن قــد ســمح للمــوت أن يهجــم 
حيــات  تســمى  كانــت  القفــر  علــى  أغــارت  التــي  الســامة  الحيــات  إن  عليهــم. 
محرقــة بســبب النتائــج المخيفــة التــي كان تصيــب الملدوغيــن بهــا إذ كان يصيــب 
أجســامهم التهــاب قــاس يعقبــه المــوت الســريع. فلمــا ارتفعــت يــد هللا الواقيــة عــن 

إســرائيل هاجمــت تلــك الحيــات الســامة جمعــا غفيــرا مــن الشــعب.
فســاد الرعب والرتباك المحلة كلها. وفي معظم الخيام كان قوم يحتضرون 
الليــل كانــت تســمع صرخــات  أمــان ألحــد. وفــي ســكون  يكــن  قــد ماتــوا. ولــم  أو 
مدويــة تنبــئ عــن ضحايــا جديــدة. وقــد كان الــكل مشــغولين فــي خدمــة الملدوغيــن 
المتألميــن، أو كانــوا يحرســون مــن لــم يصبهــم أذى مــن هجمــات تلــك األفاعــي فــي 
فــي المحلــة ألن متاعبهــم  التذمــر تســمع اآلن  اهتمــام وحــزن، ولــم تعــد أصــوات 
وتجاربهــم الماضيــة لــم تكــن تســتحق التفكيــر فيهــا بالمقارنــة مــع آلمهــم الحاضــرة.  
معترفيــن  موســى  إلــى  أتــوا  لقــد  الــرب.  أمــام  اآلن  يتذلــل  الشــعب  هــو  وهــا 
ومتوســلين قائليــن: » أَْخطَأْنَــا إِْذ تََكلَّْمَنــا َعلَــى الــرَّبِّ َوَعلَيْــَك « )عــدد 21: 9-7(. 
لقــد اتهمــوه قبــل ذلــك بقليــل بأنــه ألــدَّ أعدائهــم وســبب كل الضيقــات والبايــا التــي 
أصابتهــم. ولكــن فيمــا كانــت هــذه الكلمــات تخــرج مــن أفواههــم كانــوا يعلمــون 
إليــه  الحقيقــي هرعــوا  الكــدر والضيــق  بهــم  التهمــة كاذبــة. وحالمــا حــل  يقينــا أن 
كالشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يشــفع فيهــم لــدى هللا. فصرخــوا قائليــن: 

» َصــلِّ إِلَــى الــرَّبِّ لِيَرْفَــَع َعنَّــا الَْحيَّــاِت «. 
فأمــر الــرب موســى أن يصنــع حيــة مــن نحــاس شــبيهة بالحيــات الحيــة ويرفعهــا 
الحيــة  تلــك  إلــى  يلتفــت  أن  الحيــات كان عليــه  لدغتــه  مــن  فــكل  الشــعب.  بيــن 
ليحصــل علــى المعونــة والنجــدة. وقــد فعــل موســى كمــا أمــر، وانتشــر ذلــك الخبــر 
المفــرح فــي كل المحلــة، أن كل مــن لدغتــه الحيــات يمكنــه أن يلتفــت إلــى الحيــة 
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النحاســية فيحيــا. كان كثيــرون قــد ماتــوا، وحيــن رفــع موســى الحيــة النحاســية علــى 
العمود لم يكن بعض الناس يصدقون أن مجرد النظر إليها ينيلهم الشفاء، فهلك 
أولئــك فــي عــدم إيمانهــم. ولكــن كان كثيــرون ممــن عندهــم إيمــان بالوســيلة التــي 
قــد أعدهــا هللا، فاآلبــاء واألمهــات واإلخــوة واألخــوات كانــوا مشــغولين باهتمــام 
شــديد فــي مســاعدة أصدقائهــم المتألميــن الموشــكين علــى المــوت علــى تثبيــت 
عيونهــم الكليلــة فــي تلــك الحيــة. فلــو أن هــؤلء المرهقيــن الموتــى يلتفتــون مــرة 

واحــدة إلــى الحيــة فســتعود إليهــم الحيــاة قويــة ونشــيطة.
كان الشــعب يعرفــون جيــدا أن الحيــة النحاســية ل قــوة فيهــا علــى إحــداث هــذا 
التغييــر العجيــب فــي مــن يلتفتــون إليهــا. إن قــوة الشــفاء صــادرة مــن هللا وحــده. 
فهــو فــي حكمتــه اختــار هــذه الوســيلة إلظهــار قدرتــه. وبهــذه الوســيلة البســيطة بــدأ 
الشــعب يتحققــون أن تلــك البلبلــة قــد حلــت بهــم بســبب خطاياهــم. وقــد تحقــق 
لهــم أيضــا أنهــم إذ يطيعــون هللا فلــن يكــون هنالــك موجــب للخــوف ألنــه ســيحفظهم.

كانــت الغايــة مــن رفــع الحيــة النحاســية أن يتعلــم إســرائيل درســا هامــا. إنهــم لــم 
يكونوا يســتطيعون تخليص أنفســهم من تأثير الســم المميت في جروحهم، بل كان 
هللا وحــده هــو القــادر علــى شــفائهم. ومــع ذلــك فقــد كان مطلوبــا منهــم أن يظهــروا 
إيمانهم بالوسيلة المعدة من هللا. فيجب عليهم أن يلتفتوا لكي يحيوا. إن إيمانهم 
هــو الــذي يمكــن أن يقبلــه هللا، وكان يمكنهــم أن يبرهنــوا علــى إيمانهــم بنظرهــم إلــى 
الحيــة. لقــد علمــوا أن الحيــة النحاســية نفســها لــم تكــن فيهــا أيــة قــوة، ولكنهــا كان رمــزا 
إلى المســيح، فتجلت أمام أذهانهم ضرورة اإليمان باســتحقاقه. قبل ذلك الوقت 
كان كثيــرون منهــم يأتــون بتقدماتهــم إلــى هللا، وكانــوا يحســون أنهــم بعلمهــم هــذا قــد 
قدمــوا تكفيــرا كافيــا عــن خطياهــم. لــم يكونــوا يثقــون بمجــيء الفــادي، ذلــك الفــادي 
الــذي كانــت تقدماتهــم ترمــز إليــه، فــأراد الــرب اآلن أن يعلمهــم أن ذبائحهــم فــي ذاتهــا 
ل قــوة فيهــا ول فضــل لهــا أكثــر ممــا للحيــة النحاســية. ولكــن تلــك الذبائــح، كالحيــة 

أرشــدت عقولهــم إلــى المســيح الذبيــح العظيــم عــن الخطيــة.
يَّــِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفـَـَع ابـْـُن اإلِنَْســاِن، لَِكــْي  » وَكََمــا رَفـَـَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي الْبَرِّ
ـُة « )يوحنــا 3: 14، 15(. إن  لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديّـَ
كل َمــْن قَــْد عاشــوا علــى األرض أحســوا باللدغــة المميتــة لتلــك » الَْحيَّــُة الَْقِديَمــُة 
ــيْطَاَن « )رؤيــا 12: 9(. إن آثــار الخطيــة المميتــة يمكــن إزالتهــا  الَْمْدُعــوُّ إِبْلِيــَس َوالشَّ
بالوســيلة التــي قــد أعدهــا هللا دون ســواها. لقــد نجــا اإلســرائيليون مــن المــوت 
حيــن نظــروا إلــى الحيــة المرفوعــة. فتلــك النظــرة دلــت علــى اإليمــان. عاشــوا ألنهــم 
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للخاطــئ  يمكــن  وكذلــك  لشــفائهم.  المعــدة  بالوســيلة  ووثقــوا  هللا  بكلمــة  آمنــوا 
أن ينظــر إلــى يســوع ويحيــا. إنــه ينــال الغفــران باإليمــان بالذبيحــة الكفاريــة. فعلــى 
عكــس ذلــك الرمــز الجامــد العديــم الحيــاة، للمســيح قــوة فعالــة فــي نفســه لشــفاء 

الخاطــئ التائــب.
ورغــم أن الخاطــئ ل يســتطيع أن يخلــص نفســه فعليــه أن يعمــل شــيئا ليحصــل 
على خاصه. يقول المســيح: » َمْن يُْقِبْل إِلَيَّ لَ أُْخرِْجُه َخارًِجا « )يوحنا 6: 37(. 
فعلينــا أن نقبــل إليــه، وحيــن نتــوب عــن خطايانــا علينــا أن نؤمــن بأنــه يقبلنــا ويغفــر 
قوتنــا.  هــي  اســتخدامه  علــى  القــوة  ولكــن  هــو عطيــة هللا،  اإليمــان  إن  خطايانــا، 

فاإليمــان هــو اليــد التــي تتنــاول بهــا النفــس هبــات النعمــة والرحمــة اإللهيــة.
ل شــيء ســوى بــر المســيح يســتطيع أن يعطينــا الحــق فــي امتــاك بركــة مــن 
بــركات عهــد النعمــة. إن كثيريــن قــد اشــتاقوا طويــا وحاولــوا الحصــول علــى هــذه 
البــركات ولكنهــم لــم ينالوهــا وذلــك ألنهــم كانــوا يفكــرون أنهــم يســتطيعون عمــل 
شــيء بــه يســتحقون الحصــول عليهــا. إنهــم لــم ينظــروا بعيــدا عــن الــذات ليؤمنــوا 
بكفايــة المســيح كمخلــص. ينبغــي أل نظــن أن اســتحقاقاتنا ســتخلصنا فالمســيح 
ــَماِء، قـَـْد أُْعِطــَي  هــو رجاؤنــا الوحيــد فــي الخــاص، » ألَْن لَيْــَس اْســٌم آَخــُر تَْحــَت السَّ

بَيْــَن النَّــاِس، ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن نَْخلُــَص « )أعمــال الرســل 4: 12(.
إننــا حيــن نثــق بــاهلل ثقــة كاملــة ونعتمــد علــى اســتحقاقات يســوع المخلــص 
الــذي يغفــر الخطايــا نحصــل علــى كل المعونــة التــي نحتاجهــا. فــا ينظــرنَّ أحــد إلــى 
ذاتــه كأن لــه القــدرة علــى تخليــص نفســه. لقــد مــات يســوع ألجلنــا ألننــا كنــا عاجزيــن 
عــن عمــل هــذا. ففيــه رجاؤنــا وتبريرنــا وبرنــا. فحيــن نــرى إثمنــا وشــر قلوبنــا ينبغــي 
أل نيــأس أو نخشــى أن ل مخلــص لنــا أو أن أفــكاره مــن نحونــا ليســت أفــكار رحمــة 

وســام. إنــه فــي هــذه اللحظــة يدعونــا لنأتــي إليــه فــي عجزنــا فنخلــص.
إن كثيرين من اإلسرائيليين لم يروا أية معونة تأتيهم من العاج الذي عينه هللا. 
لقد كان حولهم الموتى والمحتضرون في كل مكان. وعلموا أنهم بدون معونة هللا 
سيكون هاكهم محتوما. ولكنهم ظلوا يندبون جروحهم وآلمهم وموتهم المحقق، 
حتى فارقتهم قوتهم وغشيت الظلمة عيونهم، مع أنه كان يمكنهم أن ينالوا الشفاء 
العاجــل. إذا كنــا نشــعر بحاجتنــا ينبغــي أل نصــرف كل قوانــا ووقتنــا فــي النــوح علــى 
ســوء حالنا. فحين ندرك ســوء حالنا بدون المســيح فا نستســلم لليأس أو الفشــل 
بل علينا أن نعتمد على استحقاقات مخلصنا المصلوب والمقام. التفتوا واحيوا. 
إن يســوع يفــي بوعــده، فهــو يخلــص كل الذيــن يأتــون إليــه. ومــع أن ماييــن ممــن هــم 
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فــي حاجــة إلــى الشــفاء ســيرفضون رحمتــه المقدمــة لهــم، فــإن أي إنســان يتــكل علــى 
اســتحقاقات المســيح لن يتركه المخلص ليهلك.

إن كثيرين يرفضون قبول المسيح حتى يتضح لهم تدبير الخاص بكامله. إنهم 
يرفضــون اللتفــات إليــه بإيمــان مــع أنهــم يــرون آلفــا ممــن قــد التفتــوا إليــه فشــعروا 
بقــوة اللتفــات إلــى صليــب المســيح وفاعليتــه. إن كثيريــن يهيمــون فــي مجاهــل 
الفلســفة بحثــا عــن أســباب وبراهيــن لــن يجدوهــا، وهــم فــي نفــس الوقــت يرفضــون 
البرهــان الــذي ســر هللا أن يقدمــه. إنهــم يرفضــون الســلوك فــي نــور شــمس البــر حتــى 
يوضــح لهــم ســبب إشــراقه. فــكل مــن يصــرون علــى انتهــاج هــذا الطريــق لــن يفلحــوا 
فــي اإلقبــال إلــى معرفــة الحــق. إن هللا لــن يزيــل كل أســباب الشــك ولكنــه يقــدم دليــا 
كافيا لنركز عليه إيماننا. فإذا لم نقبل هذا فسيُترك العقل ليتعثر في الظام. فلو 
أن أولئك الذين لدغتهم الحيات توقفوا ليشكوا أو ليتساءلوا قبلما التفتوا لهلكوا. 

فواجبنــا هــو أن نلتفــت أول، والتفاتنــا باإليمــان ســيهبنا الحيــاة.
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39
غزو باشان

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تثنية 2؛ 3: 11-1(.

الشــمال، وحولــوا  إلــى  اتجهــوا  أدوم  إلــى جنوبــي  بعدمــا وصــل اإلســرائيليون 
وجوههــم صــوب أرض الموعــد مــرة أخــرى، وكان طريقهــم ممتــدا فــوق ســهل مرتفــع 
فســيح تهــب عليــه نســائم بــاردة مــن أعالــي التــال. وكان ذلــك التغييــر أمــرا مقبــول 
رحــب بــه الشــعب وفرحــوا بعدمــا عبــروا ذلــك الــوادي اليابــس الملفــوح بالحــرارة 
الذي ســبق الكام عنه. فجدوا في ســيرهم بقلوب ملؤها الفرح والرجاء. وبعدما 
عبــروا جــدول زارد أتــوا إلــى شــرقي بــاد مــوآب ألن الــرب أمرهــم قائــا: » لَ تَْهِجُمــوا 
َعلَيِْهــْم، ألَنِّــي لَ أُْعِطيُكــْم ِمــْن أَرِْضِهــْم َولَ َوطـْـأََة قـَـَدٍم، ألَنِّــي لِِعيُســو قـَـْد أَْعطَيْــُت َجبَــَل 
ِســِعيَر ِميرَاثًــا « )انظــر تثنيــة 2( وقــد أعطــى نفــس األمــر بالنســبة إلــى بنــي عمــون 

الذيــن كانــوا هــم أيضــا مــن بنــي لــوط.
لقــد أرعــب هــذا الجيــش الهائــل المخيــف قلــوب اإلســرائيليين الذيــن لــم يكونــوا 
متأهبيــن كمــا يجــب لاصطــدام مــع ذلــك الجيــش المســلح تســليحا كامــا والمنظــم 
تنظيمــا شــاما، ولهــذا فقــد كان األموريــون متفوقيــن علــى إســرائيل حربيــا، كمــا 
أنــه كان يبــدو، مــن وجهــة نظــر البشــر، أن شــعب إســرائيل ســيُقضي عليــه ســريعا.

وإذ اســتمر الشــعب فــي ســيرهم شــمال وصلــوا ســريعا إلــى بــاد األمورييــن الذيــن 
كانــوا شــعبا ميــال للحــرب، وكانــوا فــي بــادئ األمــر يملكــون القســم الجنوبــي مــن أرض 
كنعان. ولكن إذ تكاثر عددهم عبروا األردن وأثاروا حربا على الموآبيين واحتلوا جانبا 
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مــن أراضيهــم. فســكنوا هنــاك وملكــوا كل األرض مــن وادي أرنــون إلــى اليبــوق شــمال 
بــا منــازع. وكان الطريــق الــذي أراد اإلســرائليون أن يســلكوه إلــى األردن يختــرق هــذا 
اإلقليــم. وقــد أرســل موســى إلــى ســيحون ملــك األمورييــن رســالة صداقــة ومــودة قائــا 
ِة  له: » أَُمرُّ ِفي أَرِْضَك. أَْسلُُك الطَِّريَق الطَِّريَق، لَ أَِميُل يَِميًنا َولَ ِشَمالً. طََعاًما ِبالِْفضَّ
ِة تُْعِطيِني ألَْشرََب. أَُمرُّ ِبرِْجلَيَّ فََقْط « فكان الجواب رفضا  تَِبيُعِني آلكَُل، َوَماًء ِبالِْفضَّ

باتــا ثــم احتشــدت كل جيــوش األمورييــن لتوقــف أولئــك الغــزاة عــن التقــدم.
لقــد أرعــب هــذا الجيــش الهائــل المخيــف قلــوب اإلســرائيليين الذيــن لــم يكونــوا 
متأهبيــن كمــا يجــب لاصطــدام مــع ذلــك الجيــش المســلح تســليحا كامــا والمنظــم 
تنظيمــا شــاما، ولهــذا فقــد كان األموريــون متفوقيــن علــى إســرائيل حربيــا، كمــا 
أنــه كان يبــدو، مــن وجهــة نظــر البشــر، أن شــعب إســرائيل ســيُقضي عليــه ســريعا. 
الشــعب  الســحاب، وظــل يشــجع  فــي عمــود  نظــره  ولكــن موســى ظــل مثبتــا 
قائــا إن عامــة حضــور هللا ل تــزال بينهــم. وفــي نفــس الوقــت أمرهــم أن يفعلــوا 
كل ما تســتطيع القوة البشــرية أن تفعله في التأهب للحرب، بينما كان أعداؤهم 
غيــر  اإلســرائيليين  سيكتســحون  أنهــم  موقنيــن  منازلتهــم،  إلــى  شــوقا  يتحرقــون 
المتأهبيــن عــن وجــه األرض، غيــر أن مالــك األرض كلهــا أمــر قائــد بنــي إســرائيل 
قائــا: » قُوُمــوا ارْتَِحلـُـوا َواْعبُــُروا َواِدَي أَرْنـُـوَن. اُنْظـُـْر. قـَـْد َدفَْعــُت إِلـَـى يـَـِدَك ِســيُحوَن 
ـْك َوأَثِــْر َعلَيْــِه َحْربًــا. ِفــي هــَذا الْيَــْوِم  تََملّـَ َملِــَك َحْشــبُوَن األَُمــوِريَّ َوأَرَْضــُه. ابْتَــِدئْ 
ــَماِء. الَِّذيــَن  ــُعوِب تَْحــَت كُلِّ السَّ أَبْتَــِدئُ أَْجَعــُل َخْشــيَتََك َوَخْوفَــَك أََمــاَم ُوُجــوِه الشُّ

يَْســَمُعوَن َخبَــرََك يَرْتَِعــُدوَن َويَْجزَُعــوَن أََماَمــَك «.
لقــد كان اإلبقــاء علــى هــذه الشــعوب الســاكنة علــى حــدود كنعــان ممكنــا لــو 
لــم يقفــوا مــن كلمــة هللا موقــف التحــدي، مقاوميــن تقــدم إســرائيل. إن الــرب قــد 
برهــن علــى أنــه طويــل األنــاة ورؤوف ورحيــم حتــى نحــو هــذه األمــم الوثنيــة. فحيــن 
رأى إبراهيــم فــي رؤيــا أن نســله إســرائيل ســيتغربون فــي أرض غريبــة أربــع مئــة ســنة 
وعــده الــرب قائــا: » َوِفــي الِْجيــِل الرَّابــعِ يَرِْجُعــوَن إِلَــى هُهَنــا، ألَنَّ ذَنْــَب األَُموِريِّيــَن 
لَيْــَس إِلـَـى اآلَن كَاِمــاً « )تكويــن 15: 16(. ومــع أن األمورييــن كانــوا قومــا وثنييــن وقــد 
أضاعوا حقهم في الحياة لتفاقم شرورهم فقد أمهلهم هللا أربع مئة سنة ليعطيهم 
برهانا ساطعا على أنه هو اإلله الحقيقي الوحيد مبدع السماوات واألرض. إن كل 
عجائب هللا التي قد أجراها في إخراج إســرائيل من مصر معروفة لدى األموريين، 
وصــار لديهــم البرهــان الكافــي، فــكان بإمكانهــم أن يعرفــوا الحــق لــو رغبــوا فــي تــرك 

عبــادة األوثــان والخاعــة، ولكنهــم رفضــوا النــور وتعلقــوا بأوثانهــم. 

433, 434



غزو باشان  |  391

وحيــن أتــى الــرب بشــعبه إلــى حــدود كنعــان مــرة ثانيــة ظهــر برهــان جديــد لتلــك 
األمــم الوثنيــة علــى قــدرة هللا. فلقــد رأوا أن هللا مــع إســرائيل ألنــه أعطاهــم النصــرة 
علــى الملــك عــراد والكنعانييــن، وكذلــك فــي األعجوبــة التــي أجريــت إلنقــاذ حيــاة 
كل مــن كانــوا علــى وشــك الهــاك مــن لــدغ الحيــات. وبمــا أن اإلســرائيليين لــم 
الطويــل  الطريــق  فــي  للســير  اضطــروا  فقــد  أدوم  أرض  فــي  بالعبــور  لهــم  يســمح 
الشــاق إلــى جــوار بحــر ســوف، ومــع ذلــك فكلمــا حلــوا أو رحلــوا عبــر بــاد أدوم 
لــم يظهــروا أي عــداء ولــم يوقعــوا أي أذى علــى النــاس أو  ومــوآب وبنــي عمــون 
أماكهــم. فلمــا وصــل إســرائيل إلــى تخــوم األمورييــن طلبــوا منهــم الســماح لهــم 
بالمــرور مباشــرة فــي أرضهــم وقــد وعدوهــم بمراعــاة نفــس القوانيــن التــي عملــوا 
بهــا فــي البــاد األخــرى. فلمــا رفــض ملــك األمورييــن قبــول هــذا اللتمــاس الرقيــق 
وحشــد قومــه للحــرب متحديــا إســرائيل امتــأل كأس إثمهــم وفــاض، وحينئــٍذ قصــد 

الــرب اســتخدام قدرتــه فــي إهاكهــم.
عبــر إســرائيل نهــر أرنــون وتقدمــوا لمحاربــة العــدو فاشــتبك الجيشــان فــي معركــة 
انتصــرت فيهــا جيــوش إســرائيل، وإذ أرادوا أن يســتفيدوا مــن ميــزة النتصــار هــذه 
امتلكــوا بــاد األمورييــن. إن رئيــس جنــد الــرب هــو الــذي أوقــع الهزيمــة بأعــداء شــعبه، 

وكان يمكنــه أن يفعــل ذلــك لهــم منــذ ثمــان وثاثيــن ســنة خلــت لــو أنهــم وثقــوا بــه.
وإذ امتــألت قلــوب الشــعب أمــا وشــجاعة، تقدمــت جيوشــهم إلــى األمــام 
مملكــة  إلــى  وصلــوا  مــا  ســرعان  شــمال  ســائرين  ظلــوا  وبينمــا  وعزيمــة.  بشــوق 
أمامهــم  كانــت  فقــد  بــاهلل.  وإيمانهــم  لشــجاعتهم  امتحانــا  تكــون  أن  يمكــن  كان 
العظيمــة  المــدن  مــن  كثيــر  بهــا  وكان  الســكان،  والكثيــرة  القويــة  باشــان  مملكــة 
المبنيــة بالحجــارة التــي ل تــزال إلــى اليــوم مثــار دهشــة العالــم. » ِســتُّوَن َمِديَنــًة... 
ا « )تثنيــة  ْحــرَاِء الَْكِثيــرَِة ِجــدًّ َوأَبْــَواٍب َوَمزَالِيــَج. ِســَوى قُــَرى الصَّ ِبأَْســَواٍر َشــاِمَخٍة، 
3: 1-11(. لقــد كانــت البيــوت مبنيــة مــن أحجــار ضخمــة ســوداء هائلــة الحجــم 
تكســب المبانــي مناعــة ضــد كل قــوة كان يمكــن أن تهاجمهــا فــي تلــك العصــور، 
الفاغــرة  والمهــاوي  العاليــة  والوهــاد  المقفــرة  الكهــوف  البــاد  فــي  وانتشــرت 
أفواههــا بيــن الجبــال والمعاقــل الصخريــة. وكان ســكان هــذه البــاد الذيــن كانــوا 
وقــد  هائلــة،  قــوة  ذوي  األجســام  ضخــام  قومــا  جبابــرة،  كلهــا  أمــة  ســالة  مــن 
اشــتهروا بالعنــف والظلــم والقســوة. فكانــوا مبعــث رعــب لــكل األمــم المجــاورة، 
بينمــا كان عــوج ملــك تلــك المملكــة مشــهورا بضخامــة جســمه وبســالته حتــى فــي 

تلــك األمــة التــي كل رجالهــا جبابــرة.
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ولكــن عمــود الســحاب ســار متقدمــا إلــى األمــام. فــإذ ســار العبرانيــون فــي أثــره 
تقدمــت جموعهــم إلــى أذرعــي حيــث كان الملــك الجبــار وكل جيوشــه علــى تمــام 
األهبــة لمنازلتهــم. كان الملــك عــوج ماهــرا فــي اختيــار أرض المعركــة، لقــد كانــت 
مدينــة أذرعــي واقعــة علــى رابيــة ترتفــع فجــأة ارتفاعــا هائــا وكانــت محاطــة بصخــور 
منحــدرة  معابــر ضيقــة  طريــق  عــن  إل  إليهــا  الوصــول  يمكــن  فــا  مســننة،  بركانيــة 
وعســرة المصاعــد. وفــي حالــة انهــزام الجيــش كان يمكنهــم اللتجــاء إلــى مغــاور 

الصخــور فــي الصحــراء حيــث يســتحيل علــى الغربــاء أن يتعقبوهــم.
وإذ كان ذلك الملك واثقا من النصر جاء بجيشه العظيم إلى السهل الفسيح في 
حيــن ســمعت صيحــات التحــدي مــن الســهل المرتفــع فوقهــم حيــث كانــت تــرى آلف 
الرماح متعطشة للطعن والنزال. فعندما نظر العبرانيون إلى ذلك الملك الفارع الطول 
الذي كان جبارا بين الجبابرة والذي كان يعلو في طوله على كل رجال الجيش، وحينما 
أبصــروا الجيــوش المحيطــة بهــم، ورأوا ذلــك الحصــن الــذي بــدا منيعــا ل يمكــن اقتحامــه، 
والــذي كمــن خلفــه آلف مــن الجنــود فــي الخنــادق. ارتجفــت خوفــا قلــوب كثيريــن مــن 
رجــال إســرائيل. أمــا موســى فقــد كان هادئــا وثابتــا ألن الــرب ســبق فقــال لــه عــن ملــك 
باشــان: » لَ تََخــْف ِمْنــُه، ألَنِّــي قـَـْد دَفَْعتـُـُه إِلـَـى يـَـِدَك َوَجِميــَع قَْوِمــِه وَأَرِْضــِه، فَتَْفَعــُل ِبــِه كََمــا 

فََعلَْت ِبِســيُحوَن َملِِك األَُموِريِّيَن الَِّذي كَاَن َســاكًِنا ِفي َحْشــبُوَن « )تثنية 3: 2(.
إن ذلــك اإليمــان الهــادئ الــذي كان يمــأل قلــب ذلــك القائــد قــد ألهــم قلــوب 
رجالــه بالثقــة فســلموا كل شــيء فــي يــد هللا القويــة ولــم يخذلهــم. فــا الجبابــرة 
المعاقــل  ول  المســلحة  الجيــوش  ول  العاليــة،  األســوار  ذات  المــدن  ول  األقويــاء 
الصخريــة أمكنهــا أن تصمــد أمــام رئيــس جنــد الــرب. لقــد ســار الــرب فــي طليعــة 
الجيــوش وقهــر العــدو وانتصــر إلســرائيل، فهلــك الملــك الجبــار وجيشــه، وســرعان 
مــا اســتولى اإلســرائيليون علــى كل تلــك البــاد. وهكــذا ُمحــي عــن وجــه األرض 

ذلــك الشــعب الذيــن كانــوا قــد أســلموا أنفســهم لإلثــم والوثنيــة الرجســة.
وبعــد النتصــار علــى جلعــاد وباشــان عــاد كثيــرون مــن الشــعب إلــى ذكــرى تلــك 
الحــوادث التــي بســببها حكــم علــى إســرائيل أن يتوهــوا فــي البريــة أمــدا طويــا منــذ 
أربعيــن ســنة خلــت فــي قــادش. فــرأوا أن تقريــر الجواســيس عــن أرض الموعــد كان 
صحيحــا فــي كثيــر مــن النواحــي. فلقــد كانــت المــدن حصينــة وعظيمــة جــدا وكان 
يســكنها الجبابــرة الذيــن كان اإلســرائيليون يُحســبون أقزامــا أمامهــم. ولكنهــم رأوا 
اآلن أن الخطــأ المميــت الــذي قــد ارتكبــه آباؤهــم كان عــدم ثقتهــم بقــدرة هللا. فهــذا 

وحــده حرمهــم الدخــول حــال إلــى األرض الجيــدة.
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حيــن كانــوا يتأهبــون لدخــول كنعــان أول مــرة كان ذلــك العمــل أقــل صعوبــة 
ممــا هــو اآلن. فلقــد وعــد هللا شــعبه حينئــٍذ أنهــم إن أطاعــوا صوتــه فسيســير فــي 
طليعتهــم ويحــارب عنهــم، كمــا سيرســل الزنابيــر لطــرد ســكان األرض. كمــا أنــه لــم 
تكــن مخــاوف تلــك الشــعوب قــد أثيــرت، فكانــوا لذلــك غيــر مســتعدين اســتعدادا 
كافيــا لوقــف تقــدم إســرائيل. أمــا اآلن فلمــا أمــر الــرب شــعبه بالتقــدم فــي ســيرهم 
كان لبــد لهــم أن يواجهــوا أعــداء يقظيــن وأن ينازلــوا جيوشــا عظيمــة مدربــة علــى 

القتــال أعظــم تدريــب، جيوشــا علــى تمــام األهبــة لصــد تقدمهــم.
وفــي مصادمتهــم مــع عــوج وســيحون جــاز الشــعب فــي نفــس الختبــار الــذي قــد 
فشــل فيــه آباؤهــم فشــا ذريعــا فاضحــا. ولكــن المتحــان غــدا أقســى بكثيــر اآلن ممــا 
كان حيــن أمــر هللا إســرائيل بالتقــدم منــذ ســنين طويلــة. لقــد زادت الصعوبــات التــي 
اعترضــت تقدمهــم زيــادة عظيمــة منــذ رفضــوا التقــدم حيــن أمــروا أن يتقدمــوا باســم 
الرب. إن هللا ل يزال يختبر شعبه بهذه الكيفية، فإن أخفقوا في الثبات أمام المتحان 
فســيعود بهم إلى نفس المكان، وفي المرة الثانية ســتكون التجربة أقوى وأقســى من 
سابقتها. وستظل الحال هكذا حتى يصمدوا أمام التجربة. أما إذا ظلوا سادرين في 

عصيانهــم فســيرفع الــرب نــوره مــن بينهــم ويتركهــم يتعثــرون فــي الظــام.
تذكــر العبرانيــون اآلن كيــف أنهــم حيــن تقدمــت جيوشــهم للحــرب فيمــا مضــى 
انهزمــوا ومــات منهــم ألــوف، ألنهــم فــي ذلــك الحيــن ذهبــوا للحــرب فــي تحــد مباشــر 
ألمر الرب. لقد خرجوا دون أن يكون معهم موسى القائد المعين من هللا، وبدون 
أن يتقدمهــم عمــود الســحاب رمــز حضــور هللا، وبــدون التابــوت. أمــا اآلن فقــد كان 
موســى معهم مشــددا قلوبهم بكام الرجاء واإليمان، وابن هللا الســاكن في عمود 
الســحاب كان يقودهــم، وكان التابــوت المقــدس ســائرا مــع ذلــك الجيــش. إن فــي 
هــذا الختبــار درســا لنــا، ألن إلــه إســرائيل القديــر هــو إلهنــا ويمكننــا أن نتــكل عليــه، 
فــإذا أطعنــا وصايــاه ســيعمل ألجلنــا بكيفيــة جليــة وظاهــرة كمــا فعــل مــع شــعبه 
قديمــا. إن كل مــن يجــد فــي الســير فــي طريــق الواجــب فابــد أن تهاجمــه الشــكوك 
وعــدم اإليمــان فــي بعــض األحيــان. وســيبدو الطريــق أحيانــا مليئــا بالعوائــق التــي 
تبــدو وكأنــه ل يمكــن التغلــب عليهــا حتــى أنهــا تثبــط الذيــن يستســلمون للفشــل، 
إن  الكلفــة.  تكــن  أيــا  واجبكــم  واعملــوا  تقدمــوا  هــؤلء:  لمثــل  يقــول  هللا  أن  غيــر 
الصعوبــات التــي تبــدو أمامكــم هائلــة ومخيفــة والتــي تمــأل قلوبكــم رعبــا ســتختفي 

عندمــا تتقدمــون فــي طريــق الطاعــة وأنتــم بــكل تواضــع واثقــون بــاهلل.  
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسْفر العدد 22، 24(.

بعدمــا عــاد اإلســرائيليون إلــى األردن بعــد افتتــاح باشــان، عســكروا بجــوار النهــر 
فــي  فــوق مصبِّــه  النهــر،  الحــال. وقــد حلــوا بجانــب  فــي  لغــزو كنعــان  اســتعدادا 
البحــر الميــت، مقابــل ســهل أريحا عنــد تخــم مــوآب، فامتــألت قلــوب الموآبييــن 

رعبــا ألن أولئــك الغــزاة كانــوا قريبيــن منهــم جــدا.
إن إســرائيل لــم يســبق لــه أن ضايــق شــعب مــوآب. إل أن أبنــاء ذلــك الشــعب 
كانوا يراقبون كل الحوادث الجارية في الباد المجاورة وهم منزعجون. فاألموريون 
الذيــن اضطــر جيــش مــوآب أن يتقهقــر أمامهــم انهزمــوا أمــام العبرانييــن، واألراضــي 
التــي كان األموريــون قــد أخذوهــا عنــوة مــن مــوآب امتلكهــا إســرائيل اآلن، وانهزمــت 
جيوش باشان أمام القوة العجيبة المحتجبة في عمود السحاب فاحتل العبرانيون 
معاقــل الجبابــرة. ولهــذا لــم يكــن الموأبيــون يجســرون علــى الهجــوم عليهــم. ولــم يكــن 
اللتجــاء إلــى القــوة يجــدي لمواجهــة العوامــل الفائقــة الطبيعــة التــي كانــت تعمــل 
ألجلهــم. لهــذا عولــوا علــى اســتخدام قــوة الســحر والعرافــة إلبطــال عمــل هللا، كمــا 

فعــل فرعــون مــن قبــل. لقــد أرادوا أن يجلبــوا اللعنــات علــى إســرائيل.
وكان مــوآب علــى صلــة وثيقــة بالمديانييــن إذ كانــت تربــط الشــعبين معــا أواصــر 
القوميــة والديــن، فأثــار بــالق ملــك مــوآب مخــاوف ذلــك الشــعب المجــاور وظفــر 
بتعاونهــم معــه فــي مؤامراتــه ضــد إســرائيل بهــذه الرســالة: » اآلَن يَلَْحــُس الُْجْمُهــوُر 
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كُلَّ َمــا َحْولََنــا كََمــا يَلَْحــُس الثَّــْوُر ُخْضــرََة الَْحْقــِل « )انظــر ســفر العــدد 22-24(. وكان 
بلعــام الســاكن فــي مــا بيــن النهريــن قــد اشــتهر بــأن تحــت إمرتــه قــوي فائقــة الطبيعة، 
ووصلــت شــهرته إلــى بــاد مــوآب. فاســتقر الــرأي علــى أن يســتدعوه إلــى بادهــم 
ليقــدم لهــم معونتــه، ولذلــك أرســل رســل مــن » ُشــيُوُخ ُمــوآَب َوُشــيُوُخ ِمْديَــاَن « 

ليســتنجدوا بعرافتــه وســحره ضــد إســرائيل.
وعبــر  الجبــال  فــوق  الطويلــة  الرحلــة  تلــك  فــي  حــال  الســفراء  أولئــك  فانطــق 
القفــار إلــى أرض مــا بيــن النهريــن، ولمــا وجــدوا بلعــام أبلغــوه رســالة الملــك قائليــن: 
ــاآلَن تََعــاَل َوالَْعــْن لِــي هــَذا  ــي. فَ ــى َوْجــَه األَرِْض، َوُهــَو ُمِقيــٌم ُمَقاِبلِ ــْد َغشَّ » ُهــَوَذا قَ
ــْعَب، ألَنَُّه أَْعظَُم ِمنِّي، لََعلَُّه يُْمِكُنَنا أَْن نَْكِســرَُه فَأَطْرَُدُه ِمَن األَرِْض، ألَنِّي َعرَفُْت  الشَّ

ــارٌَك َوالَّــِذي تَلَْعُنــُه َملُْعــوٌن «. ــُه ُمبَ أَنَّ الَّــِذي تُبَارِكُ
كان بلعام قبا رجا صالحا ونبيا هلل ولكنه ارتد وأسلم نفسه للطمع ومع ذلك 
فقــد ظــل معترفــا بأنــه عبــد هللا العلــي، ولــم يكــن يجهــل عمــل هللا ألجــل إســرائيل. 
فعندمــا أخبــره الرســل بالغايــة مــن مجيئهــم عــرف جيــدا أن واجبــه يقتضيــه أن يرفــض 
مكافئات بالق وعطاياه ويصرف أولئك السفراء. ولكنه أقدم على مداعبة التجربة 
وألــح علــى أولئــك الرســل أن يبيتــوا تلــك الليلــة، معلنــا لهــم أنــه ل يمكنــه أن يعطيهــم 
لــن تضــر  إلــى أن يطلــب مشــورة هللا. لقــد عــرف بلعــام أن لعناتــه  جوابــا حاســما 
إســرائيل فــي شــيء، ألن هللا كان فــي صفهــم، ومــا دامــوا أمنــاء لــه فلــن تســتطيع 
قــوة معاديــة علــى األرض أو فــي الجحيــم أن تقــوى عليهــم، غيــر أن غــروره قــد انتشــى 
فانخــدع بــكام أولئــك الســفراء حيــن قالــوا لــه: » أَنَّ الَّــِذي تُبَارِكـُـُه ُمبَــارٌَك َوالَّــِذي تَلَْعُنُه 
َملُْعــوٌن « وثــم أثــارت أطماعــه الرشــوة الســخية والعطايــا القيمــة واإلطــراء والمديــح 
الــذي كان ينتظــره، وبــكل جشــع قبــل الكنــوز والثــروة المقدمــة لــه. حينئــٍذ وفيمــا كان 

يعتــرف بطاعتــه الكاملــة إلرادة هللا حــاول أن يســتجيب لرغبــات بــالق.
وفــي الليــل أتــى مــاك هللا إلــى بلعــام بهــذه الرســالة: » لَ تَْذَهــْب َمَعُهــْم َولَ 

ـُه ُمبَــارٌَك «. ــْعَب، ألَنّـَ تَلَْعــِن الشَّ
وفــي الصبــاح صــرف بلعــام الرســل وهــو متــردد، ولكنــه لــم يخبرهــم بمــا قالــه لــه 
هللا. وإذ كان غاضبــا ألن أحامــه عــن الربــح والكرامــة قــد تاشــت صــاح فيهــم قائــا 

َهــاِب َمَعُكــْم «. بغضــب: » انْطَلُِقــوا إِلـَـى أَرِْضُكــْم ألَنَّ الــرَّبَّ أَبـَـى أَْن يَْســَمَح لـِـي ِبالذَّ
إن بلعام » أََحبَّ أُْجرََة اإلِثِْم « )2بطرس 2: 15( وإن خطية الطمع التي يعلن 
الــرب عنهــا أنهــا عبــادة أوثــان جعلتــه يــدور مــع الزمــان، وعــن طريــق هــذه الغلطــة 
الواحــدة تمكــن الشــيطان منــه وســيطر عليــه تمامــا. وهــذا كان ســبب هاكــه. إن 
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النــاس  ليغــوي  الدنيويــة  العالميــة والكرامــة  للنــاس دائمــا األربــاح  يقــدم  المجــرب 
حتــى ل يعبــدوا هللا أو يخدمــوه. وهــو يقــول لهــم إن تمســكهم بالســتقامة الزائــدة 
فيجازفــون  كثيــرون  ينخــدع  وهكــذا  النجــاح.  وبيــن  بينهــم  الحائــل  هــو  الحــد  عــن 
اإلنســان  يخطوهــا  واحــدة  خطــوة  إن  الكاملــة.  الســتقامة  طريــق  عــن  بالنحــراف 
فــي طريــق الخطــأ تجعــل الخطــوة الثانيــة أكثــر ســهولة وبذلــك يصيــر أكثــر جــرأة، 
فمتــى أســلموا أنفســهم لســلطان الطمــع وشــهوة القــوة والرفعــة فســيرتكبون أرهــب 
أن  يمكنهــم  إنــه  بالقــول  نفوســهم  يخدعــون  كثيــرون  عظيمــة.  جــرأة  فــي  الخطايــا 
ينحرفــوا قليــا عــن الســتقامة الكاملــة إلــى وقــت قصيــر فــي طلــب بعــض المنافــع 
العالميــة، ومتــى حققــوا غرضهــم يمكنهــم أن يغيــروا مســلكهم متــى أرادوا. مثــل 

هــؤلء يوقعــون أنفســهم فــي فــخ الشــيطان، وقلمــا ينجــون.
عندمــا أبلــغ الرســل بــالق بــأن النبــي رفــض الذهــاب معهــم لــم يبلغــوه أن هللا 
نهــاه عــن ذلــك. وإذ ظــن بــالق بــأن تمنُّــع بلعــام عــن المجــيء هــو كونــه يطمــع فــي 
أجــر أعظــم، أرســل إليــه رؤســاء أكثــر عــددا وأســمى مقامــا مــن األوليــن زودهــم بوعــود 
بمكافأة أعظم، وخولهم أن يرضوا بأي شــرط يعرضه بلعام. وقد أرســل إليه رســالة 
، ألَنِّــي أُكْرُِمــَك إِكْرَاًمــا َعِظيًمــا، وَكُلَّ  مســتعجلة يقــول لــه: » لَ تَْمتَِنــْع ِمــَن اإلِتْيَــاِن إِلـَـيَّ

ــْعَب «. َمــا تَُقــوُل لـِـي أَفَْعلـُـُه. فَتََعــاَل اآلَن الَْعــْن لـِـي هــَذا الشَّ
نــّوه  الســفراء  أولئــك  لتوســات  منــه  واســتجابًة  ثانيــة.  مــرة  بلعــام  امتُحــن 
والذهــب  الفضــة  كثــرت  مهمــا  أنــه  لهــم  مؤكــدا  ونزاهتــه  العظيمــة  باســتقامته 
المعــروض عليــه ل يمكــن أن تغويــه ليتجــاوز إرادة الــرب. ولكنــه فــي أعماقــه كان 
يتــوق إلــى اإلذعــان لطلــب الملــك. ومــع أن إرادة هللا قــد أعلنــت لــه واضحــة، ألــح 
علــى الرســل أن يبيتــوا تلــك الليلــة حتــى يســأل هللا مــرة أخــرى كمــا لــو كان هللا غيــر 

إقناعــه. أو  التأثيــر عليــه  يمكــن  إنســانا  المحــدود 
فَُقــِم  لِيَْدُعــوَك  الرَِّجــاُل  أَتَــى  » إِْن  لــه:  وقــال  لبلعــام  الــرب  ظهــر  الليــل  ففــي 
ـِذي أُكَلُِّمــَك ِبــِه فََقــْط « إلــى هــذا الحــد ســمح  اْذَهــْب َمَعُهــْم، إِنََّمــا تَْعَمــُل األَْمــَر الّـَ
الــرب لبلعــام أن يتبــع إرادتــه الخاصــة ألنــه كان مصــرا علــى ذلــك. إنــه لــم يطلــب 
عمــل إرادة هللا بــل اختــار طريقــه الخــاص وحينئــٍذ حــاول أن يظفــر بمصادقــة هللا.

إن آلفا من الناس في هذه األيام يســيرون في طريق مماثل لهذا الطريق، ول 
يجــدون صعوبــة فــي فهــم واجبهــم إذا كان موافقــاً لميولهــم، أو كمــا هــو موضــح لهــم 
فــي الكتــاب المقــدس أو مرســوم أمامهــم فــي الظــروف المحيطــة بهــم أو عــن طريــق 
العقــل واإلدراك. ولكــن حيــث أن هــذه البراهيــن تتعــارض مــع رغائبهــم الخاصــة 
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وميولهــم الذاتيــة ففــي غالــب األحيــان يطرحونهــا جانبــا، ويغفلونهــا ويدّعــون أنهــا 
منــه واجبهــم. فباســتقامة ظاهريــة عظيمــة يصلــون  ليعرفــوا  إلــى هللا  ســيذهبون 
فــي  إنــه  بــه.  يســتهان  ل  هللا  ولكــن  اإلرشــاد.  طلــب  فــي  حــارة  طويلــة  صلــوات 
» فَلَــْم  النتائــج،  وتحمــل  رغباتهــم  باتبــاع  النــاس  ألولئــك  يســمح  األحيــان  غالــب 
يَْســَمْع َشــْعِبي لَِصْوتِــي... فََســلَّْمتُُهْم إِلَــى قََســاَوِة قُلُوِبِهــْم، لِيَْســلُُكوا ِفــي ُمؤَاَمــرَاِت 
أَنُْفِســِهْم « )مزمــور 81: 11، 12(. متــى عــرف اإلنســان واجبــه واضحــا فــا يــدع أنــه 
يذهــب إلــى هللا مصليــا لعلــه يعفيــه مــن إتمامــه، بــل عليــه بالحــري أن يطلــب مــن 

الــرب بــكل تواضــع وخضــوع، قــوة وحكمــة إلهيــة للقيــام بــكل التزاماتــه.
كان الُْموآِبيُّــون شــعبا وثنيــا منحطــا. ولكــن وفقــا للنــور المعطــى لهــم لــم تكــن 
خطيتهــم هكــذا عظيمــة فــي نظــر الســماء كمــا كانــت خطيــة بلعــام، فــإذ اعتــرف 
بأنــه نبــي هللا فــكل مــا كان يجــب عليــه أن يقولــه كان المفــروض أن يكــون مصحوبــا 
بســلطان هللا. ولهــذا لــم يكــن مســموحا لــه أن يتكلــم الــكام الــذي يختــاره بــل كان 
عليــه أن ينطــق بالرســالة التــي يتســلمها مــن هللا. فقــد أمــره هللا قائــا: » إِنََّمــا تَْعَمــُل 

ـِذي أُكَلُِّمــَك ِبــِه فََقــْط «. األَْمــَر الّـَ
ولقــد ُســمح لبلعــام بالذهــاب مــع الرســل القادميــن مــن مــوآب إذا جــاءوا إليــه 
فــي الصبــاح يطلبــون منــه الذهــاب معهــم. ولكنهــم إذ كانــوا متضايقيــن مــن تلكئــه 
إلــى بادهــم دون أن يتشــاوروا  ثانيــة عــادوا  أنــه ســيرفض طلبهــم مــرة  ومتوقعيــن 
معــه. فلــم يبــق أمامــه اآلن عــذر ينتحلــه لإلذعــان لطلــب بــالق. ولكــن بلعــام كان 
مصــرا علــى الظفــر بالمكافــأة. فــإذ أخــذ أتانــه التــي كان معتــادا ركوبهــا بــدأ رحلتــه. 
وقــد كان يخشــى أنــه حتــى اآلن يعــدل الــرب عــن الســماح لــه بالذهــاب، فأســرع 
متقدمــا فــي ســيره، وكان يتعجــل فــي الســير لئــا يحــدث مــا يحرمــه الحصــول علــى 

المكافــأة التــي كان يشــتهي الحصــول عليهــا.
أتانــه  أبصــرت  وقــد  لِيَُقاِوَمــُه «  الطَِّريــِق  ِفــي  الــرَّبِّ  َمــاَُك  » َوقَــَف  ولكــن 
الطريــق ومشــت  عــن  األتــان  فمالــت  يبصــره.  فلــم  هــو  أّمــا  الســماوي،  الرســول 
فــي الحقــل. فأعــاد بلعــام أتانــه إلــى الطريــق بضرباتــه القاســية. ومــرة أخــرى ظهــر 
لــه المــاك واقفــا فــي خنــدق للكــروم وكان الطريــق ضيقــا، فحاولــت األتــان أن 
بالحائــط.  صاحبهــا  رجــل  فَُضغطــت  المخيــف  الشــبح  ذلــك  طريــق  عــن  تحيــد 
لقــد ُعمــي بلعــام عــن تدخــل هللا ولــم يكــن يعــرف أن هللا كان يعتــرض طريقــه، 
علــى  أجبرهــا  رحمــة  بــدون  األتــان  ضــرب  وإذ  ســخطه،  واتقــد  الرجــل  فاهتــاج 

ســيرها. فــي  التقــدم 
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ومــرة أخــرى »  ثـُـمَّ اْجتـَـاَز َمــاَُك الــرَّبِّ أَيًْضــا َوَوقـَـَف ِفــي َمــَكاٍن َضيِّــق َحيْــُث لَيْــَس 
َســِبيٌل لِلنُُّكــوِب يَِميًنــا أَْو ِشــَمالً «. وظهــر مــرة أخــرى بمظهــر المتوعــد. فــإذ كانــت 
األتــان ترتجــف مــن هــول الرعــب توقفــت عــن ســيرها وربضــت تحــت راكبهــا. فأطلــق 
بلعــام العنــان لغضبــه وضــرب أتانــه بقضيبــه بقســاوة أشــد مــن قبــل، ففتــح الــرب إذ 
ذاك فم األتان » إِذْ َمَنَع َحَماقََة النَِّبيِّ ِحَماٌر أَْعَجُم نَاِطًقا ِبَصْوِت إِنَْساٍن « )2بطرس 
َــاََث َدفََعــاٍت؟ «. 2: 16(. قالــت األتــان: » َمــاذَا َصَنْعــُت ِبــَك َحتَّــى َضَربْتَِنــي اآلَن ثث

فــي  لــه  تعــرض  الــذي  التأخــر  بســبب  الهتيــاج  حــد  بلعــام  ســخط  بلــغ  وإذ 
رحلتــه أجــاب األتــان كمــا لــو كان يكلــم كائنــا عاقــا: » ألَنَّــِك ازَْدَريـْـِت ِبــي. لـَـْو كَاَن 
فــي  النبــوة ســائر  يّدعــي  قَتَلْتُــِك « هنــا عــرّاف  قَــْد  لَُكْنــُت اآلَن  َســيٌْف  يَــِدي  ِفــي 
طريقــه ليلعــن شــعبا بجملتــه لكــي يشــل قوتهــم، ومــع ذلــك ل قــدرة لــه علــى أن 

التــي كان يركبهــا. يقتــل الدابــة 
يــرى مــاك الــرب واقفــا وســيفه  واآلن هــا قــد فُتحــت عينــا بلعــام، وهــا هــو 
مســلول فــي يــده وهــو مســتعد لقتلــه، وإذ كان مرتعبــا » َخــرَّ َســاِجًدا َعلـَـى َوْجِهــِه « 
فقــال لــه المــاك: » لَِمــاَذا َضَربـْـَت أَتَانـَـَك اآلَن ثثـَـاََث َدفََعــاٍت؟ هأَنـَـَذا قـَـْد َخرَْجــُت 
اآلَن  اِمــي  قُدَّ ِمــْن  َوَمالَــْت  األَتَــاُن  فَأَبَْصرَتِْنــي  أََماِمــي،  َورْطَــٌة  الطَِّريــَق  ألَنَّ  لِلُْمَقاَوَمــِة 

اِمــي لَُكْنــُت اآلَن قَــْد قَتَلْتُــَك َواْســتَبَْقيْتَُها «. َــاََث َدفََعــاٍت. َولَــْو لَــْم تَِمــْل ِمــْن قُدَّ ثث
كان بلعــام مدينــا بحفــظ حياتــه لتلــك األتــان المســكينة التــي عاملهــا بمنتهــى 
القســوة. فذلــك الرجــل الــذي ادعــى أنــه نبــي الــرب، والــذي أعلــن أنــه » َمْكُشــوُف 
الَْعيَْنيْــِن « والــذي يــرى » ُرْؤيَــا الَْقِديــِر « أعمــاه الطمــع وحــب الطمــوح بحيــث لــم يــر 
ْهــِر قـَـْد أَْعَمــى أَذَْهــاَن َغيْــِر الُْمؤِْمِنيــَن «  مــاك هللا الــذي أبصرتــه األتــان، » إِلــُه هــَذا الدَّ
)2كورنثــوس 4: 4( مــا أكثــر العميــان هكــذا! إنهــم يندفعــون ســائرين فــي طــرق منهــي 
عــن الســير فيهــا، متعديــن شــريعة هللا، ول يمكنهــم أن ياحظــوا أن هللا ومائكتــه 

واقفــون لمقاومتهــم، وكبلعــام يغضبــون علــى مــن يحولــون بينهــم وبيــن الهــاك.
إن بلعــام بمعاماتــه القاســية ألتانــه قــدم الدليــل علــى الــروح التــي ســيطرت 
ــا َمرَاِحــُم األَْشــرَاِر فََقاِســيٌَة « )أمثــال 12:  يــُق يُرَاِعــي نَْفــَس بَِهيَمِتــِه، أَمَّ دِّ عليــه. » الصِّ
10( قليلــون هــم الذيــن يتحققــون، كمــا يجــب، شــر معاملتهــم الســيئة للحيوانــات 
أو تركهــم إياهــا لتقاســي مــن شــر إهمالهــم لهــا. إن ذاك الــذي خلــق اإلنســان خلــق 
أيضــا الحيوانــات الدنيــا، » َوَمرَاِحُمــُه َعلَــى كُلِّ أَْعَمالِــِه « )مزمــور 145: 9(. لقــد 
ألــم  بهــا أي  يوقــع  أن  فــي  لــه  الحيوانــات لخدمــة اإلنســان، ولكــن ل حــق  خلقــت 

بمعاملتــه الفظــة لهــا أو إلزامهــا بعمــل مــا ل تســتطيعه.
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إننا بســبب خطية اإلنســان نرى » فَإِنََّنا نَْعلَُم أَنَّ كُلَّ الَْخلِيَقِة تَِئنُّ َوتَتََمخَُّض َمًعا 
إِلـَـى اآلَن « )روميــة 8: 22(. وقــد فرضــت اآللم والمــوت ليــس علــى الجنــس البشــري 
وحده بل أيضا على الحيوانات. إذا فيليق باإلنسان، بدل من أن يزيد على الخائق 
مــن ثقــل اآللم التــي كان ســببها معصيتــه، أن يعمــل علــى تخفيفهــا. إن الــذي يقســو 
علــى الحيوانــات لكونــه قــد أعطــي الســلطان عليهــا هــو إنســان جبــان كمــا أنــه طاغيــة 
مستبد. والميل إلى إيقاع اآللم على بني جنسنا أو على البهائم هو ميل شيطاني 
.إن كثيريــن يقســون علــى البهائــم لكونهــم واثقيــن مــن أن قســوتهم لــن تُكتشــف، ألن 
الحيــوان األصــم المســكين لــن يُفشــي الســر، ولكــن لــو فتحــت عيــون هــؤلء القــوم 
كمــا فتحــت عينــا بلعــام لكانــوا يــرون مــاك هللا واقفــا كشــاهد للشــهادة عليهــم أمــام 
المحكمــة الســماوية. هنالــك ســجل يصعــد إلــى الســماء، وســيأتي اليــوم الــذي فيــه 

يحكــم بالدينونــة علــى مــن يقســون فــي معاملتهــم لخائــق هللا.
مــا أن أبصــر بلعــام المــاك حتــى صــرخ فــي رعــب: » أَْخطَــأُْت. إِنِـّـي لَــْم أَْعلَــْم 
ـَك َواِقــٌف تِلَْقائِــي ِفــي الطَِّريــِق. َواآلَن إِْن قَبُــَح ِفــي َعيَْنيْــَك فَِإنِـّـي أَرْجــُع «. ولكــن  أَنّـَ
الــرب ســمح لــه بالتقــدم فــي رحلتــه، إل أنــه أفهمــه أن كامــه ينبغــي أن يكــون تحــت 
ســيطرة قــوة هللا. لقــد أراد هللا أن يبرهــن لشــعب مــوآب أن العبرانييــن هــم تحــت 
حراســة الســماء. وهــذا مــا فعلــه حيــن برهــن لهــم عــن مقــدار عجــز بلعــام حتــى عــن 

أن ينطــق عليهــم بلعنــة دون ســماح مــن هللا.
تتبعــه  تخــوم مملكتــه  إلــى  إليــه خــرج  قــادم  بلعــام  بــأن  مــوآب  ملــك  وإذ علــم 
حاشــية عظيمــة لســتقباله، فلمــا عبــر لــه عــن دهشــته لتأخــره عــن المجــيء مــع كثــرة 
المكافــآت العظيمــة التــي تنتظــره أجابــه النبــي بقولــه: » هأَنَــَذا قَــْد ِجئْــُت إِلَيْــَك. 
ِبــِه  فَِمــي  ِفــي  هللُا  يََضُعــُه  ـِذي  الّـَ اَلْــَكاَُم  ِبَشــْيٍء؟  ـَم  أَتََكلّـَ أَْن  أَْســتَِطيُع  اآلَن  ـي  أَلََعلِـّ
ـُم « وقــد تأســف بلعــام أشــد األســف بســبب هــذا الحصــار المفــروض عليــه،  أَتََكلّـَ
وخشــى أن يفشــل فــي تنفيــذ غرضــه ألن قــوة هللا الضابطــة كانــت مســتقرة عليــه.

» ُمرْتََفَعــاِت  إلــى  بلعــام  مملكتــه  وعظمــاء  الملــك  رافــق  عظيمــة  أُبهــة  وفــي 
بَْعــل « التــي كان يســتطيع منهــا أن يشــرف علــى جمــوع العبرانييــن. انظــروا إلــى 
النبــي وهــو يقــف علــى ذلــك المــكان المرتفــع لينظــر مــن العــاء إلــى محلــة الشــعب 
المختــار. ومــا أقــل مــا كان يعرفــه اإلســرائيليون عمــا كان يجــري بالقــرب منهــم! ومــا 
أقــل مــا كانــوا يعرفــون عــن رعايــة هللا لهــم التــي قــد بســطها عليهــم نهــارا وليــا! مــا 
أغبــى فهــم شــعب هللا ومــا أبلــد إحساســهم! وكــم هــم متباطئــون فــي كل عصــر 
عــن إدراك محبتــه العظيمــة ورحمتــه! فلــو أمكنهــم إدراك القــوة اإللهيــة العجيبــة 
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التــي يســتخدمها هللا لصالحهــم باســتمرار أمــا كانــت قلوبهــم تفيــض شــكرا لــه علــى 
محبتــه، ورهبــة لــدى التأمــل فــي جالــه وقدرتــه؟

كانــت لــدى بلعــام بعــض المعرفــة عــن ذبائــح العبرانييــن الكفاريــة وكان يرجــو 
بركــة هللا، ويضمــن  الغاليــة، يمكنــه أن يحصــل علــى  بالهبــات  يتفــوق عليهــم  أنــه 
إنجــاز مشــاريعه اآلثمــة. وهكــذا كانــت األفــكار والعواطــف الموآبيــة الوثنيــة تزحــف 
إليــه لتتســلط علــى عقلــه. فصــارت حكمتــه جهالــة، ورؤاه الروحيــة مظلمــة وغيــر 

واضحــة. وقــد جلــب هــو علــى نفســه العمــى بخضوعــه لقــوة الشــيطان.
وحســب تعليمــات بلعــام بنيــت ســبعة مذابــح وقــدم ذبيحــة علــى كل منهــا. ثــم 
انطلق صاعدا إلى » رَاِبيٍَة « لياقي هللا وقد وعد بالق أن يخبره بما سيعلنه له هللا.

وقــف الملــك إلــى جــوار المحرقــة، وإلــى جانبــه وقــف نبــاء مــوآب ورؤســاؤها، 
ــع حولهــم جمــع غفيــر مــن النــاس وكلهــم شــوق، يترقبــون عــودة النبــي.  كمــا تجمَّ
إلــى  أتــى أخيــرا وكان الشــعب ينتظــر، فــي لهفــة، ســماع الكلمــات التــي ستشــل 
القــوة الغريبــة المســخرة فــي خدمــة اإلســرائيليين المكروهيــن، فقــال  تلــك  األبــد 
بلعــام: » ِمــْن أََراَم أَتَــى ِبــي بَــالَُق َملِــُك ُمــوآَب، ِمــْن ِجبَــاِل الَْمْشــرِِق: تََعــاَل الَْعــْن 
لِــي يَْعُقــوَب، َوَهلُــمَّ اْشــِتْم إِْســرَائِيَل. كَيْــَف أَلَْعــُن َمــْن لَــْم يَلَْعْنــُه هللُا؟ وَكَيْــَف أَْشــِتُم 
ُهــَوَذا  أُبِْصــرُُه.  اآلكَاِم  َوِمــَن  أََراُه،  ُخــوِر  الصُّ رَأِْس  ِمــْن  إِنِـّـي  ؟  الــرَّبُّ يَْشــِتْمُه  لَــْم  َمــْن 
ــُعوِب لَ يُْحَســُب. َمــْن أَْحَصــى تـُـرَاَب يَْعُقــوَب َوُربـْـَع  َشــْعٌب يَْســُكُن َوْحــَدُه، َوبَيْــَن الشُّ

إِْســرَائِيَل ِبَعــَدٍد؟ لِتَُمــْت نَْفِســي َمــْوَت األَبْــرَاِر، َولْتَُكــْن آِخرَتِــي كَآِخرَتِِهــْم «. 
لقــد اعتــرف بلعــام أنــه قــد جــاء وقصــده أن يلعــن إســرائيل، ولكــن الــكام الــذي 
نطــق بــه جــاء علــى عكــس أفــكار قلبــه، فأجبــر علــى أن ينطــق بالبــركات بينمــا كانــت 

نفســه تفيــض باللعنــات.
إن بلعــام حيــن نظــر إلــى محلــة إســرائيل رأى بمنتهــى الدهشــة الدليــل علــى 
نجاحهــم. لقــد صــوروا لــه علــى أنهــم جماعــة شرســة غيــر منتظمــة تعكــر صفــو أمــن 
البــاد بعصاباتهــم التــي تجــول فــي كل مــكان للنهــب، وأنهــم مبعــث الوبــال والرعب 
لألمــم المجــاورة. ولكــن مظهرهــم كان علــى عكــس هــذا كلــه، إذ رأى خيامهــم علــى 
مــدى البصــر منســقة ومنظمــة علــى أكمــل مــا يكــون النظــام فــي كل المحلــة، وكل 
ثــم رأى دلئــل الرضــى الــذي كان  شــيء يحمــل طابــع الترتيــب والنظــام الدقيــق. 
هللا يشــمل بــه إســرائيل، والصفــات التــي تميزهــم كشــعب هللا المختــار. إنهــم لــم 
يكونــوا ليقفــوا علــى مســتوى واحــد مــع األمــم األخــرى، بــل كان لبــد لهــم أن يســموا 
ــُعوِب لَ يُْحَســُب « فــي  عليهــم جميعــا، » ُهــَوَذا َشــْعٌب يَْســُكُن َوْحــَدُه، َوبَيْــَن الشُّ
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الوقــت الــذي قيــل فيــه هــذا الــكام لــم يكــن لإلســرائيليين موطــن اســتقرار. ولــم تكــن 
صفاتهــم الفريــدة ول عاداتهــم أو أخاقهــم معروفــة لــدى بلعــام. ولكــن بــأي كيفيــة 
مدهشــة تمــت هــذه النبــوة فــي تاريــخ إســرائيل بعــد ذلــك، ومــدة ســني ســبيهم، 
وطــوال أجيــال تشــتتهم بيــن الشــعوب بقــوا شــعبا ممتــازا! وهكــذا نجــد أن شــعب 
هللا الذيــن هــم إســرائيل الحقيقــي مــع كونهــم مشــتتين فــي كل األمــم مــا هــم إل 

غربــاء علــى األرض، ألن وطنهــم هــو فــي الســماء.
وفضــا عمــا قــد رآه بلعــام مــن تاريــخ إســرائيل كأمــة فقــد رأى نمــو إســرائيل 
الحقيقي ونجاحهم إلى انقضاء الدهر. لقد رأى رضى هللا العلي الخاص يشــمل 
كل مــن يحبونــه ويتقونــه. رأى ذراع هللا تســندهم حيــن يدخلــون فــي وادي ظــال 
رأى  والخلــود.  والكرامــة  بالمجــد  مكلليــن  قبورهــم  مــن  يخرجــون  ورآهــم  المــوت، 
المفدييــن فرحيــن ومتهلليــن فــي أمجــاد األرض الجديــدة الدائمــة. وإذ تطلــع إلــى 
ذلــك المنظــر هتــف قائــا: » َمــْن أَْحَصــى تُــرَاَب يَْعُقــوَب َوُربْــَع إِْســرَائِيَل ِبَعــَدٍد؟ « 
وإذ أبصــر إكليــل المجــد يكلــل كل هامــة، والمجــد يشــع مــن كل الوجــوه ونظــر إلــى 
األمــام إلــى حيــاة الخلــود والســعادة التــي ل تشــوبها شــائبة نطــق بطلبتــه المهيبــة 

قائــاً: » لِتَُمــْت نَْفِســي َمــْوَت األَبْــرَاِر، َولْتَُكــْن آِخرَتِــي كَآِخرَتِِهــْم «.
لــو كان لــدى بلعــام ميــل لقبــول النــور المعطــى مــن هللا لتحققــت هــذه الطلبــة 
لــه، ولقطــع فــي الحــال كل عاقــة لــه بمــوآب، ولــم يعــد إلــى تعــدي رحمــة هللا، بــل 
كان يرجــع إليــه فــي توبــة عميقــة صادقــة. ولكــن بلعــام أحــب أجــرة اإلثــم وهــذا مــا 

كان يحــرص علــى أخــذه أشــد الحــرص.
أمــا بــالق فقــد كان ينظــر، واثقــا مــن أن لعنــة ســتحل علــى إســرائيل كضربــة 
ســاحقة مهلكــة. فلمــا ســمع كام النبــي صــاح قائــا لــه فــي غضــب، » َمــاَذا فََعلـْـَت 
الــذي كان  فبلعــام  بَاَركْتَُهــْم «.  قَــْد  أَنْــَت  َوُهــَوَذا  أََخْذتُــَك،  أَْعَدائِــي  لِتَْشــِتَم  ِبــي؟ 
أنــه، بتوقيــر إلرادة هللا قائــم علــى  يحــاول أن يجعــل مــن الضــرورة فضيلــة ادعــى 
بــه بواســطة قــوة  ســامة النيــة، نطــق بالــكام الــذي أجبــرت شــفتاه علــى التلفــظ 
إلهيــة، فأجــاب قائــاً: » أََمــا الَّــِذي يََضُعــُه الــرَّبُّ ِفــي فَِمــي أَْحتـَـرُِص أَْن أَتََكلَّــَم ِبــِه؟ « 

إن بــالق لــم يســتطع حتــى فــي هــذا الوقــت أن يتنحــى عــن غرضــه. إذ علــم أن 
تأثيــر ذلــك المنظــر المهيــب الجليــل الــذي أحدثتــه رؤيــة محلــة العبرانييــن الواســعة 
فــي نفــس بلعــام قــد أفزعــه إلــى حــد أنــه لــم يســتطع اســتخدام عرافتــه ضدهــم. 
فعــزم الملــك علــى أن يأخــذ النبــي إلــى مــكان آخــر حيــث ل يــرى غيــر جــزء صغيــر 
منهــم. وإذ أمكــن التأثيــر علــى بلعــام حتــى يلعــن تلــك الجماعــات الملحقــة ببنــي 
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إســرائيل ســيكون مصيــر المحلــة كلهــا الهــاك. فبُذلــت محاولــة أخــرى علــى رأس 
مرتفعــة تســمى الفســجة، ومــرة أخــرى بنيــت ســبعة مذابــح وقدمــت عليهــا نفــس 
الذبائــح التــي قدمــت أول مــرة. ثــم لبــث الملــك ومشــيروه إلــى جــوار الذبائــح. أمــا 
بلعــام فذهــب ليقابــل هللا ومــرة أخــرى وضعــت فــي فمــه رســالة إلهيــة لــم يســتطع 

أن يغيرهــا أو يحجزهــا.
فلمــا عــاد إلــى تلــك الجماعــة المنتظــرة المتلهفــة ســئل النبــي هــذا الســؤال، 
؟ « فــإذا بالجــواب كالســابق يوقــع الرعــب فــي قلــب الملــك  » َمــاَذا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ
وقلــوب الرؤســاء، إذ قــال: » لَيْــَس هللُا إِنَْســانًا فَيَْكــِذَب، َولَ ابْــَن إِنَْســاٍن فَيَْنــَدَم. 
ــْد بَــارََك  ــُه قَ ــْد أُِمــرُْت أَْن أُبَــارَِك. فَِإنَّ ــُم َولَ يَِفــي؟ إِنِّــي قَ َهــْل يَُقــوُل َولَ يَْفَعــُل؟ أَْو يَتََكلَّ
ــا ِفــي إِْســرَائِيَل. الــرَّبُّ إِلُهــُه َمَعــُه،  فَــاَ أَرُدُُّه. لَــْم يُبِْصــْر إِثًْمــا ِفــي يَْعُقــوَب، َولَ رَأَى تََعبً

َوُهتَــاُف َملِــٍك ِفيــِه «.
ــٌة  ــَس ِعيَافَ ــُه لَيْ وإذ أحــس بلعــام بالرهبــة مــن هــذه اإلعانــات صــاح قائــا: » إِنَّ
إِْســرَائِيَل «. إن ذلــك الســاحر العظيــم حــاول أن  َعلَــى  يَْعُقــوَب، َولَ ِعرَافَــٌة  َعلَــى 
يســتخدم قــوة ســحره كمــا كان يشــتهي الموآبيــون. ولكــن فــي هــذه المناســبة عينهــا 
تحــت  هللا  شــعب  دام  مــا  هللا «  فعــل  » مــاذا  إســرائيل:  عــن  يقــال  أن  ينبغــي 
حراســته لــم يكــن فــي قــدرة أي شــعب أو أيــة أمــة أخــرى ولــو كانــت مؤيــدة بــكل 
قــوة الشــيطان أن تقهرهــم. ينبغــي للعالــم كلــه أن يندهــش مــن عمــل هللا العجيــب 
ألجــل شــعبه — هــوذا رجــل كان عازمــا علــى أن يســير فــي طريــق شــريرة، وإذا بقــوة 
هللا تضبطــه لينطــق، بــدل مــن اللعنــات، بأجمــل وأثمــن المواعيــد، فــي لغــة رفيعــة 
وشــعر تتماشــى فيــه الحماســة. هــذا، وإن رضــى هللا الــذي أظهــره إلســرائيل فــي 
ذلــك الحيــن كان القصــد منــه أن يصيــر تأكيــدا لرعايتــه الحافظــة ألولده المطيعيــن 
األمنــاء فــي كل العصــور. وحيــن يثيــر الشــيطان النــاس األشــرار ليشــوهوا ســمعة 
شــعب هللا أو يضايقوهــم أو يهلكوهــم فإنهــم يذكــرون هــذه الحادثــة، هــذا مــا يزيــد 

مــن شــجاعتهم وإيمانهــم بــاهلل.
إْذ أحــس ملــك مــوآب بالضيــق وخــار عزمــه صــاح يقــول: » لَ تَلَْعْنــُه لَْعَنــًة َولَ 
تُبَارِكْــُه بَرَكَــًة « ومــع ذلــك فقــد كان ل يــزال يحتضــن فــي قلبــه بعــض األمــل الواهــن، 
فعــول علــى القيــام بمحاولــة أخــرى. فأخــذ بلعــام إلــى رأس فغــور حيــث كان هيــكل 
العبــادة الخليعــة للبعــل الــذي كانــوا يعبدونــه. وفــي هــذا المــكان بنــى العــدد نفســه 
مــن المذابــح وقــدم عليهــا العــدد نفســه مــن الذبائــح، لكــن بلعــام لــم ينفــرد مــع هللا 
فــي هــذه المــرة كمــا فــي المــرات األخــرى ليعلــم مشــيئته، ولــم يتظاهــر بممارســة 
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إســرائيل فحــل عليــه  تطلــع ورأى خيــام  المذابــح  إلــى جــوار  وقــف  إذ  بــل  الســحر 
روح هللا ونطقــت شــفتاه بهــذه الرســالة اإللهيــة: » َمــا أَْحَســَن ِخيَاَمــَك يَــا يَْعُقــوُب، 
ٍة. كََجنَّــاٍت َعلَــى نَْهــٍر، كََشــَجرَاِت ُعــوٍد َغرََســَها  َمَســاكَِنَك يَــا إِْســرَائِيُل! كَأَْوِديـَـٍة ُمْمتَــدَّ
. كَأَْرزَاٍت َعلَــى ِميَــاٍه. يَْجــِري َمــاٌء ِمــْن ِدلَئِــِه، َويَُكــوُن َزْرُعــُه َعلَــى ِميَــاٍه َغِزيــرٍَة،  الــرَّبُّ
َويَتََســاَمى َملُِكــُه َعلَــى أََجــاَج َوتَرْتَِفــُع َمْملََكتُــُه. هللَاُ أَْخرََجــُه ِمــْن ِمْصــَر. لـَـُه ِمثـْـُل ُســْرَعِة 
الرِّئـْـِم. يـَـأْكُُل أَُمًمــا، ُمَضاِيِقيــِه، َويَْقِضــُم ِعظَاَمُهــْم َويَُحطِّــُم ِســَهاَمُه. َجثـَـَم كَأََســٍد. َربـَـَض 

ــارٌَك، َولَِعُنــَك َملُْعــوٌن «. ــارِكَُك ُمبَ ــَوٍة. َمــْن يُِقيُمــُه؟ ُمبَ كَلَبْ
إن نجــاح شــعب هللا موصــوف هنــا بأجمــل األوصــاف الموجــودة فــي الطبيعــة. 
فالنبــي يشــبه إســرائيل بأوديــة خصبــة غنيــة بالحصــاد الوفيــر، وجنــات زاهــرة ترويهــا 
ينابيــع دائمــة الجريــان، وبشــجرة العــود أو الصنــدل العطــرة الرائحــة وشــجرة األرز 
العظيمــة. والصــورة المذكــورة أخيــرا مــن أعظــم الصــور األخــاذة المذكــورة فــي كلمــة 
الوحــي. إن كل الشــعوب فــي بــاد الشــرق تكــرم أرز لبنــان. كمــا أن فصيلــة األشــجار 
التــي منهــا شــجر األرز توجــد فــي أي مــكان يذهــب إليــه النــاس فــي كل األرض. فهــو 
يوجــد ويزدهــر فــي كل األماكــن، مــن األقاليــم الجليديــة إلــى المنطقــة الســتوائية، 
األنهــار،  بجانــب  وبهــاء  بنضــارة  وينمــو  البــرودة،  يتحمــل  كمــا  بالحــرارة  ويزدهــر 
وكذلــك يعلــو متشــامخا فــوق الصحــراء اليابســة القفــراء. إن هــذه األشــجار تغــرز 
جذورهــا إلــى عمــق عظيــم بيــن صخــور الجبــال، وبــكل شــجاعة تتحــدى العواصــف 
الهوجــاء وتظــل أوراقهــا خضــراء يانعــة فــي فصــل الشــتاء حيــن تســقط أوراق أغلــب 
األشــجار األخرى. إن أرز لبنان يمتاز عن كل األشــجار األخرى بقوته ومتانته وعدم 
تعرضــه للعطــب. فهــو يصلــح رمــزا ألولئــك الذيــن حياتهــم » ُمْســتَِترٌَة َمــَع الَْمِســيِح 
يــُق... كَاألَْرِز ِفــي  دِّ ِفــي هللِا « )كولوســي 3: 3(. يقــول الكتــاب المقــدس: » اَلصِّ
لُبَْنــاَن يَْنُمــو « )مزمــور 92: 12(. لقــد رفعــت يــد هللا األرز فصــار كملــك فــي الغابــة، 
لْــُب لَــْم يَُكــْن ِمثْــَل فُُروِعــِه. كُلُّ األَْشــَجاِر ِفــي َجنَّــِة  ــْرُو لَــْم يُْشــِبْه أَْغَصانَــُه، َوالدُّ » السَّ
هللِا لـَـْم تُْشــِبْهُه ِفــي ُحْســِنِه « )حزقيــال 31: 8(. إن األرز يذكــر مــرارا علــى أنــه شــعار 
للجــال الملوكــي. واســتعماله فــي الكتــاب المقــدس رمــزا لألبــرار يرينــا كــم تقــدر 

الســماء أولئــك الذيــن يفعلــون مشــيئة هللا.
تنبــأ بلعــام بــأن ملــك إســرائيل ســيكون أعظــم وأقــوى مــن أجــاج. وكان هــذا الســم 
)أجاج( يطلق على ملوك عماليق الذين كانوا في ذلك الوقت أمة قوية، غير أن أمة 
إســرائيل إذا ظلت أمينة إللهها فســتقهر كل أعدائها، ألن ملك إســرائيل هو ابن هللا 

وعرشــه ســيثبت يوما ما في كل األرض وســلطانه ســيرتفع فوق كل ممالك األرض.
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وإذ كان بــالق يصغــي إلــى كلمــات النبــي خابــت كل آمالــه وانهــارت، فامتــأل 
أقــل  لــه  يقــدم  لــم  بــالق غاضبــا ألن بلعــام  قلبــه خوفــا وغــا صــدره غضبــا. كان 
تشــجيع ول أي اســتجابة لتوســاته أو آمالــه إذ كان كل شــيء ضــده. وبــكل احتقــار 
اعتبر أن المســلك الذي ســلكه النبي مســلك خادع. فصاح قائا له في وحشــية: 
» فَــاآلَن اْهــرُْب إِلَــى َمَكانِــَك. قُلْــُت أُكْرُِمــَك إِكْرَاًمــا، َوُهــَوَذا الــرَّبُّ قَــْد َمَنَعــَك َعــِن 
الَْكرَاَمــِة « فأجــاب بلعــام أنــه ســبق فأنــذر الملــك قائــا إنــه ســيتكلم بالرســالة التــي 

يتلقاهــا مــن الــرب ليــس إل.
وقبلمــا عــاد بلعــام إلــى شــعبه نطــق بأجمــل وأســمى نبــوة عــن فــادي العالــم، 
وعــن الهــاك النهائــي الــذي ســيصيب كل أعــداء هللا فقــال : » أََراُه َولِكــْن لَيْــَس 
ِمــْن  قَِضيــٌب  َويَُقــوُم  يَْعُقــوَب،  ِمــْن  كَوْكَــٌب  يَبْــُرُز  قَِريبًــا.  لَيْــَس  َولِكــْن  أُبِْصــرُُه  اآلَن. 
إِْســرَائِيَل، فَيَُحطِّــُم طَرَفَــْي ُمــوآَب، َويُْهلِــُك كُلَّ بَِنــي الَْوَغــى « وفــي ختــام كامــه تنبــأ 
عــن الهــاك الشــامل لمــوآب وأدوم وعماليــق والقينييــن، وبذلــك قضــى علــى كل 

آمــال ملــك مــوآب.
وإذ خابــت آمــال بلعــام فــي الثــراء والرفعــة، ولكونــه جلــب علــى نفســه ســخط 
الملــك، ولشــعوره بأنــه قــد جلــب علــى نفســه غضــب هللا، عــاد مــن رحلتــه التــي قــد 
اختارهــا لنفســه. وبعدمــا عــاد إلــى بيتــه زايلتــه قــوة روح هللا التــي كانــت تضبطــه، 
وانتصــر عليــه جشــعه الــذي كان قــد أُوقــف عنــد حــده إلــى حيــن، فصــار اآلن يلجــأ إلــى 
أيــة وســيلة لكســب المكافــأة الــذي كان بــالق قــد وعــده بــه. كذلــك عــرف بلعــام أن 
نجاح إسرائيل يتوقف على طاعتهم هلل، وأنه ل طريقة لهزيمتهم والقضاء عليهم إل 
بإغوائهــم علــى ارتــكاب الخطيــة، فعــزم علــى اكتســاب رضــى بــالق إذ قــدم للموآبييــن 

المشــورة عــن الطريــق الــذي يســلكونه ليجلبــوا اللعنــة علــى إســرائيل.        
وســرعان مــا عــاد بلعــام إلــى بــاد مــوآب وبســط خططــه أمــام الملــك، فأيقــن 
الموآبيين أنفســهم أنه ما دام بنو إســرائيل أمناء إللههم ســيكون لهم ترســا وحصنا. 
والخطــة التــي اقترحهــا بلعــام كانــت فصلهــم عــن هللا بإغرائهــم بالســجود لألوثــان. 
فــإذا أمكنهــم إقنــاع بنــي إســرائيل بالشــتراك معهــم فــي عبادتهــم الخليعــة للبعــل 
وعشــتاروث فإلههم وحارســهم القدير ســينقلب عدوا لهم، وســرعان ما يســقطون 
فــي أيــدي األمــم الوحشــية القويــة المحيطــة بهــم. فاستحســن الملــك هــذه المشــورة 

وبقــي بلعــام نفســه ليســاعد فــي تنفيذهــا.
وقد شــهد بلعام نجاح مؤامراته الشــيطانية، حيث رأى لعنة هللا تنصب على 
شــعبه، وشــاهد آلفــا مــن الشــعب يســقطون تحــت ضربــات هللا وأحكامــه. ولكــن 
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تســمح  لــم  بســبب خطيتهــم  إســرائيل  القصــاص علــى  أوقعــت  التــي  عدالــة هللا 
للمجربيــن أن يفلتــوا. ففــي الحــرب التــي شــنها إســرائيل علــى الموآبييــن قُتــل بلعــام. 
لقــد ســبق أن أحــس فــي هواجســه أن نهايتــه قريبــة حيــن صــاح قائــا: » لِتَُمــْت 
نَْفِســي َمــْوَت األَبـْـرَاِر، َولْتَُكــْن آِخرَتـِـي كَآِخرَتِِهــْم « ولكنــه لــم يختــر أن يحيــا حيــاة األبــرار 

فصــار مصيــره مــع أعــداء هللا.
ملحــوظ.  تشــابه  أخاقهمــا  فــي  إذ  يهــوذا،  بمصيــر  شــبيها  بلعــام  مصيــر  كان 
فــكل منهمــا حــاول أن يجمــع بيــن خدمــة هللا وخدمــة المــال، وكاهمــا انتهيــا إلــى 
فشــل ذريــع. لقــد اعتــرف بلعــام باإللــه الحقيقــي واعتــرف بأنــه يخدمــه، وكذلــك 
يهــوذا آمــن بالمســيح أنــه مســيا وانضــم إلــى زمــرة تابعيــه، ولكــن بلعــام كان يأمــل أن 
يجعــل خدمــة الــرب وســيلة إلحــراز الغنــى والكرامــة العالميــة. وإذ أخفــق فــي هــذا 
فقــد عثــر وســقط وتحطــم. وكذلــك توقــع يهــوذا أنــه بانضمامــه إلــى جماعــة المســيح 
ســيحصل علــى الغنــى والمركــز الرفيــع فــي المملكــة العالميــة التــي كان يعتقــد أن 
مســيا ســيقيمها. فلمــا أخفــق فــي تطلعاتــه وتحطمــت كل آمالــه ســاقه ذلــك إلــى 
الرتــداد والهــاك. إن كا مــن بلعــام ويهــوذا قــد حصــل علــى نــور عظيــم وتمتــع 
بامتيــازات خاصــة. ولكــن خطيــة واحــدة أبقياهــا وعززاهــا فــي قلبيهمــا ســممت 

أخاقهمــا وانتهــت بهاكهمــا.
مــن الخطــر أن يســمح أي إنســان أليــة ســمة مــن الســمات غيــر المســيحية أن 
تعيــش وتعشــش فــي قلبــه. إن خطيــة واحــدة معــززة يمكنهــا شــيئا فشــيئا أن تفســد 
األخــاق وتخضــع كل القــوى النبيلــة للشــهوات الدنســة. إن إبعــاد حــارس واحــد 
إهمــال مطلــب  أو  واحــدة شــريرة  عــادة  فــي  النغمــاس  أو  الضميــر،  حــراس  مــن 
ويســقط  النفــس  اســتحكامات  يحطــم  ألن  كاف  الواجــب،  مطاليــب  مــن  واحــد 
حصونهــا ويفتــح الطريــق للشــيطان ليدخــل إلــى قلوبنــا ويضلنــا. وأســلم مســلك 
نســلكه هــو أن نرفــع إلــى هللا صــاة حــارة مــن قلــوب مخلصــة كل يــوم قائليــن مــع 

ـْت قََدَمــاَي « )مزمــور 17: 5(. ِبآثــارَِك فََمــا زَلّـَ ــَكْت ُخطَُواتِــي  داود: » تََمسَّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسْفر العدد 25(.

عــادت جيــوش إســرائيل المنتصــرة مــن باشــان بقلــوب تفيــض فرحــا وإيمانــا 
أنهــم  مــن  لهــا قيمتهــا، فكانــوا واثقيــن  قــد امتلكــوا أرضــا  بــاهلل، وهــا هــم  مجــددا 
ســيفتتحون كنعــان ســريعا. لــم يكــن بينهــم وبيــن أرض الموعــد غيــر نهــر األردن، وقــد 
امتــد عبــر النهــر ســهل خصيــب تكســوه الخضــرة وتســقيه جــداول تجــري مــن ينابيــع 
غزيــرة الميــاه، وتكاثــرت فيــه أشــجار النخيــل الظليلــة. وعنــد الحــدود الغربيــة لذلــك 
أحــراش  تحتضنهــا  كانــت  التــي  وقصورهــا  أريحــا  مدينــة  أبــراج  ارتفعــت  الســهل 

النخيــل حتــى لقــد ســميت تلــك المدينــة » مدينــة النخــل «.
وعلى الجانب الشرقي لألردن بين النهر والسهل المرتفع الذي عبروه كان سهل 
آخــر فســيح يبعــد عــدة أميــال، ويمتــد لمســافة بمحــاذاة النهــر. هــذا الــوادي المحمــي 
كان مناخــه كالمناطــق الســتوائية وكانــت تنمــو فيــه أشــجار الشــطيم أو الســنط حتــى 
لقــد دعــي ذلــك الســهل » وادي شــطيم «. فــي هــذا المــكان عســكر اإلســرائيليون، 

وفــي وســط أحــراش الســنط التــي علــى جانــب النهــر وجــد الشــعب مــاذا مناســبا.
لهــم شــر مخيــف  يكمــن  الجذابــة كان  الجميلــة  البيئــة  تلــك  فــي وســط  ولكــن 
قتــال أرهــب مــن الجيــوش الجــرارة المســلحة وأفتــك مــن وحــوش البريــة. فتلــك 
قــد نجســوها. ففــي  بالمميــزات الطبيعيــة كان ســكانها  التــي كانــت غنيــة  البــاد 
العبــادة الجهاريــة للبعــل الــذي كان أعظــم آلهتهــم كانــت تمــارس باســتمرار أحــط 
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األوثــان  لعبــادة  أماكــن  كانــت  مــكان  كل  وفــي  اآلثمــة.  والمناظــر  الممارســات 
وفســادهم. الشــعب  بخســة  توحــي  أســمائها  مجــرد  أن  حتــى  والخاعــة، 

هــذه البيئــة كان لهــا تأثيــر مفســد فــي اإلســرائيليين. لقــد أصبحــت عقولهــم 
معتادة على األفكار الشــريرة التي هاجمتهم باســتمرار. ثم أن حياتهم التي كانت 
حيــاة الراحــة والبطالــة كانــت لهــا آثارهــا المفســدة لألخــاق. وبــدون أن يشــعروا 

بــدأوا يرتــدون عــن هللا، ووصلــوا إلــى حالــة جعلتهــم فريســة ســهلة للتجربــة.
وإذ كانــوا حاليــن إلــى جــوار األردن كان موســى يعــد العــدة لحتــال كنعــان، 
وكان ذلــك القائــد العظيــم مشــغول فــي عملــه إلــى أقصــى حــد. أمــا الشــعب فقــد 
جــدا.  عليهــم  ذلــك صعبــا  وكان  وانتظــار،  ترقــب  وقــت  لهــم  الوقــت  هــذا  كان 
وقبــل مــرور أســابيع كثيــرة تلطــخ تاريــخ ذلــك الشــعب بأفظــع ارتــداد عــن مناهــج 

والســتقامة. الفضيلــة 
فــي بــادئ األمــر لــم يكــن ثــم اختــاط كثيــر بيــن اإلســرائيليين وجيرانهــم الوثنييــن، 
ولكــن بعــد قليــل بــدأت نســاء مديــان يتســللن بهــدوء داخــل محلــة العبرانييــن ولــم 
بــكل  خططهــن  أعــددن  وهكــذا  اإلســرائيليين،  قلــوب  فــي  فــزع  أي  يثــر ظهورهــن 
هــدوء بحيــث لــم يلحظهــن موســى. وكانــت غايــة أولئــك النســوة مــن اختاطهــن 
إلــى  انتباههــم  ويجتذبــن  هللا،  شــريعة  يتعــدوا  حتــى  بهــن  يغــررن  أن  بالعبرانييــن 
هــذه  أخفيــن  وقــد  األوثــان.  عبــادة  إلــى  ويحدرنهــم  الوثنيــة  والعــادات  الطقــوس 
األغــراض بــكل حــرص ومهــارة تحــت قنــاع الصداقــة، فلــم يكتشــف تلــك النوايــا أحــد 

حتــى ول حــراس الشــعب أنفســهم.
وبنــاء علــى اقتــراح أدلــى بــه بلعــام أمــر ملــك مــوآب بإقامــة عيــد عظيــم تكريمــا 
ذلــك  بلعــام اإلســرائيليين لحضــور  يســتميل  أن  بينهــم ســرا  اتفــق  وقــد  آللهتهــم. 
العيــد. وكان بنــو إســرائيل يعتبرونــه نبيــا هلل، ولذلــك فلــم يجــد صعوبــة كبــرى فــي 
تلــك  لمشــاهدة  الشــعب  مــن  غفيــرة  إليــه جماهيــر  انضمــت  وقــد  اســتمالتهم. 
الحتفــالت. لقــد تجــرأوا فدخلــوا األرض الحــرام فأمســكوا فــي شــرك الشــيطان. 
فــإذ اســتهوتهم الموســيقى والرقــص وبهرهــم جمــال العــذارى الوثنيــات طرحــوا 
والولئــم  والمــرح  الطــرب  فــي  الوثنييــن  مــع  اشــتركوا  فلمــا  للــرب.  عنهــم ولءهــم 
فــإن انغماســهم فــي شــرب الخمــر أظلــم حواســهم وأســقط حصــون ضبــط النفــس 
أقنعهــم  بالدعــارة  ضمائرهــم  تنجســت  مــا  وبعــد  عليهــم.  الشــهوات  فســيطرت 
واشــتركوا  الوثنيــة  المذابــح  علــى  ذبائحهــم  لألوثــان، فقدمــوا  بالســجود  الوثنيــون 

فــي أحــط الطقــوس.
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وســرعان مــا انتشــر الســم كوبــأ قتــال فتــاك فــي كل محلــة إســرائيل. فأولئــك 
الذيــن كانــوا يريــدون أن يقهــروا أعداءهــم غلبتهــم مكايــد النســاء الوثنيــات. وقــد 
بــدا كأن الشــعب قــد ُســلِبت منهــم عقولهــم، فالرؤســاء والمتقدمــون بيــن الشــعب 
كانــوا فــي طليعــة مــن تعــدوا، وكثيــرون جــدا مــن الشــعب أخطــأوا حتــى لقــد شــمل 
 )25 العــدد  ســفر  )انظــر  فَُغــوَر «  ِببَْعــِل  إِْســرَائِيُل  ـَق  » َوتََعلّـَ كلهــا،  األمــة  الرتــداد 
وحيــن تحــرك موســى ليــرى ذلــك الشــر كانــت مؤامــرات أعدائهــم قــد نجحــت جــدا 
بحيــث أن اإلســرائيليين لــم يكتفــوا بالتــردي فــي العبــادة الخليعــة فــي جبــل فغــور، 
بــل جعلــوا الطقــوس الوثنيــة تتســلل إلــى محلــة إســرائيل وتمــارس هنــاك. فامتــأل 

ذلــك القائــد الشــيخ غضبــا كمــا اشــتعل غضــب هللا عليهــم.
إن الممارســات اآلثمــة أوقعــت علــى إســرائيل الشــرور التــي لــم يســتطع بلعــام 
بــكل ســحره وعرافتــه أن يوقعهــا عليهــم. فلقــد فصلــت الشــعب عــن هللا وبســبب 
الضربــات الســريعة المفاجئــة اســتيقظ الشــعب مــن ســكرتهم ليــروا هــول خطيتهــم، 
إذ تفشــى وبــأ فتــاك رهيــب فــي المحلــة حصــد أرواح ألــوف مــن الشــعب. كمــا 
أمــر الــرب القضــاة أن يقتلــوا أولئــك الذيــن كانــوا فــي طليعــة المرتديــن. فنفــذ األمــر 
إســرائيل،  عيــون كل  أمــام  عاليــة  المجرمــون وعلقــت جثثهــم  قتــل  لقــد  بســرعة. 
حتــى حيــن تــرى تلــك الجماعــة أولئــك القــادة يعاملــون بمنتهــى القســوة ينشــأ فيهــم 

إحســاس عميــق ِبُكــرْه هللا لخطيتهــم وغضبــه المريــع عليهــم.
وقــد أحــس الجميــع بعدالــة القصــاص فأســرع الشــعب إلــى خيمــة الجتمــاع 
باكيــن ومتذلليــن واعترفــوا بخطيتهــم. وفيمــا كانــوا نائحيــن وباكيــن أمــام هللا عنــد 
القضــاة  المهلــك، وفيمــا كان  يعمــل عملــه  يــزال  الوبــأ ل  الخيمــة، وإذ كان  بــاب 
ينفــذون تلــك المهمــة الرهيبــة جــاء زمــري ابــن أحــد أشــراف إســرائيل، وبــكل جــرأة 
واســتهانة دخــل إلــى المحلــة تصحبــه امــرأة مديانيــة عاهــرة كانــت بنــت » رَئِيــُس 
علــى  تــدل  الرذيلــة  فهــذه  خيمتــه.  إلــى  وأدخلهــا  ِمْديَــاَن «  ِفــي  أٍَب  بَيْــِت  قَبَائِــِل 
منتهــى الوقاحــة والعنــاد، ألن زمــري إذ ألهبــت الخمــر قلبــه بالشــهوة » أعلــن إثمــه 
وتذلــل  فــي حــزن  والرؤســاء  الكهنــة  لقــد خــر  فــي خزيــه.  كســدوم « وكان مجــده 
باكيــن » بَيْــَن الــرَِّواِق َوالَْمْذبَــِح « وهــم يتوســلون إلــى الــرب أن يبقــي علــى شــعبه 
ول يســلم ميراثــه للعــار، فــي نفــس الوقــت الــذي كان فيــه ذلــك الرئيــس اإلســرائيلي 
يتحــدى نقمــة هللا  الجماعــة كأنمــا  مــن كل  مــرأى  يتفاخــر متباهيــا بخطيتــه علــى 
ويســخر مــن قضــاة األمــة. ولكــن فينحــاس بــن ألعــازار رئيــس الكهنــة قــام مــن بيــن 
َوطََعــَن  الُْقبَّــِة  إِلَــى  اإلِْســرَائِيلِيِّ  الرَُّجــِل  َوَراَء  » َوَدَخــَل  برمحــه،  وأمســك  الجماعــة 
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كِلَيِْهَمــا « فامتنــع الوبــأ. أمــا ذلــك الكاهــن الــذي نفــذ حكــم هللا فقــد أكــرم أمــام كل 
إســرائيل وتثبــت الكهنــوت لــه ولبيتــه إلــى األبــد.

وهــذه هــي الرســالة اإللهيــة: » ِفيْنَحــاُس بْــُن أَلَِعــازَاَر بْــِن َهــاُروَن الَْكاِهــُنِ قَــْد رَدَّ 
ــاَِم،  َســَخِطي َعــْن بَِنــي إِْســرَائِيَل... لِذلِــَك قُــْل: هأَنَــَذا أُْعِطيــِه ِميثَاِقــي ِميثَــاَق السَّ
ــَر َعــْن  ـُه َغــاَر ِهلِل وَكَفَّ ، ألَْجــِل أَنّـَ فَيَُكــوُن لَــُه َولَِنْســلِِه ِمــْن بَْعــِدِه ِميثَــاَق كََهُنــوٍت أَبَــِديٍّ

بَِنــي إِْســرَائِيَل «.
إن األحــكام التــي افتقــدت بهــا خطيــة إســرائيل فــي شــطيم أهلكــت كل مــن 
كانــوا ل يزالــون أحيــاء مــن تلــك الجماعــة العظيمــة الذيــن منــذ حوالــي أربعيــن ســنة 
يَّــِة « هــذا،  خلــت جلبــوا علــى أنفســهم حكــم هللا القائــل: » إِنَُّهــْم يَُموتـُـوَن ِفــي الْبَرِّ
وإن إحصــاء الشــعب بنــاء علــى أمــر هللا فــي أثنــاء حلولهــم فــي ســهول األردن برهــن 
ا  ُهــْم ُموَســى َوَهــاُروُن الَْكاِهــُن ِحيــَن َعــدَّ علــى أنــه » لَــْم يَُكــْن إِنَْســاٌن ِمــَن الَِّذيــَن َعدَّ
ــَة َويَُشــوُع  يَّــِة ِســيَناَء... فَلَــْم يَبْــَق ِمْنُهــْم إِنَْســاٌن إِلَّ كَالـِـُب بْــُن يَُفنَّ بَِنــي إِْســرَائِيَل ِفــي بَرِّ

بْــُن نُــوَن « )عــدد26: 64، 65(.
لقــد أوقــع هللا قصاصــه علــى إســرائيل ألنهــم انغلبــوا أمــام غوايــات المديانييــن. 
أمــا مــن جربوهــم ليرتكبــوا الشــر فمــا كان لهــم أن يفلتــوا مــن غضــب هللا العــادل. 
إن العمالقــة الذيــن كانــوا قــد هجمــوا علــى إســرائيل فــي رفيديــم إذ ســقطوا علــى 
مــرور  بعــد  إل  منهــم  ينتقــم  لــم  الشــعب  خلــف  ومســتضعفين  معييــن  كانــوا  مــن 
وقــت طويــل. ولكــن المديانييــن الذيــن غــرروا بهــم وأوقعوهــم فــي الخطيــة كان لبــد 
لهــم مــن أن يحســوا بهــول ضربــات هللا ألنهــم كانــوا أخطــر األعــداء. فلقــد قــال هللا 
إِلَــى قَْوِمــَك «  تَُضــمُّ  ثُــمَّ  الِْمْديَانِيِّيــَن،  ِمــَن  إِْســرَائِيَل  لِبَِنــي  نَْقَمــًة  لموســى، » اِنْتَِقــْم 
)انظــر ســفر العــدد 31(. وقــد نفــذ هــذا األمــر فــي الحــال. فاختيــر مــن بيــن ألــوف 
ــُدوا َعلَــى ِمْديَــاَن كََمــا  إســرائيل ألــف مــن كل ســبط تحــت قيــادة فينحــاس. » فَتََجنَّ
... َوُملـُـوُك ِمْديـَـاَن قَتَلُوُهــْم فـَـْوَق قَتْاَُهــْم: أَِوَي َوَراِقــَم َوُصــوَر َوُحــوَر َوَرابــَع.  أََمــَر الــرَّبُّ
ــيِْف «. والنســاء اللواتي أســرهن  َخْمَســَة ُملُوِك ِمْديَاَن. َوبَلَْعاَم بَْن بَُعوَر قَتَلُوُه ِبالسَّ
الجيــش المهاجــم قتلــن بأمــر موســى ألنهــم كــن أشــد أعــداء إســرائيل إثمــا وخطــرا.

هــذا هــو المصيــر الــذي صــار إليــه أولئــك الذيــن فكــروا فــي معاكســة شــعب هللا. 
ــبََكِة الَِّتــي أَْخَفْوَهــا  يقــول المرنــم: » تََورَّطـَـِت األَُمــُم ِفــي الُْحْفــرَِة الَِّتــي َعِملُوَهــا. ِفــي الشَّ
ــرُُك ِميرَاثَــُه.  ــُض َشــْعبَُه، َولَ يَتْ انْتََشــبَْت أَرُْجلُُهــْم « )مزمــور 9: 15( » ألَنَّ الــرَّبَّ لَ يَرْفُ
يــِق «  دِّ ألَنَّــُه إِلـَـى الَْعــْدِل يَرْجــُع الَْقَضــاُء « وحينمــا األشــرار » يَزَْدِحُمــوَن َعلـَـى نَْفــِس الصِّ

فالــرب » يـَـرُدُّ َعلَيِْهــْم إِثَْمُهــْم، َوِبَشــرِِّهْم يُْفِنيِهْم «)مزمــور 94: 14، 15، 21، 23(.
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إن بلعــام حيــن اســتدعي ليلعــن العبرانييــن لــم يســتطع بــكل رقــاه وتعاويــذه أن 
يوقــع بهــم شــرا ألن الــرب » لـَـْم يُبِْصــْر إِثًْمــا ِفــي يَْعُقــوَب، َولَ رَأَى تََعبًــا ِفــي إِْســرَائِيَل « 
)عــدد 23: 21، 23(. ولكــن إذ تعــدوا شــريعة هللا بانهزامهــم أمــام التجربــة تركتهــم 
قــوة هللا الحافظــة الواقيــة. إن شــعب هللا مــا دامــوا أمنــاء فــي حفــظ وصايــاه فإنــه، 
» لَيْــَس ِعيَافَــٌة َعلَــى يَْعُقــوَب، َولَ ِعرَافَــٌة َعلَــى إِْســرَائِيَل « ولهــذا فالشــيطان يبــذل 
كل مــا فــي طوقــه مــن قــوة ودهــاء إليقاعهــم فــي الخطيــة. فــإذا كان أولئــك الذيــن 
يدعــون أنهــم اســتؤمنوا علــى شــريعة هللا يتعــدون وصايــاه فإنهــم ينفصلــوا عــن هللا 

ولــن يســتطيعوا الصمــود أمــام أعدائهــم.
واإلســرائيليون الذيــن لــم يمكــن التغلــب عليهــم بقــوة الســاح أو بعرافــة مديــان 
ســقطوا فرائــس أمــام نســائها العاهــرات. هــذه هــي قــوة المــرأة التــي إذ تتطــوع لخدمــة 
الشــيطان فهــي تســتخدم تلــك القــوة ألخــذ النفــوس فــي أشــراكها وإهاكهــا. » ألَنََّهــا 
طَرََحــْت كَِثيِريــَن َجرَْحــى، وَكُلُّ قَتْاََهــا أَقِْويَــاُء « )أمثــال 7: 26( بهــذه الكيفيــة أيضــا 
أغــوى بنــو شــيث فانحرفــوا عــن طريــق الســتقامة وفســد النســل المقــدس، وهكــذا 
ُجــرب يوســف أيضــا، وكذلــك أفشــى شمشــون ســر قوتــه التــي كانــت حصنــا للدفــاع 
عــن إســرائيل فوقــع بيــن أيــدي الفلســطينيين. وهنــا عثــر داود وســليمان الــذي كان 
أحكــم الملــوك والــذي قيــل عنــه ثــاث مــرات إنــه محبــوب مــن إلهــه. هــذا الملــك صــار 

عبــدا للشــهوة وضحــى باســتقامته مــن أجــل نفــس تلــك القــوة الســاحرة.
» فَهــِذِه األُُمــوُر َجِميُعَهــا أََصابَتُْهــْم ِمثَــالً، وَكُِتبَــْت إلِنَْذارِنَــا نَْحــُن الَِّذيــَن انْتََهــْت 
ُهوِر. إًِذا َمْن يَظُنُّ أَنَُّه قَائٌِم، فَلْيَْنظُْر أَْن َل يَْسُقَط « )1كورنثوس 10:  إِلَيَْنا أََواِخُر الدُّ
11، 12(. إن الشــيطان يعــرف جيــدا المــادة التــي يســتعملها فــي القلــب البشــري. 
إنــه يعــرف ألنــه قــد درس بــكل مهارتــه وخبرتــه الجهنميــة طــوال آلف الســنين نقــاط 
إنســان. وعمــل طيلــة  التــي يمكنــه بســهولة أن يهاجــم منهــا أخــاق كل  الضعــف 
األجيــال المتعاقبــة علــى إســقاط أقــوى الرجــال الذيــن كانــوا رؤســاء فــي إســرائيل 
تناثــرت  األجيــال  مــدى  وعلــى  فغــور.  بعــل  فــي  نجحــت  التــي  التجــارب  بنفــس 
وتراكمــت حطــام األخــاق التــي قــد تحطمــت علــى صخــور الشــهوات. وإذ ندنــو 
مــن نهايــة الزمــن، وإذ يقــف شــعب هللا علــى تخــوم كنعــان الســماوية فالشــيطان 
ســيبذل جهــودا مضاعفــة كمــا فعــل قديمــا ليحــول بينهــم وبيــن الدخــول إلــى األرض 
الجيــدة. إنــه ينصــب أشــراكه لــكل نفــس. فليــس الجهــاء أو العديمــو الِعلــم هــم 
يعــد  إنــه  عليهــا.  ويســهروا  ألنفســهم  يحتــرزوا  أن  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  وحدهــم 
تجاربــه ألولئــك الذيــن هــم فــي أســمى المناصــب وأقــدس المراكــز لعلــه يعزيهــم 
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حتــى ينجســوا أرواحهــم، وعــن طريقهــم يهلــك كثيريــن. وهــو اآلن يســتخدم نفــس 
الوســائل التــي قــد اســتخدمها منــذ ثاثــة آلف ســنة خلــت. فبواســطة الصداقــات 
العالميــة وســحر الجمــال والبحــث عــن الســرور والمــرح والولئــم وكــؤوس الخمــر 

يجــرب الشــيطان النــاس ليكســروا الوصيــة الســابعة.
لقد أغوى الشيطان إسرائيل لرتكاب الدعارة قبلما قادهم إلى عبادة األوثان. 
فأولئك الذين يهينون صورة هللا ويدنسون هيكله في أشخاصهم لن يروا ضيرا في 
إهانــة هللا ليشــبعوا شــهوات قلوبهــم الفاســدة، إن الممارســات الشــهوانية تضعــف 
العقــل وتحــط النفــس، وإن القــوى األدبيــة والذهنيــة يخدرهــا ويشــل حركتهــا إشــباع 
الميــول الحيوانيــة. وإنــه لمــن المســتحيل علــى مــن كان عبــدا للشــهوات أن ياحــظ 
النفــس حــق قدرهــا.  يقــدر  أو  الكفــارة،  يقــدر  أو  التزاماتــه المقدســة لشــريعة هللا 
إن الصــاح والطهــارة والحــق وتوقيــر هللا ومحبــة كل مــا هــو مقــدس — كل تلــك 
العواطــف المقدســة والرغبــات النبيلــة التــي تربــط النفــس بالعالــم الســماوي تحتــرق 
وتتاشــى في نار الشــهوات. وحينئٍذ تمســي النفس خرابا وظاماً موحشــا ومســكنا 
لــألرواح الشــريرة » َوَمْحرًَســا لـِـُكلِّ طَائـِـٍر نَِجــٍس َوَمْمُقــوٍت «، فالخائــق المجبولــة علــى 

صــورة هللا انحــدرت وانحطــت إلــى مســتوى الوحــوش.
إن اختــاط العبرانييــن بعبــدة األوثــان واشــتراكهم معهــم فــي ولئمهــم ســاقهم 
إلــى تعــدي شــريعة هللا، وأوقــع قضــاء هللا ودينونتــه علــى األمــة. كذلــك اآلن حيــن 
الشــيطان  يصيــب  ماهيهــم  فــي  ويشــاركونهم  باألشــرار  المســيح  أتبــاع  يختلــط 
َواْعتَزِلُــوا،  َوْســِطِهْم  ِمــْن  » اْخُرُجــوا  الخطيــة  لرتــكاب  إغوائهــم  فــي  نجــاح  أعظــم 
ــوا نَِجًســا فَأَقْبَلَُكــْم « )2 كورنثــوس 6: 17(. إن هللا يطلــب  . َولَ تََمسُّ يَُقــوُل الــرَّبُّ
مــن شــعبه أن يكــون بينهــم وبيــن العالــم فــارق كبيــر فــي المعامــات والعــادات 
والمبــادئ كمــا طلــب مــن إســرائيل قديمــا، فــإذا كان شــعب الــرب يتبعــون تعاليــم 
ذلــك.  عكــس  الواقــع  يكــون  ولــن  قائمــا  الفــارق  هــذا  فســيظل  أمانــة  بــكل  كتابــه 
لــم تكــن  بــأن عــدم مشــاكلة الوثنييــن  إن تحذيــرات هللا التــي أرســلها للعبرانييــن 
أكثــر صراحــة ووضوحــا مــن التحذيــرات التــي تنهــى المســيحيين عــن مشــاكلة روح 
األشــرار وعاداتهــم. فالمســيح يخاطبنــا قائــا: » َل تُِحبُّــوا الَْعالَــَم َولَ األَْشــيَاَء الَِّتــي 
ــُة اآلِب « )1يوحنــا 2: 15(،  ِفــي الَْعالَــِم. إِْن أََحــبَّ أََحــٌد الَْعالَــَم فَلَيَْســْت ِفيــِه َمَحبَّ
ا  » أَنَّ َمَحبَّــَة الَْعالـَـِم َعــَداَوٌةِ هلِل؟ فََمــْن أََراَد أَْن يَُكــوَن ُمِحبًّــا لِلَْعالـَـِم، فََقــْد َصــاَر َعــُدوًّ
ِهلِل « )يعقــوب 4: 4(. لــذا يجــب علــى أتبــاع المســيح أن ينفصلــوا عــن الخطــاة، 
وأن يختــاروا صحبتهــم فقــط حيــن تكــون لديهــم فرصــة ليعملــوا معهــم خيــرا. إننــا 
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لــن نكــون مغاليــن فــي عزمنــا علــى تجنــب معاشــرة أولئــك الذيــن يبذلــون مــا فــي 
وســعهم إلبعادنــا عــن هللا. وحيــن نصلــي قائليــن: » لَ تُْدِخلَْنــا ِفــي تَْجِربَــٍة « علنــا 

أن نتحاشــى التجربــة بقــدر المســتطاع.
إن اإلســرائيليين إذ كانــوا فــي حالــة راحــة وطمأنينــة خارجيــة ســقطوا فــي الخطيــة. 
الصــاة  فأهملــوا  الــدوام  علــى  عيونهــم  نصــب  هللا  يجعلــوا  أن  فــي  فشــلوا  لقــد 
واحتضنــوا فــي قلوبهــم روح الثقــة بالنفــس. إن الراحــة والنغمــاس فــي التمتعــات 
جعلتهم يتركون قلعة النفس دون حراسة فتسللت إليهم األفكار الحقيرة المنحطة. 
إن األعــداء الذيــن كانــوا داخــل األســوار هــم الذيــن أســقطوا معاقــل المبــادئ القويمــة 
وحصونهــا المنيعــة وأوقعــوا إســرائيل فــي يــد الشــيطان. وبهــذه الكيفيــة يتآمــر إبليــس 
علــى إهــاك النفــس. إن عمليــة تمهيديــة طويلــة وغيــر معروفــة لــدى العالــم تعمــل 
عملهــا فــي قلــب المســيحي قبلمــا يرتكــب الخطيــة علنــا. إن العقــل ل ينحــط فــي 
الحــال مــن الطهــارة والقداســة إلــى الفســاد والنجاســة والجريمــة. بــل يحتــاج األمــر إلــى 
وقــت طويــل لتجريــد أولئــك المخلوقيــن علــى صــورة هللا، مــن كرامتهــم، وإنزالهــم 
مــن مقامهــم ليكونــوا علــى صــورة الوحــوش أو الشــياطين. إننــا نتغيــر بالمشــاهدة. 
واإلنسان بانغماسه في أفكاره النجسة يحاول تدريب عقله بحيث أن الخطية التي 

كان يشــمئز منهــا قبــا ســتصير شــيئا مســرا لــه.
إن الشــيطان دائــب فــي اســتخدام كل وســيلة لجعــل الجرائــم والرذائــل التــي 
تحــط مــن قــدر اإلنســان أمــرا متفشــيا بيــن النــاس. فأينمــا ســرنا فــي شــوارع مدننــا 
تصدمنــا إعانــات ضخمــة تعلــن عــن جرائــم تقــدم فــي روايــة مــن الروايــات أو تمثــل 
فــي دور الماهــي، ولهــذا يتــدرب العقــل علــى أن تكــون الخطيــة مألوفــة لديــه. إن 
المســلك الشــائن الــذي يتابــع الســير فيــه النــاس الفاســدون المنحطــون يــراه النــاس 
ويقــرأون عنــه فــي الصحــف والمجــات الدوريــة، وكل مــا يثيــر الشــهوات يعــرض 
عليهــم فــي القصــص المثيــرة. إنهــم يســمعون ويقــرأون كثيــرا عــن الجرائــم الفاضحــة 
ويســمع،  يــرى  ممــا  ذعــرا  يتراجــع  وكان  رقيقــا  قبــا  كان  الــذي  الضميــر  أن  حتــى 

يتقســى، فيقبــل النــاس علــى تلــك األمــور القبيحــة بشــغف عظيــم.
حتــى  اليــوم،  العالــم  فــي  الشــائعة  والتســلية  الترفيــه  أســباب  مــن  كثيــرا  إن 
لــدى مــن يدعــون أنفســهم مســيحيين تنتهــي إلــى نفــس النهايــة التــي انتهــت إليهــا 
تسليات الوثنيين. نعم إن قليا من تلك الماهي ل يعتبرها الشيطان ذات شأن 
فــي إهــاك النفــوس إل أنــه ولمــدة أجيــال طويلــة بــذل قصــارى جهــده فــي تمثيليــة 
الخابــة وموســيقاها  بمناظرهــا  التمثيــل  فــدور  الرذيلــة.  الشــهوات وتمجيــد  إثــارة 
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المدهشــة، والحفــات التنكريــة والمراقــص وموائــد القمــار — كل هــذه يســتخدمها 
الشــيطان لينقــض حواجــز المبــادئ القويمــة ويفتــح البــاب علــى ســعته لانغمــاس 
فــي الشــهوات. وفــي كل اجتمــاع يعقــد للســمر حيــث تســود الكبريــاء وينغمــس 
النــاس فــي الشــهوات وينســاق اإلنســان إلــى نســيان هللا وإغفــال صالحــه األبــدي، 

هنــاك يُحكــم الشــيطان وثاقــه حــول النفــس ويســتعبدها.
ِمْنــُه َمَخــارَِج  ــٍظ اْحَفــْظ قَلْبَــَك، ألَنَّ  والحكيــم ينصحنــا قائــا: » فَــْوَق كُلِّ تََحفُّ
ُهــَو «  هَكــَذا  نَْفِســِه  ِفــي  َشــَعَر  » كََمــا  اإلنســان  ألن   )23  :4 )أمثــال  الَْحيَــاِة « 
)أمثــال23: 7(. ينبغــي أن يتجــدد القلــب بنعمــة هللا، وأل فعبثــا يحــاول اإلنســان 
الحصــول علــى طهــارة الحيــاة. إن مــن يحــاول أن يبنــي لنفســه خلقــا نبيــا وفاضــا 
بيتــه علــى الرمــل، وأمــام عنــف عواصــف  يبنــي  إنمــا  مســتقا عــن نعمــة المســيح 
التجــارب لبــد مــن أن يســقط. إن صــاة داود التــي قدمهــا هلل ينبغــي لــكل نفــس 
ْد ِفــي َداِخلِــي «  أن تقدمهــا: » قَلْبًــا نَِقيًّــا اْخلُــْق ِفــيَّ يَــا هللَاُ، َوُروًحــا ُمْســتَِقيًما َجــدِّ
)مزمــور 51: 10( وإذ نصيــر شــركاء فــي هــذه الهبــة الســماوية نتقــدم إلــى الكمــال 

ِبِإيَمــاٍن « )1بطــرس 1: 5(. َمْحُروُســوَن،  ِة هللِا  أننــا » ِبُقــوَّ حيــث 
ومــع ذلــك فــإن علينــا عمــا نعملــه لمقاومــة التجربــة. إن مــن ل يريــدون أن 
النفــس حراســة  مداخــل  يحرســوا  أن  عليهــم  الشــيطان  لمكايــد  فريســة  يســقطوا 
مشــددة وعليهــم أن يتجنبــوا قــراءة أو مشــاهدة أو ســماع أي شــيء يقــود النفــس 
إلــى األفــكار النجســة. ينبغــي أل يطلــق العنــان للعقــل ليهيــم مــن غيــر تدبــر فــي 
التــي يقترحهــا عليــه عــدو النفــوس. إن بطــرس الرســول يقــول:  مجاهــل األفــكار 
ــاِبَقَة ِفــي  » لِذلِــَك َمْنِطُقــوا أَْحَقــاَء ِذْهِنُكــْم َصاِحيــَن... لَ تَُشــاكِلُوا َشــَهَواتُِكُم السَّ
يِســيَن ِفــي كُلِّ  ـِذي َدَعاكُــْم، كُونُــوا أَنْتُــْم أَيًْضــا ِقدِّ وِس الّـَ َجَهالَِتُكــْم، بَــْل نَِظيــَر الُْقــدُّ
ِســيرٍَة « )1 بطــرس 1: 13-15(. وبولــس الرســول يقــول: » كُلُّ َمــا ُهــَو َحــٌق، كُلُّ 
، كُلُّ َمــا  َمــا ُهــَو َجلِيــٌل، كُلُّ َمــا ُهــَو َعــاِدٌل، كُلُّ َمــا ُهــَو طَاِهــٌر، كُلُّ َمــا ُهــَو ُمِســرٌّ
ِصيتـُـُه َحَســٌن، إِْن كَانـَـْت فَِضيلـَـٌة َوإِْن كَاَن َمــْدٌح، فَِفــي هــِذِه افْتَِكــُروا « )فيلبــي 4: 
8(. ل شــك فــي أن هــذا يتطلــب صــاة حــارة وســهرا دائمــا. كمــا أنــه ينبغــي لنــا 
أن نســتعين بقــوة الــروح القــدس الســاكن فينــا، تلــك القــوة التــي تســمو بالعقــل 
إلــى األعالــي وتعــوِّده التفكيــر فــي األشــياء الطاهــرة المقدســة. كذلــك علينــا أن 
ــاُه َحَســَب  يَّ ــابُّ طَِريَقــُه؟ ِبِحْفِظــِه إِ ــي الشَّ نــدرس كلمــة هللا بــكل اجتهــاد » ِبــَم يَُزكِّ
كَاَِمــَك « وكمــا يقــول المرنــم: » َخبَــأُْت كَاََمــَك ِفــي قَلِْبــي لَِكيْــاَ أُْخِطــَئ إِلَيْــَك « 

)مزمــور 119: 9، 11(.
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إن خطيــة إســرائيل عنــد بعــل فغــور جلبــت علــى األمــه ضربــات هللا. ومــع أن 
نفــس هــذه الخطايــا التــي ترتكــب فــي هــذه األيــام ل تنــال جزاءهــا الســريع كتلــك، 
غيــر أنــه لبــد مــن قصــاص فــي النهايــة » إِْن كَاَن أََحــٌد يُْفِســُد َهيْــَكَل هللِا فََسيُْفِســُدُه 
هللُا « )1 كورنثــوس 3: 17(. إن الطبيعــة قــد ربطــت بيــن هــذه الجرائــم وعقوباتهــا 
إن هــذه  آجــا.  أو  العصــاة عاجــا  تلحــق كل  ان  بــد  الرهيبــة، وهــي عقوبــات ل 
المريــع  النحطــاط  ســببت  التــي  هــي  األخــرى  الخطايــا  باقــي  مــن  أكثــر  الخطايــا 
يفلــح  قــد  العالــم.  علــى  لعنــة  صــارت  التــي  والتعاســة  المــرض  وأثقــال  لجنســنا، 
النــاس عــن إخفــاء خطاياهــم مــن عيــون بنــي جنســهم، ومــع ذلــك فابــد لهــم مــن أن 
يحصــدوا النتيجــة بمــا يصيبهــم مــن اآللم أو األمــراض أو الباهــة أو المــوت. وبعــد 
هــذه الحيــاة ســينصب عــرش الدينونــة ويحكــم الديــان بالقصــاص األبــدي. » الَِّذيــَن 
يَْفَعلُــوَن ِمثْــَل هــِذِه لَ يَرِثُــوَن َملَُكــوَت هللِا «، بــل مــع الشــيطان والمائكــة األشــرار 
ســيكون نصيبهــم فــي البحيــرة المتقــدة بالنــار والكبريــت الــذي هــو المــوت الثانــي 

)غاطيــة 5: 21؛ رؤيــا 20: 14(.
يْــِت، لِكــنَّ  » ألَنَّ َشــَفتَِي الَْمــْرأَِة األَْجَنِبيَّــِة تَْقطُــرَاِن َعَســاً، َوَحَنُكَهــا أَنَْعــُم ِمــَن الزَّ
يْــِن « )أمثــال 5: 3،4(. » أَبِْعــْد  َعاِقبَتََهــا ُمــرٌَّة كَاألَفَْســْنِتيِن، َحــادٌَّة كََســيٍْف ِذي َحدَّ
طَِريَقــَك َعْنَهــا، َولَ تَْقــرَْب إِلَــى بَــاِب بَيِْتَهــا، لِئَــاَّ تُْعِطــَي زَْهــرََك آلَخِريــَن، َوِســِنيَنَك 
تـِـَك، َوتَُكــوَن أَتَْعابـُـَك ِفــي بَيْــِت َغِريــٍب. فَتَُنــوَح  لِلَْقاِســي. لِئـَـاَّ تَْشــبََع األََجانـِـُب ِمــْن قُوَّ
ِفــي أََواِخــرَِك، ِعْنــَد فََنــاِء لَْحِمــَك َوِجْســِمَك « )أمثــال 5: 8-18(. » ألَنَّ بَيْتََهــا يَُســوُخ 
إِلـَـى الَْمــْوِت... كُلُّ َمــْن َدَخــَل إِلَيَْهــا لَ يـَـُؤوُب « )أمثــال 2: 18، 19(. » ... َوأَنَّ ِفــي 

أَْعَمــاِق الَْهاِويَــِة ُضيُوفََهــا « )أمثــال 9: 18(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تثنية 4 إلى 6؛ 28(.

أعلــن الــرب لموســى أن الوقــت المعيــن لمتــاك كنعــان أضحــى قريبــا. وإذ 
وقــف ذلــك النبــي الشــيخ علــى المرتفعــات المشــرفة علــى األردن وأرض الموعــد 
تفــرس باهتمــام شــديد إلــى ميــراث شــعبه. فهــل يمكــن أن يُلغــي ذلــك الحكــم الــذي 
حكــم بــه عليــه بســبب خطيتــه فــي قــادش؟ لقــد تضــرع بغيــرة شــديدة قائــا: » يَــا 
ــِديَدَة. فَِإنَّــُه أَيُّ إِلــٍه  ، أَنـْـَت قـَـِد ابْتَــَدأَْت تـُـِري َعبْــَدَك َعظََمتَــَك َويـَـَدَك الشَّ َســيُِّد الــرَّبُّ
ــَماِء َوَعلـَـى األَرِْض يَْعَمــُل كَأَْعَمالـِـَك وَكََجبَُروتِــَك؟ َدْعِنــي أَْعبُــْر َوأََرى األَرَْض  ِفــي السَّ

ــَد َولُبَْنــاَن « )تثنيــة 3: 27-24(. ــَل الَْجيِّ ، هــَذا الَْجبَ ــِر األُرُْدنِّ ــَدَة الَِّتــي ِفــي َعبْ الَْجيِّ
فكانــت اإلجابــة: » كََفــاَك! لَ تَُعــْد تَُكلُِّمِنــي أَيًْضــا ِفــي هــَذا األَْمــر. اْصَعــْد إِلَــى 
َوانْظُــْر  ــرِْق،  َوالشَّ َوالَْجُنــوِب  ــَماِل  َوالشِّ الَْغــرِْب  إِلَــى  َعيَْنيْــَك  َوارْفَــْع  الِْفْســَجِة  رَأِْس 

ِبَعيَْنيْــَك، لِكــْن لَ تَْعبُــُر هــَذا األُرُْدنَّ «.
خضــع موســى لحكــم هللا دون تذمــر. أمــا اآلن فقــد جــزع جزعــا شــديدا علــى 
إســرائيل، وأيــن هــو اإلنســان الــذي يهتــم اهتمامــا شــديدا بخيرهــم وإســعادهم كمــا 
يهتــم هــو؟ فمــن قلبــه الفائــض المفعــم ســكب أمــام الــرب هــذه الصــاة » لِيُــوَكِِّل الــرَّبُّ 
إِلُه أَْرَواحِ َجِميعِ الْبََشِر رَُجاً َعلَى الَْجَماَعِة، يَْخرُُج أََماَمُهْم َويَْدُخُل أََماَمُهْم َويُْخرُِجُهْم 
َويُْدِخلُُهْم، لَِكيْاَ تَُكوَن َجَماَعُة الرَّبِّ كَالَْغَنِم الَِّتي لَ رَاِعَي لََها « )عدد 27: 23-16(.
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أصغــى الــرب إلــى صــاة عبــده وأجــاب: » ُخــْذ يَُشــوَع بـْـَن نـُـوَن، رَُجــاً ِفيــِه ُروٌح، 
اَم كُلِّ الَْجَماَعــِة، َوأَْوِصــِه أََمــاَم  اَم أَلَِعــازَاَر الَْكاِهــِن َوقـُـدَّ َوَضــْع يـَـَدَك َعلَيـْـِه، َوأَْوِقْفــُه قـُـدَّ
أَْعيُِنِهــْم. َواْجَعــْل ِمــْن َهيْبَِتــَك َعلَيْــِه لِيَْســَمَع لَــُه كُلُّ َجَماَعــِة بَِنــي إِْســرَائِيَل «. لقــد 
ظــل يشــوع مازمــا لموســى أمــدا طويــا. ولكونــه رجــا حكيمــا مقتــدرا وموهوبــا 

وعظيــم اإليمــان اختيــر خلفــا لــه.
وإذ وضــع موســى يديــه عليــه، وقــرن ذلــك بوصيــة مؤثــرة إلــى أبعــد حــد، أفــرز 
يشــوع بوقــار كقائــد إلســرائيل. وقــد ســمح لــه أيضــا أن يشــترك وقتئــذ مــع موســى 
فــي حكــم إســرائيل. وأخبــر موســى الشــعب بــكام الــرب عمــا يختــص بيشــوع قائــا: 
. َحَســَب قَْولِــِه  ــُه ِبَقَضــاِء األُوِريــِم أََمــاَم الــرَّبِّ » يَِقــَف أََمــاَم أَلَِعــازَاَر الَْكاِهــِن فَيَْســأَُل لَ
يَْخرُُجــوَن، َوَحَســَب قَْولِــِه يَْدُخلُــوَن، ُهــَو وَكُلُّ بَِنــي إِْســرَائِيَل َمَعــُه، كُلُّ الَْجَماَعــِة «.

الــرب  أمــره  المنظــور،  إســرائيل  كقائــد  منصبــه  موســى  اعتــزل  قبلمــا  ولكــن 
أن يكــرر علــى مســامع الشــعب تاريــخ نجاتهــم مــن مصــر ورحاتهــم فــي البريــة، 
وأن يلخــص لهــم كذلــك الشــريعة التــي ســمعت فــي ســيناء، ألن الشــريعة حيــن 
أعطيــت فــي ســيناء لــم يكــن غيــر القليليــن مــن الحاضريــن وقتئــذ متقدميــن فــي 
األيــام بحيــث يمكنهــم إدراك الجــال الرهيــب لتلــك المناســبة )مناســبة إعطــاء 
أرض  ويمتلكــوا  األردن  نهــر  يعبــروا  أن  موشــكين  كانــوا  أنهــم  وبمــا  الشــريعة(. 
عليهــم  فارضــا  شــريعته  مطاليــب  عيونهــم  أمــام  يضــع  أن  الــرب  أراد  الموعــد، 

للنجــاح. كشــرط  الطاعــة 
وقف موســى أمام الشــعب مكررا على مســامعهم إنذاراته وتحذيراته األخيرة. 
كان  ولكنــه  الســنين  طــول  مــن  شــعره  وابيــض  مقــدس  بنــور  وجهــه  اســتنار  لقــد 
منتصــب القامــة، يُعبِّــر وجهــه عــن كمــال نشــاطه، كمــا أن عينيــه كانتــا صافيتيــن ولــم 
تضعفــا. لقــد كانــت مناســبة هامــة، وبتأثيــر عميــق صــور للشــعب محبــة حافظهــم 

القديــر ورحمتــه.
» فَاْســأَْل َعــِن األَيَّــاِم األُولـَـى الَِّتــي كَانـَـْت قَبْلـَـَك، ِمــَن الْيَــْوِم الَّــِذي َخلـَـَق هللُا ِفيــِه 
ــَماِء إِلَــى أَقَْصائَِهــا. َهــْل َجــَرى ِمثْــُل هــَذا  اإلِنَْســاَن َعلَــى األَرِْض، َوِمــْن أَقَْصــاِء السَّ
األَْمــِر الَْعِظيــِم، أَْو َهــْل ُســِمَع نَِظيــرُُه؟ َهــْل َســِمَع َشــْعٌب َصــْوَت هللِا يَتََكلَّــُم ِمــْن َوَســِط 
ــاِر كََمــا َســِمْعَت أَنْــَت، َوَعــاَش؟ أَْو َهــْل َشــَرَع هللُا أَْن يَأْتِــَي َويَأُْخــَذ لَِنْفِســِه َشــْعبًا  النَّ
َوِذَراٍع رَِفيَعــٍة  َويَــٍد َشــِديَدٍة  َوَحــرٍْب  ِبتََجــارَِب وَآيَــاٍت َوَعَجائِــَب  ِمــْن َوَســِط َشــْعٍب، 
َوَمَخــاِوَف َعِظيَمــٍة، ِمثْــَل كُلِّ َمــا فََعــَل لَُكــُم الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ِفــي ِمْصــَر أََمــاَم أَْعيُِنُكــْم؟ 
ـَك قَــْد أُِريــَت لِتَْعلَــَم أَنَّ الــرَّبَّ ُهــَو اإِللــُه. لَيْــَس آَخــَر ِســَواُه « )تثنيــة 4: 35-32(. إِنّـَ
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ــُعوِب، الْتََصــَق الــرَّبُّ ِبُكــْم َواْختَاَركُــْم،  » لَيْــَس ِمــْن كَْونُِكــْم أَكْثَــَر ِمــْن َســائِِر الشُّ
ــْم، َوِحْفِظــِه الَْقَســَم الَّــِذي  ــِة الــرَّبِّ إِيَّاكُ ــُعوِب. بَــْل ِمــْن َمَحبَّ ألَنَُّكــْم أَقَــلُّ ِمــْن َســائِِر الشُّ
يَــِد  ِمــْن  ـِة  بَيْــِت الُْعبُوِديّـَ ِمــْن  ِبيَــٍد َشــِديَدٍة َوفََداكُــْم  الــرَّبُّ  أَقَْســَم آلبَائُِكــْم، أَْخرََجُكــُم 
ِفْرَعــْوَن َملِــِك ِمْصــَر. فَاْعلَــْم أَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ُهــَو هللُا، اإِللــُه األَِميــُن، الَْحاِفــُظ الَْعْهــَد 

َواإلِْحَســاَن لِلَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه َويَْحَفظُــوَن َوَصايَــاُه إِلَــى أَلْــِف ِجيــل « )تثنيــة 7: 9-7(.
كان شــعب إســرائيل قبــا مســتعدين أن ينســبوا كل ضيقاتهــم ومتاعبهــم إلــى 
بــروح الكبريــاء والطمــوح  أنــه كان منقــادا  موســى، أمــا اآلن فــإن كل ارتيابهــم فــي 
واألنانيــة لــم يعــد لــه وجــود، فأصغــوا إلــى كامــه بثقــة. وبــكل أمانــة بســط موســى 
أمامهــم أخطاءهــم وتعديــات آبائهــم. إنهــم مــرارا كثيــرة ضجــروا وســخطوا وتمــردوا 
بســبب طــول أمــد تيهانهــم فــي البريــة، ولكــن الــرب لــم يكــن مســؤول عــن تأخرهــم 
فــي امتــاك كنعــان، بــل كان حزنــه أعظــم مــن حزنهــم ألنــه لــم يســتطع أن يدخلهــم 
مباشــرة لمتــاك أرض الموعــد، وهكــذا كان يظهــر أمــام الشــعوب قدرتــه العظيمــة 
لــم  إيمانهــم،  بــاهلل وكبريائهــم وعــدم  ثقتهــم  فــي تخليــص شــعبه. فبســبب عــدم 
الشــعب  لذلــك  حقيقيــة  صــورة  يكونــوا  لــم  كنعــان.  لدخــول  مســتعدين  يكونــوا 
الــذي الــرب إلهــه، ألن صفاتــه المقدســة كالطهــارة والصــاح والمحبــة واإلحســان 
لــم تكــن مطبوعــة علــى قلوبهــم. فلــو أن آباءهــم خضعــوا بإيمــان ألوامــر هللا وســاروا 
بموجــب أحكامــه وفرائضــه لكانــوا اســتوطنوا كنعــان منــذ أمــد بعيــد، وصــاروا شــعبا 
ناجحــا مقدســا ســعيدا. فتأخرهــم فــي امتــاك تلــك األرض الشــهية كان مهينــا هلل 

ومنتقصــا مــن مجــده فــي نظــر الشــعوب المجــاورة.
إن موســى الــذي أدرك صفــة شــريعة هللا وقيمتهــا أكــد للشــعب أنــه ل شــعب 
فقــال:  لهــم،  المعطــاة  الشــرائع  كهــذه  ورحيمــة  وعادلــة  حكيمــة  شــرائع  لــه  آخــر 
» اُنْظُــْر. قَــْد َعلَّْمتُُكــْم فَرَائِــَض َوأَْحَكاًمــا كََمــا أََمرَنِــي الــرَّبُّ إِلِهــي، لَِكــْي تَْعَملُــوا هَكــَذا 
ِفــي األَرِْض الَِّتــي أَنْتـُـْم َداِخلـُـوَن إِلَيَْهــا لَِكــْي تَْمتَلُِكوَهــا. فَاْحَفظـُـوا َواْعَملـُـوا. ألَنَّ ذلـِـَك 
الَْفرَائِــِض،  هــِذِه  كُلَّ  يَْســَمُعوَن  الَِّذيــَن  ــُعوِب  الشُّ أَْعيُــِن  أََمــاَم  َوِفطَْنتُُكــْم  ِحْكَمتُُكــْم 
ــْعُب الَْعِظيــُم إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب َحِكيــٌم َوفَِطــٌن « )تثنيــة 4: 5، 6(. فَيَُقولـُـوَن: هــَذا الشَّ

الــرَّبِّ  أََمــاَم  ِفيــِه  َوقَْفــَت  ـِذي  الّـَ إلــى » الْيَــْوِم  انتباههــم  وقــد اســترعى موســى 
ـُه أَيُّ َشــْعٍب ُهــَو  إِلِهــَك ِفــي ُحوِريــَب « ثــم تحــدى جمــوع العبرانييــن بقولــه: » ألَنّـَ
َعِظيــٌم لـَـُه آلَِهــٌة قَِريبـَـٌة ِمْنــُه كَالــرَّبِّ إِلِهَنــا ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتَنــا إِلَيْــِه؟ َوأَيُّ َشــْعٍب ُهــَو َعِظيــٌم 
ــِريَعِة الَِّتــي أَنـَـا َواِضــٌع أََماَمُكــُم الْيَــْوَم؟ «  لـَـُه فَرَائـِـُض َوأَْحــَكاٌم َعاِدلـَـٌة ِمثـْـُل كُلِّ هــِذِه الشَّ
التــي  الشــرائع  ألن  إلســرائيل،  كان  الــذي  التحــدي  هــذا  يتكــرر  أن  يمكــن  واليــوم 
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أعطاهــا الــرب لشــعبه قديمــا هــي شــرائع أحكــم وأفضــل، وخيــرة أكثــر مــن شــرائع 
أرقــى ممالــك األرض، كمــا أن شــرائع األمــم األخــرى موســومة بضعفــات القلــب غيــر 

المتجــدد وشــهوانيته، أمــا شــريعة هللا فتحمــل طابــع األلوهيــة.
» َوأَنْتـُـْم قـَـْد أََخَذكـُـُم الــرَّبُّ َوأَْخرََجُكــْم ِمــْن كـُـوِر الَْحِديــِد... لَِكــْي تَُكونـُـوا لـَـُه َشــْعَب 
ِميــرَاٍث « )تثنيــة 4: 10، 7، 8، 20(. إن األرض التــي كانــوا موشــكين أن يدخلوهــا، 
والتــي ســتكون ملــكا لهــم علــى شــرط طاعتهــم لشــريعة هللا ُوصفــت لهــم وصفــا 
جميــا — ومــا كان أشــد تأثيــر هــذا الــكام فــي قلــوب بنــي إســرائيل وهــم يذكــرون 
أن ذاك الــذي كان يصــور لهــم تلــك األرض الجيــدة بحماســة عظيمــة، كان قــد حــرم 

عليــه مشــاركتهم فــي ميــراث شــعب هللا بســبب خطيتهــم.
ِمْصــَر  أَرِْض  ِمثْــَل  » لَيَْســْت  َجيِّــَدٍة «  أَرٍْض  إِلَــى  ِبــَك  آٍت  إِلَهــَك  الــرَّبَّ  » ألَنَّ 
الَِّتــي َخرَْجــَت ِمْنَهــا، َحيْــُث كُْنــَت تـَـْزَرُع َزْرَعــَك َوتَْســِقيِه ِبرِْجلِــَك كَبُْســتَاِن بُُقــول. بـَـْل 
ــِر  ــال َوِبَقــاٍع. ِمــْن َمطَ ــْم َعاِبــُروَن إِلَيَْهــا لَِكــْي تَْمتَلُِكوَهــا، ِهــَي أَرُْض ِجبَ األَرُْض الَِّتــي أَنْتُ
ــَماِء تَْشــرَُب َمــاًء « » أَرِْض أَنَْهــاٍر ِمــْن ُعيُــوٍن، َوِغَمــاٍر تَْنبَــُع ِفــي الِْبَقــاِع َوالِْجبَــاِل.  السَّ
ــاٍن. أَرِْض َزيْتُــوِن َزيْــٍت، َوَعَســل. أَرٌْض لَيْــَس  أَرِْض ِحْنطَــٍة َوَشــِعيٍر وَكَــرٍْم َوتِيــٍن َورُمَّ
ِبالَْمْســَكَنِة تَــأْكُُل ِفيَهــا ُخبْــزًا، َولَ يُْعــِوزَُك ِفيَهــا َشــْيٌء. أَرٌْض ِحَجارَتَُهــا َحِديــٌد، َوِمــْن 
ِجبَالَِهــا تَْحُفــُر نَُحاًســا « » أَرٌْض يَْعتَِنــي ِبَهــا الــرَّبُّ إِلُهــَك. َعيَْنــا الــرَّبِّ إِلِهــَك َعلَيَْهــا 

ــَنِة إِلَــى آِخرَِهــا « )تثنيــة 8: 7-9؛ 11: 12-10(. َدائًِمــا ِمــْن أَوَِّل السَّ
» َوَمتـَـى أَتـَـى ِبــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك إِلـَـى األَرِْض الَِّتــي َحلـَـَف آلبَائـِـَك إِبْرَاِهيَم َوإِْســَحاَق 
َويَْعُقوَب أَْن يُْعِطيََك، إِلَى ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجيَِّدٍة لَْم تَبِْنَها، َوبُيُوٍت َمْملُوَءٍة كُلَّ َخيٍْر لَْم 
تَْمألَْهــا، َوأَبـَـآٍر َمْحُفــورٍَة لـَـْم تَْحِفرَْهــا، وَكُــُروٍم َوَزيْتُــوٍن لـَـْم تَْغرِْســَها، َوأَكَلـْـَت َوَشــِبْعَت، 
ِمــْن أَْن تَْنَســْوا َعْهــَد الــرَّبِّ إِلِهُكــُم... ألَنَّ  فَاْحتَــِرْز لِئَــاَّ تَْنَســى الــرَّبَّ «. » اِْحتَــِرُزوا 
الــرَّبَّ إِلَهــَك ُهــَو نَــاٌر آكِلَــٌة، إِلــٌه َغيُــوٌر « وإذا عملــوا الشــر فــي عينــي الــرب قــال لهــم 
موســى: » تَِبيــُدوَن َســِريًعا َعــِن األَرِْض الَِّتــي أَنْتـُـْم َعاِبــُروَن األُرُْدنَّ إِلَيَْهــا لِتَْمتَلُِكوَهــا « 

)تثنيــة 6: 10-12؛ 4: 26-23(.
الشــرائع  كتابــة كل  أكمــل  الشــعب  علــى  علنــا  الشــريعة  تــا موســى  فبعدمــا 
بالذبائــح.  الخاصــة  النظــم  وكل  إياهــا  الــرب  أعطــاه  قــد  التــي  واألحــكام  والوصايــا 
والسفر المحتوي على هذه األمور سلم إلى أيدي القادة المسؤولين، ولكي يُحفظ 
جيــدا ُوضــع فــي جانــب التابــوت. ولكــن ذلــك القائــد العظيــم كان ل يــزال يخشــى لئــا 
يتــرك الشــعب الــرب ويبتعــدوا عنــه. ففــي أروع خطــاب مؤثــر عــدد لهــم البــركات التــي 

يمكنهــم امتاكهــا لــو أطاعــوا، واللعنــات التــي ســتحل بهــم لــو عصــوا فقــال:
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» إِْن َســِمْعَت َســْمًعا لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك لِتَْحــرَِص أَْن تَْعَمــَل ِبَجِميــعِ َوَصايَــاُه 
ِفــي  تَُكــوُن  َوُمبَــاَركًا  الَْمِديَنــِة،  ِفــي  تَُكــوُن  ُمبَــاَركًا  الْيَــْوَم...  ِبَهــا  أُوِصيــَك  أَنَــا  الَِّتــي 
الَْحْقــِل « فــي » ثََمــرَُة بَطِْنــَك َوثََمــرَُة أَرِْضــَك َوثََمــرَُة بََهائِِمــَك... ُمبَاَركـَـًة تَُكــوُن َســلَّتَُك 
ــاَركًا تَُكــوُن ِفــي ُخُروِجــَك. يَْجَعــُل الــرَّبُّ  ــاَركًا تَُكــوُن ِفــي ُدُخولِــَك، َوُمبَ َوِمْعَجُنــَك. ُمبَ
أَْعــَداَءَك الَْقائِِميــَن َعلَيْــَك ُمْنَهزِِميــَن أََماَمــَك. ِفــي طَِريــق َواِحــَدٍة يَْخرُُجــوَن َعلَيْــَك، 
ــِة ِفــي َخزَائِِنــَك َوِفــي كُلِّ  َوِفــي َســبْعِ طُــرُق يَْهُربُــوَن أََماَمــَك... يَأُْمــُر لَــَك الــرَّبُّ ِبالْبَرَكَ

َمــا تَْمتَــدُّ إِلَيْــِه يَــُدَك « )انظــر تثنيــة 28(.
» َولِكــْن إِْن لَــْم تَْســَمْع لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك لِتَْحــرَِص أَْن تَْعَمــَل ِبَجِميــعِ َوَصايَــاُه 
َوفَرَائِِضِه الَِّتي أَنَا أُوِصيَك ِبَها الْيَْوَم، تَأْتِي َعلَيَْك َجِميُع هِذِه اللََّعَناِت َوتُْدرِكَُك... 
ــُعوِب الَِّذيــَن يَُســوقَُك الــرَّبُّ إِلَيِْهــْم...  َوتَُكــوُن َدَهًشــا َوَمثَــاً َوُهــزْأًَة ِفــي َجِميــعِ الشُّ
َوتَْعبُــُد  أَقَْصائَِهــا،  إِلَــى  األَرِْض  أَقَْصــاِء  ِمــْن  ــُعوِب  الشُّ َجِميــعِ  ِفــي  الــرَّبُّ  ُدَك  َويُبَــدِّ
ُهَنــاَك آلَِهــًة أُْخــَرى لـَـْم تَْعرِفَْهــا أَنـْـَت َولَ آبـَـاُؤَك، ِمــْن َخَشــٍب َوَحَجــٍر. َوِفــي تِلـْـَك األَُمــِم 
لَ تَطَْمِئــنُّ َولَ يَُكــوُن قَــرَاٌر لَِقَدِمــَك، بَــْل يُْعِطيــَك الــرَّبُّ ُهَنــاَك قَلْبًــا ُمرْتَِجًفــا وَكَاََل 
اَمــَك، َوتَرْتَِعــُب لَيْــاً َونََهــاًرا َولَ  الَْعيَْنيْــِن َوُذبُــوَل النَّْفــِس. َوتَُكــوُن َحيَاتُــَك ُمَعلََّقــًة قُدَّ
بَــاِح تَُقــوُل: يَــا لَيْتَــُه الَْمَســاُء، َوِفــي الَْمَســاِء تَُقــوُل: يَــا  تَأَْمــُن َعلَــى َحيَاتِــَك. ِفــي الصَّ
بَــاُح، ِمــِن ارْتَِعــاِب قَلِْبــَك الَّــِذي تَرْتَِعــُب، َوِمــْن َمْنظـَـِر َعيَْنيْــَك الَّــِذي تَْنظـُـُر «. لَيْتـَـُه الصَّ

إن موســى إذ حــل عليــه روح الوحــي ونظــر مــا ســيحدث عبــر األجيــال قــدم صــورة 
رهيبــة لســقوط إســرائيل كأمــة نهائيــا، كمــا تكلــم عــن خــراب أورشــليم بأيــدي جيــوش 
ــًة ِمــْن بَِعيــٍد، ِمــْن أَقَْصــاِء األَرِْض كََمــا يَِطيــُر  الرومــان — فقــال: » يَْجلِــُب الــرَّبُّ َعلَيْــَك أُمَّ
ــيَْخ َولَ تَِحنُّ إِلَى الَْولَِد «. ًة َجاِفيََة الَْوْجِه لَ تََهاُب الشَّ ًة لَ تَْفَهُم لَِســانََها، أُمَّ النَّْســُر، أُمَّ

هذا، وإن الخراب الشامل الذي كان سيعم الباد واآللم الرهيبة التي كانت 
لتحــل بالشــعب فــي أثنــاء حصــار أورشــليم تحــت قيــادة تيطــس القائــد الرومانــي 
ــأْكُُل ثََمــرََة  بعــد ذلــك بقــرون. كل ذلــك صــور ووصــف بــكل جــاء حيــث يقــول » فَتَ
ــَك... َوتَُحاِصــرَُك ِفــي َجِميــعِ أَبَْواِبــَك َحتَّــى تَْهِبــَط  بََهائِِمــَك َوثََمــرََة أَرِْضــَك َحتَّــى تَْهلِ
ــاِمَخُة الَْحِصيَنــُة الَِّتــي أَنْــَت تَِثــُق ِبَهــا ِفــي كُلِّ أَرِْضــَك... فَتَــأْكُُل ثََمــرََة  أَْســَوارَُك الشَّ
يَقــِة الَِّتــي  بَطِْنــَك، لَْحــَم بَِنيــَك َوبََناتـِـَك الَِّذيــَن أَْعطـَـاَك الــرَّبُّ إِلُهــَك ِفــي الِْحَصــاِر َوالضِّ
لَــْم  الَِّتــي  َوالُْمتَرَفَِّهــُة  ِفيــَك  َمــُة  الُْمتََنعِّ يقــول » َوالَْمــْرأَُة  ثــم  َعــُدوَُّك «  ِبَهــا  يَُضاِيُقــَك 
ــِم َوالتَّرَفُّــِه، تَبَْخــُل َعيُْنَهــا َعلـَـى رَُجــِل  تَُجــرِّْب أَْن تََضــَع أَْســَفَل قََدِمَهــا َعلـَـى األَرِْض لِلتََّنعُّ
ِحْضِنَهــا... َوِبأَْولَِدَهــا الَِّذيــَن تَلُِدُهــْم، ألَنََّهــا تَأْكُلُُهــْم ِســرًّا ِفــي َعــَوِز كُلِّ َشــْيٍء، ِفــي 

يَقــِة الَِّتــي يَُضاِيُقــَك ِبَهــا َعــُدوَُّك ِفــي أَبَْواِبــَك «. الِْحَصــاِر َوالضِّ
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الْيَــْوَم  َعلَيُْكــُم  » أُْشــِهُد  المؤثــرة:  الكلمــات  بهــذه  موســى حديثــه  اختتــم  وقــد 
َواللَّْعَنــَة. فَاْختَــِر  الْبَرَكَــَة  َوالَْمــْوَت.  الَْحيَــاَة  اَمــَك  قَــْد َجَعلْــُت قُدَّ ــَماَء َواألَرَْض.  السَّ
الَْحيـَـاَة لَِكــْي تَْحيَــا أَنـْـَت َونَْســلَُك، إِْذ تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك َوتَْســَمُع لَِصْوتـِـِه َوتَلْتَِصــُق ِبــِه، 
ـِذي يُِطيــُل أَيَّاَمــَك لَِكــْي تَْســُكَن َعلَــى األَرِْض الَِّتــي َحلَــَف الــرَّبُّ  ـُه ُهــَو َحيَاتُــَك َوالّـَ ألَنّـَ

آلبَائِــَك إِبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َويَْعُقــوَب أَْن يُْعِطيَُهــْم إِيَّاَهــا « )تثنيــة 30: 19، 20(.
ولكــي يطبــع القائــد العظيــم هــذه الحقائــق بصــورة أعمــق فــي أذهانهــم وضعهــا 
نبويــا أيضــا. ففــي  بــل  تاريخيــا فقــط  النشــيد  يكــن هــذا  فــي نشــيد مقــدس، ولــم 
حيــن ســرد معامــات هللا العجيبــة لشــعبه فــي الماضــي فقــد ســبق أيضــا فأنبأهــم 
لألمنــاء  األخيــرة  والنصــرة  المســتقبل،  فــي  ســتحدث  التــي  العظيمــة  بالحــوادث 
حيــن يجــيء المســيح فــي مجيئــه الثانــي بقــوة ومجــد كثيــر. وقــد أوصــى الشــعب 
أن يحفظــوا عــن ظهــر القلــب هــذا التاريــخ المنظــوم شــعرياً وأن يعلّمــوه ألولدهــم 
وأولد أولدهــم. وكان علــى الشــعب أن يتغنــوا بــه حيــن يجتمعــون معــا للعبــادة، 
وأن يــرددوه وهــم ذاهبــون إلــى عملهــم اليومــي. وكان واجبــا علــى اآلبــاء أن يطبعــوا 

هــذه الكلمــات علــى أذهــان أولدهــم الســريعة التأثــر لكــي ل تنســى أبــدا.
وحيــث أن اإلســرائيليين كانــوا بمعنــى خــاص حراســا ومهيمنيــن علــى شــريعة 
هللا، فــإن معنــى الوصايــا وأهميــة الطاعــة لهــا كان ل بــد أن يُطبعــا علــى عقولهــم 
بكيفيــة خاصــة، وعلــى عقــول أولدهــم وأولد أولدهــم بواســطتهم. وقــد علمهــم 
ـْم ِبَهــا ِحيــَن تَْجلِــُس  َهــا َعلَــى أَْولَِدَك، َوتََكلّـَ الــرب بخصــوص شــرائعه قائــا: » َوقُصَّ
ِفــي بَيِْتــَك، َوِحيــَن تَْمِشــي ِفــي الطَِّريــِق، َوِحيــَن تََنــاُم َوِحيــَن تَُقــوُم... َواكْتُبَْهــا َعلَــى 

قََوائِــِم أَبْــَواِب بَيِْتــَك َوَعلَــى أَبَْواِبــَك « )تثنيــة 6: 9-7(.
ــَهاَداُت  وحيــن يســألهم أولدهــم فــي الســنين القادمــة قائليــن: » َمــا ِهــَي الشَّ
َوالَْفرَائـِـُض َواألَْحــَكاُم الَِّتــي أَْوَصاكـُـْم ِبَهــا الــرَّبُّ إِلُهَنــا؟ « فعلــى اآلبــاء فــي هــذه الحالــة 
يــرددوا علــى مســامع أولدهــم تاريــخ معامــات هللا الصالحــة والرحيمــة لهــم،  أن 
وكيــف صنــع لهــم الــرب خاصــا حتــى يطيعــوا شــريعته، وأن يعلنــوا لهــم قائليــن: 
ــٌر  » فَأََمرَنَــا الــرَّبُّ أَْن نَْعَمــَل َجِميــَع هــِذِه الَْفرَائِــَض َونَتَِّقــَي الــرَّبَّ إِلَهَنــا، لِيَُكــوَن لََنــا َخيْ
كُلَّ األَيَّــاِم، َويَْســتَبِْقيََنا كََمــا ِفــي هــَذا الْيَــْوِم. َوإِنَّــُه يَُكــوُن لََنــا ِبــرٌّ إَِذا َحِفظَْنــا َجِميــَع هــِذِه 

الَْوَصايَــا لَِنْعَملََهــا أََمــاَم الــرَّبِّ إِلِهَنــا كََمــا أَْوَصانَــا « )تثنيــة 6: 25-20(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تثنية 31 إلى 34(.

فــي كل معامــات هللا لشــعبه، يمتــزج مــع محبتــه ورحمته أعجــب برهــان علــى 
عدالتــه الدقيقــة التــي ل محابــاة فيهــا. وهــذا مــا نــراه فــي تاريــخ الشــعب العبرانــي. 
لقــد منــح هللا إســرائيل بــركات غنيــة، كمــا أن رأفتــه نحوهــم مصــورة فــي صــورة مؤثــرة 
، َويَبُْســُط َجَناَحيـْـِه  ــُه َوَعلـَـى ِفرَاِخــِه يـَـرِفُّ جــداً بهــذه الكلمــات » كََمــا يَُحــرُِّك النَّْســُر ُعشَّ
َويَأُْخُذَهــا َويَْحِملَُهــا َعلَــى َمَناكِِبــِه، هَكــَذا الــرَّبُّ َوْحــَدُه اقْتَــاَدُه « )تثنيــة 32: 11، 12( 
ومــع ذلــك فمــا كان أســرع وأقســى العقــاب الــذي افتقــد بــه الــرب معصيتهــم فيهــم!

لقــد أظهــرت محبــة هللا غيــر المحــدودة فــي بذلــه ابنــه الوحيــد ليفتــدي جنســنا 
الســاقط، فأتــى المســيح إلــى العالــم ليعلــن للنــاس صفــات أبيــه، وكانــت حياتــه 
مفعمــة بالكثيــر مــن أعمــال الرحمــة والمحبــة اإللهيــة. وقــد أعلــن هــو بنفســه قائــا: 
ــَماُء َواألَرُْض لَ يـَـزُوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو نُْقطـَـٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس  » إِلـَـى أَْن تـَـزُوَل السَّ
ـى يَُكــوَن الْــُكلُّ « )متــى 5: 18(. ولكــن نفــس الصــوت الــذي بــكل صبــر ومحبــة  َحتّـَ
الغفــران والســام، هــذا  ليجــدوا  إليــه  يأتــوا  إياهــم أن  إلــى الخطــاة داعيــا  يتوســل 
ــا  ــي يَ ــوا َعنِّ الصــوت نفســه ســيرعد علــى مــن قــد رفضــوا رحمتــه قائــا لهــم: » اْذَهبُ
َماَِعيــُن « )متــى 25: 41(. وفــي الكتــاب كلــه ل يُصــوَّر هللا علــى أنــه اآلب الرقيــق 
المحــب وحســب، بــل أيضــا علــى أنــه الديــان العــادل. ومــع أنــه يســر بالرحمــة، وكونــه 

» َغاِفــُر اإلِثْــِم َوالَْمْعِصيَــِة َوالَْخِطيَّــِة. َولِكنَّــُه لَــْن يُبْــِرئَ إِبْــرَاًء « )خــروج 34: 7(.
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إن ســيد األمــم األعظــم كان قــد أعلــن لموســى أنــه )موســى( لــن يقــود شــعب 
إســرائيل إلــى األرض الجيــدة، ولــم تفلــح التوســات الحــارة التــي قدمهــا خــادم الــرب 
ذاك فــي إبــدال حكــم الــرب، بــل عــرف أنــه لبــد مــن موتــه. ومــع ذلــك فهــو لــم يتــردد 
لحظــة واحــدة فــي رعايــة إســرائيل. وبــكل أمانــة اجتهــد فــي إعــداد الشــعب لدخــول 
الميــراث الموعــود بــه. فامتثــال ألمــر هللا توجــه موســى ويشــوع إلــى خيمــة الجتمــاع 
حيــث نــزل عمــود الســحاب ووقــف فــوق البــاب. وهنــا أســند أمــر قيــادة الشــعب 
ورعايتــه بــكل وقــار إلــى يشــوع، وانتهــى عمــل موســى كقائــد لبنــي إســرائيل، ومــع 
هــذا فقــد نســي نفســه فــي غمــرة اهتمامــه بشــعبه. ففــي محضــر جمــوع الشــعب 
المجتمعين خاطب موسى خليفته باسم الرب بهذه األقوال المقدسة المشجعة 
ْع، ألَنَّــَك أَنْــَت تَْدُخــُل ِببَِنــي إِْســرَائِيَل األَرَْض الَِّتــي أَقَْســْمُت  ْد َوتََشــجَّ قائــا: » تََشــدَّ
لَُهــْم َعْنَهــا، َوأَنَــا أَكُــوُن َمَعــَك « )تثنيــة 31: 23( ثــم التفــت بعــد ذلــك إلــى شــيوخ 
الشــعب ورؤســائه وأوصاهــم بــكل وقــار أن يطيعــوا بأمانــة تامــة كل التعاليــم التــي 

كان قــد أعطاهــم إياهــا مــن هللا.
وإذ شــخص الشــعب إلــى ذلــك الشــيخ الــذي كان موشــكا أن يرحــل عنهــم، 
بــدأوا يتذكــرون بتقديــر عميــق شــفقته األبويــة عليهــم ونصائحــه الحكيمــة وجهــوده 
قصــاص هللا  تســتوجب  خطاياهــم  كانــت  عندمــا  مــرة  مــن  فكــم  تــكل.  لــم  التــي 
العــادل انتصــرت صلــوات موســى وجهــاده ألجلهــم أمــام الــرب فأبقــى عليهــم! ولقــد 
زاد حزنهــم بســبب تبكيــت ضمائرهــم. وبــكل مــرارة ذكــروا أن عنادهــم وزيغانهــم قــد 

أســخطا موســى فارتكــب الخطيــة التــي كان ل بــد أن يمــوت بســببها.
إن أخــذ قائدهــم المحبــوب مــن بينهــم ســيكون توبيخــا أقســى جــدا إلســرائيل 
مــن أي توبيــخ آخــر يوجــه إليهــم فيمــا لــو طالــت أيامــه وخدمتــه. لقــد أراد هللا أن 
كمــا  العتيــد شــاقة ومتعبــة  قائدهــم  يجعلــوا حيــاة  لــن  بأنهــم  ويقنعهــم  يشــعرهم 
جعلــوا حيــاة موســى. إن هللا يكلــم شــعبه بواســطة البــركات التــي يمنحهــا لهــم، فــإذا 
لــم يقدروهــا فهــو يحدثهــم بواســطة أخــذ تلــك البــركات منهــم حتــى يــروا خطاياهــم 

ويرجعــوا إليــه بــكل قلوبهــم.
وفــي نفــس ذلــك اليــوم أمــر الــرب موســى قائــا: » اِْصَعــْد إِلَــى... َجبَــِل نَبُــو 
الَّــِذي ِفــي أَرِْض ُمــوآَب الَّــِذي قُبَالـَـَة أَِريَحــا، َوانْظـُـْر أَرَْض كَْنَعــاَن الَِّتــي أَنـَـا أُْعِطيَهــا لِبَِنــي 
ــِه، َوانَْضــمَّ إِلَــى قَْوِمــَك « )تثنيــة  ــِذي تَْصَعــُد إِلَيْ ــِل الَّ ــًكا، َوُمــْت ِفــي الَْجبَ إِْســرَائِيَل ُملْ
32: 49، 50(. كان موســى يتــرك المحلــة قبــا مــرارا كثيــرة إطاعــة لدعــوات هللا 
حتــى يتحــدث معــه. أمــا فــي هــذه المــرة فــكان عليــه أن يرحــل فــي مأموريــة جديــدة 
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غامضــة. كان عليــه أن يذهــب ليســلم حياتــه بيــن يــدي جابلــه. عــرف موســى بأنــه 
ســاعاته  فــي  يخدمــه  أن  بشــري  صديــق  ألي  يســمح  يكــن  فلــم  وحيــدا،  ســيموت 
والمهابــة،  الغمــوض  يحوطــه  منظــرا  كان  أمامــه،  كان  الــذي  المنظــر  إن  األخيــرة. 
فارتجــف قلبــه مــن ذلــك المنظــر. إن أقســى تجربــة كان عليــه أن يواجههــا هــي تجربــة 
انفصالــه عــن الشــعب الــذي كان يحبــه ويرعــاه — الشــعب الــذي اتحــد بــه. فــي 
حياتــه ومصالحــه ألمــد طويــل. ولكنــه كان قــد تعلــم أن يثــق بــاهلل. فبإيمــان ل يتطــرق 

إليــه الشــك، ســلم نفســه وشــعبه بيــن يــدي هللا المحــب الرحيــم.
فمــرة أخيــرة وقــف موســى فــي محفــل شــعبه، ومــرة أخــرى حــل عليــه روح هللا، 
وفــي أســمى وأروع لغــة مؤثــرة نطــق ببركــة علــى كل ســبط وبعــد ذلــك ختــم بهــذه 
ِفــي  ــَماَء  السَّ يَرْكَــُب  يَُشــوُروُن.  يَــا  هللِا  ِمثْــَل  » لَيْــَس  كلــه،  الشــعب  علــى  البركــة 
ـُة ِمــْن تَْحــُت.  َمُعونَِتــَك، َوالَْغَمــاَم ِفــي َعظََمِتــِه. اإِللــُه الَْقِديــُم َملَْجــأٌ، َواألَْذُرُع األَبَِديّـَ
اِمــَك الَْعــُدوَّ َوقـَـاَل: أَْهلِــْك. فَيَْســُكَن إِْســرَائِيُل آِمًنــا َوْحــَدُه. تَُكــوُن َعيْــُن  فَطـَـرََد ِمــْن قُدَّ
يَْعُقــوَب إِلَــى أَرِْض ِحْنطَــٍة َوَخْمــٍر، َوَســَماُؤُه تَْقطُــُر نَــًدى. طُوبَــاَك يَــا إِْســرَائِيُل! َمــْن 

؟ تُــرِْس َعْونِــَك « )تثنيــة 33: 29-26(. ِمثْلُــَك يَــا َشــْعبًا َمْنُصــوًرا ِبالــرَّبِّ
حــول موســى وجهــه عــن الشــعب ثــم بــدأ يصعــد الجبــل وحــده فــي ســكون. 

إِلَــى رَأِْس الِْفْســَجِة « )تثنيــة 34: 1(.  صعــد » إِلَــى َجبَــِل نَبُــو، 
وقــف علــى تلــك المرتفعــة الموحشــة ثــم جعــل يشــخص بعينيــه الصافييــن إلــى 
ذلــك المنظــر الممتــد أمامــه. فعلــى مســافة بعيــدة نحــو الغــرب كان البحــر الكبيــر 
األزرق، وفي الشــمال كان جبل حرمون يعلو متشــامخا، وفي الشــرق ســهل موآب 
المرتفــع، وخلفــه باشــان حيــث كان مشــهد انتصــار إســرائيل، وفــي أقصــى الجنــوب 

كان يمتــد القفــر بســني الَجــَولن الطويلــة فيــه.
وإذ انفــرد موســى بنفســه جعــل يراجــع تاريــخ حياتــه الــذي كان تاريــخ تقلبــات 
ومتاعــب متعــددة، منــذ طــرح عــن نفســه األمجــاد الملكيــة وعــرش مصــر الــذي كان 
ســيجلس عليــه، ليلقــي قرعتــه مــع شــعب هللا المختــار، وعــاد بالذاكــرة إلــى تلــك 
الســنين الطويلــة التــي كان فــي خالهــا يرعــى قطعــان يثــرون فــي البريــة، وإلــى ظهــور 
ليخلــص  إليــه  الموجهــة  الــرب  ودعــوة  بالنــار،  المشــتعلة  العليقــة  فــي  لــه  المــاك 
إســرائيل. ثــم نظــر أيضــا اآليــات والعجائــب العظيمــة التــي أجريــت بقــدرة هللا ألجــل 
الشــعب المختــار، ورحمتــه المتأنيــة التــي احتملتهــم طــوال ســني اغترابهــم وتمردهــم 
فــي البريــة. وبالرغــم مــن كل مــا عملــه هللا ألجلهــم، وبالرغــم مــن كل صلــوات موســى 
وأعمالــه لــم يبــق أمينــا مــن بيــن كل ذلــك الجيــش الــذي خــرج مــن مصــر غيــر اثنيــن مــن 
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بالغي الســن اســتحقا أن يدخا أرض الموعد. فإذ رأى موســى نتيجة جهوده تراءى 
لــه أن حيــاة التجــارب والتضحيــات التــي عاشــها قــد ذهبــت هبــاء.

ومــع ذلــك فهــو لــم ينــدم لكونــه قــد تحمــل كل تلــك األحمــال. لقــد عــرف أن 
للشــعب  قائــدا  ليكــون  أول  دعــي  فحيــن  هللا.  مــن  بتعييــن  كانــا  وعملــه  رســالته 
وليخرجهــم مــن تحــت أثقــال العبوديــة تراجــع وتمنــع عــن قبــول تلــك المســؤولية. 
ولكنــه منــذ أخــذ ذلــك العمــل علــى عاتقــه لــم يلقــه عــن كاهلــه، وحتــى حيــن اقتــرح 
عليــه الــرب أن يعتقــه ويهلــك بنــي إســرائيل العصــاة لــم يــرض موســى بذلــك. ومــع 
أن تجاربــه كانــت عظيمــة فقــد كان يتمتــع بدلئــل خاصــة علــى رضــى هللا عنــه، وقــد 
حصــل علــى اختبــار عظيــم فــي ســني الغربــة فــي البريــة بمشــاهدة مظاهــر قــدرة هللا 
ومجــده، وفــي شــركة محبتــه. لقــد اقتنــع بأنــه أحســن الختيــار. مفضــا باألحــرى أن 

يــذل مــع شــعب هللا علــى أن يكــون لــه تمتــع وقتــي بالخطيــة.
وإذ ألقــى نظــرة إلــى الخلــف، إلــى اختبــاره كقائــد لشــعب هللا، رأى أن عمــا 
واحــدا خاطئــا أفســد ذلــك التاريــخ وشــوهه. فلــو محيــت تلــك المعصيــة الواحــدة 
التوبــة واإليمــان بالذبيحــة الموعــود  ثــم تحقــق أن  أنــه ل يرهــب المــوت.  ألحــس 
وطلــب بخطيتــه  موســى  اعتــرف  أخــرى  ومــرة  هللا.  منــه  يطلبــه  مــا  كل  كانــا   بهــا 

 الغفران باســم يســوع.
واآلن ســمح لــه أن يلقــي نظــرة شــاملة علــى أرض الموعــد. فانبســط أمــام ناظريــه 
كل قســم مــن تلــك البــاد، ليــس فــي صــورة غيــر واضحــة المعالــم علــى مســافة 
بعيــدة بــل كان كل شــيء واضحــا وجليــا وجميــا أمامــه. وقــد ظهــرت أمامــه تلــك 
إليهــا ببركــة هللا  التــي ســتصير  بــل حســب الصــورة  األرض ل كمــا كانــت حينئــذ 
فــي ُملــك إســرائيل، فبــدا وكأنــه ينظــر إلــى جنــة عــدن الثانيــة. كانــت هنالــك جبــال 
رائحــة  الزيتــون، وعطرتهــا  أشــجار  عنــد ســفوحها  نمــت  وتــال  لبنــان،  أرز  يكللهــا 
أشــجار الكــرم، كمــا رأى ســهول فســيحة ازدانــت باألزهــار وكثــرت فيهــا الثمــار الغنيــة 
المشــبعة. وهنــا كانــت أشــجار النخيــل التــي تنمــو فــي األقاليــم الحــارة، وهنــاك 
تختلــط  حيــث  الشــمس  أشــعة  تحــت  تلمــع  ووديــان  والشــعير،  الحنطــة  حقــول 
موســيقى خريــر الجــداول بأغاريــد طيــور الســماء. رأى المــدن العظيمــة والحدائــق 
الغنــاء. رأى » فَيـْـِض الِْبَحــاِر « والماشــية ترعــى علــى جوانــب التــال، وحتــى عســل 
النحــل البــري كان يفيــض مــن جوانــب الصخــور. لقــد كانــت أرضــا جميلــة جــدا 
مــن روح هللا فيقــول:  الــذي جعــل موســى يصفهــا بوحــي  بثمارهــا، األمــر  وغنيــة 
ــِة الرَّاِبَضــِة تَْحــُت، َونََفائـِـِس  ــَماِء ِبالنَّــَدى، َوِباللُّجَّ » ُمبَاَركـَـٌة ِمــَن الــرَّبِّ ... ِبَنَفائـِـِس السَّ
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ــاِل الَْقِديَمــِة... َوِمــْن نََفائِــِس اإلِكَاِم األَبَِديَّــِة،  ــْمِس... َوِمــْن َمَفاِخــِر الِْجبَ ُمَغــاَِّت الشَّ
َوِمــْن نََفائِــِس األَرِْض َوِملِْئَهــا « )تثنيــة 33: 16-13(.

وقــد رأى موســى الشــعب المختــار مســتوطنا كنعــان فــي كل ســبط فــي ملكــه. 
رأى لمحــة مــن تاريخهــم بعدمــا اســتقروا فــي أرض الموعــد، تلــك القصــة الطويلــة 
المحزنــة عــن ارتدادهــم المتكــرر وقصــاص هللا األكيــد. كل ذلــك انكشــف أمامــه. ثــم 
رآهــم مشــتتين بيــن األمــم بســبب خطاياهــم ورأى المجــد يــزول عــن إســرائيل، ورأى 
المدينــة العظيمــة وقــد أمســت خرابــا يبابــا، ورأى شــعبها مســبيين فــي أرض غريبــة، 

ورآهــم يعــودون بعــد ذلــك إلــى أرض آبائهــم، وأخيــرا يخضعــون لســلطان الرومــان.
وقــد ســمح لــه أن يســير مــع تيــار الزمــن يــرى المخلــص فــي مجيئــه األول، فــرأى 
يســوع طفــا فــي بيــت لحــم وســمع صــوت ترنيــم أجنــاد المائكــة الســماويين وهــم 
يترنمــون بأناشــيد الفــرح والشــكر هلل والســام علــى األرض. ورأى النجــم الــذي ظهــر 
فــي الســماء ليهــدي المجــوس القادميــن مــن المشــرق إلــى يســوع. كذلــك أشــرق 
علــى ذهنــه نــور عظيــم حيــن تذكــر تلــك الكلمــات النبويــة القائلــة: » يَبْــُرُز كَوْكَــٌب ِمــْن 
يَْعُقــوَب، َويَُقــوُم قَِضيــٌب ِمــْن إِْســرَائِيَل « )عــدد 24: 17(. رأى حيــاة التضــاع التــي 
عاشها المسيح في الناصرة، وخدمة المحبة والعطف والشفاء التي قام بها. ورأى 
تلــك األمــة المتكبــرة العديمــة اإليمــان ترفضــه. وقــد أذهلــه أن ســمعهم يتفاخــرون 
بشــريعة هللا ويعظمونهــا فــي حيــن يحتقــرون واضعهــا ويرفضونــه. رأى يســوع علــى 
جبــل الزيتــون وهــو يــودع المدينــة التــي أحبهــا باكيــا. وإذ رأى موســى الرفــض النهائــي 
الذي كان من نصيب ذلك الشــعب الذي قد باركته الســماء ببركاتها الغنية، ذلك 
الشــعب الــذي ألجلــه قــد تعــب وصلــى وضحــى، ذلــك الشــعب الــذي فــي ســبيله 
كان موســى راضيــا بــأن يمحــى اســمه مــن ســفر الحيــاة، وإذ ســمع المســيح ينطــق 
بتلــك الكلمــات المخيفــة قائــا: » ُهــَوذَا بَيْتُُكــْم يُتْــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا « )متــى 23: 38( 

اعتصــر قلبــه بالحــزن  وســكبت عينــاه دمــوع العطــف علــى ابــن هللا فــي أحزانــه.
والتســليم  البســتان،  فــي  آلمــه  ورأى  جثســيماني  إلــى  الُمَخلِـّـص  تبــع  وقــد 
والســخرية والجلــد والصلــب. ورأى موســى أنــه كمــا رفعــت الحيــة فــي البريــة هكــذا 
ــاُة  ينبغــي أن يرفــع ابــن اإلنســان » لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَ
األَبَِديَّــُة « )يوحنــا 3: 15(. فامتــأل قلــب موســى حزنــا وغضبــا ورعبــا وهــو يــرى األمــة 
المــاك  المدعــو  الســرمدي  لفاديهــا  الشــيطانية  والعــداوة  الريــاء  تظهــر  اليهوديــة 
القديــر الــذي ســار أمــام آبائهــم. وقــد ســمع صرخــة المســيح وهــو يقــول: » إِلِهــي، 
إِلِهــي، لَِمــاَذا تَرَكْتَِنــي؟ « كمــا رآه مضجعــا فــي قبــر يوســف الجديــد، وقــد بــدا وكأن 
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ظلمــة اليــأس الداجيــة القاتلــة قــد لّفــت العالــم فــي أكفانهــا، ولكنــه تطلــع ثانيــة فــرأى 
الســيد يخــرج مــن القبــر ظافــرا ويصعــد إلــى الســماء يحــف بــه مائكتــه ويســبحونه 
ويتعبــدون لــه. ثــم رأى األبــواب المتألقــة بالنــور تفتــح لســتقباله ورأى أجنــاد الســماء 
أنــه هــو نفســه  لــه  أُعلــن  أناشــيد النتصــار. وهنــاك  برئيســهم وينشــدون  يرحبــون 
ســيكون واحــدا ممــن ســيخفون لســتقبال المخلــص ويفتحــون لــه األبــواب الدهريــة. 
وإذ تأمــل فــي هــذا المنظــر أضــاء وجهــه بنــور مقــدس. وكــم بــدت تجاربــه وتضحياتــه 
تافهــة وزهيــدة عنــد مقارنتهــا بمــا احتملــه ابــن هللا! وكــم تبــدو خفيفــة بالمقارنــة 
مــع ثقــل المجــد األبــدي! )2 كورنثــوس 4: 17(. وســره أنــه قــد ســمح لــه بــأن يكــون 

شــريك آلم المســيح ولــو بقــدر ضئيــل.
رأى موســى تاميــذ يســوع حيــن خرجــوا حامليــن إنجيلــه إلــى العالــم. ورأى أنــه 
علــى  الحصــول  فــي  أخفقــوا  قــد  الَْجَســِد «  » َحَســَب  إســرائيل  كــون شــعب  مــع 
النصيــب الــذي دعاهــم هللا إليــه، وفــي عــدم إيمانهــم أخفقــوا فــي أن يكونــوا نــور 
العالــم ومــع كونهــم قــد ازدروا رحمــة هللا فضــاع حقهــم فــي امتــاك بركاتهــم كشــعب 
هللا المختــار، فــاهلل لــم يرفــض نســل إبراهيــم، ومقاصــده المجيــدة التــي شــرع فــي 
إتمامهــا بواســطة إســرائيل ل بــد مــن أن تتــم. إن كل مــن ســيصيرون أبنــاء اإليمــان فــي 
المسيح سيُحسبون نسل إبراهيم وورثة مواعيد العهد، وكإبراهيم قد ُدعوا ليكونوا 
حراســا علــى شــريعة هللا وإنجيــل ابنــه، ويُعلموهمــا للعالــم. وقــد رأى موســى نــور 
ــْعُب الَْجالـِـُس ِفــي ظُلَْمــٍة « )متــى  اإلنجيــل يشــرق بواســطة تاميــذ يســوع علــى » الشَّ
ــن يعيشــون فــي أراضــي األمــم يتزاحمــون حــول  4: 16(، ورأى آلفــا مــن النــاس ِممَّ

لمعــان إشــراقه. فــإذ رأى موســى ذلــك تهلــل وفــرح بنمــو إســرائيل ونجاحــه.
ثــم إن منظــرا آخــر مــر أمــام عينــي موســى. فلقــد أظهــر لــه عمــل الشــيطان فــي 
تحريــض اليهــود علــى رفــض المســيح، بينمــا كانــوا يعترفــون بأنهــم يكرمــون شــريعة 
أبيــه. وقــد رأى اآلن العالــم المســيحي واقعــا تحــت ســلطان خدعــة مشــابهة، إذ 
يعترفــون بقبولهــم المســيح بينمــا هــم يرفضــون شــريعة هللا. لقــد ســمع مــن أفــواه 
الكهنــة والشــيوخ تلــك الصرخــة الحانقــة المجنونــة وهــم يقولــون: » ُخــْذُه! ُخــْذُه! 
هــذه  المســيحية  معلمــي  المدعويــن  أفــواه  مــن  يســمع  هــو  هــا  واآلن  اْصلِبْــُه! « 
الصرخــة » خــذوا الشــريعة « رأى الســبت مدوســا تحــت األقــدام ورأى فــي مكانــه 
يمكــن  كيــف  إذ  امتــأل موســى دهشــة وحيــرة ورعبــا،  أخــرى  ومــرة  زائفــا.  دســتورا 
ألولئــك الذيــن آمنــوا بالمســيح أن يرفضــوا الشــريعة التــي نطــق بهــا بفمــه علــى الجبــل 
المقدس؟ وكيف يمكن ألي إنســان يخاف هللا أن يطرح جانبا تلك الشــريعة التي 
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هــي أســاس حكمــه فــي الســماء وعلــى األرض؟ وقــد رأى موســى بفــرح أن شــريعة 
هللا ل تــزال مكرمــة وممجــدة بواســطة أقليــة أمينــة، ورأى الصــراع األخيــر العظيــم 
الذي تثيره قوات األرض إلهاك من يحفظون شريعة هللا، وتطلع إلى األمام إلى 
الوقــت الــذي فيــه ســيقوم هللا ليعاقــب ســكان األرض علــى إثمهــم، وأولئــك الذيــن 
اتقــوا اســم الــرب ســيُخبأون ويُســترون فــي يــوم غضبــه. كذلــك ســمع عهــد ســام 
هللا مــع أولئــك الذيــن حفظــوا شــريعته حيــن ينطــق بصوتــه مــن مقدســه وتتزعــزع 
الســماوات واألرض. وقد رأى المجيء الثاني للمســيح في مجده واألموات األبرار 
يقامــون إلــى حيــاة الخلــود، ورأى األبــرار األحيــاء يتغيــرون دون أن يذوقــوا المــوت، 

وكا الفريقيــن يصعــدان معــا بأغانــي الفــرح إلــى مدينــة هللا.
انكشــف لعينــي موســى منظــر آخــر — فــرأى األرض وقــد تحــررت مــن اللعنــة 
وإذ بهــا تبــدو أجمــل مــن أرض الموعــد التــي رآهــا ممتــدة أمامــه قبيــل ذلــك، حيــث 
ل خطيــة والمــوت ل يمكــن أن يدخــل إلــى هنــاك. وهنــاك ســيكون موطــن شــعوب 
إتمــام  كمــا شــاهد  بــه،  ينطــق  ل  بفــرح  المنظــر  هــذا  المخلصيــن. شــاهد موســى 
خــاص أمجــد ممــا كان يمكــن أن تصــوره أســمى انتظاراتــه. فبعدمــا انتهــت إلــى 
األبــد فتــرة اغترابهــم علــى األرض ســيدخل شــعب هللا أخيــرا إلــى األرض الجيــدة.

علــى  أمامــه  ممتــدة  كنعــان  أرض  علــى  عينــاه  واســتقرت  الرؤيــا  تاشــت  ثــم 
مســافة بعيــدة. وكمحــارب متعــب اضطجــع ليســتريح » فََمــاَت ُهَنــاَك ُموَســى َعبْــُد 
. َوَدفََنــُه ِفــي الِْجــَواِء ِفــي أَرِْض ُمــوآَب،  الــرَّبِّ ِفــي أَرِْض ُمــوآَب َحَســَب قَــْوِل الــرَّبِّ
ُمَقاِبــَل بَيْــِت فَُغــوَر. َولَــْم يَْعــرِْف إِنَْســاٌن قَبْــرَُه إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم « )تثنيــة 34: 5، 6(. 
إن كثيريــن ممــن لــم يكونــوا يرغبــون فــي اإلصغــاء إلــى إرشــادات موســى أو اللتفــات 
إليهــا حيــن كان معهــم، هــؤلء كان يمكــن أن يتعرضــوا لخطــر عبــادة األوثــان ويقدمــوا 
عبادتهــم وســجودهم لجســده العديــم الحيــاة لــو عرفــوا مــكان قبــره. فلهــذا الســبب 
األميــن  ولكــن مائكــة هللا دفنــوا جثمــان خادمــه  النــاس.  عــن عيــون  قبــره  أخفــي 

ووقفــوا يحرســون قبــره فــي ذلــك المــكان الموحــش.
َوْجًهــا  الــرَّبُّ  َعرَفَــُه  ـِذي  الّـَ ُموَســى  ِمثْــُل  إِْســرَائِيَل  ِفــي  نَِبــيٌّ  بَْعــُد  يَُقــْم  » َولَــْم 
كُلِّ  َوِفــي  لِيَْعَملََهــا...  الــرَّبُّ  أَرَْســلَُه  الَِّتــي  َوالَْعَجائِــِب  اآليَــاِت  َجِميــعِ  ِفــي  لَِوْجــٍه، 
ــِديَدِة َوكُلِّ الَْمَخــاِوِف الَْعِظيَمــِة الَِّتــي َصَنَعَهــا ُموَســى أََمــاَم أَْعيُــِن َجِميــعِ  الْيَــِد الشَّ

.)12-10  :34 )تثنيــة  إِْســرَائِيَل « 
ولــول تلــك الخطيــة الواحــدة التــي شــوهت حيــاة موســى، حيــن لــم يعــد المجــد 
هلل عنــد إخــراج المــاء مــن الصخــرة فــي قــادش لدخــل أرض الموعــد وأُصعــد إلــى 
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الســماء بــدون أن يــرى المــوت. ولكنــه لــم يكــن ليلبــث فــي قبــره طويــا، فــإن المســيح 
نفســه مــع المائكــة الذيــن قــد دفنــوه نــزل مــن الســماء ليدعــو ذلــك القديــس الراقــد 
ليقــوم. لقــد ســر الشــيطان ســرورا عظيمــا ألنــه قــد أفلــح فــي جعــل موســى يخطــئ 
إلــى هللا فصــار تحــت ســلطان المــوت. ثــم أعلــن ذلــك الخصــم العظيــم أن حكــم 
هللا القائل: » أَنََّك تُرَاٌب، َوإِلَى تُرَاٍب تَُعوُد « )تكوين 3: 19( قد أعطاه الســلطان 
علــى كل األمــوات. إن ســلطان الهاويــة لــم يكــن قــد نقــض بعــد، فادعــى الشــيطان 
أن كل الراقديــن فــي قبورهــم هــم أســراه ولــن يطلــق ســراحهم مــن ســجنه المظلــم.

رئيــس  اقتــرب  للموتــى، وإذ  الحيــاة  يهــب  أن  المســيح مزمعــا  مــرة كان  وألول 
الحيــاة ومائكتــه المتأللئــون بالضيــاء مــن القبــر ارتعــب الشــيطان مــن عظمــة جــال 
وبهــاء تلــك الشــخصية الفريــدة. فحشــر مائكتــه األشــرار ووقــف يتحــدى الســيد 
الــذي أغــار علــى ذلــك اإلقليــم الــذي ادعــى هــو ملكيتــه، وجعــل يفتخــر قائــا إن 
لــم  نفســه  إنــه حتــى موســى  قائــا  وأعلــن  أســيره.  قــد صــار  )موســى(  خــادم هللا 
يســتطيع أن يحفــظ شــريعة هللا إذ أخــذ لنفســه المجــد الــذي هــو مــن حــق الــرب — 
وهــذه هــي نفــس الخطيــة التــي طــردت الشــيطان مــن الســماء. ولكــون موســى قــد 
تعــدى الشــريعة فقــد صــار تحــت ســلطان الشــيطان. ثــم ردد ذلــك الخائــن األعظــم 
التهــم األصليــة التــي كان قــد قدمهــا ضــد حكــم هللا وكــرر شــكواه مــن ظلــم هللا لــه.

ولم يتنازل المســيح لمجادلة الشــيطان. كان يمكنه أن يجابهه باألعمال القاســية 
التي قد أحدثتها مخاتاته وأكاذيبه في الســماء والتي قد تســببت في هاك عدد 
غفيــر مــن ســكانها، وكان يســتطيع أن يشــير إلــى أكاذيبــه التــي فــاه بهــا فــي جنــة عــدن 
والتــي نتجــت عنهــا خطيــة آدم وجلبــت المــوت علــى الجنــس البشــري. وكان بإمكانــه 
أن يُذكّــر الشــيطان أنــه بســبب تجربتــه إلســرائيل ليتذمــروا ويتمــردوا ضاقــت نفــس 
قائدهــم ونفــد صبــره الُمجهــْد فباغتــه ذلــك العــدو علــى غيــر اســتعداد فســقط فــي 
الخطيــة التــي أوقعتــه تحــت ســلطان المــوت. ولكــن المســيح أثــار فــي كل ذلــك إلــى 
! « )يهــوذا 9(. إن المخلــص لــم يشــتبك فــي جــدال مــع  أبيــه قائــا: » لِيَْنتَِهــرَْك الــرَّبُّ
خصمــه ولكنــه فــي تلــك الســاعة وفــي ذلــك المــكان بــدأ عملــه فــي ســحق ســلطان 
عــدوه الســاقط وفــي إخــراج الميــت إلــى الحيــاة. وهكــذا ظهــر برهــان لــم يســتطع 
الشــيطان أن يجــادل فيــه، وهــو برهــان علــى تََفــوُّق ابــن هللا، فتحققــت القيامــة إلــى 

األبــد، حيــث ســلبت مــن الشــيطان غنيمتــه، وســيحيا األمــوات األبــرار ثانيــة.
الشــيطان. وحســب  تحــت ســلطان  وقــع موســى  أن  الخطيــة  نتائــج  مــن  كان 
اســتحقاقه الشــخصي كان أســير المــوت شــرعا ولكنــه أقيــم لحيــاة الخلــود محتفظــا 
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فــي  ممجــدا وصعــد  القبــر  مــن  موســى  خــرج  لقــد  الفــادي.  باســم  ومركــزه  بلقبــه 
صحبــة محــرره إلــى مدينــة هللا.

إن عدالــة هللا ومحبتــه لــم تظهــرا بكيفيــة مدهشــة كمــا ظهــرت فــي معاماتــه 
لموســى، إذا اســتثنينا ذبيحــة المســيح. لقــد حــرم هللا موســى مــن دخــول كنعــان 
ليعلــم النــاس درســا ل ينســى — وهــو أنــه يطلــب طاعــة كاملــة، وليحــذر النــاس 
مــن أن ينســبوا ألنفســهم المجــد الــذي ل يليــق بغيــر هللا خالقهــم. إنــه لــم يجــب 
موســى إلــى طلبــه حيــن توســل اليــه حتــى يســمح لــه أن يأخــذ نصيبــا فــي ميــراث 
إســرائيل ولكنــه لــم ينــس عبــده ول هجــره. لقــد عــرف إلــه الســماء اآللم التــي تحملهــا 
موســى، كمــا لحــظ كل الخدمــات األمينــة التــي قــام بهــا مــدى الســنين الطــوال، 
ســني المصارعــات والتجــارب، وعلــى رأس الفســجة دعــا هللا موســى إلــى ميــراث 

أمجــد بمــا ل يقــاس مــن كنعــان األرضيــة.
كان موســى حاضــرا علــى جبــل التجلــي مــع إيليــا الــذي كان قــد أصعــد إلــى 
وهكــذا  لبنــه.  اآلب  مــن  والمجــد  للنــور  حامليــن  أرســا  قــد  وكانــا  حيــا.  الســماء 
علــى  فوقــف  الســنين،  مئــات  منــذ  قدمهــا  قــد  كان  التــي  أجيبــت صــاة موســى 
» الجبــل المقــدس « فــي داخــل ميــراث شــعب هللا، شــاهدا لــذاك الــذي تركــزت 
فيــه كل المواعيــد المعطــاة إلســرائيل. هــذا كان آخــر منظــر انكشــف للعيــن البشــرية 

مــن تاريــخ ذلــك الرجــل الــذي أكرمتــه الســماء ذلــك اإلكــرام العظيــم.
كان موســى رمزا للمســيح، وهو نفســه أعلن إلســرائيل قائا: » يُِقيُم لََك الرَّبُّ 
إِلُهــَك نَِبيًّــا ِمــْن َوَســِطَك ِمــْن إِْخَوتِــَك ِمثْلِــي. لَــُه تَْســَمُعوَن « )تثنيــة 18: 15(. فــرأى 
التجــارب واآللم والفقــر  فــي مدرســة  يتهــذب موســى  المناســب أن  مــن  أنــه  هللا 
قبلمــا يصيــر أهــا ألن يقــود جمــوع إســرائيل إلــى كنعــان األرضيــة، كمــا أن شــعب 
بــه حاجــة  لــم تكــن  إلــى كنعــان الســماوية لهــم قائــد  هللا الســائحين فــي طريقهــم 
إلــى أي تعليــم بشــري إلعــداده لرســالته كقائــد إلهــي، ومــع ذلــك فقــد كمــل بــاآللم، 
ِبيــَن « )عبرانييــن 2: 10،  بًــا يَْقــِدُر أَْن يُِعيــَن الُْمَجرَّ ـَم ُمَجرَّ ـُه ِفــي َمــا ُهــَو قَــْد تَأَلّـَ » ألَنّـَ
18(. لــم يظهــر فــي حيــاة فادينــا أي ضعــف أو نقــص بشــري ومــع ذلــك فقــد مــات 

ليضمــن دخولنــا إلــى أرض الموعــد.
ــا  ـَم ِبــِه. َوأَمَّ » َوُموَســى كَاَن أَِميًنــا ِفــي كُلِّ بَيِْتــِه كََخــاِدٍم، َشــَهاَدًة لِلَْعِتيــِد أَْن يُتََكلّـَ
ــْكَنا ِبِثَقــِة الرََّجــاِء َوافِْتَخــارِِه ثَاِبتَــًة إِلَــى  الَْمِســيُح فََكابْــٍن َعلَــى بَيِْتــِه. َوبَيْتُــُه نَْحــُن إِْن تََمسَّ

النَِّهايَــِة « )عبرانييــن 3: 5، 6(. 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 1 إلى 5: 12(.

لقــد نــاح اإلســرائيليون نوحــا عظيمــا علــى قائدهــم الراحــل، وخصصــت ثاثــون 
يومــا إلجــراء خدمــات خاصــة إحيــاء لذكــراه. إنهــم لــم يدركــوا قيمــة نصائحــه وإرشــاداته 
الســديدة وحنانــه األبــوي وإيمانــه الوطيــد حتــى أخــذ مــن بينهــم، وهــا هــم اآلن يذكــرون 
بوعي جديد وتقدير أعمق الدروس الغالية التي لقنهم إياها حين كان لم يزل معهم.

ولئــن كان موســى قــد مــات فــإن تأثيــره لــم يمــت معــه، بــل كان ل بــد لــه أن يــدوم 
ويزدهــر وينمــو فــي قلــوب شــعبه. إن ذكــرى تلــك الحيــاة المقدســة غيــر المحبــة 
لذاتهــا كان ل بــد مــن أن تبقــى حيــة بقــوة اإلقنــاع الصامتــة، ومشــكِّلة حيــاة النــاس، 
حتــى أولئــك الذيــن رفضــوا تعاليمــه وهــو حــي بينهــم. فكمــا أن نــور الشــمس يضــيء 
قمــم الجبــال إبــان غروبهــا حتــى بعــد اختفائهــا خلــف التــال بوقــت طويــل، كذلــك 
أعمــال النــاس القديســين األطهــار الصالحيــن تضــيء بنورهــا علــى العالــم، لمــدة 
ســنين طويلــة بعــد موتهــم. إن أعمالهــم وأقوالهــم وأمثالهــم ســتظل باقيــة أبــد الدهــر. 

ــٍر أَبَــِديٍّ « )مزمــور 112: 6(. يــُق يَُكــوُن لِِذكْ دِّ » الصِّ
ومــع أن قلــوب الشــعب كانــت مفعمــة حزنــا علــى فداحــة خســارتهم، فقــد 
كانــوا يعلمــون أنهــم لــم يُتركــوا وحدهــم، ألن عمــود الســحاب ظــل مســتقرا علــى 
خيمــة الشــهادة نهــارا وعمــود النــار ليــا، فــكان ذلــك تأكيــدا بــأن هللا ســيظل مرشــدا 

لهــم ومعينــا إذا كانــوا يســيرون فــي طريــق وصايــاه.
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كان يشــوع آنئٍذ هو قائد إســرائيل المعترف به، ومشــهورا كرجل حرب. وكانت 
مواهبه وفضائله ذات قيمة عظيمة، باألخص في هذا الدور من تاريخ شعب هللا. 
كان رجــا شــجاعا صــادق العزيمــة مثابــرا، متأهبــا لــكل طــارئ ونزيهــا، وغيــر عابــئ 
بمصالحــه الشــخصية حيــن يكــون مهتمــا بمصالــح مــن هــم تحــت رعايتــه، وفــوق الــكل 
كان ملهمــا باإليمــان الحــي بــاهلل — هــذه صفــات الرجــل الــذي اختــاره هللا ليقــود 
جيــوش إســرائيل فــي دخــول أرض الموعــد. وفــي أثنــاء تغربهــم فــي البريــة كان يشــوع 
بمثابــة رئيــس الــوزراء لموســى. وبولئــه الهــادئ غيــر المتصنــع، وبثباتــه حيــن كان غيــره 
متردديــن، وبعزمــه علــى حفــظ الحــق فــي وجــه الخطــر، بــكل هــذه برهــن علــى أهليتــه 

ألن يكــون خلفــا لموســى حتــى قبلمــا دعــاه هللا ليشــغل هــذا المركــز.
لقــد نظــر يشــوع إلــى األمــام، إلــى العمــل الموكــول اليــه بجــزع وهــو غيــر واثــق 
بنفســه. إل أن مخاوفــه تاشــت حيــن أكــد لــه الــرب قائــا: » كََمــا كُْنــُت َمــَع ُموَســى 
ــْعِب األَرَْض  ـَك أَنْــَت تَْقِســُم لِهــَذا الشَّ أَكُــوُن َمَعــَك. لَ أُْهِملُــَك َولَ أَتْــرُكَُك... ألَنّـَ
لَُكــْم  أَقَْداِمُكــْم  بُطُــوُن  تَُدوُســُه  َمْوِضــعٍ  » كُلَّ  أُْعِطيَُهــْم «  أَْن  آلبَائِِهــْم  َحلَْفــُت  الَِّتــي 
إلــى  امتــدت  أماكهــم  إن   .)4-1 يشــوع  )انظــر  ُموَســى «  كَلَّْمــُت  كََمــا  أَْعطَيْتُــُه، 
مرتفعــات لبنــان بعيــدا وإلــى شــواطئ البحــر الكبيــر وإلــى شــواطئ الفــرات شــرقا.

ْع  ًدا، َوتََشــجَّ وقــدم الــرب ليشــوع تشــجيعا آخــر حيــن قــال لــه: » إِنََّمــا كُــْن ُمتََشــدِّ
ــِريَعِة الَِّتــي أََمــرََك ِبَهــا ُموَســى َعبْــِدي « ثــم  ــَظ لِلَْعَمــِل َحَســَب كُلِّ الشَّ ا لَِكــْي تَتََحفَّ ِجــدًّ
ِريَعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَلَْهُج ِفيِه نََهارًا َولَيْاً «  أمره الرب قائا: » لَ يَبْرَْح ِسْفُر هِذِه الشَّ

» لَ تَِمــْل َعْنَهــا يَِميًنــا َولَ ِشــَمالً... ألَنَّــَك ِحيَنِئــٍذ تُْصلِــُح طَِريَقــَك َوِحيَنِئــٍذ تُْفلِــُح «.
كان اإلســرائيليون ل يزالــون حاليــن فــي الجانــب الشــرقي مــن األردن، وكانــت 
هــذه أول عقبــة تحــول بينهــم وبيــن احتــال كنعــان، فكانــت أول رســالة مــن هللا إلــى 
ْعِب إِلَى األَرِْض الَِّتي أَنَا  يشوع هي هذه: » قُم اْعبُْر هَذا األُرُْدنَّ أَنَْت وَكُلُّ هَذا الشَّ
ُمْعِطيَهــا لَُهــْم «. لــم تعــط لهــم أيــة تعليمــات خاصــة بالكيفيــة التــي بهــا يعبــرون األردن. 
ومــع ذلــك فقــد عــرف يشــوع أنــه مهمــا يكــن أمــر هللا فابــد أن يفتــح لشــعبه طريقــا 

للعبــور. وبهــذا اإليمــان بــدأ ذلــك القائــد الشــجاع يعــد العــدة للتقــدم إلــى األمــام.
وعلــى مســافة أميــال قليلــة مــن النهــر، مقابــل المــكان الــذي كان اإلســرائيليون 
حاليــن فيــه كانــت مدينــة أريحــا العظيمــة والمنيعــة. لقــد كانــت هــذه المدينــة فــي 
تقــدم  فــي ســبيل  تكــون عقبــة كأداء  أن  يمكــن  البــاد كلهــا. وكان  الواقــع مفتــاح 
ليعايناهــا  المدينــة كجاسوســين  هــذه  إلــى  يشــوع شــابَّين  أرســل  لهــذا  إســرائيل. 
ويعرفــا شــيئا عــن ســكانها ومنافذهــا وقــوة اســتحكاماتها. وإذ كان ســكان المدينــة 
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الرســولن  فــكان هــذان  الــدوام،  يقظيــن وحذريــن علــى  كانــوا  مرتعبيــن وخائفيــن 
معرضين لخطر عظيم. ومع ذلك فقد خبأتهما راحاب التي كانت من مستوطني 
المدينــة وتعرضــت للمــوت بســببهما. وفــي مقابــل هــذه الشــفقة وهــذا اإلحســان 

مــن جانــب راحــاب فقــد وعدهــا ذانــك الشــابان بالحمايــة عنــد أخــذ المدينــة.
ــَع  عــاد الجاسوســان إلــى المحلــة بســام يحمــان هــذا الخبــر: » إِنَّ الــرَّبَّ قَــْد َدفَ
ِبيَِدنَا األَرَْض كُلََّها، َوقَْد ذَاَب كُلُّ ُسكَّاِن األَرِْض ِبَسبَِبَنا «. لقد قيل لهما في أريحا: 
اَمُكــْم ِعْنــَد ُخرُوِجُكــْم ِمــْن  » ألَنََّنــا قَــْد َســِمْعَنا كَيْــَف يَبَّــَس الــرَّبُّ ِميَــاَه بَْحــِر ُســوَف قُدَّ
َوُعــوَج،  : ِســيُحوَن  َعبْــِر األُرُْدنِّ ِفــي  اللََّذيْــِن  ِبَملَِكــِي األَُموِريِّيــَن  َوَمــا َعِملْتُُمــوُه  ِمْصــَر، 
اللََّذيـْـِن َحرَّْمتُُموُهَمــا. َســِمْعَنا فََذابـَـْت قُلُوبَُنــا َولـَـْم تَبْــَق بَْعــُد ُروٌح ِفــي إِنَْســاٍن ِبَســبَِبُكْم، 

ــَماِء ِمــْن فَــْوُق َوَعلَــى األَرِْض ِمــْن تَْحــُت «. ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهُكــْم ُهــَو هللُا ِفــي السَّ
أن  الشــعب  علــى  فــكان  للتقــدم،  بالتأهــب  الشــعب  إلــى  األوامــر  فصــدرت 
يعــدوا زادا يكفيهــم ثاثــة أيــام، وكان علــى الجيــش أن يتأهــب للقتــال. وبــكل فــرح 
لــه:  لــه ثقتهــم ومعاضدتهــم، وقالــوا  أوامــر قائدهــم وأكــدوا  لــكل  الشــعب  أذعــن 
» كُلَّ َمــا أََمرْتََنــا ِبــِه نَْعَملـُـُه، َوَحيْثَُمــا تُرِْســلَْنا نَْذَهــْب. َحَســَب كُلِّ َمــا َســِمْعَنا لُِموَســى 

نَْســَمُع لَــَك. إِنََّمــا الــرَّبُّ إِلُهــَك يَُكــوُن َمَعــَك كََمــا كَاَن َمــَع ُموَســى «.
بعدما تركوا مكانهم في أحراش شطيم نزل الشعب إلى حافة األردن. ومع ذلك 
فقــد عــرف الجميــع أنــه إذا لــم يتقــدم الــرب لمعونتهــم فلــن يســتطيعوا العبــور، وفــي 
هــذا الوقــت مــن الســنة، فــي فصــل الربيــع، كانــت الثلــوج التــي علــى الجبال قــد ذابت 
ففاضــت ميــاه األردن علــى شــواطئه وغــدا مــن المســتحيل علــى الشــعب العبــور مــن 
المعابــر المعروفــة. غيــر أن هللا قصــد أن يكــون العبــور أمــرا عجائبيــا. فيشــوع إذ كان 
قد تلقى تعليمات من الرب أمر الشــعب أن يتقدســوا ويطرحوا عنهم كل خطاياهم 
ويتخلصــوا مــن كل قــذارة خارجيــة. » ألَنَّ الــرَّبَّ يَْعَمــُل َغــًدا ِفــي َوَســِطُكْم َعَجائـِـَب «.

وكان علــى » تَابـُـوت الَْعْهــِد « أن يتقــدم أمــام كل الجماعــة. وحيــن يــرون عامــة 
حضــور الــرب )التابــوت( محمــول علــى أكتــاف الكهنــة ويتحــرك مــن مكانــه فــي وســط 
المحلــة ويتقــدم إلــى النهــر فعليهــم هــم أيضــا أن يتحركــوا مــن أماكنهــم » ويســيروا 
وراءه «، وقــد ســبق يشــوع فأنبــأ بــكل دقــة عمــا ســيحدث بشــأن عبورهــم فقــال: 
» ِبهــَذا تَْعلَُمــوَن أَنَّ هللَا الَْحــيَّ ِفــي َوَســِطُكْم، َوطـَـرًْدا يَطـْـرُُد ِمــْن أََماِمُكــُم الَْكْنَعانِيِّيــَن... 

ُهــَوَذا تَابـُـوُت َعْهــِد َســيِِّد كُلِّ األَرِْض َعاِبــٌر أََماَمُكــْم ِفــي األُرُْدنِّ «.
كان  المقدمــة  ففــي  األمــام،  إلــى  التقــدم  فــي  بــدأوا  المحــدد  الوقــت  وفــي 
فــي  يتمهلــوا  أن  الشــعب  علــى  وكان  الكهنــة،  أكتــاف  علــى  محمــول  التابــوت 
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ســيرهم بحيــث تكــون بينهــم وبيــن التابــوت مســافة تزيــد عــن نصــف الميــل. وقــد 
راقــب الجميــع باهتمــام وســكون الكهنــة حاملــي التابــوت وهــم يتقدمــون نازليــن 
الغاضــب  النهــر  نحــو  ثابتــة  بخطــوات  يتقدمــون  رأوهــم وهــم  األردن.  إلــى ضفــة 
الميــاه،  فــي  الكهنــة  أرجــل  انغمســت  التابــوت حتــى  أكتافهــم  الصاخــب وعلــى 
وفجــأة تراجعــت ميــاه النهــر المنحــدرة مــن أعلــى، بينمــا اســتمر جريــان المــاء فــي 

قاعــه. الســفلى، وظهــر  ناحيتــه 
وامتثــال ألمــر الــرب تقــدم الكهنــة إلــى وســط النهــر ووقفــوا هنــاك بينمــا عبــر 
الشــعب النهــر إلــى الضفــة ألخــرى. وهكــذا انطبعــت علــى أذهــان الشــعب هــذه 
الحقيقــة وهــي أن القــوة التــي أوقفــت ميــاه نهــر األردن هــي التــي فتحــت آلبائهــم 
طريقا في وسط مياه بحر سوف منذ أربعين عاما مضت. فلما عبر كل الشعب 
عبــر التابــوت أيضــا محمــول إلــى الضفــة الغربيــة. ومــا إن وصــل التابــوت إلــى مــكان 
أميــن » َواْجتُِذبَــْت بُطُــوُن أَقْــَداِم الَْكَهَنــِة إِلَــى الْيَاِبَســِة « حتــى أطلــق ســراح الميــاه 

المحتبســة، وجــرت كمــا مــن قبــل نهــرا عظيمــا ل يقــاوم فــي مجــراه الطبيعــي.
ولــم تكــن األجيــال الاحقــة لتتــرك بــا شــاهد يشــهد لصــدق هــذه األعجوبــة 
العظيمــة. وإذ كان الكهنــة حاملــو التابــوت واقفيــن فــي وســط األردن، فــإن اثنــي 
عشــر رجــا ســبق اختيارهــم، رجــا مــن كل ســبط، أخــذ كل منهــم حجــرا مــن قــاع 
النهــر حيــث كان الكهنــة واقفيــن وحملوهــا إلــى الضفــة الغربيــة. هــذه األحجــار كان 
يجــب أن تنصــب تــذكارا عنــد أول مــكان يحلــون فيــه عبــر النهــر. وقــد أمــر الشــعب 
بــأن يــرددوا علــى مســامع أولدهــم وأولد أولدهــم قصــة النجــاة التــي صنعهــا الــرب 
ــَم َجِميــُع ُشــُعوِب األَرِْض يَــَد الــرَّبِّ أَنََّهــا قَِويَّــٌة،  ألجلهــم كمــا قــال يشــوع: » لَِكــْي تَْعلَ

ـاِم «.  لَِكــْي تََخافُــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم كُلَّ األَيّـَ
كان تأثيــر هــذه العجيبــة عظيــم األهميــة جــدا علــى العبرانييــن وعلــى أعدائهــم. 
فلقــد كان تأكيــدا إلســرائيل بــدوام وجــود الــرب معهــم وحراســته لهــم، وبرهانــا علــى 
أنــه ســيعمل ألجلهــم بواســطة يشــوع كمــا قــد عمــل بواســطة موســى. وقــد كانــوا 
بحاجــة إلــى هــذا التأكيــد اليقيــن لتتشــدد قلوبهــم وهــم يتقدمــون لغــزو البــاد — 
تلــك المأموريــة الهائلــة التــي قــد ضعــف وترنــح إيمــان أســافهم أمامهــا قبــل ذلــك 
بأربعيــن عامــا. وقبــل عبــور النهــر أعلــن الــرب ليشــوع قائــا: » الْيَــْوَم أَبْتـَـِدئُ أَُعظُِّمَك 
ِفــي أَْعيُــِن َجِميــعِ إِْســرَائِيَل لَِكــْي يَْعلَُمــوا أَنِـّـي كََمــا كُْنــُت َمــَع ُموَســى أَكُــوُن َمَعــَك « 
ــِن  ــْوِم َعظَّــَم الــرَّبُّ يَُشــوَع ِفــي أَْعيُ وقــد تممــت تلــك النتيجــة الوعــد. » ِفــي ذلِــَك الْيَ

ــِه «. ــاِم َحيَاتِ َجِميــعِ إِْســرَائِيَل، فََهابُــوُه كََمــا َهابُــوا ُموَســى كُلَّ أَيَّ
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القصــد منــه أيضــا أن  فــي جانــب إســرائيل، كان  قــدرة هللا هــذه،  إن إظهــار 
يزيــد الخــوف الــذي كانــت األمــم المحيطــة بهــم تنظــر بــه إليهــم، وبذلــك يعــد الطريــق 
األمورييــن  ملــوك  مســامع  إلــى  وصلــت  فعندمــا  الكامــل.  األســهل  لنتصارهــم 
والكنعانيين أخبار شق مياه األردن أمام بنى إسرائيل ذابت قلوبهم خوفا وهلعا. 
لقــد قتــل العبرانيــون خمســة ملــوك مديــان وســيحون ملــك األمورييــن القــوي وعــوج 
ملــك باشــان، واآلن فــإن عبورهــم فــي وســط نهــر األردن بمياهــه الفائضــة وتيــاره 
العنيــف مــأل قلــوب كل األمــم المحيطــة بهــم رعبــا. فمــن وجهــة نظــر الكنعانييــن 
واإلســرائيليين ويشــوع نفســه قُدم برهان ل يمكن تكذيبه، على أن هللا الحي ملك 

الســماء واألرض كان فــي وســط شــعبه فلــن يهملهــم ولــن يتركهــم.
وبعدمــا تجــاوز الشــعب األردن بمســافة قصيــرة أقامــوا محلتهــم فــي كنعــان 
ألول مــرة. وفــي هــذا المــكان » َختـَـَن )يشــوع( بَِنــي إِْســرَائِيَل « » فََحــلَّ بَُنــو إِْســرَائِيَل 
ِفــي الِْجلَْجــاِل، َوَعِملـُـوا الِْفْصــَح « )يشــوع 5: 3، 10، 9(. إن إرجــاء ممارســة طقــس 
الختــان منــذ عصــى الشــعب هللا فــي قــادش كان شــهادة دائمــة إلســرائيل علــى أن 
عهدهــم مــع هللا الــذي كان الختــان رمــزا لــه قــد نُقــض، وانقطاعهــم عــن ممارســة 
الفصــح الــذي كان تــذكارا لنجاتهــم مــن مصــر كان برهانــا علــى ســخط الــرب عليهــم 
لشــتياقهم للعــودة إلــى أرض العبوديــة. أمــا اآلن فهــا قــد انقضــت ســنوات الرفــض، 
ومرة أخرى اعترف الرب بأن إســرائيل هم شــعبه فأعيدت عامة العهد، وأجريت 
فريضــة الختــان لــكل الشــعب الذيــن ولــدوا فــي البريــة. وأعلــن هللا ليشــوع قائــا: 
» الْيَــْوَم قَــْد َدْحرَْجــُت َعْنُكــْم َعــاَر ِمْصــَر « وإشــارة إلــى هــذا ســمي المــكان الــذي 

حلــوا فيــه » الِْجلَْجــاَل « أي دحرجــة.
لقــد عيــرت األمــم الوثنيــة الــرب وشــعبه ألن أولئــك العبرانييــن قــد أخفقــوا فــي 
امتــاك كنعــان كمــا كانــوا ينتظــرون حــال خروجهــم مــن مصــر. وقــد انتصــر أعداؤهــم 
وشــمتوا بهــم ألن بنــي إســرائيل تاهــوا فــي البريــة تلــك الســنين الطــوال وســخروا منهــم 
قائليــن إن إلــه العبرانييــن عاجــز عــن اإلتيــان بهــم إلــى أرض الموعــد. أمــا اآلن فقــد أعلــن 
الــرب قدرتــه ورضــاه إذ شــق ميــاه األردن أمــام شــعبه ولذلــك لــم يعــد األعــداء يعيرونهــم.

ــْهِر َمَســاًء « عملــوا الفصــح فــي عربــات أريحــا،  » ِفــي الْيَــْوِم الرَّابــَع َعَشــَر ِمــَن الشَّ
نَْفــِس ذلِــَك  ِفــي  بَْعــَد الِْفْصــِح فَِطيــرًا َوفَِريــًكا  ِفــي الَْغــِد  ـِة األَرِْض  ِمــْن َغلّـَ » َوأَكَلُــوا 
ـِة األَرِْض، َولَــْم يَُكــْن بَْعــُد لِبَِنــي  الْيَــْوِم. َوانَْقطَــَع الَْمــنُّ ِفــي الَْغــِد ِعْنــَد أَكْلِِهــْم ِمــْن َغلّـَ
. فَأَكَلُوا ِمْن َمْحُصوِل أَرِْض كَْنَعاَن « )يشوع 5: 9-12(. لقد انقضت  إِْسرَائِيَل َمنٌّ

ســنو اغترابهــم الطويلــة فــي الصحــراء، ووطئــت أقدامهــم أرض الموعــد أخيــراً.
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سقوط أريحا

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 5: 13-15؛ 6؛ 7 (.

لقد دخل العبرانيون كنعان ولكنهم لم يُخضعوها، وكان يبدو للعين البشرية 
أن الصــراع فــي ســبيل امتــاك األرض ســيكون طويــا وشــاقا ومريــرا، إذ كان يقطــن 
البــاد قــوم أشــداء، وقــد وقفــوا علــى تمــام األهبــة لصــد أي عــدوان يقــوم بــه الغــزاة 
علــى أراضيهــم. وقفــت تلــك القبائــل صفــا واحــدا إذ وّحــد بينهــا الخــوف مــن وقــوع 
خطــر شــامل، وكانــوا متفوقيــن علــى الغــزاة بخيلهــم ومركباتهــم الحربيــة الحديديــة 
ومعرفتهــم للبــاد وتدريبهــم الحربــي. زد علــى ذلــك أن فــي البــاد معاقــل وحصونــا 
لــم  )تثنيــة 9: 1(. ولكــن اإلســرائيليين  ــَماِء «  السَّ إِلَــى  َنــًة  َوُمَحصَّ َعِظيَمــًة  » َوُمُدنًــا 
لكونهــم  إل  ينشــب  أن  الموشــك  الصــراع  ذلــك  فــي  والنجــاح  النصــرة  فــي  يأملــوا 

واثقيــن بقــوة خارجــة عنهــم ســتهب لنجدتهــم.
كانــت  تمامــا  أمامهــم  وقفــت  التــي  البــاد  فــي  الحصينــة  المــدن  أمنــع  ومــن 
مدينــة أريحــا العظيمــة والغنيــة، علــى مســافة قصيــرة مــن محلتهــم فــي الجلجــال. 
حيــث  الحــارة،  المناطــق  ثمــار  بمختلــف  غنــي  خصيــب  ســهل  أطــراف  فعلــى 
كانــت القصــور والهيــاكل التــي كانــت مقــراً للتــرف والرذيلــة وقفــت تلــك المدينــة 
المتشــامخة خلــف اســتحكاماتها الهائلــة تتحــدى إلــه إســرائيل. كانــت أريحــا مــن 
المراكــز الرئيســية لعبــادة األوثــان وكانــت مكرســة لعبــادة عشــتاروث إلهــة القمــر. 
وفــي الهيــكل تركــزت كل القبائــح، وأشــنع وأفســد وأحــط مــا كانــت عليــه عبــادة 
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الكنعانييــن. إن بنــي إســرائيل الذيــن مــا زالــوا يذكــرون النتائــج المخيفــة الناجمــة عــن 
خطيتهــم التــي ارتكبوهــا عنــد بعــل فغــور كانــوا ينظــرون إلــى هــذه المدينــة الوثنيــة 

ورعــب. باشــمئزاز 
وقد رأى يشوع أن النتصار على أريحا سيكون الخطوة األولى في غزو كنعان. 
ولكنه طلب قبل كل شــيء التأكد من إرشــاد هللا. فُمنح له ما طلب، فإذ خرج من 
المحلة ألجل التأمل والصاة طالبا من إله إســرائيل أن يســير في طليعة شــعبه رأى 
ــِدِه «  أمامــه رجــل حــرب مســلحا طويــل القامــة ولــه هيئــة مهيبــة » َوَســيُْفُه َمْســلُوٌل ِبيَ
وجوابــا علــى ســؤال يشــوع القائــل: » َهــْل لََنــا أَنْــَت أَْو ألَعَدائَِنــا؟ « جاوبــه بقولــه: 
أَتَيْــُت « )يشــوع 5: 13-15 واألصحاحــان  . اآلَن  الــرَّبِّ ُجْنــِد  رَئِيــُس  أَنَــا  بَــْل  » كَاَّ، 
6، 7(. وقــد صــدر إليــه األمــر الــذي صــدر إلــى موســى فــي حوريــب. » اْخلَــْع نَْعلَــَك 
ٌس «. وهكــذا انكشــفت  ــِه ُهــَو ُمَقــدَّ ــَك، ألَنَّ الَْمــَكاَن الَّــِذي أَنْــَت َواِقــٌف َعلَيْ ِمــْن رِْجلِ
ليشــوع حقيقــة ذلــك الغريــب المجهــول. لقــد كان المســيح الممجــد هــو الــذي كان 
واقفــا قبالــة قائــد إســرائيل، فســقط يشــوع علــى وجهــه وهــو مرتعــب وســجد لــه. 
فسمعه يقول له مؤكدا: » انْظُْر. قَْد َدفَْعُت ِبيَِدَك أَِريَحا َوَملَِكَها، َجبَاِبرََة الْبَأِْس «. 

ثــم أعطــاه التعليمــات الازمــة لاســتياء علــى المدينــة.
وامتثــال لألمــر اإللهــي صــف يشــوع جيــوش إســرائيل الذيــن لــم يكــن عليهــم أن 
يقومــوا بــأي هجــوم، بــل كل مــا طلــب منهــم هــو أن يــدوروا حــول المدينــة حامليــن 
وكانــوا جماعــة  المقدمــة  فــي  المحاربــون  األبــواق. ســار  فــي  ونافخيــن  تابــوت هللا 
منتخبــة، ل ليغــزوا المدينــة اآلن بمهارتهــم أو شــجاعتهم بــل ليطيعــوا األوامــر الصــادرة 
إليهــم مــن هللا، ويتبــع هــؤلء ســبعة كهنــة يحملــون أبــواق الهتــاف، وبعــد ذلــك أتــى 
تابــوت هللا تحيــط بــه هالــة مــن المجــد اإللهــي وهــو محمــول علــى أكتــاف الكهنــة 
الابســين اللبــاس الرســمي الــذي يــدل علــى وظيفتهــم المقدســة. وتبــع هــؤلء جيــش 
إســرائيل، وكل ســبط يســير تحــت رايتــه. هــذا هــو الموكــب الــذي دار حــول المدينــة 
المحكوم عليها بالهاك. لم يكن يسمع سوى وقع أقدام الجبابرة وأصوات األبواق 
التــي كان يــرن صداهــا فــي جوانــب التــال وفــي شــوارع أريحــا. فلمــا أتمــوا الــدورة عاد 
رجــال الجيــش إلــى خيامهــم صامتيــن ووضــع التابــوت فــي مكانــه فــي خيمة الجتماع.

الســلطات  وأخبــروا  وهلــع  بدهشــة  حركــة  كل  يراقبــون  المدينــة  حــراس  كان 
الحاكمــة بــكل شــيء. لــم يكونــوا يــدرون شــيئا عــن معنــى كل هــذا العــرض، ولكنهــم 
عندمــا شــاهدوا الجيــش العظيــم يــدور حــول المدينــة مــرة كل يــوم ومعهــم التابــوت 
والكهنــة المازمــون لــه مــأل ســر المشــهد قلــوب كهنــة المدينــة وشــعبها رعبــا. ومــرة 
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الهجمــات.  أعنــف  أمــام  ســتصمد  بأنهــا  واثقيــن  دفاعهــم  مراكــز  فحصــوا  أخــرى 
وقــد ســخر كثيــرون منهــم مــن الظــن بــأن أي ضــرر يمكــن أن يلحــق بهــم مــن هــذه 
المظاهــرات الشــاذة، بينمــا خــاف آخــرون وهــم يــرون الموكــب يــدور حــول المدينــة 
مــرة كل يــوم. لقــد ذكــروا أن البحــر األحمــر قــد انشــق يومــا أمــام هــذا الشــعب، وأن 
ميــاه نهــر األردن قــد انفلقــت فانفتــح لهــم فيــه طريــق وعبــروا علــى اليابســة. ولــم 

يكونــوا يعلمــون أيــة عجائــب أخــرى يمكــن أن يصنعهــا هللا لهــم.
وطــوال ســتة أيــام ظــل الشــعب يــدورون حــول المدينــة مــرة كل يــوم. فلمــا بــزغ 
فجــر اليــوم الســابع صــف يشــوع جيــوش الــرب. وفــي هــذا اليــوم قيــل لهــم أن يــدوروا 
حــول أريحــا ســبع مــرات، وعندمــا يســمعون أصــوات األبــواق العظيمــة، عليهــم أن 

يهتفــوا بصــوت عظيــم ألن الــرب قــد أعطاهــم المدينــة.
الجميــع  وكان  الموصــدة،  األســوار  حــول  بوقــار  العظيــم  الجيــش  ذلــك  دار 
البوق أحيانــا،  وصــوت  المنتظــم  أقدامهــم  وقــع  غيــر  يســمع  يكــن  فلــم  صامتيــن، 
مزعجــا ســكون ســاعات الصبــاح الباكــر. وقــد بــدا كأن أســوار المدينــة المبنيــة مــن 
األحجــار المتينــة تتحــدى أولئــك المحاصريــن. وكان حــراس األســوار يراقبــون، وقــد 
وقفــوا علــى أطــراف أصابعهــم ليــروا الشــعب بعــد مــا داروا حــول المدينــة الجولــة 
األولــى وإذ بهــم يــدورون حولهــا مــرة ثانيــة وثالثــة ورابعــة وخامســة وسادســة. تــرى مــا 
الغــرض مــن هــذه الحــركات الغامضــة؟ وأيــة حادثــة عظيمــة تتهددهــم؟ لــم يكــن لهــم 
أن ينتظــروا وقتــا أطــول ففــي نهايــة الجولــة الســابعة توقــف الموكــب. وإذا باألبــواق 
التــي صمتــت أصواتهــا بعــض الوقــت تنطلــق أصواتهــا عاليــة مدويــة فتزلــزل األرض، 
وإذا باألســوار المبنيــة باألحجــار المتينــة ومــا فيهــا مــن حصــون هائلــة واســتحكامات 
تهتــز وتســقط مــن أساســها وبصــوت تحطيــم هائــل تصيــر حطامــا، فَشــلَّ الرعــب 

تفكيــر ســكان أريحــا وقواهــم، وتقدمــت جيــوش إســرائيل وامتلكــت المدينــة.
إن اإلســرائيليين لــم يحــرزوا النتصــار بقوتهــم ولكــن النصــرة كانــت بجملتهــا مــن 
الــرب. وكباكــورة األرض كان ينبغــي أن تكــرس المدينــة بــكل مــا فيهــا ذبيحــة هلل، كمــا 
كان ينبغــي أن ينطبــع هــذا الفكــر علــى عقــول بنــي إســرائيل وهــو أنهــم فــي غزوهــم 
لكنعــان لــم يكونــوا يحاربــون ألجــل أنفســهم، ولكــن علــى اعتبــار أنهــم مجــرد آلت 
لتنفيــذ إرادة هللا، ل ســعيا وراء الغنــى وتمجيــد الــذات، بــل ليطلبــوا مجــد الــرب 
ملكهــم. وقبــل احتــال المدينــة صــدر أمــر إلــى الشــعب يقــول: » فَتَُكــوُن الَْمِديَنــُة 
... فَاْحتَــِرُزوا ِمــَن الَْحــرَاِم لِئَــاَّ تَُحرَُّمــوا... َوتَْجَعلُــوا َمَحلَّــَة  وَكُلُّ َمــا ِفيَهــا ُمَحرًَّمــا لِلــرَّبِّ

ُروَهــا «. إِْســرَائِيَل ُمَحرََّمــًة َوتَُكدِّ
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وقــد ُحــرّم كل ســكان المدينــة مــع كل الكائنــات الحيــة فيهــا » ِمــْن رَُجــل َواْمــَرأٍَة، 
غيــر  يبــق  ولــم  ــيِْف «،  السَّ ِبَحــدِّ  َوالَْحِميــَر  َوالَْغَنــَم  الْبََقــَر  ـى  َحتّـَ َوَشــيٍْخ،  ِطْفــل  ِمــْن 
المدينــة نفســها فقــد  أمــا  لهــا.  لوعــد الجاسوســين  إنجــازاً  راحــاب األمينــة وبيتهــا 
مــا  بــكل  الفخمــة  ومســاكنها  وهياكلهــا  فاحترقــت قصورهــا  النــار  فيهــا  أضرمــت 
تحويــه مــن نفائــس وغنائــم وبــكل مــا فيهــا مــن أنســجة غاليــة وحلــل جميلــة — هــذه 
َهــِب  ــِة َوالذَّ كلهــا ذهبــت طعامــا للنــار وكل مــا ل يمكــن أن تحرقــه النــار. » الِْفضَّ
حتــى  الــرَّبِّ «.  ِخزَانَــِة  ِفــي  َوتَْدُخــُل  لِلــرَّبِّ  قُْدًســا  تَُكــوُن  َوالَْحِديــِد  النَُّحــاِس  وَآنِيَــِة 
نفــس موقــع المدينــة حلــت عليــه اللعنــة. فلــم يكــن ليعــاد بنــاء أريحــا مــرة أخــرى 
كمعقــل حصيــن، وقــد نُطــق بويــات وتهديــدات رهيبــة علــى أي إنســان يجــرؤ علــى 
ثــم نطــق يشــوع بهــذا اإلعــان  بنــاء أســوارها التــي قــد ُهدمــت بقــوة هللا.  إعــادة 
اَم الــرَّبِّ الرَُّجــُل الَّــِذي يَُقــوُم َويَبِْنــي هــِذِه  علــى مســامع كل إســرائيل: » َملُْعــوٌن قُــدَّ

أَبَْوابََهــا «. ُســَها َوِبَصِغيــرِِه يَْنِصــُب  ِبِبْكــرِِه يَُؤسِّ الَْمِديَنــَة أَِريَحــا. 
كان الهــاك الشــامل الــذي حــل بشــعب أريحــا إنجــازا ألوامــر الــرب التــي كان 
قــد أصدرهــا إلــى الشــعب عــن يــد موســى مــن قبــل والخاصــة بســكان كنعــان حيــث 
ــُعوِب... فَــاَ تَْســتَبِْق  ــا ُمــُدُن هــؤُلَِء الشُّ يقــول » َوَضَربْتَُهــْم، فَِإنَّــَك تَُحرُِّمُهــْم « » َوأَمَّ
ــا « )تثنيــة 7: 2؛ 20: 16(. إن كثيريــن يعتبــرون هــذه األوامــر مناقضــة  ِمْنَهــا نََســَمًة مَّ
لــروح المحبــة والرحمــة التــي يأمرنــا الــرب بهــا فــي مواضــع أخــرى فــي الكتــاب. ولكنهــا 
كانــت بالحــق أوامــر تنطــوي علــى الحكمــة والصــاح غيــر المحدوديــن. لقــد كان هللا 
مزمعــا أن يثبــت قــدم إســرائيل فــي كنعــان، وأن ينشــئ بينهــم أمــة وحكومــة لتكــون 
مظهــرا لملكوتــه علــى األرض. لــم يكــن مطلوبــا منهــم أن يكونــوا ورثــة الديــن الحقيقــي 
العالــم. كان  فــي كل  الديــن  ذلــك  مبــادئ  ينشــروا  أن  بــل كان عليهــم  وحســب، 
الكنعانيــون قــد انغمســوا فــي أحــط العبــادات الوثنيــة وأنجســها فــكان مــن الــازم أن 

تنقــى البــاد مــن كل مــا يعطــل إتمــام مقاصــد هللا الرحيمــة.
إن ســكان كنعــان قــد أعطيــت لهــم فرصــة كافيــة للتوبــة، إذ قبــل ذلــك بأربعيــن 
ســنة شــهد انشــقاق البحــر األحمــر والضربــات التــي حلــت بمصــر علــى قــدرة إلــه 
إســرائيل الفائقــة. واآلن فقــد برهنــت هزيمــة ملــوك مديــان وجلعــاد وباشــان علــى 
أن الــرب عــاٍل فــوق كل اآللهــة. ثــم أن قداســة صفاتــه وكراهيتــه للنجاســة برهنــت 
الطقــوس  فــي  اشــتراكهم  جــزاء  إســرائيل  بشــعب  حلــت  التــي  العقوبــات  عليهــا 
الرجســة الخاصــة ببعــل فغــور. كل هــذه الحــوادث كانــت معروفــة لــدى أهــل أريحا. 
رفضــوا  أنهــم  مــع  اقتناعهــا  فــي  راحــاب  ممــن شــاركوا  كثيــرون  كان هنالــك  وقــد 
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ــَماِء ِمــْن فَــْوُق َوَعلَــى األَرِْض ِمــْن  إطاعتــه وهــو أن إلــه إســرائيل » ُهــَو هللُا ِفــي السَّ
تَْحــُت « فــكان أولئــك الكنعانيــون قريبــي الشــبه بالعالــم الــذي عــاش قبــل الطوفــان 
في كونهم عاشــوا فقط ليجدفوا على الســماء وينجســوا األرض. فالمحبة والعدل 
كاهمــا كانــا يتطلبــان الهــاك الســريع ألولئــك القــوم الذيــن كانــوا متمرديــن علــى 

هللا وأعــداء لبنــي اإلنســان.
ما أعظم السهولة التي بها أسقطت أجناد السماء أسوار أريحا، تلك المدينة 
المتكبــرة التــي منــذ أربعيــن ســنة مضــت ألقــت متاريســها وحصونهــا الرعــب فــي 
قلــوب الجواســيس العديمــي اإليمــان! قــال قــدوس إســرائيل القديــر. » قـَـْد َدفَْعــُت 

ِبيَــِدَك أَِريَحــا « وأمــام كلمــة هللا هــذه وقفــت القــوة البشــرية عاجــزة.
» ِباإِليَماِن َسَقطَْت أَْسَواُر أَِريَحا « )عبرانيين 11: 30(. إن رئيس جند الرب 
لــم يكــن يتصــل بغيــر يشــوع. لــم يعلــن نفســه للجماعــة كلهــا، وقــد كان عليهــم إمــا 
أن يصدقــوا أقــوال يشــوع أو يشــكوا فيهــا، أن يطيعــوا أوامــره التــي يصدرهــا إليهــم 
باســم الــرب أو أن ينكــروا عليــه ســلطانه. إنهــم لــم يســتطيعوا رؤيــة أجنــاد المائكــة 
الذيــن كانــوا يازمونهــم تحــت قيــادة ابــن هللا، فــكان يمكنهــم أن يتحاّجــوا قائليــن: 
» مــا هــذه التحــركات التــي ل معنــى لهــا، وكــم هــو أمــر موجــب للهــزء أن نــدور 
حــول أســوار هــذه المدينــة كل يــوم ضاربيــن بأبــواق مــن قــرون الكبــاش؟ إن هــذا 
ل يؤثــر أبــداً فــي هــذه الســتحكامات الهائلــة «. ولكــن هــذا التدبيــر َعيَْنــُه، القائــم 
األســوار  ســقوط  قبيــل  طويــاً  وقتــاً  المدينــة  حــول  األجــراء  هــذا  مواصلــة  علــى 
نهائيــاً، أعطــى اإلســرائيليين فرصــة كافيــة فيهــا نمــا إيمانهــم وتقــوى. وكان الــرب 
البشــرية  القــوة  أو  الحكمــة  فــي  ليســت  قوتهــم  أن  عقولهــم  فــي  يطبــع  أن  يريــد 
الكلــي الكيفيــة أن يعتــادوا العتمــاد  بهــذه  فــكان عليهــم  إلــه خاصهــم،  فــي   بــل 

 علــى قائدهــم اإللهــي.
إن هللا ل بــد مــن أن يصنــع عظائــم لمــن يثقــوا بــه. إن الســبب الــذي ألجلــه نجــد 
المدعويــن شــعبه ل يملكــون قــوة أعظــم هــو أنهــم يلجــأون كثيــرا إلــى حكمتهــم ول 
يعطون للرب فرصة ليعلن قدرته لخيرهم. إذ ل بد من أن يساعد أولده المؤمنين 

بــه فــي كل طــارئ إذا كانــوا يضعــون ثقتهــم الكاملــة فيــه ويطيعونــه بأمانــة. 
علــى إثــر ســقوط أريحــا عــوَّل يشــوع علــى مهاجمــة عــاي، وهــي مدينــة صغيــرة 
تقــع فــي واد ضيِّــق بيــن الجبــال علــى مســافة بضعــة أميــال غربــي وادي األردن. وقــد 
عــاد الجواســيس الذيــن أرســلوا إليهــا يقولــون إن ســكان المدينــة قليلــون وإن األمــر 

ل يحتــاج إل إلــى قــوة صغيــرة لتدميــر المدينــة.
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إن النتصار العظيم الذي أحرزه هللا لهم جعل اإلســرائيليين يثقون بأنفســهم، 
ولكونــه قــد وعــد أن يعطيهــم أرض كنعــان أحســوا بالطمأنينــة، غيــر أنهــم أخفقــوا فــي 
التأكــد مــن أن معونــة هللا هــي وحدهــا التــي تعطيهــم النجــاح. وحتــى يشــوع نفســه 

رســم الخطــة لغــزو عــاي دون استشــارة هللا.
بــدا اإلســرائيليون يمجــدون قوتهــم الذاتيــة، ناظريــن إلــى أعدائهــم بــكل ازدراء. 
فكانــوا يتوقعــون انتصــارا هينــا، ظانيــن أن قــوة قوامهــا ثاثــة آلف رجــل كافيــة ألخــذ 
المدينــة. وهــؤلء اندفعــوا فــي هجومهــم قبــل التأكــد مــن أن هللا ســيكون معهــم، 
وتقدمــوا إلــى أن كادوا يصلــون إلــى بــاب المدينــة، وإذا بهــم يواَجهــون بأعنــف مقاومــة 
عنيــدة، وإذ أصابهــم الرعــب لــدى رؤيتهــم كثــرة عــدد أعدائهــم واســتعدادهم العظيــم 
الكنعانيــون  جــد  وقــد  النحــدار،  الســحيق  المنحــدر  ذلــك  فــي  انتظــام  بغيــر  فــروا 
فــي تعقبهــم. » َولَِحُقوُهــْم ِمــْن أََمــاِم الْبَــاِب... َوَضَربُوُهــْم ِفــي الُْمْنَحــَدِر «. ومــع أن 
خســارتهم فــي األرواح كانــت طفيفــة — إذ لــم يقتــل غيــر ســتة وثاثيــن رجــا — فــإن 
ــْعِب َوَصــاَر ِمثـْـَل الَْمــاِء «.  الهزيمــة أضعفــت قلــوب كل الجماعــة » ذَاَب قَلْــُب الشَّ
لقــد كانــت هــذه أول مــرة يواجهــون فيهــا الكنعانييــن فــي معركــة حاميــة، فــإذا كانــوا 
يهربــون أمــام ُحمــاة هــذه المدينــة الصغيــرة فمــاذا تكــون نتيجــة المعــارك العظمــى 
التــي تنتظرهــم؟ رأى يشــوع فــي هزيمــة أولئــك الرجــال دليــاً علــى ســخط هللا، ففــي 
ضيقته وخوفه » َمزََّق... ثِيَابَُه َوَسَقَط َعلَى َوْجِهِه إِلَى األَرِْض أََماَم تَابُوِت الرَّبِّ إِلَى 

الَْمَســاِء، ُهــَو َوُشــيُوُخ إِْســرَائِيَل، َوَوَضُعــوا تُرَابًــا َعلَــى ُرُؤوِســِهْم «.
ــْعَب األُرُْدنَّ  لَِمــاَذا َعبَّــرَْت هــَذا الشَّ  ! الــرَّبُّ يَــا َســيُِّد  وصــرخ يشــوع قائــا:» آِه 
تَْعِبيــرًا لَِكــْي تَْدفََعَنــا إِلَــى يَــِد األَُموِريِّيــَن لِيُِبيُدونَــا؟... أَْســأَلَُك يَــا َســيُِّد: َمــاَذا أَقُــوُل 
بَْعَدَما َحوََّل إِْسرَائِيُل قََفاُه أََماَم أَْعَدائِِه؟ فَيَْسَمُع الَْكْنَعانِيُّوَن َوَجِميُع ُسكَّاِن األَرِْض 

َويُِحيطُــوَن ِبَنــا َويَْقرُِضــوَن اْســَمَنا ِمــَن األَرِْض. َوَمــاَذا تَْصَنــُع لْســِمَك الَْعِظيــِم؟ «.
فجــاءه جــواب الــرب يقول:» قُــْم! لَِمــاَذا أَنـْـَت َســاِقٌط َعلَــى َوْجِهــَك؟ قَــْد أَْخطَــأَ 
ْوا َعْهــِدي الَّــِذي أََمرْتُُهــْم ِبــِه «. لقــد كان ذلــك الوقــت وقــت عمــل  إِْســرَائِيُل، بـَـْل تََعــدَّ
ســريع حاســم، ل وقــت يــأس أو رثــاء. كانــت خطيــة خفيــة فــي المحلــة، وكان لبــد 
مــن اكتشــافها والتخلــص منهــا قبلمــا يضمنــون حضــور الــرب بينهــم وحلــول بركتــه 

عليهــم » َولَ أَُعــوُد أَكُــوُن َمَعُكــْم إِْن لَــْم تُِبيــُدوا الَْحــرَاَم ِمــْن َوَســِطُكْم «.
إن واحدا ممن أســند إليهم أمر تنفيذ أحكام هللا اســتخف بأمر الرب فوقعت 
بَــْل  الَْحــرَاِم،  ِمــَن  المذنب.» أََخــُذوا  ذلــك  جريمــة  مســؤولية  تحــت  كلهــا  األمــة 
َســرَقُوا، بَــْل أَنَْكــُروا « أعطــى الــرب تعليماتــه ليشــوع بشــأن اكتشــاف ذلــك المجــرم 
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لــم  وإدانتــه. وكان لبــد مــن أن تلقــى القرعــة لمعرفــة المجــرم. إن ذلــك الخاطــئ 
يُكتشــف فــي الحــال، إذ تــرك األمــر موضــع شــك بعــض الوقــت لكــي يحــس الشــعب 
بمســئوليتهم حيــال الخطايــا التــي فــي وســطهم. وهــذا يقودهــم بالطبــع إلــى فحــص 

قلوبهــم والتذلــل أمــام هللا.
فبكــر يشــوع فــي صبيحــة اليــوم التالــي وقــدم إســرائيل بأســباطه، وبــدأ ذلــك 
الجتمــاع المقــدس المؤثــر. ســارت عمليــة الفحــص خطــوة فخطــوة، وظلــت دائــرة 
ثــم  بالعشــيرة  ثــم  بالســبط  أول  فبــدأت  فشــيئا،  شــيئا  تضيــق  المخيــف  الفحــص 
بالبيــت، وأخيــرا أخــذ الرجــل، إذ أشــار إصبــع هللا إلــى عخــان بــن كرمــي مــن ســبط 

يهــوذا علــى أنــه هــو مكــدر إســرائيل.
ولكــي تثبــت إدانتــه فــوق كل شــك أو تســاؤل، وحتــى ل يبقــى هنالــك مجــال 
للطعن في الحكم بأنه حكم جائر اســتحلف يشــوع عخان أن يعترف بالحق، فذلك 
ــا إِنِّــي قَــْد أَْخطَــأُْت إِلَــى  الرجــل التعــس اعتــرف اعترافــاً كامــا بجريمتــه إذ قال:» َحقًّ
ــٍة،  الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل... رَأَيـْـُت ِفــي الَْغِنيَمــِة رَِداًء ِشــْنَعاِريًّا نَِفيًســا، َوِمئَتـَـْي َشــاِقِل ِفضَّ
َولَِســاَن ذََهــٍب َوزْنُــُه َخْمُســوَن َشــاِقاً، فَاْشــتََهيْتَُها َوأََخْذتَُهــا. َوَهــا ِهــَي َمطُْمــورٌَة ِفــي 
ــُة تَْحتََهــا « فأرســل رســل فــي الحــال إلــى الخيمــة  األَرِْض ِفــي َوَســِط َخيَْمِتــي، َوالِْفضَّ
ــُة تَْحتََهــا.  وازاحــوا التــراب عــن المــكان المعيــن » َوإِذَا ِهــَي َمطُْمــورٌَة ِفــي َخيَْمِتــِه َوالِْفضَّ

فَأََخُذوَهــا ِمــْن َوَســِط الَْخيَْمــِة َوأَتـَـْوا ِبَهــا إِلَــى يَُشــوَع... َوبََســطُوَها أََمــاَم الــرَّبِّ «.
رَُك  رْتََنــا؟ يَُكــدِّ فحكــم عليــه ونفــذ الحكــم فــي الحــال. قــال لــه يشــوع: » كَيْــَف كَدَّ
ــْوِم! « وحيــث أن جميــع الشــعب اعتبــروا مســؤولين عــن خطيــة  الــرَّبُّ ِفــي هــَذا الْيَ
إيقــاع القصــاص عليــه عــن طريــق  عخــان وتألمــوا مــن نتائجهــا فقــد اشــتركوا فــي 

ممثليهــم، » فَرََجَمــُه َجِميــُع إِْســرَائِيَل ِبالِْحَجــارَِة «.
وبعــد ذلــك أقامــوا فوقــه رجمــة حجــارة عظيمــة شــهادة علــى الخطيــة وعقابهــا 
» لِذلِــَك ُدِعــَي اْســُم ذلِــَك الَْمــَكاِن ›َواِدَي َعُخــوَر‹ « )وادي التكديــر(. وفــي ســفر 

ُر إِْســرَائِيَل «. األخبــار األول )2: 7( يذكــره الكاتــب قائــا: » َعَخــاُر ُمَكــدِّ
إن خطيــة عخــان ارتكبــت فــي تحــد ســافر ألخطــر اإلنــذارات المباشــرة البالغــة 
الخطــورة وألعظــم مظاهــر قــدرة هللا. فاإلنــذار الــذي وصــل إلــى مســامع كل إســرائيل 
هــو هــذا. » اْحتَــِرزُوا ِمــَن الَْحــرَاِم لِئَــاَّ تَُحرَُّمــوا « وقــد أعطــي لهــم هــذا اإلنــذار حــال 
عقب عبورهم األردن بكيفية عجائبية، وعقب العتراف بعهد هللا في إجراء فريضة 
الختــان لشــعب كلــه، وبعــد ممارســة الفصــح، وبعــد ظهــور مــاك العهــد أي رئيــس 
جند الرب، ثم تبع ذلك ســقوط أريحا كبرهان على الســقوط الذي ســيحل بكل من 
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يتعــدون شــريعة هللا. وإن حقيقــة كــون قــدرة هللا هــي وحدهــا التــي أعطــت النصــرة 
إلســرائيل، وأنهــم لــم يســتولوا علــى أريحــا بقوتهــم أعطــت قــوة ووزنــا للنهــي الــذي بــه 
نهاهم الرب عن أخذ شيء من الغنائم. وحيث أن هللا بقوة كلمته هو الذي أسقط 

ذلــك الحصــن المنيــع إذا فالغلبــة لــه، ولــه وحــده تخصــص المدينــة وكل مــا فيهــا.
ومــن بيــن ماييــن شــعب إســرائيل لــم يكــن غيــر رجــل واحــد قــد تعــدى أمــر هللا 
فــي تلــك الســاعة المقدســة، ســاعة النصــرة والدينونــة، إذ أثــار جشــع عخــان منظــر 
ذلــك الــرداء الشــنعاري النفيــس. وحتــى حيــن واجــه بســببه المــوت، دعــاه » رَِداًء 
ِشــْنَعاِريًّا نَِفيًســا « إن خطيــة واحــدة ســاقته إلــى أخــرى فوضــع يــده علــى الذهــب 

والفضــة المكرســين لخزانــة الــرب، فســلب حــق هللا فــي باكــورات كنعــان.
إن الخطيــة القاتلــة التــي أدت إلــى هــاك عخــان كان أصلهــا الطمــع، الــذي هــو 
مــن أكثــر الخطايــا تفشــيا، ومــع ذلــك فالنــاس يســتخفون أكثــر مــا يســتخفون بــه. 
وبينمــا الخطايــا األخــرى تُكتشــف ويعاقَــب فاعلهــا، فمــا أنــدر أن يوبــخ مــن يتعــدون 
التــي  الــدروس  هــي  الفظيعــة  ونتائجهــا  الخطيــة  هــذه  وهــول  العاشــرة!  الوصيــة 

نتعلمهــا مــن تاريــخ عخــان.
إن الطمــع هــو شــر ينمــو تدريجــا. لقــد نّمــا عخــان فــي قلبــه خطيــة الطمــع فــي 
الكســب حتــى غــدت عــادة قيدتــه بقيودهــا فصــار مــن الصعــب عليــه تحطيمهــا. 
وإذ ظــل مراعيــا هــذا الشــر فــي قلبــه، كان ينبغــي أن فكــرة كونــه يتســبب فــي جلــب 
أيــة كارثــة علــى إســرائيل تمــأله رعبــا. ولكــن الخطيــة أماتــت إحساســه، فلمــا هاجمتــه 

التجربــة ســقط فريســة ســهلة أمامهــا.
الخطيــرة  اإلنــذارات  وجــود  مــع  لهــذه  مشــابهة  أخــرى  خطايــا  ترتكــب  أل 
والقاطعــة؟ إن الــرب ينهانــا نهيــا مباشــرا عــن الطمــع كمــا قــد نهــى عخــان عــن أخــذ 
الــرب أن الطمــع هــو عبــادة أوثــان، وهــو  لقــد أعلــن  أي شــيء مــن غنائــم أريحــا. 
يحذرنــا بقولــه: » لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْخِدُمــوا هللَا َوالَْمــاَل « )كولوســي 3: 5؛ متــى 6: 
ظـُـوا ِمــَن الطََّمــعِ «. والرســول  24(. ثــم نجــد فــي )لوقــا 12: 15( قــول الســيد: » تََحفَّ
يقــول عنــه: » لَ يَُســمَّ بَيَْنُكــْم « )أفســس 5: 3(. إن أمامنــا الدينونــة الرهيبــة التــي 
حلــت بعخــان ويهــوذا وحنانيــا وســفيرة. وقبــل هــذا كلــه نجــد مــا أصــاب لوســيفر 
بْــِح « الــذي لمــا اشــتهى مركــزا أســمى أضــاع إلــى األبــد حقــه فــي  » زَُهــرَة، ِبْنــت الصُّ
بهــاء الســماء وســعادتها. ومــع كل هــذه اإلنــذارات فــإن الطمــع ل يــزال متفشــيا.

فــي  والشــقاق  الســخط  يخلــق  الــذي  وهــو  الطمــع،  آثــار  تــرى  مــكان  كل  فــي 
العائــات ويثيــر الحســد والبغضــة فــي قلــوب الفقــراء ضــد األغنيــاء ويدفــع األغنيــاء 
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إلى أن يظلموا الفقراء ويسحقوهم. إن هذا الشر لم يقتصر على العالم الخارجي 
وحــده ولكنــه تغلغــل فــي داخــل الكنيســة. وكــم هــو أمــر شــائع حتــى فــي الكنيســة 
نجــد األنانيــة والطمــع والخــداع وإهمــال عمــل اإلحســان وســلب حقــوق هللا  أن 
» ِفــي الُْعُشــوِر َوالتَّْقِدَمــِة «! إننــا نقــول والحســرة تمــأل قلوبنــا بــأن هنــاك بيــن أعضــاء 
الكنائــس بعــض َمــن يشــغلون مراكــز مرموقــة وهــم أمثــال عخــان. يحــدث كثيــرا أن 
أمــوال  لديــه  بينمــا  الــرب  مائــدة  فــي  ويشــترك  بانتظــام  الكنيســة  إلــى  رجــل  يأتــي 
مخبــوءة وهــي غيــر محللــة أو مشــروعة، أربــاح لعنهــا هللا. إن كثيريــن فــي ســبيل 
إحــراز الــرداء الشــنعاري النفيــس يضحــون بســام الضميــر والرجــاء فــي الســماء. 
وكثيــرون يبادلــون اســتقامتهم ونزاهتهــم ومنفعتهــم بكيــس بــه حفنــة مــن شــواقل 
اإلنجيــل  ونــور  إليهــا،  يلتفــت  قلَّمــا  المتألميــن  المســاكين  صرخــات  إن  الفضــة. 
يُحَجــز، وســخرية أهــل العالــم تشــتعل بســبب ممارســات تظهــر كــذب المجاهــرة 
بالمســيحية. ومــع ذلــك فــإن مدعــي المســيحية الجشــع يظــل يكــوم األمــوال. يقــول 

الــرب: » أَيَْســلُُب اإلِنَْســاُن هللَا؟ فَِإنَُّكــْم َســلَبْتُُمونِي « )ماخــي 3: 8(.
إن خطيــة عخــان أوقعــت كارثــة علــى األمــة كلهــا. فبســبب خطيــة إنســان واحــد 
الــذي  فالتأثيــر  وتنتــزع.  الخطيــة  تكشــف  حتــى  الكنيســة  علــى  هللا  ســخط  يحــل 
يُخشــى منــه علــى الكنيســة أكثــر مــن غيــره ليــس هــو تأثيــر َمــن يجاهــرون بعدوانهــم 
لهــا ول تأثيــر الملحديــن أو المجدفيــن، بــل هــو تأثيــر المتقلبيــن وغيــر الثابتيــن ممــن 
شــعبه  علــى  بركــة هللا  انســكاب  يعطلــون  الذيــن  هــم  هــؤلء  بالمســيح.  يعترفــون 

ويضعفــون مــن قوتهــم.
الفتــور  أعضائهــا  علــى  يســتولي  وحيــن  مشــكلة،  الكنيســة  تعتــرض  وحيــن 
والنحطــاط الروحــي، األمــر الــذي يعطــي المجــال ألعــداء هللا أن ينتصــروا، حينئــٍذ 
بــدل مــن أن يقــف األعضــاء مكتوفــي األيــدي ويندبــوا ســوء حالهــم فليســألوا عمــا إذا 
كان هنالــك عخــان بيــن جماعــة الــرب. ففــي تذلــل واختبــار للنفــس ليحــاول كل 

عضــو أن يكتشــف خطايــاه المحبَّبــة التــي تمنــع حضــور هللا. 
لقــد اعتــرف عخــان بجرمــه ولكــن إعترافــه هــذا جــاء متأخــرا جــدا بحيــث لــم يُجِده 
نفعــا. رأى جيــوش إســرائيل ترتــد عــن عــاي منهزمــة وخائفــة وخائــرة ومــع ذلــك لــم 
يتقــدم ليعتــرف بخطيتــه. رأى يشــوع وشــيوخ إســرائيل منحنيــن ومنســحقين مــن 
لــكان قــد قــدم برهانــا علــى  فــرط الحــزن الــذي ل يعبــر عنــه، فلــو اعتــرف حينئــذ 
صــدق توبتــه، ولكنــه ظــل صامتــا، ثــم أصغــى إلــى اإلعــان القائــل بــأن جريمــة هائلــة 
قــد ارتكبــت وســمع األوصــاف التــي تحــدد تلــك الجريمــة، ولكنــه ظــل صامتاً. حينئذ 
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جــاء الفحــص الرهيــب، ويــا لهــول الرعــب الــذي اســتولى علــى نفســه حيــن رأى 
ســبطه يؤخــذ ثــم عشــيرته ثــم بيتــه! ومــع ذلــك فلــم يعتــرف حتــى أشــارت إليــه إصبــع 
هللا وحينئــذ عندمــا لــم يكــن بوســعه إنــكار خطيتــه أو ســترها اعتــرف بالحــق. فكــم 
مــن مــرة يقــدم النــاس اعترافــات شــبيهة بهــذا العتــراف! هنالــك فــرق عظيــم بيــن أن 
يعتــرف اإلنســان بالحقائــق بعدمــا قــدم عنهــا البرهــان الســاطع، وبيــن العتــراف بهــا 
حيــن ل يعرفهــا أحــد غيرنــا، نحــن وغيــر هللا. ولــول أن عخــان كان يرجــو أنــه باعترافــه 
ســيتفادى عواقــب جريمتــه، لمــا اعتــرف إطاقــا. ولكــن اعترافــه دل فقــط علــى أن 
قصــاص هللا كان عــادل. فلــم تكــن هنالــك توبــة صادقــة عــن الخطيــة ول انســحاق 

ول تغييــر لمقاصــده ول كراهيــة للشــر.
هكــذا ســيقدم األشــرار اعترافاتهــم حيــن يقفــون أمــام عــرش دينونــة هللا بعدمــا 
يتقرر مصير كل إنسان إن للحياة أو للموت. ومن نتائج ذلك للخاطئ أنه سيلتزم 
بــأن يعتــرف بخطيتــه. ومــا ســيُْجِبر النفــس علــى ذلــك العتــراف هــو إحساســها بهــول 

الدينونــة المخيفــة وانتظارهــا. إل أن مثــل تلــك العترافــات لــن تخلــص الخاطــئ.
كتمــان  علــى  قادريــن  دامــوا  مــا  أمــان  فــي  أنهــم  يظنــون  كعخــان  كثيريــن  إن 
خطاياهــم عــن النــاس، وخــداع نفوســهم بالقــول إن هللا لــن يدقــق فــي مراقبــة اإلثــم. 
وبعــد فــوات األوان ستكتشــفهم خطاياهــم فــي ذلــك اليــوم الــذي فيــه ل يكفــر عنهــا 
لإلنســان  يعلــن  لــن  فالديّــان  األســفار  تفتــح  وحيــن  األبــد.  إلــى  تقدمــة  أو  بذبيحــة 
جريمتــه بالــكام ولكنــه ســيصوب إليــه فقــط نظــرة فاحصــة تثبــت جريمتــه. وحينئــذ 
ســينطبع علــى ذاكــرة المجــرم كل عمــل وكل صفقــة عقدهــا فــي الحيــاة. ولــن يحتــاج 
اآلمــر كمــا فــي أيــام يشــوع إلــى تعقــب الخاطــئ مــن ســبط إلــى عشــيرة، ولكــن شــفتيه 

ســتعلنان عــاره. والخطايــا المســتورة عــن عيــون النــاس ســتعلن أمــام كل العالــم.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 8(.

رجــال  يصــفَّ كل  أن  يشــوع  الــرب  أمــر  بموتــه  فــي عخــان  الحكــم  ــذ  نُفِّ بعدمــا 
شــعبه،  مــع  هللا  قــوة  كانــت  وقــد  ثانيــة.  عــاي  علــى  للهجــوم  ويتقدمــوا  الحــرب 

المدينــة. احتلــوا  مــا  فســرعان  ولذلــك 
أمــا اآلن فقــد توقفــت العمليــات الحربيــة حتــى يشــترك كل إســرائيل فــي خدمــة 
دينيــة مقدســة. كان الشــعب مشــتاقين إلــى الحصــول علــى مــكان اســتقرار فــي 
كنعــان، إذ أنهــم إلــى ذلــك الحيــن لــم تكــن لهــم بيــوت ول أراض، فلكــي يحصلــوا 
علــى هــذه وجــب عليهــم أن يطــردوا الكنعانييــن، ولكــن هــذا العمــل الهــام ينبغــي 

إرجــاؤه، ألن واجبــا آخــر أســمى كان يتطلــب اهتمامهــم األول.
كان عليهــم قبــل حصولهــم علــى ميراثهــم أن يجــددوا عهــد ولئهــم هلل. ففــي 
آخــر تعليمــات موســى لهــم أرشــدهم مرتيــن إلــى أنــه ينبغــي أن تجتمــع كل األســباط 
علــى جبلــي عيبــال وجرزيــم فــي شــكيم لكــي يعترفــوا اعترافــا مقدســا بشــريعة هللا. 
فامتثــال لهــذه األوامــر تــرك كل الشــعب، ليــس فقــط الرجــال بــل حتــى » النَِّســاِء 
الجميــع   —  )35-30  :8 )يشــوع  َوَســِطِهْم «  ِفــي  ــائِِر  السَّ َوالَْغِريــِب  َواألَطَْفــاِل 
إلــى وادي شــكيم  تركــوا محلتهــم فــي الجلجــال وســاروا مخترقيــن أرض أعدائهــم 
قــرب البقعــة التــي تقــع فــي وســط األرض. ومــع أنهــم كانــوا محاطيــن بأعــداء لــم 
يخضعوهــم بعــد فقــد كانــوا آمنيــن تحــت حراســة هللا طالمــا ظلــوا أمنــاء لــه. واليــوم 
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كمــا فــي أيــام يعقــوب » كَاَن َخــْوُف هللِا َعلَــى الُْمــُدِن الَِّتــي َحْولَُهــْم « )تكويــن 35: 
5( فلــم يتضايــق العبرانيــون.

قبــل لصلتــه  مــن  تقــدس  قــد  المقدســة  الخدمــة  لهــذه  المعيــن  المــكان  وكان 
بتاريــخ آبائهــم، ففــي هــذا المــكان أقــام إبراهيــم أول مذبــح للــرب فــي أرض كنعــان، 
وفــي هــذا المــكان نصــب كل مــن إبراهيــم ويعقــوب خيامهمــا، وفــي هــذا المــكان 
اشــترى يعقــوب قطعــة الحقــل الــذي كان رجــال األســباط ســيدفنون فيــه عظــام 
يوســف، وفــي هــذا المــكان كانــت البئــر التــي حفرهــا يعقــوب، والبلوطــة التــي طمــر 

تحتهــا تماثيــل أوثــان بيتــه.
والبقعة المختارة كانت من أجمل بقاع فلسطين كلها، وكانت تستحق أن تكون 
مســرحا يمثــل عليــه ذلــك المنظــر المؤثــر الجليــل. فذلــك الــوادي الجميــل بمــا فيــه مــن 
حقول خضراء تنتشر فيها أغراس الزيتون، وترويها جداول آتية من ينابيع مياه حية، 
وتزينهــا األزهــار البريــة قــد بــدت أمامهــم فــي شــكل جــذاب فــي وســط التــال القفــراء. 
وكان جبل عيبال وجبل جرزيم على طرفي الوادي المتقابلين، وكانا متقاربين، كما 
كانــت ســفوحهما تصلــح ألن تكــون منصــة طبيعيــة. وكان الواقفــون علــى أحــد ذينــك 
الجبلين يسمعون كل كلمة يقولها الواقفون على الجبل اآلخر، بينما كانت جوانب 

الجبلين المنبطحة تصلح لجتماع جماهير غفيرة من الناس.
وبناء على التعليمات التي أخذت عن موسى أقيم نصب من حجارة عظيمة 
علــى جبــل عيبــال. وعلــى هــذه األحجــار، التــي كانــت قــد طليــت مــن قبــل بطبقــة 
بهــا  التــي نطــق هللا  ليــس فقــط الوصايــا العشــر  الجــص، نقشــت الشــريعة،  مــن 
مــن فــوق جبــل ســيناء وكتبــت علــى لوحــي حجــر، بــل أيضــا الشــرائع التــي أعطيــت 
لموســى وكتبهــا فــي ســفر. وإلــى جانــب هــذا النصــب بنــي مذبــح مــن حجــارة غيــر 
منحوتــة قدمــت عليــه ذبائــح هللا. إن حقيقــة كــون المذبــح أقيــم علــى جبــل عيبــال 
الــذي وضعــت عليــه اللعنــة كان لهــا مغزاهــا، وهــي تــدل علــى أنــه لكــون إســرائيل 
قــد تعــدوا شــريعة هللا فقــد جلبــوا علــى أنفســهم غضبــه العــادل وكان يمكــن أن 

يفتقدهــم بغضبــه حــال لــول كفــارة المســيح التــي يرمــز إليهــا مذبــح المحرقــة.
وقــد أوقــف ســتة مــن األســباط كلهــم مــن نســل ليئــة وراحيــل علــى جبــل جرزيــم، 
بينمــا أولئــك الذيــن مــن نســل الجاريتيــن ومعهــم ســبط رأوبيــن وزبولــون وقفــوا علــى 
جبــل عيبــال، وكان الكهنــة ومعهــم التابــوت فــي الــوادي بيــن الجبليــن. فلمــا ُضــرب 
بالبــوق ســكت الجميــع. ففــي وســط ذلــك الســكون الشــامل وعلــى مشــهد مــن 
ذلــك الجمهــور العظيــم وقــف يشــوع إلــى جــوار التابــوت المقــدس وتــا البــركات 
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التــي ســتكون مــن نصيــب مــن يطيعــون شــريعة هللا. فــكل األســباط الواقفيــن علــى 
جبــل جرزيــم أجابــوا بقولهــم: أميــن. وبعــد ذلــك نطــق باللعنــات فأجــاب الواقفــون 
علــى جبــل عيبــال بقولهــم آميــن. وكانــت ألــوف ألــوف األصــوات متحــدة كمــا لــو 
كانــت صــوت رجــل واحــد فــي التجــاوب المهيــب. وبعــد ذلــك قرئــت شــريعة هللا 

مــع كل الوصايــا واألحــكام التــي قــد ســلمهم إياهــا موســى.
لقد أخذ إســرائيل الشــريعة من فم هللا رأســا في ســيناء، وهو الذي كتب تلك 
الوصايــا المقدســة بيــده، وهــي ل تــزال محفوظــة فــي التابــوت. واآلن هــا هــي تكتــب 
للمــرة الثانيــة فــي مــكان حيــث يمكــن أن يطلــع عليهــا الجميــع، كمــا كان لجميعهــم 
امتيــاز أن يشــاهدوا ألنفســهم شــروط العهــد الــذي بموجبــه يمكنهــم امتــاك كنعــان، 
ووجــب عليهــم جميعــا أن يعلنــوا قبولهــم لشــروط العهــد ومصادقتهــم علــى البــركات 
أو اللعنــات فــي حــال حفظهــا أو إهمالهــا. إن الشــريعة لــم تكتــب علــى تلــك األحجــار 
التذكاريــة فقــط، ولكــن يشــوع قرأهــا بنفســه فــي مســامع كل إســرائيل. وقبــل ذلــك 
بأسابيع قليلة نطق موسى في مسامع الشعب بكل ما ورد في سفر التثنية بشكل 

محادثــة. ومــع ذلــك فقــد أعــاد يشــوع قــراءة الشــريعة فــي مســامعهم.
ولــم يكــن رجــال إســرائيل هــم وحدهــم الذيــن أصغــوا إلــى قــراءة الشــريعة، بــل أيضــا 
» النَِّساء َواألَطَْفال «، ألنه كان من المهم جدا لهؤلء أيضا أن يعرفوا واجبهم ويقوموا 
بــه. وقــد أوصــى هللا إســرائيل بخصــوص هــذه الوصايــا قائــا: » َضُعــوا كَلَِماتِــي هــِذِه 
َعلَى قُلُوِبُكْم َونُُفوِسُكْم، َواْربُطُوَها َعاََمًة َعلَى أَيِْديُكْم، َولْتَُكْن َعَصائَِب بَيَْن ُعيُونُِكْم، 
ــْم... لَِكــْي تَْكثُــَر أَيَّاُمــَك َوأَيَّــاُم أَْولَِدَك َعلَــى األَرِْض الَِّتــي أَقَْســَم الــرَّبُّ  َوَعلُِّموَهــا أَْولََدكُ

ــَماِء َعلَى األَرِْض « )تثنية 11: 21-18(. آلبَائَِك أَْن يُْعِطيَُهْم إِيَّاَها، كَأَيَّاِم السَّ
وفــي آخــر كل ســبع ســنين كان ينبغــي أن تقــرا كل الشــريعة أمــام كل إســرائيل. 
ــِنيَن، ِفي ِميَعاِد َســَنِة اإلِبْرَاِء، ِفي ِعيِد  ــبْعِ السِّ فقد أمر موســى قائا: » ِفي نَِهايَِة السَّ
، ِحيَنَمــا يَِجــيُء َجِميــُع إِْســرَائِيَل لَِكــْي يَظَْهــرُوا أََمــاَم الــرَّبِّ إِلِهــَك ِفــي الَْمــَكاِن  الَْمظَــالِّ
ــْعَب،  الَّــِذي يَْختـَـارُُه، تَْقــرَأُ هــِذِه التَّــْورَاَة أََمــاَم كُلِّ إِْســرَائِيَل ِفــي َمَســاِمِعِهْم. اِْجَمــعِ الشَّ
الرَِّجــاَل َوالنَِّســاَء َواألَطَْفــاَل َوالَْغِريــَب الَّــِذي ِفــي أَبَْواِبــَك، لَِكــْي يَْســَمُعوا َويَتََعلَُّمــوا أَْن 
يَتَُّقــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم َويَْحرُِصــوا أَْن يَْعَملـُـوا ِبَجِميــعِ كَلَِمــاِت هــِذِه التَّــْورَاِة. َوأَْولَُدُهــُم الَِّذيَن 
ـاِم الَِّتــي تَْحيَــْوَن ِفيَهــا  لَــْم يَْعرِفُــوا، يَْســَمُعوَن َويَتََعلَُّمــوَن أَْن يَتَُّقــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم كُلَّ األَيّـَ
َعلَــى األَرِْض الَِّتــي أَنْتُــْم َعاِبــرُوَن األُرُْدنَّ إِلَيَْهــا لَِكــْي تَْمتَلُِكوَهــا « )تثنيــة 31: 13-10(.

ويعمــي  هللا  كام  يفســد  أن  محــاول  دائمــا  العمــل  فــي  يــدأب  الشــيطان  إن 
العقــول ويظلــم األذهــان، وهكــذا يســوق النــاس إلــى الخطيــة. ولهــذا نجــد هللا يتكلــم 
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كامــا واضحــا جــدا وهــو يجعــل كل مطاليبــه واضحــة هكــذا جــدا بحيــث ل يخطــئ 
فهمها أحد. وهللا يســعى باســتمرار ليجعل الناس يقتربون منه ليكونوا تحت ظل 
حمايتــه حتــى ل يســتخدم الشــيطان قوتــه القاســية الخادعــة ضدهــم. لقــد تنــازل 
هللا فكلمهــم بصوتــه، وكتــب بيــده تلــك الوصايــا الحيــة. وهــذه األقــوال المباركــة 
النابضــة بالحيــاة والتــي يشــع منهــا نــور الحــق ســلمت للنــاس كمرشــد ودليــل كامــل. 
ولكــون الشــيطان مســتعدا أبــدا أن يصــرف العقــول ويميــل العواطــف عــن مواعيــد 
هللا ومطاليبــه، لهــذا علينــا أن نبــذل كل الجهــد فــي تثبيــت هــذه األقــوال اإللهيــة 

المقدســة فــي عقولنــا وطبعهــا علــى قلوبنــا. 
وعلــى المعلميــن الدينييــن أن يبذلــوا جهــدا أعظــم فــي تعليــم الشــعب الحقائــق 
والــدروس التــي يســتقونها مــن تاريــخ الكتــاب، فضــا عــن إنــذارات الــرب ومطاليبــه. 
وينبغــي أن تقــدم هــذه فــي لغــة بســيطة تناســب فهــم األطفــال. كمــا أنــه مــن واجــب 

الخــدام واآلبــاء أن يهتمــوا بتعليــم الصغــار الحقائــق الكتابيــة.
إن اآلبــاء قــادرون ولذلــك عليهــم أن يشــّوقوا األطفــال لمعرفــة التعاليــم الــواردة 
فــي الكتــاب المقــدس. ولكــن إذا كانــوا يريــدون حقــا أن يشــّوقوا أبناءهــم وبناتهــم 
لمعرفــة مــا جــاء فــي كتــاب هللا فينبغــي أن يكونــوا هــم أنفســهم محبيــن للكتــاب 
وشــاعرين بلــذة قراءتــه. عليهــم أن يكونــوا ُملِّميــن بتعاليمــه، وكمــا أمــر هللا إســرائيل 
عليهــم هــم أيضــا أن يتكلمــوا بهــا » ِحيــَن تَْجلُِســوَن ِفــي بُيُوتُِكــْم، َوِحيــَن تَْمُشــوَن ِفــي 
الطَِّريــِق، َوِحيــَن تََناُمــوَن، َوِحيــَن تَُقوُمــوَن « )تثنيــة 11: 19(. فالذيــن يرغبــون فــي أن 
يحــب أولدهــم هللا ويوقـّـروه عليهــم أن يحدثوهــم عــن صاحــه وجالــه وقدرتــه كمــا 

هــو معلــن فــي الكتــاب وفــي أعمــال الخلــق. 
أن  للنــاس. وعلينــا  مــن هللا  الكتــاب هــي رســالة  فــي  آيــة  كل إصحــاح وكل 
نربــط كلمتــه كعامــة علــى أيدينــا وكعصائــب بيــن عيوننــا. ولــو درس شــعب هللا 
كلمتــه وأطاعوهــا لهدتهــم اآلن كمــا قــد هــدى بنــي إســرائيل عمــود الســحاب نهــاراً 

وعمــود النــار ليــاً.
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47
التحالف مع 
الجبعونيين

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 9، 10(.

عــاد اإلســرائيليون مــن شــكيم إلــى محلتهــم فــي الجلجــال، وبعــد قليــل أتاهــم 
وفــد مــن أنــاس غربــاء، قــد رغبــوا فــي أن يعقــد معهــم بنــو إســرائيل معاهــدة. ثــم 
أبــان لهــم أولئــك الســفراء أنهــم قــد جــاءوا مــن بــاد بعيــدة، وقــد بــدا مظهرهــم كدليــل 
علــى صــدق كامهــم، فكانــت ثيابهــم رثــة وباليــة، ونعالهــم قديمــة ومرقعــة، وخبزهــم 
يابــس ومتعفــن، وزقــاق الخمــر التــي بأيديهــم مشــققة ومربوطــة كمــا لــو كانــوا قــد 

أصلحوهــا بعجلــة فــي أثنــاء ســفرهم.
فلســطين،  حــدود  عبــر  جــدا  بعيــدة  بــاد  فــي  الســاكنين  إن مواطنيهــم  قالــوا 
حســب ادعائهم، ســمعوا عن العجائب التي أجراها الرب مع شــعبه، فأرســلوهم 
لكــي يعقــدوا معاهــدة مــع إســرائيل، وكان العبرانيــون قــد نهــوا نهيــا صريحــا عــن 
عقــول  الشــكوك  فســاورت  الوثنييــن،  كنعــان  ســكان  مــع  عهــد  أي  فــي  الدخــول 
ـَك َســاكٌِن ِفــي  قــواد إســرائيل فــي صــدق كام أولئــك الغربــاء. فقالــوا لهــم: » لََعلّـَ
)انظــر يشــوع 9، 10( ولمــا جابههــم  نَْحــُن «  َعِبيــُدَك  لِيَُشــوَع:  فََقالُــوا  َوَســِطي... 
ســمعه  علــى  أعــادوا  ِجئْتُــْم؟ «  أَيْــَن  َوِمــْن  أَنْتُــْم؟  » َمــْن  القائــل:  بســؤاله  يشــوع 
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ْدنَــاُه  حديثهــم األول، ولكــي يبرهنــوا علــى إخاصهــم قالــوا: » هــَذا ُخبْزُنَــا ُســْخًنا تَزَوَّ
ِمــْن بُيُوتَِنــا يـَـْوَم ُخُروِجَنــا لَِكــْي نَِســيَر إِلَيُْكــْم، َوَهــا ُهــَو اآلَن يَاِبــٌس قـَـْد َصــاَر فُتَاتـًـا. َوهــِذِه 
َقْت. َوهــِذِه ثِيَابَُنــا َونَِعالَُنــا قَــْد  زِقَــاُق الَْخْمــِر الَِّتــي َمألْنَاَهــا َجِديــَدًة، ُهــَوَذا قَــْد تََشــقَّ

ا «. بَلِيَــْت ِمــْن طُــوِل الطَِّريــِق ِجــدًّ
هــذه التمويهــات جــازت عليهــم ألن العبرانييــن » ِمــْن فَــِم الــرَّبِّ لَــْم يَْســأَلُوا. 
ُرَؤَســاُء  لَُهــْم  َوَحلَــَف  لْســِتْحيَائِِهْم،  َعْهــًدا  لَُهــْم  َوقَطَــَع  ُصلًْحــا  لَُهــْم  يَُشــوُع  فََعِمــَل 
انكشــفت  أيــام  بثاثــة  ذلــك  بعــد  ولكــن  المعاهــدة.  أبرمــت  الَْجَماَعــِة « وهكــذا 
لهــم الحقيقــة إذ » َســِمُعوا أَنَُّهــْم قَِريبُــوَن إِلَيِْهــْم َوأَنَُّهــْم َســاكُِنوَن ِفــي َوَســِطِهْم «. 
إن الجبعونييــن إذ عرفــوا اســتحالة مقاومتهــم للعبرانييــن لجــأوا إلــى هــذه الحيلــة 

إبقــاء علــى حياتهــم.
وقــد اشــتعل غضــب اإلســرائيليين حيــن علمــوا بتلــك الخدعــة التــي وقعــوا فيهــا، 
وزاد غضبهــم اشــتعال حيــن وصلــوا إلــى مــدن الجبعونييــن بعــد ثاثــة أيــام وإذا هــي 
ــَر كُلُّ الَْجَماَعــِة َعلَــى الرَُّؤَســاِء « ولكــن أولئــك  بالقــرب مــن أواســط البــاد، » فَتََذمَّ
الرؤســاء لــم يرضــوا أن ينقضــوا تلــك المعاهــدة وإن تكــن مبنيــة علــى الخــداع ألنهــم 
حلفــوا » لَُهــْم ِبالــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل « وبنــو إســرائيل لــم يقتلوهــم. كان الجبعونيــون 
قــد تعهــدوا بــأن ينبــذوا الوثنيــة ويعبــدوا الــرب، إذا فاإلبقــاء علــى حياتهــم لــم يكــن 
نقضــا ألمــر الــرب إلســرائيل بــأن يهلكــوا شــعوب كنعــان الوثنييــن. لهــذا فالعبرانيــون لــم 
يتعهــدوا بــأن يرتكبــوا خطيــة بذلــك الحلــف الــذي أقســموا بــه. ومــع أن الجبعونييــن قــد 
اســتطاعوا بخداعهــم أن يقنعــوا بنــي إســرائيل أن يحلفــوا لهــم باســم الــرب فهــو حلــف 
لــم يمكــن إغفالــه، ألن العهــد الــذي يأخــذه أي إنســان علــى نفســه — إذا كان ل يلزمــه 
بارتــكاب أي عمــل خاطــئ — فهــو ملتــزم بتقديســه. إن اعتبــار الربــح أو النتقــام أو 
المصلحة الشخصية ل يمكن أن يؤثر في حرمة القسم أو العهد بأي حال، » كَرَاَهُة 
؟ َوَمــْن يَُقــوُم  الــرَّبِّ َشــَفتَا كـَـِذٍب « )أمثــال 12: 22(. إن » َمــْن يَْصَعــُد إِلـَـى َجبَــِل الــرَّبِّ
ــُر « )مزمــور 24: 3؛ 15: 4(. ــَرِر َولَ يَُغيِّ ــُف لِلضَّ ِفــي َمْوِضــعِ قُْدِســِه « هــو مــن » يَْحلِ

لقــد أَبَقــى علــى حيــاة الجبعونييــن، ولكنهــم ألحقــوا بخدمــة الَمْقــِدس كعبيــد 
ُمْحتَِطِبــي  الْيَــْوِم  ذلِــَك  ِفــي  يَُشــوُع  الحقيــرة، » َوَجَعلَُهــْم  الخدمــات  بــكل  يقومــون 
َحطـَـٍب َوُمْســتَِقي َمــاٍء لِلَْجَماَعــِة َولَِمْذبـَـِح الــرَّبِّ «، فبــكل شــكر قبلــوا هــذه الشــروط 
فقالــوا  شــروط،  بأيــة  الحيــاة  يشــتروا  أن  ســرهم  وقــد  خطأهــم،  يعرفــون  كانــوا  إذ 
ليشــوع: » َواآلَن فَُهــَوَذا نَْحــُن ِبيَــِدَك، فَافَْعــْل ِبَنــا َمــا ُهــَو َصالـِـٌح َوَحــقٌّ ِفــي َعيَْنيْــَك أَْن 

تَْعَمــَل «. ولمــدة قــرون طويلــة لزم أبناؤهــم خدمــة مســكن الــرب.
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كان اإلقليــم الــذي يســكنه الجبعونيــون يتكــون مــن أربــع مــدن، حيــث لــم يملــك 
عليهم ملك بل كان يحكم عليهم شيوخ أو أعيان. وكانت جبعون أعظم تلك المدن 
» َمِديَنــٌة َعِظيَمــٌة كَإِْحــَدى الُْمــُدِن الَْملَِكيَّــِة... وَكُلُّ رَِجالَِهــا َجبَاِبــرٌَة «، ومــن البراهيــن 
المدهشــة علــى الرعــب الــذي أوقعــه اإلســرائيليون علــى ســكان كنعــان كــون شــعب 

مدينــة عظيمــة كتلــك المدينــة يلجــأون إلــى تلــك الحيلــة المذلــة لتحفــظ حياتهــم.
لــو أن الجبعونييــن تصرفــوا باألمانــة والصــدق مــع إســرائيل لنالــوا حظــا  ولكــن 
أفضــل مــن هــذا، ففــي حيــن أن خضوعهــم للــرب أبقــى علــى حياتهــم فــإن خداعهــم 
لــم يجلــب عليهــم ســوى العــار والعبوديــة. لقــد دبــر هللا أن كل مــن ينبــذون الوثنيــة 
ويتحــدون مــع إســرائيل يقاســمونهم بــركات العهــد، وكان الجبعونيــون مــن ضمــن 
ــائِِر ِفــي َوَســِطِهْم «. وبقليــل  الذيــن ينطبــق عليهــم الشــرط القائــل: » الَْغِريــِب السَّ
مــن الســتثناءات كان ألمثــال هــؤلء النــاس أن يتمتعــوا بمثــل مــا يتمتــع بــه إســرائيل 

مــن إنعامــات وامتيــازات. ولقــد أمــر الــرب قائــا: 
يَُكــوُن  ِمْنُكــْم  تَظْلُِمــوُه. كَالَْوطَِنــيِّ  فَــاَ  أَرِْضُكــْم  ِفــي  َغِريــٌب  ِعْنــَدَك  نَــزََل  » َوإَِذا 
لَُكــُم الَْغِريــُب النَّــازُِل ِعْنَدكُــْم، َوتُِحبُّــُه كََنْفِســَك « )لوييــن 19: 33، 34(. أمــا عــن 
الفصــح وتقديــم الذبائــح فقــد أمــر الــرب قائــا: » أَيَّتَُهــا الَْجَماَعــُة، لَُكــْم َولِلَْغِريــِب 
النَّــازِِل ِعْنَدكـُـْم فَِريَضــٌة َواِحــَدٌة َدْهِريَّــٌة ِفــي أَْجيَالُِكــْم. َمثَلُُكــْم يَُكــوُن َمثـَـَل الَْغِريــِب أََمــاَم 

الــرَّبِّ « )عــدد 15: 15(.
هــذا هــو المقــام الــذي علــى أساســه كان يمكــن أن يُقبــل الجبعونيــون لــول أنهــم 
لجــأوا إلــى الخــداع. إنــه لــم يكــن إذلل طفيفــا لمواطنــي تلــك المدينــة التــي تعتبــر 
حطــب  محتطبــي  يكونــوا  أن  َجبَاِبــرٌَة «،  رَِجالَِهــا  » وَكُلُّ  الَْملَِكيَّــِة «  » الُْمــُدِن  مــن 
ومســتقي مــاء مــدى أجيالهــم. ولكــن ألنهــم لبســوا لبــاس الفقــر بقصــد الخــداع فقــد 
ثبــت عليهــم ذلــك كشــعار للعبوديــة الدائمــة. وهكــذا ففــي أجيالهــم كلهــا شــهدت 

حالــة العبوديــة الذليلــة التــي حكــم بهــا عليهــم علــى كراهــة هللا للكــذب.
ورعبــا،  فزعــا  كنعــان  ملــوك  قلــوب  لإلســرائيليين  جبعــون  مــأل خضــوع  وقــد 
فاتخــذوا الخطــوات الازمــة حــال لانتقــام ممــن عقــدوا صلحــا مــع الغــزاة، فتحالــف 
خمســة مــن ملــوك الكنعانييــن تحــت قيــادة أدونــى صــادق ملــك أورشــليم ضــد 
جبعــون. كانــت تحركاتهــم ســريعة، ولذلــك لــم يكــن الجبعونيــون متأهبيــن للدفــاع 
عــن أنفســهم فبعثــوا برســالة إلــى يشــوع فــي الجلجــال يقولــون: » لَ تـُـْرِخ يََديـْـَك َعــْن 
ــا، ألَنَّــُه قَــِد اْجتََمــَع َعلَيَْنــا َجِميــُع ُملُــوِك  َعِبيــِدَك. اْصَعــْد إِلَيَْنــا َعاِجــاً َوَخلِّْصَنــا َوأَِعنَّ
يكــن محدقــا  لــم  الخطــر  إن   .)6 )يشــوع 10:  الَْجبَــِل «  ِفــي  ــاكِِنيَن  السَّ األَُموِريِّيــَن 
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بالجبعونييــن وحدهــم بــل بإســرائيل أيضــا، فلقــد كانــت هــذه المدينــة )جبعــون( 
وجنوبهــا،  فلســطين  أواســط  إلــى  المؤديــة  والمعابــر  الممــرات  كل  علــى  تشــرف 

فينبغــي الســتياء عليهــا إذا كان ل بــد مــن النتصــار علــى البــاد.
المدينــة  تلــك  ســكان  وكان  جبعــون،  لنجــدة  حــال  للذهــاب  يشــوع  فتأهــب 
لجــأوا  الــذي  خداعهــم  بســبب  توســاتهم  يشــوع  يرفــض  أن  يخشــون  المحاصــرة 
إليــه، ولكــن حيــث أنهــم قــد خضعــوا لحكــم إســرائيل وقبلــوا عبــادة هللا فقــد وجــد 
يشــوع نفســه ملتزمــا بــأن يدافــع عنهــم ويحميهــم. وفــي هــذه المــرة لــم يتحــرك بــدون 
استشــارة هللا، فشــجعه الــرب علــى القيــام بهــذا العمــل، إذ جاءتــه رســالة مــن هللا 
تقــول: » لَ تََخْفُهــْم، ألَنِـّـي ِبيَــِدَك قَــْد أَْســلَْمتُُهْم. لَ يَِقــُف رَُجــٌل ِمْنُهــْم ِبَوْجِهــَك «، 
» فََصِعَد يَُشوُع ِمَن الِْجلَْجاِل ُهَو َوَجِميُع رَِجاِل الَْحرِْب َمَعُه وَكُلُّ َجبَاِبرَِة الْبَأِْس «.

وإذ ساروا طول الليل أتى يشوع بقواته أمام جبعون في الصباح. فما كاد أولئك 
الملــوك يحشــدون جيوشــهم حــول جبعــون حتــى باغتهــم يشــوع بالهجــوم. وقــد كان 
مــن نتائــج هجومــه الندحــار التــام للجيــوش المغيــرة. فهربــت تلــك الجيــوش العظيمــة 
أمــام يشــوع فــوق الجبــل فــي الطريــق المؤديــة إلــى بيــت حــورون. فلمــا وصلــوا إلــى قمة 
الجبــل اندفعــوا مــن الجانــب اآلخــر فــي طريــق شــديد النحــدار وهنــا نزلــت عليهم زخة 
ــَماِء إِلَــى َعِزيَقــَة فََماتـُـوا. َوالَِّذيــَن  بـَـرَْد شــديدة، » رََماُهــُم الــرَّبُّ ِبِحَجــارٍَة َعِظيَمــٍة ِمــَن السَّ

ــيِْف «. َماتـُـوا ِبِحَجــارَِة الْبَــرَِد ُهــْم أَكْثـَـُر ِمــَن الَِّذيــَن قَتَلَُهــْم بَُنــو إِْســرَائِيَل ِبالسَّ
بــه  يعتصمــون  ملجــأ  عــن  بحثــا  هروبهــم  فــي  مســرعين  األموريــون  كان  وإذ 
فــي معاقــل الجبــال، وإذ نظــر يشــوع مــن أعلــى الجبــل إلــى أســفل رأى أن النهــار 
يســتأصلوا  لــم  إن  األعــداء  أولئــك  ألن  عملــه،  فيــه  يتمــم  أن  مــن  أقصــر  ســيكون 
 ... ـَم يَُشــوُع الــرَّبَّ تمامــا فسيســتجمعون قواهــم ويســتأنفون القتــال » ِحيَنِئــٍذ كَلّـَ
ــوِن إِْســرَائِيَل: »يَــا َشــْمُس ُدوِمــي َعلَــى ِجبُْعــوَن، َويَــا قََمــُر َعلَــى َواِدي  َوقَــاَل أََمــاَم ُعيُ
أَْعَدائِــِه...  ِمــْن  ــْعُب  الشَّ انْتََقــَم  ـى  َحتّـَ الَْقَمــُر  َوَوقَــَف  ــْمُس  الشَّ فََداَمــِت  أَيَّلُــوَن«. 

كَاِمــل «. يَــْوٍم  نَْحــَو  لِلُْغــُروِب  تَْعَجــْل  َولَــْم  ــَماِء  السَّ كَِبــِد  ِفــي  ــْمُس  الشَّ فََوقََفــِت 
وقبــل إقبــال المســاء كان هللا قــد تمــم وعــده ليشــوع إذ قــد أســلم بيــن يديــه 
كل جيــوش العــدو. وظلــت حــوادث ذلــك اليــوم عالقــة بأذهــان شــعب إســرائيل 
أمــدا طويــا » َولَــْم يَُكــْن ِمثْــُل ذلِــَك الْيَــْوِم قَبْلَــُه َولَ بَْعــَدُه َســِمَع ِفيــِه الــرَّبُّ َصــْوَت 
ــْمُس َوالَْقَمــُر َوقََفــا ِفــي بُُروِجِهَمــا  إِنَْســاٍن، ألَنَّ الــرَّبَّ َحــارََب َعــْن إِْســرَائِيَل « » اَلشَّ
لُِنــوِر ِســَهاِمَك الطَّائـِـرَِة، لِلََمَعــاِن بـَـرِْق َمْجــِدَك. ِبَغَضــٍب َخطـَـرَْت ِفــي األَرِْض، ِبَســَخٍط 

ُدْســَت األَُمــَم. َخرَْجــَت لَِخــاَِص َشــْعِبَك « )حبقــوق 3: 13-11(.
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إن روح هللا هــو الــذي ألهــم يشــوع لينطــق بهــذه الصــاة حتــى يُْعطَــي برهانــاً 
جديــداً علــى قــوة إلــه إســرائيل. ولهــذا فــإن ذلــك الطلــب لــم يكــن يــدل علــى تصلــف 
فــي نفــس ذلــك القائــد العظيــم. لقــد أعطــى هللا ليشــوع وعــدا بأنــه ل بــد مــن أن 
يقهــر أعــداء إســرائيل هــؤلء، ومــع ذلــك فقــد بــذل جهــدا جبــارا كأن النجــاح متوقــف 
علــى جيــوش إســرائيل وحدهــا. لقــد بــذل مــن الجهــد أقصــى مــا يمكــن أن يبــذل مــن 
الطاقــة البشــرية، وبعــد ذلــك صــرخ بإيمــان فــي طلــب معونــة هللا. إن ســر النجــاح 
هــو فــي اتحــاد قــوة هللا بالمجهــود البشــري. إن مــن يحصلــون علــى أعظــم النتائــج 
هــم أولئــك الذيــن يتكلــون علــى ذراع الــرب القديــر اتــكال راســخا كل الرســوخ. إن 
ذلــك الرجــل الــذي أمــر قائــا: » يَــا َشــْمُس ُدوِمــي َعلَــى ِجبُْعــوَن، َويَــا قََمــُر َعلَــى 
َواِدي أَيَّلُــوَن « هــو نفــس الرجــل الــذي ظــل ســاعات طويلــة منطرحــا علــى األرض 

يصلــي فــي المحلــة فــي الجلجــال. فرجــال الصــاة هــم الرجــال المقتــدرون حقــا.
إن هــذه العجيبــة العظيمــة تشــهد بــأن الخليقــة هــي تحــت ســلطان خالقهــا، 
بينمــا الشــيطان يحــاول أن يخفــي عــن النــاس عمــل هللا وقدرتــه فــي العالــم الطبيعــي 
— ليبعــد عــن األنظــار العمــل الــذي ل يــكل الــذي يقــوم بــه ذاك الــذي هــو المســبب 
إلــه  نــرى أن كل مــن يمجــدون الطبيعــة فــوق  األول العظيــم. وفــي هــذه العجيبــة 

الطبيعــة يســتحقون التوبيــخ والنتهــار.
إن هللا بإرادتــه يدعــو قــوات الطبيعــة لتهلــك قــوة أعدائــه. » النَّــاُر َوالْبَــرَُد، الثَّلـْـُج 
انَِعــُة كَلَِمتَــُه « )مزمــور 148: 8(. فحيــن تصــدى  الَْعاِصَفــُة الصَّ يــُح  الرِّ بَــاُب،  َوالضَّ
ِمــَن  َعِظيَمــٍة  » ِحَجــارٍَة  وأمطــر  تدخــل  هللا  مقاصــد  لمقاومــة  الوثنيــون  األموريــون 
ــَماِء « علــى أعــداء إســرائيل. وقــد أخبرنــا عــن معركــة أعظــم ستنشــب فــي أواخــر  السَّ
َوأَْخــَرَج آلَِت رِْجــزِِه « )إرميــا 50: 25(.  الــرَّبُّ ِخزَانَتَــُه،  تاريــخ األرض حيــن » فَتَــَح 
وهــا هــو يســأل قائــا: » أََدَخلـْـَت إِلـَـى َخزَائـِـِن الثَّلـْـِج، أَْم أَبَْصــرَْت َمَخــاِزَن الْبَــرَِد، الَِّتــي 

، لِيَــْوِم الِْقتَــاِل َوالَْحــرِْب « )أيــوب 38: 22، 23(. ــرِّ أَبَْقيْتََهــا لَِوقْــِت الضَّ
إن الرائــي يصــف الخــراب والهــاك الــذي ســيحدث حيــن يعلــن » َصــْوٌت َعِظيــٌم 
ــرٌَد َعِظيــٌم، نَْحــُو  !‹ « ثــم يقــول: » َوبَ ــاً: ›قَــْد تَــمَّ ــَماِء ِمــَن الَْعــرِْش قَائِ ِمــْن َهيْــَكِل السَّ

ــَماِء َعلَــى النَّــاِس « )رؤيــا 16: 17، 21(. ثَِقــِل َوزْنـَـٍة، نـَـزََل ِمــَن السَّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 10: 40-43؛ 11؛ 14 إلى 22(.

الســريع  الغــزو  تاهــا  حــورون  بيــت  فــي  إســرائيل  أحرزهــا  التــي  النصــرة  إن 
ــْهِل... َوأََخــَذ  لجنوبــي كنعــان. » فََضــرََب يَُشــوُع كُلَّ أَرِْض الَْجبَــِل َوالَْجُنــوِب َوالسَّ
يَُشــوُع َجِميــَع أُولِئــَك الُْملـُـوِك َوأَرِْضِهــْم ُدفَْعــًة َواِحــَدًة، ألَنَّ الــرَّبَّ إِلــَه إِْســرَائِيَل َحــارََب 
ـِة إِلَــى الِْجلَْجــاِل «  َعــْن إِْســرَائِيَل. ثُــمَّ رََجــَع يَُشــوُع َوَجِميــُع إِْســرَائِيَل َمَعــُه إِلَــى الَْمَحلّـَ

)انظــر يشــوع 10: 4-43؛ وأصحــاح 11(.
الــذي لزم جيــوش  النجــاح  مــن  قبائــل شــمالي فلســطين مرتعبــة  كانــت  وإذ 
إســرائيل تحالفــت ضدهــم. وعلــى رأس ذلــك الحلــف كان يابيــن ملــك حاصــور، 
وهــو إقليــم يقــع غربــي بحيــرة ميــروم. » فََخرَُجــوا ُهــْم وَكُلُّ ُجيُوِشــِهْم َمَعُهــْم « كان 
هــذا الجيــش أكبــر بكثيــر مــن أي جيــش حــارب إســرائيل فــي كنعــان. » َشــْعبًا َغِفيــرًا 
ا. فَاْجتََمــَع  كَالرَّْمــِل الَّــِذي َعلـَـى َشــاِطِئ الْبَْحــِر ِفــي الَْكثـْـرَِة، ِبَخيْــل َوَمرْكَبَــاٍت كَِثيــرٍَة ِجــدًّ
َجِميــُع هــؤُلَِء الُْملُــوِك ِبِميَعــاٍد َوَجــاُءوا َونَزَلُــوا َمًعــا َعلَــى ِميَــاِه َميْــُروَم لَِكــْي يَُحاِربُــوا 
إِْســرَائِيَل « فقــدم الــرب ليشــوع رســالة تشــجيع أخــرى تقــول:» لَ تََخْفُهــْم، ألَنِّــي َغــًدا 

ِفــي ِمثْــِل هــَذا الَْوقْــِت أَْدفَُعُهــْم َجِميًعــا قَتْلَــى أََمــاَم إِْســرَائِيَل «.
وعنــد ميــاه ميــروم نــزل يشــوع علــى محلــة أولئــك الحلفــاء وأهلــك جيوشــهم 
ـى  َحتّـَ َوطَرَُدوُهــْم...  فََضَربُوُهــْم  إِْســرَائِيَل،  ِبيَــِد  الــرَّبُّ  » فََدفََعُهــُم  شــاما.  هــاكا 
بهــا  يعتــزون  الكنعانيــون  كان  التــي  والخيــل  المركبــات  أمــا  َشــارٌِد «  لَُهــْم  يَبْــَق  لَــْم 
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ويفتخــرون فلــم يأخذهــا بنــو إســرائيل ألنفســهم، فبأمــر مــن الــرب أحرقــت المركبــات 
وعرقبــت الخيــل بحيــث لــم تعــد صالحــة لســتخدامها فــي الحــرب. إن اإلســرائيليين 
لــم يكونــوا ليضعــوا ثقتهــم فــي المركبــات أو الخيــل بــل » فــي اســم الــرب إلههــم «.

وقــد أُخــذت المــدن الواحــدة إثــر األخــرى. أمــا حاصــور التــي كانــت معقــل ذلــك 
الحلــف فقــد أُحرقــت بالنــار، ثــم ظلــت الحــرب ناشــبة لعــدة ســنوات. ولكــن فــي 

نهايتهــا كان يشــوع ســيد كنعــان » َواْســتَرَاَحِت األَرُْض ِمــَن الَْحــرِْب «.
ومــع أن قــوة الكنعانييــن كانــت قــد تحطمــت إل أنهــم لــم يجــردوا مــن أماكهــم 
تمامــا. ففــي الغــرب كان الفلســطينيون يملكــون ســها خصيبــا بقــرب شــاطئ البحــر، 
كمــا أن فــي شــمالهم كانــت بــاد الصيدونييــن الذيــن كانــوا يســيطرون علــى لبنــان 
أيضــا، وفــي الجنــوب بالقــرب مــن مصــر كان أعــداء إســرائيل يحتلــون تلــك البــاد. 

ومــع ذلــك فــإن يشــوع لــم يكــن ليواصــل الحــرب فقــد بقــي لذلــك القائــد العظيــم 
عمل آخر يعمله قبل اعتزال عمله كقائد إلسرائيل. فكل األرض سواء منها ما أخضع 
ومــا لــم يخضــع بعــد، كان ينبغــي تقســيمها بيــن األســباط. وكان ينبغــي لــكل ســبط أن 
يُخضــع ميراثــه ويُســيطر عليــه ســيطرة كاملــة. فــإذا برهــن الشــعب علــى أمانتهــم هلل 
فسيطرد أعداءهم من أمامهم، كما أنه وعد بأن يعطيهم أماكا إذا ظلوا أمناء لعهده.

وقد وكل أمر توزيع األرض إلى يشوع وألعازار رئيس الكهنة ورؤساء األسباط. 
أمــا تحديــد مــكان كل ســبط فــكان يحكــم فيــه بموجــب القرعــة. إن موســى كان قــد 
عيــن حــدود البــاد كمــا كانــت ستقســم بيــن األســباط حيــن يمتلكــون كنعــان. وكان 
قــد عيــن رئيســاً مــن كل ســبط ليكــون حاضــرا فــي وقــت التوزيــع. وحيــث أن ســبط 
لوي كان مكرســا لخدمــة المقــدس فلــم يكــن لهــم نصيــب فــي هــذا التقســيم، إنمــا 

خصصــت لهــم ثمــان وأربعــون مدينــة فــي كافــة أنحــاء البــاد ميراثــا لهــم.
ولكــن قبــل البــدء فــي توزيــع األرض التــي دخلوهــا جــاء كالــب يصحبــه رؤســاء 
ســبطه وقدمــوا مطلبــا خاصــا. كان كالــب، مــا عــدا يشــوع، أكبــر رجــل فــي إســرائيل 
ســنا. إن كالــب ويشــوع همــا وحدهمــا، دون جميــع الجواســيس، اللــذان قدمــا 
تقريــرا حســنا عــن أرض الموعــد، وشــجعا الشــعب علــى أن يصمــدوا ويمتلكوهــا 
باســم الــرب. واآلن فهــا كالــب يذكّــر يشــوع بوعــد الــرب الــذي قدمــه لــه جــزاء أمانتــه، 
ـَك  ألَنّـَ األَبَــِد،  إِلَــى  َوألَْولَِدَك  نَِصيبًــا  تَُكــوُن  لَــَك  رِْجلُــَك  َوِطئَتَْهــا  الَِّتــي  األَرَْض  » إِنَّ 
لــه  تعطــى  أن  طلــب  ولذلــك   .)15-6  :14 )يشــوع  تََماًمــا «  إِلِهــي  الــرَّبَّ  اتَّبَْعــَت 
حبــرون ملــكا، وفــي هــذه المدينــة عــاش إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب ســنين طويلــة، 
ولمــا ماتــوا دفنــوا جميعــا فــي مغــارة المكفيلــة. لقــد كانــت حبــرون موطــن بنــي عنــاق 

510, 511, 512



تقسيم كنعان  |  461

الذيــن كان يخشــى بأســهم والذيــن كان منظرهــم مرعبــا ومخيفــا جــدا حتــى لقــد 
ارتعــب منهــم الجواســيس اآلخــرون أشــد الرعــب. وكان ذلــك الرعــب كافيــا ألن 
ياشــي مــن قلــوب كل إســرائيل الشــجاعة. فهــذا المــكان دون باقــي األماكــن هــو 

الــذي اختــاره كالــب ميراثــا لــه إذ اتــكل علــى قــدرة هللا.
الَْخْمــَس  هــِذِه  ـَم  تََكلّـَ كََمــا  الــرَّبُّ  اْســتَْحيَانَِي  قَــِد  فََهــا  » َواآلَن  كالــب:  قــال 
َواألَْربَِعيــَن َســَنًة، ِمــْن ِحيــَن كَلَّــَم الــرَّبُّ ُموَســى ِبهــَذا الـْـَكاَِم... َواآلَن فََهــا أَنـَـا الْيَــْوَم ابـْـُن 
ًدا كََمــا ِفــي يَــْوَم أَرَْســلَِني ُموَســى. كََمــا  ــْوَم ُمتََشــدِّ َخْمــٍس َوثََمانِيــَن َســَنًة. فَلَــْم أَزَِل الْيَ
ُخــوِل. فَــاآلَن أَْعِطِنــي  تِــي اآلَن لِلَْحــرِْب َولِلُْخــُروِج َولِلدُّ تِــي ِحيَنِئــٍذ، هَكــَذا قُوَّ كَانَــْت قُوَّ
هــَذا الَْجبَــَل الَّــِذي تََكلَّــَم َعْنــُه الــرَّبُّ ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم. ألَنَّــَك أَنـْـَت َســِمْعَت ِفــي ذلـِـَك 
َنــٌة. لََعــلَّ الــرَّبَّ َمِعــي فَأَطْرَُدُهــْم  ــْوِم أَنَّ الَْعَناِقيِّيــَن ُهَنــاَك، َوالُْمــُدُن َعِظيَمــٌة ُمَحصَّ الْيَ
ــَم الــرَّبُّ «. وقــد وقــف إلــى جانــب كالــب فــي هــذا الطلــب رؤســاء ســبط  كََمــا تََكلَّ
يهــوذا. فــإذ كان كالــب هــو نفســه الشــخص المعيــن مــن هــذا الســبط لتوزيــع األرض 
فقــد اختــار أن يشــرك هــؤلء الرجــال معــه فــي تقديــم هــذا الطلــب حتــى ل يبــدو 

وأنــه قــد اســتخدم ســلطته ليحصــل علــى امتيــاز أنانــي.
فأجيــب إلــى طلبــه فــي الحــال، ألنــه لــم يكــن هنالــك شــخص آخــر يمكــن أن يركــن 
إليــه فــي غــزو معقــل الجبابــرة هــذا غيــر كالــب، » فَبَاَركَــُه يَُشــوُع، َوأَْعطَــى َحبْــُروَن 
لَِكالـَـَب بـْـِن يَُفنَّــَة ُملـْـًكا... ألَنَّــُه اتَّبَــَع تََماًمــا الــرَّبَّ إِلــَه إِْســرَائِيَل « لقــد كان إيمــان كالــب 
اآلن كما كان حين قدم لموســى تقريرا يناقض ذلك التقرير المشــؤوم الذي قدمه 
الجواســيس اآلخــرون. لقــد آمــن بوعــد هللا فــي أنــه ســيورث شــعبه أرض كنعــان. 
وفــي هــذا اتبــع الــرب تمامــا. لقــد احتمــل مــع باقــي الشــعب متاعــب الغتــراب 
الطويــل فــي البريــة، كمــا أنــه شــاطر المذنبيــن فــي حمــل أثقالهــم وخيبــة آمالهــم، 
ــَد رحمــة الــرب التــي حفظتــه فــي البريــة  ومــع ذلــك فهــو لــم يشــُك مــن هــذا بــل َمجَّ
فــي حيــن ســقطت جثــث إخوتــه وقطعــوا مــن أرض األحيــاء. ففــي وســط المشــقات 
والمخاطــر والضربــات والكــوارث التــي حلــت بالشــعب وهــم هائمــون فــي البريــة، 
وفــي أثنــاء ســني الحــرب منــذ دخولهــم كنعــان حفظــه الــرب واســتحياه. واآلن بعدمــا 
جــاوز الثمانيــن مــن العمــر لــم تفتــر همتــه ول وهــن عزمــه. إنــه لــم يطلــب لنفســه 
بــادا مفتتحــة مغلوبــة علــى أمرهــا، بــل طلــب المــكان الــذي ظــن الجواســيس أنــه 
مــن المســتحيل إخضاعــه دون باقــي األماكــن أجمــع. ولكنــه بمعونــة هللا ســيغتصب 
إن  إســرائيل.  إيمــان  قوتهــم  صعقــت  الذيــن  الجبابــرة  أيــدي  مــن  الحصــن  هــذا 
الدافــع الــذي حــدا كالــب علــى أن يتقــدم بهــذا الطلــب لــم يكــن رغبتــه فــي الكرامــة 
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الشــخصية أو تعظيــم الــذات، ولكــن ذلــك المحــارب الشــيخ الباســل كان يتــوق إلــى 
أن يعطــي للشــعب مثــال بــه يكــرم هللا ويشــجع باقــي األســباط علــى أن يُخضعــوا 

إخضاعــا كامــا تلــك األرض التــي ظــن آباؤهــم أنــه يســتحيل التغلــب عليهــا.
الــذي قــد وضــع عليــه قلبــه مــدة أربعيــن  لقــد حصــل كالــب علــى الميــراث 
ســنة. وإذ وثــق بــأن هللا ســيكون معــه » طَــرََد... ِمــْن ُهَنــاَك بَِنــي َعَنــاَق الثَّاَثَــَة « 
)يشــوع 15: 14(. وبعدمــا حصــل علــى ميــراث لنفســه ولبيتــه لــم تضعــف غيرتــه 
بغــزوات  وقــام  الحــرب  يواصــل  ظــل  بــل  بميراثــه  ليتمتــع  مكانــه  فــي  يســتقر  ولــم 

جديــدة ألجــل خيــر األمــة ومجــد هللا.
لقــد هلــك الجبنــاء والعصــاة فــي البريــة أمــا الجاسوســان البــاران فقــد أكا مــن 
عنــب أشــكول، فلقــد أعطــي لــكل واحــٍد حســب إيمانــه. إن غيــر المؤمنيــن رأوا أن 
مخاوفهــم قــد تحققــت فبالرغــم مــن وعــد الــرب أعلنــوا أنــه يســتحيل عليهــم أن يرثــوا 
كنعــان فلــم يرثوهــا. أمــا أولئــك الذيــن وثقــوا بــاهلل غيــر ناظريــن إلــى الصعوبــات التــي 
عليهــم أن يواجهوهــا بــل إلــى قــدرة ُمعينهــم القديــر فقــد دخلــوا األرض الشــهية. إن 
ْوا ِمــْن  ــيِْف، تََقــوَّ العظمــاء قديمــا » ِباإِليَمــاِن: قََهــُروا َمَمالِــَك... نََجــْوا ِمــْن َحــدِّ السَّ
اَء ِفــي الَْحــرِْب، َهزَُمــوا ُجيُــوَش ُغَربَــاَء « )عبرانييــن 11: 33،  ُضْعــٍف، َصــاُروا أَِشــدَّ

ــُة الَِّتــي تَْغلِــُب الَْعالَــَم: إِيَمانَُنــا « )1 يوحنــا 5: 4(. 34(، » هــِذِه ِهــَي الَْغلَبَ
وهنالــك طلــب آخــر يختــص بتقســيم األرض، وقــد كشــف عــن روح تختلــف 
اختافــا بينــا عــن روح كالــب. هــذا الطلــب تقــدم بــه بنــو يوســف أي ســبط أفرايــم 
مــع نصــف ســبط منســى. إن هذيــن الســبطين نظــراً لكثــرة عــدد أفرادهمــا طلبــا نصيبــا 
مضاعفــا مــن األرض. إن النصيــب المعيــن لهمــا كان أغنــى األرض بمــا فــي ذلــك 
ســهل شــارون الخصيــب، إل أن معظــم المــدن الرئيســية فــي ذلــك الــوادي كانــت ل 
تــزال فــي أيــدي الكنعانيبــن. ولذلــك انكمــش رجــال ذينــك الســبطين وتراجعــا أمــام 
عنــاء وخطــر إخضــاع تلــك األمــاك فرغبــوا فــي أن يضــاف إلــى أماكهــم قســم آخــر 
مما ســبق للجيوش إخضاعه. لقد كان ســبط أفرايم من أكبر أســباط إســرائيل وكان 
يشــوع ينتمــي إلــى ذلــك الســبط، ولذلــك اعتبــر رجــال ذلــك الســبط أنهــم يســتحقون 
أن يعاملــوا معاملــة خاصــة. وكلــم بنــو يوســف يشــوع قائليــن: » لَِمــاذَا أَْعطَيْتَِنــي قُرَْعــًة 
ًة َواِحَدًة نَِصيبًا َوأَنَا َشــْعٌب َعِظيٌم؟ « )يشــوع 17: 14-18( ولكنهم لم  َواِحَدًة َوِحصَّ

يســتطيعوا زحزحــة ذلــك القائــد الــذي ل يليــن عــن مبــدأ العدالــة المشــدد.
أجابهــم يشــوع قائــا: » إِْن كُْنــَت َشــْعبًا َعِظيًمــا، فَاْصَعــْد إِلَــى الَْوْعــِر َواقْطَــْع 
يِّيــَن َوالرَّفَائِيِّيــَن، إَِذا َضــاَق َعلَيْــَك َجبَــُل أَفْرَاِيــَم «. لَِنْفِســَك ُهَنــاَك ِفــي أَرِْض الِْفِرزِّ
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يعوزهــم  كان  فلقــد  للشــكوى،  الحقيقــي  الســبب  عــن  جوابهــم  كشــف  لقــد 
َولَِجِميــعِ  الَْجبَــُل.  يَْكِفيَنــا  » لَ  قالــوا:  فلقــد  الكنعانييــن  لطــرد  والشــجاعة  اإليمــان 

َحِديــٍد «. َمرْكَبَــاُت  الْــَواِدي  أَرِْض  ِفــي  ــاكِِنيَن  السَّ الَْكْنَعانِيِّيــَن 
كانــت قــوة إلــه إســرائيل كفيلــة لشــعبه، فلــو كان فــي قلــوب بنــي ســبط أفرايــم 
إيمــان كالــب وشــجاعته لمــا وقــف أمامهــم أي عــدو. وبــكل شــجاعة وثبــات واجــه 
يشــوع محاولتهــم فــي الهــروب مــن المشــقات والمخاطــر حيــن قــال لهــم: » أَنْــَت 
َمرْكَبَــاِت َحِديــٍد  لَُهــْم  الَْكْنَعانِيِّيــَن ألَنَّ  ٌة َعِظيَمــٌة... فَتَطْــرُُد  َولَــَك قُــوَّ َشــْعٌب َعِظيــٌم 
أنهــم  فحيــث  عليهــم  انقلبــت  نفــس حججهــم  أن  نجــد  وهكــذا  اُء «،  أَِشــدَّ ألَنَُّهــْم 
شــعب عظيــم كمــا قالــوا فإنهــم قــادرون علــى أن يشــقوا ألنفســهم الطريــق كمــا فعــل 

إخوتهــم. فبمعونــة هللا ل حاجــة إلــى أن يخافــوا مــن مركبــات الحديــد.
لقــد كان مركــز قيــادة الجيــش فيمــا مضــى فــي الجلجــال، كمــا كان مركــز خيمــة 
الجتمــاع هنــاك. أمــا اآلن فســتنقل الخيمــة إلــى المــكان الــذي ســتظل فيــه دائمــا. 
هــذا المــكان هــو شــيلوه، وهــي بلــدة صغيــرة فــي نصيــب أفرايــم فــي بقعــة تقــرب 
مــن وســط البــاد بحيــث يســهل وصــول كل األســباط إليهــا. وكان هــذا القســم مــن 
البــاد قــد أخضــع خضوعــا كامــا ولذلــك فلــن يجــرؤ أحــد علــى إزعــاج العابديــن، 
» َواْجتََمــَع كُلُّ َجَماَعــِة بَِنــي إِْســرَائِيَل ِفــي ِشــيلُوَه َونََصبُــوا ُهَنــاَك َخيَْمــَة الْجِتَمــاِع « 
خيمــة  انتقلــت  حيــن  معســكرين،  كانــوا  الذيــن  واألســباط   .)10-1  :18 )يشــوع 
الجتمــاع مــن الجلجــال، تبعوهــا ونصبــوا خيامهــم بالقــرب مــن شــيلوه. وقــد ظلــت 

تلــك األســباط هنــاك إلــى أن تفرقــوا لمتــاك األرض.
أيــدي  بيــن  وقــع  أن  إلــى  ســنة  مئــة  ثــاث  مــدة  شــيلوه  فــي  التابــوت  ظــل 
التابــوت  يعــد  ولــم  عالــي.  بيــت  خطايــا  بســبب  شــيلوه  ودمــرت  الفلســطينيين 
بــل نقلــت خدمــة المقــدس إلــى الهيــكل  إلــى خيمــة الجتمــاع فــي شــيلوه قــط، 
فــي أورشــليم، وعــادت شــيلوه مدينــة عديمــة األهميــة، وليــس هنــاك اآلن غيــر 
وبعــد  قبــا.  المدينــة  تلــك  فيــه  كانــت  الــذي  المــكان  إلــى  تشــير  التــي  األطــال 
فلقــد  وعبــرة ألورشــليم،  إنــذارا  المدينــة  تلــك  بســنين طويلــة صــار مصيــر  ذلــك 
ِفــي  ـِذي  الّـَ َمْوِضِعــي  إِلَــى  النبــي قائــا: » اْذَهبُــوا  الــرب علــى لســان إرميــا  أعلــن 
َشــرِّ  أَْجــِل  ِمــْن  ِبــِه  َصَنْعــُت  َمــا  َوانْظُــُروا  أَوَّلً،  اْســِمي  ِفيــِه  أَْســَكْنُت  ـِذي  الّـَ ِشــيلُوَه 
ــْم ُمتَِّكلُــوَن  ــِه الَّــِذي أَنْتُ ــِت الَّــِذي ُدِعــَي ِباْســِمي َعلَيْ َشــْعِبي إِْســرَائِيَل... أَْصَنــُع ِبالْبَيْ
ِبِشــيلُوَه « َصَنْعــُت  كََمــا  ـاُه،  يّـَ إِ َوآبَاءَكُــْم  أَْعطَيْتُُكــْم  ـِذي  الّـَ َوِبالَْمْوِضــعِ   َعلَيْــِه، 

 )إرميــا 7: 12، 14(.
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قــدم  ميراثهــم،  األســباط  علــى كل  األَرِْض « ووزع  ِقْســَمِة  ِمــْن  انْتََهــْوا  ــا  » َولَمَّ
خــاص  وعــد  لكالــب  أعطــي  قــد  كمــا  لــه  أعطــي  قــد  كان  حيــث  طلبــه،  يشــوع 
بالميــراث. إل أنــه لــم يطلــب إقليمــا متســعا بــل مدينــة واحــدة، » َحَســَب قـَـْوِل الــرَّبِّ 
أَْعطـَـْوُه الَْمِديَنــَة الَِّتــي طَلـَـَب... فَبََنــى الَْمِديَنــَة َوَســَكَن ِبَهــا « )يشــوع 19: 49، 50(. 
والســم الــذي أطلــق علــى المدينــة هــو تمنــة ســارح )ومعنــاه، النصيــب الباقــي(. 
بــه  الــذي امتــاز  الفاتــح وروح اإليثــار  نبــل أخــاق ذلــك  ثابتــة علــى  وهــذه شــهادة 
الــذي بــدل مــن أن يكــون هــو أول مــن يأخــذ لنفســه غنائــم المــدن التــي افتتحهــا، أخــر 

مطلبــه حتــى انتهــى أفقــر الفقــراء مــن أخــذ نصيبــه.
مــن جانبــي  منهــا علــى كل جانــب  ثــاث  مــدن لاوييــن،  أفــرزت ســت  وقــد 
األردن — أفــرزت هــذه المــدن لتكــون مــدن ملجــأ ليهــرب إليهــا القاتــل ليحتمــي فيها. 
إن موســى هــو الــذي كان قــد أمــر بتخصيــص تلــك المــدن لتلــك الغايــة » لِيَْهــرَُب 
ـِذي قَتَــَل نَْفًســا َســْهًوا. فَتَُكــوُن لَُكــُم الُْمــُدُن َملَْجــأً... لَِكيْــاَ يَُمــوَت  إِلَيَْهــا الَْقاتِــُل الّـَ
ـى يَِقــَف أََمــاَم الَْجَماَعــِة لِلَْقَضــاِء « )عــدد 35: 11، 12(. هــذا اإلجــراء  الَْقاتِــُل َحتّـَ
الرحيــم صــار لزمــا بســبب وجــود عــادة الثــأر الشــخصي القديمــة التــي بموجبهــا 
تــؤول معاقبــة القاتــل إلــى أقــرب األقربــاء أو الوريــث األقــرب إلــى القتيــل. أمــا فــي 
الحــالت التــي فيهــا تثبــت الجريمــة بجــاء فلــم يكــن هنــاك مــا يدعــو لانتظــار حتــى 
يجــري القضــاة المحاكمــة. فيمكــن لولــي الــدم أن يتعقــب المجــرم فــي أي مــكان 
ويقتلــه أينمــا يجــده. ولــم يــر الــرب مناســبة إبطــال تلــك العــادة فــي ذلــك الحيــن، إل 

أنــه أعــد العــدة ليكفــل ســامة مــن يقتلــون ســهوا بغيــر تعمــد.
نصــف  علــى مســافة ســفر  منهــا  تكــون كل  بحيــث  الملجــأ  مــدن  وزعــت  ثــم 
يــوم فــي أي قســم مــن أقســام البــاد. والطــرق المؤديــة إليهــا كان يجــب أن تظــل 
دائمــا ممهــدة وفــي حالــة جيــدة. وعلــى طــول الطريــق كانــت لوحــات لإلعــان أو 
لفتــات يكتــب عليهــا بخــط كبيــر واضــح كلمــة » ملجــأ « حتــى ل يتعطــل الهــارب 
لحظــة واحــدة. وكان يمكــن ألي عبرانــي أو نزيــل أو غريــب أن يســتفيد مــن هــذا 
التدبيــر. ولئــن كان محرمــا علــى أحــد أن يقتــل إنســانا بريئــا بتهــور وطيــش، فلــم 
التــي  هــي  الحاكمــة  الســلطات  كانــت  القصــاص.  مــن  ليفلتــوا  المجرمــون  يكــن 
تحكــم فــي قضيــة الاجــئ بمنتهــى العدالــة. فقــط حيــن كان يوجــد ســليم النيــة فــي 
تهمــة القتــل العمــد كان يســمح لــه بالحتمــاء فــي مدينــة الملجــأ. أمــا المجرمــون 
فكانــوا يســلمون إلــى أيــدي ولــي الــدم. وأمــا أولئــك الذيــن كان لهــم حــق الحتمــاء 
بمدينــة الملجــأ فقــد كانــوا يتمتعــون بذلــك المتيــاز علــى شــرط أن يبقــوا داخــل 
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الحــدود  خــارج  هنــاك  أو  هنــا  تجــول  أحدهــم  أن  فلــو  المدينــة.  تلــك  أســوار 
بتدبيــر  لاســتهانة  ثمنــا  حياتــه  يدفــع  أن  فابــد  الــدم  ولــي  ووجــده  المفروضــة 
 الــرب. وعنــد مــوت الكاهــن العظيــم كانــت تعطــى الحريــة ألولئــك الاجئيــن فــي

 العــودة إلــى بادهــم.
وعنــد النظــر فــي قضيــة قتــل مــا، لــم يكــن يحكــم علــى المتهــم بالمــوت بنــاء علــى 
شــهادة شــاهد واحــد، حتــى ولــو كان هنالــك برهــان عرضــي قــوي بإدانتــه. فلقــد 
َمــْن قَتَــَل نَْفًســا فََعلَــى فَــِم ُشــُهوٍد يُْقتَــُل الَْقاتِــُل. َوَشــاِهٌد  أمــر الــرب قائــا: » كُلُّ 
الــذي  هــو  المســيح  إن   .)30  :35 )عــدد  لِلَْمــْوِت «  نَْفــٍس  َعلَــى  يَْشــَهْد  لَ  َواِحــٌد 
أعطــى التعليمــات لموســى ألجــل إســرائيل. وحيــن كان هــو بنفســه مــع تاميــذه 
علــى األرض، عندمــا كان يعلمهــم عــن كيفيــة معاملــة المخطئيــن ردد ذلــك المعلــم 
العظيــم هــذا الــدرس علــى مســامعهم، وهــو أن شــهادة رجــل واحــد ل تبــرئ ول 
تديــن. إن أفــكار وآراء إنســان واحــد ل تقضــي فــي األمــور المختلــف عليهــا. وفــي 
كل هــذه المســائل ينبغــي أن تتفــق آراء رجليــن أو أكثــر حيــث يتحمــل جميعهــم 
المســؤولية، » لَِكــْي تَُقــوَم كُلُّ كَلَِمــٍة َعلـَـى فـَـِم َشــاِهَديِْن أَْو ثثَاَثـَـٍة « )متــى 18: 16(.

فــإذا تبرهــن أن المتهــم بالقتــل مذنــب فــا يمكــن أليــة كفــارة أو فديــة أن تنقــذه 
مــن المــوت. » َســاِفُك َدِم اإلِنَْســاِن ِباإلِنَْســاِن يُْســَفُك َدُمــُه « )تكويــن 9: 6( » َولَ 
تَأُْخــُذوا ِفْديـَـًة َعــْن نَْفــِس الَْقاتِــِل الُْمْذنِــِب لِلَْمــْوِت، بـَـْل إِنَّــُه يُْقتَــُل ( ( )عــدد 35: 31، 
33( » فَِمــْن ِعْنــِد َمْذبَِحــي تَأُْخــُذُه لِلَْمــْوِت « )خــروج 21: 14(. » َوَعــِن األَرِْض لَ 
ِم الَّــِذي ُســِفَك ِفيَهــا، إِلَّ ِبــَدِم َســاِفِكِه « )عــدد 35: 33( إن ســامة  ــُر ألَْجــِل الــدَّ يَُكفَّ
وطهــارة األمــة كانتــا تتطلبــان معاقبــة خطيــة القتــل بقســاوة إذ أن الحيــاة البشــرية 
التــي ل يمنحهــا غيــر هللا وحــده ينبغــي المحافظــة عليهــا وتقديســها بــكل حــرص.

إن مــدن الملجــأ التــي قــد عينهــا هللا لشــعبه قديمــا كانــت رمــزا إلــى الملجــأ 
الــذي قــد أعــد لنــا فــي المســيح. إن نفــس المخلــص الرحيــم الــذي عيــن مــدن الملجــأ 
الوقتيــة تلــك، أعــد، بســفك دمــه، مكانــا مأمونــا يهــرب إليــه مــن يتعــدون شــريعة 
هللا ليحتمــوا فيــه مــن المــوت الثانــي، ول يمكــن أليــة قــوة مهمــا عظمــت أن تختطــف 
مــن يــده تلــك النفــوس التــي تذهــب إليــه فــي طلــب الغفــران. » إًِذا لَ َشــْيَء ِمــَن 
يَِديــُن؟  ـِذي  الّـَ ُهــَو  » َمــْن  يَُســوَع «،  الَْمِســيِح  ِفــي  ُهــْم  الَِّذيــَن  َعلَــى  اآلَن  يُْنونَــِة  الدَّ
ـِذي ُهــَو أَيًْضــا َعــْن يَِميــِن هللِا،  ـِذي َمــاَت، بَــْل ِبالَْحــِريِّ قَــاَم أَيًْضــا، الّـَ اَلَْمِســيُح ُهــَو الّـَ
ـٌة، نَْحــُن الَِّذيــَن الْتََجأْنَــا  ـى... تَُكــوُن لََنــا تَْعِزيَــٌة قَِويّـَ ـِذي أَيًْضــا يَْشــَفُع ِفيَنــا «، » َحتّـَ الّـَ

لُِنْمِســَك ِبالرََّجــاِء الَْمْوُضــوِع أََماَمَنــا « )روميــة 8: 1، 34؛ عبرانييــن 6: 18(.
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إن مــن كان يهــرب إلــى مدينــة الملجــأ لــم يكــن ليتباطــأ، بــل كان يتــرك خلفــه 
معرضــة  كانــت  حياتــه  إن  أحبــاءه.  ليــودع  وقــت  لديــه  يكــن  ولــم  وعملــه.  عائلتــه 
للخطــر، وكان يجــب عليــه أن يضحــي بالمصالــح األخــرى فــي ســبيل هــذا الغــرض 
الواحــد — وهــو وصولــه إلــى موطــن األمــان. كان ينســى التعــب واإلعيــاء، ومــا كان 
يكتــرث للصعوبــات. ومــا كان الهــارب ليجــرؤ علــى التمهــل لحظــة واحــدة فــي ركضــه 

حتــى يجــد نفســه داخــل أســوار المدينــة.
إن الخاطــئ معــرض للمــوت األبــدي حتــى يجــد ملجــأ فــي المســيح. وكمــا أن 
التلكــؤ وعــدم المبــالة كان بإمكانهمــا أن يســلبا مــن الهــارب فرصتــه الوحيــدة للظفــر 
بالحيــاة فكذلــك اإلهمــال وعــدم الكتــراث يمكنهمــا أن يســوقا النفــس إلــى الهاك، 
فالشــيطان الــذي هــو الخصــم األعظــم، يِجــّد فــي أثــر كل مــن يتعــدون شــريعة هللا 
الملجــأ  فــي  ليحتمــي  غيــرة  بــكل  يســرع  ول  بخطــره  يحــس  ل  فالــذي  المقدســة. 

األبــدي، ل بــد أن يقــع فريســة بيــن يــدي الُمْهلِــك.
والاجئ الذي كان يخرج في أي وقت خارج مدينة الملجأ يصبح تحت رحمة 
ولــي الــدم. وهكــذا تعلــم الشــعب أن يتمســكوا بالوســائل التــي قــد عينتهــا حكمــة 
هللا غيــر المحــدودة لضمــان ســامتهم، كمــا أنــه يجــب أل يكتفــي الخاطــئ باإليمــان 
بالمســيح ألجــل الغفــران بــل عليــه باإليمــان والطاعــة أن يثبــت فيــه، » فَإِنَّــُه إِْن أَْخطَأْنـَـا 
، لَ تَبَْقــى بَْعــُد ذَِبيَحــٌة َعــِن الَْخطَايَــا، بَــْل قُبُــوُل  ِباْخِتيَارِنَــا بَْعَدَمــا أََخْذنَــا َمْعرِفَــَة الَْحــقِّ

َديُْنونَــٍة ُمِخيــٌف، َوَغيْــرَُة نَــاٍر َعِتيــَدٍة أَْن تَــأْكَُل الُْمَضادِّيــَن « )عبرانييــن 10: 26، 27(.
إن ســبطين مــن أســباط إســرائيل وهمــا رأوبيــن وجــاد ونصــف ســبط منســى 
الغنــم والمواشــي إذ رأوا  قــد أخــذوا ميراثهــم قبــل عبــور األردن. إن رعــاة  كانــوا 
وفــرت  التــي  الخصبــة  وباشــان  جلعــاد  وغابــات  الفســيحة  المرتفعــة  الســهول 
مراعــى واســعة لغنمهــم ومواشــيهم اجتذبتهــم تلــك األرض أكثــر ممــا اجتذبتهــم 
كنعــان نفســها. وإذ كان رجــال الســبطين ونصــف الســبط يرغبــون فــي الســتيطان 
الرجــال  مــن  نصيبهــم  يحشــدوا  أن  وهــو  بعهــد،  ارتبطــوا  فقــد  المــكان  هــذا  فــي 
كل  فــي  معهــم  ويشــتركوا  إخوتهــم  أمــام  متجهزيــن  األردن  ليعبــروا  المحاربيــن 
بــكل أمانــة.  المعــارك حتــى يمتلكــوا األرض. وقــد تممــوا مطاليــب ذلــك العهــد 
فــإذ دخــل األســباط العشــرة إلــى أرض كنعــان، عبــر أربعــون ألفــا مــن بنــي رأوبيــن 
ــُروا أََمــاَم الــرَّبِّ لِلَْحــرِْب  وبنــي جلعــاد ونصــف ســبط منســى » ُمتََجرِِّديــَن لِلُْجْنــِد َعبَ
إِلَــى َعَربَــاِت أَِريَحــا « )يشــوع 4: 12، 13(. وقــد ظلــوا ســنين كثيــرة يحاربــون بــكل 
شــجاعة إلــى جانــب إخوتهــم. واآلن حــان الوقــت الــذي فيــه يعــودون إلــى أرض 
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ملكهــم. وكمــا شــاركوا إخوتهــم فــي الحــرب، كذلــك أخــذوا نصيبهــم مــن الغنائــم. 
ــٍة َوَذَهــٍب َونَُحــاٍس َوَحِديــٍد  ا، ِبِفضَّ فرجعــوا، » ِبَمــال كَِثيــٍر... َوِبَمــَواٍش كَِثيــرٍَة ِجــدًّ
ا « )انظــر يشــوع 22(. فــكان عليهــم أن يقســموا هــذا كلــه مــع  َوَماَِبــَس كَِثيــرٍَة ِجــدًّ

أولئــك الذيــن بقــوا مــع عائاتهــم ومواشــيهم.
كان عليهم اآلن أن يســكنوا بعيدا عن َمْقِدس الرب، لذلك تطلع إليهم يشــوع 
بقلــق وهــم ينصرفــون ، إذ كان يعــرف عنــف التجــارب التــي ســيتعرضون لهــا فــي 
حياتهــم حيــاة العزلــة والتجــوال، حيــث كان يخشــى أن يشــاركوا القبائــل الوثنيــة 

الســاكنة علــى حدودهــم فــي عاداتهــم النجســة.
مخاوفهــم  أثقــال  تحــت  رازحــة  اآلخريــن  القــادة  وأفــكار  يشــوع  فكــر  كان  وإذ 
وصلتهــم أخبــار غريبــة. فإلــى جانــب األردن بقــرب المــكان الــذي عبــر فيــه الشــعب 
النهــر بطريقــة عجائبيــة أقــام رجــال الســبطين ونصــف الســبط مذبحــا عظيمــا شــبيها 
بمذبــح المحرقــة الــذي فــي شــيلوه. لقــد نهــت شــريعة هللا تحــت حكــم المــوت، عــن 
إقامــة عبــادة أخــرى غيــر تلــك التــي فــي المقــدس. فــإذا كان هــذا هــو الغــرض مــن 

إقامــة هــذا المذبــح وســمح ببقائــه فســيُبعد الشــعب عــن اإليمــان الحقيقــي.
فاجتمــع ممثلــو الشــعب فــي شــيلوه، وفــي شــدة اهتياجهــم وغضبهــم أرادوا 
المعتدليــن  بعــض  بفضــل مشــورة  ولكــن  المذنبيــن.  أولئــك  يثيــروا حربــا علــى  أن 
إلــى الســبطين ونصــف الســبط  بيــن الجماعــة تقــرر أن يرســلوا وفــدا  والمتعقليــن 
مستفســرين منهــم عــن علــة هــذا التصــرف. فاختــاروا عشــرة رؤســاء، واحــدا مــن كل 

ســبط، وعلــى رأســهم فينحــاس الــذي اشــتهر بغيرتــه للــرب فــي أمــر فغــور.
ومما ل ريب فيه أن رجال السبطين ونصف السبط كانوا مخطئين في كونهم 
شــرعوا فــي ذلــك العمــل المعــرض للشــك الخطيــر دون أن يقدمــوا تفســيرا لــه، كمــا 
أن الســفراء إذ كانوا يعتقدون أن إخوتهم مذنبون فقد وبخوهم توبيخا صارما، ثم 
اتهموهــم بالتمــرد علــى الــرب وذكروهــم بالويــات التــي حلــت علــى إســرائيل جــراء 
تعلقهــم ببعــل فغــور، فقــال فينحــاس لبنــي جــاد ورأوبيــن، نائبــا عــن إســرائيل، إنهــم 
إذا كانــوا ل يرغبــون فــي الســكنى فــي تلــك األرض بــدون مذبــح للمحرقــات فإنهــم 

يرحبــون بهــم ليقاســموهم ميراثهــم وامتيازاتهــم فــي عبــر األردن.
غيــر أن أولئــك المتهميــن أوضحــوا لهــم أنهــم لــم يقيمــوا ذلــك المذبــح ليقدمــوا 
الذبائــح، بــل ليكــون فقــط شــاهدا علــى أنهــم مــع كونهــم منفصليــن عــن إخوتهــم 
بالنهــر إل أنهــم يعتنقــون نفــس إيمــان إخوتهــم الســاكنين فــي كنعــان. وقالــوا إنهــم 
يخشــون أنــه فــي األيــام القادمــة ســيبعد أولدهــم عــن خيمــة الجتمــاع كأن ل نصيــب 
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فــي  الــرب  مذبــح  هيئــة  علــى  المبنــي  المذبــح  فهــذا  وحينئــذ  إســرائيل.  فــي  لهــم 
شــيلوه، ســيكون كأي شــاهد علــى أن مــن قــد بنــوه هــم أيضــا عبيــد هللا الحــي.

بــكل ســرور قبــل الســفراء هــذا التفســير، وبســرعة حملــوا تلــك األخبــار إلــى 
مــن قــد أرســلوهم. وهكــذا اســتبعدت فكــرة الحــرب واشــترك الشــعب فــي الفــرح 

وفــي تســبيح هللا.
وقــد نقــش بنــو رأوبيــن وجــاد كتابــة علــى هــذا المذبــح تشــير إلــى الغايــة مــن 
ـُه َشــاِهٌد بَيَْنَنــا أَنَّ الــرَّبَّ ُهــَو هللُا « وبذلــك حاولــوا تافــي أي  إقامتــه قائليــن: » أَنّـَ

خطــأ فــي المســتقبل وإزالــة كل مــا يمكــن أن يســبب التجربــة.
كــم مــن المــرات تنشــأ مشــاكل خطيــرة عــن ســوء فهــم بســيط، حتــى بيــن مــن هــم 
مدفوعــون بأنبــل البواعــث، فبــدون المجاملــة والحتمــال، مــا أخطــر، النتائــج التــي 
يمكــن أن تحــدث. إن رجــال األســباط العشــرة ذكــروا كيــف أن هللا قــد وبخهــم فــي 
أمــر عخــان علــى عــدم تيقظهــم لكتشــاف الخطايــا المتفشــية بينهــم. أمــا اآلن فقــد 
عزمــوا علــى أن يعملــوا عملهــم بــكل حــزم وغيــرة. ولكنهــم وهــم يحاولــون التخلــص مــن 
غلطتهــم األولــى تطرفــوا إلــى أقصــى حــد. فبــدل مــن أن يســألوا إخوتهــم برقــة ولطــف 
عــن حقيقــة المســألة واجهوهــم باللــوم واإلدانــة. ولــو أن بنــي رأوبيــن وجــاد جاوبوهــم 
بنفــس الــروح وبنفــس الحــدة لثــارت بينهــم الحــرب. فبينمــا نعلــم أنــه أمــر هــام جــدا من 
الناحية الواحدة أن ل نتساهل في معاملة الخطية، نرى من الناحية األخرى أنه أمر 

مســاو فــي األهميــة أن ل نديــن النــاس ونشــك فيهــم علــى غيــر أســاس.
إن كثيريــن مــن النــاس، بينمــا هــم شــديدو الحساســية حيــن يوجــه إليهــم أقــل لــوم 
بسبب سوء تصرفاتهم، فإنهم يتجاوزون الحد في قساوتهم في معاملة من يظنون 
أنهم مخطئون. لم يرجع إنسان قط عن خطئه باللوم والتعنيف بل كثيرون يبعدون 
بذلــك عــن طريــق الصــواب ويدفعــوا إلــى تقســية قلوبهــم ضــد كل توبيــخ. إن روح 

العطــف واإلشــفاق والرقــة يمكــن أن تخلــص المخطئيــن وتســتر كثــرة مــن الخطايــا.
إن الحكمــة التــي أظهرهــا بنــو رأوبيــن وشــركاؤهم تســتحق أن تكــون مثــال يحتــذى 
فقــد  الحقيقــي،  الديــن  يوطــدوا دعائــم  أن  يحاولــون  أمانــة  بــكل  كانــوا  بــه. وحيــث 
حوكمــوا محاكمــة خاطئــة ظالمــة ووجهــت إليهــم أقســى عبــارات اللــوم والتعنيــف 
ومــع ذلــك فلــم يغضبــوا أو يثــوروا. إنهــم بــكل لطــف ورقــة وصبــر أصغــوا إلى التهامات 
التــي وجههــا إليهــم إخوتهــم قبلمــا حاولــوا الدفــاع عــن أنفســهم. وبعــد ذلــك أوضحــوا 
لهم إيضاحا شــاما بواعثهم وبرهنوا على براءتهم. وهكذا حكم في تلك المشــكلة 

التــي كانــت تهــدد الشــعب بنتائــج خطيــرة، وُحلــت بطريقــة ســلمية.
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إلــى جانــب الصــواب، يمكنهــم أن يكونــوا هادئيــن وفــي غايــة  إن مــن يقفــون 
الرصانــة حتــى ولــو اتهمــوا ظلمــا وكذبــا، فــاهلل خبيــر وعليــم بــكل مــا يســيء النــاس 
فهمــه ويحرفــون معنــاه، ونحــن يمكننــا أن نضــع قضيتنــا بيــن يديــه بــا خــوف أو وجل. 
وهــو بــكل تأكيــد ســيزكي دعــوى كل مــن يتكلــون عليــه كمــا قــد اكتُشــف جريمــة 

عخــان. إن مــن يحركهــم روح المســيح يملكــون تلــك المحبــة التــي تتأنــي وترفــق.
يريــد هللا أن تملــك الوحــدة والمحبــة األخويــة بيــن شــعبه، فالصــاة التــي قدمهــا 
المســيح قبيــل صلبــه كانــت لكــي يكــون تاميــذه واحــدا كمــا أنــه هــو واآلب واحــد 
ليؤمــن العالــم أن هللا قــد أرســله. وهــذه الصــاة المؤثــرة جــدا والعجيبــة جــدا تصــل 
عبــر األجيــال إلــى أيامنــا هــذه، ألنــه صلــى قائــا: » َولَْســُت أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل هــؤُلَِء 
فََقــْط، بـَـْل أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــي ِبَكاَِمِهــْم « )يوحنــا 17: 20(.  فبينمــا ل 
نضحــي بمبــدأ واحــد مــن مبــادئ الحــق ينبغــي لنــا أن نســتهدف دائمــا الوصــول إلــى 
هــذه الوحــدة فهــذا هــو برهــان تلمذتنــا، كمــا قــال المســيح » ِبهــَذا يَْعــرُِف الَْجِميــُع 
أَنَُّكــْم تَاَِميــِذي: إِْن كَاَن لَُكــْم ُحــبٌّ بَْعًضــا لِبَْعــٍض « والرســول بطــرس يعــظ الكنيســة 
قائــا: » كُونـُـوا َجِميًعــا ُمتَِّحــِدي الــرَّأِْي ِبِحــسٍّ َواِحــٍد، َذِوي َمَحبَّــٍة أََخِويَّــٍة، ُمْشــِفِقيَن، 
ــَر ُمَجاِزيــَن َعــْن َشــّر ِبَشــّر أَْو َعــْن َشــِتيَمٍة ِبَشــِتيَمٍة، بَــْل ِبالَْعْكــِس ُمبَارِكِيــَن،  لُطََفــاَء، َغيْ

َعالِِميــَن أَنَُّكــْم لِهــَذا ُدِعيتُــْم لَِكــْي تَرِثـُـوا بَرَكَــًة « )1 بطــرس 3: 8، 9(.
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األخيرة
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يشوع 23، 24(.

مــا إِْن انتهــت حــروب الغــزو حتــى رجــع يشــوع إلــى بيتــه فــي تمنــة ســارح مطمئنــاً، 
» وَكَاَن ِغبَّ أَيَّاٍم كَِثيرٍَة، بَْعَدَما أَرَاَح الرَّبُّ إِْسرَائِيَل ِمْن أَْعَدائِِهْم َحَوالَيِْهْم، أَنَّ يَُشوَع... 
َدَعا... َجِميَع إِْســرَائِيَل َوُشــيُوَخُه َوُرؤََســاَءُه َوقَُضاتَُه َوُعرَفَاَءُه « )انظر يشــوع 23، 24(.

مضــت بضــع ســنين منــذ اســتراح الشــعب كل فــي ملكــه، وكانــت تلــك الشــرور 
التــي ســبق أن جلبــت علــى إســرائيل الويــات الكثيــرة، قــد بــدأت تستشــري وتؤتــي 
ثمارهــا. فــإذ أحــس يشــوع بضعفــات الشــيخوخة تــدب فــي أوصالــه، وتحقــق مــن أن 
عملــه موشــك علــى النتهــاء امتــأل قلبــه جزعــا علــى مســتقبل شــعبه، ولمــا اجتمعــوا 
يفــوق اهتمــام األب  باهتمــام  الشــيخ جعــل يخاطبهــم  أخــرى حــول قائدهــم  مــرة 
ــُعوِب  بــأولده، فقــال: » َوأَنْتـُـْم قـَـْد رَأَيْتـُـْم كُلَّ َمــا َعِمــَل الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ِبَجِميــعِ أُولِئــَك الشُّ
ِمــْن أَْجلُِكــْم، ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهُكــْم ُهــَو الُْمَحــارُِب َعْنُكــْم « ومــع أن الكنعانييــن كانــوا قــد 
بهــا إلســرائيل،  الموعــود  األرض  مــن  كبيــرا  قســما  يملكــون  كانــوا  فقــد  أُخضعــوا، 
فناشــد يشــوع شــعبه أل يركنــوا إلــى الراحــة وينســوا أمــر الــرب لهــم بتجريــد تلــك 

األمــم الوثنيــة نهائيــا مــن البــاد.
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وكان الشــعب بوجــه عــام متباطئيــن فــي إتمــام عمليــة طــرد الوثنييــن. فاألســباط 
تفرقــت كل إلــى أرضــه، والجيــش ُســرِّح، ومســألة اســتئناف الحــرب فــي نظرهــم 
كانــت عمــا شــاقا ومشــكوكاً فيــه. ولكــن يشــوع أعلــن قائــاً لهــم: » الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ُهــَو 
اِمُكــْم، فَتَْملُِكــوَن أَرَْضُهــْم كََمــا كَلََّمُكــُم الــرَّبُّ  يَْنِفيِهــْم ِمــْن أََماِمُكــْم َويَطْرُُدُهــْم ِمــْن قُدَّ
ا لِتَْحَفظُــوا َوتَْعَملُــوا كُلَّ الَْمْكتُــوِب ِفــي ِســْفِر َشــِريَعِة ُموَســى  ُدوا ِجــدًّ إِلُهُكــْم . فَتََشــدَّ

َحتَّــى لَ تَِحيــُدوا َعْنَهــا يَِميًنــا أَْو ِشــَمالً «. 
يتممــون  دامــوا  مــا  أنهــم  علــى  أنفســهم كشــهود  بالشــعب  يشــوع  واستشــهد 
الشــروط فــاهلل مــن جانيــه أنجــز وعــوده لهــم فقــال: » َوتَْعلَُمــوَن ِبــُكلِّ قُلُوِبُكــْم وَكُلِّ 
الـِـِح الَّــِذي تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ  أَنُْفِســُكْم أَنَّــُه لـَـْم تَْســُقْط كَلَِمــٌة َواِحــَدٌة ِمــْن َجِميــعِ الـْـَكاَِم الصَّ
َعْنُكــُم. الـْـُكلُّ َصــاَر لَُكــْم. لـَـْم تَْســُقْط ِمْنــُه كَلَِمــٌة َواِحــَدٌة « ثــم أعلــن لهــم أنــه كمــا أنجــز 
الــرب مواعيــده فســينفذ تهديداتــه ووعيــده، قــال » َويَُكــوُن كََمــا أَنَّــُه أَتـَـى َعلَيُْكــْم كُلُّ 
الـِـِح الَّــِذي تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ إِلُهُكــْم َعْنُكــْم، كَذلـِـَك يَْجلِــُب َعلَيُْكــُم الــرَّبُّ كُلَّ  الـْـَكاَِم الصَّ
ْوَن َعْهــَد الــرَّبِّ إِلِهُكــُم... يَْحَمــى َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَيُْكــْم  الـْـَكاَِم الــرَِّديِء... ِحيَنَمــا تَتََعــدَّ

ــْم «. الَِحــِة الَِّتــي أَْعطَاكُ فَتَِبيــُدوَن َســِريًعا َعــِن األَرِْض الصَّ
والشــيطان يخــدع النــاس بتلــك األكذوبــة القائلــة إن محبــة هللا لشــعبه عظيمــة 
جــدا بحيــث أنــه ســيتغاضى عــن الخطيــة فــي حياتهــم، وهــو يقــول إنــه فــي حيــن أن 
تهديــدات هللا تخــدم غرضــا خاصــا فــي حكمــه األدبــي فلــن تنفــذ حرفيــا. ولكــن هللا 
فــي كل معاماتــه مــع خائقــه قــد أيّــد مبــادئ البــر بإظهــار الخطيــة علــى حقيقتهــا — 
وبإعان حقيقة كون عاقبتها المحتومة هي الشقاء والموت. إن غفران الخطايا غير 
المشــروط لــم يكــن لــه وجــود ولــن يكــون، فمثــل هــذا الغفــران يعلــن التخلــي عــن مبــادئ 
البر وطرحها جانبا مع أنها هي أساس حكم هللا، ومثل هذا الغفران يمأل قلوب كل 
ســكان المســكونة األبــرار ذعــرا ورعبــا. إن هللا قــد كــف عــن عواقــب الخطيــة بــكل أمانــة. 
فــإذا لــم تكــن اإلنــذارات حقيقيــة فكيــف نتأكــد مــن إتمــام المواعيــد. إن ذلــك اإلحســان 

الــذي يدعــى محبــة والــذي يلقــي بالعــدل جانبــا ليــس هــو إحســانا، بــل ضعفــا.
إن هللا هــو مانــح الحيــاة. ومــن البــدء وضعــت شــرائعه للحيــاة، ولكــن الخطيــة 
ومــا  التشــويش.  ذلــك  وتبــع  أقــره هللا،  قــد  الــذي  النظــام  علــى  نفســها  أقحمــت 
دامــت الخطيــة باقيــة فــا بــد مــن وجــود اآللم والمــوت. واإلنســان ل يمكنــه أن يرجــو 
النجــاة مــن نتائــج الخطيــة الوبيلــة بنفســه مــا لــم يحمــل الفــادي عنــه لعنــة الخطيــة.

مــرة  بــه  فاجتمعــوا  وممثلــوه،  األســباط  رؤســاء  اســتدعي  يشــوع  مــوت  وقبــل 
البــاد  فــي كل  أخــرى  بقعــة  تكــن هنالــك  لــم  إطاعــة لدعوتــه.  فــي شــكيم  أخــرى 
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إلــى عهــد هللا مــع إبراهيــم  مرتبطــة بذكريــات مقدســة كثيــرة، وعــادت بأفكارهــم 
هنــا كان جبــا  كنعــان.  عنــد دخولهــم  المقدســة  بعهودهــم  ويعقــوب، وذكرتهــم 
عيبــال وجرزيــم، وكانــا كاهمــا شــاهدين صامتيــن علــى عهودهــم هــذه التــي كانــوا 
قــد اجتمعــوا بقائدهــم المزمــع أن يمــوت لكــي يجددوهــا أمامــه. وفــي كل مــكان 
كانــت أدلــة علــى مــا قــد فعلــه هللا معهــم، وكيــف أنــه أعطاهــم أرضــا لــم يتعبــوا عليها 
ومدنــا لــم يبنوهــا وكرومــا وزيتونــا لــم يغرســوها. وقــد ردد يشــوع علــى مســامعهم، 
مــرة أخــرى، تاريــخ إســرائيل ذاكــرا عجائــب هللا لكــي يشــعر الجميــع بمحبتــه ورحمتــه 

َوأََمانَــٍة «. ويخدمــوه » ِبَكَمــال 
وبنــاء علــى أمــر يشــوع أتــي بالتابــوت مــن شــيلوه. وقــد كانــت تلــك الفرصــة 
فرصــة وقــار مقدســة عظيمــة. وهــذا الرمــز إلــى حضــور هللا ســيعمق فــي نفوســهم 
التأثيــر الــذي قصــد يشــوع أن يتأثــر بــه الشــعب. فبعدمــا اســتعرض أمامهــم صــاح 
يعبــدون.  مــن  يختــاروا ألنفســهم  الــرب أن  باســم  نحــو إســرائيل طلــب منهــم  هللا 
كانــت عبــادة األوثــان ل تــزال تمــارس بينهــم، إلــى حــد مــا، ســرا. فــأراد يشــوع أن 
يجعلهــم اآلن يقــررون قــرارا ينفــي هــذه الخطيــة بعيــدا عــن إســرائيل، فقــال لهــم: 
، فَاْختـَـاُروا ألَنُْفِســُكُم الْيَــْوَم َمــْن تَْعبُــُدوَن «.  » َوإِْن َســاَء ِفــي أَْعيُِنُكــْم أَْن تَْعبُــُدوا الــرَّبَّ
لقــد قصــد يشــوع أن يقودهــم إلــى عبــادة الــرب ليــس بالضطــرار بــل بالختيــار. إن 
محبــة هللا هــي أســاس الديانــة وعبادتنــا هلل طمعــا فــي الجــزاء الحســن أو خوفــا مــن 
العقــاب هــي عبــادة باطلــة ل نفــع فيهــا. والرتــداد العلنــي لــن يكــون مكروهــا مــن هللا 

أكثــر مــن النفــاق والعبــادة الرســمية الطقســية.
جعــل ذلــك القائــد الشــيخ يســتنهض همــم الشــعب ليفكــروا فــي مــا قــد وضعــه 
أمامهــم فــي عاقتــه بهــم مــن جميــع نواحيــه، وليقــرروا هــل كانــوا حقــا يرغبــون فــي 
فــي  ســاء  فــإن  بهــم.  المحيطــة  المنحطــة  الوثنيــة  األمــم  عاشــت  كمــا  يعيشــوا  أن 
أعينهــم أن يعبــدوا الــرب مصــدر القــوة ونبــع البركــة فليختــاروا ألنفســهم مــن يعبــدون 
— » اآللَِهــَة الَِّذيــَن َعبََدُهــْم آبَاُؤكُــُم «  الشــعب الــذي  دعــا هللا إبراهيــم ليخــرج 
مــن بينهــم أو )آلَِهــَة األَُموِريِّيــَن الَِّذيــَن أَنْتُــْم َســاكُِنوَن ِفــي أَرِْضِهــْم « هــذه الكلمــات 
حمايــة  تســتطع  لــم  األمورييــن  آلهــة  إن  إلســرائيل.  جارحــا  توبيخــا  كانــت  األخيــرة 
عابديهــا. فبســبب خطاياهــم ورجاســتهم وانحطاطهــم هلكــت تلــك األمــة الشــريرة. 
واألرض الجيــدة التــي كانــت قبــا فــي حوزتهــم أعطيــت لشــعب هللا. فأيــة غبــاوة 
التــي ســببت عبادتهــا هــاك األمورييــن؟!  اآللهــة  تلــك  إســرائيل  يختــار  أن  هــذه 
ــا أَنَــا َوبَيِْتــي فََنْعبُــُد الــرَّبَّ « إن نفــس تلــك الغيــرة المقدســة  ثــم قــال يشــوع: » أَمَّ
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التــي اضطرمــت فــي قلــب ذلــك القائــد ألهبــت قلــوب الشــعب. وكلماتــه القويــة 
الــرَّبَّ  نَتْــرَُك  لََنــا أَْن  تــردد إذ قالــوا: » َحاَشــا  جعلتهــم يســتجيبون لندائــه فــي غيــر 

لَِنْعبُــَد آلَِهــًة أُْخــَرى «.
وٌس َوإِلــٌه َغيُــوٌر...  فقــال لهــم يشــوع: » لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْعبُــُدوا الــرَّبَّ ألَنَّــُه إِلــٌه قـُـدُّ
لَ يَْغِفــُر ُذنُوبَُكــْم َوَخطَايَاكُــْم «. فقبلمــا يكــون هنالــك إصــاح دائــم ثابــت ينبغــي 
لهــم أن يشــعروا بعجزهــم فــي ذواتهــم عــن تقديــم الطاعــة هلل. لقــد نقضــوا شــريعته، 
طريقــا  لهــم  تقــدم  ولــم  وخطــاة  متعــدون  بأنهــم  الشــريعة  تلــك  عليهــم  فحكمــت 
للنجــاة. فحيــن اتكلــوا علــى قوتهــم وبرّهــم كان مــن المســتحيل عليهــم أن يحصلــوا 
الكاملــة  هللا  شــريعة  بمطاليــب  القيــام  يســتطيعوا  ولــم  خطاياهــم  غفــران  علــى 
كان  بالمســيح  باإليمــان  فقــط  إنمــا  الــرب.  يعبــدوا  بــأن  يتعهــدون  فعبثــا  ولذلــك 
يمكنهــم أن ينالــوا غفرانــا لخطاياهــم ويحصلــوا علــى قــوة إلطاعــة شــريعة هللا. يجــب 
أن يكفــوا عــن العتمــاد علــى مجهودهــم الخــاص للخــاص ويتكلــوا اتــكال كامــا 

علــى اســتحقاقات المخلــص الموعــود بــه إذا أرادوا أن يقبلهــم هللا.
 لقد حاول يشوع أن يقود سامعيه إلى أن يزنوا كامه جيدا ويكفوا عن تقديم 
النــذور والعهــود التــي هــم غيــر مســتعدين إلتمامهــا. فبغيــرة عظيمــة كــرروا إعانهــم 
الســابق قائليــن: » لَ. بَــِل الــرَّبَّ نَْعبُــُد «، وبــكل وقــار قبلــوا أن يكونــوا شــهودا علــى 
أنفســهم بأنهــم قــد اختــاروا الــرب. فــرددوا عهــد ولئهــم مــرد أخــرى قائليــن: » الــرَّبَّ 

إِلَهَنــا نَْعبُــُد َولَِصْوتـِـِه نَْســَمُع «.
ــْعِب ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم، َوَجَعــَل لَُهــْم فَِريَضــًة َوُحْكًمــا  » َوقَطَــَع يَُشــوُع َعْهــًدا لِلشَّ
ِفــي َشــِكيَم « فبعــد مــا كتــب تقريــرا عــن هــذا العهــد وضمــه مــع ســفر الشــريعة فــي 
جانــب التابــوت. وأقــام تــذكارا ثــم قــال » إِنَّ هــَذا الَْحَجــَر يَُكــوُن َشــاِهًدا َعلَيَْنــا، ألَنَّــُه 
لِئَــاَّ تَْجَحــُدوا  ِبــِه، فَيَُكــوُن َشــاِهًدا َعلَيُْكــْم  ـِذي كَلََّمَنــا  الّـَ الــرَّبِّ  قَــْد َســِمَع كُلَّ كَاَِم 

ــْعَب كُلَّ َواِحــٍد إِلَــى ُملِْكــِه «. إِلَهُكــْم. ثُــمَّ َصــرََف يَُشــوُع الشَّ
أتــم يشــوع عملــه ألجــل إســرائيل، إذ » اتبــع الــرب تمامــاً « والكتــاب المقــدس 
يصفــه بأنــه » َعبْــُد الــرَّبِّ «. إن أنبــل شــهادة ألخاقــه كقائــد عــام هــي فــي تاريــخ 
الجيــل الــذي تمتــع بثمــار جهــوده إذ يقــول الكتــاب: » َوَعبَــَد إِْســرَائِيُل الــرَّبَّ كُلَّ أَيَّــاِم 

ــيُوِخ الَِّذيــَن طَالَــْت أَيَّاُمُهــْم بَْعــَد يَُشــوَع «. ـاِم الشُّ يَُشــوَع، وَكُلَّ أَيّـَ
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فــي النظــام العبــري كان يفــرز عشــر دخــل الشــعب لإلنفــاق علــى مــا تحتاجــه 
عبــادة هللا الجهريــة. فلقــد أعلــن موســى إلســرائيل قائــا: » وَكُلُّ ُعْشــِر األَرِْض ِمــْن 
ــا كُلُّ ُعْشــِر الْبََقــِر  . قُــْدٌس لِلــرَّبِّ «، » َوأَمَّ ــَجِر فَُهــَو لِلــرَّبِّ ُحبُــوِب األَرِْض َوأَثَْمــاِر الشَّ

َوالَْغَنــِم... يَُكــوُن الَْعاِشــُر قُْدًســا لِلــرَّبِّ « )لوييــن 27: 30، 32(.
إل أن نظــام العشــور لــم يبــدأ أصــا بالعبرانييــن، فمنــذ أقــدم العصــور طلــب 
الــرب أن يكــون العشــر لــه. وكان هــذا الطلــب فــي موضــع العتبــار واإلكــرام. فلقــد 
)تكويــن  العلــي  لملكــي صــادق كاهــن هللا  مــن كل شــيء  إبراهيــم عشــرا  أعطــى 
14: 20(. ولمــا كان يعقــوب فــي بيــت إيــل متغربــا وهاربــا نــذر هلل قائــا: » كُلُّ 
ــرُُه لَــَك « )تكويــن 28: 22(. وإذ أوشــك اإلســرائيليون أن  َمــا تُْعِطيِنــي فَِإنِـّـي أَُعشِّ
يتثبتــوا كأمــة أعيــد تثبيــت شــريعة العشــور كإحــدى الشــرائع المعينــة مــن هللا والتــي 

يتوقــف علــى إطاعتهــا النجــاح.
كان المقصود من نظام العشور والتقدمات أن ينطبع على عقول الناس حق 
عظيــم — وهــو أن هللا هــو نبــع كل البــركات لخائقــه وأنــه واجــب علــى اإلنســان أن 

يشــكره علــى كل هبــات العنايــة.
َشــْيٍء « )أعمــال 17: 25(. والــرب  َونَْفًســا وَكُلَّ  َحيَــاًة  الَْجِميــَع  يُْعِطــي  » ُهــَو 
يعلــن قائــا: » ألَنَّ لـِـي َحيَــَواَن الَْوْعــِر َوالْبََهائِــَم َعلَــى الِْجبَــاِل األُلُــوِف « )مزمــور 50: 
َهــُب « )حجــى 2: 8( وهللا هــو الــذي  ــُة َولـِـي الذَّ 10( كمــا يقــول أيضــا: » لـِـي الِْفضَّ
يعطــى النــاس قــوة لصطنــاع الثــروة )تثنيــة 8: 18(. فاعترافــا منــا بــأن كل شــيء هــو 
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مــن هللا لذلــك أمــر الــرب بــأن جــزءا مــن خيراتــه ينبغــي أن يرجــع إليــه فــي العطايــا 
والتقدمــات لينفــق علــى عبادتــه.

» الُعْشــُر... لِلــرَّبِّ « هنــا يُســتخدم نفــس التعبيــر كمــا فــي شــريعة الســبت. 
ــابُع فَِفيــِه َســبٌْت لِلــرَّبِّ إِلِهــَك « )خــروج 20: 10(. لقــد احتفــظ  ــا الْيَــْوُم السَّ » َوأَمَّ
هللا لنفســه بجــزء معيــن مــن وقــت اإلنســان ومــن مالــه. وكل مــن يســتخدم مــا يخــص 

هللا مــن أي منهمــا لمصالحــه الخاصــة يرتكــب ذنبــا.
أُفــرز  الــذي  الســبط  وهــم  الاوييــن،  لســتخدام  مخصصــا  كلــه  الُعْشــُر  كان 
لخدمــة المقــدس. ولكــن هــذه لــم تكــن كل العطايــا لألغــراض الدينيــة. فالخيمــة، 
كمــا الهيــكل فيمــا بعــد، أقيمــت كليــا بفضــل العطايــا الختياريــة. ولكــي يحصلــوا 
علــى مــال ألجــل اإلنفــاق علــى اإلصاحــات والترميمــات الازمــة وغيــر ذلــك مــن 
النفقــات أشــار موســى علــى الشــعب أنــه كلمــا جــرى إحصــاء لبنــي إســرائيل أن 
يقــدم كل واحــد نصــف شــاقل تبرعــا » لِِخْدَمــِة َخيَْمــِة الْجِتَمــاِع «. وفــي أيــام نحميــا 
كانــت تقــدم التبرعــات لهــذا الغــرض مــرة كل ســنة )انظــر خــروج 30: 12-16؛ 2 
ملــوك 12: 4، 5؛ 2 أخبــار األيــام 24: 4-13؛ نحميــا 10: 32، 33(. وبيــن حيــن 
وآخــر كان يؤتــى بذبائــح الخطيــة وذبائــح الشــكر إلــى هللا، وهــذه كانــت تقــدم بكثــرة 

عظيمــة فــي األعيــاد الســنوية، كمــا نــال الفقــراء أســخى الهبــات.
وحتــى قبــل تخصيــص العشــور كان هنالــك اعتــراف بمطاليــب هللا. فباكــورات 
الحنطــة  وأوائــل  تجــز،  الغنــم حيــن  جــزاز  تكــرس هلل. وأول  كانــت  حصــاد األرض 
بعدمــا تــدرس، وأوائــل الزيــت والخمــر كانــت تفــرز هلل، وكذلــك أبــكار كل البهائــم. 
أمــا البــن البكــر فكانــت تدفــع عنــه فديــة. وباكــورات األثمــار كانــت تقــدم للــرب فــي 

المقــدس وتكــرس ليســتخدمها الكهنــة.
وهكــذا كان الشــعب يتذكــرون دائمــا أن هللا هــو المالــك الحقيقــي لحقولهــم 
وقطعانهــم ومواشــيهم، وأنــه هــو الــذي يرســل إليهــم المطــر والشــمس ألجــل زرعهــم 
وحصادهــم وأن كل مــا يملكونــه هــو مــن صنــع يــده، ومــا هــم إل وكاء علــى أموالــه.

باكــورات  حامليــن  الجتمــاع  خيمــة  فــي  يجتمعــون  إســرائيل  رجــال  كان  وإذ 
هللا.  بصــاح  جميعهــم  مــن  اعتــراف  يقــدم  كان  وكرومهــم  وبســاتينهم  حقولهــم 
وحيــن كان الكاهــن يقبــل التقدمــة، فمقدمهــا كان يتكلــم كمــا فــي حضــرة الــرب 
ــا تَائًِهــا كَاَن أَِبــي « ثــم يصــف غربتــه فــي مصــر والضيقــات التــي أنقــذ  قائــا: » أََراِميًّ
ــٍد َشــِديَدٍة َوِذَراٍع رَِفيَعــٍة  الــرب إســرائيل منهــا فيقــول: » فَأَْخرََجَنــا الــرَّبُّ ِمــْن ِمْصــَر ِبيَ
َوَمَخــاِوَف َعِظيَمــٍة وَآيـَـاٍت َوَعَجائـِـَب «، ثــم يقــول: » َوأَْدَخلََنــا هــَذا الَْمــَكاَن، َوأَْعطَانـَـا 
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هــِذِه األَرَْض، أَرًْضــا تَِفيــُض لَبًَنــا َوَعَســاً. فَــاآلَن هأَنَــَذا قَــْد أَتَيْــُت ِبــأَوَِّل ثََمــِر األَرِْض 
الَِّتــي أَْعطَيْتَِنــي يَــا رَبُّ « )تثنيــة 26: 5، 11-8(.

إن التبرعــات والتقدمــات التــي كانــت مطلوبــة مــن العبرانييــن ألغــراض دينيــة 
دخــل  علــى  الفادحــة  الضريبــة  هــذه  فمثــل  تمامــا.  دخلهــم  ربــع  بلغــت  وخيريــة 
الشــعب كان ينتظــر أن تســوقهم إلــى الفقــر، ولكــن الواقــع كان عكــس ذلــك فــإن 
بيــن شــروط نجاحهــم. فعلــى  مــن  بأمانــة كانــت  المطاليــب  لــكل هــذه  مراعاتهــم 
شــرط طاعتهــم قــدم لهــم الــرب هــذا الوعــد: » َوأَنْتَِهــُر ِمــْن أَْجلُِكــْم اآلكَِل فـَـاَ يُْفِســُد 
بُُكــْم كُلُّ األَُمــِم، ألَنَُّكــْم  لَُكــْم ثََمــَر األَرِْض، َولَ يُْعَقــُر لَُكــُم الَْكــرُْم ِفــي الَْحْقــِل... َويُطَوِّ

تَُكونُــوَن أَرَْض َمَســرٍَّة، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )ماخــي 3: 11، 12(.
أنانيــة، حتــى  فــي  لنفســه،  اإلنســان  احتفــاظ  لنتائــج  مثــال مدهــش  وهنالــك 
بالعطايــا الختياريــة وعــدم تقديمهــا لعمــل هللا، وقــد حــدث ذلــك فــي أيــام حجــي 
النبــي. فبعــد عــودة اليهــود مــن الســبي البابلــي شــرعوا فــي بنــاء هيــكل الــرب، ولكــن 
لكونهــم لقــوا مقاومــة عنيفــة مــن أعدائهــم كفــوا عــن العمــل، وألنــه قــد حــل بــاألرض 
قحــط شــديد جعلهــم فــي أشــد حــالت الفاقــة — كل ذلــك جعلهــم يعتقــدون أنــه 
مــن المســتحيل عليهــم أن يكملــوا بنــاء الهيــكل — فقالــوا: » إِنَّ الَْوقْــَت لَــْم يَبْلُــْغ 
َوقـْـَت ِبَنــاِء بَيْــِت الــرَّبِّ « ولكــن نبــي الــرب أبلغهــم رســالة تقــول: » َهــِل الَْوقـْـُت لَُكــْم 
ــاِة، َوهــَذا الْبَيْــُت َخــرَاٌب؟ َواآلَن فَهَكــَذا قـَـاَل رَبُّ  أَنْتـُـْم أَْن تَْســُكُنوا ِفــي بُيُوتُِكــُم الُْمَغشَّ
لْتُــْم قَلِيــاً. تَأْكُلُــوَن َولَيْــَس  الُْجُنــوِد: اْجَعلُــوا قَلْبَُكــْم َعلَــى طُرُِقُكــْم. َزَرْعتُــْم كَِثيــرًا َوَدخَّ
ــبَعِ. تَْشــَربُوَن َولَ تَــْرُووَن. تَْكتَُســوَن َولَ تَْدفَــأُوَن. َواآلِخــُذ أُْجــرًَة يَأُْخــُذ أُْجــرًَة  إِلَــى الشَّ
لِِكيــٍس َمْنُقــوٍب « )انظــر حجــي 1( وبعــد ذلــك يكشــف لهــم عــن الســبب قائــا: 
ــا أَْدَخلْتُُمــوُه الْبَيْــَت نََفْخــُت َعلَيْــِه. لَِمــاَذا؟ يَُقــوُل  » انْتَظَرْتـُـْم كَِثيــرًا َوإَِذا ُهــَو قَلِيــٌل. َولَمَّ
ـِذي ُهــَو َخــرَاٌب، َوأَنْتُــْم َراكُِضــوَن كُلُّ إِنَْســاٍن إِلَــى بَيِْتــِه.  رَبُّ الُْجُنــوِد. ألَْجــِل بَيِْتــي الّـَ
َوَدَعــْوُت  َغلَّتََهــا.  َوَمَنَعــِت األَرُْض  النَّــَدى،  ِمــْن فَْوِقُكــُم  ــَماَواُت  َمَنَعــِت السَّ لِذلِــَك 
يْــِت  ِبالَْحــرِّ َعلَــى األَرِْض َوَعلَــى الِْجبَــاِل َوَعلَــى الِْحْنطَــِة َوَعلَــى الِْمْســطَاِر َوَعلَــى الزَّ
َوَعلـَـى َمــا تُْنِبتـُـُه األَرُْض، َوَعلـَـى النَّــاِس َوَعلـَـى الْبََهائـِـِم، َوَعلـَـى كُلِّ أَتَْعــاِب الْيََديـْـِن «، 
ــْم يَأْتِــي إِلَــى َعرََمــِة ِعْشــِريَن فََكانَــْت َعَشــرًَة. أَتـَـى إِلَــى َحــْوِض الِْمْعَصــرَِة  » كَاَن أََحُدكُ
لِيَْغــرَُف َخْمِســيَن فـُـورًَة فََكانـَـْت ِعْشــِريَن. قـَـْد َضَربْتُُكــْم ِباللَّْفــِح َوِبالْيَرَقـَـاِن َوِبالْبَــرَِد ِفــي 

كُلِّ َعَمــِل أَيِْديُكــْم « )حجــي 2: 16، 17(.
فــإذ أفاقــوا علــى صــوت هــذه اإلنــذارات بــدأوا فــي بنــاء بيــت الــرب. حينئــٍذ 
أتاهــم كام الــرب قائــا » اْجَعلـُـوا قَلْبَُكــْم ِمــْن هــَذا الْيَــْوِم فََصاِعــًدا، ِمــَن الْيَــْوِم الرَّابــعِ 
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... فَِمــْن  ــَكُل الــرَّبِّ ــَس َهيْ ــْوِم الَّــِذي ِفيــِه تَأَسَّ ــْهِر التَّاِســعِ، ِمــَن الْيَ َوالِْعْشــِريَن ِمــَن الشَّ
هــَذا الْيَــْوِم أُبَــارُِك « )حجــي 2: 18، 19(.

ــزَْداُد أَيًْضــا، َوَمــْن يُْمِســُك أَكْثـَـَر ِمــَن الاَّئِــِق  يقــول الحكيــم: » يُوَجــُد َمــْن يَُفــرُِّق فَيَ
نتعلمــه  الــذي  الــدرس  نفــس  هــو  وهــذا   .)24 )أمثــال 11:  الَْفْقــِر «  إِلَــى  َوإِنََّمــا 
ــحِّ أَيًْضــا  ــحِّ فَِبالشُّ مــن العهــد الجديــد إذ يقــول بولــس الرســول » إِنَّ َمــْن يَــْزَرُع ِبالشُّ
ــْم  يَْحُصــُد، َوَمــْن يَــْزَرُع ِبالْبَــرَكَاِت فَِبالْبَــرَكَاِت أَيًْضــا يَْحُصــُد «، » َوهللُا قَــاِدٌر أَْن يَِزيَدكُ
كُلَّ نِْعَمــٍة، لَِكــْي تَُكونـُـوا َولَُكــْم كُلُّ اكِْتَفــاٍء كُلَّ ِحيــٍن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء، تـَـزَْداُدوَن ِفــي كُلِّ 

َعَمــل َصالِــٍح « )2 كورنثــوس 9: 6، 8(.
لقد أراد هللا أن يكون شــعبه إســرائيل حاما مشــعل النور لكل ســكان األرض. 
وباحتفاظهــم بعبادتــه الجهاريــة كانــوا يشــهدون لوجــود هللا الحــي وســلطانه. وقــد 
كان امتيازا لهم أن يقدموا من أموالهم لســد نفقات هذه العبادة تعبيرا منهم عن 
ولئهــم ومحبتهــم لــه. وقــد عيَّــَن الــرب أن نشــر النــور والحــق فــي األرض يتوقــف علــى 
مســاعي وتقدمــات شــركاء الهبــة الســماوية. كان يمكنــه أن يجعــل المائكــة ســفراء 
لحقــه، وكان يمكنــه أن يعــرف النــاس إرادتــه كمــا قــد أعلــن شــريعته مــن جبــل ســيناء 
بصوتــه، ولكنــه فــي محبتــه وحكمتــه الامتناهيتيــن دعــا النــاس ليكونــوا شــركاءه فــي 

العمــل باختيــاره إياهــم للقيــام بــه.
لحفــظ  مطلوبــة  الختياريــة  والتقدمــات  العشــور  كانــت  إســرائيل  أيــام  وفــي 
فرائــض خدمــة هللا. أفيعطــي شــعب هللا فــي هــذه األيــام أقــل ممــا كان يقدمــه 
الــذي وضعــه المســيح هــو أن تقدماتنــا هلل ينبغــي أن  القــوم؟ إن المبــدأ  أولئــك 
أُْعِطــَي كَِثيــرًا  َمــْن  يقــول: » كُلُّ  بهــا،  التــي نتمتــع  النــور والمتيــازات  تكــون بنســبة 
يُطْلَــُب ِمْنــُه كَِثيــٌر « )لوقــا 12: 48(. إن المخلــص حيــن أرســل تاميــذه قــال لهــم: 
وامتيازاتنــا،  بركاتنــا  تــزداد  وإذ   .)8  :10 )متــى  أَْعطُــوا «  انًــا  َمجَّ أََخْذتُــْم،  انًــا  » َمجَّ
وفــوق الــكل حيــث أن أمامنــا ذبيحــة ابــن هللا المجيــد وتضحيتــه التــي ل تبــارى، أفــا 
نعبــر عــن شــكرنا بتقديــم عطايــا أكثــر لكــي نوصــل رســالة الخــاص إلــى اآلخريــن؟ إن 
عمــل اإلنجيــل إذ يتســع يحتــاج إلــى مــال أكثــر لمعاضدتــه ممــا كان يحتــاج قديمــا. 
وهــذا يجعــل شــريعة العشــور والتقدمــات أكثــر إلزامــا وتتطلــب إســراعا لتنفيذهــا 
أكثــر ممــا كانــت الضــرورة تدعــو إليــه فــي النظــام العبرانــي. فلــو كان شــعب هللا 
يقدمــون مــن أموالهــم بســخاء وســرور لإلنفــاق علــى عملــه بعطاياهــم الختياريــة 
بــدل مــن اللتجــاء إلــى الطــرق غيــر المســيحية واألســاليب غيــر المقدســة لتمتلــئ 

الخزانــة، لــكان هللا يتمجــد وكانــت تربــح نفــوس أكثــر للمســيح.
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الخيمــة،  لبنــاء  مــواد  أو  مــال  ليجمــع  موســى  اتخــذه  الــذي  التدبيــر  نجــح  لقــد 
نجاحــا عظيمــا. لــم يكــن هنالــك مــا يدعــو إلــى الحــث أو اإللحــاح أو اإلرغــام، كا ول 
اســتخدمت وســيلة مــن الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الكنائــس كثيــرا فــي هــذه األيــام. 
فلــم يولــم وليمــة عظيمــة ول دعــا النــاس إلــى حفــات الطــرب واللهــو والرقــص أو مــا 
شــاكلها مــن التســليات العامــة، كا ول بــاع للنــاس أوراق اليانصيــب، ول عمــل 
ــل مــال يبنــي بــه مقــدس هللا.  شــيئا مــن هــذه األشــياء الدنيويــة النجســة لكــي يَُحصِّ
ولكــن الــرب أرشــده إلــى أن يطلــب مــن بنــي إســرائيل أن يأتــوا بتقدماتهــم. وكان 
يقبــل كل العطايــا التــي يقدمهــا إليــه كل مــن قلبــه ســموح مقدمــا عطيتــه بمحــض 
اختيــاره. فتدفقــت العطايــا مــن كل جانــب حتــى لقــد التــزم موســى بــأن يصــدر أمــرا 
إلــى الشــعب بعــدم الجلــب أيضــا ألنهــم كانــوا قــد أحضــروا مــا يزيــد عــن الحاجــة.

لقــد جعــل هللا النــاس وكاء لــه. واألمــوال والممتلــكات التــي جعلهــا هللا فــي 
حوزتهم هي الوسيلة التي قد أعدها لنشر اإلنجيل. فأولئك الذين يبرهنون على 
أمانتهــم كــوكاء ســيوكل إليهــم أمانــات أكثــر وأعظــم. وقــد قــال هللا: » إِنِـّـي أُكْــرُِم 
الَِّذيَن يُْكرُِمونَِني « )1 صموئيل 2: 30( والرسول يقول: » الُْمْعِطَي الَْمْسُروَر يُِحبُُّه 
هللُا « )2 كورنثــوس 9: 7(. وحيــن يجــيء شــعب هللا إليــه بعطاياهــم وتقدماتهــم 
بقلــوب شــاكرة، » لَيْــَس َعــْن ُحــزٍْن أَِو اْضِطــرَاٍر « فســتازمهم بركتــه كمــا قــد وعــد 
بُونـِـي ِبهــَذا،  قائــا: » َهاتـُـوا َجِميــَع الُْعُشــوِر إِلـَـى الَْخزْنـَـِة لِيَُكــوَن ِفــي بَيِْتــي طََعــاٌم، َوَجرِّ
ــَماَواِت، َوأَِفيــُض َعلَيُْكــْم بَرَكَــًة  قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد، إِْن كُْنــُت لَ أَفْتَــُح لَُكــْم كُــَوى السَّ

ـى لَ تُوَســَع « )ماخــي 3: 10(. َحتّـَ
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إنــه مــن أجــل تشــجيع اجتمــاع الشــعب للخدمــة الدينيــة، وكذلــك ألجــل تدبيــر 
احتياجــات الفقــراء طلــب مــن الشــعب أن يقدمــوا عشــرا ثانيــا مــن كل دخلهــم. أمــا 
ا بَُنو لَِوي، فَِإنِّي قَْد أَْعطَيْتُُهْم كُلَّ ُعْشــٍر ِفي  عن العشــر األول فقد قال هللا: » َوأَمَّ
إِْســرَائِيَل « )عــدد 18: 21(. وعــن العشــر الثانــي قــال: » َوتـَـأْكُُل أََمــاَم الــرَّبِّ إِلِهــَك، 
ِفــي الَْمــَكاِن الَّــِذي يَْختـَـارُُه لِيُِحــلَّ اْســَمُه ِفيــِه، ُعْشــَر ِحْنطَِتــَك َوَخْمــرَِك َوَزيِْتــَك، َوأَبـْـَكاِر 
ـاِم « )تثنيــة 14: 23،  إِلَهــَك كُلَّ األَيّـَ الــرَّبَّ  تَتَِّقــَي  ـَم أَْن  تَتََعلّـَ لَِكــْي  بََقــرَِك َوَغَنِمــَك، 
بُنــي  الــذي  المــكان  إلــى  عاميــن  لمــدة  يأتــوا  أن  عليهــم  29؛ 16: 11-14(. وكان 
فيــه المقــدس بهــذا العشــر أو مــا يســاويه نقــدا فبعــد تقديــم تقدمــة شــكر للــرب 
والنصيــب المخصــص للكاهــن كان علــى مقدميهــا أن يولمــوا بمــا تبقــى وليمــة دينيــة 
الــاوي والغريــب واليتيــم واألرملــة لاشــتراك فيهــا. وهكــذا وضــع  يدعــون إليهــا 
تدبيــر لعطايــا الشــكر والولئــم فــي األعيــاد الســنوية. وكان الشــعب يجتمعــون حــول 

الكهنــة والاوييــن ألجــل التعليــم والتشــجيع علــى خدمــة الــرب.
أمــا فــي الســنة الثالثــة فقــد كان بنــو إســرائيل ينفقــون هــذا العشــر فــي أماكــن 
سكناهم بإقامة ولئم لاوي والفقير كما أوصاهم موسى قائا: » فَأَكَلُوا ِفي أَبَْواِبَك 
َوَشــِبُعوا « )تثنيــة 26: 12( وهــذا الُعْشــر كان ينفــق فــي عمــل الخيــر وحســن الضيافــة.

الشــعب  اعتــراف  بعــد  شــيء  ل  إنــه  الفقــراء.  ألجــل  آخــر  تدبيــر  وضــع  وقــد 
بمطاليب هللا، امتازت به الشرائع المعطاة لموسى أكثر من الروح الخيرة الرقيقة 
السخية التي طُلب من الشعب إظهارها نحو الفقراء.  ومع أن هللا كان قد وعد 
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بــأن يبــارك شــعبه ببــركات عظيمــة، لــم يكــن قصــده أن ينســى الفقــر ويتاشــى كليــا 
مــن بينهــم، إذ وعــد أن الفقــراء ل يفقــدون مــن األرض )تثنيــة 15: 11( وســيكون 
بيــن شــعبه مــن سيســتّدرون عطفهــم ورقتهــم وإحســانهم. وكمــا هــي الحــال اليــوم 
كذلــك فــي تلــك العصــور الماضيــة، كان أنــاس معرضيــن لــألذى والمــرض وفقــدان 
المــال. ولكــن لــم يكــن ليوجــد بيــن الشــعب مــن يســتجدون أو يتضــورون جوعــا مــا 

بقــوا متبعيــن التعاليــم المعطــاة لهــم مــن هللا.
إن شريعة هللا أعطت للفقراء الحق في الحصول على نصيب من ثمار األرض. 
فمتــى كان أحدهــم جائعــا كانــت لــه حريــة النــزول فــي حقــل قريبــه أو بســتانه أو كرمــه 
ليــأكل مــن الحنطــة أو الثمــار ليشــبع جوعــه. وطبقــا لهــذا الســماح كان تاميــذ يســوع 

يقطفــون مــن ســنابل القمــح ويأكلــون حيــن كانــوا يمــرون بيــن المــزارع فــي يــوم ســبت.
وكل اللقــاط أو فضــالت الحصــاد فــي الحقــل أو البســتان أو الكــرم كانــت مــن 
نصيــب الفقــراء. وفــي ذلــك يقــول موســى: » إِذَا َحَصــْدَت َحِصيــَدَك ِفــي َحْقلِــَك 
َونَِســيَت ُحزَْمــًة ِفــي الَْحْقــِل، فـَـاَ تَرْجــْع لِتَأُْخَذَهــا... َوإِذَا َخبَطـْـَت َزيْتُونـَـَك فـَـاَ تُرَاجــعِ 
األَْغَصــاَن ... إِذَا قَطَْفــَت كَرَْمــَك فـَـاَ تَُعلِّلـْـُه َورَاَءَك. لِلَْغِريــِب َوالْيَِتيــِم َواألَرَْملـَـِة يَُكــوُن. 
َواذْكُــْر أَنَّــَك كُْنــَت َعبْــًدا ِفــي أَرِْض ِمْصــَر « )تثنيــة 24: 19-22، لوييــن 19: 9، 10(.

وفــي كل ســابع ســنة كان يُعمــل تدبيــر خــاص للفقــراء. إن ســنة العطلــة )الســنة 
الســابعة( كمــا يســمونها كانــت تبــدأ فــي نهايــة الحصــاد. ففــي أوان البــذار الــذي كان 
يجــيء بعــد الجمــع مــا كان للنــاس أن يزرعــوا أرضهــم ومــا كان لهــم أن يُســّووا كرومهــم 
فــي الربيــع، ومــا كان لهــم أن ينتظــروا حصــادا ول قطــاف كــرم. ومــن كل مــا كانــت 
تنتجــه األرض مــن تلقــاء ذاتهــا كان لهــم أن يأكلــوا منــه وهــو رخــص، ولكــن لــم يكــن لهــم 
أن يأخــذوا أي شــيء منــه إلــى مخازنهــم. إن ثمــار هــذه الســنة كانــت مباحــة للغريــب 

واليتيــم واألرملــة وحتــى لحيوانــات الحقــل )خــروج 23: 10، 11؛ لوييــن 25: 5(.
ولكــن إذا كان محصــول األرض العــادي يكفــي فقــط لســد حاجــات النــاس فبــم 
يقتاتــون خــال الســنة التــي ل يجمعــون فيهــا محصــول؟ لقــد وعدهــم هللا بــزاد وفيــر 
اِدَســِة، فَتَْعَمــُل َغلَّــًة لِثـَـاَِث ِســِنيَن.  ــَنِة السَّ إذ قــال: » إِنِّــي آُمــُر ِببَرَكَِتــي لَُكــْم ِفــي السَّ
ــَنِة التَّاِســَعِة. إِلَــى أَْن  ـِة الَْعِتيَقــِة إِلَــى السَّ ــَنَة الثَّاِمَنــَة َوتَأْكُلُــوَن ِمــَن الَْغلّـَ فَتَْزَرُعــوَن السَّ

تَأْتِــَي َغلَّتَُهــا تَأْكُلُــوَن َعِتيًقــا « )لوييــن 25: 21، 22(.
وللنــاس  لــألرض  مزدوجــة  بفائــدة  يأتــي  كان  العطلــة  ســنة  حفــظ  وإن  هــذا 
فــاألرض إذ تســتريح لمــدة عــام تأتــي بغلــة وفيــرة فيمــا بعــد. وكان النــاس يســتريحون 
مــن عملهــم المضنــي فــي الحقــول. وحيــن كانــت فــي أماكــن مختلفــة أعمــال كثيــرة 
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كان يمكــن ممارســتها فــي ذلــك الوقــت، فــكان الجميــع يتمتعــون براحــة أعظــم، 
وكان ذلــك الوقــت فرصــة يجــددون فيهــا قواهــم البدنيــة لكــي يســتطيعوا الضطــاع 
بأعبــاء العمــل فــي الســنوات التاليــة. كمــا كان لديهــم متســع مــن الوقــت للتأمــل 

والصــاة والتعــرف بتعاليــم الــرب ومطاليبــه وتعليــم عائاتهــم وأولدهــم.
وفــي ســنة العطلــة هــذه كان العبيــد العبرانيــون يُعتقــون أحــرارا. ولــم يكونــوا 
ُحــرًّا  تُطْلُِقــُه  قائــا: » َوِحيــَن  ذلــك  فــي صــدد  الــرب  أمــر  ليطلقــوا فارغيــن، فلقــد 
ــَك. كََمــا  ــَدرَِك َوِمــْن َمْعَصرَتِ ُدُه ِمــْن َغَنِمــَك َوِمــْن بَيْ ِمــْن ِعْنــِدَك لَ تُطْلُِقــُه فَارًِغــا. تُــزَوِّ

بَــاَركََك الــرَّبُّ إِلُهــَك تُْعِطيــِه « )تثنيــة 15: 13، 14(.
وكذلــك كان يجــب أن تعطــى لألجيــر أجرتــه حــال، يقــول هللا: » لَ تَظْلِــْم أَِجيــرًا 
ِمْسِكيًنا َوفَِقيرًا ِمْن إِْخَوتَِك أَْو ِمَن الُْغَربَاِء الَِّذيَن ِفي أَرِْضَك... ِفي يَْوِمِه تُْعِطيِه أُْجرَتَُه، 

ــْمُس، ألَنَّــُه فَِقيــٌر َوإِلَيَْهــا َحاِمــٌل نَْفَســُه « )تثنيــة 24: 14، 15(. َولَ تَْغــرُْب َعلَيَْهــا الشَّ
لقــد أعطيــت أيضــا تعليمــات خاصــة عــن كيفيــة معاملــة الهاربيــن، إذ يقــول هللا: 
» َعبًْدا أَبََق إِلَيَْك ِمْن َمْولَُه لَ تَُسلِّْم إِلَى َمْولَُه. ِعْنَدَك يُِقيُم ِفي َوَسِطَك، ِفي الَْمَكاِن 

الَّــِذي يَْختـَـارُُه ِفــي أََحــِد أَبَْواِبــَك َحيْــُث يَِطيــُب لـَـُه. لَ تَظْلِْمــُه « )تثنيــة 23: 15، 16(.
العبرانيــون  أمــر  مــن ديونهــم، كمــا  للفقــراء  إبــراء  الســابعة ســنة  الســنة  كانــت 
أن يســاعدوا إخوتهــم الفقــراء دائمــا حيــث يقرضونهــم مــال بــدون ربــح. فلقــد نهــو 
أَُخــوَك  افْتََقــَر  الــرب: » إَِذا  قــال  إنســان فقيــر.  مــن أي  ربــا  نهيــا قاطعــا عــن أخــذ 
َوقَُصــرَْت يَــُدُه ِعْنــَدَك، فَاْعُضــْدُه َغِريبًــا أَْو ُمْســتَْوِطًنا فَيَِعيــَش َمَعــَك. لَ تَأُْخــْذ ِمْنــُه 
بَــا،  تَــَك لَ تُْعِطــِه ِبالرِّ ِربًــا َولَ ُمرَابََحــًة، بَــِل اْخــَش إِلَهــَك، فَيَِعيــَش أَُخــوَك َمَعــَك. ِفضَّ
إلــى  الديــن  يدفــع  لــم  ِبالُْمرَابََحــِة « )لوييــن 25: 35-37( وإذا  تُْعــِط  لَ  َوطََعاَمــَك 
ســنة اإلبــراء فالديــن األصلــي ل يمكــن اســترجاعه. وقــد نهــي الشــعب نهيــا قاطعــا 
بســبب  الفقــراء  إلخوتهــم  الازمــة  المعونــة  تقديــم  عــن  أيديهــم  يمســكوا  أن  عــن 
هــذا. فيقــول الــرب: » إِْن كَاَن ِفيــَك فَِقيــٌر، أََحــٌد ِمــْن إِْخَوتِــَك... فَــاَ تَُقــسِّ قَلْبَــَك، 
َولَ تَْقِبــْض يَــَدَك َعــْن أَِخيــَك الَْفِقيــِر... اْحتَــِرْز ِمــْن أَْن يَُكــوَن َمــَع قَلِْبــَك كَاٌَم لَِئيــٌم 
ــرَاِء، َوتَُســوُء َعيُْنــَك ِبأَِخيــَك الَْفِقيــِر َولَ  ــاِبَعُة، َســَنُة اإِلبْ ــَنُة السَّ ــْد قَُربَــِت السَّ ــاً: قَ قَائِ
ـُه لَ تُْفَقــُد الُْفَقــرَاُء  تُْعِطيــِه، فَيَْصــُرَخ َعلَيْــَك إِلَــى الــرَّبِّ فَتَُكــوُن َعلَيْــَك َخِطيَّــٌة « » ألَنّـَ
ِمــَن األَرِْض. لِذلِــَك أَنَــا أُوِصيــَك قَائِــاً: افْتَــْح يَــَدَك ألَِخيــَك الِْمْســِكيِن َوالَْفِقيــِر ِفــي 

أَرِْضــَك « » َوأَقْرِْضــُه ِمْقــَداَر َمــا يَْحتَــاُج إِلَيْــِه « )تثنيــة 15: 9-7، 11، 8(.
ول حاجــة بأحــد أن يخشــى مــن أن ســخاءه قــد يــؤدي بــه إلــى العــوز. إن الطاعــة 
لوصايــا هللا ل بــد أن ينتــج عنهــا النجــاح. يقــول هللا: » تُْقــرُِض أَُمًمــا كَِثيــرًَة َوأَنْــَت 
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لَ تَْقتَــرُِض، َوتَتََســلَُّط َعلَــى أَُمــٍم كَِثيــرٍَة َوُهــْم َعلَيْــَك لَ يَتََســلَّطُوَن « )تتنيــة 15: 6(.
وبعــد » َســبَْعَة ُســبُوِت ِســِنيَن « » َســبَْع ِســِنيَن َســبَْع َمــرَّاٍت « )لوييــن 25: 8( 
كانــت تأتــي ســنة اإلبــراء العظيمــة أي ســنة اليوبيــل. فقــد قــال الــرب: » ثـُـمَّ تَُعبِّــُر بـُـوَق 
ــَنَة الَْخْمِســيَن، َوتَُنــاُدوَن ِبالِْعتْــِق ِفــي  ُســوَن السَّ الُْهتَــاِف... ِفــي َجِميــعِ أَرِْضُكــْم. َوتَُقدِّ
األَرِْض لَِجِميــعِ ُســكَّانَِها. تَُكــوُن لَُكــْم يُوِبيــاً، َوتَرِْجُعــوَن كُلٌّ إِلَــى ُملِْكــِه، َوتَُعــوُدوَن كُلٌّ 

إِلـَـى َعِشــيرَتِِه « )لوييــن 25: 9، 10(.
يَــْوِم  ِفــي  ــْهِر.  الشَّ َعاِشــِر  ِفــي  ــابعِ  السَّ ــْهِر  الشَّ اليوبيــل يضــرب، » ِفــي  بــوق  كان 
ارَِة « )لويين 25: 9(. وفي كل األرض أينما كان يسكن شعب اليهود كان يسمع  الَْكفَّ
صــوت بــوق اليوبيــل داعيــا كل بنــي يعقــوب ألن يرحبــوا بســنة اإلبــراء. وفــي يــوم الكفــارة 

العظيــم كان يكفــر عــن خطايــا إســرائيل، والشــعب يرحــب باليوبيــل بقلــوب فرحــة.
في سنة العطلة لم تكن األرض لتُزرع أو يُجمع حصادها، وكل ما كانت تنتجه 
كان يعتبــر حقــا شــرعيا للفقــراء. وكان هنالــك بعــض طوائــف العبيــد العبرانييــن — 
أي كل مــن لــم ينالــوا حريتهــم فــي ســنة الراحــة — كانــوا اآلن يُطلقــون أحــرارا. ولكــن 
إلــى أســرة  اليوبيــل كان هــو إرجــاع كل األراضــي  امتــازت ســنة  بــه  الــذي  الشــيء 
المالــك األصلــي. لقــد قســمت األرض بالقرعــة بموجــب أمــر هللا الخــاص، فبعــد 
التقســيم لــم يكــن يســمح ألي واحــد أن يتجــر فــي ملكــه أو يبيعــه مــا لــم يضطــره إلــى 
ذلــك العــوز والفاقــة. وإذ ذاك حينمــا يرغــب هــو أو أحــد أقربائــه فــي افتــداء األرض 
أو فكهــا فالــذي اشــتراها ينبغــي أل يرفــض بيعهــا. وإذا لــم تفــك تعــود إلــى مالكهــا 

األول أو ورثتــه فــي ســنة اليوبيــل.
ــاُع بَتَّــًة، ألَنَّ لـِـَي األَرَْض، َوأَنْتُــْم  لقــد أعلــن الــرب إلســرائيل قائــا: » َواألَرُْض لَ تُبَ
ُغَربَــاُء َونُــزَلَُء ِعْنــِدي « )لوييــن 25: 23(. كان ل بــد للشــعب أن يقتنعــوا بحقيقــة 
إلــى حيــن هــي أرض هللا، وأنــه هــو  بــأن يمتلكوهــا  كــون األرض التــي ســمح لهــم 
المالــك الشــرعي وصاحــب الملــك األصلــي، وأنــه يهتــم اهتمامــا خاصــا بالفقــراء 
ــخ هــذه الحقيقــة فــي أذهــان الشــعب كلــه  والعاثــري الحــظ. وكان الــرب يريــد أن يرسِّ

وهــي أن للمســاكين نصيبــا فــي عالــم هللا قــدر مــا لألغنيــاء.
هــذا هــو اإلجــراء الــذي دبــره خالقنــا الرحيــم ليخفــف مــن وطــأة اآللم ويبعــث 
بأنــوار الرجــاء ويشــرق بشــمس الســعادة فــي حيــاة المحروميــن والمتضايقيــن، لقــد 
المــال واكتنــازه والعتــزاز  فــي محبــة  النــاس عــن النغمــاس  يوقــف  الــرب أن  أراد 
بالســلطان. إن شــرورا عظيمــة تنجــم عــن كــون بعــض طبقــات الشــعب تــدأب فــي 
تكويــم الثــروة، بينمــا الطبقــات الفقيــرة تقاســي المــرارة مــن العــوز والنحطــاط. فــإذا 
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لــم يكــن هنالــك رادع فســيحتكر األثريــاء الســلطان، بينمــا المســاكين الذيــن هــم فــي 
نظــر هللا لهــم نفــس الســتحقاق مــن كل وجــه، يعاملــون بالمتهــان وعــدم التقديــر 
مــن إخوتهــم الناجحيــن. وإن إحســاس المســاكين بهــذا الظلــم وهــذا الضطهــاد قــد 
يثيــر حفيظتهــم. وقــد ينشــأ عــن ذلــك أيضــا إحســاس باليــأس والقنــوط الــذي قــد 
يفســد أخــاق المجتمــع ويفســح المجــال لرتــكاب جرائــم متنوعــة. ولكــن القوانيــن 
التــي ســنها هللا كانــت تهــدف إلــى تنميــة المســاواة الجتماعيــة. وإن اإلجــراء الــذي 
اتخــذ بشــأن ســنة العطلــة وســنة اليوبيــل أمكنــه إلــى حــد كبيــر أن يصحــح األخطــاء 

التــي تفشــت أثنــاء تلــك الفتــرة فــي النظــم الجتماعيــة والسياســية لألمــة.
كانت الغاية من هذه القوانين جلب البركة لألغنياء كما للفقراء، وكان القصد 
منهــا أيضــا أن توقــف الطمــع والميــل إلــى تعظيــم الــذات عنــد حدهمــا، وتنمــي روح 
النظــام  دعائــم  وتوطــد  الطبقــات  بيــن كل  والثقــة  الرضــى  النبيلــة، وروح  اإلحســان 
الجتماعي وتثبت مركز الحكومة، إذ أننا كلنا مندمجون في نسيج البشرية العظيم. 
فــأي عمــل يمكننــا مزاولتــه ممــا يجلــب النفــع لآخريــن ويرفــع مــن شــأنهم لبــد مــن أن 
يعــود علينــا بالبركــة. إن قانــون الرتبــاط المتبــادل يســري بيــن كل طبقــات المجتمــع. 
وإن الفقراء ليسوا أكثر اعتمادا على األغنياء من اعتماد األغنياء عليهم، ففي حين 
يطلب الفقراء نصيبا من النعم التي قد أغدقها هللا على جيرانهم األثرياء، فاألغنياء 
بحاجة إلى الخدمة األمينة والقوة الجســمانية والذهنية التي هي رأس مال الفقراء.

لقــد وعــد هللا إســرائيل ببــركات عظيمــة علــى شــرط الطاعــة ألوامــره إذ قــال: 
الَْحْقــِل  أَْشــَجاُر  َوتُْعِطــي  َغلَّتََهــا،  األَرُْض  َوتُْعِطــي  ِحيِنــِه،  ِفــي  َمطَرَكُــْم  » أُْعِطــي 
ِبالــزَّْرِع، فَتَأْكُلُــوَن ُخبَْزكُــْم  الِْقطَــاُف  َويَلَْحــُق  ِبالِْقطَــاِف،  ِدَراُســُكْم  َويَلَْحــُق  أَثَْمارََهــا، 
ــبَعِ َوتَْســُكُنوَن ِفــي أَرِْضُكــْم آِمِنيــَن. َوأَْجَعــُل َســاًَما ِفــي األَرِْض، فَتََناُمــوَن َولَيْــَس  لِلشِّ
َمــْن يُزِْعُجُكــْم. َوأُِبيــُد الُْوُحــوَش الرَِّديئَــَة ِمــَن األَرِْض، َولَ يَْعبُــُر َســيٌْف ِفــي أَرِْضُكــْم... 
ــْم تَْســَمُعوا لِــي  ــْم تَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا... لِكــْن إِْن لَ ــوُن لَُكــْم إِلًهــا َوأَنْتُ َوأَِســيُر بَيَْنُكــْم َوأَكُ
ــُه  ــْم ِميثَاِقــي ... تَْزَرُعــوَن بَاِطــاً َزْرَعُكــْم فَيَأْكُلُ ــوا كُلَّ هــِذِه الَْوَصايَــا... نََكثْتُ ــْم تَْعَملُ َولَ
َعلَيُْكــْم  َويَتََســلَُّط  أَْعَدائُِكــْم،  أََمــاَم  فَتَْنَهزُِمــوَن  كُــْم  ِضدَّ َوْجِهــي  َوأَْجَعــُل  أَْعَداُؤكُــْم. 

يَطْرُُدكُــْم « )لوييــن 26: 17-4(. َمــْن  َولَيْــَس  َوتَْهُربُــوَن  ُمبِْغُضوكُــْم، 
فــي  النــاس  بيــن  المســاواة  وجــوب  عــن  حماســة  بــكل  يدافعــون  كثيريــن  إن 
اقتســام بــركات هللا الزمنيــة. ولكــن هــذا لــم يكــن مــا قصــده الخالــق. إن التنــوع فــي 
حيــاة النــاس هــو مــن بيــن الوســائل التــي يقصــد بهــا هللا أن يمتحــن الخلــق وينميــه. 
ولكنــه يقصــد أن مــن يملكــون أمــاكا فــي هــذا العالــم ينبغــي أن يعتبــروا أنفســهم 
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تســتخدم  أن  يمكــن  أشــياء  علــى  ائتمنهــم  قــد  إذ  أموالــه،  علــى  عنــه  وكاء  مجــرد 
والفقــراء. المتألميــن  لمنفعــة 

يقــرن مصالحــه بمصالــح  فــي كل حيــن، وهــو  الفقــراء معنــا  قــال المســيح إن 
المتألميــن مــن شــعبه. إن قلــب فادينــا يعطــف علــى مــن هــم فــي أدنــى حــالت 
إنهــم ممثلــوه علــى األرض،  لنــا  الفقــر والمذلــة مــن أولده األرضييــن، وهــو يقــول 
المتألميــن  نحــو  بهــا  يحــس  التــي  المحبــة  فــي قلوبنــا  ليوقــظ  بيننــا  أوجدهــم  وقــد 
والمتضايقيــن، فالشــفقة واإلحســان اللــذان نعاملهــم بهمــا يقبلهمــا المســيح كمــا 
لهــم يعتبــر  إليــه هــو. وأي عمــل مــن أعمــال القســوة واإلهمــال  لــو كانــا مقدميــن 

نفســه. المســيح  إلــى  موجهــا 
أن  لــو  وزمنيــا  وروحيــا  أدبيــا  اليــوم،  العالــم  حالــة  فــي  الفــرق  أعظــم  كان  مــا 
الشــريعة التــي أعطاهــا هللا لخيــر المســاكين قــد نفــذت! كمــا أن األنانيــة واعتــداد 
اإلنســان بنفســه مــا كانــا ليبــدوا كمــا همــا اآلن، بــل كان كل واحــد يهتــم بإســعاد 
اآلخريــن وخيرهــم، ومــا كان مــن وجــود اليــوم للفاقــة المتفشــية فــي بلــدان كثيــرة.

التــي  الرهيبــة  قــد فرضهــا هللا كان يمكــن أن تصــد الشــرور  التــي  المبــادئ  إن 
نجمــت فــي كل عصــر عــن ظلــم األغنيــاء للفقــراء والريبــة والكراهيــة التــي يضمرهــا 
الفقــراء لألغنيــاء. فبينمــا كان يمكــن لهــذه المبــادئ أن تكــف األغنيــاء عــن تجميــع 
الثــروات الطائلــة وعمــا يحيونــه مــن حيــاة التــرف الــذي ل يعــرف حــدودا، كان يمكنهــا 
أيضــا أن تقضــي علــى مســاوئ الجهــل والنحطــاط المتفشــيين بيــن عشــرات ألــوف 
المســاكين الذيــن يطلــب منهــم مــع ضآلــة أجورهــم فــي عبوديتهــم لألغنيــاء أن يبنــوا 
ويقيمــوا دعائــم تلــك الثــروات الطائلــة. إن تلــك المبــادئ اإللهيــة كان يمكــن أن توجــد 

حــا ســليما لتلــك المشــاكل التــي تهــدد العالــم اليــوم بالفوضــى وســفك الدمــاء.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لويين 23(.

كان علــى بنــي إســرائيل أن يجتمعــوا معــا ثــاث مــرات فــي الســنة فــي مقــدس 
الوقــت  بعــض  شــيلوه  ظلــت  وقــد   .)16-14  :23 )خــروج  العبــادة  ألجــل  الــرب 
مركــز  أورشــليم  صــارت  ذلــك  بعــد  ولكــن  فيــه،  يجتمعــون  كانــوا  الــذي  الموضــع 

المقدســة. األعيــاد  إلحيــاء  األســباط  تجتمــع  كانــت  وفيهــا  لألمــة،  العبــادة 
متلهفــة  للحــروب  محبــة  قويــة  شرســة  بقبائــل  محاطيــن  الــرب  شــعب  كان 
وكل  األجســام  األصحــاء  الرجــال  كل  أُمــر  فقــد  ذلــك  ومــع  أراضيهــم،  لغتصــاب 
الشــعب الذيــن يســتطيعون أن يتحملــوا مشــاق الســفر أن يتركــوا بيوتهــم إلــى مــكان 
اجتمــاع الشــعب الواقــع فــي وســط البــاد تقريبــا. فمــا الــذي كان يمنــع أعداءهــم 
مــن اإلغــارة علــى تلــك البيــوت الخاليــة مــن الســاح، وتخريبهــا بالنــار والســيف؟ ومــا 
الــذي كان يمنعهــم مــن غــزو البــاد وأخــذ بنــي إســرائيل ســبايا فــي أيــدي أعدائهــم 
َخائِِفيــِه،  َحــْوَل  َحــالٌّ  الــرَّبِّ  » َمــاَُك  شــعبه،  يحمــي  أن  هللا  وعــد  لقــد  الغربــاء؟ 
يِهــْم « )مزمــور 34: 7(. ففيمــا كان اإلســرائيليون يصعــدون للعبــادة كانــت  َويَُنجِّ
أَطْــرُُد  قــوة هللا تصــد عنهــم األعــداء وتردعهــم. وقــد وعدهــم هللا قائــا: » فَِإنِـّـي 
ــُع تُُخوَمــَك، َولَ يَْشــتَِهي أََحــٌد أَرَْضــَك ِحيــَن تَْصَعــُد لِتَظَْهــَر  اِمــَك َوأَُوسِّ األَُمــَم ِمــْن قُدَّ

ــَنِة « )خــروج 34: 24(. َــاََث َمــرَّاٍت ِفــي السَّ أََمــاَم الــرَّبِّ إِلِهــَك ثث
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وأول هــذه األعيــاد كان عيــد الفصــح عيــد الفطيــر الــذي يقــع فــي شــهر أبيــب أول 
شــهور الســنة اليهودية ويوافق الفترة الواقعة ما بين أواخر مارس )آذار( وأوائل إبريل 
)نيسان( حين يكون برد الشتاء قد انتهى والمطر المتأخر قد انقطع، وتكون الطبيعة 
كلهــا متهللــة بنضــارة فصــل الربيــع وجمالــه، ويكــون العشــب أخضــر يانعــا علــى التــال 
وفــي األوديــة، والزهــور البريــة تزيــن الحقــول فــي كل مــكان — والقمــر الــذي يــكاد يكــون 
بــدرا يبهــج األمســيات بنــوره. هــذا هــو الفصــل الــذي وصفــه كاتــب النشــيد الملهــم 
ــتَاَء قَــْد َمَضــى، َوالَْمطَــَر َمــرَّ َوزَاَل. الزُُّهــوُر  وصفــا بديعــا أخــاذا حيــن قــال: » ألَنَّ الشِّ
ظََهــرَْت ِفــي األَرِْض. بَلَــَغ أََواُن الَْقْضــِب، َوَصــْوُت الْيََماَمــِة ُســِمَع ِفــي أَرِْضَنــا. التِّيَنــُة 

َهــا، َوقَُعــاُل الُْكــرُوِم تُِفيــُح رَائَِحتََهــا « )نشــيد األنشــاد 2: 13-11(. أَْخرََجــْت ِفجَّ
فالرعــاة  أورشــليم.  إلــى  صاعديــن  يتقاطــرون  الحجــاج  كان  البــاد  كل  ومــن 
يتركــون قطعانهــم ورعــاة المواشــي ينزلــون مــن الجبــال، والصيــادون يخرجــون مــن 
بحر الجليل، والفاحون يتركون حقولهم وبنو األنبياء يتركون مدارســهم المقدســة 
— ويتجــه الجميــع إلــى المــكان الــذي كان هللا يظهــر فيــه للشــعب. وكانــوا يســيرون 
علــى مراحــل قصيــرة ألن كثيريــن منهــم كانــوا يســافرون ســيرا علــى األقــدام. وكان 
كثيــرون ينضمــون إلــى القوافــل بــدون انقطــاع فغالبــا مــا كان عــدد المســافرين فــي 

القافلــة يصيــر كبيــرا جــدا قبــل وصولهــم إلــى المدينــة المقدســة.
الفــرح  مشــاعر  إســرائيل  شــعب  قلــوب  فــي  توقــظ  الطبيعــة  بهجــة  وكانــت 
والشــكر لمانــح كل الخيــرات. وقــد أنشــدت الجمــوع تلــك المزاميــر العبريــة الجليلــة 
وكانــوا يعظمــون مجــد هللا وجالــه. وحيــن كان ضــارب البــوق يعطــي إشــارة البــدء 
أنشــودة  تنشــد  األصــوات  مئــات  كانــت  الصنــوج،  أصــوات  تصحبــه  الترنيــم  فــي 
الشــكر فترتفــع تلــك النغمــات متهللــة وقائلــة » فَرِْحــُت ِبالَْقائِلِيــَن لـِـي: »إِلَــى بَيْــِت 
الــرَّبِّ نَْذَهــُب«. تَِقــُف أَرُْجلَُنــا ِفــي أَبَْواِبــِك يـَـا أُورَُشــلِيُم... َحيْــُث َصِعــَدِت األَْســبَاُط، 
أُورَُشلِيَم:»لِيَْســتَِرْح  َســاََمَة  اْســأَلُوا   ... الــرَّبِّ اْســَم  لِيَْحَمــُدوا   ... الــرَّبِّ أَْســبَاُط 

)مزمــور 122: 6-1(. ُمِحبُّــوِك « 
وإذ كان بنــو إســرائيل يرفعــون أنظارهــم إلــى التــال التــي حولهــم حيــث اعتــاد 
َعيَْنــيَّ  قائلين:» أَرْفَــُع  يترنمــون  كانــوا  مذابحهــم  علــى  النــار  يوقــدوا  أن  الوثنيــون 
ــَماَواِت  ، َصانِــعِ السَّ إِلَــى الِْجبَــاِل، ِمــْن َحيْــُث يَأْتِــي َعْونِــي! َمُعونَِتــي ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ
َواألَرِْض « )مزمــور 121: 1، 2( » اَلُْمتَوَكِّلـُـوَن َعلـَـى الــرَّبِّ ِمثـْـُل َجبَــِل ِصْهيَــْوَن، الَّــِذي 
ْهــِر. أُورَُشــلِيُم الِْجبَــاُل َحْولََهــا، َوالــرَّبُّ َحــْوَل َشــْعِبِه ِمــَن  لَ يَتَزَْعــَزُع، بـَـْل يَْســُكُن إِلـَـى الدَّ

ْهــِر « )مزمــور 125: 1، 2(. اآلَن َوإِلَــى الدَّ
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وبعدما يصعدون فوق التال ويشرفون على المدينة المقدسة كانوا يتطلعون 
بوقار وخشوع إلى جموع العابدين وهم سائرون في طريقهم إلى الهيكل وإذ كانوا 
يــرون دخــان البخــور صاعــدا ويســمعون أبــواق الاوييــن معلنــة بــدء الخدمــة المقدســة 
كانــوا يندمجــون فــي وحــي الســاعة وينشــدون قائليــن: » َعِظيــٌم ُهــَو الــرَّبُّ َوَحِميــٌد 
ا ِفي َمِديَنِة إِلِهَنا، َجبَِل قُْدِسِه. َجِميُل الرْتَِفاِع، فَرَُح كُلِّ األَرِْض، َجبَُل ِصْهيَْوَن.  ِجدًّ
ــَماِل، َمِديَنُة الَْملِِك الَْعِظيِم « )مزمور 48: 1، 2(» لِيَُكْن َســاٌَم ِفي  فَرَُح أَقَاِصي الشِّ
أَبْرَاِجــِك، رَاَحــٌة ِفــي قُُصــورِِك « » اِفْتَُحــوا لـِـي أَبـْـَواَب الِْبــّر. أَْدُخــْل ِفيَهــا َوأَْحَمــِد الــرَّبَّ « 
، ِفــي َوَســِطِك يـَـا أُورَُشــلِيُم.  » أُوِفــي نـُـُذورِي لِلــرَّبِّ ُمَقاِبــَل َشــْعِبِه، ِفــي ِديـَـاِر بَيْــِت الــرَّبِّ

َهلِّلُويَا « )مزمور 122: 7؛ 118: 19؛ 116: 18، 19(.
أولئــك  لســتقبال  ســعتها  علــى  أبوابهــا  تفتــح  أورشــليم  بيــوت  كل  وكانــت 
الحجــاج، وكانــت تعــد لهــم الحجــرات وتفــرش مجانــا. ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا 
لتلــك الجماعــات العظيمــة، ولذلــك كانــوا ينصبــون الخيــام فــي مــا يمكــن الحصــول 

عليــه مــن أرض فضــاء فــي المدينــة وفــوق التــال المتاخمــة.
وفي عشــية اليوم الرابع عشــر من الشــهر كانوا يحتفلون بعيد الفصح. وكانت 
طقوســه المقدســة المؤثــرة تذكرهــم بنجاتهــم مــن عبوديتهــم فــي مصــر، وترمــز إلــى 
الذبيحــة التــي تخلــص مــن عبوديــة الخطيــة. ولكــن حيــن أســلم المخلــص حياتــه علــى 
جلجثــة بطلــت فريضــة الفصــح كرمــز، ومــن ثــم فقــد ُســنت فريضــة عشــاء الــرب 

تــذكارا لنفــس الحادثــة التــي كان الفصــح رمــزا لهــا.
وبعــد الفصــح كان يجــيء عيــد الفطيــر الــذي يســتمر ســبعة أيــام وكان لهــم فــي 
كل مــن اليــوم األول والســابع مــن هــذا العيــد محفــل مقــدس. ولــم يكــن يعمــل فيهمــا 
عمــل إضافــي. وفــي ثانــي أيــام العيــد كانــوا يقدمــون هلل باكــورات غــات الســنة. 
وكان الشــعير هــو أول الحبــوب التــي تنضــج عنــد بــدء العيــد فــي فلســطين. وكان 
الكاهــن يُلــّوح بحزمــة مــن الشــعير أمــام مذبــح هللا، اعترافــا منــه بــأن كل شــيء للــرب. 

ولــم يكــن الحصــاد يجمــع إل بعــد ممارســة هــذه الشــعائر.
وبعــد خمســين يومــا مــن تقديــم الباكــورات كان يحيــن موعــد عيــد الخمســين، 
وكان يســمى أيضــا عيــد الحصــاد أو عيــد األســابيع. وللتعبيــر عــن شــكرهم علــى 
الحنطــة التــي صــارت خبــزا يــؤكل كانــوا يقدمــون للــرب رغيفيــن مخبوزيــن مختمريــن. 

وكان عيــد الخمســين يســتغرق يومــا واحــدا ويقضــى فــي خدمــة دينيــة.
الجمــع. وكان  عيــد  أو  المظــال  عيــد  موعــد  يجــيء  كان  الســابع  الشــهر  وفــي 
هــذا العيــد اعترافــا مــن الشــعب بســخاء هللا وجــوده الظاهريــن فــي ثمــار البســاتين 
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وأشــجار الزيتــون والكــروم. وكان هــذا العيــد ختــام أعيــاد الســنة. لقــد أثمــرت األرض 
ثمارهــا الوفيــرة، وجمعــت الغــال فــي األهــراء، كمــا قــد ُخزنــت الثمــار والزيــت 
والخمــر، وحفظــت الباكــورات، واآلن فهــا الشــعب يقدمــون عطايــا شــكرهم هلل 

الــذي قــد باركهــم بتلــك البــركات الغنيــة.
وكان هــذا العيــد فرصــة عظيمــة إلظهــار الفــرح أكثــر مــن أي عيــد آخــر. وكان 
ميعــاده بعــد يــوم الكفــارة العظيــم مباشــرة حيــن يقــدم للشــعب التأكيــد بــأن إثمهــم 
لــن يذكــر بعــد. فحيــث قــد حــل الســام بينهــم وبيــن هللا فهــا هــم اآلن يتقدمــون 
انتهــاء أشــغال الحصــاد  أمامــه ليعترفــوا بصاحــه ويســبحوه علــى رحمتــه. فبعــد 
وقبــل مجــيء موعــد أعمــال العــام الجديــد لــم يَبَقــى للشــعب أي هــم وكان يمكنهــم 
التمتــع بتلــك األفــراح المقدســة. ومــع أن األبنــاء وآباءهــم هــم الذيــن أمــروا بحضــور 
وكانــوا  اســتطاعتهم،  قــدر  علــى  يحضــروه  كانــوا  العائــات  أفــراد  كل  فــإن  العيــد 

يرحبــون بالخــادم والــاوي والغريــب والفقيــر لمشــاركتهم فــي ولئمهــم.
وكعيــد الفصــح كان عيــد المظــال عيــدا تذكاريــا. فلكــي يذكــر الشــعب حيــاة 
مظــال  فــي  ويســكنوا  بيوتهــم  مــن  يخرجــوا  أن  عليهــم  كان  البريــة  فــي  اغترابهــم 
مصنوعــة مــن أغصــان خضــراء، » أَْشــَجاٍر بَِهَجــٍة َوَســَعَف النَّْخــِل َوأَْغَصــاَن أَْشــَجاٍر 

.)43  ،42  ،40  :23 )لوييــن  الْــَواِدي «  َوَصْفَصــاَف  َغبْيَــاَء 
وفــي اليــوم األول كان لهــم محفــل مقــدس وقــد أضيــف إلــى أيــام العيــد الســبعة 

يــوم ثامــن كان يحفــظ بنفــس الكيفيــة.
وفــي هــذه الحتفــالت الســنوية كانــت قلــوب الكبــار والصغــار تتشــدد فــي 
األواصــر  قــوَّى  المختلفــة  البــاد  نواحــي  مــن  الشــعب  تجمــع  بينمــا  خدمــة هللا، 
التــي ربطــت بينهــم وبيــن هللا وبيــن بعضهــم بعضــا. وحبــذا لــو كان لشــعب هللا 
فــي الوقــت الحاضــر عيــد مظــال — ذكــرى مبهجــة لبــركات هللا التــي منحهــا لهــم. 
فكمــا كان بنــو إســرائيل يحتفلــون بالنجــاة التــي صنعهــا هللا آلبائهــم وحفظــه إياهــم 
بكيفيــة عجائبيــة فــي أثنــاء رحيلهــم عــن مصــر كذلــك ينبغــي لنــا أن نذكــر طــرق هللا 
نــوره العجيــب  المختلفــة التــي بهــا أخرجنــا مــن العالــم ومــن ظلمــة الخطيــة إلــى 

نــور النعمــة والحــق.
لزامــا  فــكان  الجتمــاع  خيمــة  عــن  بعيــدا  يعيشــون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  أمــا 
عليهــم أن يقضــوا أكثــر مــن شــهر مــن كل ســنة فــي ممارســة األعيــاد الســنوية. إن 
هــذا المثــال مثــال التكريــس هلل ينبغــي أن يُثبــت فــي أذهاننــا أهميــة العبــادة هلل، 
الروحيــة  مصالحنــا  بعــد  الثانيــة  المرتبــة  فــي  العالميــة  مصالحنــا  وضــع  وضــرورة 
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لكــي  معــا  الجتمــاع  امتيــاز  أهملنــا  متــى  جســيمة  خســارة  نخســر  إننــا  واألبديــة. 
هللا  كلمــة  حقائــق  إن  وعبادتــه.  هللا  خدمــة  فــي  ويشــجعه  اآلخــر  أحدنــا  يشــدد 
أو  تســتنير  تعــود  ل  وقلوبنــا  لعقولنــا،  المحييــة  المنعشــة  وقوتهــا  أهميتهــا  تفقــد 
هــذا  إهمــال  بســبب  الروحيــات  فــي  وتضعــف  المقدســة  بالتأثيــرات  تســتيقظ 
العطــف  روح  لنعــدام  كثيــرا  نخســر  كمســيحيين  معاشــراتنا  وفــي  الواجــب. 
يمــأل  الــذي يحبــس نفســه وينطــوي علــى نفســه ل  نحــو بعضنــا بعضــا. إن ذاك 
المركــز الــذي جعلــه هللا فيــه. كلنــا أولد آلب واحــد وكل منــا يعتمــد علــى اآلخــر 
العناصــر الجتماعيــة  إنمــاء  إن  الســعادة. علينــا مطاليــب هلل وللبشــرية.  ألجــل 
ويمنحنــا  إخوتنــا  علــى  عطوفيــن  يجعلنــا  الــذي  هــو  مناســبا  إنمــاء  طبيعتنــا  فــي 

لنباركهــم. نســعى  حيــن  الســعادة 
ولــم يكــن عيــد المظــال تذكاريــا فحســب ولكنــه كان رمزيــا أيضــا. إنــه لــم يكــن فقــط 
يشــير إلــى حيــاة الغتــراب الســابقة فــي البريــة، ولكنــه كعيــد الحصــاد كان احتفــال 
بجمــع ثمــار األرض، وهــو يشــير إلــى األمــام إلــى يــوم الجمــع العظيــم حيــن يرســل رب 
الحصاد جماعة الحصادين ليجمعوا الزوان ويحزموه حزما ليحرق ويجمعوا الحنطة 
إلى المخزن. في ذلك الحين سيهلك جميع األشرار ويكونون » كَأَنَُّهْم لَْم يَُكونُوا « 
)عوبديــا 16(. وكل صــوت فــي كل المســكونة سيشــترك فــي الفــرح والتســبيح هلل. 
ــَماِء َوَعلَــى األَرِْض َوتَْحــَت األَرِْض، َوَمــا  ــا ِفــي السَّ يقــول الرائــي: » وَكُلُّ َخلِيَقــٍة ِممَّ
َعلـَـى الْبَْحــِر، كُلُّ َمــا ِفيَهــا، َســِمْعتَُها قَائِلـَـًة: ›لِلَْجالـِـِس َعلـَـى الَْعــرِْش َولِلَْخــرُوِف الْبَرَكـَـُة 

ــِد اآلِبِديَن‹ «)رؤيــا 5: 13(. ــلْطَاُن إِلَــى أَبَ َوالَْكرَاَمــُة َوالَْمْجــُد َوالسُّ
لقــد ســبَّح بنــو إســرائيل هللا فــي عيــد المظــال حيــن عــادوا بالذكــرى إلــى رحمتــه 
التــي ظهــرت فــي نجاتهــم مــن عبوديــة مصــر، ورعايتــه الرقيقــة لهــم فــي أثنــاء ســني 
إياهــم  وقبولــه  لهــم  بغفرانــه  لشــعورهم  أيضــا  فرحــوا  كمــا  البريــة.  فــي  اغترابهــم 
بواســطة خدمــة يــوم الكفــارة التــي ســبق انتهاؤهــا. ولكــن متــى ُجمــع مفديــو الــرب 
» كُلَّ  أن  إذ  اللعنــة  عبوديــة  مــن  األبــد  إلــى  ونجــوا  آمنيــن،  الســماوية  كنعــان  فــي 
ــُض َمًعــا إِلَــى اآلَن « )روميــة 8: 22( فســيفرحون بفــرح ملــيء  الَْخلِيَقــِة تَِئــنُّ َوتَتََمخَّ
بالمجــد ل ينطــق بــه. وحينئــذ ســيكمل العمــل العظيــم، عمــل كفــارة المســيح ألجــل 

النــاس وســتُمحى خطاياهــم إلــى األبــد.
يُزِْهــُر  كَالنَّْرِجــِس.  َويُزِْهــُر  الَْقْفــُر  َويَبْتَِهــُج  الْيَاِبَســُة،  َواألَرُْض  ـُة  يّـَ الْبَرِّ » تَْفــَرُح 
ـُم. يُْدفَــُع إِلَيْــِه َمْجــُد لُبَْنــاَن. بََهــاُء كَرَْمــَل َوَشــاُروَن. ُهــْم  إِزَْهــاًرا َويَبْتَِهــُج ابِْتَهاًجــا َويُرَنِـّ
ـُح.  ــمِّ تَتََفتّـَ ــُع ُعيُــوُن الُْعْمــِي، َوآَذاُن الصُّ ، بََهــاَء إِلِهَنــا. ِحيَنِئــٍذ تَتََفقَّ يَــَرْوَن َمْجــَد الــرَّبِّ
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ـِة  يّـَ ـُه قَــِد انَْفَجــرَْت ِفــي الْبَرِّ ـُم لَِســاُن األَْخــرَِس، ألَنّـَ ـِل َويَتَرَنّـَ ِحيَنِئــٍذ يَْقِفــُز األَْعــَرُج كَاإِليّـَ
ــرَاُب أََجًمــا، َوالَْمْعطََشــُة يََناِبيــَع َمــاٍء... َوتَُكــوُن  ِميَــاٌه، َوأَنَْهــاٌر ِفــي الَْقْفــِر. َويَِصيــُر السَّ
َســُة«. لَ يَْعبُــُر ِفيَهــا نَِجــٌس، بَــْل  ُهَنــاَك ِســكٌَّة َوطَِريــٌق يَُقــاُل لََهــا: »الطَِّريــُق الُْمَقدَّ
. لَ يَُكــوُن ُهَنــاَك أََســٌد.  ــاُل، َل يَِضــلُّ ِهــَي لَُهــْم. َمــْن َســلََك ِفــي الطَِّريــِق َحتَّــى الُْجهَّ
ِفيَهــا.  ـوَن  الَْمْفِديُـّ يَْســلُُك  بَــْل  ُهَنــاَك.  يُوَجــُد  لَ  إِلَيَْهــا.  يَْصَعــُد  لَ  ُمْفتَــرٌِس  َوْحــٌش 
ـٍم، َوفَــَرٌح أَبَــِديٌّ َعلَــى ُرُؤوِســِهِم.  ـو الــرَّبِّ يَْرِجُعــوَن َويَأْتُــوَن إِلَــى ِصْهيَــْوَن ِبتَرَنُـّ َوَمْفِديُـّ
ابِْتَهــاٌج َوفَــَرٌح يُْدرِكَانِِهــْم. َويَْهــرُُب الُْحــزُْن َوالتََّنهُّــُد « )إشــعياء 35: 1، 2، 10-5(.
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بعدما سكن بنو إسرائيل في كنعان لم تبذل األسباط مجهودا شديدا لتكملة 
غــزو البــاد، فــإذ اقتنعــوا بالجــزء الــذي حصلــوا عليــه خمــدت غيرتهــم فــي الحــال فلم 
ـُه َوَضــَع الَْكْنَعانِيِّيــَن تَْحــَت الِْجْزيَــِة  َد إِْســرَائِيُل أَنّـَ ــا تََشــدَّ يواصلــوا الحــرب » وَكَاَن لَمَّ

َولـَـْم يَطْرُْدُهــْم طـَـرًْدا « )قضــاة 1: 28(.
لقــد  قدمــه إلســرائيل.  الــذي  وعــده  أمانــة،  بــكل  قبلــه،  مــن  أنجــز  قــد  إن هللا 
كســر يشــوع شــوكة الكنعانييــن ووزع األرض علــى األســباط، إل أنــه بقــي عليهــم أن 
يطــردوا ســكان البــاد إذ تحققــوا مــن معونــة هللا لهــم. ولكنهــم أخفقــوا فــي هــذا. فــإذ 
تحالفــوا مــع الكنعانييــن تعــدوا أمــر هللا تعديــا مباشــرا، وهكــذا أخفقــوا فــي إتمــام 

الشــرط الــذي بموجبــه وعــد الــرب أن يعطيهــم أرض كنعــان ملــكا.
إنــه منــذ أن تكلــم هللا معهــم أول مــرة فــي ســيناء حذرهــم مــن عبــادة األوثــان 
وحالما أعلن الشريعة أرسل إليهم هذه الرسالة بيد موسى فيما يختص بشعوب 
كنعــان، وهــي تقــول » لَ تَْســُجْد آللَِهِتِهــْم، َولَ تَْعبُْدَهــا، َولَ تَْعَمــْل كَأَْعَمالِِهــْم، بَــْل 
ــزََك َوَمــاَءَك، َوأُِزيــُل  ــارُِك ُخبْ ــُدوَن الــرَّبَّ إِلَهُكــْم، فَيُبَ تُِبيُدُهــْم َوتَْكِســُر أَنَْصابَُهــْم. َوتَْعبُ
أنــه ســيخضع  الــرب  لهــم  أكــد  بَيِْنُكــْم « )خــروج 23: 24، 25(. وقــد  ِمــْن  الَْمــرََض 
أعداءهــم أمامهــم مــا بقــوا طائعيــن إيــاه، » أُرِْســُل َهيْبَِتــي أََماَمــَك، َوأُزِْعــُج َجِميــَع 
ــَك ُمْدِبِريــَن. َوأُرِْســُل أََماَمــَك  ــُعوِب الَِّذيــَن تَأْتِــي َعلَيِْهــْم، َوأُْعِطيــَك َجِميــَع أَْعَدائِ الشُّ

543



494  |  اآلباء واألنبياء

يِّيــَن َوالَْكْنَعانِيِّيــَن َوالِْحثِّيِّيــَن ِمــْن أََماِمــَك. لَ أَطْرُُدُهــْم ِمــْن أََماِمَك  الزَّنَاِبيــَر. فَتَطـْـرُُد الِْحوِّ
ـِة. قَلِيــاً  يّـَ ِفــي َســَنٍة َواِحــَدٍة، لِئَــاَّ تَِصيــَر األَرُْض َخِربَــًة، فَتَْكثُــَر َعلَيْــَك ُوُحــوُش الْبَرِّ
قَلِيــاً أَطْرُُدُهــْم ِمــْن أََماِمــَك إِلَــى أَْن تُثِْمــَر َوتَْملِــَك األَرَْض... فَِإنِّــي أَْدفَــُع إِلَــى أَيِْديُكــْم 
َعْهــًدا. لَ  َمــَع آلَِهِتِهــْم  َمَعُهــْم َولَ  أََماِمــَك. لَ تَْقطَــْع  ِمــْن  ُســكَّاَن األَرِْض، فَتَطْرُُدُهــْم 
يَُكــوُن  ـُه  فَِإنّـَ آلَِهتَُهــْم  َعبَــْدَت  إَِذا   . إِلَــيَّ تُْخِطــُئ  يَْجَعلُــوَك  لِئَــاَّ  أَرِْضــَك  ِفــي  يَْســُكُنوا 
ــا « )خــروج 23: 27-33(. وقــد أعيــدت نفــس هــذه التوجيهــات، أعادهــا  لَــَك فَخًّ
موســى علــى مســامع الشــعب بــكل هيبــة ووقــار، كمــا قــد رددهــا يشــوع فيمــا بعــد.

لقــد وضــع هللا شــعبه فــي كنعــان كمتــراس قــوي إليقــاف تيــار الشــر األدبــي 
غالبــا  إســرائيل  يخــرج  أن  هللا  قصــد  كمــا  العالــم.  يكتســح  ل  حتــى  حــده  عنــد 
ولكــي يغلــب إن بقــوا أمنــاء إللههــم، وكان يريــد أن يســلم إلــى أيديهــم أممــا أعظــم 
ـُه إَِذا َحِفظْتُــْم َجِميــَع هــِذِه  مــن الكنعانييــن وأقــوى، فوعدهــم الــرب قائــا: » ألَنّـَ
ــُعوِب ِمــْن أََماِمُكــْم،  الَْوَصايـَـا الَِّتــي أَنـَـا أُوِصيُكــْم ِبَهــا... يَطـْـرُُد الــرَّبُّ َجِميــَع هــُؤلَِء الشُّ
فَتَرِثـُـوَن ُشــُعوبًا أَكْبَــَر َوأَْعظـَـَم ِمْنُكــْم. كُلُّ َمــَكاٍن تَُدوُســُه بُطـُـوُن أَقَْداِمُكــْم يَُكــوُن لَُكــْم. 
ـِة َولُبَْنــاَن. ِمــَن النَّْهــِر، نَْهــِر الُْفــرَاِت، إِلَــى الْبَْحــِر الَْغْرِبــيِّ يَُكــوُن تُْخُمُكــْم. لَ  يّـَ ِمــَن الْبَرِّ
يَِقــُف إِنَْســاٌن ِفــي َوْجِهُكــْم. اَلــرَّبُّ إِلُهُكــْم يَْجَعــُل َخْشــيَتَُكْم َوُرْعبَُكــْم َعلـَـى كُلِّ األَرِْض 

الَِّتــي تَُدوُســونََها كََمــا كَلََّمُكــْم « )تثنيــة 11: 25-22(.
ولكنهــم بغــض النظــر عــن المســتقبل الباهــر الــذي كان ينتظرهــم اختــاروا طريــق 
فلــم  أيديهــم  مــن  تفلــت  الذهبيــة  الفــرص  وتركــوا  الجســدية،  والتمتعــات  الراحــة 
يكملــوا غــزو البــاد. وألجيــال طويلــة كان الباقــون مــن الشــعوب الوثنيــة يضايقونهــم، 
فــكان أولئــك القــوم كمــا قــد تنبــأ عنهــم النبــي » أَْشــَواكًا ِفــي أَْعيُِنُكــْم، َوَمَناِخــَس ِفــي 

َجَوانِِبُكــْم « )عــدد 33: 55(.
مــع  تزاوجــوا  لقــد  أَْعَمالَُهــْم «  َوتََعلَُّمــوا  ِباألَُمــِم  » اْختَلَطُــوا  اإلســرائيليين  إن 
أَْصَناَمُهــْم،  » َعبَــُدوا  فتــاك،  كوبــأ  البــاد  كل  فــي  الوثنيــة  فتفشــت  الكنعانييــن 
َماِء...  فََصارَْت لَُهْم َشرَكًا. َوَذبَُحوا بَِنيِهْم َوبََناتِِهْم لأِلَْوثَاِن... َوتََدنََّسِت األَرُْض ِبالدِّ
ِميرَاثَــُه « )مزمــور 106: 38-34، 40(. وَكَــرَِه  َشــْعِبِه،  َعلَــى  الــرَّبِّ  َغَضــُب  فََحِمــَي 

الــذي  لــم تنتشــر ولــم يشــتد ســاعدها حتــى انقــرض ذلــك الجيــل  إن الوثنيــة 
كان قــد تلقــى التعاليــم مــن يشــوع، إل أن اآلبــاء كانــوا قــد مهــدوا طريــق الرتــداد 
لبنيهــم. إن عــدم اكتــراث أولئــك الذيــن امتلكــوا كنعــان عــن نواهــي الــرب بــذر بــذور 
الشــر التــي ظلــت تأتــي بثمارهــا الُمــرة مــدة أجيــال طويلــة، فالعــادات البســيطة التــي 
تمســك بهــا العبرانيــون حفظــت لهــم صحتهــم البدنيــة، ولكــن اختاطهــم بالوثنيــة 
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جعلهــم يفرطــون فــي النهــم والشــهوات التــي أضعفــت قواهــم الجســمانية تدريجــا 
وأوهنــت قواهــم العقليــة واألدبيــة. إن خطايــا اإلســرائيليين فصلــت بينهــم وبيــن 
إلههــم، فتركتهــم قوتــه ومــا عــادوا ينتصــرون علــى أعدائهــم. وهكــذا حــدث أنهــم 

خضعــوا لنفــس األمــم التــي كان يمكنهــم إخضاعهــا بقــوة هللا. 
ـِذي أَْخَرَجُهــْم ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « » َوَســاَق ِمثْــَل  » َوتََركُــوا الــرَّبَّ إِلــَه آبَائِِهــِم الّـَ
فالــرب  ولذلــك  ِبتََماثِيلِِهــْم «  َوأََغــاُروُه  ِبُمرْتََفَعاتِِهــْم،  أََغاظُــوُه  َشــْعبَُه...  الَْغَنــِم 
ِعــزَُّه،  ــبِْي  لِلسَّ َوَســلََّم  النَّــاِس.  بَيْــَن  نََصبََهــا  الَِّتــي  الَْخيَْمــَة  ِشــيلُِو،  َمْســِكَن  » رَفَــَض 
َوَجاَلَــُه لِيَــِد الَْعــُدوِّ « )قضــاة 2: 12؛ مزمــور 78: 52، 58، 60، 61(. ومــع ذلــك 
فهــو لــم يتــرك شــعبه كليــة، فقــد كانــت هنالــك بقيــة ظلــت أمينــة للــرب، ومــن 
وقــت إلــى آخــر أقــام الــرب رجــال أمنــاء جبابــرة بــأس ليقمعــوا الوثنيــة ويخلصــوا 
مــن  ويتحــررون  يمــوت  المنقــذ  كان  عندمــا  ولكــن  أعدائهــم.  مــن  اإلســرائيليين 
الرتــداد  قصــة  ظلــت  وهكــذا  أوثانهــم.  إلــى  بالتدريــج  يعــودون  كانــوا  ســلطانه 

كثيــرة. مــرارا  تتكــرر  والنجــاة  والعتــراف  والتأديــب 
الفلســطينيون  بعدهمــا  ومــن  مــوآب،  وملــك  النهريــن  بيــن  مــا  ملــك  إن 
والكنعانيــون فــي حاصــور تحــت قيــادة سيســرا هــم بدورهــم ضايقــوا إســرائيل وقــد 
أقــام الــرب عثنيئيــل وشــمجر وأهــود ودبــورة وبــاراق إلنقــاذ شــعبه. ولكــن بعــد ذلــك 
، فََدفََعُهــُم الــرَّبُّ لِيَــِد ِمْديَــاَن « )انظــر  ــرَّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ » َعِمــَل بَُنــو إِْســرَائِيَل الشَّ
قضــاة 6-8(. لــم تكــن يــد المضايقيــن شــديدة قبــل ذلــك علــى األســباط الســاكنين 
شــرقي األردن، ولكــن فــي الكــوارث التــي حلــت بالشــعب فــي هــذا الوقــت كانــوا 

هــم أول مــن قاســوا األمريــن.
إن العمالقــة الذيــن كانــوا يســكنون فــي جنوبــي كنعــان والمديانييــن الذيــن كانــوا 
حاليــن عنــد حدودهــا الشــرقية وفــي الصحــراء الممتــدة وراء تلــك الحــدود كانــوا ل 
يزالــون أعــداء إســرائيل القســاة العديمــي الرحمــة. إن اإلســرائيليين فــي أيــام موســى 
كانــوا قــد أهلكــوا أمــة المديانييــن تقريبــا، ولكنهــم منــذ ذلــك الوقــت نمــوا وتكاثــروا 
واشــتدت ســواعدهم. وكانــوا يتلهفــون لانتقــام. واآلن بعــد مــا ارتفعــت يــد هللا 
الحافظــة عــن إســرائيل وتركهــم الــرب فقــد أتــت المديانييــن الفرصــة الســانحة. ولــم 
الويــات  التــي قاســت  التــي ســكنت شــرقي األردن هــي وحدهــا  تكــن األســباط 
مــن جــراء غــارات األعــداء وتخريبهــم، بــل كل البــاد كذلــك. إن ســكان الصحــراء 
الشرســين المتوحشــين الذيــن كانــوا » كَالَْجــرَاِد ِفــي الَْكثْــرَِة « تجمعــوا فــي داخــل 
البــاد بغنمهــم ومواشــيهم. وكوبــإ مهلــك شــامل انتشــروا فــي كل البــاد مــن نهــر 
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بــدأ الحصــاد ولبثــوا هنــاك  إلــى ســهول الفلســطينيين وقــد جــاءوا عندمــا  األردن 
حتــى ُجمعــت آخــر ثمــار األرض. لقــد نهبــوا مــن الحقــول خيراتهــا الوفيــرة وســلبوا 
اإلســرائيليون  اضطــر  ولذلــك  قفارهــم.  إلــى  عــادوا  ثــم  الســكان  معاملــة  وأســاءوا 
الســاكنون فــي العــراء إلــى تــرك بيوتهــم والتجمــع فــي المــدن ذات األســوار ليحتمــوا 
فــي حصونهــا، أو حتــى ليحتمــوا فــي الكهــوف والمعاقــل الصخريــة بيــن الجبــال. 
وقــد دام ذلــك الضيــق ســبع ســنين كاملــة. وحينئــذ عندمــا التفــت الشــعب وهــم 
فــي ضيقتهــم إلــى توبيخــات الــرب واعترفــوا بخطاياهــم أقــام لهــم هللا ُمَخلَِّصــاً آخــر.

كان جدعــون بــن يــوآش مــن ســبط منســى. إن قســم الســبط الــذي كانــت هــذه 
العائلــة تنتمــي إليــه لــم يتولــى مركــز قيــادة، إل أن عائلــة يــوآش اشــتهرت بالشــجاعة 
أَْولَِد  كَُصــورَِة  َواِحــٍد  » كُلُّ  الشــجعان:  يــوآش  أولد  عــن  قيــل  وقــد  والســتقامة. 
َملِــٍك « )قضــاة 8: 18( كل أولئــك األولد ســقطوا فــي حربهــم مــع المديانييــن ولــم 
يبــق منهــم غيــر واحــد، وقــد كان الغــزاة يرهبــون اســمه. ثــم جــاءت الدعــوة مــن هللا 
إلــى جدعــون ليخلــص شــعبه. وكان فــي ذلــك الحيــن يخبــط بعــض الحنطــة، التــي 
أخفيــت كميــة قليلــة منهــا عــن عيــون األعــداء، وإذ لــم يكــن جدعــون يجــرؤ علــى 
أن يخبطهــا فــي البيــدر ذهــب إلــى مــكان قريــب مــن المعصــرة، وألن ميعــاد نضــج 
العنــب لــم يكــن قــد جــاء لــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر بالكــروم. وإذ كان جدعــون 
يقــوم بعملــه فــي تكتــم وســكون جعــل يتأمــل بحــزن فــي حالــة إســرائيل، وكيــف يمكــن 

كســر نيــر أولئــك الظالميــن عــن أعنــاق شــعبه.
وفجأة ظهر له » َماَُك الرَّبِّ « وخاطبه بقوله » الرَّبُّ َمَعَك يَا َجبَّاَر الْبَأِْس «.

فَلَِمــاَذا  َمَعَنــا  الــرَّبُّ  كَاَن  إَِذا  َســيِِّدي،  يَــا  » أَْســأَلَُك  جدعــون:  جــواب  فــكان 
أََصابَتَْنــا كُلُّ هــِذِه؟ َوأَيْــَن كُلُّ َعَجائِِبــِه الَِّتــي أَْخبَرَنَــا ِبَهــا آبَاُؤنَــا قَائِلِيــَن: أَلَــْم يُْصِعْدنَــا 

ِمْديَــاَن «. ِفــي كَــفِّ  الــرَّبُّ َوَجَعلََنــا  ِمــْن ِمْصــَر؟ َواآلَن قَــْد رَفََضَنــا  الــرَّبُّ 
ِمــْن  إِْســرَائِيَل  ـْص  َوَخلِـّ تِــَك هــِذِه  ِبُقوَّ فأجابــه رســول الســماء قائــا: » اْذَهــْب 

أَرَْســلْتَُك؟ «. أََمــا  ِمْديَــاَن.  كَــفِّ 
إل أن جدعــون كان يطلــب عامــة يتحقــق بهــا مــن أن ذاك الــذي يخاطبــه هــو 
مــاك العهــد الــذي صنــع العظائــم إلســرائيل فــي القديــم. إن مائكــة هللا الذيــن 
تحادثــوا مــع إبراهيــم مكثــوا عنــده ذات مــرة وتناولــوا طعامــا مــن وليمتــه التــي أولمهــا 
لهــم. ولذلــك فقــد توســل جدعــون إلــى هــذا الرســول اإللهــي أن يبقــى ضيفــا عنــده. 
فأســرع إلــى خيمتــه وأعــد مــن القليــل الــذي عنــده جديــا وبعــض الفطيــر فأحضــر 
َوالَْفِطيــَر  اللَّْحــَم  » ُخــِذ  قائــا:  أمــره  الــرب  مــاك  ولكــن  أمامــه.  ووضعهــا  هــذه 
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ْخــرَِة َواْســُكِب الَْمــرََق «. وفعــل جدعــون كذلــك، وحينئــذ  َوَضْعُهَمــا َعلـَـى تِلـْـَك الصَّ
أعطيــت لــه العامــة التــي كان يطلبهــا فــإن مــاك الــرب مــد طــرف العــكاز الــذي 
اللحــم والفطيــر  مــن الصخــرة وأكلــت  نــار  اللحــم والفطيــر فصعــدت  بيــده ومــس 

وحينئــذ اختفــى مــاك الــرب عــن عينيــه.
إن يــوآش أبــا جدعــون الــذي شــارك مواطنيــه فــي الرتــداد كان قــد أقــام مذبحــا 
عظيمــا للبعــل فــي عفــرة حيــث كان ســاكنا، وأمــام المذبــح كان شــعب المدينــة 
يســجدون، فأمــر جدعــون أن يُهــدم هــذا المذبــح ويُبنــى مذبحــا للــرب علــى الصخــرة 
التي أحرقت الذبيحة التي قدمها، وأن يقدم على المذبح ذبيحة للرب. إن تقديم 
الــذي  المذبــح  علــى  ذلــك مقصــورا  بالكهنــة وكان  الذبائــح هلل كان عمــا منوطــا 
فــي شــيلوه. ولكــن ذاك الــذي أقــام الخدمــة الطقســية والــذي كانــت كل الذبائــح 
والتقدمــات تشــير إليــه كان لــه ســلطان أن يغيــر مطاليبهــا. إن خــاص إســرائيل كان 
ينبغــي أن يســبقه احتجــاج مقــدس علــى عبــادة البعــل. فعلــى جدعــون أن يشــن 

الحــرب علــى الوثنيــة قبلمــا يخــرج لمحاربــة أعــداء شــعبه.
ســياقي  أنــه  يعلــم  كان  فــإذ  أمانــة.  بــكل  اإللهــي  األمــر  جدعــون  نفــذ  وقــد 
خفيــة،  العمــل  بذلــك  قــام  النــاس  مــن  مــرأى  علــى  ذلــك  فعــل  لــو  مقاومــة 
أهــل  جــاء  فلمــا  واحــدة.  ليلــة  فــي  كلــه  العمــل  إتمــام  أمكنــه  عبيــده  وبمســاعدة 
عفــرة فــي صبيحــة اليــوم التالــي ليقدمــوا عبادتهــم للبعــل كان غضبهــم عظيمــا. 
وكانــوا يريــدون قتــل جدعــون لــول أن يــوآش — الــذي كان قــد أخبــر بزيــارة المــاك 
لبنــه — تصــدى للدفــاع عــن ذلــك البــن — قــال يــوآش: » أَنْتُــْم تَُقاتِلُــوَن لِلْبَْعــِل، 
بَــاِح. إِْن كَاَن إِلًهــا فَلْيَُقاتِــْل  أَْم أَنْتُــْم تَُخلُِّصونَــُه؟ َمــْن يَُقاتِــْل لَــُه يُْقتَــْل ِفــي هــَذا الصَّ
لَِنْفِســِه ألَنَّ َمْذبََحــُه قَــْد ُهــِدَم «. فــإذا كان البعــل عاجــزا عــن الدفــاع عــن مذبحــه 

ليحميهــم؟ عابديــه  حيــاة  علــى  يؤتمــن  فكيــف 
لقــد اســتُبعدت كل فكــرة لالتجــاء إلــى العنــف حيــال جدعــون، وحيــن ضــرب 
بالبــوق معلنــا الحــرب كان رجــال عفــرة أول مــن اجتمعــوا تحــت رايتــه. وقــد أرســل 
جدعــون رســا إلــى ســبط منســى الــذي ينتمــي إليــه، كمــا إلــى أشــير وزبلــون ونفتالــي 

فلبــى الجميــع النــداء.
ولــم يجــرؤ جدعــون علــى أن يجعــل نفســه علــى رأس الجيــش قبــل الحصــول علــى 
برهــان جديــد علــى أن هللا قــد دعــاه إلــى ذلــك العمــل وأنــه ســيكون معــه. فصلــى 
ـُص ِبيَــِدي إِْســرَائِيَل كََمــا تََكلَّْمــَت، فََهــا إِنِـّـي َواِضــٌع  إلــى هللا قائــا: » إِْن كُْنــَت تَُخلِـّ
ــوِف ِفــي الْبَيْــَدر، فَــإِْن كَاَن طَــلٌّ َعلَــى الَْجــزَِّة َوْحَدَهــا، َوَجَفــاٌف َعلَــى األَرِْض  َجــزََّة الصُّ
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كُلَِّهــا، َعلِْمــُت أَنَّــَك تَُخلِّــُص ِبيَــِدي إِْســرَائِيَل كََمــا تََكلَّْمــَت « وفــي الغــد كان فــي الجــزة 
طــل، أمــا األرض فــكان فيهــا جفــاف. ومــع ذلــك فقــد تطــرق الشــك إلــى نفســه حيــث 
أن الصــوف يمتــص الرطوبــة عــادة متــى كان شــيء منهــا فــي الجــو، ولذلــك فلــم يكــن 
المتحــان قاطعــاً. ولهــذا ســأل جدعــون أن تعكــس العامــة وقــد توســل إلــى الــرب أل 

يســخط عليــه بســبب هــذا الحــذر الشــديد. وقــد أجيــب إلــى طلبــه.
تشــجع جدعــون فقــاد جيشــه لمحاربــة الغــزاة، وقــد » اْجتََمــَع َجِميــُع الِْمْديَانِيِّيــَن 
َوالَْعَمالَِقِة َوبَِني الَْمْشرِِق َمًعا َوَعبَرُوا َونَزَلُوا ِفي َواِدي ِيزْرَِعيَل «. لم يكن عدد الجيش 
الــذي كان تحــت قيــادة جدعــون يزيــد علــى اثنيــن وثاثيــن ألفــا، ولكــن مــع كثــرة عــدد 
ــْعَب الَّــِذي َمَعــَك كَِثيــٌر  جيــوش األعــداء الذيــن انتشــروا أمامــه قــال لــه الــرب: » إِنَّ الشَّ
َعلَــيَّ ألَْدفَــَع الِْمْديَانِيِّيــَن ِبيَِدِهــْم، لِئَــاَّ يَْفتَِخــَر َعلَــيَّ إِْســرَائِيُل قَائِــاً: يَــِدي َخلََّصتِْنــي. 
ــْعِب قَائِــاً: َمــْن كَاَن َخائًِفــا َوُمرْتَِعــًدا فَلْيَرْجــْع َويَْنَصــرِْف ِمــْن  َواآلَن نَــاِد ِفــي آذَاِن الشَّ
َجبَــِل ِجلَْعــاَد « فأولئــك الذيــن لــم يكونــوا راغبيــن فــي مواجهــة المخاطــر والمشــقات 
أو كانت مصالحهم الدنيوية تجتذب قلوبهم بعيدا عن عمل هللا لم يكونوا ليزيدوا 

مــن قــوة جيــوش إســرائيل، بــل إن وجودهــم ســيضعف مــن قــوة رجــال الحــرب.
وقــد صــار قانونــا فــي إســرائيل أنــه قبــل الذهــاب إلــى الحــرب يطلــق هــذا النــداء 
ــْنُه؟ لِيَْذَهــْب  ـِذي بََنــى بَيْتًــا َجِديــًدا َولَــْم يَُدشِّ فــي كل الجيــش: » َمــْن ُهــَو الرَُّجــُل الّـَ
ــَنُه رَُجــٌل آَخــُر. َوَمــْن ُهــَو الرَُّجــُل الَّــِذي  َويَرْجــْع إِلـَـى بَيِْتــِه لِئـَـاَّ يَُمــوَت ِفــي الَْحــرِْب فَيَُدشِّ
َغــرََس كَرًْمــا َولَــْم يَبْتَِكــرُْه؟ لِيَْذَهــْب َويَرْجــْع إِلَــى بَيِْتــِه لِئَــاَّ يَُمــوَت ِفــي الَْحــرِْب فَيَبْتَِكــرَُه 
ـِذي َخطَــَب اْمــَرأًَة َولَــْم يَأُْخْذَهــا؟ لِيَْذَهــْب َويَرْجــْع  رَُجــٌل آَخــُر. َوَمــْن ُهــَو الرَُّجــُل الّـَ
ــوَن  ــاُء يَُخاِطبُ إِلَــى بَيِْتــِه لِئَــاَّ يَُمــوَت ِفــي الَْحــرِْب فَيَأُْخَذَهــا رَُجــٌل آَخــُر. ثـُـمَّ يَُعــوُد الُْعرَفَ
ِعيــُف الَْقلْــِب؟ لِيَْذَهــْب َويَرْجــْع  ــْعَب َويَُقولُــوَن: َمــْن ُهــَو الرَُّجــُل الَْخائِــُف َوالضَّ الشَّ

ــِه ِمثْــَل قَلِْبــِه « )تثنيــة 20: 8-5(. إِلَــى بَيِْتــِه لِئَــاَّ تـَـُذوَب قُلُــوُب إِْخَوتِ
وألن عــدد رجــال جدعــون كان قليــا جــدا بالنســبة إلــى جيــوش األعــداء كــف 
عــن إطــاق النــداء المعتــاد، ثــم امتــأل دهشــة حيــن أعلــن لــه الــرب أن جيشــه أكبــر ممــا 
يلزم. ولكن الرب رأى الكبرياء وعدم اإليمان رابضين في قلوب شعبه. فإذ أيقظهم 
نــداء جدعــون انضمــوا إلــى الجيــش بســرعة. ولكــن كثيريــن منهــم امتــألت قلوبهــم 
خوفا حين رأوا جموع المديانيين. ومع ذلك فلو انتصر إسرائيل لكان نفس أولئك 

الرجــال ينســبون المجــد ألنفســهم بــدل مــن أن ينســبوا النصــرة إلــى الــرب.
أطــاع جدعــون أمــر الــرب. وبقلــب أثقلــه الحــزن رأى اثنيــن وعشــرين ألفــا أو أكثــر 
مــن ثلثــي الجيــش كلــه يعــودون إلــى بيوتهــم. ومــرة أخــرى قــال لــه الــرب: » لَــْم يَــزَِل 
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ـِذي أَقُــوُل  يَُهــْم لَــَك ُهَنــاَك. َويَُكــوُن أَنَّ الّـَ ــْعُب كَِثيــرًا. اِنْــزِْل ِبِهــْم إِلَــى الَْمــاِء فَأُنَقِّ الشَّ
لَــَك َعْنــُه: هــَذا يَْذَهــُب َمَعــَك، فَُهــَو يَْذَهــُب َمَعــَك. وَكُلُّ َمــْن أَقُــوُل لَــَك َعْنــُه: هــَذا 
لَ يَْذَهــُب َمَعــَك فَُهــَو لَ يَْذَهــُب « فنــزل بالشــعب إلــى المــاء إذ كانــوا مزمعيــن أن 
يزحفــوا فــورا لمنازلــة العــدو. وعــدد يســير منهــم لعقــوا بأيديهــم قليــا مــن المــاء فــي 
ســيرهم. أمــا الغالبيــة العظمــى منهــم فجثــوا علــى ركبهــم لشــرب المــاء، وبــكل تــأنٍّ 
وتمهــل جعلــوا يشــربون مــن وجــه ميــاه الجــدول وكان عــدد الذيــن لعقــوا بأيديهــم 
ثــاث مئــة مــن جيــش قوامــه عشــرة آلف. ومــع ذلــك فهــؤلء هــم الذيــن اختيــروا أمــا 

باقــي رجــال الجيــش فســمح لهــم بالعــودة إلــى بيوتهــم.
إن الُخلــق غالبــا مــا يختبــر بأبســط الوســائل. فأولئــك الذيــن كانــوا فــي وقــت 
الخطــر منصبيــن علــى تزويــد أنفســهم بمــا تحتاجــه أجســادهم لــم يكونــوا رجــال يركــن 
إليهــم فــي إبــان الطــوارئ واألزمــات. والــرب ل مــكان عنــده فــي عملــه للمتراخيــن 
المتكاســلين ول للمنغمســين فــي مســراتهم وماذهــم، فالذيــن اختارهــم هللا هــم 
لــم تســمح لحاجاتهــا أن تعطلهــا عــن أداء واجبهــا. إن أولئــك  التــي  تلــك األقليــة 
الثاث مئة رجل المختارين لم يكونوا رجال شجعانا وضابطين أنفسهم فحسب، 
بــل كانــوا أيضــا رجــال إيمــان. لــم ينجســوا أنفســهم بالوثنيــة. كان هللا يســتطيع أن 
يوجههــم وعــن طريقهــم يصنــع خاصــا إلســرائيل. إن النجــاح ليــس موقوفــا علــى 
كثــرة العــدد، فــاهلل يســتطيع أن يخلــص بالقليــل كمــا بالكثيــر. إنــه ل يتمجــد بكثــرة 

عــدد مــن يخدمونــه كمــا بأخاقهــم.
أُوِقــَف اإلســرائيليون فــوق جبهــة جبــل يطــل علــى الــوادي حيــث حلــت جيــوش 
الْــَواِدي  ِفــي  َحالِّيــَن  الَْمْشــرِِق  بَِنــي  وَكُلُّ  َوالَْعَمالَِقــُة  الِْمْديَانِيُّــوَن  » وَكَاَن  الغــزاة، 
ـِذي َعلَــى َشــاِطِئ الْبَْحــِر ِفــي  كَالَْجــرَاِد ِفــي الَْكثْــرَِة، َوِجَمالُُهــْم لَ َعــَدَد لََهــا كَالرَّْمــِل الّـَ
الَْكثْــرَِة « ولمــا تفكــر جدعــون فــي الحــرب المزمعــة أن تنشــب فــي الغــد ارتجــف 
فــورة  صحبــة  فــي  ينــزل  أن  وأمــره  الليــل  ســكون  فــي  خاطبــه  الــرب  ولكــن  قلبــه، 
غامــه إلــى محلــة المديانييــن وقــال لــه إنــه قــد يســمع هنــاك أخبــار تزيــده شــجاعة. 
فذهــب، وإذ كان واقفــا خلــف إحــدى خيــام األعــداء فــي دجــى الليــل وســكونه 
ســمع جنديــا يقــص علــى زميــل لــه خبــر حلمــه قائا:» ُهــَوَذا قَــْد َحلُْمــُت ُحلًْمــا، 
َوإَِذا َرِغيــُف ُخبْــِز َشــِعيٍر يَتََدْحــَرُج ِفــي َمَحلَّــِة الِْمْديَانِيِّيــَن، َوَجــاَء إِلـَـى الَْخيَْمــِة َوَضَربََهــا 
فََســَقطَْت، َوقَلَبََهــا إِلـَـى فـَـْوق فََســَقطَِت الَْخيَْمــُة «. فأجابــه اآلخــر جوابــا أبهــج قلــب 
ذلــك الســامع غيــر المنظور)جدعــون( إذ قال:» لَيْــَس ذلـِـَك إأِلَّ َســيَْف ِجْدُعــوَن بْــِن 
الَْجيْــِش « فأيقــن  الِْمْديَانِيِّيــَن وَكُلَّ  يَــِدِه  إِلَــى  َدفَــَع هللُا  إِْســرَائِيَل. قَــْد  يُــوآَش رَُجــِل 
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جدعــون أن هللا هــو الــذي كان يكلمــه عــن طريــق ذينــك الرجليــن الغريبيــن. وإذ 
عــاد إلــى الرجــال القليليــن الذيــن كانــوا تحــت قيادتــه قــال لهــم: » قُوُمــوا ألَنَّ الــرَّبَّ 

قَــْد َدفَــَع إِلَــى يَِدكُــْم َجيْــَش الِْمْديَانِيِّيــَن «.
وبناء على توجيه إلهي اُقتُرحت عليه خطة للهجوم نفذها في الحال، فقّسم 
الثــاث مئــة رجــل إلــى ثــاث فــرق وأعطــي لــكل رجــل بــوق وجــرة فارغــة أُخفــي فــي 
داخلهــا مصبــاح، وأُوقــف أولئــك الرجــال بحيــث يتقدمــون إلــى المديانييــن مــن عــدة 
جهــات. ففــي ســكون الليــل عندمــا نفــخ جدعــون فــي بــوق الحــرب نفخــت الفــرق 
الثــاث فــي أبواقهــا، ثــم إذ كســروا جرارهــم وظهــرت المصابيــح تتوهــج انقضــوا علــى 

األعــداء صائحيــن صيحــة الحــرب المخيفــة قائلين:» َســيٌْف لِلــرَّبِّ َولِِجْدُعــوَن «.
أُوقــظ الجيــش النائــم فجــأة، ورأوا مــن كل جانــب أضــواء لهــب المصابيــح. ومــن 
كل جهــة كانــت تســمع أصــوات األبــواق مصحوبــة بصيحــات المهاجميــن. فــإذ ظــن 
المديانيــون أنهــم قــد صــاروا تحــت رحمــة جيــش جــرار فزعــوا وارتاعــوا، وبصرخــات 
رعــب وحشــية هربــوا لخيامهــم، وإذ ظنــوا زماءهــم أعــداء لهــم جعــل الــرب ســيف 
كل واحــد بصاحبــه، وبــكل الجيــش فأفنــى بعضهــم بعضــا. ولمــا ذاعــت أنبــاء انتصــار 
إســرائيل رجــع ألــوف ممــن كان جدعــون قــد أرجعهــم إلــى بيوتهــم وجعلــوا يطــاردون 
أعدائهم الهاربين، وكان المديانيون متجهين نحو األردن على أمل أن يبلغوا موطنهم 
عبر النهر. فأرسل جدعون رسا إلى سبط أفرايم يستنهضهم ليصدوا الهاربين عند 
مخاوض الجنوب أما جدعون ففي أثناء ذلك سار هو والثاث مئة رجل. » ُمْعِييَن 
َوُمطَارِِديــَن « فعبــروا النهــر يتعقبــون أعداءهــم الذيــن وصلــوا إلــى الضفــة األخرى. وقد 
لحــق جدعــون بَملَِكــْي ِمْديـَـاَن َزبـَـَح َوَصلُْمنَّــاَع اللذيــن كانــا علــى كل الجيــش، واللذيــن 
كانــا قــد هربــا علــى رأس جيــش عــدده خمســة عشــرة ألــف رجــل فتشــتت شــمل ذلــك 

الجيــش بالتمــام، وقبــض جدعــون علــى ذينــك القائديــن وقتلهمــا.
فــي هــذه الغلبــة الفريــدة قتــل مــن أولئــك الغــزاة مــا ل يقــل عــن مئــة وعشــرين 
ألــف رجــل. فُكســرت شــوكة مديــان بحيــث لــم يعــودوا قادريــن علــى أن يشــنوا حربــا 
علــى إســرائيل بعــد ذلــك. وذاعــت األخبــار بســرعة مــن أقصــى البــاد إلــى أقصاهــا 
أن إلــه إســرائيل قــد حــارب عــن شــعبه مــرة أخــرى. وإن الكلمــات لتعجــز عــن وصــف 
الرعــب الــذي اســتولى علــى األمــم المجــاورة حيــن علمــوا بالوســائل البســيطة التــي 

بواســطتها انتصــر شــعب هللا وســحقوا قــوة ذلــك الشــعب الباســل.
إن ذلــك القائــد الــذي اختــاره هللا ليقهــر بــه المديانييــن لــم يكــن ذا مركــز مرمــوق 
فــي إســرائيل إذ لــم يكــن حاكمــا ول كاهنــا ول لويــا. وقــد قــال عــن نفســه إنــه األصغــر 
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فــي بيــت أبيــه. ولكــن هللا رأى فيــه رجــل البســالة والســتقامة. إنــه لــم يركــن إلــى 
نفســه بــل رغــب فــي اتبــاع إرشــادات هللا. إن الــرب ل يســتخدم فــي عملــه دائمــا 
أولئــك الرجــال ذوي المواهــب العظيمــة. بــل هــو يســتخدم أولئــك الذيــن يمكنــه أن 
يُســتخدمهم أفضــل اســتخدام. يقــول الحكيــم: » قَبْــَل الَْكرَاَمــِة التََّواُضــُع « )أمثــال 
15: 33(. إن هللا يســتطيع أن يعمل بكيفية أفضل بواســطة أولئك الذين يحســون 
إحساســا عميقــا بعــدم كفايتهــم والذيــن يعتمــدون عليــه كقائدهــم، نبــع قوتهــم. إنــه 
يجعلهــم أقويــاء بكونــه يقــرن ضعفهــم بقوتــه وحكمــاء بكونــه يقــرن جهالتهــم بحكمتــه.

يصنــع ألجلهــم  الــرب  لــكان  الصادقــة  بالوداعــة  يتســربلون  أن شــعب هللا  لــو 
أعمــال أعظــم. ولكــن، قليلــون هــم الذيــن يمكــن أن يســند إليهــم جانــب كبيــر مــن 
المســؤولية أو النجــاح دون أن يكونــوا واثقيــن بأنفســهم وناســين اعتمادهــم علــى 
هللا. هــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه حيــن يختــار هللا مــن يقومــون بعملــه يغفــل 
أولئــك الذيــن يكرمهــم العالــم معتبــرا إياهــم عظمــاء وموهوبيــن وأذكيــاء أنهــم فــي 
غالــب األحيــان يكونــون متكبريــن ومتكليــن علــى ذواتهــم. فهــم يحســون بأنهــم أكفــاء 

ألن يعملــوا دون انتظــار مشــورة هللا.
إن العمــل البســيط الــذي عملــه يشــوع حيــن ضــرب رجالــه بالبــوق فــي طوافهــم 
حول أريحا، والذي عملته جماعة جدعون الصغيرة حول جيوش مديان صار فعال 
بقــوة هللا فــي هــدم قــوة األعــداء. إن أكمــل نظــام يمكــن أن يبتكــره النــاس، منفصــا 
عــن قــوة هللا وحكمتــه، مصيــره إلــى الفشــل، بينمــا الوســائل التــي ل يُرجــى منهــا خيــر 
تنجح إذا كانت معينة من هللا، وإذا شرع المسؤولون في تنفيذها بوداعة وإيمان. 
إن الثقة باهلل والطاعة إلرادته أمران جوهريان ولزمان للمسيحي في حربه الروحية 
كما كانا لزمين لجدعون ويشوع في حربهما مع الكنعانيين. إن هللا بمظاهر قدرته 
المتكــررة ألجــل إســرائيل أراد أن يقودهــم إلــى اإليمــان بــه. وأنــه يمكنهــم بــكل ثقــة أن 
يطلبــوا معونتــه فــي كل الطــوارئ. وهــو اآلن علــى أتــم اســتعداد ألن يعمــل مــع مجهــود 
شــعبه ويصنــع عظائــم بالوســائط الضعيفــة. إن الســماء كلهــا تنتظــر منــا أن نطلــب 
ــا نَطْلـُـُب  ا ِممَّ منهــا الحكمــة والقــوة. وهللا قــادر » أَْن يَْفَعــَل فـَـْوَق كُلِّ َشــْيٍء، أَكْثـَـَر ِجــدًّ

ِة الَِّتــي تَْعَمــُل ِفيَنــا « )أفســس 3: 20(. أَْو نَْفتَِكــُر، ِبَحَســِب الُْقــوَّ
واتهاماتهــم.  انتقــاد مواطنيــه  ليواجــه  األمــة  أعــداء  مــن مطــاردة  عــاد جدعــون 
فحيــن اجتمــع شــعب إســرائيل تلبيــة لندائــه ظــل رجــال ســبط أفرايــم متخلفيــن إذ 
رأوا أن هــذا العمــل عمــل مخطــر، وحيــث أن جدعــون لــم يوجــه إليهــم دعــوة خاصــة 
اعتبــروا هــذا عــذرا لهــم حتــى ل ينضمــوا إلــى إخوتهــم. ولكــن عندمــا وصلتهــم أنبــاء 
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انتصــار إســرائيل أكل الحســد قلوبهــم ألنــه لــم يكــن لهــم نصيــب فــي ذلــك النتصــار. 
فبعــد هزيمــة المديانييــن تقــدم رجــال أفرايــم امتثــال ألوامــر جدعــون وأخــدوا معابــر 
مــن  كثيــرون  قُتــل  الوســيلة  وبهــذه  اإلفــات،  مــن  الهاربيــن  منعــوا  وبذلــك  األردن 
جيــوش العــدو ومــن بينهــم أميــران همــا غــراب وذئــب. وهكــذا تابــع رجــال أفرايــم 
المعركــة وأعانــوا علــى تكملــة النتصــار. ومــع ذلــك فقــد كانــوا حســودين وغاضبيــن 
كمــا لــو كان جدعــون يتبــع إرادتــه وحكمــه الخــاص. إنهــم لــم يــروا يــد هللا عاملــة فــي 
انتصــار إســرائيل ولــم يقــدروا قدرتــه ورحمتــه فــي خاصهــم. فبرهنــت هــذه الحقيقــة 

علــى عــدم اســتحقاقهم ألن يختارهــم هللا كوســائط فــي يــده للعمــل معــه.
وإذ عــادوا بتــذكارات انتصارهــم وبخــوا جدعــون بغضــب قائليــن: » َمــا هــَذا 
الِْمْديَانِيِّيــَن؟ «.  لُِمَحاَربَــِة  ِذَهاِبــَك  ِعْنــَد  تَْدُعَنــا  لَــْم  إِْذ  ِبَنــا،  فََعلْــَت  ـِذي  الّـَ األَْمــُر 
ِمــْن  أَفْرَاِيــَم َخيْــرًا  أَلَيْــَس ُخَصاَصــُة  فأجابهــم بقولــه: » َمــاَذا فََعلْــُت اآلَن نَِظيرَكُــْم؟ 
ِقطَــاِف أَِبيَعــَزَر؟ لِيَِدكُــْم َدفَــَع هللُا أَِميــَرِي الِْمْديَانِيِّيــَن ُغرَابًــا َوِذئْبًــا. َوَمــاَذا قَــِدرُْت أَْن 

نَِظيرَكُــْم؟ «. أَْعَمــَل 
إن روح الحســد كان يمكــن أن تتفاقــم حتــى تصيــر شــجارا عنيفــا يفضــي إلــى 
ســفك الدمــاء. ولكــن جــواب جدعــون الليــن صــرف غضــب رجــال أفرايــم فعــادوا 
فــي  يليــن وكان  ل  المبــدأ  فــي  ثابتــا  الــذي كان  إن جدعــون  بيوتهــم.  إلــى  بســام 

ـاَر الْبَــأِْس « قــد أظهــر روح اللطــف والرقــة النــادرة الوجــود. الحــرب » َجبّـَ
المديانييــن  مــن  الخــاص  علــى  بالشــكر  منهــم  اعترافــا  إســرائيل  شــعب  إن 
اقترحــوا علــى جدعــون أن يملــك عليهــم وأن يــدوم الســلطان لنســله مــن بعــده. 
كان  لقــد  )الثيوقراطــي(.  هللا  حكــم  لمبــادئ  انتهــاكا  كان  القتــراح  هــذا  ولكــن 
رفضــا  يعتبــر  لممــا  إنســانا  العــرش  علــى  يجلســون  فكونهــم  إســرائيل،  ملــك  هللا 
لملكهــم الســماوي. اعتــرف جدعــون بهــذه الحقيقــة، وبرهــن جوابــه علــى صــدق 
بواعثــه ونبلهــا إذ قــال لهــم: » لَ أَتََســلَُّط أَنـَـا َعلَيُْكــْم َولَ يَتََســلَُّط ابِْنــي َعلَيُْكــُم. اَلــرَّبُّ 

َعلَيُْكــْم «. يَتََســلَُّط 
كل  وعلــى  بيتــه  علــى  النكبــات  جلــب  آخــر  خطــأ  ارتكــب  جدعــون  ولكــن 
إســرائيل. إن وقــت البطالــة الــذي يجــيء عقــب حــرب عظيمــة هــو وقــت غالبــا مــا 
يكــون مشــحونا بمخاطــر أعظــم مــن مخاطــر الحــرب ذاتهــا. وهــا هــو جدعــون يتعــرض 
اآلن لهــذه المخاطــر. لقــد انتابــه روح الضطــراب. كان قبــا قانعــا بتنفيــذ األوامــر 
التــي يتلقاهــا مــن هللا، أمــا اآلن فبــدل مــن أن ينتظــر إرشــاد هللا ابتــدأ يدبــر الخطــط 
الشــيطان جهــوده  انتصــارا عظيمــا يضاعــف  تحــرز  لنفســه. إن جيــوش هللا حيــن 
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ليدمــر عمــل هللا وياشــيه. وهكــذا خطــرت ببــال جدعــون أفــكار وخطــط كان مــن 
نتائجهــا ضــال شــعب إســرائيل.

إن الــرب لكونــه قــد أمــره بتقديــم ذبيحــة علــى الصخــرة التــي ظهــر لــه مــاك الــرب 
عندها، استنتج أنه قد اختير ليكون كاهنا. وبدون أن ينتظر مصادقة هللا، عزم على 
إيجاد موضع مناسب، وأراد أن يسن نظاما للعبادة مشابها لما كان يجرى في خيمة 
الجتمــاع. وإذ ظفــر بتأييــد شــعبي قــوي لــه لــم يجــد صعوبــة فــي تنفيــذ خطتــه. وإجابــة 
لطلبــه أعطيــت لــه كل أقــراط الذهــب التــي غنموهــا مــن المديانييــن علــى أنهــا نصيبــه 
مــن الغنيمــة، كمــا جمــع الشــعب كذلــك أشــياء أخــرى ثمينــة ومعهــا ثيــاب األرجــوان 
الغالية التي كان يملكها أمراء مديان. ومن هذه األشياء صنع جدعون أفودا وصدرة 
كالتي كان يلبسها رئيس الكهنة. فكان تصرفه هذا شركا لنفسه ولعائلته وإلسرائيل 
أيضــا. وهــذه العبــادة غيــر المشــروعة أدت بكثيريــن مــن بنــي إســرائيل أخيــرا أن يتركــوا 
الــرب تمامــا ويتعبــدوا لألوثــان. وبعــد مــوت جدعــون اشــتركت جماعــات كبيــرة مــن 
الشــعب ومــن بينهــم عائلتــه فــي هــذا الرتــداد. لقــد ابتعــد الشــعب عــن هللا بواســطة 

نفــس الرجــل الــذي كان قــد قــوض وثنيتهــم مــن قبــل.
قليلــون هــم الذيــن يتحققــون مــن مــدى انتشــار تأثيــر كامهــم وأعمالهــم. كــم مــن 
مــرة تجلــب أخطــاء اآلبــاء أقســى النكبــات علــى أولدهــم وأحفادهــم بعــد مــوت اآلبــاء 
بزمــن طويــل! كل إنســان يؤثــر فــي اآلخريــن تأثيــرا خاصــا، وســيعطي حســابا عــن 
نتائــج ذلــك التأثيــر. إن األقــوال واألفعــال لهــا تأثيــر فعــال، واألبديــة التــي ل نهايــة لهــا 
ســتبرهن علــى قــوة تأثيــر حياتنــا هنــا. وإن تأثيــر أقوالنــا وأعمالنــا ل بــد أن يكــون لــه 
رد فعــل علــى أنفســنا بالبركــة أو باللعنــة. هــذا الفكــر يعطــي لحياتنــا قدســية وجــال 
عظيميــن كمــا أنــه يحتــم علينــا أن نقتــرب إلــى هللا فــي صــاة متواضعــة خاشــعة 

حتــى يقودنــا بحكمتــه.
إن أولئــك الذيــن يحتلــون أســمى المراكــز يمكــن أن يضلــوا اآلخريــن، فأحكــم 
النــاس يخطئــون، وأقــوى النــاس قــد يتــرددون ويعثــرون، لذلــك نحــن بحاجــة إلــى أن 
يشــرق علينــا دائمــا نــور مــن الســماء لينيــر طريقنــا. إن ســامتنا هــي فــي أن نســلم 

طرقنــا تســليما كامــا لــذاك الــذي قــال: » اتْبَْعِنــــي « )لوقــا 9: 59(.
إِلَهُهــُم  الــرَّبَّ  يَْذكُــْروا...  لَــْم  إِْســرَائِيَل...  بَِنــي  أَنَّ  ِجْدُعــوَن  َمــْوِت  بَْعــَد  » وَكَاَن 
ـِذي أَنَْقَذُهــْم ِمــْن يَــِد َجِميــعِ أَْعَدائِِهــْم ِمــْن َحْولِِهــْم. َولَــْم يَْعَملُــوا َمْعُروفًــا َمــَع بَيْــِت  الّـَ
يَُربَّْعــَل، ِجْدُعــوَن، نَِظيــَر كُلِّ الَْخيْــِر الَّــِذي َعِمــَل َمــَع إِْســرَائِيَل « فــإذ نســوا كل الديــن 
إســرائيل  شــعب  قبــل  ومنقذهــم  قاضيهــم  لجدعــون  أعناقهــم  فــي  كان  الــذي 
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أبيمالــك ابــن امتــه ملــكا عليهــم، قبلــوا ذاك الــذي لكــي يوطــد ســلطانه قتــل كل بنــي 
جدعــون الشــرعيين مــا عــدا واحــدا. إن النــاس حيــن يطرحــون خــوف هللا بعيــدا 
عنهــم فســرعان مــا يبتعــدون عــن الكرامــة والســتقامة، فتقديــر النــاس لرحمــة الــرب 
ســيقودهم إلــى تقديــر أولئــك الذيــن كجدعــون قــد اســتخدمهم هللا فــي يــده آلت 
بــارك بهــا شــعبه. إن القســوة التــي أبداهــا بنــو إســرائيل نحــو بيــت جدعــون كانــت 

أمــرا منتظــرا مــن شــعب أبــدى مثــل هــذا الجحــود العظيــم نحــو هللا.
وبعــد مــوت أبيمالــك ســاعد حكــم القضــاة، بعــض الوقــت، الذيــن كانــوا يتقــون 
الشــعب  عــاد  حتــى  طويــل  وقــت  يمــض  لــم  ولكــن  الوثنيــة،  تيــار  صــد  علــى  هللا 
إلــى األعمــال الوثنيــة التــي كانــت تمارســها القبائــل المحيطــة بهــم. فبيــن األســباط 
الســاكنة فــي الشــمال كان كثيــرون يتعبــدون آللهــة آرام وصيــدون، وفــي الجنــوب 
عبــدوا آلهــة الفلســطينيين، وفــي الشــرق عبــدوا آلهــة مــوآب وبنــي عمــون، فارتــدت 
قلوبهــم عــن إلــه آبائهــم. ولكــن الرتــداد ســرعان مــا جــاء فــي أذيالــه القصــاص. فلقــد 
أخضــع بنــو عمــون األســباط الســاكنة شــرقا، وإذ عبــروا األردن غــزوا إقليــم يهــوذا 
الغــرب  فــي  البحــر  علــى  الواقــع  الســهل  مــن  الفلســطينيون  وقــد صعــد  وأفرايــم. 
وأحرقــوا ونهبــوا مدنــا كثيــرة. ومــرة أخــرى بــدا كأن إســرائيل قــد تركــوا فــي قبضــة 

أعــداء ل يعرفــون الرحمــة.
ومــرة أخــرى طلــب الشــعب العــون مــن ذاك الــذي كانــوا قــد تركــوه وأهانــوه. 
» فََصــَرَخ بَُنــو إِْســرَائِيَل إِلَــى الــرَّبِّ قَائِلِيــَن: ›أَْخطَأْنَــا إِلَيْــَك ألَنََّنــا تَرَكَْنــا إِلَهَنــا َوَعبَْدنَــا 
الْبَْعلِيَم‹ « )انظر قضاة 10: 10-16(. ولكن حزنهم لم ينشــئ فيهم توبة حقيقية. 
لقد ناح الشعب ألن خطاياهم جلبت عليهم المتاعب واآللم ولكنهم لم ينوحوا 
ألنهــم قــد أهانــوا هللا بتعديهــم شــريعته المقدســة. إن التوبــة الحقيقيــة هــي شــيء 

أعظــم وأعمــق مــن الحــزن علــى الخطيــة. إنهــا الرجــوع بعــزم صــادق عــن الشــر.
ثم أجابهم الرب بواســطة أحد أنبيائه قائا: » أَلَيَْس ِمَن الِْمْصِريِّيَن َواألَُموِريِّيَن 
يُدونِيُّــوَن َوالَْعَمالَِقــُة َوالَْمُعونِيُّــوَن قَــْد  ــوَن َوالِْفلِْســِطيِنيِّيَن َخلَّْصتُُكــْم؟ َوالصِّ َوبَِنــي َعمُّ
َضايَُقوكـُـْم فََصرَْختـُـْم إِلـَـيَّ فََخلَّْصتُُكــْم ِمــْن أَيِْديِهــْم؟ َوأَنْتـُـْم قـَـْد تَرَكْتُُمونـِـي َوَعبَْدتـُـْم آلَِهــًة 
أُْخــَرى. لِذلِــَك لَ أَُعــوُد أَُخلُِّصُكــْم. اِْمُضــوا َواْصرُُخــوا إِلَــى اآللَِهــِة الَِّتــي اْختَرْتُُموَهــا، 

لِتَُخلَِّصُكــْم ِهــَي ِفــي زََمــاِن ِضيِقُكــْم «.
إن هــذه األقــوال المقدســة والمخيفــة تنتقــل بالذهــن إلــى األمــام إلــى مشــهد 
آخــر — مشــهد يــوم الدينونــة األخيــر العظيــم — حيــن يقــف أولئــك الذيــن قــد رفضــوا 
رحمــة هللا واحتقــروا نعمتــه وجهــا لوجــه أمــام عدالتــه. فأمــام عــرش الدينونــة ذاك 
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بــد مــن أن أولئــك الذيــن اســتخدموا الوزنــات المعطــاة لهــم مــن هللا، الوقــت  ل 
والمــال العقــل لخدمــة آلهــة هــذا العالــم ســيعطون عنهــا حســابا أمــام الديــان. لقــد 
تركــوا صديقهــم األميــن المحــب ليســيروا فــي طريــق الراحــة والمســرات العالميــة. 
إنهــم فــي وقــت مــا قصــدوا أن يرجعــوا إلــى هللا، ولكــن العالــم بمــا فيــه مــن جهــالت 
التافهــة  التســليات  أن  ثــم  اهتمامهــم.  كل  علــى  اســتولى  ومخاتــات  وأباطيــل 
قلوبهــم  قســت  الطعــام  شــهوة  فــي  والنغمــاس  اللبــس  فــي  والتأنــق  والكبريــاء 
وخــدرت ضمائرهــم حتــى لــم يســمعوا صــوت الحــق. كمــا أنهــم اســتخفوا بواجبهــم 
وازدروا األمــور العظيمــة القيّمــة حتــى لــم تعــد فــي قلوبهــم أيــة رغبــة فــي التضحيــة 
بــأي شــيء ألجــل ذاك الــذي قــدم كثيــرا وضحــى كثيــرا ألجــل اإلنســان. إل أنهــم فــي 

وقــت الحصــاد ل بــد مــن أن يحصــدوا مــا قــد زرعــوه.
بَــْل  يُبَالِــي،  َمــْن  َولَيْــَس  يَــِدي  َوَمــَدْدُت  فَأَبَيْتُــْم،  َدَعــْوُت  » ألَنِـّـي  الــرب:  يقــول 
رَفَْضتُــْم كُلَّ َمُشــورَتِي، َولَــْم تَرَْضــْوا تَْوِبيِخــي... إَِذا َجــاَء َخْوفُُكــْم كََعاِصَفــٍة، َوأَتَــْت 
ٌة َوِضيٌق. ِحيَنِئٍذ يَْدُعونَِني فَاَ أَْســتَِجيُب.  بَلِيَّتُُكْم كَالزَّْوبََعِة، إَِذا َجاَءْت َعلَيُْكْم ِشــدَّ
. لَــْم  إِلَــيَّ فَــاَ يَِجُدونَِنــي. ألَنَُّهــْم أَبَْغُضــوا الِْعلْــَم َولَــْم يَْختَــاُروا َمَخافَــَة الــرَّبِّ يُبَكِّــُروَن 
يَرَْضــْوا َمُشــورَتِي. رََذلُــوا كُلَّ تَْوِبيِخــي. فَلِذلـِـَك يَأْكُلُــوَن ِمــْن ثََمــِر طَِريِقِهــْم، َويَْشــبَُعوَن 
ــرِّ «  ــا الُْمْســتَِمُع لِــي فَيَْســُكُن آِمًنــا، َويَْســتَِريُح ِمــْن َخــْوِف الشَّ ِمــْن ُمؤَاَمرَاتِِهــْم « » أَمَّ

)أمثــال 1: 31-24، 33(.
ِمــْن  الَْغِريبَــَة  اآللَِهــَة  » َوأَزَالُــوا  الــرب  أمــام  اإلســرائيليون  تذلــل  فقــد  اآلن  أمــا 
َوَســِطِهْم َوَعبَــُدوا الــرَّبَّ «. فحــزن قلــب هللا المحــب و» َضاقَــْت نَْفُســُه ِبَســبَِب 
ِة إِْســرَائِيَل « آه ما أعظم رحمة هللا الصابرة! فحين أزال شــعبه اآللهة الغريبة  َمَشــقَّ

التــي حجبــت وجهــه عنهــم ســمع صاتهــم وللحــال بــدأ يعمــل ألجلهــم.
بنــي عمــون وســحق  الجلعــادي مخلصــا، فحــارب  يفتــاح  الــرب  لهــم  أقــام  ثــم 
قوتهــم. وفــي هــذه المــرة ُذل بنــو إســرائيل تحــت أيــدى أعدائهــم ثمانــي عشــرة ســنة، 
ومــع ذلــك فســرعان مــا نســوا الــدرس الــذي علمتهــم إيــاه المتاعــب والضيقــات.

ولما عاد شــعب هللا إلى طريقهم الشــريرة ســمح الرب للفلســطينيين أعدائهم 
األشــداء بــأن يســحقوهم ويضطهدوهــم. وقــد ضايقهــم أعداؤهــم لســنين طويلــة، 
للحــرب يخضعونهــم  الميالــون  القســاة  أولئــك األعــداء  بعــض األحيــان كان  وفــي 
فــي مســراتهم وعبادتهــم  بهــم  الوثنييــن وارتبطــوا  مــع هــؤلء  اندمجــوا  لقــد  تمامــا. 
حتــى بــدا كأنهــم صــاروا واحــدا معهــم فــي روحهــم ومصالحهــم. وحينئــذ انقلــب 
أصدقــاء إســرائيل هــؤلء فصــاروا ألــد أعدائهــم وحاولــوا بــكل وســيلة أن يهلكوهــم.
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الخضــوع  فــي  إســرائيل  ببنــي  يتشــبهون  األحيــان  غالــب  فــي  المســيحيين  إن 
األشــرار،  بصداقــة  ليظفــروا  والعــادات  المبــادئ  فــي  بــه  والتشــبه  العالــم  لتأثيــر 
ولكــن فــي النهايــة ســيظهر أولئــك الذيــن يتظاهــرون بصداقتهــم لشــعب هللا علــى 
حقيقتهــم وإذا بهــم أخطــر األعــداء. إن الكتــاب يعلمنــا صريحــا أنــه ل يمكــن أن تكــون 
بيــن شــعب هللا والعالــم. يقــول يوحنــا الرســول: » لَ  هنالــك شــركة أو انســجام 
ــُم يُبِْغُضُكــْم « )1يوحنــا 3: 13(. ومخلصنــا يقــول:  ــا إِْخَوتِــي إِْن كَاَن الَْعالَ ــوا يَ بُ تَتََعجَّ
يســتخدم  الشــيطان  إن   .)18  :15 )يوحنــا  قَبْلَُكــْم «  أَبَْغَضِنــي  قَــْد  ـُه  أَنّـَ » اْعلَُمــوا 
األشــرار تحــت ســتار مــن الصداقــة المصطنعــة فــي إغــواء شــعب هللا حتــى يرتكبــوا 
الخطيــة ليفصلهــم عنــه، فمتــى قــوض حصــن دفاعهــم يقــود أتباعــه لينقلبــوا عليهــم 

ويســعى لتكميــل هاكهــم.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في قضاة 13 إلى 16(.

فــي وســط الرتــداد المتفشــي فــي البــاد ظــل عبيــد الــرب األمنــاء مواظبيــن علــى 
التوسل إليه تعالى حتى يخلص إسرائيل. ومع أنه لم تكن هنالك استجابة حسب 
الظاهــر، ومــع أن شــر الطغــاة اشــتد علــى إســرائيل وتفاقــم عامــا بعــد عــام فــإن عنايــة 
هللا كانت تعد لهم المعونة. حتى إنه في بدء سني طغيان الفلسطينيين وظلمهم 

لشــعب هللا، ُولـِـَد ابــُن، قصــد هللا أن يــذل بواســطته قــوة أعدائهــم األشــداء.
فعلــى حــدود البــاد المشــرفة علــى ســهول الفلســطينيين كانــت بلــدة صغيــرة 
تدعــى صرعــة. وكانــت عائلــة منــوح التــي تنتمــي إلــى ســبط دان تســكن فــي تلــك 
البلــدة، وهــى إحــدى العائــات القليلــة التــي ظلــت أمينــة للــرب فــي وســط الرتــداد 
العــام. فظهــر » َمــاَُك الــرَّبِّ « لمــرأة منــوح العاقــر وبشــرها بأنهــا ســتنجب ابنــا 
التوجيهــات  المــاك  لهــا  قــدم  لذلــك  ونظــرا  إســرائيل.  الــرب  يخلِـّـص  بواســطته 
الخاصــة بعاداتهــا الخاصــة، وكيفيــة معاملتهــا لبنهــا أيضــا، قائــا: » َواآلَن فَاْحــَذِري 
َولَ تَْشــَرِبي َخْمــرًا َولَ ُمْســِكرًا، َولَ تَأْكُلِــي َشــيْئًا نَِجًســا « )انظــر قضــاة 13( ونفــس 
هــذا النهــي لــزم فرضــه علــى الصبــي منــذ البدايــة، يضــاف إلــى ذلــك أن شــعره يجــب 

أل يحلــق ألنــه ســيكرس هلل كنذيــر منــذ ولدتــه.
بحثــت المــرأة عــن رجلهــا، وإذ وجدتــه جعلــت تصــف لــه هيئــة المــاك الــذي 
ظهــر لهــا وأخبرتــه برســالته. فــإذ خشــى الزوجــان لئــا يخطئــان فــي أي شــيء يختــص 
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بهــذا العمــل العظيــم المنــوط بهمــا صلــى الــزوج قائــا: » أَْســأَلَُك يـَـا َســيِِّدي أَْن يَأْتـِـَي 
ِبــيِّ الَّــِذي يُولـَـُد؟ «. أَيًْضــا إِلَيَْنــا رَُجــُل هللِا الَّــِذي أَرَْســلْتَُه، َويَُعلَِّمَنــا: َمــاَذا نَْعَمــُل لِلصَّ

ِبــيِّ  لمــا ظهــر المــاك ثانيــة كان ســؤال منــوح هــو هذا:» َمــاَذا يَُكــوُن ُحْكــُم الصَّ
َوُمَعاَملَتُــُه؟ «، فكــرر المــاك تعليماتــه الســابقة قائــا » ِمــْن كُلِّ َمــا قُلْــُت لِلَْمــْرأَِة 
فَلْتَْحتَِفــْظ. ِمــْن كُلِّ َمــا يَْخــُرُج ِمــْن َجْفَنــِة الَْخْمــِر لَ تـَـأْكُْل، َوَخْمــرًا َوُمْســِكرًا لَ تَْشــرَْب، 

وَكُلَّ نَِجــٍس لَ تَــأْكُْل. لِتَْحــَذْر ِمــْن كُلِّ َمــا أَْوَصيْتَُهــا «.
ولكــي  بــه.  ليقــوم  هامــا  عمــا  لمنــوح  بــه  الموعــود  لابــن  أعــد  قــد  هللا  كان 
تكــون لــه المؤهــات الازمــة لهــذا العمــل كان ينبغــي تنظيــم عــادات األم وطفلهــا 
وضبطهــا بــكل حــرص، فــكان أمــر المــاك لمــرأة منــوح يقــول: » َخْمــرًا َوُمْســِكرًا لَ 
تَْشــرَْب، وَكُلَّ نَِجــٍس لَ تَــأْكُْل. لِتَْحــَذْر ِمــْن كُلِّ َمــا أَْوَصيْتَُهــا «. إن الطفــل لبــد أن 
يتأثــر بعــادات أمــه إن للخيــر أو للشــر. فينبغــي لهــا أن تخضــع للمبــادئ الســامية 
وتمــارس العتــدال وإنــكار الــذات إن كانــت تطلــب لوليدهــا الخيــر. إن المشــيرين 
غيــر الحكمــاء يلحــون علــى المــرأة بضــرورة إشــباع كل رغبــة وكل ميــل، ولكــن مثــل 
هــذا التعليــم كاذب ومضــر وخبيــث. إن المــرأة بموجــب أمــر هللا نفســه قــد صــارت 

تحــت أقــدس اللتزامــات لتمــارس فضيلــة ضبــط النفــس والتعفــف.
واآلبــاء واألمهــات أيضــا هــم تحــت هــذا اللتــزام. وكا األبويــن ينقــان صفاتهمــا 
الذهنيــة والجســمانية وطباعهمــا وشــهواتهما ألولدهمــا. إنــه بســبب إفــراط اآلبــاء 
واألدبيــة.  العقليــة  والمقــدرة  الجســمانية  القــوة  إلــى  الغالــب  فــي  األولد  يفتقــر 
ل  التــي  الشــهوة  أبنائهــم  إلــى  ينقلــوا  أن  يمكــن  والتدخيــن  الخمــر  فمدمنــو شــرب 
يمكــن إشــباعها والــدم الثائــر واألعصــاب المتوتــرة المهتاجــة. إن النــاس الخليعيــن 
كتركــة.  الخبيثــة،  أمراضهــم  وحتــى  النجســة  ميولهــم  أولدهــم  يورثــون  مــا  غالبــا 
وحيــث أن األولد يكونــون أقــل مناعــة فــي مقاومــة التجربــة مــن والديهــم فــإن كل 
جيــل جديــد ينحــط أكثــر مــن ســابقه. إن الوالديــن مســئولين إلــى حــد كبيــر ليــس 
فقــط عــن شــهوات أولدهــم الجامحــة وشــهوتهم الفاســدة للطعــام، بــل أيضــا عــن 

علــل األلــوف الذيــن يولــدون صمــا أو عميانــاً أو عليليــن أو معتوهيــن.
اآلبــاء واألمهــات هــو هــذا: » مــاذا  يقدمــه كل  أن  ينبغــي  الــذي  الســؤال  إن 
نفعــل للطفــل الــذي يولــد لنــا؟ « إن كثيريــن ل يعتبــرون تأثيــر اآلبــاء فــي أولدهــم 
أمــرا ذا شــأن. ولكــن التعليمــات المرســلة مــن الســماء لذينــك األبويــن العبرانييــن 
وتكرارهــا مرتيــن بصفــة قاطعــة وكيفيــة مهيبــة جليلــة، كل ذلــك يرينــا كيــف ينظــر 

خالقنــا إلــى هــذا األمــر.
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ولــم يكــن يكفــي أن يــرث البــن الموعــود بــه ميراثــا صالحــا مــن أبويــه، بــل ل بــد 
قاضــي  أن  فأمــر هللا  فيــه،  عــادات حســنة  وتكويــن  دقيقــاً  تدريبــاً  ذلــك  يتبــع  أن 
إســرائيل ومخلصــه العتيــد، ينبغــي أن يتربــى علــى العفــة التامــة وضبــط النفــس 
منــذ الطفولــة. كان يجــب أن يكــون نذيــرا هلل مــن البطــن فينهــى نهيــا دائمــا عــن 
تعاطــي الخمــر أو المســكر. ينبغــي أن يتعلــم األولد دروس العفــة وإنــكار الــذات 

وضبــط النفــس منــذ صباهــم.
نَِجــٍس «. إن التمييــز بيــن الطاهــر والنجــس  كان نهــي المــاك يشــمل » كُلَّ 
مــن أصنــاف الطعــام لــم يكــن قانونــا طقســيا تعســفيا بــل كان مبنيــا علــى مبــادئ 
صحيــة. وعلــى مراعــاة هــذا التميــز يمكــن، إلــى حــد كبيــر، تتبــع النشــاط المدهــش 
الــذي امتــاز بــه الشــعب اليهــودي طــوال آلف الســنين. إن مبــادئ العفــة ينبغــي أن 
تتعــدى المشــروبات الروحيــة، فاســتعمال األطعمــة المنبهــة والعســرة الهضــم هــو 
فــي الغالــب مضــر بالصحــة كتلــك المشــروبات ســواء بســواء، وفــي حــالت كثيــرة 
يبــذر بــذار الســكر. إن العفــة الحقيقيــة تُلزمنــا بــأن نســتغني كليــة عــن كل مــا يضــر، 
وأن نســتعمل األشــياء الصحيــة بدرايــة. قليلــون هــم الذيــن يدركــون هــذا األمــر كمــا 
يجــب وهــو إلــى أي حــد يكــون لعاداتهــم فــي التغذيــة دخــل فــي صحتهــم وخلقهــم 
ونفعهــم فــي هــذا العالــم ومصيرهــم األبــدي. إن قابليــة المــرء للطعــام ينبغــي أن 
تكــون خاضعــة دائمــا للقــوى العقليــة واألدبيــة، كمــا ينبغــي أن يكــون الجســم خادمــا 

للعقــل، ل أن يكــون العقــل خادمــا للجســم.
وقــد تــم وعــد هللا لمنــوح فــي وقتــه بــولدة ابــن لــه ســمي شمشــون. وإذ نمــا 
متوقفــا  يكــن  لــم  فهــذا  ذلــك  ومــع  خارقــة.  قــوة جســمانية  لــه  أن  اتضــح  الصبــي 
شــعره  كان  التــي  الحالــة  تلــك  كنذيــر،  حالتــه  علــى  بــل  المفتولــة  علــى عضاتــه 
أن  فلــو  جيــدا.  ذلــك  يعلمــان  وأبــواه  شـــمشون  كان  كمــا  لهــا،  رمــزا  المسترســل 
شمشــون أطــاع أوامــر الــرب بــكل أمانــة كمــا فعــل أبــواه لــكان انتهــى بــه األمــر إلــى 
وإذ  أفســده.  بالوثنييــن  اختاطــه  ولكــن  إليــه.  انتهــى  ممــا  وأســعد  أنبــل  مصيــر 
حبيــة.  معهــم عاقــات  لــه  الفلســطينيين صــارت  بــاد  مــن  قريبــة  كانــت صرعــة 
تأثيرهــا حياتــه مظلمــة  فــي شــبابه صداقــات جعــل  وبينهــم  بينــه  نشــأت  وهكــذا 
بجملتهــا. وامتلكــت فتــاة فلســطينية مــن مدينــة تمنــة عواطــف شمشــون فعــول 
يخافــان هللا  كانــا  الذيــن  أبويــه  علــى كام  كان جوابــه  زوجــة.  يتخذهــا  أن  علــى 
ِفــي  َحُســَنْت  » أَنََّهــا  قولــه:  عليــه،  عــزم  قــد  عمــا  بالعــدول  إقناعــه  حــاول  ولهــذا 

فتزوجهــا. لرغائبــه  أبــواه  خضــع  وأخيــرا   .)16-14 قضــاة  )انظــر  َعيَْنــيَّ « 
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إن شمشــون عنــد بلوغــه ســن الرجولــة، حيــن كان يجــب عليــه أن يتمــم رســالة 
الــرب — الوقــت الــذي كان ينبغــي لــه فيــه أن يكــون أمينــا هلل أكثــر مــن أي وقــت 
آخــر، فــي ذلــك الوقــت اندمــج بيــن أعــداء إســرائيل. إنــه لــم يســأل هــل كان يمكنــه 
أن يمجــد هللا بصــورة أفضــل متــى اقتــرن بتلــك التــي قــد اختارهــا، أو إذا كان بذلــك 
يضع نفســه في وضع ل يســتطيع فيه أن يتمم غرض هللا في حياته. لقد وعد هللا 
أن يمنــح الحكمــة لمــن يطلبــون إكرامــه قبــل كل شــيء أمــا أولئــك الذيــن يريــدون أن 

يرضــوا أنفســهم فــا وعــد ألجلهــم.
مــا أكثــر أولئــك الذيــن يســيرون فــي نفــس طريــق شمشــون! ومــا أكثــر الزيجــات 
فــي  تتحكــم  التــي  هــي  الشــخصية  الميــول  ألن  باألشــرار  األبــرار  فيهــا  يرتبــط  التــي 
يجعــان  ول  هللا  مشــورة  يطلبــان  ل  الطرفيــن  كا  إن  الزوجــة!  أو  الــزوج  اختيــار 
مجــده هدفــا لهمــا. علــى المســيحية أن تســتخدم قوتهــا الضابطــة فــي العاقــات 
الزوجيــة. ولكــن فــي غالــب األحيــان ل تكــون البواعــث المؤديــة إلــى هــذا القتــران 
متمشــية مــع المبــادئ المســيحية. إن الشــيطان يحــاول دائمــا أن يزيــد مــن ســيطرته 
علــى شــعب هللا بكونــه يغريهــم بمصاهــرة رعايــاه. ولكــي يتــم لــه هــذا يحــاول إثــارة 
األهواء غير المقدســة في قلوبهم، غير أن هللا علم شــعبه في كتابه بكل جاء أل 
يتحــدوا مــع أولئــك الذيــن ليســت محبتــه ثابتــة فيهــم إذ يقــول: » أَيُّ اتَِّفــاق لِلَْمِســيِح 
ـُة ُمَوافََقــٍة لَِهيْــَكِل هللِا َمــَع  َمــَع بَلِيَعــاَل؟ َوأَيُّ نَِصيــٍب لِلُْمْؤِمــِن َمــَع َغيْــِر الُْمْؤِمــِن؟ َوأَيّـَ

األَْوثَــاِن؟ « )2 كورنثــوس 6: 15، 16(.
وفــي وليمــة العــرس، صــارت لشمشــون شــركة وألفــة مــع مــن كانــوا يبغضــون هللا 
إلــه إســرائيل. إن مــن يدخــل فــي مثــل هــذه العاقــات بمحــض اختيــاره ســيرى أنــه 
مــن الضــروري لــه أن يتبــع، إلــى حــد مــا، عــادات رفاقــه المرعيــة. إن الوقــت الــذي 
د، فإنــه سيســمح لبعــض األفــكار بالدخــول  يُصــرف هكــذا إنمــا هــو أســوأ ممــا لــو بُــدِّ
إلــى العقــل، وســيقال بعــض الــكام، والغــرض مــن هــذا هــو هــدم حصــون المبــادئ 

القويمــة وإضعــاف قــوة ضبــط النفــس.
ولكن الزوجة التي في سبيل الظفر بها، تعدى شمشون أمر هللا، برهنت على 
خيانتهــا لرجلهــا قبلمــا انتهــت وليمــة العــرس. فــإذ أســخطت شمشــون خيانــة زوجتــه 
هجرهــا إلــى حيــن وعــاد وحــده إلــى بيتــه فــي صرعــة. ولمــا عــاد بعــد ذلــك إلــى عروســه 
إذ رق قلبه لها وجد أنها قد أعطيت لرجل آخر. ثم إن انتقامه من الفلسطينيين، إذ 
أتلف وأحرق كل حقولهم وكرومهم قد أثار غضبهم فقتلوا زوجته مع أن تهديداتهم 
لهــا هــي التــي ســاقتها إلــى تلــك الخديعــة التــي بســببها بــدا ذلــك الضطــراب. لقــد 
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برهــن شمشــون علــى قوتــه الخارقــة مــن قبــل إذ قتــل وحــده شــبل أســد كمــا قتــل 
ثاثيــن رجــا مــن أهــل أشــقلون. فلمــا ثــار غضبــه حيــن قتــل الفلســطينيون امرأتــه 
بطريقــة وحشــية هاجمهــم وضربهــم » َضْربـًـا َعِظيًمــا «. وعندمــا طلــب ملجــأ يعتصــم 

بــه مــن وجــه أعدائــه ذهــب إلــى » َصْخــرَِة ِعيطـَـَم « فــي أرض يهــوذا.
يهــوذا  بشــعب  وإذ  أعدائــه،  مــن  عظيــم  جيــش  المــكان  هــذا  إلــى  تبعــه  وقــد 
إلــى  بــكل نذالــة علــى تســليم شمشــون  وهــم فــي أشــد حــالت الرعــب يوافقــون 
أولئــك األعــداء. ولذلــك ذهــب إليــه ثاثــة آلف رجــل مــن يهــوذا. ولكــن حتــى مــع 
عظــم قوتهــم وكثــرة عددهــم بالنســبة إلــى قوتــه مــا كانــوا يجــرؤون علــى القتــراب 
منــه لــول أنهــم كانــوا موقنيــن بأنــه لــن يلحــق بمواطنيــه أي أذى. قبــل شمشــون بــأن 
يوثــق ويســلم للفلســطينيين، ولكنــه حتــم علــى رجــال يهــوذا أول أل يقعــوا هــم عليــه 
لئــا يلزمــوه بــأن يهلكهــم. فســمح لهــم بــأن يوثقــوه بحبليــن جديديــن ثــم أتــوا بــه إلــى 
معســكر أعدائــه الذيــن إذ رأوه موثقــا جعلــوا يصيحــون صيحــات الفــرح العظيــم. 
ــِه ُروُح الــرَّبِّ «  ولكــن إذ كان صــدى صيحاتهــم يــرن فــي جوانــب التــال » َحــلَّ َعلَيْ
فقطع الحبلين الجديدين، فكانا ككتان أحرق بالنار. وإذ أمســك بأول آلة وجدتها 
يــده، مــع أنهــا لــم تكــن أكثــر مــن لحــي حمــار، فقــد كانــت فــي يــده أقــوى مــن الســيف 
والرمــح وضــرب بهــذا اللحــي جيــش الفلســطينيين فهربــوا مــن أمامــه مرتعبيــن تاركيــن 

ألــف قتيــل فــي ســاحة المعركــة.
إلــى شمشــون ومتابعــة النتصــار  لــو كان اإلســرائيليون مســتعدين لانضمــام 
ألمكنهــم فــي ذلــك الوقــت أن يتحــرروا مــن ســلطان مســتعبديهم. ولكنهــم كانــوا 
قــد أمســوا أذلء جبنــاء. لقــد أهملــوا العمــل الــذي أمرهــم هللا أن يعملــوه أل وهــو 
طــرد األمــم مــن كنعــان، بــل لقــد اشــتركوا معهــم فــي عاداتهــم المنحطــة محتمليــن 
صــاروا  وعندمــا  إليهــم.  موجــه  غيــر  أنــه  دام  مــا  ظلمهــم  تشــجيع  وفــي  قســوتهم، 
هــم أنفســهم تحــت ســلطان الظالميــن خضعــوا بــكل تذلــل لانحطــاط الــذي كان 
يمكنهــم النجــاة منــه لــو أنهــم أطاعــوا هللا. وحيــن كان الــرب يقيــم لهــم مخلصــا كانــوا 

فــي أحيــان كثيــرة يهجرونــه وينضمــون إلــى أعدائهــم. 
وبعــد أن انتصــر شمشــون أقامــه اإلســرائيليون قاضيــا عليهــم فقضــى إلســرائيل 
لقــد  أخــرى.  لخطــوة  الطريــق  تمهــد  خاطئــة  واحــدة  خطــوة  ولكــن  ســنة.  عشــرين 
الفلســطينيين. ومــرة  بنــات  مــن  لنفســه زوجــة  باتخــاذه  أمــر هللا  تعــدى شمشــون 
أخرى ســار بينـــهم بكل جرأة — وهم أعداؤه المميتون — لينغمس في الشــهوات 
ألقــت الرعــب فــي قلــوب  التــي  اتــكل علــى قوتــه العظيمــة  غيــر المشــروعة. وإذ 
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الفلســطينيين ذهــب بــكل جــرأة إلــى غــزة ليــزور امــرأة زانيــة هنــاك، فعلــم ســكان 
داخــل  عدوهــم  ُحبــس  لقــد  منــه.  لانتقــام  متعطشــين  وكانــوا  بمجيئــه  المدينــة 
أســوار أمنــع مدنهــم وأقواهــا. كانــوا موقنيــن مــن أنــه قــد صــار فريســة لهــم، وإنمــا 
انتظــروا إلــى الصبــاح حتــى يكمــل انتصارهــم. غيــر أن شمشــون أُوقــظ فــي نصــف 
الليــل. إن صــوت ضميــره الــذي كان يســتذنبه مــأل نفســه بالندامــة حيــن ذكــر أنــه قــد 
نقــض عهــد نــذره ولكــن مــع خطيتــه لــم تتخلــى رحمــة هللا عنــه. ومــرة أخــرى أعانتــه 
قوتــه الهائلــة علــى النجــاة، إذ عندمــا وصــل إلــى بــاب المدينــة قلعــه عــن مكانــه مــع 

العارضــة والقائمتيــن وصعــد بــه إلــى رأس الجبــل الــذي مقابــل حبــرون.
لــم يوقفــه عــن الســير فــي طريقــه الشــرير.  ولكــن حتــى هــذا اإلفــات الحــرج 
لــم يحــاول فــي هــذه المــرة أن يدخــل بيــن أعدائــه الفلســطينيين ولكنــه ظــل يطلــب 
المســرات الشــهوانية التــي كانــت تســتهويه لتحــدره إلــى الهــاك. فالكتــاب يقــول 
عنــه: » أََحــبَّ اْمــَرأًَة ِفــي َواِدي ُســوَرَق « ولــم تكــن تلــك المدينــة تبعــد كثيــرا عــن 
مشــهورا  ســورق  وادي  وكان  المهلكــة(.  )أي  دليلــة  اســمها  وكان  رأســه.  مســقط 
بكرومــه. وكان هــذا أيضــا تجربــة لذلــك النذيــر المتــردد الــذي قــد انغمــس فــي شــرب 
الخمــر وبذلــك فصــم رباطــا آخــر مــن الربــط التــي كانــت تربطــه بالطهــارة بــاهلل. كان 
الفلســطينيون يراقبــون بــكل يقظــة وحــذر حــركات عدوهــم اللــدود ذاك. ولمــا حــط 
مــن قــدر نفســه بهــذه الصلــة الدنســة الجديــدة، عولــوا علــى إهاكــه بواســطة دليلــة.

مــن  مقاطعــة  عــن كل  قائــد  رجــل  مــن  مؤلــف  وفــداً  ســورق  وادي  إلــى  أرســل 
المقاطعــات الفلســطينية، الذيــن لــم يتجــرأوا علــى محاولــة القبــض علــى شمشــون مــا 
بقي ممتلكا تلك القوة العجائبية، ولكن غرضهم كان معرفة سر قوته إن كان ذلك 
فــي اإلمــكان. ولذلــك أعطــوا رشــوة لدليلــة حتــى تكتشــف ذلــك الســر وتخبرهــم بــه.

وإذ كانــت تلــك المــرأة الخائنــة تلــح علــى شمشــون بأســئلتها، خدعهــا إذ أخبرهــا 
أنــه يضعــف ويصيــر كأحــد النــاس إذا عملــت لــه بعــض األمــور، فلمــا بــدأت تجــرب 
تَُقــوُل  » كَيْــَف  قائلــة:  بالكــذب  اتهمتــه  وحينئــذ  خداعــه.  اكتشــفت  األمــور  تلــك 
ِبَمــاذَا  َولَــْم تُْخِبرْنِــي  َمــرَّاٍت قَــْد َختَلْتَِنــي  َــاََث  ثث ُهــَوذَا  لَيْــَس َمِعــي؟  أُِحبُّــِك، َوقَلْبُــَك 
قُوَّتـُـَك الَْعِظيَمــُة « ثــاث مــرات تبرهــن لشمشــون بأنصــع البراهيــن أن الفلســطينيين 
قــد تحالفــوا مــع تلــك المــرأة إلهاكــه، ولمــا أخفقــت فــي قصدهــا. اعتبــرت المســالة 

كمــا لــو كانــت مزاحــا، فعمــي عــن الحقيقــة المــرة وطــرد عــن نفســه الخــوف.
ومــن يــوم إلــى يــوم كانــت دليلــة تلــح عليــه بســؤالها إلــى أن » َضاقـَـْت نَْفُســُه إِلـَـى 
الَْمــْوِت « ومــع ذلــك فقــد بقــي إلــى جانبهــا بفعــل قــوة ماكــرة، فلمــا انتصــرت عليــه 
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فــي النهايــة بــاح لهــا شمشــون بســره إذ قــال: » لَــْم يَْعــُل ُموَســى رَأِْســي ألَنِـّـي نَِذيــُر 
تِــي َوأَْضُعــُف َوأَِصيــُر كَأََحــِد النَّــاِس «.  ــي، فَــِإْن ُحلِْقــُت تَُفارِقُِنــي قُوَّ هللِا ِمــْن بَطـْـِن أُمِّ
وفــي الحــال بعثــت برســول إلــى أقطــاب الفلســطينيين تلــح عليهــم فــي المجــيء 
إليهــا بــدون إبطــاء. وبينمــا كان ذلــك البطــل نائمــا حلقــت خصــل شــعره الثقيــل. 
لــه: » الِْفلِْســِطيِنيُّوَن  الثــاث الســابقة قالــت  وحينئــذ فكمــا فعلــت فــي المــرات 
َعلَيـْـَك يـَـا َشْمُشــوُن « وحينمــا اســتيقظ فجــأة حــاول أن يســتخدم قوتــه فــي إهــاك 
أعدائــه كمــا فعــل مــن قبــل ولكــن ذراعيــه الضعيفتيــن لــم تســتطيعا إســعافه وعــرف 
» أَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد فَارَقـَـُه « إذ بعدمــا حلــق شــعره ابتــدأت دليلــة بإذللــه وإيامــه وبذلــك 
اختبــرت قوتــه ألن الفلســطينيين لــم يجســروا علــى الدنــو منــه حتــى تأكــد لهــم أن 
ثــم  إلــى غــزة  بــه وبعدمــا قلعــوا عينيــه أخــذوه  قوتــه قــد فارقتــه. وحينئــذ أمســكوا 

أوثقــوه بساســل نحــاس فــي دار ســجنهم وأرغمــوه علــى الشــغل الشــاق.
مــا أعظمــه مــن انقــاب ذاك الــذي حــدث لمــن كان قاضيــا إلســرائيل وبطــا 
مغــوارا — فهــا هــو اآلن ضعيــف عاجــز وأعمــى وســجين وقــد انحــط مقامــه حتــى 
إنــه نقــض شــروط دعوتــه المقدســة  صــار مرغمــا علــى القيــام بأحقــر الخدمــات! 
تدريجيــا، لقــد احتملــه هللا طويــا ولكــن عندمــا أســلم نفســه لســلطان الخطيــة حتــى 
أنــه أفشــى ســره فارقــه الــرب. لــم تكــن هنالــك قــوة فــي شــعره الطويــل المسترســل 
فــي  النغمــاس  ســبيل  فــي  الرمــز  بذلــك  ضحــى  فحيــن  هلل،  ولئــه  رمــز  كان  إنمــا 

الشــهوات خســر البــركات التــي كان شــعره رمــزا لهــا أيضــا.
وإذ كان شمشون يقاسي اآللم واإلذلل والهوان وصار أضحوكة للفلسطينيين 
عــرف الشــيء الكثيــر عــن ضعفــه أكثــر ممــا عــرف مــن قبــل فقادتــه آلمــه وضيقاتــه 
إلــى التوبــة. وحينمــا ابتــدأ شــعر رأســه ينبــت عــادت إليــه قوتــه تدريجــا. ولكــن أعــداءه 

إذ كانــوا يظنــون أنــه أســير عاجــز ُمقيــد فــي أغالــه لــم يتوقعــوا شــرا.
كان الفلسطينيون ينسبون قوتهم إلى آلهتهم، ففي فرحهم وافتخارهم تحدوا 
إلــه إســرائيل، فعينــوا أيامــا لعيــد يقيمونــه تكريمــا لداجــون اإللــه الســمكة » حــارس 
البحــر « فتجمــع النــاس مــن المــدن واألريــاف ومــن كل ســهل الفلســطينيين كمــا 
الواســع  الهيــكل  ودخلــت  العابديــن  مــن  كثيــرة  جماهيــر  جــاءت  أقطابهــم.  جــاء 
حتــى امتــألت كل األروقــة إلــى الســقف، فــكان مشــهد ابتهــاج وفــرح. وبعــد تقديــم 
الذبائــح التــي تجلــت فيهــا األبهــة والعظمــة جــاء دور الموســيقى والفــرح. وحينئــذ 
لكــي يقدمــوا البرهــان علــى انتصــار قــوة داجــون أُتِــَي بشمشــون. فلمــا مثــل أمامهــم 
اســتقبلوه بعاصفــة مــن الفتخــار، ثــم ســخر الشــعب واألقطــاب مــن شــقائه وبؤســه 
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شمشــون  تظاهــر  وقــت  وبعــد  أرضهــم،  خــرب  مــن  أســقط  الــذي  اإللــه  ومجــدوا 
باإلعيــاء وطلــب أن يســمح لــه بالســتناد علــى العموديــن المتوســطين اللذيــن كان 
 ، الهيــكل قائمــا عليهمــا. ومــن ثــم نطــق بهــذه الصــاة الصامتــة، » يَــا َســيِِّدي الــرَّبَّ
ْدنِي يَــا هللَاُ هــِذِه الَْمــرََّة فََقــْط، فَأَنْتَِقــَم نَْقَمــًة َواِحــَدًة َعــْن َعيَْنــيَّ ِمــَن  اذْكُرْنِــي َوَشــدِّ
الِْفلِْســِطيِنيِّيَن « وبعدمــا نطــق بهــذه الكلمــات أحــاط العموديــن بذراعيــه القويتيــن، 
وإذ صرخ قائا: » لِتَُمْت نَْفِســي َمَع الِْفلِْســِطيِنيِّيَن « انحنى فســقط البيت، وفي 
فــي ســحقة واحــدة، » فَــَكاَن  الغفيــرة  الجمــوع  تلــك  الهائــل أهلــك كل  ســقوطه 

الَْمْوتَــى الَِّذيــَن أََماتَُهــْم ِفــي َمْوتِــِه، أَكْثَــَر ِمــَن الَِّذيــَن أََماتَُهــْم ِفــي َحيَاتِــِه «.
والفاحــون  الكهنــة  وعابــدوه  الصنــم  دفــن  داجــون  هيــكل  أنقــاض  تحــت 
هللا  اختــاره  قــد  الــذي  الجبــار  ذلــك  جثــة  بينهــم  ووجــدت  واألشــراف،  واألبطــال 
مخلصــا لشــعبه. وقــد وصلــت أخبــار ذلــك النهيــار المخيــف الــذي حــل بهيــكل 
داجــون إلــى بــاد إســرائيل. فنــزل إخــوة شمشــون وكل بيــت أبيــه مــن فــوق الجبــال 
ِبــِه  وأخرجــوا جثمــان ذلــك الجبــار الســاقط دون أن يعترضهــم أحــد، » َوَصِعــُدوا 

أَِبيــِه «. َمُنــوَح  قَبْــِر  ِفــي  َوأَْشــتَأُوَل،  ُصْرَعــَة  بَيْــَن  َوَدفَُنــوُه 
ان وعد هللا القائل إن شمشون » يَبَْدأُ يَُخلُِّص إِْسرَائِيَل ِمْن يَِد الِْفلِْسِطيِنيِّيَن « 
قــد تــم. ولكــن مــا أشــد الظــام والرعــب الــذي يتخلــل تاريــخ تلــك الحيــاة التــي كان 
يمكــن أن تكــون تســبيحة شــكر هلل وعنــوان فخــر ومجــد ألمتــه! فلــو كان شمشــون 
أمينــا لدعوتــه اإللهيــة لــكان غــرض هللا قــد تــم بإكــرام ذلــك النذيــر وتمجيــده. ولكنــه 
استســلم للتجربــة وبرهــن علــى عــدم أمانتــه لهــذه، فكانــت خاتمــة رســالته الهزيمــة 

والعبوديــة والمــوت.
كان شمشــون أقــوى النــاس جســما فــي كل األرض، أمــا فيمــا يختــص بضبــط 
يخطئــون  كثيــرون  النــاس.  أضعــف  مــن  كان  فقــد  والســتقامة  والتعفــف  النفــس 
فيخلطــون بيــن الشــهوة القويــة والخلــق القــوي، ولكــن الحقيقــة الثابتــة هــي أن مــن 
تتحكــم فيــه شــهوته هــو إنســان ضعيــف. إن عظمــة اإلنســان الحقيقيــة تقــاس بقــوة 

المشــاعر التــي يضبطهــا ل بقــوة المشــاعر التــي تتحكــم فيــه.
لقــد كانــت عنايــة هللا ترعــى شمشــون لكــي يتأهــب إلنجــاز العمــل الــذي دعــي 
الجســمانية  قــواه  لتنميــة  مواتيــة  بظــروف  محاطــا  كان  حياتــه  بــدء  فمــن  ليعملــه. 
وتنشــيط قــواه العقليــة وطهارتــه األدبيــة. ولكنــه تحــت تأثيــر عشــرائه األشــرار، خســر 
تمســكه بــاهلل الــذي هــو الحــارس الوحيــد لإلنســان. وقــد جرفــه تيــار الشــر. إن علــى 
الذيــن يجربــون وهــم ســائرون فــي طريــق الواجــب أن يتأكــدوا أن هللا ســيحفظهم، 
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التجربــة  ســلطان  تحــت  أنفســهم  وضــع  علــى  طوعــا  النــاس  أصــر  إذا  ولكــن 
فسيســقطون إن عاجــا أو آجــا.

إن الشــيطان يســتخدم كل قوتــه فــي تضليــل نفــس األشــخاص الذيــن يريــد هللا 
إنــه يهاجــم مواطــن الضعــف فينــا فيعمــل  للقيــام بعمــل خــاص.  أن يســتخدمهم 
عــن طريــق الضعفــات الكائنــة فــي الخلــق ليســيطر علــى اإلنســان بجملتــه. وهــو 
يعــرف أنــه إذا أبقــى اإلنســان علــى تلــك النقائــص ولــم يســع فــي إصاحهــا فإنــه )أي 
الشــيطان( ســينتصر. ولكــن ل حاجــة ألن ينهــزم أحــد، فاإلنســان ل يتــرك وشــأنه 
ليقهــر قــوة الشــر بمجهــوده الواهــن الضئيــل. إن المعونــة قريبــة وهــي تعطــى لــكل 
نفــس تطلبهــا بــكل القلــب، كمــا أن مائكــة هللا الذيــن كانــوا يصعــدون وينزلــون علــى 
الســلم التــي رآهــا يعقــوب فــي حلمــه ســيتقدمون بالمعونــة لــكل نفــس ترغــب فــي 

الصعــود حتــى إلــى أعالــي الســماوات.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 1؛ 2: 11-1(.

إن ألقانــة الــذي كان لويــا يســكن فــي جبــل أفرايــم كان رجــا واســع الثــراء وقــوي 
النفــوذ، يحــب هللا ويتقيــه. أمــا امرأتــه واســمها حنــة فكانــت متحمســة وغيــورة فــي 
تقواهــا. وإذ كانــت ســيدة دمثــة األخــاق، وديعــة ومحتشــمة، فقــد امتــازت أخاقهــا 

بالجتهــاد العظيــم واإليمــان الوطيــد.
ولكن البركة التي يطلبها كل عبراني وعبرانية بكل حرارة وغيرة حرم منها ذانك 
الزوجــان التقيــان، فلــم تبتهــج جوانــب ذلــك البيــت بأصــوات األطفــال وضحكاتهــم. 
ثــم أن رغبــة الــزوج فــي تخليــد اســمه قادتــه — كمــا قــادت آخريــن كثيريــن، إلــى أن 
يعقــد زواجــه علــى امــرأة أخــرى. ولكــن هــذه الخطــوة التــي دفعــه إليهــا عــدم اإليمــان 
بــاهلل لــم تــأت بالســعادة. نعــم إن بنيــن وبنــات قــد أضيفــوا إلــى تلــك العائلــة ولكــن 
فــرح وجمــال ســنَّة هللا المقدســة )الــزواج( قــد تشــوه، وســام العائلــة قــد تحطــم. 
فلقــد كانــت فننــة الزوجــة الجديــدة امــرأة حســودة وضيقــة العقــل ممتلئــة بالكبريــاء 
والوقاحــة، فبــدا لحنــة كأن رجاءهــا قــد تحطــم، وصــارت الحيــاة عبئــا ثقيــا عليهــا، 

ومــع ذلــك فقــد واجهــت التجربــة بــكل وداعــة وبــدون تذمــر.
كان ألقانــة يحفــظ فرائــض هللا بــكل أمانــة، وكانــت عبــادة هللا لــم تــزل تُجــرى 
فــي شــيلوه، ولكــن بســبب اختــال نظــام الخدمــات اُســتغني عــن خدمــة ألقانــة فــي 
مقــدس الــرب، تلــك الخدمــة التــي كان ينبغــي أن يازمهــا لكونــه لويــا. ومــع ذلــك 
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فقد كان يصعد مع عائلته ليســجد للرب ويقدم الذبائح في المواســم المفروضة.
ولكــن حتــى فــي غمــرة فرحــة األعيــاد المقدســة المتصلــة بخدمــة هللا كان الــروح 
الشــرير الــذي أوقــع اللعنــة علــى بيــت ألقانــة يتطفــل علــى ذلــك المــكان المقــدس. 
فبعــد تقديــم ذبيحــة الشــكر اشــتركت كل العائلــة بموجــب العــادات المرعيــة فــي 
وليمــة مقدســة مفرحــة. وفــي تلــك المناســبات أعطــى ألقانــة أنصبــة لفننــة ولــكل 
اثنيــن  نصيــب  أعطاهــا  بحنــة  اهتمامــه  علــى  يبرهــن  لكــي  ولكنــه  وبناتهــا،  بنيهــا 
ليــدل علــى أن محبتــه لهــا لــم تنقــص بــل هــي باقيــة كمــا لــو كانــت قــد أنجبــت ابنــا. 
وحينئــذ اشــتعلت نــار الغيــرة والحســد فــي قلــب الزوجــة الثانيــة التــي ادعــت أن لهــا 
األفضليــة كَمــن لهــا الحظــوة العظيمــة لــدى هللا، وجعلــت تعيــر حنــة بعقمهــا كدليــل 
علــى ســخط الــرب عليهــا. وكان هــذا يتكــرر ســنة بعــد ســنة حتــى لــم تعــد حنــة تطيــق 
الحتمــال أكثــر. وإذ لــم تعــد قــادرة علــى إخفــاء حزنهــا أطلقــت لنفســها العنــان فــي 
البــكاء وانســحبت تاركــة الوليمــة. وقــد حــاول رجلهــا عبثــا أن يطيــب قلبهــا فقــال لهــا 
» يـَـا َحنَّــُة، لَِمــاَذا تَبِْكيــَن؟ َولَِمــاَذا لَ تَأْكُلِيــَن؟ َولَِمــاَذا يَْكتَِئــُب قَلْبُــِك؟ أََمــا أَنـَـا َخيْــٌر لـَـِك 

ِمــْن َعَشــرَِة بَِنيــَن؟ « )انظــر 1صموئيــل 1؛ 2: 11-1(.
لــم تنطــق حنــة بكلمــة تعييــر أو تعنيــف، ألن ذلــك الحمــل الــذي لــم يســتطع أي 
صديق بشري أن يشاطرها في حمله ألقته على هللا. فبكل حرارة وغيرة توسلت 
إلــى هللا أن ينــزع عارهــا ويمنحهــا تلــك العطيــة الثمينــة — ابنــا ترضعــه وتربيــه. وقــد 
نــذرت نــذرا مقدســا أنــه إن منحهــا طلبهــا فســتكرس ابنهــا للــرب منــذ ولدتــه. كانــت 
َوبََكــْت  ـْت...  » َصلّـَ نفســها  مــرارة  وفــي  الخيمــة،  مدخــل  مــن  اقتربــت  قــد  حنــة 
بُــَكاًء « ولكنهــا كانــت تصلــي إلــى هللا وهــي صامتــة فلــم تنطــق بكلمــة. فــي تلــك 
األوقــات الشــريرة قلمــا كانــت تــرى مثــل مناظــر العبــادة تلــك. ولــم يكــن األكل بغيــر 
وقــار والشــراهة وحتــى الســكر مــن األمــور النــادرة الوجــود حتــى فــي أثنــاء األعيــاد 
الدينيــة. فــإذ رأى عالــي رئيــس الكهنــة حنــة ظنهــا ســكرى. وإذ ظنهــا تســتحق التوبيــخ 

قــال لهــا بعبوســة: » َحتَّــى َمتَــى تَْســَكِريَن؟ انِْزِعــي َخْمــرَِك َعْنــِك «.
ولكــن مــع أن هــذا الــكام أفــزع حنــة وزاد مــن آلمهــا فقــد أجابــت بــكل لطــف 
قائلــة: » لَ يَــا َســيِِّدي. إِنِـّـي اْمــَرأٌَة َحِزيَنــُة الــرُّوِح َولَــْم أَْشــرَْب َخْمــرًا َولَ ُمْســِكرًا، بَــْل 
. لَ تَْحِســْب أََمتَــَك ابَْنــَة بَلِيََّعــاَل، ألَنِـّـي ِمــْن كَثْــرَِة كُْربَِتــي  أَْســُكُب نَْفِســي أََمــاَم الــرَّبِّ

َوَغيِْظــي قَــْد تََكلَّْمــُت إِلَــى اآلَن «.
وقــد تأثــر رئيــس الكهنــة تأثيــرا عميقــا ألنــه كان رجــل هللا وبــدل مــن التوبيــخ باركهــا 
وقال لها: » اذَْهِبي ِبَســاٍَم، َوإِلُه إِْســرَائِيَل يُْعِطيِك ُســؤْلَِك الَِّذي َســأَلِْتِه ِمْن لَُدنُْه «.
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أجيبــت صــاة حنــة فنالــت العطيــة التــي طلبتهــا بــكل لجاجــة، ودعــت اســم 
ابنهــا صموئيــل » مطلــوب مــن هللا «. ولمــا كبــر ذلــك الطفــل وأمكنــه النفصــال 
عــن أمــه تممــت نذرهــا. لقــد أحبــت ابنهــا علــى قــدر مــا فــي قلــب األم مــن حــب، 
وإذ كانــت قــواه تنمــو يومــا فيومــا وكانــت تســتمع لكامــه الصبيانــى أحاطتــه بمحبــة 
قلبهــا بشــوق أزيــد. لقــد كان هــو ابنهــا الوحيــد وهبــة الســماء الخاصــة لهــا، ولكنهــا 
تقبلتــه علــى أنــه الكنــز المكــرس هلل، ولــم تكــن تريــد أن تتراجــع عــن عهدهــا فتمنــع 

العطيــة عمــن قــد أعطاهــا.
ومرة أخرى سافرت حنة مع رجلها إلى شيلوه وقدمت إلى عالي الكاهن باسم 
ِبيِّ َصلَّيُْت فَأَْعطَانَِي الرَّبُّ ُسؤْلَِي الَِّذي  الرب هبتها الثمينة قائلة: » ألَْجِل هَذا الصَّ
. َجِميــَع أَيَّــاِم َحيَاتـِـِه ُهــَو َعاِريَّــٌة لِلــرَّبِّ « فتأثــر  َســأَلْتُُه ِمــْن لَُدنـْـُه. َوأَنـَـا أَيًْضــا قـَـْد أََعرْتـُـُه لِلــرَّبِّ
عالــي تأثــرا عميقــا بإيمــان هــذه المــرأة اإلســرائيلية وتكريســها. وحيــث أنــه كان يحــب 
أولده حبا مفرطا، أحس بالرهبة والتذلل وهو يرى تلك التضحية العظيمة التي قد 
أقدمــت عليهــا هــذه األم فــي النفصــال عــن ابنهــا الوحيــد لتكرســه لخدمــة هللا. أحــس 

أنــه قــد توبــخ علــى محبتــه األنانيــة ألولده. وفــي تذلــل ووقــار ســجد للــرب مصليــا.
امتــأل قلــب هــذه األم فرحــا وشــكرا، وتاقــت إلــى أن تســكب شــكرها هلل، فحــل 
 . . ارْتََفــَع قَرْنِــي ِبالــرَّبِّ ــِرَح قَلِْبــي ِبالــرَّبِّ عليهــا روح الوحــي، فصلــت حنــة قائلــة: » فَ
 ، وٌس ِمثـْـَل الــرَّبِّ اتََّســَع فَِمــي َعلـَـى أَْعَدائـِـي، ألَنِّــي قـَـِد ابْتََهْجــُت ِبَخاَِصــَك. لَيْــَس قـُـدُّ
ـُروا الْــَكاََم الَْعالِــَي الُْمْســتَْعلَِي،  ـُه لَيْــَس َغيْــرََك، َولَيْــَس َصْخــرٌَة ِمثْــَل إِلِهَنــا. لَ تَُكثِـّ ألَنّـَ
الــرَّبُّ  األَْعَمــاُل...  تُــوَزُن  َوِبــِه  َعلِيــٌم،  إِلــٌه  الــرَّبَّ  ألَنَّ  أَفَْواِهُكــْم.  ِمــْن  َوقَاَحــٌة  َولْتَبْــَرْح 
يُِميــُت َويُْحِيــي. يُْهِبــُط إِلـَـى الَْهاِويـَـِة َويُْصِعــُد. الــرَّبُّ يُْفِقــُر َويُْغِنــي. يََضــُع َويَرْفـَـُع. يُِقيــُم 
ــرَفَاِء َويَُملُِّكُهــْم  ـرَاِب. يَرْفَــُع الَْفِقيــَر ِمــَن الَْمْزبَلَــِة لِلُْجلُــوِس َمــَع الشُّ الِْمْســِكيَن ِمــَن التُـّ
أَرُْجــَل  الَْمْســُكونََة.  َعلَيَْهــا  َوَضــَع  َوقَــْد  األَرِْض،  أَْعِمــَدَة  لِلــرَّبِّ  ألَنَّ  الَْمْجــِد.  كُرِْســيَّ 
ِة يَْغلِــُب إِنَْســاٌن.  ـُه لَيْــَس ِبالُْقــوَّ ـاَِم يَْصُمتُــوَن. ألَنّـَ أَتِْقيَائِــِه يَْحــرُُس، َواألَْشــرَاُر ِفــي الظّـَ
ــَماِء يُْرِعــُد َعلَيِْهــْم. الــرَّبُّ يَِديــُن أَقَاِصــَي األَرِْض،  ُمَخاِصُمــو الــرَّبِّ يَْنَكِســُروَن. ِمــَن السَّ

َويُْعِطــي ِعــزًّا لَِملِِكــِه، َويَرْفَــُع قَــرَْن َمِســيِحِه «.
كان كام حنــة هــذا نبــوة عــن داود الــذي ســيملك علــى إســرائيل، وعــن مســيا، 
مســيح الــرب. وإذ أشــارت فــي صاتهــا إلــى افتخــار امــرأة وقحــة محبــة للخصــام، 

أشــارت أيضــا إلــى هــاك أعــداء هللا والنصــرة النهائيــة لشــعبه المفــدي.
وقــد عــادت حنــة بهــدوء مــن شــيلوه إلــى بيتهــا فــي الرامــة تاركــة الصبــي صموئيــل 
يتــدرب علــى الخدمــة فــي بيــت هللا بإشــراف رئيــس الكهنــة. لقــد علّمــت ابنهــا منــذ 

570, 571, 572



520  |  اآلباء واألنبياء

الطفولــة الباكــرة أن يحــب هللا ويوقــره معتبــرا نفســه خاصــة الــرب. وعــن طريــق كل 
شــيء مألــوف لديــه ممــا يحيــط بــه حاولــت تلــك األم أن ترشــد أفــكاره إلــى الخالــق. 
وحيــن انفصلــت تلــك األم األمينــة عــن ابنهــا لــم يزايلهــا جزعهــا عليــه، فكانــت تصلــي 
ألجلــه كل يــوم. وفــي كل ســنة كانــت تصنــع لــه بيديهــا جبــة يخــدم بهــا. وحيــن كانــت 
تصعــد إلــى شــيلوه مــع رجلهــا ألجــل الصـــاة كانــت تقــدم لــه هــذه الجبــة كتــذكار 
لمحبتهــا لــه. وكان كل خيــط فــي هــذه الجبــة الصغيــرة تنســجه بصــاة ألجــل ابنهــا 
لكــي يكــون طاهــرا ونبيــا وصادقــا. لــم تطلــب لبنهــا عظمــة عالميــة ولكنهــا توســلت 
إلــى هللا بحــرارة أن يبلــغ ابنهــا إلــى تلــك العظمــة التــي تقدرهــا الســماء — لكــي يكــرم 

هللا ويبــارك بنــي جنســه.
مــا كان أعظــم جــزاء حنــة! ومــا أعظــم مثالهــا مشــجعا علــى األمانــة! لــدى كل أم 
فــرص غاليــة ل تقــدر بثمــن ومصالــح ثمينــة جــدا. إن حلقــة الواجبــات المتواضعــة 
التــي باتــت النســاء يعتبرنهــا أعمــال مضنيــة ينبغــي أن ينظــرن إليهــا علــى أنهــا عمــل 
جليــل ونبيــل. إنــه امتيــاز لــألم أن تبــارك العالــم بقــوة تأثيرهــا، وإذ تقــوم بهــذا العمــل 
يمتلــئ قلبهــا فرحــا. يمكنهــا أن تصنــع مســالك مســتقيمة يســير فيهــا صغارهــا فــي 
نــور الشــمس وفــي الظــام إلــى المرتفعــات المجيــدة فــي األعالــي. ولكــن علــى األم 
أن تتبــع تعاليــم المســيح فــي حياتهــا إذا أرادت أن تشــكل أخــاق أولدهــا حســب 
المثــال اإللهــي. إن العالــم مشــحون بالمؤثــرات المفســدة. فاألزيــاء والعــادات لهــا 
تأثيــر قــوي فــي الصغــار. فــإذا أخفقــت األم فــي واجــب التعليــم واإلرشــاد والــردع 
فأولدهــا بالطبــع ســيرفضون الخيــر ويتحولــون إلــى الشــر. فلتتعــود كل أم التوجــه 
َوُمَعاَملَتُــُه؟ «  ِبــيِّ  الصَّ ُحْكــُم  يَُكــوُن  » َمــاَذا  أخبرنــا  الصــاة:  بهــذه  مخلصهــا  إلــى 
قــد  التــي  التعليمــات  إلــى  خاصــا  التفاتــا  تلتفــت  أن  وعليهــا   .)12  :13 )قضــاة 

أوردهــا هللا فــي كلمتــه، وســتعطى لهــا الحكمــة علــى قــدر مــا تحتــاج.
ِبــيُّ َصُموئِيــُل فَتَزَايَــَد نُُمــوًّا َوَصاًَحــا لَــَدى الــرَّبِّ َوالنَّــاِس أَيًْضــا « ومــع  ــا الصَّ » َوأَمَّ
أن صموئيــل قضــى أيــام شــبابه فــي خيمــة الجتمــاع مكرســا وقتــه لعبــادة هللا فإنــه لــم 
يكــن بعيــدا عــن متنــاول العــادات الشــريرة والقــدوة الســيئة. فــإن أبنــاء عالــي لــم يكونــوا 
يخشــون هللا ول أكرمــوا أباهــم. إل أن صموئيــل لــم يختلــط بهــم ول ســار فــي طريقهــم 
الشــريرة، فقــد كان يســعى دائمــا إلــى أن يكــون كمــا أراده هللا أن يكــون. وهــذا هــو 

امتيــاز كل شــاب. إن هللا يســر حتــى حيــن يكــرس الصغــار أنفســهم لخدمتــه.
أصبــح صموئيــل تحــت رعايــة عالــي. وقــد اجتــذب جمــال أخاقــه إليــه قلــب 
ذلــك الكاهــن الشــيخ فأحبــه جــدا. كان مشــفقا وكريمــا ومطيعــا ووقــورا. وإن عالــي 
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الــذي آلمــه عصيــان بنيــه وجــد الراحــة والعــزاء والبركــة فــي محضــر ذلــك الفتــى الــذي 
فــكان صموئيــل معينــا ومحبــا، ولذلــك أحــب عالــي هــذا  أمــر رعايتــه،  إليــه  وكل 
الشــاب حبــا عظيمــاً لــم يحببــه أب لبنــه، وقــد كان أمــراً غريبــاً أن ينشــأ بيــن رئيــس 
قضــاة األمــة وهــذا الصبــي البســيط مثــل تلــك المحبــة القويــة. فلمــا هاجمــت عالــي 
متاعــب الشــيخوخة وآلمهــا ومضايقاتهــا وامتــأل قلبــه جزعــا وحزنــا بســبب طريــق 

الخاعــة الــذي ســار فيــه بنــوه ذهــب إلــى صموئيــل فــي طلــب العــزاء.
لم يكن أمرا مألوفا أن يبدأ الاويون في ممارسة خدماتهم الخاصة حتى يبلغوا 
الخامســة والعشــرين من العمر. ولكن صموئيل اســتثني من هذا القانون. وفي كل 
ســنة كانــت تســند إليــه أمانــات وودائــع أهــم، وإذ كان بعــد فتــى صغيــرا أُلبــس أفــودا 
مــن كتــان عامــة علــى تكريســه لعمــل المقــدس. ومــع أن صموئيــل كان فتــى صغيــرا 
جــدا أُتـِـي بــه ليخــدم فــي خيمــة الجتمــاع فقــد وضعــت عليــه واجبــات ليقــوم بهــا فــي 
خدمــة هللا علــى قــدر طاقتــه. كانــت هــذه الخدمــات وضيعــة فــي بــادئ األمــر ولــم 
تكــن مســرة ولكنــه قــام بهــا بأفضــل مــا اســتطاع وبنفــس راغبــة. لقــد حمــل ديانتــه معــه 
وهــو يقــوم بــكل واجبــات حياتــه فاعتبــر نفســه خادمــا هلل واعتبــر عملــه عمــل هللا. 
وقــد قبلــت كل مســاعيه وجهــوده ألن الحافــز الــذي دفعــه للقيــام بهــا كان محبتــه 
هلل ورغبتــه المخلصــة فــي عمــل إرادتــه. وبهــذه الكيفيــة صــار صموئيــل عامــا مــع رب 

لــه هللا ليقــوم بعمــل عظيــم إلســرائيل. الســماء واألرض، فأهَّ
لــو تعلــم األولد أن يعتبــروا األعمــال اليوميــة المتواضعــة علــى أنهــا الطريــق الــذي 
رســمه لهــم الــرب، والمدرســة التــي يتدربــون فيهــا علــى القيــام بخدمــة أمينــة وفعالــة 
فكــم كان عملهــم يبــدو ملــذا أكثــر ومشــرفا أكثــر! إن كوننــا نقــوم بواجبنــا اليومــي كمــا 
للــرب يكســب أصغــر األعمــال جمــال عظيمــا ويربــط بيــن مــن يشــتغلون علــى األرض 

والخائــق المقدســة التــي تفعــل إرادة هللا فــي الســماء.
التفاتنــا  يتوقــف علــى  األبديــة  الحيــاة  نيــل  وفــي  الحيــاة  فــي هــذه  النجــاح  إن 
فــي  يــرى  فالكمــال  األشــياء،  بصغائــر  يرضــاه هللا  اهتمامــا  أمانــة  بــكل  واهتمامنــا 
أصغــر أعمــال هللا كمــا فــي أعظمهــا. إن اليــد التــي قــد علقــت العوالــم فــي الفضــاء 
الانهائــي هــي التــي قــد زينــت الحقــول بالزهــور والزنابــق فــي أجمــل تكويــن. وكمــا 
أن هللا كامــل فــي محيطــه كذلــك علينــا نحــن أيضــا أن نكــون كامليــن فــي محيطنــا. 
إن البنــاء القــوي المتناســق لخلــق قــوي جميــل إنمــا يبنــى عــن طريــق قيــام األفــراد 
بواجباتهــم، فينبغــي أن تمتــاز حياتنــا باألمانــة فــي صغــار األمــور كمــا فــي كبارهــا 
بــكل دقــة. إن األمانــة فــي األمــور الصغيــرة والقيــام بأعمــال الــولء الصغيــرة وأعمــال 
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الشــفقة الصغيــرة كل ذلــك يجعــل طريــق الحيــاة منيــرا بنــور الفــرح. ومتــى انتهــى 
عملنــا علــى األرض ســيرى أن كل عمــل مــن األعمــال الصغيــرة التــي عملناهــا بأمانــة 

كان لــه تأثيــر للخيــر لــن يمحــى.
إن شــباب عصرنــا الحاضــر يمكنهــم أن يصيــروا أعــزاء فــي نظــر هللا كمــا كان 
صموئيل. إذ باحتفاظهم باســتقامتهم المســيحية بكل أمانة يمكنهم أن يحدثوا أثرا 
قويــا فــي عمــل اإلصــاح. مثــل هــؤلء الرجــال يحتاجهــم العالــم اليــوم. ولــكل منهــم 
عمــل يمكــن أن يســنده إليــه هللا. إن النــاس لــم يحصلــوا قــط علــى نتائــج صالحــة 
ألجــل هللا والبشــرية أعظــم ممــا يمكــن أن يحققــه اليــوم أولئــك الذيــن يكونــون أمنــاء 

للودائــع التــي ســلمهم إياهــا الــرب.

574



56
عالي وبنوه

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 2: 36-12(.

التــي  المناصــب  أرفــع  يشــغل  وكان  إلســرائيل،  وقاضيــا  كاهنــا  عالــي  كان 
تنطــوي علــى أخطــر المســؤوليات بيــن شــعب هللا. وكإنســان اختــاره هللا للقيــام 
كان  القضائيــة  الســلطات  أســمى  يــده  وتحــت  المقدســة،  الكهنــوت  بواجبــات 
النــاس ينظــرون إليــه علــى إنــه مثــال يحتــذى بــه، وقــد كان لــه نفــوذ عظيــم علــى 
لــم يكــن يحكــم  أنــه قــد ُعيــن ليحكــم علــى الشــعب  أســباط إســرائيل. ولكــن مــع 
علــى بيتــه وعائلتــه. لقــد كان عالــي أبــا مفرطــا فــي حبــة ألولده. وحيــث أنــه كان 
أولده  عــادات  تقويــم  فــي  ســلطانه  يســتخدم  لــم  والراحــة  الســام  لحيــاة  محبــا 
وأهوائهــم الشــريرة، بــل بــدل مــن أن يصدهــم أو يعاقبهــم رغــب فــي الستســام 
لهــم. وتركهــم يســيرون فــي الطريــق الــذي اختــاروه ألنفســهم. وبــدل مــن أن يعتبــر 
تهذيب أولده من أهم وأخطر مسؤولياته اعتبر أن تلك المسألة قليلة األهمية. 
الظلمــة بخصــوص واجــب  فــي  يتــرك  لــم  إســرائيل وكاهنهــم  إن قاضــي شــعب 
عليهــم،  ســلطانه  وفــرض  ورقابتــه  رعايتــه  تحــت  الذيــن جعلهــم هللا  األولد  ردع 
ولكــن عالــي تراجــع أمــام هــذا الواجــب ألنــه كان يتطلــب معارضتــه لرغبــات بنيــه 
التــي ســتنجم  المخيفــة  العواقــب  يــزن  أن  وبــدون  وضــرورة ردعهــم ومعاقبتهــم. 
عــن مســلكه هــذا، أفــرط فــي إجابــة أولده إلــى كل رغباتهــم، وأهمــل إعدادهــم 

لخدمــة هللا وواجبــات الحيــاة.
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لقــد قــال هللا عــن إبراهيــم: » ألَنِـّـي َعرَفْتُــُه لَِكــْي يُوِصــَي بَِنيــِه َوبَيْتَــُه ِمــْن بَْعــِدِه أَْن 
، لِيَْعَملُــوا ِبــرًّا َوَعــْدلً « )تكويــن 18: 19(. ولكــن عالــي ســمح  يَْحَفظُــوا طَِريــَق الــرَّبِّ
ألولده بــأن يتحكمــوا فيــه بحيــث صــار ذلــك األب خاضعــا لبنيــه. إن لعنــة العصيــان 
كانت ظاهرة في الفساد والشر الذي كان يرى في مسلك بنيه. لم يقدروا صفات 
هللا ول قداســة شــريعته التقدير الصائب، بل كانت خدمته في نظرهم أمرا عاديا. 
إذ منــذ طفولتهــم ألفــوا المقــدس وخدمتــه، ولكــن بــدل مــن أن يزيــدوا احترامــا وتوقيــرا 
للمقــدس أضاعــوا كل إحســاس بقداســته ومغــزاه. لــم يكــن أبوهــم قــد عالــج نقــص 
تقديرهــم لســلطته ول ردعهــم لعــدم احترامهــم لخدمــات بيــت هللا المقدســة. فلمــا 

بلغــوا دور الرجولــة كانــت قلوبهــم قــد امتــألت بثمــار الشــك والعصيــان القاتلــة.
ومــع عــدم لياقتهــم لوظيفتهــم إطاقــا فقــد أقيمــوا كهنــة فــي المقــدس ليخدمــوا 
بتقديــم  يختــص  فيمــا  الصريحــة  التعليمــات  أدق  أعطــى  قــد  الــذي كان  أمــام هللا 
الذبائح، ولكن هؤلء الكهنة األشرار جعلوا استخفافهم بالسيادة يتناول خدمة هللا 
نفســها، ولــم يقيمــوا أي وزن لشــريعة الذبائــح التــي كان يجــب تقديمهــا بــكل وقــار. 
فالذبائــح التــي كانــت ترمــز إلــى مــوت المســيح كان القصــد منهــا أن تحفــظ فــي قلــوب 
الشــعب اإليمــان بالفــادي اآلتــي، ولهــذا فقــد كان مــن أعظــم األمــور أهميــة مراعــاة 
أوامــر الــرب بشــأنها بــكل دقــة، كمــا كانــت ذبائــح الســامة بوجــه خــاص تعبيــرا عــن 
شــكر مقدميها هلل، فكان ينبغي، عند تقديم هذه الذبائح، أن يحرق الشــحم وحده 
علــى المذبــح، ويحفــظ جــزء معيــن منهــا للكهنــة، ويعطــى أكبــر قســم مــن الذبيحــة 
لمقدمهــا ليأكلــه هــو وزمــاؤه فــي وليمــة تكريســية، وهكــذا كانــت كل القلــوب تتجــه، 
فــي شــكر وإيمــان، إلــى الذبيحــة العظيمــة التــي كانــت عتيــدة أن ترفــع خطيــة العالــم.

أمــا أولد عالــي فإنهــم بــدل مــن أن يراعــوا قداســة هــذه الخدمــة الرمزيــة كان 
النهــم  فــي  لانغمــاس  وســيلة  يجعلونهــا  كيــف  إلــى  بالكليــة  منصرفــا  تفكيرهــم 
والشــهوات. وإذ لــم يقنعــوا بالنصيــب المعيــن لهــم مــن ذبيحــة الســامة طلبــوا جــزءا 
آخــر. هــذا وإن كثــرة عــدد هــذه الذبائــح التــي كانــت تقــدم فــي األعيــاد الســنوية 
أعطــت للكهنــة فرصــة فيهــا أغنــوا أنفســهم علــى حســاب الشــعب. ولــم يكتفــوا 
بالمطالبــة بأكثــر مــن حقهــم ولكنهــم كانــوا يرفضــون النتظــار ريثمــا يحــرق الشــحم 
كتقدمــة للــرب، بــل أصــروا علــى أخــذ الجــزء الــذي يريدونــه، فــإذا لــم يُعطــي لهــم 

هــددوا بأخــذه عنــوة.
مــن  الخدمــة  هــذه  جــردت  مــا  ســرعان  الكهنــة  أبداهــا  التــي  الوقاحــة  هــذه 
عــادوا  ومــا  الــرَّبِّ «  ِبتَْقِدَمــِة  اْســتََهانُوا  النَّــاَس  » ألَنَّ  مغزاهــا  وجــال  قدســيتها 

575, 576, 577



عالي وبنوه  |  525

ــُة  يعترفــون بالذبيحــة المرمــوز إليهــا التــي كان عليهــم أن ينتظروهــا، » فََكانَــْت َخِطيَّ
 .)36-12  :2 )1صموئيــل  الــرَّبِّ «  أََمــاَم  ا  ِجــدًّ َعِظيَمــًة  الِْغلَْمــاِن 

والهــوان  العــار  وجلبــوا  أيضــا  هللا  شــريعة  تعــدوا  األمنــاء  غيــر  الكهنــة  هــؤلء 
فــي طريقهــم،  الفاســدة، وأوغلــوا  المنحطــة  بأعمالهــم  المقدســة  علــى وظيفتهــم 
وظلــوا ينجســون خيمــة الجتمــاع بوجودهــم، فامتــأل كثيــرون مــن أفــراد الشــعب 
غضبــا بســبب المســلك النجــس الشــائن الــذي ســلكه حفنــي وفينحــاس، ولذلــك 
كفــوا عــن الصعــود إلــى المــكان المخصــص للعبــادة. وهكــذا أهملــت واحتقــرت 
الخدمــة التــي رســمها هللا إذ كانــت مقترنــة بخطايــا األشــرار، كمــا أن أولئــك الذيــن 
كانــت قلوبهــم تميــل إلــى الشــر زادوا جــرأة علــى ارتــكاب الخطيــة، فتفشــى اإللحــاد 

والخاعــة وحتــى عبــادة األوثــان إلــى درجــة مخيفــة.
لقد أخطأ عالي خطأ جســيما إذ ســمح ألولده بأن يخدموا في وظيفة مقدســة، 
وإذ تغاضــى عــن مســلكهم الشــرير لعــذر أو آلخــر عمــي عــن رؤيــة خطاياهــم. ولكنهــم 
أخيــرا وصلــوا إلــى حــد لــم يعــد بعــده يســتطيع أن يغمــض عينيــه عــن جرائــم بنيــه. لقــد 
اشــتكى الشــعب مــن أعمــال العنــف التــي كان أولده يلجــأون إليهــا، فحــزن وتضايــق، 
ولــم يكــن يســتطيع أن يبقــى صامتــا. إل أن أبنــاءه كانــوا قــد تربــوا علــى أل يفكــروا فــي 
غيــر أنفســهم، وهــا هــم اآلن ل يكترثــون ألي إنســان. رأوا الحــزن مرتســما علــى وجــه 
أبيهــم ولكــن قلوبهــم القاســية لــم تتأثــر. لقــد ســمعوا نصائــح أبيهــم الرقيقــة، ولكــن لــم 
يؤثــر فيهــم شــيء ول أرادوا تغييــر مســلكهم الشــرير مــع أنهــم أنــذروا بســوء المصيــر. لــو 
أن عالــي عامــل أولده األشــرار بالعــدل لــكان رفضهــم مــن الوظيفــة الكهنوتيــة وحكــم 
عليهم بالموت. ولكنه إذ كان يرتعب من فكرة التشهير بهم وإدانتهم احتمل بقاءهم 
في أقدس وظيفة ذات مســؤولية خطيرة، فســمح لهم بأن يمزجوا فســادهم بخدمة 
هللا المقدســة ويلحقــوا بمبــادئ الحــق أضــرارا لــم يســتطع مــرور الزمــن أن يمحوهــا، 

ولذلــك حيــن أهمــل قاضــي إســرائيل واجبــه تولــى هللا األمــر بنفســه.
: َهــْل تََجلَّيْــُت لِبَيْــِت  » َوَجــاَء رَُجــُل هللِا إِلَــى َعالـِـي َوقـَـاَل لَــُه: هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ
ــُه ِمــْن َجِميــعِ أَْســبَاِط إِْســرَائِيَل لِــي  ــِت ِفْرَعــْوَن، َوانْتََخبْتُ أَِبيــَك َوُهــْم ِفــي ِمْصــَر ِفــي بَيْ
كَاِهًنــا لِيَْصَعــَد َعلَــى َمْذبَِحــي َويُوِقــَد بَُخــوًرا َويَلْبَــَس أَفُــوًدا أََماِمــي، َوَدفَْعــُت لِبَيْــِت 
أَِبيــَك َجِميــَع َوقَائـِـِد بَِنــي إِْســرَائِيَل؟ فَلَِمــاَذا تَُدوُســوَن َذِبيَحِتــي َوتَْقِدَمِتــي الَِّتــي أََمــرُْت 
ُنوا أَنُْفَســُكْم ِبأََوائِــِل كُلِّ تَْقِدَمــاِت  ِبَهــا ِفــي الَْمْســَكِن، َوتُْكــرُِم بَِنيــَك َعلَــيَّ لَِكــْي تَُســمِّ
َوبَيْــَت  بَيْتَــَك  إِنَّ  قُلْــُت  إِنِـّـي  إِْســرَائِيَل:  إِلــُه  الــرَّبُّ  يَُقــوُل  لِذلِــَك  َشــْعِبي؟  إِْســرَائِيَل 
ــرُِم الَِّذيــَن  : َحاَشــا لِــي! فَِإنِّــي أُكْ ــِد. َواآلَن يَُقــوُل الــرَّبُّ أَِبيــَك يَِســيُروَن أََماِمــي إِلَــى األَبَ

577, 578



526  |  اآلباء واألنبياء

يَْعَمــُل  أَِميًنــا  كَاِهًنــا  لَِنْفِســي  َوأُِقيــُم  يَْصُغــُروَن...  يَْحتَِقُرونَِنــي  َوالَِّذيــَن  يُْكرُِمونَِنــي، 
َحَســَب َمــا ِبَقلِْبــي َونَْفِســي، َوأَبِْنــي لـَـُه بَيْتـًـا أَِميًنــا فَيَِســيُر أََمــاَم َمِســيِحي كُلَّ األَيَّــاِم «.

لقــد اتهــم هللا عالــي بأنــه يكــرم بنيــه علــى الــرب. فلقــد ســمح عالــي أن تصيــر 
ــل  التقدمــة المعينــة مــن هللا علــى أنهــا بركــة إلســرائيل، مكرهــة وشــيئا ممقوتــا، فضَّ
هــذا علــى أن يخجــل بنيــه بســبب أعمــال الشــر والرجاســة التــي كانــوا يأتونهــا. إن 
أولئــك الذيــن يتبعــون ميولهــم الخاصــة، وفــي محبتهــم العميــاء ألولدهــم يجعلونهــم 
يفرطــون فــي إشــباع رغائبهــم النفســانية ول يســتخدمون ســلطان هللا فــي توبيــخ 
الخطيــة وتقويــم األخــاق يظهــرون أنهــم يكرمــون أولدهــم أكثــر ممــا يكرمــون هللا. 
إنهــم يفضلــون الحــرص علــى ســمعتهم أكثــر مــن تمجيــد هللا، ويفضلــون إرضــاء 

أولدهــم علــى إرضــاء الــرب وحفــظ خدمتــه مــن كل شــبه شــر.
الــذي كان كاهنــا وقاضيــا إلســرائيل مســؤول عــن التدهــور  اعتبــر هللا عالــي 
عــن  مســؤول  اعتبــره  خــاص  وبمعنــى  شــعبه،  إليــه  وصــل  الــذي  والدينــي  األدبــي 
ســوء أخــاق بنيــه. كان عليــه أول أن يحــاول ردع الشــر بطــرق رقيقــة فــإذا لــم تفلــح 
هــذه وجــب عليــه أن يخضــع الشــر ويقضــي عليــه بأقســى الوســائل. لقــد جلــب 
عالــي علــى نفســه ســخط هللا إذ لــم يوبــخ الخطيــة ول نفــذ فــي الخطــاة العــدل، فلــم 
يمكــن العتمــاد عليــه فــي حفــظ بنــي إســرائيل أطهــارا. إن أولئــك الذيــن ليســت 
لديهــم شــجاعة كافيــة بهــا يوبخــون الخطيــة، أو أولئــك الذيــن بســبب كســلهم أو 
عــدم اهتمامهــم ل يبذلــون مســعى جديــا لتطهيــر العائلــة أو كنيســة هللا، هــؤلء 
مســؤولون عــن الشــر الناتــج عــن إهمالهــم للواجــب. إننــا مســؤولون عــن الشــرور 
التــي كان بإمكاننــا أن نوقفهــا عنــد حدهــا فــي حيــاة اآلخريــن باســتخدام ســلطاننا 

األبــوي أو الرعــوي ولــم نفعــل ذلــك، فكأننــا نحــن أنفســنا قــد ارتكبناهــا.
بــل اتبــع حكمــه  لــم يدبــر بيتــه بموجــب قوانيــن هللا لحكــم العائلــة،  إن عالــي 
فــي  أولده  وخطايــا  أخطــاء  عــن  تغاضــى  المحــب  األب  فذلــك  الخــاص.  ورأيــه 
تأثيــر  مــن  ويتخلصــون  ســيكبرون  قليــل  بعــد  إنهــم  بقولــه  نفســه  وخــدع  طفولتهــم 
ميولهــم الشــريرة. وكثيــرون هــم الذيــن فــي هــذه األيــام يرتكبــون نفــس هــذا الخطــأ. 
فهــم يظنــون أنهــم يعرفــون طريقــة لتربيــة أولدهــم أفضــل ممــا قــد رســمه هللا فــي 
كتابــه. إنهــم يربــون فيهــم ميــولً خاطئــة ويعتــذرون قائليــن إنهــم أصغــر مــن أن يعاقبــوا 
فانتظروهــم حتــى يكبــروا ثــم نتفاهــم معهــم. وهكــذا تُتــرك العــادات الخاطئــة لتنمــو 
وتتقــوى حتــى تصيــر طبيعــة ثانيــة فيهــم فيكبــر األولد دون رادع فتصيــر صفاتهــم 

الخلقيــة لعنــة عليهــم مــدى الحيــاة، وقــد تنتقــل عدواهــم إلــى حيــاة اآلخريــن.
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ليــس مــن لعنــة تحــل بالبيــوت والعائــات أعظــم مــن أن نتــرك الشــباب يســيرون 
علــى هواهــم. فحيــن يهتــم اآلبــاء بتحقيــق كل رغبــة مــن رغبــات أولدهــم ويعطونهــم 
ول  والديهــم  يكرمــون  يعــودون  ل  فــاألولد  لخيرهــم  ليــس  أنــه  يعلمــون  مــا  بســخاء 
يحســبون حســابا لســلطان هللا أو اإلنســان فيصبحــون أســرى للشــيطان. إن تأثيــر 
علــة  وهــو  مــكان  فــي كل  منتشــر  لقانــون،  تخضــع  ل  التــي  المنظمــة  غيــر  العائلــة 
النكبــات علــى المجتمــع كلــه، وهــو يتجمــع فــي تيــار الشــر الــذي يؤثــر فــي العائــات 

والحكومــات. والمجتمــع 
وبسبب مركز عالي الرفيع امتد تأثيره أكثر مما لو كان رجا عاديا، كما تمثلت 
بــه وبعائلتــه عائــات كثيــرة فــي إســرائيل، فكانــت النتائــج الوبيلــة لطرقــه الخاطئــة، 
طــرق اإلهمــال وحــب الراحــة، تشــاهد فــي آلف العائــات التــي تشــبهت بــه، ألنــه إذا 
عيــن التديــن فــإن حــق هللا  ســمح لــألولد بارتــكاب الشــرور بينمــا آباءهــم هــم مــن المدَّ
يلحقــه العــار. إن أفضــل محــك للمســيحية فــي أي بيــت هــو نــوع الخلــق الناتــج عــن 
تأثيــر تلــك العائلــة. واألفعــال تتكلــم بصــوت أعلــى مــن كل اعتــراف بالتقــوى. إذا كان 
عون التدين، بدل من بذل مجهود في تربية أولدهم وتنظيم عائاتهم كشهادة  المدَّ
علــى منفعــة اإليمــان بــاهلل، يتراخــون فــي حكمهــم واســتعمال ســلطانهم ويتســاهلون 
مــع رغبــات أولدهــم الشــريرة، فإنهــم يفعلــون نفــس مــا كان يفعلــه عالــي، ويجلبــون 
العــار علــى عمــل المســيح ويوقعــون الدمــار علــى أنفســهم وعلــى عائاتهــم. ولكــن 
مــع أن الشــرور الناجمــة عــن عــدم أمانــة اآلبــاء فــي أي مــن هــذه الظــروف العظيمــة، 
فإنهــا تكــون أعظــم عشــرة أضعــاف متــى وجــدت فــي عائــات أولئــك الذيــن قد أقيموا 
ليكونــوا معلمــي الشــعب. فــإذا أخفــق هــؤلء فــي ضبــط عائاتهــم فإنهــم بمثالهــم 
الخاطــئ يضلــون كثيريــن. إن ذنبهــم يكــون أعظــم مــن ذنــب اآلخريــن بنســبة مــا يتطلبــه 

مركزهــم مــن مســؤولية أعظــم.
لقــد وعــد هللا أن بيــت هــارون يســير أمامــه إلــى األبــد، ولكــن هــذا الوعــد أعطــي 
علــى شــرط تكريســهم أنفســهم لعمــل المقــدس ببســاطة قلــب وعلــى شــرط أنهــم 
يكرمــون هللا فــي كل طرقهــم فــا يخدمــون أنفســهم ول يتبعــون ميولهــم الخاطئــة. 
وقــد امتُِحــَن عالــي وبنــوه فوجدهــم هللا غيــر مســتحقين فــي خدمتــه لذلــك المركــز 
العظيــم، مركــز الكهنــة، فأعلــن هللا قائــا: » َحاَشــا لِــي « فلــم يســتطع أن يعمــل 

معهــم الخيــر الــذي قصــد أن يصنعــه لهــم، ألنهــم أخفقــوا فــي القيــام بنصيبهــم.
إن مثــال أولئــك الذيــن يخدمــون فــي األمــور المقدســة ينبغــي أن يكــون ســاميا 
وعظيمــا بحيــث يطبــع فــي قلــوب الشــعب التوقيــر هلل والخــوف مــن إغاظتــه. فــإذا 
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كان النــاس الذيــن يقفــون » َعــِن الَْمِســيِح « )2كورنثــوس 5: 20( ليكلمــوا الشــعب 
المقدســة ســتارا  مــن دعوتهــم  يتخــذون  والمصالحــة،  الرحمــة  برســالة هللا رســالة 
للهــدم وآلت  أقــوى معــاول  أنفســهم  أو شــهواتهم فهــم يجعلــون  أنانيتهــم  إلشــباع 
» يســتهينون  النــاس  يجعلــون  وفينحــاس  وكحفنــي  الشــيطان.  يــد  فــي  لإلهــاك 
تقدمــة الــرب «. قــد يســيرون فــي طريقهــم الشــرير ســرا بعــض الوقــت، ولكــن متــى 
ظهروا على حقيقتهم في النهاية فإن إيمان كثيرين يصاب بصدمة هائلة يكون من 
نتائجهــا ضيــاع ثقــة النــاس بالديــن، فيعلــق فــي الذهــن عــدم ثقــة بــكل الذيــن يدعــون 
تعليــم كلمــة هللا. بــل يســتقبل النــاس الرســالة التــي يقدمهــا خــادم الــرب األميــن بــكل 
شــك وتحفــظ. وسيُســمع هــذا الســؤال علــى الــدوام مــن أفــواه الكثيريــن، وهــو » أل 
يمكــن أن يكــون هــذا اإلنســان كــذاك الــذي كنــا نظنــه عظيــم القداســة وإذا بــه هكــذا 

مفســدا؟! « وهكــذا تفقــد كلمــة هللا تأثيرهــا فــي عقــول النــاس.
جليلــة  أهميــة  لهــا  كلمــات  أولده  إلــى  عالــي  وجهــه  الــذي  التوبيــخ  فــي  إن 
أن  المقدســة  األشــياء  فــي  يخدمــون  مــن  بــكل  يحســن  كلمــات  وهــي  ومخيفــة، 
يتأملــوا فيهــا. قــال عالــي مخاطبــا أولده: » إَِذا أَْخطـَـأَ إِنَْســاٌن إِلـَـى إِنَْســاٍن يَِديُنــُه هللُا. 
أَْجلِــِه؟ « فلــو كانــت جرائــم أولد  ِمــْن  ـي  الــرَّبِّ فََمــْن يَُصلِـّ إِلَــى  إِنَْســاٌن  فَــِإْن أَْخطَــأَ 
عالــي قــد آذت بنــي جنســهم فقــط لــكان يمكــن للقاضــي أن يعقــد بيــن الطرفيــن 
المتخاصميــن صلحــا بكونــه يوقــع علــى المذنبيــن عقوبــة ويطلــب منهــم تعويضــا، 
وهكــذا كان المذنبــون ينالــون الغفــران. أو لــو أنهــم لــم يكونــوا قــد أخطــأوا خطيــة 
جريئــة وقحــة ألمكــن أن تقــدم عنهــم ذبيحــة خطيــة. ولكــن خطاياهــم كانــت متداخلــة 
فــي خدمتهــم ككهنــة هلل العلــي فــي تقديــم ذبيحــة عــن الخطيــة. لقــد تنجــس عمــل 
لــم يكــن ممكنــا أن تقبــل كفــارة عنهــم. إن  هللا وأهيــن فــي نظــر الشــعب بحيــث 
أباهــم مــع كونــه رئيــس الكهنــة لــم يجــرؤ علــى أن يشــفع فيهــم. ولــم يكــن مســتطاعا لــه 
أن يقيهــم هــول غضــب هللا القــدوس. ومــن بيــن كل الخطــاة نجــد أن أولئــك الذيــن 
يجلبــون الحتقــار علــى الوســائط التــي أعدتهــا الســماء لفــداء اإلنســان، هــم أعظــم 
جرمــا — الذيــن، » يَْصلِبـُـوَن ألَنُْفِســِهِم ابـْـَن هللِا ثَانِيَــًة َويَُشــهُِّرونَُه « )عبرانييــن 6: 6(.
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57
الفلسطينيون 
يستولون على 

التابوت
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 3 إلى 7(.

لقــد قُــِدَم لبيــت عالــي إنــذار آخــر. والــرب لــم يســتطع أن يتحــدث مــع رئيــس 
الكهنــة أو بنيــه، حيــث كانــت خطاياهــم كســحابة كثيفــة حجبــت عنهــم حضــور 
الروح القدس. ولكن ظل الصبي صموئيل في وســط الشــر أمينا للســماء، وكانت 

رســالة الدينونــة لبيــت عالــي هــي مأموريــة صموئيــل كنبــي هلل العلــي.
ـاِم. لَــْم تَُكــْن ُرْؤيَــا كَِثيــرًا. وَكَاَن ِفــي  » وَكَانَــْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ َعِزيــزًَة ِفــي تِلْــَك األَيّـَ
ــْم يَْقــِدْر  َــا تَْضُعَفــاِن لَ ــِه َوَعيَْنــاُه ابْتََدأَت ذلِــَك الزََّمــاِن إِْذ كَاَن َعالِــي ُمْضطَِجًعــا ِفــي َمَكانِ
الــرَّبِّ  َهيْــَكِل  ِفــي  ُمْضطَجــٌع  َوَصُموئِيــُل  هللِا،  ِســرَاُج  يَْنطَِفــَئ  أَْن  َوقَبْــَل  يُبِْصــَر.  أَْن 
الَّــِذي ِفيــِه تَابُــوُت هللِا، أَنَّ الــرَّبَّ َدَعــا َصُموئِيــَل « )انظــر 1 صموئيــل 3-7( فــإذ ظــن 
أن الصــوت هــو صــوت عالــي ركــض الصبــي إلــى جــوار ســرير الكاهــن قائــا لــه: 
» هأَنـَـَذا ألَنَّــَك َدَعْوتَِنــي « فــكان الجــواب » لـَـْم أَدُْع يـَـا ابِْنــي. ارْجــعِ اْضطَجــْع « وقــد 
دعــي صموئيــل ثــاث مــرات فأجــاب علــى الدعــوة بنفــس الكيفيــة. وحينئــذ اقتنــع 
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عالــي بــأن تلــك الدعــوة الغامضــة هــي صــوت هللا. لقــد غــض الــرب الطــرف عــن 
عبــده المختــار الرجــل الــذي كلــل الشــيب رأســه ليتحــدث مــع صبــي. كان هــذا فــي 

ذاتــه توبيخــا صارمــا ومــرا لعالــي وبيتــه، ولكنهــم كانــوا يســتحقونه.
لــم يوقــظ هــذا روح الغيــرة أو الحســد فــي نفــس عالــي. ولكنــه أوصــى صموئيــل 
إذا دعــاه الصــوت مــرة أخــرى أن يقــول: » تََكلَّــْم يـَـا رَبُّ ألَنَّ َعبْــَدَك َســاِمٌع «. ومــرة 
أخــرى ُســِمع الصــوت فأجــاب الصبــي، » تكلــم ألن عبــدك ســامع «. إن تفكيــره 
فــي كــون هللا العظيــم يكلمــه مــأله بالرهبــة حتــى لقــد نســى نفــس الكلمــات التــي 

أمــره عالــي أن يقولهــا.
» فََقــاَل الــرَّبُّ لَِصُموئِيــَل: ُهــَوَذا أَنَــا فَاِعــٌل أَْمــرًا ِفــي إِْســرَائِيَل كُلُّ َمــْن َســِمَع ِبــِه 
تَِطــنُّ أُُذنَــاُه. ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم أُِقيــُم َعلَــى َعالـِـي كُلَّ َمــا تََكلَّْمــُت ِبــِه َعلَــى بَيِْتــِه. أَبْتَــِدئُ 
ــُم  ــرِّ الَّــِذي يَْعلَ ــِد ِمــْن أَْجــِل الشَّ ُــُه ِبأَنِّــي أَقِْضــي َعلَــى بَيِْتــِه إِلَــى األَبَ ــْد أَْخبَرْت ــُل. َوقَ َوأُكَمِّ
أَنَّ بَِنيــِه قـَـْد أَْوَجبُــوا ِبــِه اللَّْعَنــَة َعلـَـى أَنُْفِســِهْم، َولـَـْم يَرَْدْعُهــْم. َولِذلـِـَك أَقَْســْمُت لِبَيْــِت 

ــِت َعالِــي ِبَذِبيَحــٍة أَْو ِبتَْقِدَمــٍة إِلَــى األَبَــِد «. ــُر َعــْن َشــرِّ بَيْ َعالِــي أَنَّــُه لَ يَُكفَّ
قبــل تســلم هــذه الرســالة مــن هللا: » لَــْم يَْعــرِْف َصُموئِيــُل الــرَّبَّ بَْعــُد، َولَ أُْعلِــَن 
لَــُه كَاَُم الــرَّبِّ بَْعــُد « ومعنــى ذلــك أنــه لــم يكــن قــد اختبــر إعانــا كهــذا عــن ظهــور 
هللا المباشــر لــه كمــا قــد أعطــي لألنبيــاء. لقــد قصــد هللا أن يعلــن نفســه بكيفيــة غيــر 

منتظــرة حتــى يســمع عالــي بذلــك عــن طريــق دهشــة ذلــك الشــاب وســؤاله.
امتــأل صموئيــل خوفــا وذهــول عندمــا فكــر فــي الرســالة المخيفــة المســلمة إليــه. 
وفــي الصبــاح ذهــب ليقــوم بواجباتــه كالمعتــاد ولكــن ثقــا هائــا كان يجثــم علــى 
قلبــه الصغيــر. إن الــرب لــم يأمــره أن يكشــف عــن ذلــك اإلنــذار المخيــف، ولهــذا 
فقــد ظــل صامتــا، محــاول علــى قــدر اإلمــكان أل يلتقــي بعالــي. وقــد ارتجــف خشــية 
أن يحرجــه عالــي بأســئلته فيضطــر أن يعلــن أحــكام هللا علــى ذلــك الكاهــن الشــيخ 
بــأن الرســالة تنبــئ عــن كارثــة عظيمــة  الــذي كان يحبــه ويوقــره. كان عالــي موقنــا 
ســتحل بــه وببيتــه، فدعــا صموئيــل وطلــب منــه أن يخبــره بــكل أمانــة عمــا قــد أعلنــه 
لــه الــرب، فأجابــه الشــاب إلــى طلبــه. وهنــا انحنــى ذلــك الشــيخ فــي خضــوع ذليــل 

ــِه يَْعَمــُل «. . َمــا يَْحُســُن ِفــي َعيَْنيْ أمــام ذلــك الحكــم المخيــف وقــال: » ُهــَو الــرَّبُّ
ومــع ذلــك فــإن عالــي لــم يظهــر ثمــار التوبــة الحقيقيــة. لقــد اعتــرف بذنبــه ولكنــه 
إيقــاع  إلــى ســنة يؤجــل  الــرب مــن ســنة  يقــو علــى اإلقــاع عــن الخطيــة. وكان  لــم 
أحكامــه التــي قــد هــدد بهــا عالــي وبيتــه. وفــي خــال تلــك الســنين كان يســتطيع 
عالــي القيــام بأعمــال كثيــرة ليجبــر إخفاقــه الماضــي، ولكــن ذلــك الكاهــن الشــيخ لــم 
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يقــم بــأي عمــل حاســم للقضــاء علــى تلــك الشــرور التــي كانــت تدنــس مقــدس الــرب 
والتــي كانــت تســوق آلفــا مــن بنــي إســرائيل إلــى الهــاك. هــذا وإن صبــر هللا وطــول 
أناتــه جعــا حفنــي وفينحــاس يقســيان قلبيهمــا ويرتكبــان خطيــة العصيــان علــى هللا 
بأعظــم جــرأة. لقــد أخبــر عالــي األمــة كلهــا برســائل اإلنــذار والتوبيــخ الموجهــة إلــى 
أهــل بيتــه، وبهــذه الوســيلة حــاول أن يصــد، إلــى حــد مــا، اآلثــار الشــريرة إلهمالــه 
إن  ثــم  الكهنــة.  فعــل  قــد  كمــا  باإلنــذارات  اســتخف  الشــعب  ولكــن  الســالف. 
الشــعوب المجــاورة إلســرائيل أيضــا لــم تكــن تجهــل اآلثــام التــي كان بنــو إســرائيل 
يرتكبونهــا جهــارا، ولذلــك زادت تلــك الشــعوب جــرأة فــي عبــادة األوثــان وارتــكاب 
الجرائــم دون أن يشــعروا بالحــزن علــى جرائمهــم، كمــا كانــوا ســيحزنون علــى آثامهــم 
ويرتدعون عن الشر لو حرص بنو إسرائيل على استقامتهم. ولكن يوما للقصاص 
كان قادمــا. لقــد طــرح النــاس ســلطان هللا جانبــا، كمــا أهملــوا عبادتــه واســتهانوا 

بهــا، ولذلــك صــار مــن الضــروري أن يتدخــل هللا لكــي تحفــظ كرامــة اســمه.
ا  » َوَخــَرَج إِْســرَائِيُل لِلَِقــاِء الِْفلِْســِطيِنيِّيَن لِلَْحــرِْب، َونَزَلـُـوا ِعْنــَد َحَجــِر الَْمُعونـَـِة، َوأَمَّ
الِْفلِْســِطيِنيُّوَن فََنزَلـُـوا ِفــي أَِفيــَق « وقــد شــرع اإلســرائيليون فــي القيــام بهــذه الحملــة 
بــدون استشــارة هللا وبــدون رضــى كاهــن أو نبــي، » َواْصطـَـفَّ الِْفلِْســِطيِنيُّوَن لِلَِقــاِء 
إِْســرَائِيَل، َواْشــتَبََكِت الَْحــرُْب فَانَْكَســَر إِْســرَائِيُل أََمــاَم الِْفلِْســِطيِنيِّيَن، َوَضَربُــوا ِمــَن 
ــفِّ ِفــي الَْحْقــِل نَْحــَو أَْربََعــِة آلَِف رَُجــل « فلمــا ارتــد الجيــش المحطــم الخائــر إلــى  الصَّ
ــْوَم الــرَّبُّ أََمــاَم الِْفلِْســِطيِنيِّيَن؟ «  ــرَنَا الْيَ محلتهــم » قَــاَل ُشــيُوُخ إِْســرَائِيَل: لَِمــاَذا كَسَّ
لقد نضجت األمة، وحان وقت دينونة هللا، ولكنهم مع ذلك لم يروا أن خطاياهم 
هــي التــي بســببها حلــت بهــم تلــك الكارثــة المخيفــة، فقالــوا: » لَِنأُْخــْذ ألَنُْفِســَنا ِمــْن 
ِشــيلُوَه تَابُــوَت َعْهــِد الــرَّبِّ فَيَْدُخــَل ِفــي َوَســِطَنا َويَُخلَِّصَنــا ِمــْن يَــِد أَْعَدائَِنــا « ولكــن 
الــرب لــم يكــن قــد أمرهــم أو أذن لهــم أن يأتــوا بالتابــوت إلــى حيــث كان الجيــش، 
ومــع ذلــك فقــد كانــوا واثقيــن مــن أن النصــر ســيكون حليفهــم، وقــد هتفــوا هتافــا 

عظيمــا حيــن حملــه بنــو عالــي إلــى المحلــة.
نظــر الفلســطينيون إلــى التابــوت علــى أنــه إلــه إســرائيل. فــكل العظائــم التــي قــد 
صنعهــا هللا مــع شــعبه نســبت إلــى قــوة التابــوت. وإذ ســمعوا هتافــات الفــرح مــن 
محلــة إســرائيل عنــد قدومــه قالــوا: » َمــا ُهــَو َصــْوُت هــَذا الُْهتَــاِف الَْعِظيــِم ِفــي َمَحلَّــِة 
ــِة. فََخــاَف الِْفلِْســِطيِنيُّوَن ألَنَُّهــْم  الِْعبْرَانِيِّيــَن؟ َوَعلُِمــوا أَنَّ تَابُــوَت الــرَّبِّ َجــاَء إِلَــى الَْمَحلَّ
قَالـُـوا: »قـَـْد َجــاَء هللُا إِلـَـى الَْمَحلَّــِة«. َوقَالـُـوا: َويـْـٌل لََنــا ألَنَّــُه لـَـْم يَُكــْن ِمثـْـُل هــَذا ُمْنــُذ أَْمــِس 
َولَ َما قَبْلَُه! َويٌْل لََنا! َمْن يُْنِقُذنَا ِمْن يَِد هؤُلَِء اآللَِهِة الَْقاِدِريَن؟ هؤُلَِء ُهُم اآللَِهُة الَِّذيَن 
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ُدوا وَكُونُــوا رَِجــالً أَيَُّهــا الِْفلِْســِطيِنيُّوَن  يَّــِة. تََشــدَّ َربَــاِت ِفــي الْبَرِّ َضَربُــوا ِمْصــَر ِبَجِميــعِ الضَّ
لِئَــاَّ تُْســتَْعبَُدوا لِلِْعبْرَانِيِّيــَن كََمــا اْســتُْعِبُدوا ُهــْم لَُكــْم. فَُكونـُـوا رَِجــالً َوَحاِربـُـوا «. 

هجــم الفلســطينيون هجومــا عنيفــا فانهــزم إســرائيل وهلــك منهــم جمــع غفيــر، 
وســقط منهــم ثاثــون ألفــا فــي ســاحة القتــال، وأُخــذ تابــوت هللا إذ ســقط أبنــاء عالــي 
وماتــا وهمــا يــذودان عنــه. وهكــذا ســطرت علــى صفحــات التاريــخ مــرة أخــرى شــهادة 
لــكل األجيــال الاحقــة — بــأن آثــام المدعويــن شــعب هللا لــن تتــرك بــدون قصــاص. 

فكلمــا زادت معرفــة النــاس إلرادة هللا عظمــت خطيــة مــن يســتخفون بهــا.
لقــد حلــت بإســرائيل أعظــم كارثــة مخيفــة كان يمكــن وقوعهــا. إذ أن تابــوت هللا 
قــد أخــذه العــدو واســتولى عليــه، فــزال المجــد حقــا مــن إســرائيل حيــن أُخــذ مــن 
وســطهم رمــز حضــور هللا الدائــم وقوتــه، ألن هــذا التابــوت المقــدس كان مقترنــا 
بأعجــب إعانــات حــق هللا وقدرتــه. فــي األيــام الغابــرة كانــوا يحــرزون انتصــارات 
عجائبيــة كلمــا ظهــر التابــوت بينهــم، كان مظلــا بأجنحــة الكروبيــم الذهبيــة ولقــد 
حــل عليــه فــي قــدس األقــداس مجــد هللا )الشــكينا( الــذي ل يعبــر عنــه والــذي كان 
هــو الرمــز الظاهــر هلل العلــي. أمــا اآلن فلــم يحــرز لهــم نصــرة ولــم يبرهــن علــى أنــه قــوة 

للدفــاع فــي هــذه المــرة. فــكان حــزن وصــراخ فــي كل إســرائيل.
إنهــم لــم يدركــوا أن إيمانهــم كان مجــرد إيمــان إســمي فلــم تكــن فيــه قــوة للغلبــة 
مــع هللا، كمــا أن شــريعة هللا الموضوعــة فــي التابــوت كانــت رمــزا أيضــا لحضــوره، 
ولكنهــم جلبــوا الزدراء والحتقــار علــى تلــك الوصايــا واحتقــروا مطاليبهــا وأحزنــوا 
روح الــرب فتركهــم. إن الشــعب حيــن أطاعــوا الوصايــا المقدســة كان الــرب معهــم 
وعمــل ألجلهــم بقوتــه غيــر المحــدودة، ولكنهــم حيــن نظــروا إلــى التابــوت ولــم يــروا 
عاقتــه بــاهلل ولــم يكرمــوا إرادة هللا المعلنــة لهــم بالطاعــة لشــريعته، لــم يكــن التابــوت 
ليجديهــم نفعــا أكثــر مــن صنــدوق عــادي. لقــد نظــروا إلــى التابــوت نظــرة الوثنييــن 
فتعــدوا  والخــاص.  القــوة  بعناصــر  ذاتــه  فــي  مــزودا  كان  لــو  كمــا  أصنامهــم  إلــى 
الشــريعة التــي كان التابــوت يحتويهــا ألن عبادتهــم للتابــوت قادتهــم إلــى المحافظــة 
على الرســوم الخارجية الشــكلية وإلى الرياء وعبادة األوثان. إن خطيتهم فصلتهم 

عــن هللا، فلــم يمكنــه أن يعطيهــم انتصــارا إل إذا تابــوا وتركــوا آثامهــم.
لــم يكــن وجــود التابــوت والَمْقــِدس فــي وســط إســرائيل كافيــا، ولــم يكــن يكفــي 
أن يقــدم الكهنــة الذبائــح وأن يدعــى الشــعب أولدا هلل. ألن هللا ل يقبــل صــاة 
أولئــك الذيــن يراعــون اإلثــم فــي قلوبهــم، كمــا هــو مكتــوب: » َمــْن يَُحــوُِّل أُْذنَــُه َعــْن 

ــِريَعِة، فََصاَتُــُه أَيًْضــا َمْكرََهــٌة « )أمثــال 28: 9(. َســَماِع الشَّ
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وحين خرج الشعب للحرب بقي عالي في شيلوه ألنه كان رجا شيخا وأعمى. 
ــُه كَاَن  وهنــاك بقلــب مضطــرب وبقلــق عظيــم كان ينتظــر نتيجــة المعركــة، » ألَنَّ قَلْبَ
ُمْضطَِربـًـا ألَْجــِل تَابـُـوِت هللِا « وإذ اتخــذ لنفســه مكانــا خــارج بــاب الخيمــة كان يجلــس 

بجانــب الطريــق العــام يومــا بعــد يــوم منتظــرا بجــزع رســول مــا مــن ســاحة القتــال.
أخيرا أتى رجل من بني بنيامين وكان يصعد إلى المدينة مسرعا » َوثِيَابُُه ُمَمزَّقٌَة 
َوتُــرَاٌب َعلَــى رَأِْســِه « وإذ مــر بغيــر اكتــراث بذلــك الشــيخ الجالــس بجانــب الطريــق، 
أســرع راكضــا إلــى المدينــة وأخبــر جمــوع النــاس المتلهفيــن بأنبــاء الهزيمــة والخســارة.

وصلــت أصــوات النــوح والعويــل إلــى مســمع ذلــك الشــيخ الــذي كان يراقــب 
إِْســرَائِيُل  » َهــرََب  لعالــي:  الرجــل  قــال  إليــه  بالرســول  أُتــي  ولمــا  الخيمــة.  بجانــب 
ــْعِب، َوَمــاَت أَيًْضــا ابَْنــاَك  أََمــاَم الِْفلِْســِطيِنيِّيَن وَكَانَــْت أَيًْضــا كَْســرٌَة َعِظيَمــٌة ِفــي الشَّ
ُحْفِنــي َوِفيَنَحــاُس « وقــد اســتطاع عالــي أن يحتمــل كل هــذا ألنــه كان يتوقعــه مــع 
أنه كان مرعبا جدا. ولكن حين أضاف الرســول قائا: » َوأُِخَذ تَابُوُت هللِا « بدت 
علــى وجــه عالــي عامــات حــزن ل يعبــر عنــه. إن فكــرة كــون خطيتــه جلبــت العــار 
والهــوان علــى هللا إلــى هــذا الحــد وجعلتــه يتــرك شــعب إســرائيل كانــت أعظــم ممــا 

يســتطيع احتمالــه، ففارقتــه قوتــه فســقط » فَانَْكَســرَْت رَقَبَتُــُه َوَمــاَت «.
إن امــرأة فينحــاس مــع كــون رجلهــا شــريرا كانــت امــرأة تخــاف الــرب. إل أن مــوت 
حميهــا ورجلهــا، وفــوق الــكل ذلــك الخبــر المرعــب، خبــر أخــذ تابــوت هللا، كان ســببا 
فــي موتهــا، إذ أحســت أن آخــر رجــاء إلســرائيل قــد فارقــه. وفــي ســاعة شــدتها دعــت 
ابنهــا المولــود لهــا إيخابــود » غيــر مجيــد «، وفــي وقــت احتضارهــا كانــت تــردد هــذه 

الكلمــات بحــزن عميــق: » زَاَل الَْمْجــُد ِمــْن إِْســرَائِيَل. ألَنَّ تَابـُـوَت هللِا قـَـْد أُِخــَذ «.
ولكــن هللا لــم يرفــض شــعبه رفضــا باتــا، ولــم يســمح أن يعتــز الوثنيــون ويطربــوا 
كمــا  إســرائيل  لتأديــب  كســوط  الفلســطينيين  اســتخدم  بــل  طويــا،  ويفرحــوا 
الغابــرة  األيــام  فــي  هللا  حضــور  كان  الفلســطينيين.  لمعاقبــة  التابــوت  اســتخدم 
مازمــا للتابــوت ليكــون عــزا ومجــدا لشــعبه المطيــع. ول بــد مــن أن يازمــه ذلــك 
الحضــور الخفــي ليجلــب الرعــب والهــاك علــى مــن يتعــدون شــريعته المقدســة. 
أحيانــا كثيــرة يســتخدم هللا ألــد أعدائــه لمعاقبــة عــدم األمانــة فــي المدعويــن شــعبه، 
فقــد ينتصــر األشــرار ويفتخــرون إلــى حيــن عندمــا يــرون إســرائيل يقاســون أهــوال 
التأديبــات، ولكــن ســيأتي الوقــت الــذي فيــه ســيواجهون الحكــم عليهــم مــن هللا 
أن  مــن  بــد  فــا  اإلثــم  النــاس علــى  يبقــي  أينمــا  إذ  الخطيــة،  يكــره  الــذي  القــدوس 

تدركهــم دينونــة هللا الســريعة التــي ل تخطــئ.
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الخمــس  مقاطعاتهــم  إحــدى  أشــدود  إلــى  التابــوت  الفلســطينيون  نقــل 
العظمــى، وهــم معتــزون ومنتصــرون، ووضعــوه فــي بيــت إلههــم داجــون، وتصــوروا 
أن القــوة التــي لزمــت التابــوت قبــا ســتكون مــن نصيبهــم، وأن هــذه القــوة مضافــا 
إليهــا قــوة داجــون ســتجعلهم مــن القــوة بحيــث ل يمكــن أن ينغلبــوا. ولكــن عندمــا 
دخلــوا هيــكل إلههــم فــي غــداة اليــوم التالــي رأوا منظــرا مألهــم دهشــة ورعبــا. رأوا 
داجــون ســاقطا بوجهــه علــى األرض أمــام تابــوت الــرب. فرفــع الكهنــة الصنــم بــكل 
وقــار وأعــادوه إلــى مكانــه. وإذ بهــم فــي صبيحــة اليــوم التالــي يرونــه مبتــورا ومشــوها 
تشــويها غريبــا وســاقطا أمــام التابــوت. كان النصــف األعلــى لذلــك الصنــم علــى 
صــورة إنســان أمــا النصــف األســفل فــكان علــى هيئــة ســمكة، فلقــد بتــر مــن ذلــك 
الصنــم كل مــا يشــبه اإلنســان ولــم يبــق غيــر بــدن الســمكة، وحينئــذ شــمل الكهنــة 
والشــعب رعــب عظيــم، ونظــروا إلــى ذلــك الحــادث المبهــم علــى أنــه نذيــر شــؤم 
ينبــئ بهاكهــم وهــاك أصنامهــم أمــام إلــه العبرانييــن. فنقلــوا التابــوت مــن هيكلهــم 

ووضعــوه فــي مبنــى منعــزل.
وقــد ُضــرب ســكان أشــدود بمــرض خطــر ومميــت. وإذ ذكــروا الضربــات التــي 
أوقعهــا إلــه إســرائيل علــى المصرييــن نســب الشــعب باياهــم إلــى وجــود التابــوت 
بينهــم فقــرروا نقلــه إلــى جــت. ولكــن الوبــأ لزمــه، فأرســله ســكان جــت إلــى عقــرون. 
وهناك استقبله العقرونيون بالصراخ قائلين في رعب: » قَْد نََقلُوا إِلَيَْنا تَابُوَت إِلِه 
إِْســرَائِيَل لَِكــْي يُِميتُونـَـا نَْحــُن َوَشــْعبََنا « ثــم اتجهــوا إلــى آلهتهــم فــي طلــب الحمايــة كمــا 
قــد فعــل ســكان جــت وأشــدود ولكــن الوبــأ المهلــك كان يعمــل عملــه حتــى أنهــم فــي 
ــَماِء « وإذ كانــوا يخشــون مــن إبقــاء التابــوت  كربهــم » َصِعــَد ُصــرَاُخ الَْمِديَنــِة إِلـَـى السَّ
بيــن مســاكن النــاس وقتــا أطــول وضعــوه فــي الخــاء، فتبعــت ذلــك ضربــة الفيــران 
التــي عاثــت فــي البــاد وأتلفــت محاصيــل األرض فــي المخــازن وفــي الحقــول. واآلن 

صــارت األمــة كلهــا مهــددة بالهــاك الشــامل إمــا بالمــرض أو بالجــوع.
بقي التابوت في أرض الفلسطينيين سبعة أشهر. ولم يحاول بنو إسرائيل في 
خــال هــذه المــدة الطويلــة أن يســتردوه. ولكــن الفلســطينيين صــاروا راغبيــن اآلن 
ومشــتاقين إلــى التخلــص مــن وجــود التابــوت بقــدر مــا كانــوا راغبيــن فــي الســتياء 
عليــه فــي بــادئ األمــر. فبــدل مــن أن يكــون مصــدر قــوة لهــم صــار عبئــا ثقيــا ولعنــة 
ســاحقة. ولكنهــم لــم يكونــوا يعلمــون مــاذا يفعلــون، ول أي طريــق يســلكون، ألنــه 
أينمــا أخــذ التابــوت كانــت الضربــات تاحــق النــاس. فاســتدعى الشــعب أقطــاب 
؟  الــرَّبِّ ِبتَابُــوِت  نَْعَمــُل  األمــة وكهنتهــا وعرافيهــا وســألوهم بلهفــة قائليــن: » َمــاَذا 
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أَْخِبُرونـَـا ِبَمــاَذا نُرِْســلُُه إِلـَـى َمَكانـِـِه « فنصحوهــم بــأن يعيــدوه بقربــان إثــم غــاٍل. ثــم قــال 
ــْم لَِمــاَذا لَ تَرْتَِفــُع يَــُدُه َعْنُكــْم «. ــُم ِعْنَدكُ الكهنــة: » ِحيَنِئــٍذ تَْشــَفْوَن َويُْعلَ

كانــت العــادة عنــد الوثنييــن إلبعــاد ضربــة أو رفعهــا، أن يصنعــوا تمثــال مــن 
ذهب أو فضة أو مادة أخرى لذلك الشــيء الذي تســبب في الخراب، أو الشــيء 
أو الجــزء المصــاب مــن الجســم، وكان هــذا التمثــال يوضــع علــى عمــود أو فــي مــكان 
ظاهــر، وكان يعتبــر واقيــا فعــال مــن الشــرور واألوبئــة. ول تــزال بيــن الشــعوب الوثنيــة 
عــادات مشــابهة لهــذه. وحيــن يذهــب إنســان متألــم مــن مــرض إلــى هيــكل صنمــه 

لاستشــفاء فإنــه يحمــل معــه صــورة للجــزء المصــاب ويقدمهــا تقدمــة إللهــه.
الشــعب  الفلســطينيين  أقطــاب  أرشــد  حينئــذ  الســائدة  للخرافــات  وتبعــا 
أَقْطَــاِب  َعــَدِد  » َحَســَب  أصابتهــم.  قــد  التــي  للضربــات  تماثيــل  ليصنعــوا 
ْربـَـَة  الِْفلِْســِطيِنيِّيَن: َخْمَســَة بََواِســيَر ِمــْن َذَهــٍب، َوَخْمَســَة ِفيــرَاٍن ِمــْن َذَهــٍب. ألَنَّ الضَّ

أَقْطَاِبُكــْم «. َوَعلَــى  َجِميًعــا  َعلَيُْكــْم  َواِحــَدٌة 
إن هــؤلء الرجــال الحكمــاء اعترفــوا بوجــود قــوة خفيــة تصاحــب التابــوت — قوة 
لــم تســتطع حكمتهــم أن تقاومهــا. ومــع ذلــك فإنهــم لــم ينصحــوا شــعبهم بالرجــوع 
عــن وثنيتهــم ليعبــدوا الــرب. كانــوا ل يزالــون مســتمرين فــي كراهيتهــم إللــه إســرائيل 
مــع أنهــم أجبــروا بســبب الضربــات الهائلــة التــي حلــت بهــم أن يخضعــوا لســلطانه. 
وهكــذا يقتنــع الخطــاة بســبب دينونــة هللا، أنهــم عبثــا يحاربونــه. وقــد يرغمــون علــى 
الخضــوع لقوتــه بينمــا هــم فــي قلوبهــم يتمــردون علــى ســلطانه. مثــل هــذا الخضــوع 
ينبغــي أن  القلــب هلل —  ينبغــي أن يســلم  بــل  الخاطــئ،  ل يســتطيع أن يخلــص 

تخضعــه النعمــة اإللهيــة — قبلمــا تقبــل توبــة اإلنســان.
الوثنييــن واإلســرائيليين  الفلســطينيين  إن  األشــرار!  علــى  أنــاة هللا  أطــول  مــا 
المرتديــن تمتعــوا بعطايــا عنايتــه ســواء بســواء. فكانــت مراحــم ل حصــر لهــا وغيــر 
ملحوظــة تنــزل بســكون فــي طريــق النــاس الجاحديــن المتمرديــن. وكل بركــة مــن 
هــذه البــركات كانــت تحدثهــم عــن المعطــي الكريــم، ولكنهــم لــم يكترثــوا لمحبتــه. 
لقــد كان احتمــال هللا لبنــي اإلنســان عظيمــا، ولمــا أصــروا بــكل عنــاد علــى عــدم 
فــي  هللا  صــوت  إلــى  اإلصغــاء  رفضــوا  لقــد  الحافظــة.  يــده  عنهــم  رفــع  توبتهــم 
أعمالــه التــي خلقهــا وفــي إنــذارات كلمتــه ومشــوراتها وتوبيخاتهــا، ولذلــك اضطــر 

إلــى أن يخاطبهــم بواســطة أحكامــه ودينونتــه.
ُوِجــَد بيــن الفلســطينيين قــوم وقفــوا مســتعدين لمقاومــة فكــرة إعــادة التابــوت 
علــى  ينطــوي  إســرائيل  إلــه  بقــدرة  كهــذا  اعترافــا  أن  يعتقــدون  كانــوا  أرضــه.  إلــى 
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اإلذلل لكبرياء فلسطين. ولكن » الكهنة والعرافين « أنذروا الشعب أل يتشبهوا 
بفرعــون والمصرييــن فــي عنادهــم وإل جلبــوا علــى أنفســهم ويــات أعظــم، فاقتــرح 
تدبيــر حــازم رضــي بــه الجميــع، فنفــذوه فــي الحــال. فوضــع التابــوت ومعــه قربــان 
اإلثــم الذهبــي علــى عجلــة جديــدة وبذلــك اســتبعدوا كل خطــر للنجاســة. وربطــوا 
إلــى هــذه العجلــة أو العربــة بقرتيــن مرضعتيــن لــم يعلهمــا نيــر وحبســوا ولديهمــا 
التابــوت  عــاد  فــإذا  لهمــا.  راق  حيــث  إلــى  تســيران  البقرتيــن  تركــت  البيــت.  فــي 
فيعتبــر  الاوييــن  مــدن  أقــرب  هــي  التــي  بَيْتََشــْمَس  عــن طريــق  اإلســرائيليين  إلــى 
الفلســطينيون هــذا برهانــا علــى أن إلــه إســرائيل هــو الــذي أوقــع بهــم هــذا الشــر 
العظيــم. ثــم قالــوا: » َوإِلَّ فََنْعلَــُم أَْن يَــَدُه لَــْم تَْضِربَْنــا. كَاَن ذلِــَك َعلَيَْنــا َعرًَضــا «.

فلمــا أطلقــت البقرتــان تركتــا ولديهمــا واســتقامتا فــي الطريــق إلــى بيتشــمس 
وهمــا تجــأران. وبــدون أن تقودهمــا يــد بشــرية، ســارت البهيمتــان الصبورتــان فــي 
طريقهمــا. لقــد كان حضــور هللا يــازم التابــوت فوصــل إلــى المــكان المعيــن ســالما.

بيتشــمس يجمعــون  الحنطــة وكان رجــال  قــت موســم حصــاد  الــو  كان ذلــك 
فَأَتَــِت  ِبُرْؤيَِتــِه.  َوفَرُِحــوا  التَّابُــوَت  َورَأَْوا  أَْعيَُنُهــْم  » فَرَفَُعــوا  الــوادي  فــي  حصادهــم 
كَِبيــٌر.  َحَجــٌر  َوُهَنــاَك  ُهَنــاَك.  َوَوقََفــْت  الْبَيْتََشْمِســيِّ  يَُهوَشــَع  َحْقــِل  إِلَــى  الَْعَجلَــُة 
أقطــاب  أن  ثــم  لِلــرَّبِّ «  ُمْحرَقَــًة  الْبََقرَتَيْــِن  َوأَْصَعــُدوا  الَْعَجلَــِة  َخَشــَب  ُقوا  فََشــقَّ
وشــاهدوا  بَيْتََشــْمَس «  تُُخــِم  » إِلَــى  التابــوت  وراء  ســاروا  الذيــن  الفلســطينيين 
اســتقبال الشــعب لــه عــادوا إلــى عقــرون، فانقطعــت الضربــة واقتنــع الفلســطينيون 

إلــه إســرائيل. بهــم كانــت قصاصــا أوقعــه عليهــم  ألمــت  التــي  الكــوارث  بــأن 
فــي حوزتهــم  التابــوت  أن  وهــو  النبــأ  ذلــك  بيتشــمس  أهــل  نشــر  مــا  وســرعان 
فتقاطــر النــاس مــن المــدن المجــاورة للترحيــب بعودتــه. وضــع التابــوت علــى الحجــر 
الذي قد اســتعمل أول مذبحا، كما قدمت أمامه ذبائح أخرى للرب. ولو أن أولئك 
الناس تابوا عن خطاياهم توبة حقيقية لكانت بركة الرب قد حلت عليهم. ولكنهم 
لــم يطيعــوا شــريعته بأمانــة، وحيــن فرحــوا بعــودة التابــوت علــى أنــه بشــير خيــر لــم يكــن 
فيهــم إحســاس حقيقــي بقداســته. وبــدل مــن إعــداد مــكان مناســب ليضعــوه فيــه 
أبقــوه فــي الحقــل. وإذ ظلــوا يشــخصون فــي ذلــك التابــوت المقــدس ويتحدثــون عــن 
الكيفيــة العجيبــة التــي بهــا أعيــد إليهــم جعلــوا يحدســون فــي أي شــيء تكمــن قوتــه. 

فلمــا غلبهــم الفضــول أخيــرا رفعــوا الغطــاء وتجاســروا علــى فتحــه.
تهيــب ووقــار.  بــكل  التابــوت  إلــى  ينظــروا  بنــو إســرائيل جميعــا أن  لقــد تعلــم 
وحيــن كان ينقــل مــن مــكان إلــى آخــر لــم يســمح لاوييــن أن يشــخصوا بأبصارهــم 

588, 589



الفلسطينيون يستولون على التابوت  |  537

إليــه، ولــم يكــن يســمح لرئيــس الكهنــة برؤيــة تابــوت هللا إل مــرة واحــدة فــي الســنة. 
وحتــى الفلســطينيون الوثنيــون أنفســهم. لــم يجــرؤوا علــى رفــع الغطــاء عنــه. وإن 
مائكــة الســماء غيــر المنظوريــن كانــوا يازمــون التابــوت فــي كل رحاتــه. وســرعان 
مــا عوقــب شــعب بيتشــمس علــى جرأتهــم الوقحــة إذ ُضــرب كثيــرون منهــم وماتــوا.

الباقــون منهــم فلــم يجعلهــم هــذا الحكــم يتوبــون عــن خطيتهــم، ولكنهــم  أمــا 
كانــوا ينظــرون إلــى التابــوت بخــوف خرافــي فقــط. وإذ كان أهــل بيتشــمس يتوقــون 
إلــى أن يؤخــذ التابــوت مــن بينهــم، وفــي نفــس الوقــت لــم يكونــوا يجســرون علــى 
فرحــب  يأخــذوه.  لكــي  يدعونهــم  يعاريــم  قريــة  ســكان  إلــى  برســالة  بعثــوا  نقلــه، 
أهــل تلــك القريــة بالتابــوت المقــدس بفــرح عظيــم. لقــد عرفــوا أنــه ضامــن لرضــى 
هللا علــى المطيعيــن واألمنــاء. وبفــرح مقــدس أتــوا بــه إلــى مدينتهــم ووضعــوه فــي 
بيــت أبينــاداب أحــد الاوييــن. وقــد أقــام هــذا الرجــل ابنــه ألعــازار لحراســته فبقــي 

التابــوت هنــاك ســنين طويلــة.
مــرة  أول  لبــن حنــة  نفســه  الــرب  أعلــن  منــذ  مــرت  التــي  الســنين  وفــي خــال 
اعترفــت األمــة كلهــا بــأن صموئيــل قــد دعــي ليكــون نبيــا للــرب. وإذ قــدم صموئيــل 
اإلنــذار اإللهــي لبيــت عالــي بأمانــة مــع مــا كان ينطــوي عليــه أداء ذلــك الواجــب مــن 
مشــقة وألــم، برهــن علــى ولئــه كرســول للــرب » وَكَاَن الــرَّبُّ َمَعــُه، َولـَـْم يـَـَدْع َشــيْئًا ِمــْن 
َجِميــعِ كَاَِمــِه يَْســُقُط إِلـَـى األَرِْض. َوَعــرََف َجِميــُع إِْســرَائِيَل ِمــْن َداَن إِلـَـى ِبئـْـِر َســبْعٍ أَنَّــُه 

ــا لِلــرَّبِّ «. قَــِد اْؤتُِمــَن َصُموئِيــُل نَِبيًّ
وقــد اســتمر شــعب إســرائيل كأمــة فــي حالــة الزندقــة والوثنيــة فعاقبهــم هللا 
بــأن جعلهــم مســتعبدين للفلســطينيين. وفــي أثنــاء ذلــك جــال صموئيــل فــي طــول 
البــاد وعرضهــا، يــزور المــدن والقــرى طالبــا إرجــاع قلــوب الشــعب إلــى إلــه آبائهــم، 
ولــم تكــن مســاعيه بــدون نتائــج حســنة. وبعدمــا احتمــل اإلســرائيليون ظلــم أعدائهــم 
فنصحهــم  الــرَّبِّ «  َوَراَء  إِْســرَائِيَل  بَيْــِت  كُلُّ  » نَــاَح  ســنة  عشــرين  ومضايقاتهــم 
، فَانِْزُعوا اآللَِهَة الَْغِريبََة  صموئيل بقوله: » إِْن كُْنتُْم ِبُكلِّ قُلُوِبُكْم َراِجِعيَن إِلَى الرَّبِّ
وا قُلُوبَُكــْم لِلــرَّبِّ َواْعبُــُدوُه َوْحــَدُه « وهنــا نــرى أن  َوالَْعْشــتَاُروَث ِمــْن َوْســِطُكْم، َوأَِعــدُّ
التقــوى العمليــة والديانــة القلبيــة كان الشــعب قــد تعلموهــا فــي أيــام صموئيــل كمــا 
علــم بهــا المســيح حيــن كان علــى األرض. وبــدون نعمــة المســيح كانــت طقــوس 

الديانــة الخارجيــة عديمــة الجــدوى إلســرائيل قديمــا، كمــا هــي إلســرائيل اليــوم.
إن الحاجــة اليــوم هــي إلــى انتعــاش الديانــة القلبيــة الصادقــة كذلــك النتعــاش 
الــذي قــد اختبــره إســرائيل قديمــا. فالتوبــة هــي أول خطــوة ينبغــي أن يخطوهــا كل 
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مــن يرغبــون فــي الرجــوع إلــى هللا. ول يســتطيع أحــد أن يفعــل هــذا نيابــة عــن أي 
إنســان آخــر. فعلــى كل فــرد منــا أن يتذلــل أمــام هللا ويطــرح أصنامــه بعيــدا. ومتــى 

فعلنــا كل مــا نســتطيعه يعلــن لنــا الــرب خاصــه.
إلــى المصفــاة، وصــام  تعــاون رؤســاء األســباط معــا اجتمــع شــعب غفيــر  وإذ 
الشعب صوما مقدسا واعترفوا بخطاياهم في تذلل عميق. وكدليل على تصميمهم 

علــى إطاعــة اإلرشــادات التــي قــد ســمعوها قلــدوا صموئيــل ســلطة القاضــي.
فســر الفلســطينيون هــذا التجمــع علــى أنــه مجلــس حــرب فأتــوا بجيــش عظيــم 
ليشــتتوا شــمل اإلســرائيليين قبل اكتمال خططهم الحربية. فأثار نبأ قدومهم ذعرا 
شــديدا في قلوب بنى إســرائيل حتى توســلوا إلى صموئيل قائلين: » لَ تَُكفَّ َعِن 

ــرَاِخ ِمــْن أَْجلَِنــا إِلـَـى الــرَّبِّ إِلِهَنــا فَيَُخلَِّصَنــا ِمــْن يـَـِد الِْفلِْســِطيِنيِّيَن «. الصُّ
وفيمــا كان صموئيــل يقــدم حمــا محرقــة للــرب اقتــرب الفلســطينيون إليهــم 
ليحاربوهــم. وإذا باإللــه القديــر الــذي قــد نــزل علــى جبــل ســيناء فــي وســط النــار 
والدخــان والرعــود، والــذي شــق ميــاه بحــر ســوف، والــذي فتــح فــي نهــر األردن 
طريقــا لبنــي إســرائيل، يظهــر قوتــه مــرة أخــرى. ذلــك أن عاصفــة رعديــة شــديدة 
أولئــك  جثــث  وتبعثــرت  منهــم  كثيــرون  فهلــك  المهاجــم  الجيــش  علــى  هبــت 

المحاربيــن األشــداء علــى وجــه األرض.
وقــف اإلســرائيليون فــي صمــت مهيــب وهــم يرتجفــون بيــن الرجــاء والخــوف. 
ولمــا شــاهدوا تلــك المجــزرة التــي هلــك فيهــا أعداؤهــم بســيف الــرب علمــوا أن 
الــرب قــد قبــل توبتهــم. ومــع أنهــم لــم يكونــوا متأهبيــن للقتــال فقــد أمســكوا بأســلحة 
الفلســطينيين القتلــى وطــاردوا فلــول الجيــش الهــارب إلــى بيــت كار. هــذا النصــر 
الفريــد أحــرزه شــعب الــرب فــي نفــس الميــدان الــذي كانــوا قــد انهزمــوا فيــه وقتــل 
منهــم عــدد كبيــر ومــات الكهنــة وأخــذ تابــوت هللا منــذ عشــرين ســنة خلــت. إن 
ســبيل  أمــا  لألفــراد،  كمــا  لألمــم  والســعادة  األمــان  ســبيل  هــو  الطاعــة هلل  ســبيل 
العصيــان فنهايتــه الهزائــم والكــوارث. وقــد أخضــع الفلســطينيون اآلن وغلبــوا تمامــا 
إســرائيل  مــن  اغتصبوهــا  قــد  كانــوا  التــي  والمعاقــل  الحصــون  لقــد ســلموا  حتــى 
وكفــوا عــن العــدوان ســنين طويلــة. وقــد تمثلــت بهــم أمــم كثيــرة فتمتــع اإلســرائيليون 

بالســام إلــى نهايــة حكــم صموئيــل.
ولكيــا تنســى تلــك الحـــادثة أبــدا مــن أذهــان الشــعب أقــام صموئيــل حجــرا 
عظيمــا تــذكارا بيــن المصفــاة والِســْن وســماه حجــر المعونــة قائــا للشــعب » إِلَــى 

ُهَنــا أََعانََنــا الــرَّبُّ «.
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ه تعليم إسرائيل وتهذيبهم، وهو لم يحصر اهتمامه  إن الرب نفسه هو الذي وجَّ
العقلــي  خيرهــم  يمــس  كان  مــا  كل  إن  بــل  ســواها،  دون  الدينيــة  مصالحهــم  فــي 
والجســدي كان هــو أيضــا موضــوع عنايــة هللا، وجــاء ضمــن محيــط الشــريعة اإللهيــة.

كان هللا قــد أمــر العبرانييــن أن يعلمــوا أولدهــم مطاليبــه ويطلعوهــم علــى كل 
معامــات هللا آلبائهــم، فــكان هــذا واجبــا خاصــا التــزم أن يقــوم بــه كل أب وكل أم 
ولــم يكــن يســمح لهــم بــأن يوكلــوه إلــى أشــخاص آخريــن. فبــدل مــن أن ينطــق الغربــاء 
فــي آذان األبنــاء بهــذا الــكام كان ينبغــي أن اآلبــاء واألمهــات المفعمــة قلوبهــم حبــا 
ألولدهــم يقدمــون لهــم هــذه التعاليــم. وكانــت أفــكار هللا لتتصــل بــكل أعمــال الحيــاة 
اليومية. فالعظائم التي أجراها هللا في تخليص شعبه، والمواعيد الخاصة بالفادي 
المزمــع أن يأتــي كان ينبغــي أن تـُـردد مــرارا كثيــرة فــي بيــوت إســرائيل، وكان اســتعمال 
الستعارات والرموز من بين العوامل التي جعلت تلك األقوال ترسخ في األذهان. 
إن الحقائــق العظيمــة، حقائــق عنايــة هللا والحيــاة العتيــدة انطبعــت علــى عقــول 
الصغــار. وقــد تربــت تلــك العقــول علــى أن تــرى هللا فــي مناظــر الطبيعــة كمــا فــي 
والجبــال  الحقــل  وزنابــق  واألشــجار  الســماء  فنجــوم  بهــا.  الموحــى  اإللهيــة  الكلمــة 
الشــاهقة وجــداول الميــاه الجاريــة تحدثــت كلهــا عــن الخالــق. ثــم إن خدمــة الذبائــح 

المقدســة والعبــادة فــي المقــدس وأقــوال األنبيــاء كانــت كلهــا إعانــات مــن هللا.
أرض  فــي  المتواضــع  الكــوخ  فــي  موســى  تلقــاه  الــذي  التدريــب  كان  كذلــك 
جاسان، وما تلقاه صموئيل عن أمه األمينة حنة، وما تلقاه داود في بيته بين تال 
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بيــت لحــم، ومــا تلقــاه دانيــال قبلمــا فصلــت مشــاهد الســبي بينــه وبيــن وطــن آبائــه. 
وكذلــك أيضــا كانــت حيــاة المســيح الباكــرة فــي الناصــرة، وكذلــك كان التعليــم 
الــذي تلقــاه الطفــل تيموثــاوس مــن جدتــه لوئيــس وأمــه أفنيكــي )2تيموثــاوس 1: 5 

و3: 15( وهــي تعاليــم الكتــاب المقــدس.
وقــد أُعــدَّ تدبيــر آخــر ألجــل تعليــم الشــعب بإقامــة مــدارس األنبيــاء. فــإذا كان 
هنالــك شــاب يرغــب فــي التعمــق فــي مبــادئ كلمــة هللا وفــي طلــب الحكمــة النازلــة 
مــن فــوق لكــي يصيــر معلمــا فــي إســرائيل كانــت هــذه المــدارس تفتــح لــه أبوابهــا. وقــد 
أنشــأ صموئيــل مــدارس األنبيــاء لكــي تكــون ســياجا واقيــا يحفــظ النفــس مــن الفســاد 
فيــه  مــا  والروحيــة وتعمــل علــى  األدبيــة  الشــباب  تُســد حاجــة  ولكــي  المستشــري، 
خيرهــم وازديــاد نجــاح األمــة فــي مســتقبلها، إذ تزودهــا برجــال مؤهليــن ألن يعملــوا 
كقــادة ومشــيرين فــي خــوف هللا. ولتحقيــق هــذه الغايــة جمــع صموئيــل جماعــات 
مــن الشــباب األتقيــاء األذكيــاء والمفكريــن محبــي الــدرس والطــاع. وقــد دعــي هــؤلء 
بنــي األنبيــاء. فــإذ كانــت لهــم شــركة مــع هللا، ودرســوا كلمتــه وأعمالــه، أضيفــت إلــى 
مواهبهم الطبيعية الحكمة النازلة من فوق. ولم يكن معلموهم ملمين فقط بالحق، 
ولكنهم كانوا قوما يتمتعون هم أنفسهم بشركة مع إلههم، وقد قبلوا مواهب الروح 
القــدس الخاصــة، وكانــوا حائزيــن احتــرام النــاس وثقتهــم مــن ناحيــة العلــم والتقــوى. 
وكانــت فــي أيــام صموئيــل اثنتــان مــن هــذه المــدارس — إحداهمــا فــي الرامــة 
التابــوت موجــودا حينئــذ.  يعاريــم حيــث كان  قريــة  فــي  النبــي، واألخــرى  موطــن 

وبعــد ذلــك أنشــئت مــدارس مــن هــذا النــوع.
كان تاميــذ هــذه المــدارس يعولــون أنفســهم بعملهــم فــي حراثــة األرض أو فــي 
أي عمــل آلــي. وفــي إســرائيل لــم يكــن أحــد يفكــر بــأن هــذا عمــل غريــب أو مهيــن. بــل 
إن تــرك األولد ليشــبوا وهــم يجهلــون مزاولــة األعمــال النافعــة المجديــة كان يعتبــر 
جريمــة، فأمــر هللا أن يتعلــم كل صبــي حرفــة حتــى ولــو كان يتعلــم ليدخــل الخدمــة 
المقدســة. إّن كثيريــن مــن معلمــي الديــن كانــوا يعولــون أنفســهم بالعمــل اليــدوي. 
وحتــى فــي أيــام الرســل لــم يكــن ممــا يقلــل مــن كرامــة بولــس وأكيــا كونهمــا كانــا 

يحصــان علــى رزقهمــا بعملهمــا فــي صنــع الخيــام.
كانــت مــواد الدراســة الرئيســية فــي هــذه المــدارس شــريعة هللا، والتعليمــات 
وكانــت  والشــعر.  المقدســة  والموســيقى  المقــدس  والتاريــخ  لموســى،  المعطــاة 
طريقــة التعليــم تختلــف كثيــرا عمــا هــو متبــع فــي المــدارس الاهوتيــة فــي هــذه 
األيــام، حيــث يتخــرج فــي مــدارس اليــوم كثيــر مــن التاميــذ وقــد نقصــت معرفتهــم 
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الحقيقيــة هلل وللحقائــق الدينيــة عمــا كانــت عليــه حينمــا دخلوهــا. ففــي المــدارس 
القديمــة كانــوا يجعلــون غايتهــم الســامية العظمــى مــن كل مــا يدرســونه أن يعرفــوا 
مشــيئة هللا وواجــب اإلنســان نحــوه تعالــى. وفــي كتــب التاريــخ المقــدس كانــوا 
يتتبعــون آثــار قدمــي الــرب. والحقائــق العظمــى التــي أوضحتهــا الرمــوز كانــت توضــع 
نصــب عيونهــم، وباإليمــان كانــوا يدركــون الغايــة الرئيســية مــن كل ذلــك النظــام — 

حمــل هللا الــذي كان ســيرفع خطيــة العالــم.
التاميــذ  أولئــك  يكــن  فلــم  والتكريــس.  التعبــد  روح  قلوبهــم  فــي  نشــأ  وقــد 
يتعلمــون وجــوب الصــاة ولزومهــا فقــط بــل كانــوا يتعلمــون كيــف يصلــون وكيــف 
يقتربــون مــن خالقهــم وكيــف يتدربــون علــى اإليمــان بــه وكيــف يدركــون ويطيعــون 
وعتقــاء،  جــددا  هللا  كنــز  مــن  المقدســة  األذهــان  فاســتخرجت  روحــه،  تعاليــم 

المقدســة. والتســابيح  النبــوة  فــي  هللا  روح  وتجلــى 
كانــت الموســيقى تتمــم غرضــا مقدســا لتســمو باألفــكار إلــى مــا هــو طاهــر وســام 
ونبيــل ولتوقــظ فــي النفــس روح التعبــد والشــكران هلل. مــا أعظــم الفــرق بيــن العــادة 
القديمــة واألغــراض التــي تكــرس لهــا الموســيقى اليــوم! ومــا أكثــر مــن يســتخدمون 
هــذه الموهبــة فــي تعظيــم أنفســهم بــدل مــن اســتخدامها فــي تمجيــد هللا! إن حــب 
الموســيقى يقــود جماعــة المســتهزئين إلــى مشــاركة أهــل العالــم فــي حفــات الطــرب 
والســرور التــي قــد نهــى هللا أولده عــن ارتيادهــا. وهكــذا يحــدث، أن الشــيء الــذي 
يمكــن أن يكــون بركــة عظيمــة متــى أحســن اســتخدامه، يصيــر مــن أنجــح الوســائل التــي 

يحــاول الشــيطان بواســطتها أن ينســي العقــل واجبــه والتأمــل فــي األمــور األبديــة.
الموســيقى جــزء مــن أجــزاء عبــادة هللا فــي المواطــن البهيــة العليــا. وعلينــا 
نحــن فــى أغانينــا وتســبيحاتنا أن نجتهــد علــى قــدر إمكاننــا أن نكــون فــي انســجام 
ووفــاق مــع أجــواق الســماويين. إن التدريــب الصائــب للصــوت هــو صــورة هامــة 
الخدمــة  مــن  كجــزء  التســبيح،  أن  كمــا  نهملــه،  أل  وينبغــي  التهذيــب  صــور  مــن 
الدينيــة، هــو عمــل مــن أعمــال العبــادة كالصــاة. فيجــب أن يشــعر القلــب بــروح 

التعبيــر الصائــب. لكــي يعطيهــا  التســبيحة 
وبيــن  هللا  أنبيــاء  فيهــا  يعلــم  كان  التــي  المــدارس  تلــك  بيــن  الفــرق  أبعــد  مــا 
معاهدنــا التعليميــة الحديثــة! ومــا أقــل المــدارس التــي ل تتحكــم فيهــا مبادئ العالم 
إن  الحكيــم.  والتدريــب  الســديدة  الضوابــط  فــي  محــزن  نقــص  وعاداتــه! هنالــك 
الجهل الملحوظ لكلمة هللا بين المدعوين مسيحيين أمر مفزع حقا، فاألحاديث 
الســطحية والعاطفيــة المجــردة صــارت تعتبــر تعليمــا فــي األخــاق والديــن. كمــا 
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إن عدالــة هللا ورحمتــه وجمــال القداســة والجــزاء األكيــد للعمــل الصالــح، وشــناعة 
الخطيــة وعواقبهــا المخيفــة األكيــدة ل تُطبــع علــى أذهــان الشــباب. إن العشــراء 

األشــرار يعلّمــون الشــباب طــرق الجرائــم واإلســراف والخاعــة.
أل توجــد بعــض الــدروس التــي يمكــن أن يتعلمهــا معلمــو هــذه األيــام وينتفعــوا 
بهــا مــن المــدارس العبريــة القديمــة؟ إن هللا الــذي خلــق اإلنســان قــد أعــد كل مــا 
يلزمــه لتقويــة جســمه وتنميــة عقلــه وروحــه. ولهــذا فالنجــاح فــي التهذيــب يتوقــف 

علــى الــولء الــذي بــه ينفــذ النــاس تدبيــر هللا.
إن الغايــة الحقيقيــة مــن التعليــم هــي إرجــاع صــورة هللا إلــى النفــس. فــي البــدء 
خلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه ومنحــه صفــات نبيلــة. كان عقلــه متزنــا، وكانــت 
هــذه  أفســدت  الســقوط وعواقبــه  ولكــن  تــام.  انســجام  فــي  قــوى شــخصيته  كل 
الهبــات. لقــد شــوهت الخطيــة وكادت تطمــس صــورة هللا فــي قلــب اإلنســان، 
ولــذا أعــد تدبيــر الخــاص إلعــادة هــذه الصــورة، وأعطيــت لإلنســان حيــاة اختبــار. 
إن الغايــة العظمــى مــن الحيــاة، الغايــة التــي تشــتمل علــى كل غايــة أخــرى، هــي 
العــودة باإلنســان إلــى حالــة الكمــال التــي خلــق عليهــا أول. فعمــل اآلبــاء والمعلميــن 
فــي تهذيــب الشــباب هــو التعــاون مــع هللا فــي غايتــه، وإذ يفعلــون ذلــك يكونــون 

عامليــن مــع هللا )1كورنثــوس 3: 9(.
إن اإلمكانيات المختلفة التي يملكها الناس — العقل والجسد والروح — معطاة 
لهم من هللا لستخدامها بحيث يصلون بواسطتها إلى أسمى درجات العظمة والسمو. 
ولكن هذا ل يمكن أن يكون تهذيبا أنانيا مقصورا على فئة خاصة إذ من صفات هللا 
الذي يريد أن نقبل صورته في قلوبنا، اإلحسان والمحبة. إن كل ما قد وهبنا إياه 
الخالق من مقدرات وصفات ينبغي لنا أن نستخدمه فيما يؤول إلى مجده ورفع شأن 

بني جنسنا. وفي هذا العمل تجد تلك القوى أطهر وأنبل وأمجد تدريب لها.
ولــو أعطــي هــذا المبــدأ اللتفــات الــذي تتطلبــه أهميتــه لحــدث تغييــر جوهــري 
فــي بعــض طــرق التهذيــب المعمــول بهــا. فعلــى المعلميــن، بــدل مــن اللتجــاء إلــى 
الكبرياء والطموح األناني وإشعال روح التنافس، أن يحاولوا إيقاظ محبة الصاح 
والســمو.  التفــوق  إلــى  الطلبــة لســتنهاض شــوقهم  نفــوس  فــي  والجمــال  والحــق 
فالطالــب يجتهــد فــي تنميــة مواهــب هللا فــي نفســه، ل ليتفــوق علــى أقرانــه بــل 
ليتمــم قصــد هللا ويقبــل صورتــه. وبــدل مــن توجيههــم إلــى مجــرد مثــل أرضيــة، وبــدل 
مــن أن تدفعهــم رغبتهــم فــي تمجيــد أنفســهم التــي هــي فــي ذاتهــا تحــط مــن شــأن 

ــه الفكــر إلــى الخالــق ليعرفــه ويتشــبه بــه. اإلنســان، يوجَّ
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)أمثــال 9: 10(. إن  فَْهــٌم «  وِس  الُْقــدُّ َوَمْعرِفَــُة   ، الــرَّبِّ َمَخافَــُة  الِْحْكَمــِة  » بَــْدُء 
تهذيــب  كل  أســاس  هــي  هللا  ومعرفــة  الُخلــق.  بنــاء  هــو  العظيــم  الحيــاة  عمــل 
صحيــح، فنشــر هــذه المعرفــة وتكويــن الُخلــق ليكــون منســجما معهــا، هــذا مــا ينبغــي 
أن يســتهدفه المعلم في عمله. إن شــريعة هللا هي انعكاس لصفاته، ولهذا يقول 
ــُن، لِذلِــَك  ــاَك أَتََفطَّ ــاَك َعــْدٌل « كمــا يقــول أيضــاً: » ِمــْن َوَصايَ المرنــم: » كُلَّ َوَصايَ
لقــد أعلــن هللا نفســه  كَــِذٍب « )مزمــور 119: 172؛ 104(.  أَبَْغْضــُت كُلَّ طَِريــِق 
لنــا فــي كلمتــه وفــي أعمــال الخلــق. فمــن الكتــاب الموحــى بــه ومــن ســفر الطبيعــة 

يمكننــا أن نســتقي معرفتنــا عــن هللا.
مــن بيــن نواميــس العقــل انســجامه مــع األشــياء التــي يربــي نفســه علــى التأمــل 
فيهــا. فــإذا انشــغل باألشــياء العاديــة وحدهــا صــار ضعيفــا وعاجــزا، وإذا لــم يطلــب 
منــه أن يتصــارع مــع المشــاكل الصعبــة فبعــد قليــل يــكاد يفقــد قدرتــه علــى النمــو. 
فــة بــا منــازع. وفــي كلمــة هللا يجــد العقــل مجــال  إن الكتــاب المقــدس هــو قــوة مثقِّ
ألعمــق األفــكار وأســمى المطامــح. والكتــاب المقــدس هــو أعظــم قــوة مرشــدة يمكــن 
أن يملكهــا اإلنســان. لقــد أتــى حديثــا مــع نبــع الحــق األزلــي الــذي حفظتــه يــد هللا فــي 
طهارتــه مــدى األجيــال. إنــه يشــرق بنــوره علــى الماضــي البعيــد الــذي تحــاول البحــوث 
قــد وضعــت  التــي  القــوة  نلمــس  كلمــة هللا  وفــي  أســراره.  اختــراق  عبثــا  البشــرية 
أســس األرض ونشــرت الســماوات. وفيــه دون ســواه نجــد تاريخــا لجنســنا غيــر ملطــخ 
بالتعصــب والكبريــاء البشــريين، وفيــه ُســجلت أنبــاء الحــروب والهزائــم والنتصــارات 
التي أحرزها أعظم الرجال الذين عرفهم العالم. وهنا أيضا تنكشف أمامنا مشاكل 
الواجــب والمصيــر. والســتار الــذي يفصــل بيــن العالــم المنظــور وغيــر المنظــور يُرفــع 
الخطيــة  بــدء دخــول  منــذ  والشــر —  الخيــر  المتضادتيــن —  القوتيــن  فنــرى صــراع 
إلــى العالــم إلــى وقــت انتصــار البــر والحــق فــي النهايــة، وكل ذلــك مــا هــو إل إعــان 
لصفــات هللا. وإذ يتأمــل عقــل التلميــذ طالــب الحــق بوقــار فــي الحقائــق المقدمــة 
فــي كلمــة هللا يصيــر فــي شــركة مــع فكــر هللا غيــر المحــدود. مثــل هــذا الــدرس فضــا 
عــن كونــه ينقــي الخلــق ويشــرفه، فهــو ل يخفــق فــي توســيع قــوى الذهــن وتنشــيطها.

فــي هــذه  فــي كل صاتــه  بنجــاح اإلنســان  الكتــاب عاقــة حيويــة  لتعليــم  إن 
الحيــاة أنــه يكشــف عــن المبــادئ التــي هــي حجــر الزاويــة فــي صــرح نجــاح األمــة، 
المبــادئ المرتبطــة بخيــر المجتمــع، والتــي هــي حــارس األســرة، والتــي بدونهــا لــن 
يســتطيع أي إنســان أن يبلــغ إلــى حــال النفــع والســعادة والكرامــة فــي هــذه الحيــاة 
ول يضمــن التمتــع بالحيــاة األبديــة العتيــدة. ليــس مــن مركــز فــي الحيــاة ول طــور مــن 
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أطــوار الختبــار البشــري إل ونجــد لــه فــي تعاليــم الكتــاب المقــدس إعــدادا جوهريــا. 
وإذ نــدرس كلمــة هللا ونطيعهــا نراهــا تقــدم للعالــم رجــال ذوي ذكاء أقــوى وأنشــط 
ممــا يعطيــه أدق تطبيــق لــكل المواضيــع المبنيــة علــى فلســفة البشــر. إن كتــاب هللا 
يقــدم للعالــم رجــال أقويــاء ذوي خلــق ثابــت متيــن وإدراك قــوي وحكــم صائــب  — 

رجــال يكرمــون هللا ويباركــون العالــم.
فــي دراســة العلــوم نحصــل أيضــا علــى معرفــة الخالــق. إذ كل علــم حقيقــي 
مــا هــو إل تفســير للكتابــة التــي يكتبهــا هللا فــي العالــم المــادي. والعلــم يقــدم مــن 
الطبيعــة وكلمــة هللا  براهيــن جديــدة علــى حكمــة هللا وقدرتــه. إن كتــاب  بحوثــه 
المكتوبــة متــى أدركناهمــا إدراكا صحيحــا يعرِّفاننــا بــاهلل، لكونهمــا يعلماننــا أشــياء 

عــن النواميــس الحكيمــة والنافعــة التــي بهــا يعمــل هللا.
يجــب إرشــاد الطالــب إلــى رؤيــة هللا فــي كل أعمــال الخلــق. وعلــى المعلميــن 
الــذي اســتخرج مــن المناظــر المألوفــة  أن ينســجوا علــى منــوال المعلــم األعظــم 
أمثــال بســط فيهــا تعاليمــه ورســخها عميقــة فــي عقــول ســامعيه وقلوبهــم. فالطيــور 
المغــردة بيــن األغصــان وزنابــق الحقــل المورقــة واألشــجار العاليــة واألرض المثمــرة 
والبــذار النامــي واألرض المقفــرة، والشــمس فــي غروبهــا وهــي تزيــن الســماوات 
هــذا  قــرن  وقــد  للتعليــم.  نافعــة  وســائل  كانــت  هــذه  الذهبيــة — كل  بأشــعتها 
بــه.  نطــق  الــذي  الحيــاة  بــكام  المرئيــة  العظيمــة  الخلــق  أعمــال  العظيــم  المعلــم 
إلــى  أفكارهــم  تتجــه  المناظــر  هــذه  علــى  ســامعيه  عيــون  وقعــت  كلمــا  حتــى 

الــدروس والحقائــق التــي قرنهــا بهــا.
فــوق  يُــرى  الوحــي  كتــاب  خــال ســطوره  مــن  يُــرى  الــذي  الاهــوت  إن طابــع 
كمــا  العميــق،  العظيــم  والمحيــط  المثمــرة  الخصبــة  والســهول  الشــاهقة  الجبــال 
أن مناظــر الطبيعــة تحــدث اإلنســان عــن محبــة خالقــه. لقــد ربطنــا هللا إلــى نفســه 
كلــه حزنــا  ليــس  العالــم  فهــذا  األرض،  وفــي  الســماء  فــي  لهــا  بعاقــات ل حصــر 
وشــقاء. » هللَا َمَحبَّــٌة « هــذا مــا هــو مكتــوب علــى كل برعمــة متفتحــة، وعلــى أوراق 
كل زهــرة، وعلــى ســاق كل عشــبة. ومــع أن لعنــة الخطيــة قــد جعلــت األرض تنبــت 
شــوكا وحســكا، فحتى الحســك ل يزال تعلوه األزهار، والشــوك تخفيه الورود. إن 
كل مــا فــي الطبيعــة يشــهد لرعايــة هللا األبويــة الرقيقــة ورغبتــه فــي إســعاد أولده، 
الــذي ل يقصــد بنواهيــه ووصايــاه مجــرد إظهــار ســلطانه، ولكنــه فــي كل مــا يفعــل 
يضــع نصــب عينيــه خيــر أولده وإســعادهم، كمــا أنــه ل يطلــب منهــم أن يبعــدوا 

عنهــم شــيئا يكــون فــي بقائــه خيرهــم وراحتهــم.
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إن الفكــرة الســائدة بيــن كل طبقــات المجتمــع، بــأن الديــن ل يجلــب الصحــة أو 
الســعادة فــي هــذه الحيــاة، هــي مــن أخبــث األخطــاء المضللــة. فالكتــاب يقــول: 
» َمَخافـَـُة الــرَّبِّ لِلَْحيـَـاِة )ومــن يمتلكهــا( يَِبيــُت َشــبَْعاَن لَ يَتََعهَّــُدُه َشــرٌّ « )أمثــال 19: 
ــاَة، َويُِحــبُّ كَثْــرََة األَيَّــاِم  23( كمــا يقــول أيضــا: » َمــْن ُهــَو اإلِنَْســاُن الَّــِذي يَْهــَوى الَْحيَ
 ، ــرِّ . ِحْد َعِن الشَّ ، َوَشــَفتَيَْك َعِن التََّكلُِّم ِبالِْغشِّ ــرِّ لِيََرى َخيْرًا؟ ُصْن لَِســانََك َعِن الشَّ
ــاََمَة، َواْســَع َوَراَءَهــا « )مزمــور 34: 12-14( وكلمــات  َواْصَنــعِ الَْخيْــَر. اطْلُــِب السَّ

ــاٌة لِلَِّذيــَن يَِجُدونََهــا، َوَدَواٌء لِــُكلِّ الَْجَســِد « )أمثــال 4: 22(. الحكمــة » ِهــَي َحيَ
تــام مــع شــرائع هللا  إن الديانــة الحقيقيــة تجعــل اإلنســان فــي حالــة انســجام 
النفــس والرصانــة  إنهــا تعلمنــا ضبــط  ســواء أكانــت جســدية أم عقليــة أم أدبيــة. 
والهــدوء والعتــدال )التعفــف(. الديانــة تزكــي العقــل وتنقــي الــذوق وتقــدس ســلطة 
هللا  بمحبــة  اإليمــان  إن  طهارتهــا.  فــي  الســماء  شــريكة  النفــس  وتجعــل  الحكــم، 
وعنايتــه الســائدة يخفــف مــن أعبــاء القلــق والهمــوم ويمــأل القلــب فرحــا واكتفــاء، 
ســواء أكان اإلنســان مــن أغنــى األغنيــاء أو أفقــر الفقــراء. إن الديانــة تحســن الصحــة 
وتفتــح  الحيــاة،  بــركات  بــكل  بتمتعنــا  وتســمو  العمــر،  وتطيــل  مباشــرا،  تحســينا 
للنفــس نبعــا للســعادة ل ينضــب. يــا ليــت كل مــن لــم يختــاروا المســيح نصيبــا لهــم 
بعــد، يدركــون أن عنــده شــيئا يريــد أن يقدمــه لهــم أفضــل ممــا يطلبونــه ألنفســهم. 
إن اإلنســان يُلحــق بنفســه أعظــم ضــرر ويوقــع بهــا أفــدح ظلــم حيــن يفكــر ويعمــل 
ضــداً لمشــيئة هللا. ل يمكــن أن يكــون هنالــك فــرح حقيقــي لَمــن يســير فــي الطريــق 
الــذي نهــاه عنــه ذاك الــذي يعــرف األفضــل والــذي يعمــل لخيــر خائقــه. إن طريــق 
وَكُلُّ  نَِعــٍم،  طُــرُُق  فــإن » طُرُقَُهــا  الحكمــة  أمــا  والهــاك،  الشــقاء  نهايتــه  العصيــان 

َمَســالِِكَها َســاٌَم « )أمثــال 3: 17(.
بإمكاننــا الســتفادة مــن دراســة التربيــة البدنيــة والدينيــة التــي كانــت تمــارس 
فــي مــدارس العبرانييــن. إن قيمــة مثــل هــذه التربيــة ل تقــدر. هنالــك عاقــة وثيقــة 
بيــن العقــل والجســم، وحتــى نصــل إلــى مقيــاس رفيــع مــن البلــوغ األدبــي والذهنــي 
ينبغــي مراعــاة القوانيــن التــي تســيطر علــى كياننــا البدنــي. فلكــي نحصــل علــى خلــق 
قــوي متــزن ينبغــي تدريــب القــوى العقليــة والبدنيــة وترقيتهــا. فأيــة دراســة يمكــن أن 
تكــون أهــم لــدى الشــباب مــن تلــك التــي تتنــاول هــذا التركيــب العضــوي العجيــب 

المســلم لنــا مــن هللا، والنواميــس التــي بهــا يحفــظ صحيحــا ســليما.
وكمــا كانــت الحــال فــي أيــام إســرائيل بــأن علــى كل شــاب أن يتعلــم واجبــات 
الحيــاة العمليــة كذلــك علــى كل واحــد اآلن أن يحصــل علــى بعــض المعرفــة لفــرع 
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مــن فــروع العمــل اليــدوي يمكنــه بواســطتها أن يحصــل علــى رزقــه إذا اضطــر لذلــك. 
وهــذا لزم جــدا ليــس ليكــون واقيــا يقيــه تقلبــات الحيــاة فقــط، بــل ألنــه يُرقــي ويُنمــي 
قــواه البدنيــة والعقليــة واألدبيــة. وحتــى لــو كان المــرء واثقــا تمامــا مــن أنــه لــن يحتــاج 
إلــى العمــل بيديــه إلعالــة نفســه، فإنــه يجــب عليــه أن يتعلــم أن يشــتغل، فمــا لــم 
يتــدرب الجســم علــى العمــل فلــن تكــون لــه بنيــة قويــة ول صحــة معتدلــة نشــيطة. 
كمــا أن التــدرب علــى العمــل المنظــم جيــدا ليــس أقــل لزومــا للحصــول علــى عقــل 

قــوي نشــيط وخلــق نبيــل.
النشــيط.  الجــدي  للعمــل  يــوم  كل  مــن  جــزءا  يكــرس  أن  طالــب  كل  علــى 
وهكــذا تتكــون فــي اإلنســان عــادة الجتهــاد وينشــأ فــي داخلــه روح العتمــاد علــى 
النفــس، وهــذا يقــي الشــاب أيضــا الكثيــر مــن األعمــال الشــريرة المنحطــة التــي تنشــأ 
التعليــم األساســية، ألننــا  أغــراض  مــع  يتفــق  عــن الكســل أحيانــا كثيــرة. كل هــذا 
بتشــجيعنا للنشــاط والجتهــاد والطهــارة نكــون فــي توافــق وانســجام مــع الخالــق.

علــى الشــباب أن يفهمــوا الغايــة مــن خلقهــم — وهــي تمجيــد هللا ومباركــة بنــي 
جنســهم. عليهــم أن يــروا المحبــة الرقيقــة التــي قــد أظهرهــا لهــم اآلب الســماوي. 
والنصيــب العظيــم الســامي الــذي ســيعدهم لــه التدريــب الــذي يتلقونــه فــي هــذه 
الحيــاة — العظمــة والكرامــة اللتيــن يُْدَعــون إليهمــا، أي أن يصيــروا أبنــاء هللا — وإن 
آلفــا مــن النــاس ســيتحولون بــكل احتقــار ونفــور عــن األغــراض األنانيــة المنحطــة 
والمســرات الطائشــة التافهة التي كانوا قد انغمســوا فيها. وســيتعلمون أن يكرهوا 
الخطيــة وينبذوهــا ليــس لمجــرد الخــوف مــن العقــاب أو الطمــع فــي الثــواب، بــل 
بســبب خســتها ودناءتهــا المازمــة لهــا، ألنهــا تحــط مــن قــدر قواهــم المعطــاة لهــم 

مــن هللا، وتلطــخ رجولتهــم وكرامتهــم.
إن هللا ل يأمــر الشــباب أن يُخفضــوا مــن آمالهــم وطموحاتهــم، كمــا أن عناصــر 
الخلــق التــي تجعــل اإلنســان ناجحــا ومكرمــا بيــن النــاس — والرغبــة التــي ل تقهــر 
والمواظبــة  العنيــف  واإلجهــاد  تغلــب  ل  التــي  واإلرادة  أعظــم،  خيــر  طلــب  فــي 
التــي ل تعــرف الكلــل — كل هــذه يجــب أل تُســحق وتُكبــت. فبنعمــة هللا يجــب 
أن يوجهــوا إلــى أغــراض أســمى مــن المصالــح األنانيــة والوقتيــة كعلــو الســماء عــن 
األرض. وإن التهذيــب الــذي يبــدأ فــي هــذه الحيــاة ســيمتد إلــى الحيــاة العتيــدة. 
العجيبــة  أعمــال هللا  فــي جمــال جديــد،  العقــل،  أمــام  فيومــا ستنكشــف  ويومــا 
وســر  ســاكنيها،  وإعالــة  المســكونة  خلــق  فــي  وقدرتــه  حكمتــه  علــى  والبراهيــن 
المحبــة والحكمــة غيــر المدركتيــن فــي تدبيــر الفــداء، » َمــا لـَـْم تـَـَر َعيْــٌن، َولـَـْم تَْســَمْع 
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يُِحبُّونَــُه « )1كورنثــوس  لِلَِّذيــَن  ُه هللُا  أََعــدَّ َمــا  إِنَْســاٍن:  بَــاِل  َعلَــى  يَْخطُــْر  َولَــْم  أُُذٌن، 
2: 9(. وحتــى فــي هــذه الحيــاة يمكننــا أن نــرى لمحــات مــن حضــور هللا ونــذوق 
أفــراح الشــركة مــع الســماء. ولكننــا ســنصل إلــى فرحهــا وبركتهــا فــي األبديــة. إن 
األبديــة وحدهــا تســتطيع أن تكشــف لنــا عــن النصيــب المجيــد الــذي ســيحصل 

عليــه اإلنســان الــذي أعيــد إلــى صــورة هللا.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 8 إلى 12(.

إن حكومــة إســرائيل كانــت ُمقــادة باســم هللا وســلطانه، ولــم يكــن عمــل موســى 
أو الشــيوخ الســبعين أو الحــكام أو القضــاة إل لتنفيــذ القوانيــن التــي قــد أعطاهــا 
هللا، فلــم يكــن لهــم الســلطان أن يســنوا شــريعة لألمــة وظــل هــذا هــو الشــرط لبقــاء 
إسرائيل كأمة. ومن جيل إلى جيل أرسل هللا رجال موحى إليهم لتعليم الشعب 

وتوجيههــم إلــى تنفيــذ شــرائعه والعمــل بهــا.
لقــد ســبق الــرب فــرأى أن بنــي إســرائيل ســيطلبون ملــكا، ولكنــه لــم يــرض بإجــراء 
أي تغييــر فــي المبــادئ التــي كانــت ســتُبنى عليهــا الحكومــة. فالملــك ينبغــي أن 
يكون نائبا عن هللا العلي، كما كان يجب اعتبار هللا رأســا لألمة، ويجب أن تُنفذ 

شــريعته علــى أنهــا أســمى شــرائع البــاد.
إن اإلســرائيليين حين ســكنوا أول في كنعان اعترفوا بمبادئ الحكومة اإللهية، 
فنجحــت األمــة تحــت حكــم يشــوع. ولكــن تكاثــر عــدد الســكان واختاطهــم باألمــم 
األخــرى أحــدث تغييــرا، إذ اختــار الشــعب ألنفســهم كثيــرا مــن عــادات جيرانهــم 
الوثنييــن، وهكــذا ضحــوا، إلــى درجــة كبيــرة، بميزتهــم المقدســة الخاصــة. وبالتدريــج 
انتـُـزع مــن قلوبهــم توقيــر هللا ومــا عــادوا يقيمــون وزنــا لشــرف كونهــم شــعبه المختــار. 
وإذ اجتذبــت اهتمامهــم مظاهــر أبهــة الملــوك الوثنيــن وتفاخرهــم ضجــر أولئــك 
قــد  والغيــرة والحســد، كمــا  األســباط  بيــن  بســاطتهم، فنشــأت  مــن  اإلســرائيليون 
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أضعفتهــم المنازعــات الداخليــة. وكانــوا علــى الــدوام معرضيــن لخطــر الغــزو مــن 
أعدائهــم الوثنييــن، وبــدأ الشــعب يعتقــدون أنهــم لكــي يُثبتــوا أقدامهــم ويُوطــدوا 
مركزهــم بيــن األمــم يجــب أن تتحــد كل األســباط تحــت لــواء حكومــة مركزيــة قويــة. 
وإذ طرحــوا عنهــم الطاعــة لشــريعة هللا، رغبــوا فــي التحــرر مــن حكــم ملكهــم اإللهــي. 

وهكــذا انتشــرت فــي كل أنحــاء بــاد إســرائيل الرغبــة فــي قيــام حكومــة ملكيــة.
منــذ أيــام يشــوع لــم تكــن الحكومــة تديــر األمــة بحكمــة عظيمــة وســداد ونجــاح كمــا 
كانــت تحــت إدارة صموئيــل. وعندمــا قلــده هللا ذلــك المنصــب الثاثــي منصــب 
القاضــي والنبــي والكاهــن كان يعمــل جاهــدا بــا كلــل وبغيــرة نزيهــة ل تهــدأ ألجــل 
خير شعبه، فنجحت األمة تحت إدارته الحكيمة واستتب النظام وانتشرت التقوى 
وقضي على روح التذمر إلى حين. ولكن بمضي السنين اضطر النبي إلى أن يشرك 
معــه آخريــن فــي حمــل أعبــاء الحكــم، فعيــن ابنيــه ليكونــا مســاعدين لــه. وحيــن كان 
صموئيــل يقــوم بأعبــاء وظيفتــه فــي الرامــة كان ابنــاه الشــابان يعمــان فــي بئــر ســبع فــي 

توطيــد أركان العدالــة بيــن الشــعب بالقــرب مــن الحــدود الجنوبيــة للبــاد.
إن صموئيــل كان قــد أقــام ابنيــه فــي تلــك الوظيفــة بنــاء علــى رضــى رجــال األمــة 
أو موافقتهــم التامــة، ولكنهمــا برهنــا علــى عــدم اســتحقاقهما لختيــار أبيهمــا. كان 
هللا قد أعطى لشعبه بواسطة موسى تعليمات خاصة بمقتضاها كان يجب على 
قضاة إسرائيل أن يحكموا بالعدل، وأن ينصفوا األرملة واليتيم وأل يأخذوا رشوة من 
أحــد، ولكــن ابنــي صموئيــل » َمــالَ َورَاَء الَْمْكَســِب، َوأََخــَذا رَْشــَوًة َوَعوََّجــا الَْقَضــاَء «. 
إن ابنــي النبــي لــم يلتفتــا إلــى تلــك الوصايــا التــي قصــد أن ينقشــها علــى عقليهمــا. 
إنهما لم يقتبسا شيئا من حياة أبيهما الطاهرة المنكرة لذاتها. إن اإلنذار الذي كان 
قــد قــدم لعالــي لــم يؤثــر فــي عقــل صموئيــل التأثيــر الكافــي، بــل كان إلــى حــد مــا محبــا 

لبنيــه محبــة زادت عــن الحــد، فظهــرت نتيجــة ذلــك فــي أخاقهمــا وحياتهمــا.
وقــد أثــار مــا ارتكبــه ذانــك القاضيــان مــن ظلــم، كثيــرا مــن التذمــر، كمــا وجــد 
الشــعب فــي ذلــك ذريعــة لتغييــر نــوع الحكــم، األمــر الــذي كان كثيــرون لمــدة طويلــة 
يتوقــون إليــه فــي قلوبهــم، » فَاْجتََمــَع كُلُّ ُشــيُوِخ إِْســرَائِيَل َوَجــاُءوا إِلَــى َصُموئِيــَل 
ِفــي طَِريِقــَك.  يَِســيرَا  لَــْم  َوابَْنــاَك  أَنْــَت قَــْد ِشــْخَت،  ُهــَوَذا  لَــُه:  إِلَــى الرَّاَمــِة َوقَالُــوا 
ــُعوِب « )انظــر 1 صموئيــل 12-8(  لََنــا كََســائِِر الشُّ َملِــًكا يَْقِضــي  لََنــا  فَــاآلَن اْجَعــْل 
إن الشــعب لــم يخبــروا صموئيــل بشــيء عــن الحــالت التــي فيهــا أســاء ابنــاه فــي 
حكمهمــا بيــن الشــعب. فلــو كان قــد ســمع أو علــم بالمســلك الشــرير الــذي ســلكه 
ابنــاه لــكان قــد عزلهمــا بــا إبطــاء. ولكــن مقدمــي العريضــة لــم يكونــوا يرمــون إلــى 
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هــذا. رأى صموئيــل أن الدافــع الحقيقــي لهــم هــو البطــر والكبريــاء، وأن طلبهــم جــاء 
نتيجــة لغايــة متعمــدة كانــوا قــد صممــوا علــى تنفيذهــا. إن أحــدا لــم يقــدم شــكوى 
فــي حــق صموئيــل، فلقــد اعتــرف الجميــع باســتقامته وحســن إدارتــه. ولكــن ذلــك 
النبــي الشــيخ نظــر إلــى ذلــك الطلــب علــى أنــه انتقــاد لشــخصه ومســعى مباشــر 
لعزلــه. ومــع ذلــك لــم يُظهــر شــعوره ولــم ينطــق بكلمــة توبيــخ. ولكنــه عــرض المســألة 

أمــام هللا فــي الصــاة وطلــب المشــورة منــه وحــده.
َمــا يَُقولُــوَن لَــَك،  ــْعِب ِفــي كُلِّ  فقــال الــرب لصموئيــل: » اْســَمْع لَِصــْوِت الشَّ
كُلِّ  َحَســَب  َعلَيِْهــْم.  أَْملِــَك  لَ  ـى  َحتّـَ رَفَُضــوا  ـاَي  يّـَ إِ بَــْل  أَنْــَت  يَرْفُُضــوَك  لَــْم  ألَنَُّهــْم 
أَْعَمالِِهــِم الَِّتــي َعِملـُـوا ِمــْن يـَـْوِم أَْصَعْدتُُهــْم ِمــْن ِمْصــَر إِلـَـى هــَذا الْيَــْوِم َوتَرَكُونـِـي َوَعبَــُدوا 
آلَِهــًة أُْخــَرى، هَكــَذا ُهــْم َعاِملـُـوَن ِبــَك « وقــد توبــخ النبــي لكونــه حــزن بســبب تصــرف 
الشــعب حيالــه كفــرد. إنهــم لــم يبــدوا اســتخفافا بــه بــل بســلطان هللا الــذي قــد أقــام 
الحــكام لشــعبه. فأولئــك الذيــن يحتقــرون خــادم هللا األميــن ويرفضونــه ل يوجهــون 
احتقارهــم إلــى ذلــك الخــادم وحــده بــل إلــى الســيد الــذي قــد أرســله. إن كام هللا 

وتوبيخاتــه ومشــورته هــي التــي اُحتقــرت، وســلطانه هــو الــذي قــد رُفــض.
إن األيــام التــي حقــق فيهــا شــعب إســرائيل أعظــم نجــاح هــي األيــام التــي فيهــا 
اعترفــوا بالــرب ملــكا عليهــم — حيــن اعتبــرت القوانيــن التــي وضعهــا والحكــم الــذي 
أجــراه أســمى وأعظــم مــن كل القوانيــن األخــرى وأحكامهــا. لقــد أعلــن موســى عــن 
الَِّذيــَن  ــُعوِب  الشُّ أَْعيُــِن  أََمــاَم  َوِفطَْنتُُكــْم  ِحْكَمتُُكــْم  ذلِــَك  قائــا: » ألَنَّ  الــرب  وصايــا 
ْعُب الَْعِظيُم إِنََّما ُهَو َشْعٌب َحِكيٌم  يَْسَمُعوَن كُلَّ هِذِه الَْفرَائِِض، فَيَُقولُوَن: هَذا الشَّ
َوفَِطٌن « )تثنية 4: 6( ولكن العبرانيين إذ ارتدوا عن شريعة هللا أخفقوا في أن يكونوا 
هــم الشــعب الــذي قصــد هللا أن يكــون، وقالــوا حينئــذ إن ســبب كل الشــرور التــي 
نجمــت عــن خطيتهــم وجهالتهــم هــو حكــم هللا — إلــى هــذا الحــد أعمتهــم الخطيــة.

كان هللا قــد تنبــأ علــى فــم أنبيائــه أن إســرائيل ســيحكمه ملــك، ولكــن ل يُســتنتج 
من هذا أن نظام الملكية كان أفضل نظام لهم أو أنه متفق مع إرادة هللا. لقد ُسمح 
للشــعب أن يختاروا ما يشــاؤون ألنهم رفضوا النقياد لمشــورته. وأعلن النبي هوشــع 
أن هللا أعطى شعبه ملكا في غضبه )هوشع 13: 11(. وحين يختار الناس طريقهم 
بأنفسهم دون أن يطلبوا مشورة هللا، أو يسيرون ضد إرادته المعلنة فهو في الغالب 
يجيبهــم إلــى رغائبهــم حتــى، عــن طريــق اختبارهــم المحــزن المريــر الــذي يتبــع ذلــك، 
يدركوا جهالتهم ويتوبوا عن خطيتهم. إن كبرياء اإلنسان وحكمته الذاتية هما مرشد 

خطــر. إن مــا يشــتهيه اإلنســان ضــد إرادة هللا ســيكون فــي النهايــة لعنــة ل بركــة.
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ونبــع قوتهــم.  لهــم  الوحيــد  ع  المشــرِّ أنــه  علــى  إليــه شــعبه   ينظــر  أن  أراد هللا 
فــإذ يحســون باعتمادهــم علــى هللا يكــون ذلــك حافــزاً يقربهــم إليــه أكثــر. ثــم يســمو 
العظيــم  المقــام  لذلــك  أهــا  الشــرف والنبــل، ويكونــون  شــأنهم ويحصلــون علــى 
الــذي دعاهــم إليــه كشــعبه المختــار. ولكــن متــى أُجلــس اإلنســان علــى العــرش فــإن 
ذلــك يحــّول أفــكار النــاس بعيــدا عــن هللا إذ أنهــم يثقــون بالقــوة البشــرية كثيــرا ول 
يثقــون بقــوة هللا إل فــي القليــل النــادر، كمــا أن أخطــاء ملكهــم ســتقودهم لرتــكاب 

الخطيــة فتنفصــل األمــة عــن هللا.
ينذرهــم  أن  ينســى  وأل  إلــى طلبهــم،  الشــعب  يجيــب  أن  أمــر هللا صموئيــل 
ـَم َصُموئِيــُل  باســتنكار هللا لذلــك الطلــب، وأن يبصرهــم بنتيجــة تصرفهــم. » فََكلّـَ
ــْعَب الَِّذيــَن طَلَبـُـوا ِمْنــُه َملِــًكا ِبَجِميــعِ كَاَِم الــرَّبِّ « وبــكل أمانــة صــور لهــم األعبــاء  الشَّ
التــي ســتوضع عليهــم، وأبــان لهــم الفــرق بيــن حالــة الظلــم تلــك والحالــة الحاضــرة، 
حالــة الحريــة والنجــاح النســبيين. إن ملكهــم سيتشــبه بالملــوك اآلخريــن فــي مظاهــر 
األبهــة والتــرف والتنعــم. ولكــي يســد هــذه الحاجــة فهــو ســيبتز أموالهــم ويســخرهم 
فــي قضــاء أعمالــه، وســيطلب منهــم أن يعطــوه بنيهــم الحســان ليخدمــوه فيجعلهــم 
ســائقي مركباتــه وفرســانه وبعضهــم يجــرون أمامــه، وعليهــم أن ينخرطــوا فــي ســلك 
جيشــه. وســيطلب منهــم أن يحرثــوا حراثتــه ويحصــدوا حصــاده ويعملــوا لخدمــة 
عــدة حربــه وأدوات مراكبــه. وســيأخذ بنــات إســرائيل ليعملــن عطــارات وطباخــات 
وخبــازات لبيــت الملــك. ولكــي يدعــم حكومتــه الملكيــة ســيأخذ أجــود أراضيهــم 
ومواشــيهم  عبيدهــم  أنفــع  وســيأخذ  نفســه.  الــرب  عليهــم  بهــا  أنعــم  قــد  التــي 
كلــه  دخلهــم  عشــر  منهــم  ســيطلب  أنــه  ذلــك  علــى  زد  لُِشــْغلِِه «.  » يَْســتَْعِملُُهْم 
وأربــاح تعبهــم أو محاصيــل أرضهــم. ثــم ختــم النبــي كامــه بالقــول: » َوأَنْتـُـْم تَُكونـُـوَن 
لَــُه َعِبيــًدا. فَتَْصرُُخــوَن ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم ِمــْن َوْجــِه َملِِكُكــُم الَّــِذي اْختَرْتُُمــوُه ألَنُْفِســُكْم، 
فَــاَ يَْســتَِجيُب لَُكــُم الــرَّبُّ ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم «، ومــع فداحــة المطاليــب المفروضــة 

عليهــم فمتــى تثبــت نظــام الملكيــة فلــن يســتطيعوا التخلــص منــه متــى أرادوا.
ولكن الشعب ردوا عليه جوابا قائلين: » لَ بَْل يَُكوُن َعلَيَْنا َملٌِك، فََنُكوُن نَْحُن 

ُعوِب، َويَْقِضي لََنا َملُِكَنا َويَْخُرُج أََماَمَنا َويَُحارُِب ُحُروبََنا «. أَيًْضا ِمثَْل َسائِِر الشُّ
ــُعوِب «. إن اإلســرائيليين لــم يكونــوا مدركيــن أن اختافهــم  » ِمثْــَل َســائِِر الشُّ
عــن ســائر الشــعوب فــي هــذا األمــر كان امتيــازا خاصــا وبركــة عظيمــة. لقــد أفرزهــم 
هللا مــن بيــن الشــعوب ليجعلهــم خاصــة لنفســه )كنــزا خاصــا(. ولكنهــم إذ اســتخفوا 
هــذا  يــزال  ول  بالوثنييــن!  التشــبه  إلــى  وتلهفــوا  اشــتاقوا  العظيــم  الشــرف  بهــذا 
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التشــوق للتمثــل بأهــل العالــم فــي ممارســاتهم وعاداتهــم متفشــيا بيــن المدعويــن 
شــعب هللا. وعندمــا يبتعــدون عــن الــرب يطمعــون فــي أربــاح العالــم وكراماتــه. إن 
كثيريــن ممــن يدعــون مســيحيين يحاولــون دائمــا أن يعملــوا األعمــال التــي يمارســها 
الذيــن يتعبــدون إللــه هــذا العالــم. وكثيــرون يقولــون إنهــم بارتباطهــم بأهــل العالــم 
وتشــبههم بهــم فــي عاداتهــم قــد يؤثــرون فــي األشــرار تأثيــرا صالحــا. ولكــن كل مــن 
فــإذ  قوتهــم.  نبــع  عــن  أنفســهم  يفصلــون  بذلــك  هــم  الطريــق  هــذا  فــي  يســيرون 
يصادقــون العالــم يصيــرون أعــداء هللا. ففــي ســبيل الرفعــة والوجاهــة العالميتيــن 
يُضّحــون بالمجــد الــذي ل يعبــر عنــه الــذي قــد دعاهــم هللا إليــه، مجــد التحــدث 

بفضــل الــرب الــذي دعاهــم مــن الظلمــة الــى نــوره العجيــب )1بطــرس 2: 9(.
وبحــزن عميــق اســتمع صموئيــل لــكام الشــعب، ولكــن الــرب قــال لــه: » اْســَمْع 
ـْك َعلَيِْهــْم َملِــًكا « لقــد قــام النبــي بواجبــه إذ قــدم إليهــم اإلنــذار بــكل  لَِصْوتِِهــْم َوَملِـّ
أمانــة ولكنهــم رفضــوا اإلنــذار، وبقلــب مثقــل باألحــزان صــرف الشــعب، وانصــرف 

هــو ليعــد العــدد لذلــك التغيــر العظيــم فــي نظــام الحكــم.
إن حيــاة الطهــارة والتكريــس غيــر األنانــي التــي عاشــها صموئيــل كانــت توبيخــا 
إســرائيل  ولجماعــة  وللشــيوخ،  أنفســهم،  يخدمــون  كانــوا  الذيــن  للكهنــة  مســتمرا 
ِع لنفســه العظمــة ولــم يكــن محبــا للمظاهــر  المتكبريــن الشــهوانيين. ومــع أنــه لــم يــدَّ
فــإن أعمالــه كانــت تحمــل طابــع الســماء. لقــد أكرمــه فــادي العالــم الــذي تحــت 
إرشــاده حكم على أمة العبرانيين. ولكن الشــعب باتوا ضجرين من تقواه وتعبده، 
فازدروا ســلطته المتواضعة ورفضوه وأرادوا اســتبداله برجل يحكم عليهم كملك.

إننــا نــرى فــي أخــاق صموئيــل صــورة المســيح منعكســة عليــه. إن طهــارة حيــاة 
مخلصنــا هــي التــي أثــارت غضــب الشــيطان. وكانــت تلــك الحيــاة هــي نــور العالــم 
هــي  المســيح  قداســة  إّن  النــاس.  قلــوب  فــي  الرابــض  الفســاد  عــن  كشــفت  إذ 
التــي أثــارت ضــده أشــد العــداوة والغضــب فــي قلــوب المخادعيــن ممــن يدعــون 
يــأت بثــروة األرض وأمجادهــا، ومــع ذلــك فاألعمــال التــي  لــم  التقــوى. فالمســيح 
عملهــا برهنــت علــى أنــه يملــك قــوة تفــوق قــوة أعظــم ملــوك األرض. كان اليهــود 
كانــوا  فقــد  ذلــك  ومــع  الظالميــن،  الغاصبيــن  نيــر  ليكســر  مجــيء مســيا  ينتظــرون 
يحتضنــون الخطايــا التــي وضعــت ذلــك النيــر فــوق أعناقهــم. فلــو كان المســيح قــد 
ســتر خطاياهــم وامتــدح تقواهــم لكانــوا قبلــوه ملــكا عليهــم، ولكنهــم لــم يســتطيعوا 
احتمال توبيخه الجريء لرذائلهم، فازدروا جمال الُخلُق الذي تجلى فيه اإلحسان 
والطهــارة والقداســة، والــذي لــم يبغــض غيــر الخطيــة. وهكــذا كانــت الحــال فــي كل 

607, 608



554  |  اآلباء واألنبياء

جيــل مــن أجيــال العالــم أن النــور المنبثــق مــن الســماء يجلــب الدينونــة علــى كل مــن 
يرفضــون الســير فيــه فالمــراؤون متــى توبخــوا بمثــال مــن يبغضــون الخطيــة يصيــرون 
آلت فــي يــد الشــيطان إلزعــاج األمنــاء واضطهادهــم » َوَجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن 

يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع يُْضطََهــُدوَن « )2تيموثــاوس 3: 12(. 
ومــع أن األنبيــاء كانــوا قــد تنبــأوا بقيــام حكــم ملكــي إلســرائيل فــإن هللا احتفــظ 
لنفســه بحــق اختيــار ملكهــم. وإلــى اآلن كان العبرانيــون ل يزالــون يحترمــون ســلطان 
هللا فتركــوا لــه أمــر اختيــار الملــك بجملتــه. وقــد وقــع الختيــار علــى شــاول بــن قيــس 

مــن ســبط بنياميــن.
إن الصفات الشــخصية للملك العتيد كانت كافية إلشــباع كبرياء القلب التي 
أوعــزت إلــى الشــعب بالرغبــة فــي طلــب ملــك. » َولَــْم يَُكــْن رَُجــٌل ِفــي بَِنــي إِْســرَائِيَل 
أَْحَسَن ِمْنُه « )صموئيل  األول 9: 2( كان ذا هيئة نبيلة وجليلة وفي مقتبل الحياة، 
كمــا كان جميــا طويــل القامــة، وقــد بــدا كمــن قــد ولــد ليأمــر ويحكــم. ولكــن مــع هــذه 
الصفــات الخارجيــة الجذابــة كان شــاول خاليــا تمامــا ومجــردا مــن الصفــات الســامية 
التــي تشــتمل علــى الحكمــة الحقيقيــة. إنــه لــم يتعلــم فــي شــبابه التحكــم فــي ضبــط 

أهوائــه الطائشــة المتهــورة، ولــم يحــس قــط بقــوة النعمــة اإللهيــة المجــددة.
لقد كان شــاول ابن رئيس قوي واســع الثراء، ولكن تبعا لبســاطة تلك العصور 
فــإذ ضلــت  الوضيعــة.  الفاحــة  بأعبــاء  القيــام  فــي  أبيــه  مــع  يعمــل  القديمــة كان 
بعــض أتــن أبيــه فــوق الجبــال ذهــب شــاول مــع أحــد الغلمــان للبحــث عنهــا. وقــد 
ظــا ثاثــة أيــام يواصــان البحــث بــا جــدوى، ولمــا صــارا قريبيــن مــن الرامــة موطــن 
صموئيــل اقتــرح الغــام أن يذهبــا ليســأل النبــي عــن األتــن الضالــة. قــال الغــام: 
ــٍة فَأُْعِطيــِه لِرَُجــِل هللِا فَيُْخِبرُنَــا َعــْن طَِريِقَنــا «  » ُهــَوَذا يُوَجــُد ِبيَــِدي ُربْــُع َشــاِقِل ِفضَّ
هكــذا كانــت العــادة فــي تلــك األيــام. فالــذي كان يقتــرب ممــن هــو أســمى منــه فــي 

المقــام أو الوظيفــة كان يقــدم لــه هديــة صغيــرة تعبيــرا عــن احترامــه لــه.
وفيمــا همــا يقتربــان مــن المدينــة التقيــا بعــض فتيــات خارجــات لســتقاء المــاء 
فســألهن عــن الرائــي فأجبنهمــا بــأن خدمــة دينيــة ســتقام وشــيكا، وأن النبــي قــد 
وصــل، فســتقدم ذبيحــة علــى » الُْمرْتََفَعــِة « ويعقــب ذلــك وليمــة مقترنــة بتقديــم 
ذبيحــة. لقــد حــدث تغييــر عظيــم فــي العبــادة تحــت إدارة صموئيــل. فحيــن نــاداه 
هللا أول كانت خدمات المقدس محتقرة، » ألَنَّ النَّاَس اْستََهانُوا ِبتَْقِدَمِة الرَّبِّ « 
)1صموئيــل 2: 17( ولكــن عبــادة هللا اآلن صــارت مرعيــة فــي كل البــاد، والنــاس 
لــم تكــن خدمــات فــي خيمــة  أظهــروا اهتمامهــم بالخدمــات الدينيــة. وحيــث أنــه 
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الجتمــاع، لــم تكــن الذبائــح تقــدم فيهــا، وقــد اختيــرت مــدن الكهنــة والاوييــن التــي 
كان النــاس يجيئــون إليهــا ليتعلمــوا، لهــذا الغــرض. وكانــت أرفــع األماكــن فــي هــذه 

المــدن تختــار عــادة لتقديــم الذبائــح، ولذلــك ســميت مرتفعــات.
وعنــد بــاب المدينــة التقــى شــاول بالنبــي نفســه. وقــد كشــف هللا لصموئيــل أنــه 
فــي ذلــك الوقــت ســيمثل أمامــه ملــك إســرائيل المختــار. وإذ وقفــا اآلن وجهــا لوجــه 

قــال الــرب لصموئيــل » ُهــَوَذا الرَُّجــُل الَّــِذي كَلَّْمتـُـَك َعْنــُه. هــَذا يَْضِبــُط َشــْعِبي «.
فلمــا ســأل شــاول صموئيــل قائــا: » أَطْلـُـُب إِلَيْــَك: أَْخِبرْنـِـي أَيـْـَن بَيْــُت الرَّائـِـي؟ « 
أجابــه صموئيــل بقولــه: » أَنَــا الرَّائِــي « وإذ أكــد لــه أن األتــن الضالــة قــد وجــدت ألــح 
عليــه بالبقــاء وحضــور الوليمــة، وفــي نفــس الوقــت لّمــح لــه عــن المســتقبل العظيــم 
الــذي ينتظــره قائــا لــه: » َولَِمــْن كُلُّ َشــِهيِّ إِْســرَائِيَل؟ أَلَيْــَس لـَـَك َولـِـُكلِّ بَيْــِت أَِبيــَك؟ « 
فاهتــزت مشــاعر شــاول حيــن ســمع كام النبــي، وأدرك بعــض معانــي هــذا الــكام، 
ألن أمــر طلــب ملــك كان موضــوع اهتمــام األمــة كلهــا. فأجــاب شــاول فــي تواضــع 
محقــرا مــن شــأن نفســه: » أََمــا أَنَــا بَْنيَاِميِنــيٌّ ِمــْن أَْصَغــِر أَْســبَاِط إِْســرَائِيَل، َوَعِشــيرَتِي 

أَْصَغــُر كُلِّ َعَشــائِِر أَْســبَاِط بَْنيَاِميــَن؟ فَلَِمــاذَا تَُكلُِّمِنــي ِبِمثـْـِل هــَذا الْــَكاَِم؟ «.
اقتــاد صموئيــل ذلــك الغريــب إلــى مــكان الجتمــاع حيــث كان عظمــاء المدينــة 
مجتمعين. فأعطي شاول مكانا على رأس المدعوين بناء على تعليمات صموئيل. 
وعلى مائدة الوليمة وضع أمامه أفضل نصيب. ولما انتهت الخدمة أخذ صموئيل 
شــاول إلــى بيتــه حيــث تحــدث معــه علــى الســطح، مبينــا لــه المبــادئ العظيمــة التــي 

بنــي عليهــا حكــم إســرائيل، وهكــذا حــاول، إلــى حــد مــا، أن يعــده لمركــزه الســامي.
فلمــا قــام شــاول لينصــرف فــي صبيحــة اليــوم التالــي خــرج معــه النبــي ليشــيعه 
وفيمــا كانــا ســائرين فــي شــوارع المدينــة أمــر الغــام أن يتقدمهمــا. ثــم أمــر شــاول 
أن يقــف ســاكنا ليســتمع للرســالة المرســلة إليــه مــن هللا: » فَأََخــَذ َصُموئِيــُل ِقنِّيَنــَة 
ْهــِن َوَصــبَّ َعلـَـى رَأِْســِه َوقَبَّلـَـُه َوقـَـاَل: »أَلَيْــَس ألَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد َمَســَحَك َعلـَـى ِميرَاثـِـِه  الدُّ
رَئِيًســا؟ « ولكــي يبرهــن لــه علــى أن هــذا قــد تــم بســلطان هللا أنبــأه بالحــوادث التــي 
ستعرض له في طريق عودته إلى بيته. ثم أكد لشاول أن روح هللا سيؤهله للمركز 
... َوتَتََحــوَُّل إِلـَـى رَُجــل آَخــَر.  الــذي ينتظــره. قــال لــه النبــي: » فَيَِحــلُّ َعلَيْــَك ُروُح الــرَّبِّ

َوإَِذا أَتـَـْت هــِذِه اآليـَـاُت َعلَيْــَك، فَافَْعــْل َمــا َوَجَدتـْـُه يـَـُدَك، ألَنَّ هللَا َمَعــَك «.
ولمــا ســار شــاول فــي طريقــه تــم كل مــا قالــه لــه النبــي. فعنــد تخــم بنيامــن قيــل لــه 
أن األتــن قــد وجــدت. وعنــد بلوطــة تابــور صــادف ثاثــة رجــال صاعديــن ليســجدوا هلل 
فــي بيــت ايــل. وقــد حمــل أحدهــم ثاثــة جــداء لتقــدم ذبيحــة، وكان آخــر يحمــل ثاثــة 
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أرغفــة خبــز والثالــث كان يحمــل زق خمــر ألجــل الوليمــة المقترنــة بتقديــم ذبيحــة، 
فســلموا عليــه وقدمــوا لــه رغيفــي خبــز مــن الثاثــة. فلمــا وصــل إلــى جبعــة التــي هــي 
مدينتــه كانــت زمــرة عــن األنبيــاء نازليــن مــن المرتفعــة وهــم يســبحون هللا بموســيقى 
نــاي وقيثــارة وســنطير وعــود، فلمــا اقتــرب شــاول منهــم حــل عليــه روح الــرب فاشــترك 
في تســابيح الحمد وتنبأ معهم. وقد تكلم بكل طاقة وحكمة واشــترك في الخدمة 
بــكل حماســة وغيــرة، حتــى إن أولئــك الذيــن كانــوا يعرفونــه مــن قبــل صاحــوا قائليــن 

باندهــاش: » َمــاذَا َصــاَر لبـْـِن قَيْــٍس؟ أََشــاُوُل أَيًْضــا بَيْــَن األَنِْبيَــاِء؟ «.
بفعــل  تغييــر عظيــم  لــه  حــدث  فــي عبادتهــم  األنبيــاء  مــع  اشــترك شــاول  وإذ 
الــروح القــدس. فأشــرق نــور الطهــارة والقداســة علــى ظلمــة القلــب الطبيعــي، ورأى 
نفســه كمــا هــو أمــام هللا، كمــا رأى جمــال القداســة. لقــد دعــي اآلن ليثيــر حربــا 
علــى الخطيــة والشــيطان، فبــدأ يشــعر أن فــي هــذه الحــرب ينبغــي لــه أن يســتمد 
العــون مــن هللا وحــده. ثــم أن تدبيــر الخــاص الــذي كان قبــا غيــر واضــح المعالــم 
وغيــر مؤكــد انكشــف أمــام ذهنــه. وقــد منحــه هللا شــجاعة وحكمــة تليقــان بمركــزه 
الســامي، كمــا قــد أعلــن لــه عــن نبــع القــوة والنعمــة وأنــار بصيرتــه لمعرفــة مطاليــب 

هللا وواجبــه المطلــوب منــه.
بــأن شــاول قــد ُمســح ملــكا. إذ كان يجــب إعــان  لــم تكــن األمــة قــد علمــت 
صموئيــل  دعــا  الغايــة  ولهــذه  القرعــة.  طريــق  عــن  الشــعب  لجمهــور  هللا  اختيــار 
الشــعب لاجتمــاع فــي المصفــاة. وقــد رفعــت إلــى هللا صــاة فــي طلــب اإلرشــاد، 
وحينئــذ بُــدئ بالحفلــة المقدســة ألجــل القتــراع، وانتظــر ذلــك الجمهــور النتيجــة 
بســكون. فُعيــن الســبط والعشــيرة والبيــت علــى التوالــي، وحينئــذ أشــير إلــى شــاول 
بــن قيــس أنــه الشــخص المختــار. ولكنــه لــم يكــن موجــودا بيــن تلــك الجماعــة. فــإذ 
كان شاول يحس بثقل المسؤولية التي يوشك أن يضطلع بها انسحب من بينهم 
ســرا. ولكنــه أعيــد إلــى تلــك الجماعــة، وقــد شــخص إليــه أولئــك القــوم بــكل فخــر 
ورضــى ورأوا أن هيئتــه هيئــة الملــك ومنظــرة منظــر النبــل، إذ كان » أَطْــَوَل ِمــْن كُلِّ 
ــْعِب ِمــْن كَِتِفــِه فََمــا فَــْوُق « وحتــى صموئيــل نفســه حيــن قدمــه إلــى الشــعب  الشَّ
ــْعِب؟ « فجــاء  ـُه لَيْــَس ِمثْلُــُه ِفــي َجِميــعِ الشَّ ، أَنّـَ ـِذي اْختَــارَُه الــرَّبُّ قــال » أَرَأَيْتُــُم الّـَ
الجــواب مــن أفــواه ذلــك الجمــع الغفيــر قائليــن بصــوت عــال: » لِيَْحــَي الَْملِــُك! «.

حينئــذ بســط صموئيــل أمــام الشــعب » قََضــاء الَْمْملََكــِة «، مبينــا لهــم المبــادئ 
التــي ترتكــز عليهــا الملكيــة والتــي ينبغــي الســير بموجبهــا. إذ ينبغــي أل يكــون حكــم 
الملــك حكمــا مطلقــا بــل عليــه أن يُخضــع قوتــه إلرادة هللا العلــي. وقــد كُتــب هــذا 
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الخطــاب فــي ســفر دونــت فيــه أيضــا حقــوق الملــك وحقــوق الشــعب وامتيازاتهــم. 
ومع أن الشعب كانوا قد استخفوا بإنذارات صموئيل فإن ذلك النبي األمين إذ كان 
مجبــرا علــى الخضــوع لرغباتهــم حــاول علــى قــدر اإلمــكان أن يحــرص علــى حرياتهــم.

وفــي الوقــت الــذي كان فيــه الشــعب كلــه مســتعدين لاعتــراف بشــاول ملــكا 
عليهــم، فقــد كان يوجــد حــزب كبيــر يعــارض ذلــك. إن اختيــار ملــك مــن بنياميــن 
أصغر أســباط إســرائيل — وإغفال ســبطي يهوذا وأفرايم الذين هما أكبر األســباط 
عليهمــا.  الصبــر  أو  احتمالهمــا  يســتطيعوا  لــم  وتحقيــرا  إهانــة  كان   — وأقواهــا 
فرفضــوا العتــراف بولئهــم لشــاول أو تقديــم الهدايــا المعتــادة لــه. فأولئــك الذيــن 
كانــوا يلحــون أكثــر مــن غيرهــم فــي طلــب ملــك كانــوا هــم أنفســهم الذيــن رفضــوا 
أن يقبلــوا، بشــكر، الرجــل المعيــن مــن هللا. كان لــكل حــزب محبوبــه الــذي أرادوا 
أن يجعلــوه ملــكا، وكثيــرون مــن القــادة كانــوا يرغبــون فــي المجــد ألنفســهم أي أن 
مــن  فــي صــدور كثيريــن  الغيــرة والحســد  نــار  العــرش، فاشــتعلت  يجلســوا علــى 

الشــعب، ولذلــك نجــم عــن محــاولت الكبريــاء والطمــوح الخيبــة والتبــرم.
فــي هــذه الحالــة لــم يــَر شــاول أنــه مــن المناســب أن يدعــي لنفســه الحــق فــي 
عظمــة الملــك. وإذ تُــرك لصموئيــل ليقــوم بأعبــاء الحكــم كالســابق عــاد هــو إلــى 
جبعــة. وقــد رافقتــه، إلــى بيتــه بــكل أكــرام لحمايتــه، جماعــة مــن الشــعب الذيــن، إذ 
رأوا يــد هللا ظاهــرة فــي اختيــاره، صممــوا علــى مناصرتــه. ولكنــه لــم يبــذل أيــة محاولــة 
ليحصــل بالقــوة علــى حقــه فــي اعتــاء العــرش. وفــي مدينتــه فــي أرض بنياميــن 

جعــل يــزاول بــكل هــدوء عملــه كفــاح تــاركا تثبيــت ســلطانه هلل كليــة.
ملكهــم  قيــادة  تحــت  العمونيــون  غــزا  ملــكا  شــاول  أقيــم  مــا  بعــد  حــال  ولكــن 
يَاِبيــش  مدينــة  يهــددون  وجعلــوا  األردن  شــرقي  الواقــع  األســباط  إقليــم  ناحــاش 
جلعــاد، فحــاول الســكان أن يعقــدوا صلحــا مــع أولئــك القــوم وعرضــوا عليهــم أن 
يدفعــوا الجزيــة لبنــي عمــون. ولكــن ذلــك الملــك القاســي لــم يــرض بذلــك إل علــى 
ليكونــوا شــهودا  المدينــة  تلــك  مــن ســكان  فــرد  لــكل  يمنــى  تقويــر كل عيــن  شــرط 

وبطشــه. لقوتــه  دائميــن 
وقــد طلــب ســكان تلــك المدينــة المحاصــرة إمهــال لمــدة ســبعة أيــام فأجابهــم 
العمونيــون إلــى طلبهــم إذ كانــوا يظنــون أنهــم بذلــك يزيــدون مــن مجــد انتصارهــم 
المنتظر. فأرسل في الحال رسل من يَاِبيَش يطلبون العون من األسباط الساكنين 
غربــي األردن، وقــد نقلــوا إلــى جبعــة األنبــاء التــي نشــرت الذعــر بيــن الشــعب. وإذ 
كان شــاول عائــدا مــن رعايــة المواشــي فــي وقــت المســاء ســمع أصــوات العويــل 
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ــْعِب يَبُْكــوَن؟ «  التــي دلــت علــى وقــوع كارثــة عظيمــة. فســأل قائــا: » َمــا بَــاُل الشَّ
ولمــا خبــروه بتلــك القصــة المشــينة اســتيقظت كل قــواه الهاجعــة. » فََحــلَّ ُروُح 
ــِد  اَن بََقــٍر َوقَطََّعــُه، َوأَرَْســَل إِلَــى كُلِّ تُُخــوِم إِْســرَائِيَل ِبيَ هللِا َعلَــى َشــاُوَل... فَأََخــَذ فَــدَّ

ــاً: َمــْن لَ يَْخــُرُج َوَراَء َشــاُوَل َوَوَراَء َصُموئِيــَل، فَهَكــَذا يُْفَعــُل ِببََقــرِِه «. الرُُّســِل قَائِ
رجــل  ألــف  وثاثــون  مئــة  ثــاث  بــازق  ســهل  فــي  إســرائيل  بنــي  مــن  فاجتمــع 
تحــت قيــادة شــاول. وفــي الحــال أرســل رســل إلــى المدينــة المحاصــرة يؤكــدون لهــم 
أن النجــدة ســتأتيهم فــي الغــد وفــي نفــس اليــوم الــذي سيســلمون أنفســهم فيــه 
للعمونييــن. وعندمــا ســار شــاول وجيشــه ســيرا حثيثــا متواصــا طــول الليــل عبــروا 
بِْح «. وإذ قسم جيشه إلى ثاث فرق  األردن ووقفوا أمام يابيش » ِعْنَد َسَحِر الصُّ
كمــا فعــل جدعــون مــن قبــل ضربــوا محلــة العمونييــن فــي ذلــك الصبــاح الباكــر، ألن 
العمونييــن إذ لــم يكونــوا يتوقعــون خطــرا، لــم يكونــوا فــي حــذر مــن الهــاك. فهزمــوا 
شــر هزيمــة وقتــل منهــم كثيــرون إذ اســتولى عليهــم الرعــب » َوالَِّذيــَن بَُقــوا تََشــتَّتُوا 

ــَق ِمْنُهــُم اثَْنــاِن َمًعــا «. َحتَّــى لَــْم يَبْ
إن نشــاط شــاول وقــوة عزمــه وشــجاعته وحســن قيادتــه للجيــش التــي ظهــرت 
فــي قيادتــه الناجحــة لذلــك الجيــش العظيــم — كل هــذه الصفــات كانــت هــي التــي 
رغــب شــعب إســرائيل أن تتوافــر فــي ملكهــم حتــى يمكنهــم الصمــود فــي كفاحهــم 
أنــه ملكهــم ونســبوا مجــد النتصــار  لــه اآلن علــى  مــع األمــم األخــرى. وقــد هتفــوا 
لعوامــل بشــرية، ناســين أنــه لــول بركــة هللا الخاصــة ألمســت كل جهودهــم باطلــة. 
وقــد تحمــس بعــض منهــم، فاقترحــوا أن يقتــل أولئــك الذيــن رفضــوا أول العتــراف 
بســلطان شــاول ملــكا. ولكــن الملــك اعتــرض قائــا: » لَ يُْقتـَـْل أََحــٌد ِفــي هــَذا الْيَــْوِم، 
ألَنَّــُه ِفــي هــَذا الْيَــْوِم َصَنــَع الــرَّبُّ َخاًَصــا ِفــي إِْســرَائِيَل « لقــد برهــن شــاول بهــذا علــى 
حقيقــة التغيــر الــذي حــدث فــي أخاقــه. فعوضــا عــن أن ينســب المجــد لنفســه 
أعطى المجد هلل، وبدل من أن يفكر بالنتقام أظهر روح الشــفقة والغفران. وهذا 

برهــان ل يخطــئ علــى أن نعمــة هللا تســكن فــي القلــب.
حينئــذ اقتــرح صموئيــل أن يُســتدعى رجــال األمــة لحضــور اجتمــاع وطنــي فــي 
الجلجــال لكــي يتثبــت الملــك لشــاول علنــا، وقــد تــم ذلــك » َوَذبَُحــوا ُهَنــاَك َذبَائِــَح 

ا «. ــِرَح ُهَنــاَك َشــاُوُل َوَجِميــُع رَِجــاِل إِْســرَائِيَل ِجــدًّ . َوفَ َســاََمٍة أََمــاَم الــرَّبِّ
لقــد كانــت الجلجــال هــي أول مــكان حــل فيــه بنــو إســرائيل فــي أرض الموعــد، 
وفــي هــذا المــكان أقــام يشــوع امتثــال ألمــر الــرب عمــودا مــن اثنــي عشــر حجــرا تــذكارا 
لعبــور الشــعب فــي نهــر األردن بطريقــة عجائبيــة، وفــي هــذا المــكان أيضــا جــدد 
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فــي  الشــعب  ارتكبهــا  التــي  الخطيــة  بعــد  مــرة  الفصــح ألول  عملــوا  كمــا  الختــان، 
قــادش والجــولن فــي القفــر، وفــي هــذا المــكان انقطــع المــن، وفــي هــذه البقعــة 
أيضــا أعلــن رئيــس جنــد الــرب نفســه كرئيــس وقائــد جيــوش إســرائيل، ومــن هــذا 
المــكان ســاروا إلــى أريحــا التــي ســقطت أســوارها وغــزوا عــاي وامتلكوهــا، وفــي 
هــذا المــكان نــال عخــان جــزاء خيانتــه، وفيــه أيضــا عقــدت مــع الجبعونييــن تلــك 
المحالفــة التــي كانــت قصاصــا إلســرائيل علــى إهمالهــم فــي طلــب مشــورة الــرب. 
صموئيــل  وقــف  المشــاعر  تهــز  كثيــرة  بذكريــات  يرتبــط  الــذي  الســهل  هــذا  ففــي 
وشــاول. ولمــا انتهــى الشــعب مــن ترديــد هتافــات الترحيــب بالملــك جعــل ذلــك 

النبــي الشــيخ يخاطــب الشــعب بكلماتــه الوداعيــة كحاكــم لألمــة قائــا:
َملِــًكا.  َوَملَّْكــُت َعلَيُْكــْم  لِــي  َمــا قُلْتُــْم  ِفــي كُلِّ  » هأَنَــَذا قَــْد َســِمْعُت لَِصْوتُِكــْم 
ــا أَنـَـا فََقــْد ِشــْخُت َوِشــبُْت... َوأَنـَـا قـَـْد ِســرُْت  َواآلَن ُهــَوَذا الَْملـِـُك يَْمِشــي أََماَمُكــْم. َوأَمَّ
اَم  َوقُــدَّ الــرَّبِّ  اَم  قُــدَّ َعلَــيَّ  الْيَــْوِم. هأَنَــَذا فَاْشــَهُدوا  إِلَــى هــَذا  ُمْنــُذ ِصبَــاَي  أََماَمُكــْم 
َمِســيِحِه: ثَــْوَر َمــْن أََخــْذُت؟ َوِحَمــاَر َمــْن أََخــْذُت؟ َوَمــْن ظَلَْمــُت؟ َوَمــْن َســَحْقُت؟ 

َوِمــْن يَــِد َمــْن أََخــْذُت ِفْديَــًة ألُْغِضــَي َعيَْنــيَّ َعْنــُه، فَــأَرُدَّ لَُكــْم؟ «.
فأجابــوه بصــوت واحــد قائليــن: » لَــْم تَظْلِْمَنــا َولَ َســَحْقتََنا َولَ أََخــْذَت ِمــْن يَــِد 

أََحــٍد َشــيْئًا «.
إن صموئيــل لــم يكــن يقصــد مــن هــذا أن يبــرر مســلكه وعملــه فحســب. لقــد 
لــه أن أعلــن المبــادئ التــي يجــب أن يســلك بموجبهــا الشــعب والملــك،  ســبق 
وكان يريــد أن يضيــف إلــى كامــه قــوة مثالــه الصالــح وحياتــه النزيهــة. لقــد كان علــى 
اتصــال بعمــل هللا منــذ طفولتــه. وفــي مــدة حياتــه الطويلــة كان أمامــه هــدف واحــد 

— مجــد هللا وخيــر إســرائيل.
ولكن قبلما يكون هناك أمل في نجاح إســرائيل ينبغي لهم أن يتوبوا أمام هللا، 
إذ كان من نتائج خشيتهم أنهم أضاعوا إيمانهم باهلل وإدراكهم لقدرته وحكمته في 
حكــم األمــة — أضاعــوا ثقتهــم فــي قدرتــه علــى تزكيــة عملــه وتثبيتــه. فقبلمــا يجــدون 
الســام الحقيقــي ينبغــي لهــم أن يــروا خطيتهــم التــي قــد ارتكبوهــا ويعترفــوا بهــا. لقــد 
ســبق لهــم أن قالــوا إن الغــرض مــن طلبهــم ألنفســهم ملــكا هــو لكــي » يَْقِضــي لََنــا 
َملُِكَنا َويَْخرُُج أََماَمَنا َويَُحارُِب ُحرُوبََنا « وقد ســرد صموئيل تاريخ إســرائيل منذ اليوم 
الذي فيه أخرجهم الرب من مصر. إن الرب ملك الملوك قد خرج أمامهم وحارب 
حروبهــم. وكثيــرا مــا باعتهــم خطاياهــم إلــى ســلطان أعدائهــم. ولكــن مــا إن رجعــوا عــن 
طرقهــم الشــريرة حتــى أقامــت لهــم رحمــة هللا مخلصــا ينقذهــم. لقــد أرســل الــرب 
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جدعــون وبــاراق  »  َويَْفتَــاَح َوَصُموئِيــَل، َوأَنَْقَذكُــْم ِمــْن يَــِد أَْعَدائُِكــُم الَِّذيــَن َحْولَُكــْم 
فََسَكْنتُْم آِمِنيَن «. ومع ذلك فإنهم إذ تهددهم الخطر أعلنوا قائلين، » ل بل يملك 

علينــا ملــك «. بينمــا قــال النبــي،  »  الــرب إلهكــم ملككــم «.
ـِذي يَْفَعلُــُه  ثــم اســتأنف صموئيــل كامــه قائــا: » انْظُــُروا هــَذا األَْمــَر الَْعِظيــَم الّـَ
الــرَّبُّ أََمــاَم أَْعيُِنُكــْم. أََمــا ُهــَو َحَصــاُد الِْحْنطـَـِة الْيَــْوَم؟ فَِإنِّــي أَْدُعــو الــرَّبَّ فَيُْعِطــي ُرُعــوًدا 
َوَمطَــرًا فَتَْعلَُمــوَن َوتـَـَرْوَن أَنَّــُه َعِظيــٌم َشــرُّكُُم الَّــِذي َعِملْتُُمــوُه ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ ِبطَلَِبُكــْم 
الْيَــْوِم «  ِفــي ذلِــَك  َوَمطَــرًا  ُرُعــوًدا  الــرَّبَّ فَأَْعطَــى  َملِــًكا. فََدَعــا َصُموئِيــُل  ألَنُْفِســُكْم 
إن المطــر ل يســقط مطلقــا فــي الشــرق فــي وقــت حصــاد الحنطــة الــذي يقــع فــي 
شــهري مايــو ويونيــو )أيــار وحزيــران( كانــت الســماء صافيــة والهــواء هادئــا ومعتــدل. 
القلــوب  مــألت كل  الفصــل  فــي هــذا  التــي هبــت  الشــديدة  ولذلــك فالعاصفــة 
هلعــا ورعبــا. ففــي تذلــل وانســحاق اعتــرف الشــعب حينئــذ بخطيتهــم — نفــس 
ـى لَ  إِلِهــَك َحتّـَ الــرَّبِّ  إِلَــى  َعِبيــِدَك  َعــْن  التــي ارتكبوهــا، قائليــن: » َصــلِّ  الخطيــة 

نَُمــوَت، ألَنََّنــا قَــْد أََضْفَنــا إِلَــى َجِميــعِ َخطَايَانَــا َشــرًّا ِبطَلَِبَنــا ألَنُْفِســَنا َملِــًكا «.
ولــم يتركهــم صموئيــل فــي حالــة الخــوف وخــور العزيمــة وإل كان ذلــك يحــول 
بينهــم وبيــن جهدهــم ليعيشــوا حيــاة أفضــل. كان الشــيطان يصــور لهــم هللا علــى 
أنــه إلــه قــاس ل يغفــر الخطيــة، وأنهــم بذلــك يتعرضــون لتجــارب ل حصــر لهــا. إن 
هللا غفــور رحيــم وهــو مســتعد دائمــا ألن يظهــر رضــاه لشــعبه حيــن يطيعــون صوتــه. 
فكانــت الرســالة التــي أرســلها هللا لشــعبه علــى فــم عبــده هــي هــذه » لَ تََخافُــوا. 
، بَــِل اْعبُــُدوا الــرَّبَّ ِبــُكلِّ  ، َولِكــْن لَ تَِحيــُدوا َعــِن الــرَّبِّ ــرِّ إِنَُّكــْم قَــْد فََعلْتُــْم كُلَّ هــَذا الشَّ
قُلُوِبُكــْم، َولَ تَِحيــُدوا. ألَنَّ ذلـِـَك َوَراَء األَبَاِطيــِل الَِّتــي لَ تُِفيــُد َولَ تُْنِقــُذ، ألَنََّهــا بَاِطلَــٌة. 

ــرُُك الــرَّبُّ َشــْعبَُه «. ــُه لَ يَتْ ألَنَّ
إل أن صموئيــل لــم يذكــر شــيئا عــن الزدراء الــذي ألحقــوه بــه، ولــم ينطــق بــأي 
كلمــة توبيــخ لهــم علــى الجحــود الــذي جــازوه بــه بعــد حياتــه الطويلــة التــي كرســها 
لخدمتهــم. ولكنــه أكــد لهــم أنــه لــن يكــف عــن الهتمــام بمــا فيــه صالحهــم فقــال 
بَــْل  أَْجلُِكــْم،  ِمــْن  ــاَِة  الصَّ َعــِن  فَأَكُــفَّ  الــرَّبِّ  إِلَــى  أُْخِطــَئ  أَْن  لِــي  » فََحاَشــا  لهــم: 
الِــَح الُْمْســتَِقيَم. إِنََّمــا اتَُّقــوا الــرَّبَّ َواْعبُــُدوُه ِباألََمانَــِة ِمــْن كُلِّ  أَُعلُِّمُكــُم الطَِّريــَق الصَّ
ـِذي َعظََّمــُه َمَعُكــْم. َوإِْن فََعلْتُــْم َشــرًّا فَِإنَُّكــْم تَْهلُِكــوَن  قُلُوِبُكــْم، بَــِل انْظُــُروا ِفْعلَــُه الّـَ

َجِميًعــا « . َوَملُِكُكــْم  أَنْتُــْم 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 13؛ 14(.

بعدمــا انفــض الجتمــاع الــذي عقــد فــي الجلجــال ســرح شــاول الجيــش الــذي 
يبــق غيــر  ولــم  العمونييــن،  تلبيــة لدعوتــه ألجــل تحطيــم جيــش  قــد احتشــد  كان 
ابنــه  مــع  الملــك فــي مخمــاس، وألــف ليكونــوا  ألفــي رجــل ليكونــوا تحــت قيــادة 
رجــال  قلــوب  كانــت  حيــث  كبيــرا،  خطــأ  كان  هــذا  أن  إل  جبعــة.  فــي  يوناثــان 
الجيــش ممتلئــة أمــا وشــجاعة بعــد النصــر الــذي قــد أحــرزوه منــذ عهــد قريــب. 
ولــو كان قــد ســار فــي طليعــة الجيــش لمنازلــة أعــداء إســرائيل اآلخريــن لكانــوا قــد 

ضربــوا ضربــة ســاحقة قويــة لتحريــر األمــة.
وفــي أثنــاء ذلــك كان جيرانهــم الفلســطينيون المتحمســون للحــرب نشــيطين. 
فبعــد الهزيمــة التــي لحقتهــم عنــد حجــر المعونــة كانــوا ل يزالــون مســيطرين علــى 
بعض معاقل الجبال في أرض إسرائيل، وها هم اآلن قد ثبتوا أقدامهم في قلب 
األرض، كمــا كانــوا متفوقيــن علــى إســرائيل فــي التســهيات واألســلحة والمعــدات 
الحربيــة. ففــي فتــرة حكمهــم العاتــي الطويــل األمــد حاولــوا توطيــد ســلطانهم بكونهــم 
نهــوا بنــي إســرائيل عــن مزاولــة أعمــال الصناعــة لئــا يصنعــوا أســلحة حربيــة. وبعدمــا 
تــم الصلــح كان بنــو إســرائيل يلجــأون إلــى معســكرات الفلســطينيين لكــي يحــد كل 
وروح  الراحــة  إلــى  يركنــون  إســرائيل  بنــو  كان  وإذ  ومعولــه.  وفأســه  منجلــه  واحــد 
الخنــوع التــي نتجــت عــن الضطهــاد الطويــل األمــد، أهملــوا إهمــال فاضحــا، تزويــد 
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أنفســهم باألســلحة الحربيــة. كانــت األقــواس والمقاليــع تســتخدم فــي الحــروب، 
باســتثناء  منهــم،  أحــد  ل  ولكــن  الحصــول عليهــا،  اإلســرائيليين  مقــدور  فــي  وكان 

شــاول وابنــه يوناثــان، كان يملــك ســيفا أو رمحــا )1صموئيــل 13: 22(.
ولــم تبــذل أيــة محاولــة مــن جانــب إســرائيل إلخضــاع الفلســطينيين إل فــي الســنة 
الثانية من ُملك شاول. والذي ضرب أول ضربة هو يوناثان ابن الملك الذي ضرب 
معسكرهم في جبعة وانتصر. فثار غضب الفلسطينيين بسب هذه الهزيمة التي 
لحقتهــم فتأهبــوا للقيــام بهجــوم خاطــف علــى إســرائيل. حينئــذ أمــر شــاول أن يُضــرب 
بالبــوق فــي كل البــاد إعانــا للحــرب، داعيــا الرجــال المحاربيــن بمــا فيهــم األســباط 

المســتوطنة فــي عبــر األردن ليحتشــدوا فــي الجلجــال. وقــد اســتجيب هــذا النــداء.
أَلْــَف  فــي مخمــاس » ثثَاَثُــوَن  قــد حشــدوا جيشــا عظيمــا  الفلســطينيون  كان 
َمرْكَبٍَة، َوِســتَُّة آلَِف فَارٍِس، َوَشــْعٌب كَالرَّْمِل الَِّذي َعلَى َشــاِطِئ الْبَْحِر ِفي الَْكثْرَِة « 
)1صموئيل 13: 5( فلما وصلت األخبار إلى شاول وجيشه في الجلجال ارتعب 
الشــعب حيــن فكــروا فــي الجيــوش الهائلــة التــي كان عليهــم أن ينازلوهــا فــي ســاحة 
القتــال، إذ لــم يكونــوا مســتعدين لمواجهــة العــدو، فخــاف كثيــرون حتــى أنهــم لــم 
يتجــرأوا علــى محاولــة ماقــاة األعــداء، فعبــر بعضهــم األردن، بينمــا اختبــأ آخــرون 
فــي المغايــر واآلبــار والصخــور التــي كانــت كثيــرة فــي ذلــك اإلقليــم. ولمــا دنــا وقــت 
اشــتباك الجيــوش فــي الحــرب كثــر عــدد الهاربيــن مــن جنــود إســرائيل. والباقــون 

الذيــن لــم يهربــوا مــن الجيــش امتــألوا خوفــا ورعبــا.
صموئيــل  لــه  قــدم  األمــر  بــادئ  فــي  إســرائيل  علــى  ملــكا  شــاول  مســح  عندمــا 
التوجيهــات الواضحــة عــن الطريــق الــذي كان عليــه أن يســير فيــه حينئــذ، إذ قــال لــه: 
اِمــي إِلَــى الِْجلَْجــاِل، َوُهــَوذَا أَنَــا أَنْــزُِل إِلَيْــَك ألُْصِعــَد ُمْحرَقَــاٍت َوأَذْبَــَح ذَبَائِــَح  » تَْنــزُِل قُدَّ
َساََمٍة. َسبَْعَة أَيَّاٍم تَلْبَُث َحتَّى آتَِي إِلَيَْك َوأَُعلَِّمَك َماذَا تَْفَعُل « )1صموئيل 10: 8(.

أي  يبــذل  لــم  المــدة  تلــك  خــال  فــي  ولكنــه  أيــام،  عــدة  منتظــرا  شــاول  ظــل 
وقبــل  بــاهلل.  الثقــة  روح  فيهــم  نفــث  ول  الشــعب، كا  لتشــجيع  حــازم  مســعى 
أن ينتهــي تمامــا الميعــاد الــذي حــدده النبــي نفــذ صبــر شــاول بســبب التأخيــر، 
بــه.  المحيطــة  القاســية  الظــروف  مواجهــة  فــي  آمالــه  تُخيــب  بــأن  لنفســه  وســمح 
آتيــا ليقــوم  التــي كان صموئيــل  بــكل أمانــة للخدمــة  وبــدل مــن أن يعــد الشــعب 
بهــا أوغــل فــي عــدم اإليمــان والتشــاؤم. إن مســألة طلــب هللا بواســطة الذبيحــة 
كانــت عمــا غايــة فــي القداســة واألهميــة، وكان هللا يريــد أن شــعبه يفحصــون 
قلوبهــم ويتوبــون عــن خطيتهــم حتــى تنــال الذبيحــة قبــول لديــه، وحتــى تصحــب 

616, 617



تصلُّف شاول  |  563

بركــة هللا جهودهــم لهزيمــة العــدو. ولكــن شــاول صــار متضجــرا، وعوضــا عــن أن 
يتطلــع الشــعب إلــى هللا فــي طلــب العــون كانــوا ينظــرون إلــى الملــك الــذي قــد 

ويوجههــم. ليرشــدهم  اختــاروه 
ومــع ذلــك لــم يكــف الــرب عــن أن يرعاهــم، ولــم يســمح بــأن يوقعهــم فــي الكــوارث 
التي كان يمكن أن تلحق بهم لو أن الذراع البشرية الضعيفة كانت هي مسندهم 
اإلنســان،  علــى  العتمــاد  بجهالــة  ليقنعهــم  مــأزق  إلــى  بهــم  أتــى  لقــد  الوحيــد. 
وليلتفتــوا إليــه كمعينهــم الوحيــد. ثــم أتــى الوقــت الــذي فيــه يمتحــن شــاول، فــكان 
ل بــد أن يبرهــن حينئــذ مــا إذا كان ســيعتمد علــى هللا أم ل، ويظــل منتظــرا بصبــر 
بنــاء علــى أمــره، مبرهنــا علــى أنــه الشــخص الــذي يمكــن أن يثــق بــه هللا فــي المواقــف 
الشــاقة كحاكــم لشــعبه، أم أنــه ســيكون متذبذبــا وغيــر أهــل للمســؤولية المقدســة 
التــي آلــت إليــه. فهــل ذلــك الملــك الــذي قــد اختــاره إســرائيل ســيصغي إلــى صــوت 
ملــك الملــوك قاطبــة؟ وهــل ســيحول انتبــاه جنــوده الخائــري القلــوب إلــى ذاك 

الــذي فيــه وحــده القــوة والخــاص األبديــان؟
وبصبــر نافــد انتظــر شــاول قــدوم صموئيــل، وكان ينســب الضيــق والرتبــاك 
وتفــرق الجيــش إلــى غيــاب النبــي، فقــد جــاء ميعــاد مجيئــه ولكــن رجــل هللا لــم يــأت 
فــي الحــال. لقــد أعاقــت عنايــة هللا عبــده إل أن روح شــاول الضجــرة المندفعــة لــم 
تعــد تضبــط، وإذ شــعر بأنــه ل بــد مــن عمــل شــيء لتهدئــة مخــاوف الشــعب عــزم 
علــى أن يعقــد اجتماعــا للقيــام بخدمــة دينيــة، وعــن طريــق الذبيحــة يطلــب المعونــة 
بــأل يقــدم أحــد الذبيحــة أمامــه غيــر المكرســين لهــذه  مــن هللا. كان هللا قــد أمــر 
ُمــوا إِلَــيَّ الُْمْحرَقَــَة « )انظــر 1صموئيــل 13(  الخدمــة. ولكــن شــاول أمــر قائــا: » قَدِّ

وإذ كان كمــا هــو متســلحا بعــدة الحــرب اقتــرب مــن المذبــح وقــدم الذبيحــة هلل.
َشــاُوُل  فََخــَرَج  ُمْقِبــٌل،  َصُموئِيــُل  إَِذا  الُْمْحرَقَــِة  إِْصَعــاِد  ِمــْن  انْتََهــى  ــا  لَمَّ » وَكَاَن 
لِلَِقائِــِه لِيُبَارِكَــُه « رأى صموئيــل فــي الحــال أن شــاول قــد خالــف األوامــر الصريحــة 
الصــادرة إليــه. فتكلــم هللا بواســطة نبيــه أنــه فــي ذلــك الوقــت ســيعلن هللا مــا يجــب 
أن يفعلــه إســرائيل فــي تلــك الضائقــة. فلــو تمــم شــاول الشــروط التــي بموجبهــا قــد 
وعــد بالمســاعدة اإللهيــة لــكان هللا قــد صنــع خاصــا عجيبــا إلســرائيل بالقليليــن 
الذيــن ظلــوا علــى ولئهــم للملــك. ولكــن شــاول كان راضيــا عــن نفســه وعــن عملــه 

كل الرضــى حتــى لقــد خــرج يســتقبل النبــي كمــن يســتحق المديــح ل التوبيــخ.
بدا على وجه صموئيل جزع وضيق شــديدان. وإذ ســأل الملك قائا: » َماَذا 
ــْعَب قـَـْد تََفــرََّق  فََعلـْـَت؟ « قــال شــاول، مقدمــا أعــذارا عــن تصلفــه: » رَأَيـْـُت أَنَّ الشَّ
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ُعــوَن ِفــي ِمْخَمــاَس،  ــْم تـَـأِْت ِفــي أَيَّــاِم الِْميَعــاِد، َوالِْفلِْســِطيِنيُّوَن ُمتََجمِّ َعنِّــي، َوأَنْــَت لَ
 ، ْع إِلَــى َوْجــِه الــرَّبِّ فَُقلْــُت: اآلَن يَْنــزُِل الِْفلِْســِطيِنيُّوَن إِلَــيَّ إِلَــى الِْجلَْجــاِل َولَــْم أَتََضــرَّ

فَتََجلَّــْدُت َوأَْصَعــْدُت الُْمْحرَقَــَة «.
ــَة الــرَّبِّ إِلِهــَك الَِّتــي  ــْم تَْحَفــْظ َوِصيَّ ــِد انَْحَمْقــَت! لَ » فََقــاَل َصُموئِيــُل لَِشــاُوَل: قَ
ا اآلَن  أََمرََك ِبَها، ألَنَُّه اآلَن كَاَن الرَّبُّ قَْد ثَبََّت َمْملََكتََك َعلَى إِْسرَائِيَل إِلَى األَبَِد. َوأَمَّ
ــِه، َوأََمــرَُه الــرَّبُّ أَْن  ــِد انْتََخــَب الــرَّبُّ لَِنْفِســِه رَُجــاً َحَســَب قَلِْب ــَك لَ تَُقــوُم. قَ فََمْملََكتُ
يَتـَـَرأََّس َعلـَـى َشــْعِبِه... َوقـَـاَم َصُموئِيــُل َوَصِعــَد ِمــَن الِْجلَْجــاِل إِلـَـى ِجبَْعــِة بَْنيَاِميــَن «.

إمــا أن يكــف إســرائيل عــن أن يكــون شــعبا هلل وإمــا أن المبــادئ التــي قامــت 
عليهــا الملكيــة ينبغــي أن تحفــظ، وينبغــي أن تســوس األمــة قــوة إلهيــة. فــإذا أراد 
إســرائيل أن يكــون بجملتــه للــرب، وإذا خضعــت اإلرادة البشــرية األرضيــة إلرادة 
هللا فســيظل شــاول ملــكا علــى إســرائيل. ومــا دام الشــعب والملــك يخضعــون 
نفوســهم هلل فســيظل حاميــا إياهــم مدافعــا عنهــم. ولكــن ل يمكــن أن تنجــح الملكيــة 

فــي إســرائيل إل إذا اعترفــت بســلطان هللا المطلــق فــي كل شــيء.
فلــو أن شــاول أبــدى احترامــا لمطاليــب هللا فــي وقــت التجربــة هــذا لــكان هللا 
قــد تمــم إرادتــه فيــه. إن إخفاقــه فــي هــذه المــرة برهــن علــى عــدم لياقتــه ألن يكــون 
نائبــا عــن هللا أمــام الشــعب، ألنــه ســيضلل الشــعب. والقــوة الحاكمــة لــن تكــون 
إرادة هللا بــل إرادتــه هــو. ولــو كان شــاول أمينــا لثبتــت مملكتــه إلــى األبــد. ولكــن 
حيــث أنــه قــد أخفــق، فقصــد هللا ل بــد أن يتــم عــن طريــق شــخص آخــر. وينبغــي أن 

يســند حكــم إســرائيل إلــى شــخص يحكــم الشــعب بموجــب إرادة الســماء.
إننــا ل نعــرف أيــة مصالــح عظيمــة تتعــرض للخطــر عنــد امتحــان هللا إيانــا، إذ 
ل أمــان إل فــي الطاعــة الكاملــة لكلمــة هللا. إن كل مواعيــده مقدمــة علــى شــرط 
اإليمــان والطاعــة. وإخفاقنــا فــي اإلذعــان ألوامــر الــرب يمنــع إتمــام مواعيــد الكتــاب 
الثمينــة عنــا، فينبغــي أل نتبــع بواعثنــا أو نعتمــد علــى حكــم النــاس بــل ينبغــي أن 
نضــع نصــب عيوننــا إرادة هللا المعلنــة ونســلك بموجــب أمــره الثابــت، مهمــا تكــن 
الظــروف المحيطــة بنــا، ألن هللا ســيتولى النتائــج، حيــث بأمانتنــا لكلمتــه يمكننــا فــي 
وقــت التجربــة أن نبرهــن أمــام النــاس والمائكــة أن الــرب يمكنــه أن يثــق بنــا لننفــذ 

إرادتــه فــي الضيقــات ونكــرم اســمه ونبــارك شــعبه.
لقد كان شاول في حالة جفاء مع هللا ومع ذلك فهو لم يرغب في إخضاع قلبه 
بالتوبة. فما كان يعوزه من التقوى الصادقة أراد أن يعوض عنه بغيرته في الطقوس 
الدينية. لم يكن شاول يجهل هزيمة إسرائيل حين حمل حفني وفينحاس التابوت 
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إلى المحلة، ومع علمه بكل هذا فقد عزم على أن يُحضر التابوت المقدس. ومعه 
الكاهــن الــذي يازمــه. ولــو أمكنــه بهــذه الوســيلة أن يلهــم شــعبه بالثقــة لــكان يمكنــه 
أن يجمــع شــمل جيشــه المشــتت، مــن جديــد، ويحــارب الفلســطينيين، وفــي هــذه 
الحالــة يمكنــه أن يســتغني عــن حضــور صموئيــل ومعاضدتــه، وهكــذا يتخلــص مــن 

انتقــادات ذلــك النبــي وتوبيخاتــه التــي كان يكرههــا.
لقــد أعطــي الــروح القــدس لشــاول ليغيــر عقلــه ويليــن قلبــه، كمــا أنــه حصــل 
علــى تعاليــم وســمع توبيخــات مــن نبــي هللا، ومــع ذلــك فكــم كان عنــاده عظيمــا؟! 
إن تاريــخ أول ملــوك إســرائيل يبســط أمامنــا مثــال محزنــا لقــوة العــادات المبكــرة 
المتهــورة  الــروح  اتقــاه، وتلــك  لــم يحــب هللا ول  فــي شــبابه  الخاطئــة. إن شــاول 
التــي لــم تتــدرب فــي وقــت مبكــر علــى الخضــوع كانــت أبــدا مســتعدة للتمــرد علــى 
وبــكل  احتــرام هللا  روح  شــبابهم  فــي  يحتضنــون  الذيــن  أولئــك  إن  ســلطان هللا. 
أمانــة يتممــون واجبــات وظيفتهــم ســيكونون مهيئيــن لخدمــات أســمى فــي حياتهــم 
المســتقبلة. ولكن الناس ل يســتطيعون لمدة ســنين كثيرة أن يفســدوا القوى التي 
أعطاهــا هللا لهــم، وحينئــذ متــى رغبــوا فــي التغييــر ســيرون أن هــذه القــوى غضــة 

وحــرة لتخــاذ طريــق معاكــس كليــا.
إن محــاولت شــاول فــي اســتنهاض همــم الشــعب لــم تجــِد فتيــا. وإذ وجــد 
أنــه لــم يبــق مــن رجالــه غيــر ســت مئــة رجــل، تــرك الجلجــال وانســحب إلــى الحصــن 
الــذي فــي جبعــة الــذي كان قــد اســترده مــن الفلســطينيين منــذ عهــد قريــب. كان 
هذا الحصن يقع في جنوب واٍد عميق أو ممر بين جبلين يبعد عن أورشليم أميال 
قليلــة إلــى شــماليها. وفــي شــمالي هــذا الــوادي فــي مخمــاس كان يعســكر جيــش 

الفلســطينيين، بينمــا خرجــت بعــض فصائلــه فــي جهــات متفرقــة لنهــب البــاد.
يوبــخ شــاول علــى فســاده  لكــي  أزمــة  إلــى  األمــور  تنتهــي  بــأن  وقــد ســمح هللا 
ويعلــم شــعبه درس الوداعــة واإليمــان. وبســبب خطيــة الملــك وتصلفــه حيــن قــدم 
الذبيحة، حرمه هللا من شرف النتصار على الفلسطينيين. إن يوناثان ابن الملك 
الــذي كان رجــا يخشــى الــرب هــو الــذي اختــاره هللا واســطة لتخليــص إســرائيل. 
وإذ كان مدفوعــا بدافــع إلهــي اقتــرح علــى حامــل ســاحه أن يذهبــا للقيــام بهجــوم 
ـُه لَيْــَس لِلــرَّبِّ َمانِــٌع  ســري علــى معســكر العــدو قائــا: » لََعــلَّ هللَا يَْعَمــُل َمَعَنــا، ألَنّـَ

ـَص ِبالَْكِثيــِر أَْو ِبالَْقلِيــِل « )انظــر 1صموئيــل 14(. َعــْن أَْن يَُخلِـّ
إيمــان وصــاة،  رجــل  أيضــا  هــو  الــذي كان  يوناثــان،  وإن حامــل ســاح  هــذا 
شــجعه علــى القيــام بمــا اعتــزم أن يفعلــه، فانســحبا كاهمــا مــن المعســكر ســرا لئــا 
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يعارضهمــا فــي خطتهمــا أحــد. وبعــد صــاة حــارة قدماهــا للــرب الــذي كان مرشــدا 
إلــى  فلمــا وصــا  يتقدمــان.  كيــف  بموجبهــا  يحكمــان  اتفقــا علــى عامــة  آلبائهمــا 
الممــر الــذي يفصــل بيــن الجيــش تســلا بســكون تحــت ظــل الصخــرة، كمــا كانــت 
تحجبهمــا القمــم والروابــي فــي ذلــك المــكان. وإذ اقتربــا مــن معقــل الفلســطينيين 
انكشــفا لعيــون األعــداء الذيــن عيروهمــا قائليــن » ُهــَوَذا الِْعبْرَانِيُّــوَن َخارُِجــوَن ِمــَن 
إِلَيَْنــا فَُنَعلَِّمُكَمــا  ثــم تهددوهمــا قائليــن: » اْصَعــَدا  ِفيَهــا «  الَِّتــي اْختَبَــأُوا  الثُُّقــوِب 
َشــيْئًا « وكانــوا يقصــدون بذلــك أنهــم ســيؤدبون ذينــك اإلســرائيليين علــى جرأتهمــا. 
كان هــذا التحــدي هــو العامــة التــي كان يوناثــان ورفيقــه قــد اتفقــا عليهــا كدليــل 
الفلســطينيين  أنظــار  عــن  غابــا  وإذ  مشــروعهما.  فــي  ســينجحهما  الــرب  أن  علــى 
واختــارا طريقــا ســريا وعــرا ســار ذانــك المحاربــان صاعديــن إلــى قمــة صخــرة كان 
تكــن محروســة حراســة  إليهــا، فلــم  أنــه ل يمكــن ألحــد الوصــول  األعــداء يعتبــرون 
قويــة. وهكــذا اخترقــا معســكر العــدو وقتــا الحــراس الذيــن إذ غلبتهــم المفاجــأة 

والخــوف لــم يبــدوا أيــة مقاومــة.
فســقط  معهمــا،  حاربــوا  وقــد  وتابعــه  يوناثــان  تحمــي  الســماء  مائكــة  كانــت 
معهــم  غفيــرا  جمهــورا  أن  لــو  كمــا  األرض  ارتجــت  وقــد  أمامهمــا.  الفلســطينيون 
وحتــى  لــه،  هللا  مســاعدة  دلئــل  يوناثــان  فــرأى  منهــم،  يقتــرب  ومركبــات  فرســان 
الفلســطينيون عرفــوا أن هللا يعمــل لخــاص إســرائيل، فاســتولى الخــوف العظيــم 
علــى الجيــش فــي الحقــل وفــي المعســكر، ووســط الشــغب والتشــويش، إذ ظــن 

يقتلــون بعضهــم بعضــا. بــدأوا  العــدو،  الفلســطينيون أن جنودهــم هــم جنــود 
وسرعان ما وصلت ضجة الحرب إلى آذان اإلسرائيليين، فأعلن مراقبو الملك 
كانــت  أعدادهــم  وأن  الفلســطينيين  محلــة  فــي  عظيــم  ارتبــاك  وجــود  عــن  شــاول 
تتناقــص، غيــر أنــه لــم يكــن أحــد يعــرف أن بعــض أفــراد الجيــش العبرانــي قــد تركــوا 
المعســكر. وبعــد البحــث والســتقصاء ُوجــد أن جميــع أفــراد الجيــش فــي أماكنهــم 
مــا عــدا يوناثــان وحامــل ســاحه. وإذ رأى شــاول جنــود الفلســطينيين منهزميــن قــاد 
جيشــه لاشــتباك معهــم. ثــم أن العبرانييــن الذيــن كانــوا قــد هربــوا إلــى األعــداء ارتــدوا 
اآلن يهاجمونهــم، كمــا خــرج عــدد غفيــر مــن مخابئهــم. وبينمــا هــرب الفلســطينيون 

مندحريــن، جعــل جيــش إســرائيل يعمــل فــي أولئــك الهاربيــن ضربــا وتقتيــا.
بــكل  جنــوده،  نهــى  اســتفادة  أعظــم  الميــزة  هــذه  مــن  شــاول  يســتفيد  ولكــي 
طياشــة، عــن تنــاول أي طعــام طــول ذلــك اليــوم، ثــم دعــم أمــره هــذا بلعنــة خطيــرة إذ 
ــى أَنْتَِقــَم ِمــْن أَْعَدائِــي «.  ــزًا إِلَــى الَْمَســاِء َحتَّ ــأْكُُل ُخبْ ــِذي يَ قــال: » َملُْعــوٌن الرَُّجــُل الَّ
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كانــت النصــرة قــد تمــت بــدون علــم شــاول أو تعاونــه، ولكنــه أراد لنفســه الشــهرة 
بإهــاك الجيــش المنهــزم إهــاكا تامــا. كان الدافــع لــه علــى تحريــم تنــاول الطعــام 
هــو طموحــه النفســي إلــى العظمــة، وقــد برهــن علــى عــدم اكتراثــه لحاجــات شــعبه 
مــا دام أن تلــك الحاجــات تتعــارض مــع رغبتــه فــي تعظيــم ذاتــه. وكــون شــاول قــد 
ثبــت نهيــه بذلــك القســم المقــدس الخطيــر برهــن علــى تهــوره وفســاده. بــل إن نفــس 
كلمــات اللعنــة تبرهــن علــى أن غيــرة شــاول كانــت ألجــل نفســه ل ألجــل كرامــة هللا. 
فهــو لــم يقــل: » حتــى ينتقــم الــرب مــن أعدائــه « بــل: » َحتَّــى أَنْتَِقــَم ِمــْن أَْعَدائـِـي «.

ذلــك النهــي ســاق الشــعب إلــى تحــدي أمــر هللا، حيــث كانــوا مشــغولين فــي 
انتهــت  الجــوع. إذ حالمــا  اليــوم، وكانــوا متعبيــن وخائريــن بســبب  الحــرب طــول 
ســاعات الصــوم، وقعــوا علــى الغنيمــة، وجعلــوا يأكلــون الــدم مــع اللحــم. وبذلــك 

نقضــوا الشــريعة التــي تحــرم أكل الــدم.
وفــي أثنــاء معركــة ذلــك اليــوم حــدث أن يوناثــان الــذي لــم يســمع أمــر الملــك 
أخطــأ بغيــر علــم، إذ أكل قليــا مــن العســل بينمــا كان مــارا فــي إحــدى الغابــات. 
قصاصهــا  ســيكون  أمــره  مخالفــة  أن  أعلــن  المســاء  فــي  بهــذا  شــاول  علــم  فلمــا 
قــد حفــظ  قــد أخطــأ عــن عمــد، ومــع أن هللا  يكــن  لــم  يوناثــان  المــوت. ومــع أن 
حياتــه بكيفيــة عجائبيــة وصنــع بيــده ذلــك الخــاص، فقــد أعلــن الملــك أنــه ل بــد 
مــن تنفيــذ الحكــم، إذ لــو أبقــى شــاول علــى حيــاة ابنــه لعتبــر ذلــك اعترافــا منــه 
بأنــه قــد أخطــأ فــي النطــق بذلــك القســم الطائــش، وفــي هــذا إذلل لكبريائــه. ثــم 
نطــق الملــك بذلــك الحكــم المخيــف قائــا: » هَكــَذا يَْفَعــُل هللُا َوهَكــَذا يَِزيــُد إِنَّــَك 

َمْوتًــا تَُمــوُت يَــا يُونَاثَــاُن «.
إن شــاول لــم يكــن يســتطيع أن يدعــي لنفســه شــرف النتصــار، ولكنــه كان يرجــو 
أن يحصــل علــى الكرامــة لكونــه قــد احتفــظ بقدســية قســمه. فــأراد أن يثبــت فــي 
أذهــان رعايــاه حقيقــة كــون ســلطة الملــك ينبغــي أن تظــل مصونــة حتــى ولــو ضحــى 
بابنــه. وفــي الجلجــال، ومنــذ عهــد قريــب، انتحــل شــاول لنفســه وظيفــة الكاهــن 
مخالفــا بذلــك أمــر الــرب. وعندمــا وبخــه صموئيــل علــى ذلــك بــرر نفســه فــي عنــاد. 
أمــا اآلن فحيــن خالــف ابنــه أمــره — مــع أنــه كان أمــرا غيــر معقــول، وكانــت المخالفــة 

بغيــر علــم — حكــم ذلــك الملــك األب علــى ابنــه بالمــوت.
ولكــن جمــوع الشــعب رفضــوا الســماح للملــك بتنفيــذ ذلــك الحكــم، وإذ تحــدوا 
ـِذي َصَنــَع هــَذا الَْخــاََص الَْعِظيــَم ِفــي  غضــب الملــك قالــوا: » أَيَُمــوُت يُونَاثَــاُن الّـَ
ـُه َمــَع  ، لَ تَْســُقُط َشــْعرٌَة ِمــْن رَأِْســِه إِلَــى األَرِْض ألَنّـَ إِْســرَائِيَل؟ َحاَشــا! َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
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القــرار  المتكبــر أن يســتخف بذلــك  الملــك  الْيَــْوَم « ولــم يســتطع  َعِمــَل هــَذا  هللِا 
اإلجماعــي فحفظــت حيــاة يوناثــان.

أحــس شــاول أن ابنــه قــد فُّضــل عليــه بواســطة الشــعب وبواســطة الــرب، وأن 
نجــاة يوناثــان كانــت توبيخــا قاســيا لتهــور الملــك، فخالجــه إحســاس داخلــي بــأن 
لعناتــه ســترتد علــى رأســه. ولــم يعــد يواصــل الحــرب ضــد الفلســطينيين بعــد ذلــك، 

بــل رجــع إلــى بيتــه عابســا ســاخطا.
إن أولئــك الذيــن هــم أكثــر النــاس اســتعدادا للتــذرُّع باألعــذار عــن خطاياهــم 
أو تبريــر أنفســهم، هــم فــي غالــب األحيــان أقســى النــاس فــي الحكــم علــى اآلخريــن 
وإدانتهــم. إن كثيريــن كشــاول يجلبــون علــى أنفســهم ســخط هللا، ولكنهــم يرفضــون 
النصــح ويحتقــرون التوبيــخ. ومــع اقتناعهــم بــأن الــرب ليــس معهــم فهــم ل يريــدون أن 
يــروا فــي أنفســهم ســببا لضيقاتهــم ومتاعبهــم. إنهــم ينمــوُّن فــي داخلهــم روح الكبريــاء 
والفتخــار، وهــم فــي نفــس الوقــت يمعنــون فــي حكمهــم الجائــر وتوبيخهــم الصــارم 
لآخريــن الذيــن هــم أفضــل منهــم، فيحســن بأولئــك الذيــن قــد أقامــوا أنفســهم قضــاة 
يُْنونَِة الَِّتي  أن يتأملوا في هذه الكلمات التي قد نطق بها المسيح حين قال: » ِبالدَّ

ِبَهــا تَِديُنــوَن تَُدانُــوَن، َوِبالَْكيْــِل الَّــِذي ِبــِه تَِكيلُــوَن يُــَكاُل لَُكــْم « )متــى 7: 2(.
الذيــن يحاولــون تعظيــم أنفســهم يوضعــون  ومــا يحــدث غالبــا هــو أن أولئــك 
فــي مراكــز تكشــف عــن خلقهــم الحقيقــي. كذلــك كانــت الحــال مــع شــاول، فــإن 
العــدل  بــأن كرامــة الملــك وســلطانه أغلــى فــي نظــره مــن  مســلكه أقنــع الشــعب 
أو الرحمــة أو اإلحســان. وهكــذا اقتنــع الشــعب بخطئهــم فــي رفــض حكــم هللا. 
لقــد اســتبدلوا النبــي التقــي )صموئيــل( الــذي اســتمطرت صلواتــه البــركات، بملــٍك 

اســتمطر عليهــم اللعنــات فــي غيرتــه العميــاء.
ولــول أن رجــال إســرائيل توســطوا إلنقــاذ حيــاة يوناثــان لــكان منقذهــم قــد هلــك 
الشــعب  اتبــع  بهــا  التــي  والشــكوك  الهواجــس  أشــد  مــا  الملــك.  قــرار  علــى  بنــاء 
قيــادة شــاول بعــد ذلــك! ومــا كان أمــّر الفكــر بأنــه قــد أجلــس علــى العــرش بنــاء علــى 
طلبهــم هــم! إن الــرب يحتمــل عصيــان النــاس طويــا ويقــدم للجميــع فرصــة فيهــا 
يــرون خطاياهــم ويتركونهــا. ولكــن فــي حيــن يبــدو أنــه ينجــح أولئــك الذيــن يســتخفون 

بإرادتــه ويحتقــرون إنذاراتــه، فإنــه فــي وقتــه المعيــن ل بــد مــن أن يظهــر جهالتهــم.
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رفض شاول

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 15(.

فــي  الحــرج  الموقــف  فــي  اإليمــان  امتحــان  احتمــال  فــي  شــاول  أخفــق  لقــد 
الجلجــال، فجلــب العــار علــى خدمــة الــرب. إل أن أخطــاءه لــم تكــن ممــا ل يمكــن 
معالجتــه. ولذلــك أعطــاه الــرب فرصــة أخــرى ليتعلــم درس اإليمــان غيــر المرتــاب 

والطاعــة ألوامــره. فــي كلمتــه 
فــي  عظيمــة  خطيــة  يــرى  شــاول  يكــن  لــم  الجلجــال  فــي  النبــي  وبخــه  فحيــن 
المســلك الــذي ســار فيــه بــل أحــس بأنــه قــد ظُلــم فحــاول أن يزكــي أعمالــه وقــدم 
أعــذارا لتبريــر خطيئتــه. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يكــن يلتقــي بالنبــي إل فــي القليــل 
الوقــت كان  ابنــه، ومــن ذلــك  لــو كان  لقــد أحــب صموئيــل شــاول كمــا  النــادر. 

اإلمــكان. قــدر  يتحاشــى مقابلتــه علــى 
يمكــن  بطاعتــه هلل  إذ  إلــى شــاول،  أخــرى  برســالة  أرســل عبــده  الــرب  أن  غيــر 
الملــك  إلــى  إســرائيل، فجــاء صموئيــل  لقيــادة  لــه وأهليتــه  يبرهــن علــى ولئــه  أن 
وأبلغــه كلمــة الــرب. ولكــي يــدرك الملــك أهميــة مراعــاة ذلــك األمــر وإطاعتــه أعلــن 
صموئيــل بــكل صراحــة أنــه يتكلــم بنــاء علــى أمــر هللا وبنفــس الســلطان الــذي أتــي 
بشــاول إلــى العــرش. قــال النبــي » هَكــَذا يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد: إِنِـّـي قَــِد افْتََقــْدُت َمــا 
َعِمــَل َعَمالِيــُق ِبِإْســرَائِيَل ِحيــَن َوقَــَف لَــُه ِفــي الطَِّريــِق ِعْنــَد ُصُعــوِدِه ِمــْن ِمْصــَر. فَــاآلَن 
اْذَهــْب َواْضــرِْب َعَمالِيــَق، َوَحرُِّمــوا كُلَّ َمــا لـَـُه َولَ تَْعــُف َعْنُهــْم بـَـِل اقْتـُـْل رَُجــاً َواْمــَرأًَة، 
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ِطْفــاً َورَِضيًعــا، بََقــرًا َوَغَنًمــا، َجَمــاً َوِحَمــاًرا « )انظــر 1صموئيــل 15(. إن العمالقــة 
هــم الذيــن كانــوا قــد بــدأوا بالعــدوان بإثارتهــم الحــرب علــى إســرائيل فــي البريــة. 
فألجــل هــذا العــدوان وبســبب تحديهــم هلل، ووثنيتهــم المنحطــة نطــق الــرب بحكمــه 
عليهــم علــى لســان موســى. وبنــاء علــى أمــر هللا ســجل تاريــخ قســوتهم هــذه علــى 
ــَماِء. لَ تَْنــَس «  إســرائيل إذ أمــر الــرب قائــا: » تَْمُحــو ِذكْــَر َعَمالِيــَق ِمــْن تَْحــِت السَّ
)تثنيــة 25: 19(. وقــد أُجــل أمــر تنفيــذ هــذا الحكــم أربــع مئــة ســنة، ولكــن العمالقــة 
لــم يتركــوا خطاياهــم. عــرف الــرب أن هــذا الشــعب الشــرير يريــد أن يمحــو شــعبه 
وعبادتــه مــن األرض إن كان ذلــك ممكنــا، واآلن فهــا قــد حــان الوقــت لتنفيــذ هــذا 

الحكــم الــذي ظــل مؤجــا مــدة تلــك الســنين الطــوال.
إن احتمال هللا وصبره الذي به يعامل األشرار يجعلهم يتجرأون على اإلمعان 
فــي العصيــان، ولكــن قصاصهــم ســيكون مؤكــدا وهائــا ولــو أنــه تأجــل طويــا » ألَنَّــُه 
، وَكََمــا ِفــي الَْوطـَـاِء ِعْنــَد ِجبُْعــوَن يَْســَخُط لِيَْفَعــَل  كََمــا ِفــي َجبَــِل فَرَاِصيــَم يَُقــوُم الــرَّبُّ
فَْعلَــُه، فَْعلَــُه الَْغِريــَب، َولِيَْعَمــَل َعَملَــُه، َعَملَــُه الَْغِريــَب « )إشــعياء 28: 21(. إن 
 ، ــيُِّد الــرَّبُّ إلهنــا الرحيــم يعتبــر فعــل القصــاص فعــا غريبــا. » َحــيٌّ أَنَــا، يَُقــوُل السَّ
يُر َعــْن طَِريِقــِه َويَْحيَــا « )حزقيــال 33:  ــرِّ يِر، بـَـْل ِبــأَْن يَرْجــَع الشِّ ــرِّ إِنِّــي لَ أَُســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ
َغاِفــُر  َوالَْوفَــاِء...  الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن  بَِطــيُء  َوَرُؤوٌف،  الــرب » رَِحيــٌم   .)11
اإلِثـْـِم َوالَْمْعِصيَــِة َوالَْخِطيَّــِة « )خــروج 34: 6، 7(. إنــه لئــن كان ل يســر بالنتقــام فــا 
بــد مــن أن ينفــذ حكــم الدينونــة فــي مــن يتعــدون شــريعته، وهــو مضطــر ألن يفعــل 
ذلــك ليحفــظ ســاكني األرض مــن الفســاد والهــاك التــام. ولكــي يخلــص البعــض 
ل بــد مــن أن يقطــع أولئــك الذيــن قــد تقســوا فــي الخطيــة، » الــرَّبُّ بَِطــيُء الَْغَضــِب 
ـَة « )ناحــوم 1: 3(. » ِبَمَخــاِوَف ِفــي الَْعــْدِل «  َوَعِظيــُم الُْقــْدرَِة، َولِكنَّــُه لَ يُبَــرِّئُ الْبَتّـَ
وأمــا  األقــدام.  تحــت  المدوســة  الــرب ســلطان شــريعته  )مزمــور 65: 5( ســيزكي 
حقيقــة كونــه يحجــم عــن تنفيــذ عدالتــه فممــا يشــهد لهــول الخطايــا التــي تســتوجب 

وقــوع أحكامــه الرهيبــة، كمــا يشــهد لقســوة القصــاص الــذي ينتظــر العصــاة.
ولكــن الــرب إذ يوقــع الدينونــة يذكــر الرحمــة، فــكان ل بــد مــن إهــاك العمالقــة، 
أمــا القينيــون الذيــن كانــوا يســكنون بينهــم فقــد أبقــى عليهــم. هــذا الشــعب مــع أنــه 
لــم يكــن حــرا تمامــا مــن عبــادة األوثــان إل أنهــم كانــوا عبيــدا هلل، وكانــوا أصدقــاء 
إلســرائيل. كان حوبــاب صهــر موســى الــذي كان قــد رافــق شــعب إســرائيل فــي 
رحاتهــم فــي البريــة، الــذي نظــراً لخبرتــه بتلــك األماكــن قــدم لهــم خدمــات جليلــة، 

كان هــذا الرجــل مــن القينييــن.

627, 628



رفض شاول  |  571

بعــد هزيمــة الفلســطينيين فــي مخمــاس أثــار شــاول الحــرب علــى مــوآب وبنــي 
عمون وأدوم والعمالقة والفلسطينيين. وأينما اتجه برجاله كان يكسب انتصارات 
جديــدة. وإذ أعطــي تفويضــا بمحاربــة العمالقــة أعلــن الحــرب فــي الحــال، وأضيــف 
إلــى ســلطانه ســلطان النبــي. فلمــا اســتدعي رجــال إســرائيل للحــرب لبــوا النــداء 
وانضــووا تحــت لوائــه. لــم يكــن القصــد مــن تلــك الحملــة تعظيــم الــذات، إذ لــم يكــن 
إلســرائيل أن يحصلــوا علــى فخــر النتصــار أو علــى غنائــم أعدائهــم. إنمــا كان عليهــم 
أن يشــتركوا فــي هــذه الحــرب إطاعــة ألمــر هللا فقــط لتنفيــذ دينونتــه فــي العمالقــة، 
فقصــد هللا أن تــرى كل الشــعوب هــاك ذلــك الشــعب الــذي تحــدى ســلطانه، 

وأن تــرى تلــك الشــعوب أنــه هلــك بواســطة نفــس الشــعب الذيــن احتقرهــم.
ُمَقاِبــَل  الَِّتــي  ُشــوَر  إِلَــى  َمِجيِئــَك  ـى  َحتّـَ َحِويلَــَة  ِمــْن  َعَمالِيــَق  َشــاُوُل  » َوَضــرََب 
ــيِْف.  ــْعِب ِبَحــدِّ السَّ ِمْصــَر. َوأَْمَســَك أََجــاَج َملِــَك َعَمالِيــَق َحيًّــا، َوَحــرََّم َجِميــَع الشَّ
ــْعُب َعــْن أََجــاَج َوَعــْن ِخيَــاِر الَْغَنــِم َوالْبََقــِر َوالثُّْنيـَـاِن َوالِْخــرَاِف، َوَعــْن  َوَعَفــا َشــاُوُل َوالشَّ
كُلِّ الَْجيِِّد، َولَْم يَرَْضْوا أَْن يَُحرُِّموَها. وَكُلُّ األَْماَِك الُْمْحتََقرَِة َوالَْمْهزُولَِة َحرَُّموَها «.

إن هــذه النصــرة علــى العمالقــة كانــت ألمــع النتصــارات التــي أحرزهــا شــاول، 
وهــذه أضرمــت فــي قلبــه نــار الكبريــاء التــي كان يكمــن لــه فيهــا أعظــم الخطــر، أمــا 
أمــر الــرب الــذي قضــى بهــاك أعــداء هللا هــاكا شــاما فقــد نفــذه جزئيــا، إذ كان 
الملــك يطمــع فــي أن يزيــد مــن شــرف رجوعــه الظافــر بوجــود ملــك أســير فــي ركابــه. 
لــه، فعفــا عــن أجــاج ملــك عماليــق  كمــا أراد أن يتشــبه بعــادات األمــم المجــاورة 
الشــرس الجــريء. واحتفــظ الشــعب ألنفســهم بخيــار الغنــم والبقــر والحيوانــات 
حامــات األثقــال. وقــد اعتــذروا عــن هــذا العصيــان بقولهــم إنهــم قــد أبقــوا علــى 
البقــر والغنــم لتقديمهــا ذبائــح هللا. مــع أن غرضهــم مــن ذلــك كان اســتخدام هــذه 

المواشــي بديــا عــن مواشــيهم التــي أرادوا الحتفــاظ بهــا ألنفســهم.
وهــا هــو شــاول يواجــه آخــر امتحــان. إن اســتخفافه المتصلــف بــإرادة هللا الــذي 
أوضــح تصميمــه علــى أن يحكــم كملــك مســتقل قــد برهــن علــى أنــه ل يمكــن أن 
يؤتمــن علــى الســلطان الملكــي كنائــب عــن الــرب. فــإذ كان الملــك وجيشــه عائديــن 
إلــى الوطــن فــي فــورة النتصــار، وفــي فــرح عظيــم، كان يخيــم علــى بيــت صموئيــل 
النبــي حــزن عميــق. فلقــد تلقــى مــن الــرب رســالة فضــح فيهــا تصــرف الملــك إذ قــال 
ـُه رََجــَع ِمــْن َوَرائِــي َولَــْم يُِقــْم  لــه: » نَِدْمــُت َعلَــى أَنِـّـي قَــْد َجَعلْــُت َشــاُوَل َملِــًكا، ألَنّـَ
كَاَِمــي « حــزن النبــي أعمــق الحــزن علــى تصــرف الملــك المتمــرد وبكــى وصلــى 

طــول الليــل لعــل الــرب يلغــي حكمــه الرهيــب.
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إن ندامــة هللا ل تشــبه ندامــة اإلنســان. » نَِصيــُح إِْســرَائِيَل لَ يَْكــِذُب َولَ يَْنــَدُم، 
ــَس إِنَْســانًا لِيَْنــَدَم « )1 صموئيــل 15: 11، 29(. إن ندامــة اإلنســان تتضمــن  ــُه لَيْ ألَنَّ
تغييــر الفكــرة أمــا ندامــة هللا فتتضمــن تغييــر الظــروف والعاقــات. فاإلنســان يمكنــه 
أن يغيــر عاقتــه بــاهلل بإذعانــه للشــروط التــي بموجبهــا يحصــل علــى رضــى الــرب، 
كمــا يمكنــه بعملــه الشــرير أن يبعــد نفســه عــن حالــة الرضــى اإللهــي. ولكــن الــرب 
» ُهــَو ُهــَو أَْمًســا َوالْيَــْوَم َوإِلَــى األَبَــِد « )عبرانييــن 13: 8(. إن عصيــان شــاول غيــر 
عاقتــه بــاهلل، ولكــن شــروط القبــول لــدى هللا لــم تتبــدل. إن مطاليــب هللا كانــت 

كمــا هــي ألنــه » لَيْــَس ِعْنــَدُه تَْغِييــٌر َولَ ِظــلُّ َدَوَراٍن « )يعقــوب 1: 17(.
الملــك  لماقــاة  منســحق  بقلــب  النبــي  انطلــق  التالــي  اليــوم  صبيحــة  فــي 
المخطــئ. وقــد كان صموئيــل يأمــل أن شــاول إذ يفكــر ويتأمــل، سيشــعر بخطيتــه، 
وأنــه بتوبتــه وتــذهلل قــد يعــود الــرب للرضــى عنــه. غيــر أن اإلنســان متــى ابتــدأ أولــى 
خطواتــه فــي طريــق العصيــان فذلــك الطريــق يمســي ســها ممهــدا. إن شــاول الــذي 
إذ صــاح  لســانه،  علــى  بكذبــة  علــى ماقــاة صموئيــل  أقــدم  أفســده عصيانــه  قــد 

. قَــْد أَقَْمــُت كَاََم الــرَّبِّ «. قائــا: » ُمبَــارٌَك أَنْــَت لِلــرَّبِّ
الملــك  كام  كذبــت  النبــي  أذنــي  علــى  وقعــت  التــي  األصــوات  أن  غيــر 
العاصــي. فعندمــا ســأله النبــي ذلــك الســؤال الســديد قائــا: » َوَمــا ُهــَو َصــْوُت 
ـِذي أَنَــا َســاِمٌع؟ « أجابــه شــاول بقولــه:  ، َوَصــْوُت الْبََقــِر الّـَ الَْغَنــِم هــَذا ِفــي أُُذنَــيَّ
َوالْبََقــِر  الَْغَنــِم  ِخيَــاِر  َعــْن  َعَفــا  قَــْد  ــْعَب  الشَّ ألَنَّ  ِبَهــا،  أَتَــْوا  قَــْد  الَْعَمالَِقــِة،  » ِمــَن 
الشــعب  أطــاع  لقــد  َحرَّْمَنــاُه «  فََقــْد  الْبَاِقــي  ــا  َوأَمَّ إِلِهــَك.  لِلــرَّبِّ  بْــِح  الذَّ ألَْجــِل 
أوامــر شــاول. ولكنــه كان علــى اســتعداد ألن يلقــي تبعــة خطيتــه وعصيانــه علــى 

نفســه. يحمــي  لكــي  الشــعب 
إن رســالة رفــض هللا لشــاول جلبــت علــى قلــب صموئيــل حزنــا ل يعبــر عنــه. 
ومــع ذلــك كان لبــد للنبــي أن يبلغهــا لــه علــى مســامع كل جيــش إســرائيل، فــي 
حيــن كانــوا ممتلئيــن مــن الفخــر وبهجــة النتصــار، ذلــك النتصــار الــذي عــزوه إلــى 
شــجاعة ملكهــم وحســن قيادتــه، ألن شــاول لــم يشــرك هللا فــي نصــرة إســرائيل فــي 
هــذه الحــرب، ولكــن عندمــا رأى النبــي البرهــان علــى عصيــان شــاول اهتــاج وثــار 
غضبــه ألن ذاك الــذي قــد أنعــم هللا عليــه بتلــك اإلنعامــات الســامية عصــى أوامــر 
الســماء وجعــل إســرائيل يخطــئ، فلــم ينخــدع صموئيــل بحيــل الملــك ومراوغاتــه، 
بــل بحــزن ممتــزج بالغضــب أعلــن لــه قائــا: » كُــفَّ فَأُْخِبــرََك ِبَمــا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ إِلـَـيَّ 
هــِذِه اللَّيْلَــَة... أَلَيْــَس إِْذ كُْنــَت َصِغيــرًا ِفــي َعيَْنيْــَك ِصــرَْت رَأَْس أَْســبَاِط إِْســرَائِيَل « 
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ثــم أعــاد علــى مســامعه أمــر الــرب الــذي قــد أصــدره إليــه بخصــوص عماليــق وطلــب 
منــه أن يخبــره لمــاذا عصــى ذلــك األمــر اإللهــي.

أصــر شــاول علــى تبرئــة نفســه قائــا: » إِنِّــي قـَـْد َســِمْعُت لَِصــْوِت الــرَّبِّ َوَذَهبْــُت 
َوَحرَّْمــُت  َعَمالِيــَق  َملِــِك  ِبأََجــاَج  َوأَتَيْــُت  الــرَّبُّ  ِفيَهــا  أَرَْســلَِني  الَِّتــي  الطَِّريــِق  ِفــي 
بـْـِح لِلــرَّبِّ  ــْعُب ِمــَن الَْغِنيَمــِة َغَنًمــا َوبََقــرًا، أََوائـِـَل الَْحــرَاِم ألَْجــِل الذَّ َعَمالِيــَق. فَأََخــَذ الشَّ

إِلِهــَك ِفــي الِْجلَْجــاِل «.
وبكلمــات قويــة وخطيــرة اكتســح النبــي حصــن األكاذيــب ذاك ونطــق بالحكــم 
ِباْســِتَماِع  كََمــا  بَائِــِح  َوالذَّ ِبالُْمْحرَقَــاِت  الــرَّبِّ  َمَســرَُّة  » َهــْل  قائــا:  يُــرَْد  ل  الــذي 
ِبيَحــِة، َواإلِْصَغــاُء أَفَْضــُل ِمــْن َشــْحِم  ؟ ُهــَوَذا الْســِتَماُع أَفَْضــُل ِمــَن الذَّ َصــْوِت الــرَّبِّ
ـَك رَفَْضــَت  الِْكبَــاِش. ألَنَّ التََّمــرَُّد كََخِطيَّــِة الِْعرَافَــِة، َوالِْعَنــاُد كَالَْوثَــِن َوالتَّرَاِفيــِم. ألَنّـَ

كَاََم الــرَّبِّ رَفََضــَك ِمــَن الُْملْــِك «.
يـْـُت  فلمــا ســمع الملــك هــذا الحكــم المخيــف صــرخ قائــا: » أَْخطـَـأُْت ألَنِّــي تََعدَّ
ــْعِب َوَســِمْعُت لَِصْوتِِهــْم « إن شــاول إذ  قَــْوَل الــرَّبِّ وَكَاََمــَك، ألَنِّــي ِخْفــُت ِمــَن الشَّ
ارتعــب مــن تشــهير النبــي بــه اعتــرف بخطيتــه التــي كان قــد أصــر علــى إنكارهــا، ومــع 

ذلــك فقــد أصــر علــى إلقــاء اللــوم علــى الشــعب معلنــا أنــه قــد أخطــأ خوفــا منهــم.
إن مــا دفــع ملــك إســرائيل إلــى أن يتوســل إلــى صموئيــل قائــا » فَاْغِفــْر َخِطيَِّتــي 
َوارْجــْع َمِعــي فَأَْســُجَد لِلــرَّبِّ « لــم يكــن حزنــه علــى الخطيــة بــل خوفــه مــن القصــاص. 
ولــو كان شــاول قــد تــاب توبــة صادقــة لعتــرف بخطيتــه علنــا. ولكــن همــه األول كان 
منصرفــا إلــى اإلبقــاء علــى ســلطانه والحتفــاظ بــولء الشــعب، كمــا كان يرغــب فــي 

أن يحظــى بشــرف وجــود صموئيــل معــه ليقــوي نفــوذه علــى األمــة.
، فَرَفََضــَك  ـَك رَفَْضــَت كَاََم الــرَّبِّ فأجابــه النبــى بقولــه: » لَ أَرْجــُع َمَعــَك ألَنّـَ
الــرَّبُّ ِمــْن أَْن تَُكــوَن َملِــًكا َعلـَـى إِْســرَائِيَل « ودار صموئيــل ليمضــي، فــإذ كان الملــك 
الذهــاب  مــن  ليمنعــه  صموئيــل  جبــة  بذيــل  أمســك  والخــوف  الكــرب  شــدة  فــي 
ــْوَم  فتمــزق فــي يــده، ولهــذا قــال لــه النبــي: » يَُمــزُِّق الــرَّبُّ َمْملََكــَة إِْســرَائِيَل َعْنــَك الْيَ

ـِذي ُهــَو َخيْــٌر ِمْنــَك «. َويُْعِطيَهــا لَِصاِحِبــَك الّـَ
واآلن صــار شــاول أكثــر انزعاجــا لنفــور صموئيــل منــه أكثــر مــن انزعاجــه لســخط 
هللا عليــه. لقــد عــرف أن الشــعب يثقــون بالنبــي أكثــر ممــا يثقــون بــه هــو. ولــو أن 
شــخصا آخــر يُمســح ملــكا بأمــر هللا فإنــه يمســى، كمــا شــعر شــاول، مــن المســتحيل 
عليــه )شــاول( أن يحتفــظ بســلطانه، كمــا كان يخشــى مــن نشــوب ثــورة ضــده فــي 
الحــال لــو تركــه صموئيــل نهائيــا، فتوســل شــاول إلــى النبــي أن يكرمــه أمــام الشــيوخ 
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والشــعب بالشــتراك العلنــي معــه فــي خدمــة دينيــة. وبنــاء علــى تعليمــات إلهيــة 
أجــاب صموئيــل الملــك إلــى طلبــه حتــى ل يكــون هنالــك مجــال لقيــام ثــورة. إل أنــه 

بقــي هنــاك كشــاهد صامــت فــي الخدمــة ليــس إل.
وكان ل بــد حينئــذ مــن إجــراء عمــل رهيــب مــن أعمــال العــدل، إذ كان علــى 
فأمــر  عانيــة  تصرفــه  علــى  شــاول  ويوبــخ  وكرامتــه  هللا  مجــد  يزكــي  أن  صموئيــل 
وأبعدهــم  إجرامــا  النــاس  أكثــر  أجــاج  وكان  إليــه.  عماليــق  ملــك  أجــاج  بإحضــار 
عــن الرحمــة دون كل مــن قــد ســقطوا بســيف إســرائيل. فكــره شــعب هللا وطلــب 
إهاكهــم، وكان لــه أكبــر نفــوذ فــي نشــر عبــادة األوثــان، فأتــى هــذا الرجــل امتثــال 
ألمــر النبــي متملقــا نفســه بــأن خطــر المــوت قــد زال. ولكــن صموئيــل قــال لــه: » كََمــا 
ــَك بَيْــَن النَِّســاِء. فََقطـَـَع َصُموئِيــُل أََجــاَج أََمــاَم  أَثـْـَكَل َســيُْفَك النَِّســاَء، كَذلـِـَك تُثـْـَكُل أُمُّ
الــرَّبِّ « ثــم عــاد صموئيــل بعــد ذلــك إلــى بيتــه فــي الرامــة كمــا عــاد شــاول إلــى بيتــه 

فــي جبعــة. ولــم يقابــل النبــي الملــك بعدئــذ غيــر مــرة واحــدة.
حيــن دعــي شــاول إلــى العــرش كان تقديــره إلمكانياتــه متواضعــا، وكان راغبــا فــي 
التعلــم، كمــا كانــت تنقصــه المعرفــة والختبــار، وفــي ُخلُِقــِه نقائــص خطيــرة. غيــر أن 
هللا منحــه الــروح القــدس كمرشــد ومعيــن، ووضعــه فــي مركــز يمكــن فيــه أن يقــوي 
وينمــي الصفــات التــي ينبغــي توافرهــا فــي ملــك إســرائيل. فلــو بقــي متواضعــا طالبــا 
بنجــاح  العظيــم  يتمــم واجبــات مركــزه  الحكمــة اإللهيــة ألمكنــه أن  إرشــاد  باســتمرار 
وكرامــة. وكان يمكــن، تحــت تأثيــر نعمــة هللا، أن كل صفــة مــن الصفــات الصالحــة 
تــزداد قــوة، وكانــت الميــول الشــريرة تتاشــى قوتهــا. هــذا هــو العمــل الــذي يقصــد 
الــرب أن يفعلــه لــكل مــن يكرســون أنفســهم لــه. كثيــرون هــم الذيــن قــد دعاهــم الــرب 
ليشغلوا وظائف في عمله، ألن فيهم روحا متواضعة قابلة للتعلم. وهو في عنايته 
يضعهــم فــي أماكــن يمكنهــم فيهــا أن يتعلمــوا منــه، حيــث سيكشــف لهــم عــن مواطــن 

النقــص فــي أخاقهــم، وكل مــن يطلبــون معونتــه يمنحهــم قــوة إلصــاح أخطائهــم.
إل أن شــاول أصــر علــى التشــبث بعظمتــه، وأهــان هللا بعــدم إيمانــه وبعصيانــه. 
الملــك كان متواضعــا وغيــر واثــق بنفســه فقــد جعلــه  إلــى  أنــه عنــد دعوتــه  ومــع 
كبريــاء  نفســه  فــي  أشــعل  حكمــه  فــي  أحــرزه  انتصــار  وأول  بذاتــه.  واثقــا  النجــاح 
القلــب التــي كانــت أعظــم المخاطــر التــي تعــرض لهــا، كمــا أن شــدة البــأس والمهــارة 
الحربيــة التــي ظهــرت فــي تخليــص يابيــش جلعــاد أثــارا حماســة األمــة كلهــا. لقــد 
أكــرم الشــعب ملكهــم، ناســين أنــه لــم يكــن أكثــر مــن وســيلة عِمــل هللا بواســطتها. 
ومــع أن شــاول نســب المجــد هلل أول فإنــه بعــد ذلــك احتفــظ بالمجــد لنفســه. لقــد 

632, 633



رفض شاول  |  575

غابــت عــن خاطــره حقيقــة اعتمــاده علــى هللا فارتــد بقلبــه عــن الــرب. وهكــذا كان 
الطريــق معبــدا لخطيتــه، خطيــة التصلــف وانتهــاك حرمــة األقــداس فــي الجلجــال. 
وإن نفــس ثقتــه العميــاء بنفســه جعلتــه يرفــض توبيــخ صموئيــل. وإذ اعتــرف شــاول 
بــأن صموئيــل نبــي مرســل مــن هللا، وجــب عليــه حينئــذ أن يذعــن للتوبيــخ وإن كان 
هــو نفســه لــم يــر فــي عملــه أي خطــأ. فلــو أنــه كان راغبــا فــي رؤيــة خطئــه والعتــراف 

بــه لصــار هــذا الختبــار المــر واقيــا يحفظــه فــي المســتقبل.
لــو كان الــرب قــد انفصــل نهائيــا عــن شــاول وقتئــذ لمــا تحــدث إليــه مــرة أخــرى 
بواســطة نبيــه حيــن وكل إليــه القيــام بعمــل خــاص لكــي يصلــح أخطــاءه الماضيــة. 
فحيــن يصيــر واحــد ممــن يعترفــون بأنهــم أولد هللا مهمــا فــي عمــل إرادتــه، وبمثالــه 
أن  المســتطاع  فمــن  هللا،  وصايــا  عــن  وغافليــن  الوقــار  عديمــي  اآلخريــن  يجعــل 
تســتحيل هزائمــه إلــى انتصــارات إذا قبــل التوبيــخ بانســحاق قلبــي صــادق ورجــع 
إلــى هللا بتواضــع وإيمــان. إن مذلــة الهزيمــة تصيــر غالبــا بركــة متــى أبانــت لنــا عجزنــا 

عــن عمــل إرادة الــرب بــدون معونتــه.
إن شــاول حيــن صــم أذنيــه عــن ســماع التوبيــخ المرســل إليــه بالــروح القــدس 
وأصــر علــى تبريــر نفســه فــي عنــاد شــديد رفــض الوســيلة الوحيــدة التــي كان هللا 
يســتطيع بهــا أن ينقــذه مــن نفســه. إنــه بــكل إصــرار أبعــد نفســه عــن هللا. ومــا كان 
يســتطيع أن يحصــل علــى معونــة هللا أو إرشــاده مــا لــم يرجــع إليــه معترفــا بخطيتــه.

وفــي الجلجــال تظاهــر شــاول بأنــه رجــل ذو ضميــر حــي إلــى درجــة عظيمــة، 
حيــن وقــف أمــام جيــش إســرائيل يقــدم الذبيحــة هلل. ولكــن تقــواه لــم تكــن حقيقيــة. 
إن تلــك الخدمــة الدينيــة المقدمــة بمخالفــة صريحــة مباشــرة ألمــر هللا كان مــن 
نتائجهــا أنهــا أضعفــت يــدي شــاول إذ أبعدتــه عــن متنــاول المعونــة التــي كان هللا 

يرغــب كل الرغبــة فــي تقديمهــا لــه.
مــا هــو  تمــم كل  قــد  أنــه  التــي قادهــا شــاول علــى عماليــق ظــن  وفــي الحملــة 
جوهري في ما أمره هللا بعمله. ولكن هللا لم يرض بطاعة جزئية ول أغضى عما قد 
أُهمــل لباعــث مقبــول حســب الظاهــر. إن هللا لــم يعــط النــاس الحريــة لابتعــاد عــن 
مطاليبه. فلقد أعلن هللا إلسرائيل قائا: » لَ تَْعَملُوا... كُلُّ إِنَْساٍن َمْهَما َصلََح ِفي 
ــِه « بــل » اِْحَفــْظ َواْســَمْع َجِميــَع هــِذِه الَْكلَِمــاِت الَِّتــي أَنَــا أُوِصيــَك ِبَهــا « )تثنيــة  َعيَْنيْ
12: 8، 28(. ففــي الحكــم علــى أي عمــل ينبغــي أل نســأل إن كان هنالــك أي ضــرر 
ينتــج، بــل يجــب أن نســأل هــل هــو يتمشــى مــع إرادة هللا أم ل. » تُوَجــُد طَِريــٌق تَظَْهــُر 

لإِِلنَْســاِن ُمْســتَِقيَمًة، َوَعاِقبَتَُهــا طُــرُُق الَْمــْوِت « )أمثــال 14: 12(.
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ِبيَحــِة «. إن الذبائــح الكفاريــة لــم تكــن فــي حــد  » ُهــَوَذا الْســِتَماُع أَفَْضــُل ِمــَن الذَّ
ذاتهــا ذات قيمــة فــي نظــر هللا، بــل كان القصــد منهــا أن يعبــر مقدمهــا عــن توبتــه 
إلــى هللا، وإيمانــه بالمســيح، وأن يتعهــد بإطاعــة شــريعة هللا فــي المســتقبل، إذ 
بــدون التوبــة واإليمــان والطاعــة القلبيــة كانــت الذبائــح عديمــة الفائــدة ول قيمــة لهــا. 
فحيــن اقتــرح شــاول أن يقــدم ذبيحــة ممــا قــد حرمــه هللا، متعديــا بذلــك أمــر الــرب 
تعديــا مباشــرا، أهيــن ســلطان هللا إهانــة علنيــة، وصــار باإلمــكان أن تكــون تلــك 
الخدمــة إهانــة للســماء. وحتــى اآلن، مــع كــون خطيــة شــاول ونتائجهــا ماثلــة أمامنــا، 
فمــا أكثــر مــن يتشــبهون بــه ويســيرون فــي نفــس طريقــه، طريــق العصيــان، حيــث 
فــي أثنــاء رفضهــم اإليمــان والطاعــة لبعــض مطاليــب هللا، يواظبــون علــى تقديــم 
خدمــات ديانتهــم الطقســية هلل. إن خدمــة مثــل هــذه ل يمكــن أن يســتجيب لهــا 
روح هللا. ومهمــا يكــن أولئــك النــاس غيوريــن فــي ممارســة طقــوس الديانــة، فالــرب 

ل يمكــن أن يقبلهــا مــا دامــوا مصّريــن علــى مخالفــة أمــر مــن أوامــره.
تمــرد  مــن  أول  إن  َوالتَّرَاِفيــِم «.  كَالَْوثَــِن  َوالِْعَنــاُد  الِْعرَافَــِة،  كََخِطيَّــِة  » التََّمــرَُّد 
هــو الشــيطان. وكل تمــرد علــى هللا ينســب إلــى الشــيطان وتأثيــره مباشــرة، فمــن 
قوتــه  وهــو سيســتخدم  العصــاة.  رئيــس  قــد حالفــوا  يكونــون  يقاومــون حكــم هللا 
ودهــاءه ليأســر حواســهم ويضــل عقولهــم، ويظهــر كل شــيء فــي نــور كاذب. وكمــا 
كانــت الحــال مــع أبوينــا األوليــن فــإن كل مــن يقعــون تحــت رقــى ســحره، لــن يــروا 

التــي يتوهمــون الحصــول عليهــا عــن طريــق العصيــان. ســوى المنافــع العظيمــة 
ل برهــان يمكــن إيــراده علــى قــوة الشــيطان الخادعــة أقــوى مــن حقيقــة كــون 
الكثيريــن ممــن ينقــادون إليــه يخدعــون أنفســهم باعتقادهــم أنهــم يخدمــون هللا. 
إن قــورح وداثــان وأبيــرام حيــن تمــردوا علــى ســلطان موســى كانــوا يظنــون أنهــم إنمــا 
يقاومــون مجــرد قائــد بشــري، إنســانا نظيرهــم، كمــا كانــوا يعتقــدون أنهــم بالفعــل 
يقدمــون خدمــة هللا. ولكنهــم برفضهــم خــادم الــرب المختــار إنمــا رفضــوا المســيح 
وأهانــوا روح هللا. كذلــك فــي أيــام المســيح فــإن كتبــة اليهــود وشــيوخهم، الذيــن 
ادعــوا أنهــم يغــارون علــى كرامــة هللا غيــرة عظيمــة، صلبــوا ابنــه. ونفــس هــذه الــروح 

تربــض فــي قلــوب أولئــك الذيــن يصــرون علــى اتبــاع إرادتهــم ضــد إرادة هللا.
كان لــدى شــاول أكبــر برهــان علــى أن صموئيــل هــو رجــل هللا الملهــم. فتجــرؤه 
علــى الســتخفاف بأوامــر الــرب التــي أصدرهــا إليــه بواســطة نبيــه، كان أمــرا مضــادا 
لمــا يمليــه العقــل والحكــم الســليم. إن تصلفــه المميــت ل بــد مــن أن مصــدره كان 
الســحر الشــيطاني. كان شــاول قــد أبــدى غيــرة عظيمــة فــي القضــاء علــى الوثنيــة 
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والســحر، ومــع ذلــك فبعصيانــه أمــر هللا كان مدفوعــا بنفــس روح المقاومــة هلل، 
ـخ أضــاف العنــاد  ومســوقا بــروح الشــيطان كمــن يســتخدمون الســحر. وبعدمــا ُوبِـّ
إلــى التمــرد، ومــا كان يمكنــه أن يوقــع علــى روح هللا إهانــة أعظــم مــن هــذه حتــى لــو 

اشــترك علنــا فــي عبــادة األوثــان.
إن الســتخفاف بتوبيخــات وإنــذارات كلمــة هللا أو روحــه هــي خطــوة خطــرة 
جــدا. كثيــرون هــم الذيــن كشــاول يستســلمون للتجربــة إلــى أن تعمــى عيونهــم عــن 
رؤيــة الصفــة الحقيقيــة للخطيــة. إنهــم يخدعــون أنفســهم بالقــول إن أمامهــم غرضــا 
هكــذا  الــرب.  مطاليــب  عــن  البتعــاد  فــي  يخطئــوا  لــم  وإنهــم  ليحققــوه،  صالحــا 
فَيُتركــون  علــى اإلصغــاء لصوتــه،  قادريــن  يعــودون  النعمــة حتــى ل  يــزدرون روح 

للضــالت التــي قــد اختاروهــا.
الــذي حســب  الملــك  أعطاهــم  ملــكا  إلســرائيل  شــاول  أعطــى  حيــن  إن هللا 
إذ  الجلجــال،  فــي  األول  الملــك  تثبــت  حيــن  صموئيــل  لهــم  قــال  كمــا  قلوبهــم، 
ـِذي طَلَبْتُُمــوُه « )1صموئيــل 12: 13(.  ـِذي اْختَرْتُُمــوُه، الّـَ قــال: » ُهــَوَذا الَْملِــُك الّـَ
كان جميــا وطويــل القامــة فــارع الطــول، لــه هيئــة ملكيــة وكان منظــره متفقــا مــع 
العظمــة الملوكيــة. وكانــت شــجاعته ومهارتــه فــي قيــادة الجيــوش معتبــرة فــي نظــر 
الشــعب أفضــل ســجايا تضمــن للملــك الحتــرام والكرامــة مــن األمــم األخــرى. ولــم 
يكونــوا جزعيــن ألن ملكهــم كان مفتقــرا إلــى تلــك الصفــات األســمى التــي هــي دون 
ســواها تؤهلــه ألن يحكــم بالعــدل واإلنصــاف. لــم يطلبــوا ملــكا متحليــا بنبــل األخــاق 
لمعرفــة  هللا  مشــورة  يطلبــوا  لــم  ومخافتــه.  هللا  محبــة  قلبــه  فــي  ولــه  الصحيــح، 
الصفــات التــي ينبغــي توافرهــا فــي الملــك الــذي يســتطيع أن يجعــل الشــعب يظــل 
شــعبا مقدســا منفصــا عــن األشــرار كشــعبه المختــار. لــم يطلبــوا طريــق هللا بــل 
طريقهــم. ولذلــك أعطاهــم هللا الملــك الــذي طلبــوه — ذاك الــذي كانــت صفاتــه 
انعكاســا لصفاتهــم وشــبيهة بهــا. لــم تكــن قلوبهــم خاضعــة هلل، وكذلــك لــم يكــن 
ملكهــم خاضعــاً لنعمــة هللا. وتحــت حكــم هــذا الملــك ســيحصلون علــى الختبــار 

الــازم لكــي يــروا خطأهــم ويعــودوا إلــى ولئهــم هلل.
ومــع ذلــك فــإن الــرب إذ وضــع مســؤولية المملكــة علــى عاتــق شــاول لــم يتركــه 
لنفســه بــل جعــل الــروح القــدس يســتقر علــى شــاول ليعلــن لــه ضعفــه وحاجتــه 
إلــى النعمــة اإللهيــة ولــو أن شــاول اعتمــد علــى هللا لــكان قــد لزمــه. وطالمــا كانــت 
إرادتــه خاضعــة إلرادة هللا وطالمــا خضــع لتدريبــات روحــه أمكــن هللا أن يكلــل 
مســاعيه بالنجــاح. ولكــن لمــا اختــار شــاول العمــل مســتقا عــن هللا، لــم يعــد هللا 
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يرشــده بــل اضطــر أن يعزلــه. وبعــد ذلــك دعــا إلــى العــرش » َرُجــاً َحَســَب قَلِْبــِه « 
)1 صموئيــل 13: 14( — وليــس معنــى ذلــك أنــه كان بــا عيــب، بــل رجــا بــدل 
كان  الــذي حيــن  لروحــه،  وينقــاد  علــى هللا،  يعتمــد  نفســه  علــى  يعتمــد  أن  مــن 

يخطــئ كان يخضــع للتوبيــخ والتأديــب.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 16: 13-1(.

علــى مســافة أميــال قليلــة جنوبــي أورشــليم » َمِديَنــُة الَْملِــِك الَْعِظيــِم « توجــد 
بيــت لحــم، حيــث ولــد داود بــن يســى، قبلمــا ولــد فيهــا الطفــل يســوع، واضجــع فــي 
المــذود وســجد لــه المجــوس القادمــون مــن المشــرق، بأكثــر مــن ألــف ســنة. فقبــل 
تجســد المخلــص بقــرون كان داود، وهــو فــي ريعــان الصبــا، يحــرس قطعانــه وهــي 
البســيط  الراعــي  تغنــى ذلــك  لحــم، وهنــاك  ببيــت  المحيطــة  التــال  ترعــى علــى 
بمزاميــره التــي كانــت مــن تأليفــه، كمــا زادت أنغــام العــود مــن حــاوة صوتــه الصافــي 
الفتــي حيــن كان يضــرب عليــه، فاختــار هللا داود، وأعــده، وهــو فــي حيــاة العزلــة مــع 

قطعانــه، للعمــل الــذي قصــد أن يضعــه أمانــة بيــن يديــه فــي الســنين التاليــة.
وفيمــا كان داود عائشــا فــي خلوتــه فــي حياتــه المتواضعــة، حيــاة رعايــة الغنــم، 
ـى َمتَــى تَُنــوُح َعلَــى  خاطــب الــرب النبــي صموئيــل عنــه إذ يقــول الكتــاب: » ›َحتّـَ
قَرْنَــَك ُدْهًنــا َوتََعــاَل  َشــاُوَل، َوأَنَــا قَــْد رَفَْضتُــُه َعــْن أَْن يَْملِــَك َعلَــى إِْســرَائِيَل؟ اِْمــألْ 
، ألَنِـّـي قَــْد رَأَيْــُت لِــي ِفــي بَِنيــِه َملِــًكا... ُخــْذ ِبيَــِدَك  ــى الْبَيْتَلَْحِمــيِّ أُرِْســلَْك إِلَــى يَسَّ
َوأَنَــا  ِبيَحــِة،  الذَّ إِلَــى  ــى  يَسَّ َوادُْع   . لِلــرَّبِّ ألَْذبَــَح  ِجئْــُت  قَــْد  َوقُــْل:  الْبََقــِر  ِمــَن  ِعْجلَــًة 
أَُعلُِّمــَك َمــاَذا تَْصَنــُع. َواْمَســْح لـِـَي الَّــِذي أَقـُـوُل لـَـَك َعْنــُه‹. فََفَعــَل َصُموئِيــُل كََمــا تََكلَّــَم 
الــرَّبُّ َوَجــاَء إِلـَـى بَيْــِت لَْحــٍم. فَارْتََعــَد ُشــيُوُخ الَْمِديَنــِة ِعْنــَد اْســِتْقبَالِِه َوقَالـُـوا: ›أََســاٌَم 
َمِجيئُــَك؟‹ فََقــاَل: ›َســاٌَم‹ « )انظــر 1صموئيــل 16(. قبــل شــيوخ المدينــة الدعــوة 
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إلــى الذبيحــة، ودعــا صموئيــل يســى وبنيــه أيضــا فَبُنــي المذبــح وأعــدت الذبيحــة. 
تُــرك لحراســة  الــذي  البنيــن  مــا خــا داود أصغــر  أبنــاء يســى حاضريــن  وكان كل 

الغنــم إذ لــم يكونــوا يأمنــون أن تُتــرك الغنــم دون حراســة.
وبعــد النتهــاء مــن تقديــم الذبيحــة وقبــل التقــدم للتنــاول مــن وليمــة التقدمــة 
ابتــدأ صموئيــل عملــه النبــوي بفحــص أبنــاء يســى ذوي المظهــر النبيــل. كان أليــاب 
هــو البــن األكبــر وكان أقــرب إخوتــه شــبها بشــاول فــي طــول قامتــه وجمــال منظــره 
إلــى  نظــر صموئيــل  وإذ  بجمــال صورتــه وحســن شــكله،  النبــي  انتبــاه  فاســترعى 
نبــل هيئتــه فكــر قائــا: » هــذا حقــا هــو الرجــل الــذي قــد اختــاره الــرب ليخلــف 
إلــى  ينظــر  لــم  الــرب  ولكــن  يمســحه.  لكــي  الــرب  ينتظــر مصادقــة  وكان  شــاول « 
فلــو دعــي  الــرب،  يتقــي  يكــن  لــم  أليــاب  أن  ذلــك  الخارجــي(.  )المظهــر  العينيــن 
لعتــاء العــرش ألصبــح ملــكا عاتيــا متجبــرا، فقــال الــرب لصموئيــل: » لَ تَْنظـُـْر إِلـَـى 
َمْنظـَـرِِه َوطـُـوِل قَاَمِتــِه ألَنِّــي قـَـْد رَفَْضتُــُه. ألَنَّــُه لَيْــَس كََمــا يَْنظـُـُر اإِلنَْســاُن. ألَنَّ اإِلنَْســاَن 
ـُه يَْنظُــُر إِلَــى الَْقلْــِب «. إن الجمــال الخارجــي  ــا الــرَّبُّ فَِإنّـَ يَْنظُــُر إِلَــى الَْعيَْنيْــِن، َوأَمَّ
الظاهــران  والتفــوق  الحكمــة  إنمــا  لــدى هللا.  النفــس حظــوة  يعطــي  أن  يمكــن  ل 
فــي األخــاق والتصــرف يعبــران عــن جمــال اإلنســان الحقيقــي، وإن الســتحقاق 
الداخلــي وتفــوق القلــب همــا اللــذان يقــرران قبولنــا أمــام رب الجنــود. فكــم ينبغــي 
أن نشــعر بعمــق هــذا الحــق فــي حكمنــا علــى ذواتنــا وعلــى اآلخريــن. يمكننــا أن 
نتعلــم مــن خطــأ صموئيــل بطــل التقديــر الــذي يســتند إلــى جمــال الوجــه أو عظمــة 
أو  القلــب  أســرار  إدراك  عــن  اإلنســانية  الحكمــة  نــرى عجــز  أن  القــوام. ويمكننــا 
فهــم مشــورات هللا مــا لــم يحصــل اإلنســان علــى نــور خــاص مــن الســماء. إن أفــكار 
هللا وطرقــه فــي عاقتــه بخائقــه هــى فــوق إدراك عقولنــا المحــدودة. ولكــن لنــا 
أن نــدرك أن أولده ســيمألون الفــراغ المؤهلــون لملئــه، وســيكونون قادريــن علــى 
إتمــام نفــس العمــل المــودع بيــن أيديهــم إذا أخضعــوا إرادتهــم هلل حتــى ل تفســد 

تدابيــره الصالحــة فســاد اإلنســان.
الســت  إخوتــه  التوالــي  علــى  وتبعــه  صموئيــل،  فحصــه  أن  بعــد  أليــاب  َعبَــَر 
لــم  النبــي  فحصهــم  بعدمــا  ولكــن  الخدمــة،  أثنــاء  كانــوا حاضريــن  الذيــن  الباقــون 
يعلــن الــرب عــن قبولــه ألي واحــد منهــم. وفــي قلــق مؤلــم نظــر النبــي إلــى آخــر واحــد 
مــن أولئــك الشــبان وقــد بــدت عليــه الحيــرة والرتبــاك. فســأل يســى قائــا: » َهــْل 
ِغيــُر َوُهــَوَذا يَْرَعــى الَْغَنــَم «  كَُملـُـوا الِْغلَْمــاُن؟ « فأجابــه األب قائــا: » بَِقــَي بَْعــُد الصَّ

ـى يَأْتِــَي إِلَــى هُهَنــا «. فأمــره النبــي قائــا: » أَرِْســْل َوأِْت ِبــِه، ألَنََّنــا لَ نَْجلِــُس َحتّـَ
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لــه  أعلــن  حيــن  المنتظــرة  غيــر  الدعــوة  تلــك  مــن  المنفــرد  الراعــي  ذلــك  ذعــر 
الرســول أن النبــي قــد أتــى إلــى بيــت لحــم وأنــه أرســل يســتدعيه. فســأله باندهــاش 
إبطــاء.  بــدون  الدعــوة  أطــاع  يــراه، ولكنــه  أن  ونبيــه  إســرائيل  يرغــب قاضــي  لمــاذا 
» وَكَاَن أَْشــَقَر َمــَع َحــاََوِة الَْعيَْنيْــِن َوَحَســَن الَْمْنظَــِر « وعندمــا رأى صموئيــل ذلــك 
الغــام الراعــي الجميــل الشــهم الوديــع جــاءه صــوت هللا يقــول: » قـُـِم اْمَســْحُه، ألَنَّ 
هــَذا ُهــَو « لقــد برهــن داود علــى شــجاعته وأمانتــه وهــو يقــوم بعملــه المتواضــع 
فــي رعايــة الغنــم، أمــا اآلن فقــد اختــاره الــرب رئيســا علــى شــعبه، » فَأََخــَذ َصُموئِيــُل 
ْهــِن َوَمَســَحُه ِفــي َوَســِط إِْخَوتـِـِه. َوَحــلَّ ُروُح الــرَّبِّ َعلـَـى َداُوَد ِمــْن ذلـِـَك الْيَــْوِم  قـَـرَْن الدُّ
فََصاِعــًدا « لقــد أنجــز النبــي العمــل المنــوط بــه ثــم عــاد إلــى الرامــة مرتــاح القلــب.

حفلــة  فتمــت  يســى،  عائلــة  ول  حتــى  بمهمتــه  أحــدا  يُعلِــم  لــم  صموئيــل  إن 
المســتقبل  عــن  الشــاب  لهــذا  تلميحــا  ذلــك  كان  تامــة.  ســرية  فــي  داود  مســح 
التــي  الــذي ينتظــره، حتــى فــي غمــرة الختبــارات المختلفــة والمخاطــر  الســامي 
ســتصادفه فــي حياتــه المســتقبلة، تلهمــه هــذه المعرفــة أن يكــون أمينــا لقصــد هللا 

فــي حياتــه. الــذي ســيتممه 
ولكــن تلــك الكرامــة العظيمــة التــي قــد منحــت لــداود لــم تجعلــه يتيــه عجبــا، 
بــل بالرغــم مــن المركــز الســامي الــذي كان سيشــغله ظــل يمــارس عملــه فــي هــدوء 
منتظــرا إتمــام مقصــد الــرب فــي وقتــه المناســب وبكيفيتــه الخاصــة. وكمــا كان ذلــك 
الصبــي الراعــي وديعــا ومتواضعــا قبــل مســحه، عــاد بعدئــذ إلــى التــال ليحــرس 
غنمــه ويرعاهــا بــكل رقــة ورفــق كمــا كان قبــا. إل أنــه بإلهــام جديــد جعــل يؤلــف 
الغنــي  الجمــال  ذو  المنظــر  ذلــك  أمامــه  فانبســط  عــوده،  علــى  ويضــرب  ألحانــه 
المتنــوع، حيــث تــألألت الكــروم بعناقيــد أثمارهــا فــي نــور الشــمس، كمــا تمايلــت 
أشــجار الغابة أمام هبات النســيم، ثم رأى الشــمس تغمر الســماوات بنورها وهي 
مثــل العــروس الخــارج مــن حجلتــه يبتهــج مثــل الجبــار للســباق فــي الطريــق. وكانــت 
هنالــك أيضــا قمــم الجبــال الشــامخة نحــو الســماء، وعلــى مســافة بعيــدة ارتفعــت 
القبــة الزرقــاء علــى علــو  قمــم جبــال مــوآب الجــرداء، وفــوق هــذه كلهــا ارتفعــت 
عظيــم. ووراء ذلــك كان هللا. لــم يكــن ذلــك الفتــى يســتطيع أن يــرى هللا، ولكــن 
أعمالــه كانــت تتحــدث عــن مجــده. فنــور النهــار المنســكب علــى الغابــات والجبــال 
والمراعــي وجــداول الميــاه كان يســمو بالعقــل إلــى فــوق، حيــث يُــرى أبــا األنــوار 
الذي منه تنحدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، فاإلعانات اليومية لصفات 
الخالــق وجالــه قــد مــألت قلــب ذلــك الشــاعر الشــاب تعبــدا وفرحــا. وبالتأمــل فــي 
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هللا وفــي أعمالــه، نمــت قــوى عقــل داود وقلبــه وتقــوت فيــه ليقــوم بعمــل حياتــه 
المســتقبلة. كان فــي كل يــوم يزيــد شــركته مــع هللا قــوة وتوثقــا. وكان عقلــه يتغلغــل 
ويوقــظ  أغانيــه  يســتلهم  حتــى  جديــدة  لمواضيــع  جديــدة  أعمــاق  فــي  باســتمرار 
الرخيــم  بهــا بصوتــه  يترنــم  كان  التــي  العذبــة  األلحــان  إن  ليترنــم.  عــوده  موســيقى 
وتُحمــل علــى أجنحــة الهــواء كانــت التــال تــردد صداهــا، حتــى كأنهــا تتجــاوب مــع 

بهجــة أغانــي المائكــة فــي الســماء.
مــن ذا الــذي يســتطيع أن يقيــس نتائــج وتأثيــرات تلــك الســنين ســني التعــب 
والتيهــان بيــن التــال الموحشــة؟ إن شــركة داود وعشــرته مــع الطبيعــة ومــع هللا، 
حياتــه  وأحــزان  منهــا،  ونجاتــه  بــه،  حاقــت  التــي  والمخاطــر  لقطعانــه،  ورعايتــه 
المســتقبلة  حياتــه  علــى  وتؤثــر  أخاقــه  لتكــوِّن  تكــن  لــم  وأفراحهــا،  المتواضعــة 
األجيــال  مــدى  كانــت  الحلــو  إســرائيل  مرنــم  مزاميــر  بواســطة  ولكنهــا  فحســب، 
الاحقــة كلهــا ســتضرم نــار المحبــة واإليمــان فــي قلــوب شــعب هللا لتقربهــم إلــى 

تحيــا كل خائقــه. بــه  والــذي  تنقطــع محبتــه  الــذي ل  إلههــم  قلــب 
كان داود في نشــاط شــبابه وجماله يتأهب ليتبوأ مكانة مرموقة بين أشــراف 
األرض، فــذكاؤه ومواهبــه التــي كانــت هبــات ثمينــة مــن هللا لــه قــد اســتخدمت 
لتعظيــم مجــد مانحهــا اإللهــي، كمــا أن الفــرص المعطــاة لــه للتفكيــر والتأمــل زودتــه 
بتلــك الحكمــة والتقــوى التــي جعلتــه محبوبــا مــن هللا ومائكتــه. فــإذ كان يفكــر 
نــور علــى  فــي كمــال خالقــه كانــت تنكشــف أمامــه آراء أوضــح عــن هللا، فأريــق 
حالــة  فــي  صــارت  المربكــة  واألمــور  المشــكات،  وُحلــت  الغامضــة،  المواضيــع 
انســجام، وكل شــعاعة مــن نــور جديــد كانــت تشــيع فــي نفســه أحاســيس فــرح 
والــولء لمجــد هللا والفــادي.  الحمــد  أعــذب تســابيح  منــه  جديــد غامــر، وتطلــق 
إن المحبــة التــي حركتــه، واألحــزان التــي أحدقــت بــه، والنتصــارات التــي لزمتــه، 
كل  فــي  محبــة هللا  يــرى  كان  وإذ  النشــيط.  عقلــه  فيهــا  يتأمــل  مواضيــع  كانــت 
وصوتــه  أعمــق.  وشــكر  بتكريــس  يختلــج  قلبــه  كان  حياتــه  فــي  العنايــة  حــوادث 
العــذب يرتفــع منشــدا بأنغــام أشــجى، وألحانــه التــي يوقعهــا علــى عــوده كانــت 
قــوة  إلــى  قــوة  يتقــدم مــن  الراعــي  الفتــى  بفــرح أعظــم. وهكــذا كان ذلــك  تنطــق 

ومــن معرفــة إلــى معرفــة ألن روح هللا كان حــال عليــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 16: 14-23؛ 17(.

إن الملــك شــاول عندمــا أدرك أن هللا قــد رفضــه، وعندمــا أحــس بقــوة كلمــات 
التشــهير التــي قــد خاطبــه النبــي بهــا امتــأل قلبــه تمــردا ويأســا مريريــن، فلــم تكــن توبــة 
حقيقية تلك التي جعلت رأس ذلك الملك المتكبر ينحني، ولم يكن يدرك إدراكا 
واضحــا مقــدار خبــث خطيتــه، ولــم يتنبــه إلصــاح حياتــه بــل جعــل يطيــل التأمــل فــي 
مــا ظــن أنــه ظلــم مــن هللا إذ جــرده مــن عــرش إســرائيل، وحــرم نســله مــن حــق وراثــة 
الملك. كان دائم التفكر في الخراب المتوقع الذي حل ببيته، وشاعرا أن الشجاعة 
التــي قــد أبداهــا فــي منازلــة أعدائــه، كان ينبغــي أن تعــوض عــن خطيــة العصيــان التــي 
قــد ارتكبهــا. إنــه لــم يقبــل بوداعــة تأديــب هللا، بــل إن روحــه المتكبــرة أمســت يائســة 
قانطــة حتــى أوشــك أن يفقــد عقلــه، فنصحــه مشــيروه أن يبحــث عــن موســيقار ماهــر 
لينتفــع بعزفــه علــى أمــل أن نغمــات الموســيقى المهدئــة الملطفــة تســكن اضطــراب 
روحــه. وقــد شــاءت عنايــة هللا أن يمثــل داود الــذي كان يحســن الضــرب علــى العــود، 
أمــام الملــك. وكان أللحانــه الســامية الجميلــة التــي كانــت بإلهــام مــن هللا، التأثيــر 
المطلــوب، إذ أن أفــكار الملــك المحزنــة وكآبتــه الخرســاء التــي جثمــت علــى عقلــه 

كســحابة مظلمــة انقشــعت أمــام تلــك الموســيقى الســاحرة.
وعندمــا كان يســتغني عــن خدمــات داود فــي بــاط الملــك كان يعــود لرعايــة 
أنهــم  إل  تصرفاتــه.  كل  فــي  روحــه  ببســاطة  محتفظــا  وظــل  التــال،  بيــن  قطعانــه 
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كانــوا، كلمــا دعــت الحاجــة، يســتدعونه ليعــزف للملــك ليهــدئ اضطــراب عقلــه، 
ويرتــاح حتــى يذهــب عنــه الــروح الــرديء. ولكــن مــع أن شــاول كان يعبــر عــن ســروره 
بــداود وموســيقاه فــإن ذلــك الراعــي الشــاب كان يعــود مــن بيــت الملــك إلــى حقولــه 

ومراعيــه فــي الجبــال، شــاعرا بالراحــة والفــرح ومتنفســا الصعــداء.
كان داود ينمــو ويزيــد كل يــوم فــي النعمــة عنــد هللا والنــاس. لقــد تعلــم فــي 
طريــق الــرب، فوضــع فــي قلبــه ووطــد عزمــه كليــا علــى أن يفعــل إرادة هللا اآلن أكثــر 
ممــا فــي أي وقــت مضــى، كمــا كانــت أمامــه آنئــذ مواضيــع جديــدة ليتأمــل فيهــا. 
كان فــي بــاط الملــك ورأى مســؤوليات الملــك، واكتشــف بعــض التجــارب التــي 
كانــت تكتنــف نفــس شــاول، كمــا تغلغــل بفكــره لكتشــاف بعــض األســرار التــي فــي 
أخــاق أول ملــوك إســرائيل ومعاماتــه. لقــد رأى مجــد الملــك وقــد غشــيته ســحابة 
حــزن ســوداء، كمــا عــرف أن عائلــة شــاول فــي حياتهــا الخاصــة كانــت بعيــدة عــن 
الــذي مســح  نفــس ذاك  الحقائــق جلبــت الضطــراب علــى  تلــك  الســعادة. كل 
ليكــون ملــكا علــى إســرائيل. ولكنــه فيمــا كان غارقــا فــي تأماتــه العميقــة وقــد ضايقــه 
جزعــه كان يحتضــن عــوده ويداعــب أوتــاره فكانــت تخــرج ألحــان تســمو بأفــكاره إلــى 
هللا نبــع كل خيــر وصــاح، وإذا بالســحب الســوداء التــي بــدا كأنهــا تظلــم ســماء 

المســتقبل تنقشــع فــي الحــال.
تــدرب موســى لكــي يقــوم  كان هللا يعلــم داود دروس التــكال والثقــة. فكمــا 
بعملــه. كذلــك كان الــرب يؤهــل ابــن يســى ليصيــر قائــدا لشــعبه المختــار. وفــي 
حراســته لقطعانــه ورعايتــه إياهــا كان يــزداد يومــا فيومــا تقديــرا للرعايــة التــي يبديهــا 

راعــي الخــراف العظيــم لغنــم مرعــاه.
إن التــال الموحشــة والمهــاوي الوعــرة التــي كان داود يتجــول فيهــا بقطعانــه 
كانــت مخابــئ تكمــن فيهــا الوحــوش. ومــرارا كثيــرة كان يخــرج األســد مــن الغابــة 
شراســتهما  زادت  وقــد  التــال  بيــن  مكمنــه  مــن  الــدب  أو  األردن،  نهــر  عنــد 
فيهاجمــان القطعــان. وكمــا كان مألوفــا فــي تلــك األيــام، لــم يكــن بيــد داود غيــر 
المقــاع وعصــا الراعــي، ومــع ذلــك فقــد برهــن منــذ صبــاه علــى قوتــه وشــجاعته 
فــي حراســة أغنامــه. وبعــد ذلــك حيــن كان يصــف إحــدى تلــك المعــارك قــال. 
» َجــاَء أََســٌد َمــَع ُدبٍّ َوأََخــَذ َشــاًة ِمــَن الَْقِطيــعِ، فََخَرْجــُت َوَراَءُه َوقَتَلْتُــُه َوأَنَْقْذتَُهــا 
ــا قَــاَم َعلَــيَّ أَْمَســْكتُُه ِمــْن َذقِْنــِه َوَضَربْتُــُه فََقتَلْتُــُه « )1 صموئيــل 17:  ِمــْن ِفيــِه، َولَمَّ
34، 35(. إن اختبــاره فــي هــذه األمــور كان فاحصــا لقلبــه ونمــى فــي نفســه روح 

واإليمــان. والثبــات  الشــجاعة 

643, 644



داود وجليات  |  585

بــاط  إلــى  اســتدعي  قبلمــا  حتــى  البطولــة  وأعمــال  بالشــجاعة  داود  واشــتهر 
شــاول، كمــا أعلــن عنــه الضابــط الــذي ذكــره للملــك قائــا عنــه: » ُهــَو َجبَّــاُر بَــأٍْس 

َمَعــُه « )1صموئيــل 16: 18(. َوالــرَّبُّ  َوفَِصيــٌح...  َحــرٍْب،  َورَُجــُل 
لمــا أعلــن إســرائيل الحــرب علــى الفلســطينيين ذهــب ثاثــة مــن أبنــاء يســى 
لينضمــوا إلــى الجيــش تحــت قيــادة شــاول، أمــا داود فبقــي فــي البيــت، إل أنــه بعــد 
إلــى  قليــل ذهــب لزيــارة معســكر شــاول. وامتثــال ألمــر أبيــه كان عليــه أن يحمــل 
إخوتــه الكبــار رســالة وهديــة ويستفســر عــن ســامتهم وصحتهــم. ولكــن علــى غيــر 
علــم يســى كان ذلــك الراعــي الشــاب مكلفــا برســالة أســمى وأعظــم، إذ قــد أرشــد 
مــاك داود أن يخلــص شــعبه حيــث كانــت جيــوش إســرائيل فــي خطــر وحينمــا 
اقتــرب داود مــن الجيــش ســمع أصــوات هــرج ومــرج كمــا لــو كان الجيشــان مزمعيــن 
أن يشــتبكا فــي معركــة، » َوالَْجيْــُش َخــارٌِج إِلـَـى الْصِطَفــاِف َوَهتَُفــوا لِلَْحــرِْب « )انظــر 
فركــض  مقابــل صــف.  والفلســطينيون صفــا  إســرائيل  واصطــف   )17 1صموئيــل 
داود إلــى الجيــش وأتــى وســأل عــن ســامة إخوتــه. وفيمــا هــو يكلمهــم إذا برجــل 
مبــارز فلســطيني اســمه جليــات قــد خــرج وجعــل يتحــدى إســرائيل بــكام مهيــن 
ويدعوهــم لمنازلتــه، قائــا أن يعطــوه رجــا مــن بيــن صفوفهــم ينازلــه فــي صــراع. ثــم 
كــرر هــذه الدعــوة للنــزال. فلمــا رأى داود بنــي إســرائيل وإذا هــم جميعــا خائفــون 
ومرتعبــون، وعلــم أن ذلــك الفلســطيني ظــل ياحقهــم بتحديــه يومــا بعــد يــوم دون 
أن يتقــدم مبــارز مــن إســرائيل ليســكت ذلــك الرجــل الفخــور احتــدت روحــه فيــه، 

والتهــب قلبــه غيــرة علــى حفــظ كرامــة هللا الحــي وســمعة شــعبه.
اكتأبــت جيــوش إســرائيل وخانتهــم شــجاعتهم وقــال أحدهــم لآخــر: » أَرَأَيْتُــْم 
اِعــَد؟ لِيَُعيِّــَر إِْســرَائِيَل ُهــَو َصاِعــٌد! « فصــاح داود فــي خــزي وغضــب  هــَذا الرَُّجــَل الصَّ

؟ «. قائــا: » َمــْن ُهــَو هــَذا الِْفلِْســِطيِنيُّ األَْغلَــُف َحتَّــى يَُعيِّــَر ُصُفــوَف هللِا الَْحــيِّ
أليــاب أخــو داود األكبــر هــذه الكلمــات عــرف جيــدا األحاســيس  ولمــا ســمع 
التــي كانــت تعتمــل فــي نفــس ذلــك الشــاب. ومــع أن داود كان راعيــا فقــد أبــدى 
الغامضــة  صموئيــل  زيــارة  إن  ثــم  مثلهــا،  مشــاهدة  تنــدر  وقــوة  وشــجاعة  جــرأة 
لبيــت أبيهــم وذهابــه دون أن يتكلــم، كل ذلــك أيقــظ فــي عقــول إخوتــه الشــكوك 
فيمــا عســى أن تكــون الغايــة الحقيقيــة مــن زيارتــه، فثــارت غيرتهــم حيــن رأوا داود 
يحصــل علــى كرامــة أعظــم منهــم، ولذلــك لــم يعاملــوه باإلكــرام والمحبــة الائقيــن 
باســتقامته ورقتــه األخويــة، ونظــروا إليــه علــى أنــه راع مراهــق. ثــم إن أليــاب اعتبــر 
أن الســؤال الــذي ســأله داود هــو توبيــخ لــه علــى جبنــه، إذ لــم يحــاول إســكات جبــار 
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الفلســطينيين، فصــاح فــي أخيــه قائــا: » لَِمــاَذا نَزَلْــَت؟ َوَعلَــى َمــْن تَرَكْــَت تِلْــَك 
يَّــِة؟ أَنـَـا َعلِْمــُت كِبِْريـَـاَءَك َوَشــرَّ قَلِْبــَك، ألَنَّــَك إِنََّمــا نَزَلْــَت  الُْغَنيَْمــاِت الَْقلِيلَــَة ِفــي الْبَرِّ
لَِكــْي تَــَرى الَْحــرَْب «، كان جــواب داود الــذي بــدا فيــه الحتــرام والجــزم هــو قولــه: 

» َمــاَذا َعِملْــُت اآلَن؟ أََمــا ُهــَو كَاٌَم؟ «.
وصــل كام داود إلــى مســامع الملــك الــذي اســتدعى إليــه ذلــك الشــاب وقــد 
أصغــى شــاول بدهشــة إلــى كام ذلــك الراعــي حيــن قــال: » لَ يَْســُقْط قَلْــُب أََحــٍد 
ِبَســبَِبِه. َعبْــُدَك يَْذَهــُب َويَُحــارُِب هــَذا الِْفلِْســِطيِنيَّ «. حــاول شــاول أن يثنــي داود 
ليتزحــزح عمانــواه. فأجابــه داود جوابــا  يكــن  لــم  الشــاب  ذلــك  ولكــن  عــن عزمــه، 
بســيطا متواضعــا مخبــرا إيــاه باختبــاره حيــن كان يرعــى غنــم أبيــه إذ قــال لــه: » الــرَّبُّ 
 . بِّ ُهــَو يُْنِقُذنِــي ِمــْن يـَـِد هــَذا الِْفلِْســِطيِنيِّ الَّــِذي أَنَْقَذنِــي ِمــْن يـَـِد األََســِد َوِمــْن يـَـِد الــدُّ

فََقــاَل َشــاُوُل لِــَداُوَد: ›اْذَهــْب َولْيَُكــِن الــرَّبُّ َمَعــَك‹ «.
يســمعون  وهــم  يومــا  أربعيــن  ومرتعبيــن  خائفيــن  إســرائيل  رجــال  ظــل  لقــد 
التعييــرات المتعجرفــة التــي كان ينطــق بهــا ذلــك الفلســطيني، فذابــت قلوبهــم وهــم 
ينظرون إلى جسمه الضخم الهائل إذ كان طوله ست أذرع وشبر، وكان يلبس على 
رأســه خوذة من نحاس ودرعا حرشــفيا وزنه خمســة آلف شــاقل نحاس، وكان على 
رجليــه درعــا نحــاس ودرعــه مــن نحــاس متداخــل فــي بعضــه كحراشــف الســمك، كمــا 
كانــت كل أجزائــه متماســكة بحيــث ل يمكــن بــأي حــال أن تخترقــه طعنــات الرمــاح. 
ــاِجيَن، َوِســَناُن رُْمِحــِه  وكذلــك كان بيــن كتفيــه رمــح نحــاس » َوقََنــاُة رُْمِحــِه كََنــْوِل النَّسَّ

اَمــُه «. ــِة َشــاِقِل َحِديــٍد، َوَحاِمــُل التُّــرِْس كَاَن يَْمِشــي قُدَّ ِســتُّ ِمئَ
كان جليــات يقتــرب مــن معســكر إســرائيل صباحــا ومســاء ويقــول لهــم بصــوت 
، َوأَنْتُْم َعِبيٌد لَِشــاُوَل؟  وا لِلَْحرِْب؟ أََما أَنَا الِْفلِْســِطيِنيُّ عال: » لَِماذَا تَْخرُُجوَن لِتَْصطَفُّ
. فَإِْن قََدَر أَْن يَُحاِربَِني َويَْقتُلَِني نَِصيُر لَُكْم َعِبيًدا،  اْختَاُروا ألَنُْفِسُكْم رَُجاً َولْيَْنزِْل إِلَيَّ
 : َوإِْن قـَـَدرُْت أَنـَـا َعلَيـْـِه َوقَتَلْتـُـُه تَِصيــرُوَن أَنْتـُـْم لََنــا َعِبيــًدا َوتَْخِدُمونََنــا. َوقـَـاَل الِْفلِْســِطيِنيُّ

أَنـَـا َعيَّــرُْت ُصُفــوَف إِْســرَائِيَل هــَذا الْيَــْوَم. أَْعطُونـِـي رَُجــاً فََنتََحــارََب َمًعــا «.
ومــع أن شــاول أعطــى داود إذنــا بقبــول تحــدي جليــات إل أن أملــه بانتصــار داود 
فــي ذلــك العمــل الباســل كان ضئيــا، غيــر أنــه أمــر بــأن يلبســوا داود عــدة الملــك 
نفســه، فألبــس خــوذة النحــاس الثقيلــة علــى رأســه، ووضــع الــدرع الحرشــفي علــى 
جســمه وتقلــد ســيف الملــك. وإذ لبــس عــدة الحــرب تقــدم لمنازلــة الجبــار. ولكــن 
يفعــل  الجزعيــن حيــن رأوه  للمشــاهدين  مــا خطــر  يتراجــع. وأول  بــدأ  مــا  ســرعان 
هكــذا هــو أن داود قــد عــدل عــن المخاطــرة بحياتــه فــي منازلــة خصــم ليــس هــو نــدا 
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لــه. إل أن هــذا لــم يكــن ليخطــر علــى بــال ذلــك الشــاب الشــجاع، إذ حيــن عــاد إلــى 
شــاول التمــس منــه أن يســمح لــه بنــزع تلــك األســلحة الثقيلــة قائــا: » لَ أَقْــِدُر أَْن 
بَْهــا « وعندمــا نــزع عنــه ســاح الملــك اســتبدله بعصــاه  ــْم أَُجرِّ أَْمِشــَي ِبهــِذِه، ألَنِّــي لَ
وكنــف الرعــاة ومقــاع. ثــم انتخــب خمســة حجــارة ملســاء مــن الــوادي ووضعهــا 
فــي الكنــف وأخــذ عصــاه بيــده واقتــرب مــن الفلســطيني. ســار الجبــار بشــجاعة إلــى 
األمــام وهــو يتوقــع أن خصمــه ســيكون أقــوى محاربــي إســرائيل، كمــا كان حامــل 
ســاحه يســير أمامــه وقــد تــراءى لــه أنــه ل يمكــن أن أيــة قــوة تثبــت أمامــه. وحينمــا 
اقتــرب مــن داود لــم يــر غيــر شــاب مراهــق يمكــن أن يدعــى غامــا لصغــر ســنه، إل 
أن محيــاه كان موفــور الصحــة، كمــا كان ذا قــوام مفتــول، وكونــه أعــزل يجعــل األمــر 
فــي صالــح ذلــك الجبــار، كمــا كان الفــرق عظيمــا جــدا بيــن ضآلــة جســمه وضخامــة 

جســم ذلــك الفلســطيني.
ـَك تَأْتِــي إِلَــيَّ  ـى أَنّـَ ـي أَنَــا كَلْــٌب َحتّـَ امتــأل جليــات دهشــة وغيظــا فصــاح » أَلََعلِـّ
؟ « ثــم جعــل يصــب أفظــع لعناتــه علــى داود باســم كل اآللهــة التــي عرفهــا،  ِبِعِصــيٍّ
ــَماِء  السَّ لِطُيُــوِر  لَْحَمــَك  فَأُْعِطــَي  إِلَــيَّ  » تََعــاَل  لــه:  قــال  واحتقــار.  ســخرية  وفــي 

ـِة «. يّـَ الْبَرِّ َوُوُحــوِش 
إلــى  تقــدم  إذ  بــل  الفلســطيني،  المبــارز  ذلــك  أمــام  يضعــف  لــم  داود  لكــن 
إِلَيْــَك  آتِــي  َوأَنَــا  َوِبتُــرٍْس،  َوِبرُْمــٍح  ِبَســيٍْف  إِلَــيَّ  تَأْتِــي  قــال لخصمــه: » أَنْــَت  األمــام 
يَْحِبُســَك  الْيَــْوَم  هــَذا  َعيَّرْتَُهــْم.  الَِّذيــَن  إِْســرَائِيَل  ُصُفــوِف  إِلــِه  الُْجُنــوِد  رَبِّ  ِباْســِم 
الِْفلِْســِطيِنيِّيَن  َجيْــِش  ُجثَــَث  َوأُْعِطــي  َرأَْســَك.  َوأَقْطَــُع  فَأَقْتُلُــَك  يَــِدي،  ِفــي  الــرَّبُّ 
إِلــٌه  ـُه يُوَجــُد  أَنّـَ ــَماِء َوَحيََوانَــاِت األَرِْض، فَتَْعلَــُم كُلُّ األَرِْض  الْيَــْوَم لِطُيُــوِر السَّ هــَذا 
 ، ـُص الــرَّبُّ ـُه لَيْــَس ِبَســيٍْف َولَ ِبرُْمــٍح يَُخلِـّ إلِْســرَائِيَل. َوتَْعلَــُم هــِذِه الَْجَماَعــُة كُلَُّهــا أَنّـَ

لِيَِدنَــا «. يَْدفَُعُكــْم  َوُهــَو  لِلــرَّبِّ  الَْحــرَْب  ألَنَّ 
كان داود يتكلــم بــكل شــجاعة وكانــت تــرى علــى وجهــه بشــائر النصــرة والفــرح، 
الهــواء،  الــذي حمــل علــى أجنحــة  الجلــي  الموســيقى  الــكام بصوتــه  بهــذا  فنطــق 
وسمعته بكل وضوح ألوف الرجال المصطفين للحرب إذ. لقد بلغ غضب جليات 
أقصــى حــدوده. وفــي غضبــه أزاح الخــوذة التــي كانــت تقــي جبهتــه واندفــع إلى األمام 
ــا قَــاَم  ليثــأر مــن خصمــه، حيــث كان ابــن يســى متأهبــا لمنازلــة عــدوه، » وَكَاَن لَمَّ
ــفِّ لِلَِقــاِء  َم لِلَِقــاِء َداوَد أَنَّ َداُوَد أَْســَرَع َوَركَــَض نَْحــَو الصَّ الِْفلِْســِطيِنيُّ َوذََهــَب َوتَقــدَّ
ــاُه ِبالِْمْقــاَِع، َوَضــرََب  ــُه َحَجــرًا َورََم ــَدُه إِلَــى الِْكْنــِف َوأََخــَذ ِمْن . َوَمــدَّ َداُوُد يَ الِْفلِْســِطيِنيِّ
الِْفلِْسِطيِنيَّ ِفي ِجبَْهِتِه، فَارْتَزَّ الَْحَجُر ِفي ِجبَْهِتِه، َوَسَقَط َعلَى َوْجِهِه إِلَى األَرِْض «.
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داود  أن  كانــوا موقنيــن  الذيــن  الجيشــين  رجــال  ألســنة كل  الدهشــة  عقــدت 
ســيقتل، ولكــن عندمــا انطلــق الحجــر يصفــر فــي الهــواء إلــى هدفــه مباشــرة، تطلــع 
رجــال الجيــش وإذا بالجبــار يرتجــف ويمــد يــده إلــى األمــام كمــا لــو كان قــد أصيــب 
بالعمــى المفاجــئ، ثــم صــار الجبــار يتمايــل ويترنــح حتــى ســقط علــى األرض كمــا 
لــو كان شــجرة بلــوط. لــم يتــوان داود برهــة واحــدة، بــل وثــب علــى جســم ذلــك 
كان  لقــد  الثقيــل.  جليــات  بســيف  أمســك  يديــه  وبكلتــا  الُمجنــَدل،  الفلســطيني 
ذلــك الجبــار يفتخــر قبــل ذلــك بلحظــة أنــه بذلــك الســيف ســيفصل رأس داود عــن 
جســده ويعطــي لحمــه لطيــور الســماء. ولكــن هــا هــو الســيف يرتفــع فــي الهــواء وإذا 
بــرأس ذلــك الفلســطيني المتعجــرف ينفصــل عــن جســده، فيرتفــع صــوت الهتــاف 

والبتهــاج مــن معســكر إســرائيل.
حينئــذ شــمل جيــوش الفلســطينيين رعــب عظيــم وأصابهــم الرتبــاك، واندفعــوا 
هاربيــن. وقــد رددت قمــم الجبــال صــدى صيحــات انتصــار العبرانييــن وهــم يندفعون 
الْــَواِدي،  إِلَــى  َمِجيِئــَك  ـى  َحتّـَ الِْفلِْســِطيِنيِّيَن  الهاربيــن، » لَِحُقــوا  لمطــاردة أعدائهــم 
َوَحتَّــى أَبـْـَواِب َعْقــرُوَن. فََســَقطَْت قَتْلـَـى الِْفلِْســِطيِنيِّيَن ِفــي طَِريــِق َشــَعرَاِيَم إِلـَـى َجــتَّ 
َوإِلَى َعْقرُوَن. ثُمَّ رََجَع بَُنو إِْسرَائِيَل ِمْن الْحِتَماِء َورَاَء الِْفلِْسِطيِنيِّيَن َونََهبُوا َمَحلَّتَُهْم. 

َوأََخــَذ َداُوُد رَأَْس الِْفلِْســِطيِنيِّ َوأَتـَـى ِبــِه إِلَــى أُورَُشــلِيَم، َوَوَضــَع أََدَواتِــِه ِفــي َخيَْمِتــِه «.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 18 إلى 22(.

بعــد قتــل جليــات أبقــى شــاول داود عنــده ولــم يســمح لــه بالعــودة إلــى بيــت 
أبيــه. وحــدث » أَنَّ نَْفــَس يُونَاثَــاَن تََعلََّقــْت ِبَنْفــِس َداُوَد، َوأََحبَّــُه يُونَاثَــاُن كََنْفِســِه « 
)انظــر 1 صموئيــل 18-22( فقطــع داود ويوناثــان عهــدا بــأن يرتبطــا معــا كأخويــن. 
ثــم حــدث أن ابــن الملــك » َخلَــَع... الُْجبَّــَة الَِّتــي َعلَيْــِه َوأَْعطَاَهــا لِــَداُوَد َمــَع ثِيَاِبــِه 
َوَســيِْفِه َوقَْوِســِه َوِمْنطََقِتــِه « كمــا وكلــت إلــى داود مســؤوليات جســام، ومــع ذلــك 

ظــل محتفظــا بوداعتــه، فظفــر بحــب الشــعب وبيــت الملــك أيضــاً.
َشــاُوُل  فََجَعلَــُه  يُْفلِــُح.  كَاَن  َشــاُوُل.  أَرَْســلَُه  َحيْثَُمــا  إِلَــى  يَْخــُرُج  َداُوُد  » وَكَاَن 
َعلَــى رَِجــاِل الَْحــرِْب « كان داود فطنــا وأمينــا، كمــا تبيــن أن بركــة هللا كانــت عليــه، 
بــل  أنــه ل يصلــح لحكــم إســرائيل،  لــه. وبــدا لشــاول فــي بعــض األحيــان  ومرافقــة 
أحــس بــأن المملكــة يمكــن أن تكــون مصونــة أكثــر إن اشــترك معــه شــخص لــه عاقــة 
بالــرب، فرجــا شــاول أن يكــون ارتباطــه بــداود حارســا يحميــه. وبمــا أن الــرب كان 
راضيــا عــن داود، وأبعــد عنــه المخاطــر، فــإن وجــوده مــع شــاول يمكــن أن يكــون واقيــا 

لــه حيــن يخــرج معــه للحــرب.
إن عنايــة هللا هــي التــي ربطــت بيــن داود وشــاول، ألن مركــز داود فــي البــاط 
الملكــي أعطــاه معرفــة وخبــرة بالشــؤون كافــة اســتعدادا لمســتقبله العظيــم، وهــذا 
مــا يســاعده علــى أن يظفــر بثقــة األمــة. غيــر أن التقلبــات والصعوبــات التــي حاقــت 
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بــه  ثقتــه  علــى هللا ووضــع كل  العتمــاد  إلــى  قادتــه  لــه  عــداوة شــاول  بســبب  بــه 
تعالــى، كمــا أن صداقــة يوناثــان ومحبتــه لــداود كانــت هــي األخــرى مــن ترتيبــات 
عنايــة هللا ألجــل حفــظ حيــاة ملــك إســرائيل العتيــد. وفــي كل هــذه األمــور كان هللا 

يتمــم مقاصــده الصالحــة لــداود ولشــعب إســرائيل.
ومــع ذلــك فــإن شــاول لــم يثبــت علــى صداقتــه لــداود طويــا، إذ حينمــا كان 
شــاول وداود عائديــن مــن الحــرب مــع الفلســطينيين حــدث » أَنَّ النَِّســاَء َخرََجــْت 
َوِبَفــَرٍح  ِبُدفُــوٍف  الَْملِــِك  َشــاُوَل  لِلَِقــاِء  َوالرَّقْــِص  ِبالِْغَنــاِء  إِْســرَائِيَل  ُمــُدِن  َجِميــعِ  ِمــْن 
َوِبُمثَلَّثَــاٍت « فغنــت جماعــة مــن النســوة قائــات: » َضــرََب َشــاُوُل أُلُوفَــُه « وإذا 
إلــى  الغيــرة  شــيطان  ِربَْواتِــِه « فدخــل  » َوَداُوُد  قائــات:  تجيبهــن  أخــرى  بجماعــة 
قلــب الملــك شــاول، الــذي غضــب ألن نســاء إســرائيل رفعــن مقــام داود فــي تلــك 
يكبــت مشــاعر الحســد هــذه  مــن أن  مــن مقامــه. فبــدل  األغنيــة وجعلنــه أســمى 
ــا أَنَــا فَأَْعطَيَْنِنــي  ــَواٍت َوأَمَّ ــَن َداُوَد ِربْ أظهــر ضعفــا فــي أخاقــه فصــاح قائــا: » أَْعطَيْ

األُلُــوَف! َوبَْعــُد فََقــْط تَبَْقــى لَــُه الَْمْملََكــُة «.
كان فــي أخــاق شــاول نقــص عظيــم، وهــو أنــه أحــب مــدح النــاس لــه، وكان 
لهــذه الصفــة تأثيــر تحكَّــم فــي أعمالــه وأفــكاره، كمــا طبــع كل شــيء بطابــع الرغبــة 
فــي المديــح وتعظيــم الــذات. ومقيــاس الصــواب والخطــأ فــي نظــره كان هــو ذلــك 
الشــهرة واستحســان الجماهــر. إن ذلــك اإلنســان  المنخفــض مقيــاس  المقيــاس 
رضــى هللا  أول  يطلــب  ل  الــذي  ذاك  لــه،  أمــان  ل  النــاس  ليرضــي  يعيــش  الــذي 
النــاس،  اعتبــار  فــي  األول  هــو  يكــون  أن  شــاول  مطمــح  كان  لقــد  واستحســانه. 
وعندمــا ســمع أغنيــة المــدح تلــك رســخ فــي عقلــه اقتنــاع ثابــت بــأن داود سيســتميل 

قلــوب الشــعب ويملــك بــدل منــه.
فتــح شــاول قلبــه لــروح الحســد الــذي ســمم حياتــه. وبالرغــم مــن الــدروس التــي 
تلقاهــا مــن صموئيــل النبــي بــأن هللا ســيتمم مــا يختــاره، وأن أحــدا مــن النــاس ل 
يســتطيع أن يعرقــل عمــل هللا، فقــد برهــن الملــك علــى أنــه ليســت لديــه أيــة معرفــة 
عــن تدبيــرات هللا وقوتــه. جعــل ملــك إســرائيل إرادتــه تقــاوم إرادة هللا الســرمدي. 
لــه ســلطان علــى  يكــون  يتعلــم أن  لــم  يملــك علــى إســرائيل  إن شــاول حيــن كان 
روحــه، فســمح لبواعثــه ودوافعــه أن تتســلط علــى أفــكاره إلــى أن تــردى فــي هاويــة 
الســخط والغضــب الثائــر. وكانــت تهاجمــه نوبــات الغضــب حيــن كان يحــاول قتــل 
كل َمــن يقــاوم إرادتــه. وكان يتحــول مــن حالــة الهســتيريا هــذه إلــى حالــة أخــرى هــي 

حالــة اليــأس واحتقــار النفــس، فتمتلــك نفســه روح تبكيــت الضميــر.
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كان يحــب أن يســتمع إلــى داود وهــو يضــرب علــى عــوده، وكان يبــدو أن الــروح 
الشرير يزايله ويذهب عنه إلى حين، ولكن في أحد األيام حين كان ذلك الشاب 
يخــدم أمامــه ويلمــس بأناملــه أوتــار العــود فتخــرج أنغــام ســاحرة، وصوتــه يصاحــب 
الموســيقار  ذلــك  إلــى  بالملــك يصــوب رمحــه  إذا  العــود وهــو يســبح هللا،  أنغــام 
فجــأة محــاول أن يقضــي علــى حياتــه. فحفظــت حيــاة داود بتدخــل هللا، فهــرب مــن 

غضــب ذلــك الملــك المصــاب بالهســتيريا دون أن يمســه أذى.
وإذ زادت بغضة شاول لداود جعل يترقب الفرص بأكثر اهتمام لعله يقضي 
عليــه، ولكــن لــم تنجــح أيــة خطــة مــن خططــه التــي دبرهــا ضــد مســيح الــرب، فأســلم 
شــاول نفســه لســلطان ذلــك الــروح الــرديء الــذي تحكــم فيــه. أمــا داود فقــد اتــكل 
الِْحْكَمــِة  » بَــْدُء  يخلــص.  أن  علــى  والقــادر  القويــة  المشــورة  لــه  الــذي  ذاك  علــى 
َمَخافـَـُة الــرَّبِّ « )أمثــال 9: 10( وكان داود علــى الــدوام يوجــه صاتــه إلــى هللا حتــى 

يســتطيع أن يســلك أمامــه فــي طريــق كامــل.
ولكي يتخلص الملك من وجود منافســه » فَأَبَْعَدُه َشــاُوُل َعْنُه َوَجَعلَُه لَُه رَئِيَس 
أَلْــٍف... وَكَاَن َجِميــُع إِْســرَائِيَل َويَُهــوذَا يُِحبُّــوَن َداُوَد « وســرعان مــا لمــس الشــعب 
كفــاءة داود، ورأوا أن كل عمــل أســند إليــه كان يعملــه بحكمــة ودرايــة، كمــا كانــت 
مشــورات ذلــك الشــاب متصفــة بالحكمــة والفطنــة وبرهنــت علــى أن اتباعهــا يكفــل 
الســامة، بينمــا كان حكــم شــاول ممــا ل يعتمــد عليــه كمــا أن قراراتــه لــم تكــن حكيمــة.

ومــع أن شــاول كان دائمــا يقظــا يتحيــن الفــرص إلهــاك داود، غيــر أنــه بــات 
خائفــا منــه ألنــه رأى أن الــرب معــه. إن صفــات داود التــي كانــت بــا لــوم أثــارت 
غضــب الملــك، فأحــس أن نفــس حيــاة داود ووجــوده كانــا توبيخــا صارمــا لــه إذ 
بالمقارنــة تبرهــن أن أخــاق داود أفضــل مــن أخاقــه. إن حســد شــاول هــو الــذي 
جلــب عليــه التعاســة، وعــرَّض للخطــر حيــاة أحــد رعايــاه المتواضعيــن )داود(. مــا 
أعظــم مــا أحدثــت هــذه الصفــة مــن مســاوئ فــي العالــم! إن نفــس العــداوة التــي 
أثــارت قلــب قاييــن ضــد أخيــه هابيــل، هــي التــي ملكــت علــى قلــب شــاول، ألن 
أعمــال هابيــل كانــت بــارة فأكرمــه هللا، أمــا أعمالــه هــو فكانــت شــريرة فلــم يمكــن أن 
يباركــه الــرب. إن الحســد هــو وليــد الكبريــاء، وإذا أبقــي عليــه فــي القلــب فســيقود 
إلــى البغضــاء وأخيــرا ســيفضي إلــى النتقــام والقتــل. وقــد أظهــر الشــيطان خلقــه 

الشــرير إذ أثــار ســخط شــاول ضــد ذاك الــذي لــم يســئ إليــه فــي شــيء.
وقــد راقــب الملــك داود مراقبــة دقيقــة، مؤمــا أن يأخــذ عليــه عمــا مــن أعمــال 
بــه يجلــب علــى داود  الطيــش حيــث يمكــن أن يصلــح عــذرا للملــك  الحماقــة أو 
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الفضيحــة والعــار. وقــد أحــس أنــه لــن يســتريح حتــى يقضــي علــى ذلــك الشــاب 
بالمــوت وفــي نفــس الوقــت تزكــي األمــة ذلــك العتــداء األليــم، فنصــب فخــا لــداود 
إذ ألــح عليــه أن يواصــل الحــرب ضــد الفلســطينيين بأعظــم همــة وعزيمــة، ووعــده، 
فــي مقابــل شــجاعته، بــأن يزوجــه مــن كبــرى بنــات الملــك. فأجــاب داود عــن هــذا 
القتــراح بوداعــة قائــا: » َمــْن أَنـَـا، َوَمــا ِهــَي َحيَاتـِـي َوَعِشــيرَُة أَِبــي ِفــي إِْســرَائِيَل َحتَّــى 
أَكُــوَن ِصْهــَر الَْملِــِك؟ « ولكــن الملــك كان منافقــا، إذ زوَّج األميــرة مــن رجــل آخــر.

ثــم أتاحــت محبــة ميــكال، صغــرى البنــات، لــداود، فرصــة أخــرى للملــك ليتآمــر 
علــى حيــاة خصمــه. وقــد عــرض علــى داود أن يتــزوج ميــكال بشــرط أن يقــدم البرهــان 
علــى أنــه قــد هــزم أعــداء األمــة اإلســرائيلية وقتــل عــددا محــددا منهــم، » وَكَاَن َشــاُوُل 
يَتََفكَّــُر أَْن يُوِقــَع َداُوَد ِبيَــِد الِْفلِْســِطيِنيِّيَن « ولكــن هللا صــان حيــاة عبــده فعــاد داود مــن 
الحــرب ظافــرا ليصيــر صهــرا للملــك » َوِميــَكاُل ابَْنــُة َشــاُوَل أََحبَّــْت َداُوَد « وقــد رأى 
الملــك الثائــر الغضــوب أن كل مؤامراتــه قــد رفعــت مــن شــأن ذاك الــذي كان يريــد 
هــو أن يهلكــه، ثــم زاد يقينــه بــأن هــذا هــو الرجــل الــذي قــال الــرب عنــه إنــه خيــر منــه، 
والــذي يجــب أن يملــك علــى عــرش إســرائيل مــن بعــده. ظهــر شــاول علــى حقيقتــه 
حيــن أصــدر أمــره إلــى يوناثــان وإلــى كل عبيــده أن يقتلــوا ذاك الــذي كان هــو يبغضــه.

إل أن يوناثــان أعلــن لــداود مــا قصــد الملــك أن يفعلــه بــه، وطلــب منــه أن يختبــئ 
ريثمــا يتوســل هــو إلــى أبيــه حتــى يبقــي علــى حيــاة منقــذ إســرائيل، ثــم بســط أمــام 
الملــك مــا قــد فعلــه داود لصيانــة كرامــة األمــة بــل حياتهــا، كمــا أبــان لــه هــول الجريمة 
التــي ستســتقر علــى رأس مــن يقتــل ذاك الــذي اســتخدمه هللا فــي ســحق قــوة 
أعــداء إســرائيل. فتأثــر ضميــر شــاول ولن قلبــه » َوَحلَــَف َشــاُوُل: َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ لَ 
يُْقتَــُل « فأحضــر داود إلــى شــاول وصــار يخــدم أمامــه كمــا كان يفعــل فيمــا مضــى.

ومرة أخرى أعلنت الحرب بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فقاد داود الجيش 
ضــد أعدائهــم. وقــد أعطــى هللا العبرانييــن نصــرا عزيــزا. فامتــدح رجــال الدولــة حكمــة 
داود وبطولتــه، فأثــار هــذا كوامــن بغضــة شــاول لــداود. وبينمــا كان ذلــك الشــاب 
يضــرب علــى العــود أمــام الملــك، وقــد امتــألت جوانــب القصــر باألنغــام الشــجية 
غلب شاوَل غضبُه فصوَّب رمحه إلى داود محاول أن يطعن ذلك الموسيقار حتى 
إلــى الحائــط. ولكــن مــاك الــرب أبعــد تلــك الطعنــة المميتــة فهــرب داود إلــى بيتــه 

ونجــا، فأرســل شــاول جواســيس ليراقبــوه حتــى إذا خــرج فــي الصبــاح قضــوا عليــه.
أخبــرت ميــكال داود بنوايــا أبيهــا مــن نحــوه، وألحــت عليــه أن يهــرب لحياتــه، 
فأنزلتــه مــن الكــوة، وهكــذا أعانتــه علــى أن ينجــو بحياتــه. هــرب داود إلــى صموئيــل 
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فــي الرامــة فرحــب النبــي بذلــك الهــارب غيــر خائــف مــن غضــب الملــك. وكان بيت 
صموئيــل مكانــا أمينــا بالمقارنــة مــع قصــر الملــك، إذ فــي هــذا المــكان الكائــن وســط 
التــال كان خــادم هللا المكــرم يواصــل عملــه، ومعــه جماعــة مــن الرائيــن الذيــن كانــوا 
يدرســون إرادة هللا بــكل تدقيــق. وبــكل وقــار كانــوا يســتمعون للتعاليــم التــي ينطــق 
بهــا صموئيــل. مــا كان أثمــن وأغلــى الــدروس التــي تعلمهــا داود مــن معلــم إســرائيل! 
كان داود يعتقــد أن الملــك لــن يأمــر جيوشــه بغــزو هــذا المــكان المقــدس، ولكــن 
ظــام عقــل ذلــك الملــك المتهــور لــم يعــد يرعــى حرمــة أي مــكان مهمــا كان مقدســا. 
إن الصلــة التــي كانــت بيــن داود وصموئيــل أثــارت حســد الملــك، خشــية أن يعمــل 
الــذي كان مكرمــا مــن كل إســرائيل كنبــي هللا علــى مســاعدة خصــم  نفــوذ ذاك 
شــاول علــى ارتقــاء العــرش. فلمــا عــرف شــاول بمــكان داود، أرســل رجالــه ليأتــوا بــه 

إلــى جبعــة لكــي ينفــذ فيــه مقاصــده اإلجراميــة.
مــن  ولكــن  داود،  قتــل  علــى  صممــوا  وقــد  طريقهــم  فــي  الملــك  رســل  ســار 
هــو أعظــم مــن شــاول منعهــم مــن ذلــك. لقــد التقاهــم مائكــة غيــر منظوريــن كمــا 
حــدث لبلعــام حيــن كان ذاهبــا ليلعــن إســرائيل، فبــدأوا ينطقــون بأقــوال نبويــة عمــا 
ســيحدث فــي المســتقبل وأعلنــوا مجــد الــرب وجالــه. وهكــذا ســيطر هللا علــى 
غضــب اإلنســان فأظهــر قدرتــه علــى إيقــاف الشــر عنــد حــده، بينمــا أحــاط عبــده 

بجمهــور مــن المائكــة لحراســته.
وصلــت األخبــار إلــى مســامع الملــك الــذي كان يتحــرق شــوقا إلــى أن يقــع داود 
في قبضته، ولكن بدل من أن يحس بتوبيخ هللا زاد اشــتعال وأرســل رســا آخرين، 
ولكــن حتــى هــؤلء ســيطر عليهــم روح هللا واشــتركوا مــع الرســل األوليــن فجعلــوا 
يتنبــأون. وثــم أرســل رســا مــرة ثالثــة، ولكــن حيــن انضمــوا إلــى األنبيــاء، حلــت عليهم 
قــوة هللا أيضــا وصــاروا يتنبــأون، حينئــذ صمــم شــاول علــى الذهــاب بنفســه ألن 
لــم يمكــن ضبطهــا. فعــزم علــى أل ينتظــر فرصــة أخــرى إلهــاك  عداوتــه العنيفــة 

داود. وحالمــا يقــع فــي متنــاول يــده ل بــد أن يذبحــه بيــده مهمــا تكــن النتائــج.
ولكــن مــاكا مــن مائكــة هللا التقــى الملــك فــي طريقــه وســيطر عليــه، وضبطــه 
تلــك  تخللــت  وقــد  هللا،  إلــى  يصلــي  وكان  األمــام  إلــى  فتقــدم  بقوتــه.  هللا  روح 
الصلــوات تنبــؤات وتســابيح مقدســة، كمــا تنبــأ عــن مســيا اآلتــي كفــادي العالــم. 
وحيــن وصــل إلــى بيــت النبــي فــي الرامــة خلــع ثيابــه الخارجيــة التــي تكشــف عــن 
مقامــه، وبقــي منطرحــا أمــام صموئيــل وتاميــذه طــول النهــار والليــل وهــو تحــت 
المنظــر  هــذا  لمشــاهدة  بعيــدة  أماكــن  مــن  الشــعب  أتــى  وقــد  هللا.  روح  تأثيــر 
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الغريــب، حتــى ذاع خبــر اختبــار الملــك هــذا فــي كل مــكان. وهكــذا مــرة أخــرى 
ــاِء؟ «. ــَن األَنِْبيَ قبــل نهايــة حكــم شــاول ذهــب هــذا القــول مثــا: » أََشــاُوُل أَيًْضــا بَيْ

ومــرة أخــرى أحبطــت نوايــا ذلــك الملــك المضطِهــْد. ومــع أنــه أكــد لــداود أنــه لــم 
يعــد يضمــر لــه شــرا، إل أن ذلــك الشــاب كان ضعيــف الثقــة بصــدق توبــة الملــك، 
فاغتنــم هــذه الفرصــة وهــرب لئــا يتعكــر مــزاج الملــك كمــا قــد حــدث مــن قبــل. لقــد 
كان قلبــه جريحــا فــي داخلــه فاشــتاق إلــى رؤيــة صديقــه يوناثــان مــرة أخــرى. وإذ كان 
واثقــا مــن ســامة نوايــاه ذهــب إلــى ابــن الملــك يطلبــه وقــال لــه بــكل تأثــر: » َمــاَذا 
َعِملـْـُت؟ َوَمــا ُهــَو إِثِْمــي؟ َوَمــا ِهــَي َخِطيَِّتــي أََمــاَم أَِبيــَك َحتَّــى يَطْلـُـَب نَْفِســي؟ « كان 
يوناثــان يعتقــد أن أبــاه عــدل عمــا كان ينــوي أن يفعلــه بــداود وأنــه لــم يعــد يطلــب 
قتلــه، فقــال يوناثــان: » َحاَشــا. لَ تَُمــوُت! ُهــَوَذا أَِبــي لَ يَْعَمــُل أَْمــرًا كَِبيــرًا َولَ أَْمــرًا 
ــَذا « فبعدمــا  ــَس كَ ــي أَِبــي هــَذا األَْمــَر؟ لَيْ َصِغيــرًا إِلَّ َويُْخِبرُنِــي ِبــِه. َولَِمــاَذا يُْخِفــي َعنِّ
أظهــر الــرب قدرتــه بكيفيــة عظيمــة لــم يكــن يوناثــان يعتقــد أن أبــاه ســيلحق أي أذى 
بــداود ألن ذلــك يكــون تمــردا صريحــا علــى هللا. ولكــن داود لــم يقتنــع بذلــك، وبــكل 
ـُه  إِنّـَ نَْفُســَك،  ِهــَي  َوَحيَّــٌة   ، الــرَّبُّ ُهــَو  » َحــيٌّ  قائــا:  ليوناثــان  أعلــن  وغيــرة  حــرارة 

ــَن الَْمــْوِت «. ــَوٍة بَيِْنــي َوبَيْ كََخطْ
وعنــد الهــال احتفــل شــعب إســرائيل بعيــد مقــدس. وهــذا العيــد وقــع فــي 
اليــوم التالــي لمقابلــة يوناثــان لــداود، وكان ينتظــر حضــور ذينــك الشــابين إلــى وليمــة 
الملــك، ولكــن داود كان يخشــى التواجــد مــع الملــك، كمــا كان هنالــك ترتيــب 
أن يذهــب لزيــارة إخوتــه فــي بيــت لحــم. وبعــد عودتــه كان عليــه أن يختبــئ فــي 
حقــل قريــب مــن بيــت الوليمــة فغــاب عــن الملــك ثاثــة أيــام وكان علــى يوناثــان أن 
ياحــظ تأثيــر ذلــك فــي شــاول. فلــو ســأله أبــوه عــن مــكان وجــود ابــن يســى كان علــى 
يوناثــان أن يقــول إنــه ذهــب إلــى بيــت لحــم لحضــور الذبيحــة التــي ســتقدمها عائلــة 
أبيــه. فــإذا لــم يبــد علــى الملــك الغضــب وإنمــا قــال: » َحَســًنا « فيمكــن أن يطمئــن 
داود — إلــى الذهــاب إلــى بــاط الملــك. أمــا إذا ثــار واهتــاج لغيــاب داود فــا بــد 

مــن أن يهــرب داود لحياتــه.
لمــا  ولكــن  داود.  غيــاب  عــن  شــيئا  الملــك  يتكلــم  لــم  الوليمــة  أيــام  أول  وفــي 
ــى  ابْــُن يَسَّ يَــأِْت  لَــْم  خــا موضعــه فــي اليــوم الثانــي ســأل الملــك قائــا: » لَِمــاَذا 
إِلَــى الطََّعــاِم لَ أَْمــِس َولَ الْيَــْوَم؟ فَأََجــاَب يُونَاثَــاُن َشــاُوَل: إِنَّ َداُوَد طَلَــَب ِمنِّــي أَْن 
يَْذَهــَب إِلَــى بَيْــِت لَْحــٍم، َوقَــاَل: أَطْلِْقِنــي ألَنَّ ِعْنَدنَــا َذِبيَحــَة َعِشــيرٍَة ِفــي الَْمِديَنــِة، 
أُفْلِــُت  فََدْعِنــي  َعيَْنيْــَك  ِفــي  نِْعَمــًة  َوَجــْدُت  إِْن  َواآلَن  ِبذلِــَك.  أَِخــي  أَْوَصانِــي  َوقَــْد 
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الَْملِــِك «. وعندمــا ســمع شــاول هــذا  َمائِــَدِة  إِلَــى  يَــأِْت  لَــْم  لِذلِــَك  إِْخَوتِــي.  َوأََرى 
الــكام أفلــت زمــام غضبــه، وأعلــن أنــه مــا دام داود علــى قيــد الحيــاة فــإن يوناثــان 
لــن يســتطيع أن يكــون ملــكا علــى إســرائيل وأمــر بــأن يؤتــى بــداود حــال ليقتــل. ومــرة 
َمــاَذا َعِمــَل؟ « ولكــن هــذا  أخــرى توســل يوناثــان ألجــل صديقــه: » لَِمــاَذا يُْقتَــُل؟ 
التوســل زاد مــن شــيطانية الملــك فــي غضبــه، وصــّوب شــاول الرمــح الــذي كان قــد 

أعــده ليقتــل بــه داود، نحــو ابنــه.
لقــد ثــار حــزن ذلــك األميــر وغضبــه. وإذ خــرج مــن الحضــرة الملكيــة لــم يعــد 
ضيفــا فــي الوليمــة. لقــد انحنــت نفســه حزنــا حيــن ذهــب فــي الوقــت المعيــن إلــى 
البقعــة التــي كان ســيعرف داود فيهــا نيــة الملــك نحــوه. وقــد وقــع كل مــن الشــابين 
علــى عنــق اآلخــر وبكيــا بــكاًء ُمــرّاً. إن غضــب الملــك الشــديد ألقــى ظالــه الســوداء 
وقــد  عنــه.  التعبيــر  يصعــب  بحيــث  جــدا  شــديدا  فــكان حزنهمــا  علــى حياتهمــا، 
وقعــت كلمــات يوناثــان األخيــرة فــي مســمع داود وهمــا يفترقــان ليذهــب كل فــي 
طريقــه: » اْذَهــْب ِبَســاٍَم ألَنََّنــا كِلَيَْنــا قَــْد َحلَْفَنــا ِباْســِم الــرَّبِّ قَائِلَيْــِن: الــرَّبُّ يَُكــوُن 

بَيِْنــي َوبَيَْنــَك َوبَيْــَن نَْســلِي َونَْســلَِك إِلَــى األَبَــِد «.
ثــم عــاد ابــن الملــك إلــى جبعــة. أمــا داود فأســرع ليذهــب إلــى نــوب، وهــي مدينــة 
تبعــد عــن ذلــك المــكان أميــال قليلــة، وهــى أيضــا إحــدى مــدن ســبط بنياميــن. كمــا 
أن خيمــة الجتمــاع قــد نقلــت مــن شــيلوه إلــى هــذا المــكان، حيــث كان أخيمالــك 
رئيــس الكهنــة يخــدم فيهــا. لــم يكــن داود يعلــم إلــى أيــن يذهــب ليختبــئ إل إلــى خــادم 
هللا. وقــد نظــر الكاهــن إلــى داود باندهــاش ألنــه أتــى وحــده علــى مــا بــدا، وبســرعة، 
وكان يبــدو علــى وجهــه الحــزن والنزعــاج. فســأله عمــا أتــى بــه إلــى هنــاك، بينمــا كان 
الخــوف المســتمر يســاور هــذا الشــاب لئــا يعــرف أحــد مكانــه. وفــي أشــد حــالت 
كربــه لجــأ إلــى الخــداع، فأخبــر الكاهــن بــأن الملــك أرســله فــي مهمــة ســرية تتطلــب 
أعظــم ســرعة. وهنــا أظهــر ضعــف إيمانــه بــاهلل وكان مــن نتائــج خطيتــه مــوت رئيــس 
الكهنــة. فلــو أن داود أخبــره بالحقيقــة لــكان الكاهــن أخيمالــك قــد عــرف أســلم طريــق 
يسلكه ليحفظ حياته. إن هللا يطلب أن يمتاز شعبه على من سواهم بالصدق في 
القــول، حتــى ولــو كانــوا مهدديــن بأعظــم المخاطــر. ثــم ســأله داود أن يعطيــه خمــس 
خبــزات، إل أنــه لــم يكــن لــدى رجــل هللا غيــر الخبــز المقــدس. ولكــن داود أفلــح فــي 

إزالــة شــكوك الكاهــن فحصــل علــى خبــز يســد بــه جوعــه.
إن خطــرا جديــدا كان يتهــدد داود، وذلــك أن دواغ رئيــس رعــاة شــاول الــذي 
قــد اعتنــق الديــن اليهــودي، كان يتمــم نــذوره فــي موضــع العبــادة. فــإذ رأى داود 
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هــذا الرجــل عقــد العــزم علــى اإلســراع فــي البحــث عــن مــكان آخــر يلجــأ إليــه. ولكــي 
يحصــل علــى ســاح يدافــع بــه عــن نفســه عنــد الضــرورة، طلــب مــن أخيمالــك أن 
يعطيــه ســيفا، فقــال لــه ل ســيف عنــده إل ســيف جليــات الــذي حفــظ كأثــر فــي 
ـاُه « وقــد عــادت إليــه شــجاعته  يّـَ المقــدس فقــال داود: » لَ يُوَجــُد ِمثْلُــُه، أَْعِطِنــي إِ

حالمــا قبــض علــى الســيف الــذي اســتعمله قبــا فــي قتــل البطــل الفلســطيني.
إلــى أخيــش ملــك جــت ألنــه أحــس بأنــه يجــد أمنــا وســط أعــداء  هــرب داود 
شــعبه أكثــر ممــا فــي مملكــة شــاول. ولكــن عبيــد أخيــش قالــوا لــه، إن داود هــو الــذي 
قتــل البطــل الفلســطيني منــذ ســنين، وإذا بــذاك الــذي طلــب الحتمــاء فــي أرض 
أعــداءه،  بالجنــون خــدع  بتظاهــره  أنــه  فــي خطــر عظيــم، غيــر  نفســه  يجــد  أعدائــه 

وهكــذا دبــر أمــر نجاتــه.
إن أول غلطــة ارتكبهــا داود كانــت عــدم ثقتــه بــاهلل وهــو فــي نــوب، أمــا الغلطــة 
وهــذه  نبيلــة،  صفــات  داود  فــي  ظهــرت  لقــد  ألخيــش.  خداعــه  فكانــت  الثانيــة 
الصفــات جعلتــه ينــال نعمــة فــي عيــون شــعبه. ولكــن لمــا هجمــت عليــه التجربــة 
تزعزع إيمانه فظهر ضعف بشريته، وكان يرى أن كل إنسان هو جاسوس وخائن. 
إن داود إذ كان فــي حالــة اضطــرار شــديد رفــع نظــره إلــى هللا بإيمــان راســخ، فانتصــر 
علــى جبــار الفلســطينيين. لقــد آمــن بــاهلل وصــار متــكا علــى قدرتــه، ولكــن عندمــا 
كان مطــاردا ومضطهــدا كاد الرتبــاك والضيــق يحجبــان عــن عينيــه أبــاه الســماوي.

ضعفــه  يــدرك  جعلــه  إذ  الحكمــة  داود  ـَم  َعلّـَ الختبــار  هــذا  فــإن  ذلــك  ومــع 
وضــرورة العتمــاد المســتمر علــى هللا. مــا أثمــن وأغلــى تأثيــر تعزيــات روح هللا 
ومقويــا  القلــوب  لخائــري  مشــجعا  اليائســة  الحزينــة  النفــوس  إلــى  يأتــي  حيــن 
للضعفــاء المعييــن ومانحــا شــجاعة وعونــا لعبيــد الــرب المجربيــن! مــا أعظــم إلهنــا 
الــذي يتعامــل بــكل دقــة مــع المخطئيــن ويظهــر صبــره ورقتــه ولطفــه فــي الشــدة 

الشــديد! الحــزن  يكتنفنــا  وحيــن  والضيــق 
لإليمــان، فحيــن  افتقارهــم  عــن  ناجــم  هــو  بشــعب هللا  يلحــق  إن كل فشــل 
تكتنــف الظلمــة النفــس، وحيــن نكــون بحاجــة إلــى النــور واإلرشــاد علينــا أن نرفــع 
أنظارنــا إلــى فــوق إذ هنالــك نــور خلــف الظلمــات. ومــا كان يليــق بــداود أن يشــك 
فــي هللا لحظــة واحــدة حيــث كانــت هنالــك أســباب كان ينبغــي لــه، مــن أجلهــا، أن 
يضــع اتكالــه علــى هللا. كان هــو مســيح الــرب. وفــي وســط المخاطــر كانــت مائكــة 
باهــرة  بأعمــال  القيــام  أعانتــه علــى  مــزودا بشــجاعة عظيمــة  هللا يحرســونه، وكان 
الشــديد  الحــرج، وضيقــه  فــوق مســتوى مركــزه  بأفــكاره  أنــه ســما  ولــو  ومدهشــة، 
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الــذي حــل بــه، وفكــر فــي قــدرة هللا وجالــه، ألحــس بالســام، حتــى ولــو كان فــي 
» فَــِإنَّ  القائــل:  اإللهــي  الوعــد  يكــرر  أن  ثقــة  بــكل  وألمكنــه  المــوت،  ظــال  وادي 
ــا إِْحَســانِي فَــاَ يَــزُوُل َعْنــِك، َوَعْهــُد َســاَِمي لَ  الِْجبَــاَل تَــزُوُل، َواآلكَاَم تَتَزَْعــَزُع، أَمَّ

يَتَزَْعــَزُع، قَــاَل َراِحُمــِك الــرَّبُّ « )إشــعياء 54: 10(.
بحــث داود بيــن جبــال يهــوذا عــن ملجــأ يلجــأ إليــه ليأمــن مــن مطــاردة شــاول، 
فهــرب إلــى مغــارة عــدلم، وهــي مــكان يمكــن لرجــال قليليــن أن يحتفظــوا بــه ضــد 
ا َسِمَع إِْخَوتُُه َوَجِميُع بَيِْت أَِبيِه نَزَلُوا إِلَيِْه إِلَى ُهَناَك « إن عائلة  جيش عظيم. » فَلَمَّ
داود لــم تكــن تحــس بالطمأنينــة إذ كانــوا يعلمــون أن شــكوك شــاول غيــر المعقولــة 
يمكــن أن توجــه ضدهــم فــي أي وقــت بســبب صلتهــم بــداود، وقــد علمــوا اآلن — مــا 
بدأ كل إسرائيل يعلمونه — أن هللا قد اختار داود ليكون الملك العتيد لشعبه. ثم 
اقتنعــوا بأنهــم ســيكونون فــي أمــان أعظــم وهــم معــه، حتــى مــع كونــه هاربــا وفــي مغــارة 

موحشــة، ممــا يكونــون وهــم معرضــون لجنــون ذلــك الملــك الحســود.
وفــي مغــارة عــدلم اجتمــع شـــمل العائلــة يظللهــا العطــف والحــب، فاســتطاع 
ابــن يســى أن يغنــي أعــذب األغانــي بصوتــه علــى أنغــام العــود حيــن قــال: » ُهــَوَذا 
َمــا أَْحَســَن َوَمــا أَْجَمــَل أَْن يَْســُكَن اإلِْخــَوُة َمًعــا! « )مزمــور 133: 1(. لقــد ذاق مــرارة 
الشــك مــن جانــب إخوتــه، ولكــن الوفــاق والنســجام الــذي حــل محــل النــزاع مــأل 
قلــب ذلــك الطريــد فرحــا. وفــي هــذه المناســبة كتــب المزمــور الســابع والخمســين.

وقبــل مــرور وقــت طويــل انضــم إلــى جماعــة داود قــوم آخــرون — ممــن أرادوا 
النجــاة مــن قســوة الملــك وتعســفه، كمــا كان هنــاك كثيــرون ممــن أضاعــوا ثقتهــم 
بملــك إســرائيل ألنهــم رأوا أنــه لــم يعــد ينقــاد بــروح هللا » َواْجتََمــَع إِلَيْــِه كُلُّ رَُجــل 
ُمتََضاِيــق، وَكُلُّ َمــْن كَاَن َعلَيْــِه َديْــٌن، وَكُلُّ رَُجــل ُمــرِّ النَّْفــِس، فَــَكاَن َعلَيِْهــْم رَئِيًســا. 
وَكَاَن َمَعــُه نَْحــُو أَْربـَـعِ ِمئـَـِة رَُجــل « هنــا نجــد داود يملــك علــى مملكــة صغيــرة خاصــة 
بــه يســودها الترتيــب والنظــام. ولكــن مــع أنــه كان فــي ذلــك الملجــأ فــي الجبــال لــم 
يكــن يحــس بالطمأنينــة، إذ كانــت تأتيــه براهيــن مســتمرة علــى أن الملــك لــم يعــدل 

عــن مقاصــده اإلجراميــة.
الــرب  أنبيــاء  أحــد  أنــذره  مــوآب، وحينئــذ  ملــك  عنــد  وجــد داود ملجــأ ألبويــه 
بوجــود خطــر يتهــدده، فهــرب مــن ذلــك المخبــأ إلــى وعــر حــارث. إن ذلــك الختبــار 
الــذي كان داود يمــر فيــه لــم يكــن عقيمــا أو غيــر ضــروري، فلقــد جعلــه هللا يمــر فــي 
طــور تدريــب. ليؤهلــه ألن يكــون قائــدا حكيمــا وملــكا عــادل رحيمــا. ومــع جماعــة 
الهاربيــن الذيــن رافقــوه كان يتلقــى إعــدادا ليضطلــع بعمــل شــاول الــذي بســبب 
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غضبــه اإلجرامــي وطيشــه األعمــى كان كل يــوم يمــر بــه يزيــد مــن عــدم لياقتــه للقيــام 
به. إن من يبتعدون عن مشورة هللا ل يمكنهم الحتفاظ بالهدوء والحكمة اللذين 
بواســطتهما يمكنهــم أن يتصرفــوا بالعــدل والفطنــة. ل جنــون مخيــف جــدا ول يرجــى 

منــه خيــر كاتبــاع الحكمــة البشــرية التــي ل تسترشــد بحكمــة هللا.
كان شــاول يعــد العــدة لصطيــاد داود والقبــض عليــه وهــو فــي مغــارة عــدلم، 
داود  هــروب  كان  إذ  غضبــا،  استشــاط  المخبــأ  ذلــك  تــرك  داود  أن  علــم  فلمــا 
ســرا غامضــا فــي نظــر شــاول، لــم يمكنــه تعليلــه إل باعتقــاده أن هنــاك خونــة فــي 

الملــك. ابــن يســى بمقاصــد  المعســكر وأنهــم أخبــروا 
أكــد شــاول لمشــيريه بــأن مؤامــرة قــد حيكــت ضــده، وبواســطة الرشــوة والهبــات 
الســخية والوظائــف الفخريــة طلــب منهــم أن يكشــفوا لــه عمــن صــار صديقــا لــداود 
بيــن شــعبه، ولــذا صــار دواغ األدومــي واشــيا. فهــذا الرجــل إذ كان مســوقا بــروح 
الطمــوح والجشــع، وبكراهيتــه للكاهــن الــذي كان قــد وبخــه علــى خطايــاه، أخبــر 
الملــك بزيــارة داود ألخيمالــك، فــكان تمثيلــه لألمــر مثيــرا لغضــب الملــك ضــد رجــل 
هللا. إن كلمــات ذلــك اللســان المــؤذي والمضطــرم بنــار جهنــم أثــار غضبــا هائــا 
فــي نفــس شــاول. وإذ أثــاره الغضــب إلــى حــد الجنــون أعلــن الملــك أن كل أســرة 
الكاهــن يجــب أن تهلــك. وقــد نفــذ ذلــك القــرار المرعــب، فلــم يقتــل أخيمالــك 
وحــده بــل كل أفــراد بيــت أبيــه  — خمســة وثمانــون رجــا لبســي أفــود كتــان كل 

هــؤلء قتلهــم دواغ بيــده اآلثمــة وبأمــر الملــك.
َواألَطَْفــاَل  َوالنَِّســاَء  الرَِّجــاَل  ــيِْف.  السَّ ِبَحــدِّ  الَْكَهَنــِة  َمِديَنــَة  نُــوَب  » َوَضــرََب 
َوالرِّْضَعــاَن َوالثِّيــرَاَن َوالَْحِميــَر َوالَْغَنــَم « لقــد اســتطاع شــاول أن يفعــل ذلــك وهــو 
تحــت تأثيــر الشــيطان. إن هللا حيــن قــال إن إثــم العمالقــة قــد كمــل وأمــر شــاول 
بإهاكهــم هــاكا شــاما ظــن أنــه أرحــم مــن أن ينفــذ حكــم هللا، وعفــا عمــن كان 
محكومــا عليــه بالهــاك. أمــا اآلن فبــدون أن يتلقــى أمــرا مــن هللا وهــو تحــت ســيطرة 
الشــيطان أمكنــه أن يذبــح كهنــة الــرب ويجلــب الخــراب علــى نــوب وســكانها. إلــى 

هــذا الحــد يبلــغ فســاد القلــب البشــرى الــذي يرفــض إرشــادات هللا.
إن ذلــك العمــل القاســي مــأل قلــوب كل رجــال إســرائيل رعبــا، وذلــك الملــك 
الــذي قــد اختــاروه ألنفســهم هــو الــذي ارتكــب ذلــك الجــرم الشــنيع، وقــد عمــل مــا 
يعملــه ملــوك األمــم األخــرى التــي ل تخــاف هللا. لقــد كان فــي حوزتهــم التابــوت 
الــذي  فمــا  الســيف.  بحــد  قتلــوا  هللا  بــكام  يســألون  كانــوا  الذيــن  الكهنــة  ولكــن 

ســيحدث بعــد هــذا.
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شهامة داود 

وَصفحه
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 22: 20-23 إلى 27(.

بعدمــا ارتكــب شــاول جريمتــه الشــنيعة إذ قتــل كهنــة الــرب » نََجــا َولَــٌد َواِحــٌد 
ألَِخيَمالِــَك بْــِن أَِخيطُــوَب اْســُمُه أَِبيَاثَــاُر َوَهــرََب إِلَــى َداُوَد. َوأَْخبَــَر أَِبيَاثَــاُر َداُوَد ِبــأَنَّ 
. فََقــاَل َداُوُد ألَِبيَاثـَـاَر: َعلِْمــُت ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم الَّــِذي ِفيــِه  َشــاُوَل قـَـْد قَتـَـَل كََهَنــَة الــرَّبِّ
كَاَن ُدَواُغ األَُدوِمــيُّ ُهَنــاَك، أَنَّــُه يُْخِبــُر َشــاُوَل. أَنـَـا َســبَّبُْت لَِجِميــعِ أَنُْفــِس بَيْــِت أَِبيــَك. 
ِعْنــِدي  َولِكنَّــَك  نَْفَســَك،  يَطْلُــُب  نَْفِســي  يَطْلُــُب  ـِذي  الّـَ تََخــْف، ألَنَّ  لَ  َمِعــي.  أَِقــْم 

َمْحُفــوٌظ « )انظــر 1 صموئيــل 22: 20-23 واألصحاحــات 27-23(.
وإذ كان الملــك لــم يــزل جــادا فــي مطــاردة داود فــإن هــذا األخيــر لــم يكــن يجــد 
موضــع راحــة أو أمــان. وفــي قعيلــة تمكنــت فرقتــه الباســلة أن تمنــع الفلســطينيين 
مــن احتالهــا، ومــع ذلــك فلــم يكــن هــو ول رجالــه فــي أمــان حتــى بيــن الشــعب 

الــذي قــد أنقــذوه. فارتحلــوا مــن قعليــة وأتــوا إلــى بريــة زيــف.
وفــي هــذا الوقــت حيــن لــم يكــن داود يــرى كثيــرا مــن أســباب البهجــة والفــرح، 
فــرح فرحــا عظيمــا حيــن أتــى إليــه يوناثــان فــي زيــارة غيــر منتظــرة إذ كان قــد عــرف 
مــكان مخبــأه. وقــد كانــت اللحظــات التــي قضاهــا ذانــك الصديقــان معــا لحظــات 
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ثمينــة حقــا، حيــث أخبــر كل منهمــا صديقــه باختباراتــه المختلفــة، ثــم شــدد يوناثــان 
قلــب داود قائــا لــه:» لَ تََخــْف ألَنَّ يَــَد َشــاُوَل أَِبــي لَ تَِجــُدَك، َوأَنْــَت تَْملِــُك َعلَــى 
إِْســرَائِيَل، َوأَنـَـا أَكـُـوُن لـَـَك ثَانِيًــا. َوَشــاُوُل أَِبــي أَيًْضــا يَْعلـَـُم ذلـِـَك. فََقطََعــا كِاَُهَمــا َعْهــًدا 

ــا يُونَاثـَـاُن فََمَضــى إِلَــى بَيِْتــِه «. . َوأَقَــاَم َداُوُد ِفــي الَْغــاِب، َوأَمَّ أََمــاَم الــرَّبِّ
بعد زيارة يوناثان جعل داود يعزي نفسه ويشجعها بتسابيح الحمد. فكان يضرب 
على العود وهو يترنم قائا:» َعلَى الرَّبِّ تَوَكَّلُْت. كَيَْف تَُقولُوَن لَِنْفِسي: »اْهُربُوا إِلَى 
ــْهَم ِفــي الَْوتـَـِر لِيَرُْمــوا  وَن الَْقــْوَس. فَوَّقـُـوا السَّ ِجبَالُِكــْم كَُعْصُفــوٍر؟ ألَنَّــُه ُهــَوذَا األَْشــرَاُر يَُمــدُّ
يُق َماذَا يَْفَعُل؟« اَلرَّبُّ  دِّ َجى ُمْستَِقيِمي الُْقلُوِب. إِذَا انَْقلَبَِت األَْعِمَدُة، فَالصِّ ِفي الدُّ
ــَماِء كُرِْســيُُّه. َعيَْنــاُه تَْنظـُـرَاِن. أَْجَفانـُـُه تَْمتَِحــُن بَِنــي آَدَم.  ِفــي َهيْــَكِل قُْدِســِه. الــرَّبُّ ِفــي السَّ
يُر َوُمِحبُّ الظُّلِْم فَتُبِْغُضُه نَْفُسُه « )مزمور 11: 5-1(. رِّ ا الشِّ يَق، أَمَّ دِّ الرَّبُّ يَْمتَِحُن الْصِّ

فقــد  الوعــرة،  أقاليمهــم  إلــى  قعيلــة  مــن  داود  انتقــل  الذيــن  زيــف  ســكان  أمــا 
أرســلوا إلى شــاول في جبعة يقولون له إنهم يعرفون مخبأ داود، وأنهم مســتعدون 
إلرشــاد الملــك إلــى حيــث هــو مختبــئ. وإذ أُنــذر داود بنوايــا أولئــك النــاس انتقــل 

مــن هنــاك ليلجــأ إلــى الجبــال الواقعــة بيــن معــون والبحــر الميــت.
يَّــِة َعيْــِن َجــْدٍي.  ومــرة أخــرى جــاء إلــى شــاول مــن يقولــون لــه: » ُهــَوَذا َداُوُد ِفــي بَرِّ
فَأََخــَذ َشــاُوُل ثثَاَثَــَة آلَِف رَُجــل ُمْنتََخِبيــَن ِمــْن َجِميــعِ إِْســرَائِيَل َوَذَهــَب يَطْلُــُب َداُوَد 
َورَِجالَــُه َعلَــى ُصُخــوِر الُْوُعــوِل « )1 صموئيــل 24: 1، 2(. لــم يكــن مــع داود غيــر 
ســت مئــة رجــل، بينمــا تقــدم شــاول ضــده بجيــش مؤلــف مــن ثاثــة آلف رجــل. 
واذ كان ابــن يســى ورجالــه مختبئيــن فــي مغــارة بعيــدة كانــوا ينتظــرون إرشــادا مــن 
هللا ليعرفــوا مــاذا يفعلــون. وإذ كان شــاول يتقــدم صاعــدا فــوق الجبــال مــال وحــده 
ودخــل إلــى نفــس الكهــف الــذي كان داود ورجالــه مختبئيــن فيــه. وحيــن رأى رجــال 
داود ذلــك ألّحــوا علــى قائدهــم أن يقتــل شــاول. لقــد فّســر أولئــك الرجــال حقيقــة 
كــون شــاول قــد ُدِفــع ليدهــم علــى أنهــا برهــان أكيــد علــى أن هللا قــد أســلم إلــى 
أيديهــم ذلــك العــدو ليهلكــوه. وقــد ُجــرِّب داود ألن يعتقــد الفكــرة نفســها، إل أن 

ضميــره همــس فــى أذنــه قائــا لــه: » ل تمــد يــدك الــى مســيح الــرب «.
لــم يكــن رجــال داود يشــاءون أن يتركــوا شــاول فــي ســام. فذكــروا قائدهــم بــكام 
هللا القائل: » هأَنََذا أَْدفَُع َعُدوََّك لِيَِدَك فَتَْفَعُل ِبِه َما يَْحُسُن ِفي َعيَْنيَْك. فََقاَم َداُوُد 
َوقَطـَـَع طـَـرََف ُجبَّــِة َشــاُوَل ِســرًّا « ولكــن بعــد ذلــك أنَّبَــه ضميــره، ألنــه شــّوه جبــة الملــك.

قــام شــاول وخــرج مــن الكهــف ليواصــل بحثــه عــن داود، وإذا بصــوت يقــع علــى 
مســمعه المرتعــب قائا:» يَــا َســيِِّدي الَْملِــُك « فلمــا التفــت ليــرى مــن المتكلــم 
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رأى ابــن يســى، الرجــل الــذي ظــل تلــك الحقبــة الطويلــة مشــتاقا إلــى أن يســقط 
فــي يــده ليقتلــه. وقــد خــر داود وســجد للملــك ُمعتَرَفــا بأنــه ســيده. ثــم خاطــب 
أَِذيَّتَــَك؟  يَطْلُــُب  َداُوُد  ُهــَوَذا  الَْقائِلِيــَن:  النَّــاِس  تَْســَمُع كَاََم  شــاول قائــا » لَِمــاَذا 
ُهــَوَذا قَــْد رَأَْت َعيَْنــاَك الْيَــْوَم هــَذا كَيْــَف َدفََعــَك الــرَّبُّ اليَــوَم لِيَــِدي ِفــي الَْكْهــِف، 
َوِقيــَل لِــي أَْن أَقْتُلَــَك، َولِكنَِّنــي أَْشــَفْقُت َعلَيْــَك َوقُلْــُت: لَ أَُمــدُّ يَــِدي إِلَــى َســيِِّدي، 
ألَنَّــُه َمِســيُح الــرَّبِّ ُهــَو. فَانْظـُـْر يـَـا أَِبــي، انْظـُـْر أَيًْضــا طـَـرََف ُجبَِّتــَك ِبيَــِدي. فَِمــْن قَطِْعــي 
يَّــاَك اْعلَــْم َوانْظـُـْر أَنَّــُه لَيْــَس ِفــي يـَـِدي َشــرٌّ َولَ ُجــرٌْم، َولـَـْم  طـَـرََف ُجبَِّتــَك َوَعــَدِم قَتْلِــي إِ

أُْخِطــْئ إِلَيْــَك، َوأَنْــَت تَِصيــُد نَْفِســي لِتَأُْخَذَهــا «.
وعندما ســمع شــاول كام داود أحس بحقارته ولم يســعه إل العتراف بصدق 
يــد  أنــه كان فــي قبضــة  الــكام، فثــارت مشــاعره بشــدة عندمــا تأكــد كيــف  ذلــك 
ذاك الــذي خــرج هــو يطلــب نفســه. لقــد وقــف داود أمامــه شــاعرا ببراءتــه وطهــارة 
َشــاُوُل  َورَفَــَع  َداُوُد؟  ابِْنــي  يَــا  بتأثــر » أَهــَذا َصْوتُــَك  يقــول  مســلكه، فصــاح شــاول 
ـَك َجاَزيْتَِنــي َخيْــرًا َوأَنَــا َجاَزيْتُــَك  َصْوتَــُه َوبََكــى. ثُــمَّ قَــاَل لِــَداُوَد: أَنْــَت أَبَــرُّ ِمنِّــي، ألَنّـَ
ُه، فََهــْل يُطْلُِقــُه ِفــي طَِريــِق َخيْــٍر؟ فَالــرَّبُّ يَُجاِزيــَك َخيـْـرًا  َشــرًّا... فـَـِإَذا َوَجــَد رَُجــٌل َعــُدوَّ
ِبيَــِدَك  َوتَثْبُــُت  َملِــًكا  تَُكــوُن  ـَك  أَنّـَ لِــي الْيَــْوَم هــَذا. َواآلَن فَِإنِـّـي َعلِْمــُت  ــا فََعلْتَــُه  َعمَّ
ملــكا  داود  يصيــر  أنــه حيــن  مــع شــاول  عهــدا  داود  قطــع  وقــد  إِْســرَائِيَل «  َمْملََكــُة 

سيحســن إلــى بيــت شــاول ول يقطــع اســمه مــن بعــده.
وإذ كان داود يعــرف مــا قــد اختبــر مــن تصرفــات شــاول الماضيــة لــم يســتطيع 
أن يثــق بوعــود الملــك وتأكيداتــه، ولــم يــرج أن حالــة توبــة الملــك وندامتــه ســتدوم 

طويــا. ولذلــك عندمــا عــاد شــاول إلــى بيتــه بقــي داود متحصنــا فــي الجبــال.
أنفســهم  أســلموا  الذيــن  أولئــك  هللا  لعبيــد  يضمرهــا  التــي  العــداوة  إن 
ل  التبــدل  أن  إل  ورضــى،  مصالحــة  إلــى  أحيانــا  تتبــدل  قــد  الشــيطان،  لســلطان 
يكــون مســتمرا دائمــا، إذ بعدمــا يشــغل األشــرار أنفســهم فــي اإلســاءة إلــى عبيــد 
الــرب بالفعــل واللســان، فــإن العتقــاد أنهــم كانــوا مخطئيــن يتعمــق ويتأصــل فــي 
الــرب وأمــام  أمــام  نفوســهم أحيانــا. إن روح هللا يعمــل فيهــم فتنســحق قلوبهــم 
إذ  ولكنهــم  حيالهــم.  مســلكهم  يغيــرون  وقــد  إهاكهــم،  حاولــوا  الذيــن  أولئــك 
تنتعــش  الماضيــة  شــكوكهم  فــإن  الشــرير  لمقترحــات  البــاب  ويفتحــون  يعــودون 
وعداوتهــم القديمــة تســتيقظ فيعــودون إلــى اعتداءاتهــم الســابقة التــي كانــوا قــد 
تابــوا وتخلــوا عنهــا إلــى حيــن. ثــم يعــودون إلــى ذم أولئــك الذيــن كانــوا قــد اعترفــوا 
وتذللــوا أمامهــم، وإلــى اتهامهــم وإدانتهــم بأقســى األلفــاظ. والشــيطان يســتطيع 
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أن يســتخدم أولئــك النــاس بعدمــا ســاروا فــي تلــك الطريــق بقــوة أعظــم ممــا فعــل 
قبــا ألنهــم قــد أخطــأوا ضــد نــور أعظــم.

ِفــي  بَيِْتــِه  ِفــي  َوَدفَُنــوُه  َونََدبُــوُه  إِْســرَائِيَل  َجِميــُع  فَاْجتََمــَع  َصُموئِيــُل،  » َوَمــاَت 
الرَّاَمــِة « لقــد اعتبــرت األمــة اإلســرائيلية مــوت صموئيــل خســارة ل تعــوض. إن نبيــا 
صالحا وعظيما وقاضيا شــهيرا قد مات فكان حزن الشــعب عليه عميقا وشــديدا. 
لقــد ســار صموئيــل أمــام إســرائيل باســتقامة قلــب منــذ فجــر شــبابه. ومــع أن شــاول 
كان ُمْعتَرَفــا بــه كملــك، إل أن تأثيــر صموئيــل كان أقــوى مــن تأثيــره ألن حياتــه كانــت 
حيــاة األمانــة والطاعــة والتكريــس. والكتــاب يقــول أنــه قضــى إلســرائيل كل أيــام حياته.

هــول  رأوا  شــاول وحيــاة صموئيــل  حيــاة  بيــن  يقارنــون  الشــعب  بــدأ  وعندمــا 
غلطتهم التي ارتكبوها حين طالبوا أن يكون لهم ملك حتى يكونوا مثل الشعوب 
المجــاورة لهــم. وكثيــرون منهــم نظــروا بخــوف وجــزع إلــى حالــة المجتمــع الــذي قــد 
تفشــت فيــه خميــرة اإللحــاد والشــر بســرعة. إن مثــال ملكهــم الشــرير قــد انتشــر فــي 

كل مــكان فحــق لبنــي إســرائيل أن ينوحــوا ألن صموئيــل نبــي الــرب قــد مــات.
لقــد خســرت األمــة مؤســس مدارســهم المقدســة )مــدارس األنبيــاء( ورئيســها، 
ولكــن هــذه لــم تكــن كل الخســارة، بــل خســروا ذاك الــذي اعتــاد جميــع الشــعب أن 
يلجــأوا إليــه بمتاعبهــم ومشــاكلهم — خســروا ذاك الــذي كان دائــم التصــال بــاهلل 
يحســون  فيهــم جعلتهــم  إن شــفاعة صموئيــل  لتقضــى مصالحهــم.  فيهــم  يشــفع 
بالطمأنينــة ألن » طَلِبـَـُة الْبَــارِّ تَْقتـَـِدُر كَِثيــرًا ِفــي ِفْعلَِهــا « )يعقــوب 5: 16( لقــد أحــس 
الشــعب اآلن أن هللا بــدأ يتخلــى عنهــم. فالملــك لــم يكــن أكثــر مــن رجــل مجنــون. 

كمــا أن العدالــة انتهكــت، واســتحال النظــام إلــى فوضــى وارتبــاك.
أشــد  فــي  الشــعب  كان  وحيــن  األمــة،  الداخليــة  المنازعــات  خّربــت  فحيــن 
الحاجــة إلــى النصائــح الهادئــة التــي كان يســديها إليهــم صموئيــل الرجــل الخائــف 
خطــرت  التــي  الخواطــر  أمــّر  كان  ومــا  راحتــه.  الشــيخ  خادمــه  هللا  أعطــى  هللا، 
إذ رفضــوا  الهــادئ ويذكــرون جهالتهــم  مــكان راحتــه  إلــى  ينظــرون  للشــعب وهــم 
أن يكــون قاضيهــم، ألنــه كانــت لــه صلــة وثيقــة بالســماء حتــى لكأنــه يربــط إســرائيل 
كلهــم بعــرش هللا. إن صموئيــل هــو الــذي علمهــم أن يحبــوا هللا ويطيعــوه، أمــا وقــد 
تُركــوا تحــت رحمــة ملــك متَّحــد بالشــيطان  أنهــم قــد  مــات فقــد أحــس الشــعب 

يحــاول أن يفصــل بيــن الشــعب وبيــن هللا والســماء.
لــم يســتطع داود أن يحضــر دفــن صموئيــل، ومــع ذلــك فقــد نــاح عليــه بحــزن 
مــوت  أن  عــرف  العطــوف.  المحــب  أبيــه  علــى  األميــن  البــن  ينــوح  كمــا  وحنــان 
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صموئيــل قــد أزال حاجــزا آخــر مــن الحواجــز التــي كانــت تمنــع شــاول مــن إتيــان 
قيــد  ممــا كان وصموئيــل علــى  للخطــر  تعرضــا  أكثــر  بأنــه صــار  حماقتــه، فأحــس 
الحيــاة. وإذ كان بنــو إســرائيل مشــغولين فــي النــوح علــى مــوت صموئيــل اغتنــم 
داود هــذه الفرصــة فــي البحــث عــن مــكان أكثــر أمنــا فهــرب إلــى بريــة فــاران. وفــي 
ذلــك المــكان كتــب داود المزموريــن المئــة والعشــرين والمئــة والحــادي والعشــرين. 
الملــك  وأن  مــات  قــد  النبــي  أن  مــن  تحقــق  بعدمــا  الموحشــة  القفــار  تلــك  وفــي 
ــعِ  ، َصانِ بــاق علــى عداوتــه لــه تغنــى بهــذه األغنيــة قائــا: » َمُعونَِتــي ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ
َولَ  يَْنَعــُس  لَ  ـُه  إِنّـَ َحاِفظُــَك.  يَْنَعــُس  لَ   . تَــزِلُّ رِْجلَــَك  يَــَدُع  لَ  َواألَرِْض.  ــَماَواِت  السَّ
يََنــاُم َحاِفــُظ إِْســرَائِيَل... الــرَّبُّ يَْحَفظـُـَك ِمــْن كُلِّ َشــّر. يَْحَفــُظ نَْفَســَك. الــرَّبُّ يَْحَفــُظ 

ْهــِر « )مزمــور 121: 8-2(. َوإِلَــى الدَّ ِمــَن اآلَن  َوُدُخولَــَك  ُخُروَجــَك 
كان داود ورجالــه، فــي أثنــاء وجودهــم فــي بريــة فــاران، يحافظــون علــى أغنــام 
ومواشي أحد األثرياء المسمى نابال من غارات قطاع الطرق، الذي كانت له أماك 
واســعة فــي ذلــك اإلقليــم، كان نابــال مــن نســل كالــب ولكنــه كان فظــا أحمــق وبخيــا.

وقــد  الضيافــة،  وحســن  الَكــرََم  موســم  وهــو  الغنــم،  جــز  وقــت  الوقــت  كان 
لعــادات  وطبقــا  والطعــام.  المؤونــة  إلــى  الحاجــة  أشــد  فــي  ورجالــه  داود  كان 
ــوه باســم  تلــك األيــام أرســل ابــن يســى عشــرة غلمــان إلــى نابــال وأوصاهــم أن يحيُّ
ســيدهم قائــا: » قُولُــوا هَكــَذا: َحِييــَت َوأَنْــَت َســالٌِم، َوبَيْتُــَك َســالٌِم، َوكُلُّ َمالِــَك 
َســالٌِم. َواآلَن قـَـْد َســِمْعُت أَنَّ ِعْنــَدَك َجزَّاِزيــَن. ِحيــَن كَاَن ُرَعاتـُـَك َمَعَنــا، لـَـْم نُْؤِذِهــْم 
ـاِم الَِّتــي كَانُــوا ِفيَهــا ِفــي الَْكرَْمــِل*. اِْســأَْل ِغلَْمانَــَك  َولَــْم يُْفَقــْد لَُهــْم َشــْيٌء كُلَّ األَيّـَ
طَيِّــٍب،  يَــْوٍم  ِفــي  ِجئَْنــا  قَــْد  ألَنََّنــا  َعيَْنيْــَك  ِفــي  نِْعَمــًة  الِْغلَْمــاُن  فَلْيَِجــِد  فَيُْخِبــُروَك. 

َمــا َوَجَدتْــُه يَــُدَك لَِعِبيــِدَك َولبِْنــَك َداُوَد «. فَأَْعــِط 
كان داود ورجاله سورا منيعا لحراسة رعاة نابال وقطعانه، واآلن فقد طلب من 
هذا الرجل الواســع الثراء أن يقدم من فيض بركات هللا عليه بعض اإلســعاف لســد 
حاجــات أولئــك الذيــن قدمــوا إليــه تلــك الخدمــات الثمينــة. لقــد كان بإمــكان داود 
ورجالــه أن يأخــذوا بعضــا مــن غنــم ذلــك الرجــل وبقــره، ولكنهــم لــم يفعلــوا بــل تصرفــوا 
بأمانــة، ومــع ذلــك فقــد ضاعــت شــفقتهم ومحبتهــم التــي أظهرهــا لنابــال، ودل جواب 
نابــال الــذي أجــاب بــه عــن طلــب داود، علــى أخاقــه إذ قــال: » َمــْن ُهــَو َداُوُد؟ َوَمــْن 
ى؟ قَْد كَثَُر الْيَْوَم الَْعِبيُد الَِّذيَن يَْقَحُصوَن كُلُّ َواِحٍد ِمْن أََماِم َسيِِّدِه. أَآُخُذ  ُهَو ابُْن يَسَّ

ُخبْــزِي َوَمائـِـي َوذَِبيِحــَي الَّــِذي ذَبَْحــُت لَِجــازِّيَّ َوأُْعِطيــِه لَِقــْوٍم لَ أَْعلـَـُم ِمــْن أَيـْـَن ُهــْم؟ «.

* مل يكن ذلك املكان جبل الكرمل بل مكانا يف أرض يهوذا بالقرب من مدينة معون الجبلية.
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فلمــا عــاد الغلمــان فارغــي األيــادي وأخبــروا داود بــكل شــيء اشــتعل غضبــه 
وأمــر رجالــه أن يتســلحوا ويخرجــوا للحــرب ألنــه عــزم علــى تأديــب ذلــك الرجــل الــذي 
أنكــر عليــه حقوقــه وأضــاف إلــى األذى اإلهانــة. ولكــن هــذه الحركــة الندفاعيــة وهــذا 
الغضــب كانــا خليقيــن بشــاول ل بــداود. وإنمــا كان علــى ابــن يســى أن يتعلــم أيضــا 

دروس الصبــر فــي مدرســة التجربــة واأللــم.
فأســرع واحــد مــن عبيــد نابــال إلــى أبيجايــل امــرأة نابــال بعــد صــرف غلمــان داود 
ـِة لِيُبَارِكُــوا  يّـَ وقــص عليهــا كل مــا جــرى فقــال: » ُهــَوَذا َداُوُد أَرَْســَل رُُســاً ِمــَن الْبَرِّ
ا، فَلـَـْم نـُـْؤَذ َولَ فُِقــَد ِمنَّــا َشــْيٌء كُلَّ  َســيَِّدنَا فَثـَـاَر َعلَيِْهــْم. َوالرَِّجــاُل ُمْحِســُنوَن إِلَيَْنــا ِجــدًّ
أَيَّــاِم تَرَدُِّدنـَـا َمَعُهــْم َونَْحــُن ِفــي الَْحْقــِل. كَانـُـوا ُســوًرا لََنــا لَيْــاً َونََهــاًرا كُلَّ األَيَّــاِم الَِّتــي كُنَّــا 
ــرَّ قَــْد أُِعــدَّ  ِفيَهــا َمَعُهــْم نَْرَعــى الَْغَنــَم. َواآلَن اْعلَِمــي َوانْظُــِري َمــاَذا تَْعَملِيــَن، ألَنَّ الشَّ

َعلَــى َســيِِّدنَا َوَعلَــى بَيِْتــِه «.
أعــدت  تفعلــه  أن  قــررت  بمــا  تخبــره  أو  رجلهــا  أبيجايــل  تستشــير  أن  وبــدون 
أطعمــة كثيــرة ووضعتهــا علــى الحميــر وأرســلتها بيــد عبيدهــا، وخرجــت بنفســها 
ــا َرأَْت أَِبيَجاِيــُل َداُوَد  لماقــاة داود ورجالــه فالتقتهــم فــي مخبــأ فــي الجبــل، » َولَمَّ
أَْســَرَعْت َونَزَلَــْت َعــِن الِْحَمــاِر، َوَســَقطَْت أََمــاَم َداُوَد َعلَــى َوْجِهَهــا َوَســَجَدْت إِلَــى 
نْــُب، َودَْع  األَرِْض، َوَســَقطَْت َعلَــى رِْجلَيْــِه َوقَالَــْت: َعلَــيَّ أَنَــا يَــا َســيِِّدي هــَذا الذَّ
أََمتـَـَك تَتََكلَّــُم ِفــي أُُذنَيـْـَك « وقــد خاطبــت أبيجايــل داود بــكل احتــرام كمــا لــو كانــت 
تخاطــب ملــكا متوجــا. إن نابــال صــاح يقــول فــي ازدراء: » َمــْن ُهــَو َداُوُد؟ « أمــا 
أبيجايــل فخاطبتــه بقولهــا: » َســيِِّدي «. وبكامهــا الرقيــق حاولــت أن تهــدئ مــن 
اهتيــاج عواطفــه وتوســلت إليــه ألجــل زوجهــا ولــم تكــن تتكلــم بمباهــاة أو كبريــاء، 
ولكــن إذ كانــت ممتلئــة مــن حكمــة هللا ومحبتــه أعلنــت عــن شــدة محبتهــا ألهــل 
بيتهــا وأوضحــت لــداود أن قســوة رجلهــا علــى غلمانــه وعليــه لــم يكــن المقصــود 
انفجــار طبيعــة  مجــرد  كانــت  بــل  متعمــدة ضــده شــخصيا  إهانــة  تكــون  أن  منهــا 

رجــل أنانــي تعــس.
، َوَحيَّــٌة ِهــَي نَْفُســَك، إِنَّ الــرَّبَّ قَــْد َمَنَعــَك  » َواآلَن يَــا َســيِِّدي، َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
َمــاِء َوانِْتَقــاِم يَــِدَك لَِنْفِســَك. َواآلَن فَلْيَُكــْن كََنابَــاَل أَْعــَداُؤَك َوالَِّذيــَن  َعــْن إِتْيَــاِن الدِّ
الفخــر لنفســها فــي محاجتهــا  لــم تنســب  أبيجايــل  لَِســيِِّدي «. إن  ــرَّ  يَطْلُبُــوَن الشَّ
مــع داود لمنعــه مــن إتمــام غرضــه المتســرع، بــل أعطــت المجــد والشــكر هلل. وبعــد 
ذلك قدمت أطعمتها الشــهية كذبيحة ســامة لرجال داود، ومع ذلك فقد ظلت 

تتوســل كمــا لــو كانــت هــي نفســها التــي أثــارت ســخط رئيســهم.
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أَِميًنــا،  بَيْتًــا  لَِســيِِّدي  يَْصَنــُع  الــرَّبَّ  أََمِتــَك ألَنَّ  َذنْــِب  َعــْن  فقالــت: » َواْصَفــْح 
لقــد  أَيَّاِمــَك «.  كُلَّ  َشــرٌّ  ِفيــَك  يُوَجــْد  َولَــْم   ، الــرَّبِّ ُحــُروَب  يَُحــارُِب  َســيِِّدي  ألَنَّ 
عليــه  يســلكه.  أن  داود  علــى  يجــب  الــذي  المســلك  ِضمنــاً  أبيجايــل  عرضــت 
ينتقــم لنفســه عــن ظلــم وقــع عليــه ولــو اضطهــد  الــرب، وأل  أن يحــارب حــروب 
َويَطْلُــَب  لِيُطَــارَِدَك  َرُجــٌل  قَــاَم  » َوقَــْد  قائلــة:  كامهــا  اســتأنفت  ثــم  كخائــن. 
نَْفَســَك، َولِكــْن نَْفــُس َســيِِّدي لِتَُكــْن َمْحُزوَمــًة ِفــي ُحزَْمــِة الَْحيَــاِة َمــَع الــرَّبِّ إِلِهــَك. 
ِعْنَدَمــا  َويَُكــوُن  الِْمْقــاَِع.  ــِة  كَفَّ َوَســِط  ِمــْن  كََمــا  ِبَهــا  فَلْيَــرِْم  أَْعَدائِــَك  نَْفــُس  ــا  َوأَمَّ
ِمــْن أَْجلِــَك، َويُِقيُمــَك  ِمــَن الَْخيْــِر  ِبــِه  ـَم  َمــا تََكلّـَ يَْصَنــُع الــرَّبُّ لَِســيِِّدي َحَســَب كُلِّ 
لَِســيِِّدي،  قَلْــٍب  َوَمْعثَــرََة  َمْصَدَمــًة  لَــَك هــِذِه  تَُكــوُن  ـُه لَ  أَنّـَ إِْســرَائِيَل،  َعلَــى  رَئِيًســا 
أَنَّــَك قَــْد َســَفْكَت َدًمــا َعْفــًوا، أَْو أَنَّ َســيِِّدي قَــِد انْتََقــَم لَِنْفِســِه. َوإَِذا أَْحَســَن الــرَّبُّ 

أََمتَــَك «. فَاذْكُــْر  َســيِِّدي  إِلَــى 
التــي  لــه الحكمــة  الــكام ل يمكــن أن يصــدر إل مــن إنســان أعطيــت  إن هــذا 
مــن فــوق. فــاح شــذا تقــوى أبيجايــل كمــا مــن زهــرة عطــرة، فــاح ذلــك العبيــر منهــا 
ابــن هللا  لقــد كان روح  مــن وجههــا وكامهــا وتصرفاتهــا.  تشــعر،  أن  عفــوا ودون 
ســاكنا فــي داخلهــا، فــكان كامهــا مملحــا بالنعمــة ومفعمــا رفقــا وســاما، فأحــدث 
تأثيــرا ســماويا، أعطــى لــداود بواعــث أفضــل. وقــد اعتــراه الرعــب وهــو يفكــر فــي 
لَِصانِِعــي  » طُوبَــى  الطائــش،  قصــده  تــم  لــو  تحــدث  أن  يمكــن  كان  التــي  النتائــج 
ــاَِم، ألَنَُّهــْم أَبَْنــاَء هللِا يُْدَعــْوَن « )متــى 5: 9(. ليُكثِّــرنَّ هللا مــن أمثــال هــذه المــرأة  السَّ
اإلســرائيلية اللواتــي يهدئــن العواطــف الثائــرة ويخمــدن البواعــث الطائشــة ويقمعــن 

شــرورا عظيمــة بكامهــن الصــادر عــن الحكمــة المتزنــة الهادئــة.
إن الحياة المســيحية المكرســة تشــرق دائما بنور العزاء والســام. ومن صفاتها 
الطهــارة واللباقــة والبســاطة والنفــع. إنهــا مضبوطــة بقــوة تلــك المحبــة غيــر األنانيــة 
التي تقدس النفوذ، وهي ممتلئة بالمسيح وتحمل آثار النور أينما يكون الشخص 
الــذي أحرزهــا. لقــد كانــت أبيجايــل موبخــة رقيقــة ومشــيرة حكيمــة، إذ خمــد غضــب 
داود بفضــل قــوة تأثيرهــا وحججهــا، كمــا اقتنــع بأنــه كان ســائرا فــي طريــق خاطــئ 

غيــر حكيــم وأنــه فقــد الســلطان علــى روحــه.
قبــل داود التوبيــخ بقلــب متواضــع، وكان هــذا مصداقــا لمــا قالــه: » لِيَْضِربِْنــي 
يُق فَرَْحَمٌة، َولْيَُوبِّْخِني فََزيٌْت لِلرَّأِْس « )مزمور 141: 5(. وقد قدم التشكرات  دِّ الصِّ
مــن  كثيريــن  إن  الســديدة.  الصالحــة  النصائــح  تلــك  إليــه  قدمــت  ألنهــا  والبــركات 
النــاس حيــن يوبخــون يظنــون أنــه ممــا يســتوجب الثنــاء كونهــم يقبلــون التوبيــخ دون أن 
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يتضجروا أو يثوروا. ولكن ما أقل أولئك الذين حين يوبخون يقبلون التوبيخ بالشكر 
القلبــي ويباركــون أولئــك الذيــن حاولــوا إبعادهــم عــن طريــق شــرير.

عندمــا عــادت أبيجايــل إلــى بيتهــا وجــدت نابــال وضيوفــه يتمتعون بوليمة عظيمة 
ولكنهم حولوها إلى وليمة سكر وعربدة. ولم تخبر رجلها بما دار بينها وبين داود إل 
فــي اليــوم التالــي. كان نابــال نــذل وجبانــا وعندمــا أدرك أن حماقتــه أدنتــه مــن المــوت 
المفاجــئ بــدا كأنــه قــد أصيــب بالفالــج، فلخوفــه مــن أن داود ل يــزال مصــرا علــى 
النتقــام منــه امتــأل قلبــه رعبــا وانحــدر إلــى حالــة مــن عــدم الشــعور التــي ل يرجــى البــرء 
اإلبــراء منهــا. ثــم مــات بعــد عشــرة أيــام. إن الحيــاة التــي قــد منحــه هللا إياهــا لــم تكــن 
ســوى لعنــة علــى العالــم. ففــي غمــرة فرحــه ومرحــه قــال لــه هللا مــا قالــه للغنــي الغبــي 

المذكــور فــي المثــل: » هــِذِه اللَّيْلـَـَة تُطْلـَـُب نَْفُســَك ِمْنــَك « )لوقــا 12: 20(.
وبعــد ذلــك تــزوج داود أبيجايــل. مــع أنــه كان زوجــا لمــرأة واحــدة، ولكــن عــادات 
األمــم المجــاورة لــه أفســدت حكمــه علــى األمــور، وأثــرت فــي أعمالــه. حتــى النــاس 
المــرة  النتيجــة  إن  أعمالهــم.  فــي  بالعالــم  بتشــبههم  أخطــأوا  العظــام  الصالحــون 

للتــزوج بزوجــات كثيــرات تألــم منهــا داود أشــد األلــم مــدى حياتــه.
بعــد مــوت صموئيــل تُــرك داود عائشــا فــي ســام أشــهر قليلــة. ومــرة أخــرى 
اعتكــف فــي مخبئــه فــي بريــة زيــف. ولكــن أولئــك النــاس كانــوا أعــداء لــداود. فــإذ 
كانــوا يؤملــون أن يظفــروا برضــى الملــك أخبــروه عــن المخبــأ الــذي لجــأ إليــه داود. 
الــذي كان هاجعــا فــي قلــب شــاول. ومــرة  فأثــار هــذا الخبــر شــيطان الغضــب 
بعــض  ولكــن  داود.  لمطــاردة  فــي طليعتهــم  وخــرج  رجــال حربــه  اســتدعى  ثانيــة 
الجواســيس مــن أصدقــاء داود أخبــروه بــأن شــاول قــد عــاد لمطاردتــه فســار داود 
مــع جماعــة قليلــة مــن رجالــه لستكشــاف موقــع العــدو، وكان الوقــت ليــا فســاروا 
فــي هــدوء حتــى أتــوا إلــى محلــة شــاول فــرأوا أمامهــم خيــام الملــك وأتباعــه. لــم 
يشــعر بهــم أحــد ألن المحلــة كلهــا كانــت غارقــة فــي نــوم عميــق. فطلــب داود مــن 
أصدقائــه أن يرافقــوه إلــى وســط المــكان الــذي عســكر فيــه أعــداؤه. وإجابــة عــن 
ســؤاله القائــل: » َمــْن يَْنــزُِل َمِعــي إِلـَـى َشــاُوَل إِلـَـى الَْمَحلَّــِة؟ « أجابــه أبيشــاي علــى 

ــزُِل َمَعــَك «. ــا أَنْ الفــور قائــا: » أَنَ
معســكر  دخــا  الجبــال  ظــل  فــي  مســتترين  يســيران  ورفيقــه  داود  كان  إذ 
األعــداء. وبينمــا كانــا يريــدان التحقــق مــن العــدد المضبــوط لجنــود األعــداء أقبــا 
أبنيــر  مــاء، وكان  كــوز  فــي األرض وعنــد رأســه  نائمــا ورمحــه مركــوز  علــى شــاول 
فأشــرع  نيامــا حولهمــا.  كانــوا  الجنــود  إلــى جانبــه وكل  رئيــس جيشــه مضطجعــا 

667, 668



شهامة داود وَصفحه  |  607

أبيشــاي رمحــه وقــال لــداود: » قَــْد َحبَــَس هللُا الْيَــْوَم َعــُدوََّك ِفــي يَــِدَك. فََدْعِنــَي 
اآلَن أَْضِربْــُه ِبالرُّْمــِح إِلَــى األَرِْض َدفَْعــًة َواِحــَدًة َولَ أُثَنِّــي َعلَيْــِه « وكان ينتظــر اإلذن 
ـِذي يَُمــدُّ يَــَدُه  مــن داود، ولكــن داود همــس فــي أذنــه يقــول: » لَ تُْهلِْكــُه، فََمــِن الّـَ
، إِنَّ الــرَّبَّ َســْوَف يَْضِربُــُه، أَْو يَأْتِــي  إِلَــى َمِســيِح الــرَّبِّ َويَتَبَــرَّأُ؟«... »َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
أَُمــدَّ  ِقبَــِل الــرَّبِّ أَْن  ِمــْن  إِلَــى الَْحــرِْب َويَْهلِــُك. َحاَشــا لِــي  يَْنــزُِل  يَْوُمــُه فَيَُمــوُت، أَْو 
 .» ــوَز الَْمــاِء َوَهلُــمَّ ! َواآلَن فَُخــِذ الرُّْمــَح الَّــِذي ِعْنــَد َرأِْســِه َوكُ يَــِدي إِلَــى َمِســيِح الــرَّبِّ
فَأََخــَذ َداُوُد الرُّْمــَح َوكُــوَز الَْمــاِء ِمــْن ِعْنــِد َرأِْس َشــاُوَل َوَذَهبَــا، َولَــْم يَــَر َولَ َعلِــَم َولَ 
انْتَبَــَه أََحــٌد ألَنَُّهــْم َجِميًعــا كَانُــوا نِيَاًمــا، ألَنَّ ُســبَاَت الــرَّبِّ َوقَــَع َعلَيِْهــْم «. مــا أعظــم 
الســهولة التــي يســتطيع الــرب بهــا أن يضعــف أقــوى األقويــاء ويبطــل حكمــة أحكــم 

الحكمــاء ويحبــط مهــارة وذكاء أشــد النــاس حــذرا وأعظمهــم تيقظــا!
ولمــا وصــل داود إلــى مــكان أميــن بعيــدا عــن محلــة شــاول وقــف علــى قمــة 
جبــل وصــاح بصــوت عــال مناديــا الشــعب وأبنيــر قائــا: » ›أََمــا أَنـْـَت َرُجــٌل؟ َوَمــْن 
ِمثْلُــَك ِفــي إِْســرَائِيَل؟ فَلَِمــاَذا لَــْم تَْحــرُْس َســيَِّدَك الَْملِــَك؟ ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَء َواِحــٌد ِمــَن 
َعِملْــَت.  ـِذي  الّـَ األَْمــُر  هــَذا  َحَســًنا  لَيْــَس  َســيَِّدَك.  الَْملِــَك  يُْهلِــَك  لَِكــْي  ــْعِب  الشَّ
َســيِِّدكُْم،  َعلَــى  تَُحاِفظُــوا  لَــْم  ألَنَُّكــْم  أَنْتُــْم،  الَْمــْوِت  أَبَْنــاُء  إِنَُّكــْم   ، الــرَّبُّ ُهــَو  َحــيٌّ 
ـِذي كَاَن ِعْنــَد  . فَانْظُــِر اآلَن أَيْــَن ُهــَو رُْمــُح الَْملِــِك َوكُــوُز الَْمــاِء الّـَ َعلَــى َمِســيِح الــرَّبِّ
َداُوُد؟‹  ابِْنــي  يَــا  ُهــَو َصْوتُــَك  ›أَهــَذا  فََقــاَل:  َداُوَد  َصــْوَت  َشــاُوُل  َوَعــرََف  َرأِْســِه.‹ 
يَْســَعى  َســيِِّدي  ›لَِمــاَذا  قَــاَل:  ثُــمَّ  الَْملِــَك‹.  َســيِِّدي  يَــا  َصْوتِــي  ـُه  ›إِنّـَ َداُوُد:  فََقــاَل 
َوَراَء َعبْــِدِه؟ ألَنِـّـي َمــاَذا َعِملْــُت َوأَيُّ َشــّر ِبيَــِدي؟ َواآلَن فَلْيَْســَمْع َســيِِّدي الَْملِــُك 
كَاََم َعبْــِدِه‹ « ومــرة أخــرى اعتــرف الملــك قائــا: ›قَــْد أَْخطَــأُْت. اِْرجــْع يَــا ابِْنــي 
َعيَْنيْــَك  ِفــي  نَْفِســي كَانَــْت كَِريَمــًة  أَنَّ  أَْجــِل  ِمــْن  بَْعــُد  إِلَيْــَك  أُِســيُء  َداُوُد ألَنِـّـي لَ 
ا. فَأََجــاَب َداُوُد َوقَــاَل: ُهــَوَذا رُْمــُح  الْيَــْوَم. ُهــَوَذا قَــْد َحِمْقــُت َوَضلَلْــُت كَِثيــرًا ِجــدًّ
قــد وعــد داود  َويَأُْخــْذُه «. ومــع أن شــاول  الِْغلَْمــاِن  ِمــَن  َواِحــٌد  فَلْيَْعبُــْر  الَْملِــِك، 
 قائــا: » لَ أُِســيُء إِلَيْــَك بَْعــُد « إل أن داود لــم يأمــن علــى حياتــه ولــم يضــع نفســه

 تحــت ســلطان الملــك.
أثــرت فــي عقــل  التــي فيهــا أكــرم داود حيــاة ملكــه قــد  إن هــذه المــرة الثانيــة 
أذهلــه  لقــد  بخطئــه.  ذليــا  اعترافــا  فمــه  مــن  واســتخرجت  عميقــا  تأثيــرا  شــاول 
وأخضعــه مظهــر ذلــك الرفــق وتلــك الشــفقة. وفيمــا كان شــاول يفــارق داود صــاح 
قائــا: » ُمبـَـارٌَك أَنـْـَت يـَـا ابِْنــي َداُوُد، فَِإنَّــَك تَْفَعــُل َوتَْقــِدُر « ولكــن ابــن يســى لــم يكــن 

يأمــل أن حالــة الملــك النفســية هــذه ســتدوم.

668, 671, 672



608  |  اآلباء واألنبياء

كان داود يائسا من المصالحة مع شاول، وقد تراءى له أن ل بد من أن يسقط 
أخيــرا فريســة لحقــد الملــك فعــزم علــى أن يلجــأ مــرة أخــرى إلــى بــاد الفلســطينيين. 

فعبــر هــو والســت مئــة رجــل الذيــن تحــت قيادتــه إلــى أخيــش ملــك جت.
بــد مــن أن  ولكــن هــذه النتيجــة التــي قــد وصــل إليهــا داود مــن أن شــاول ل 
شــاول  كان  عندمــا  حتــى  مــن هللا،  اإلرشــاد  تلقــي  دون  إليهــا  توصــل  قــد  يقتلــه 
هللا  إن  لــه.  الملــك  ضمــان  علــى  يعمــل  الــرب  كان  إهاكــه  طالبــا  عليــه  يتآمــر 
ينفــذ تدابيــره بينمــا العيــن البشــرية ل تــرى فيهــا إل غموضــا وظامــا. إن النــاس 
ل يســتطيعون أن يفهمــوا طــرق هللا، وحينمــا ينظــرون إلــى ظواهــر األمــور، فإنهــم 
يفســرون التجــارب والختبــارات والمتحانــات التــي يســمح الــرب بوقوعهــا عليهــم 
علــى أنهــا ضدهــم وأنهــا ســتفضي إلــى هاكهــم. هكــذا نظــر داود إلــى الظواهــر 
ولــم يذكــر مواعيــد هللا، كمــا شــك فــي أنــه ســيعتلي العــرش يومــا مــا. فالتجــارب 

وأنهكــت صبــره. إيمانــه  الطويلــة أضعفــت 
أعــداء  ألــد  هــم  الذيــن  الفلســطينيين  عنــد  ليحتمــي  داود  الــرب  يرســل  لــم 
فــي  دامــت  مــا  أعدائــه  شــر  ضمــن  مــن  كانــت  األمــة  هــذه  نفــس  ألن  إســرائيل، 
يعــد  لــم  وإذ  الحاجــة.  وقــت  فــي  ليســاعدوه  إليهــم  هــرب  ذلــك  ومــع  الوجــود، 
قائــدا  أعــداء شــعبه. كان داود  فــي أحضــان  بنفســه  ألقــى  يثــق بشــاول وعبيــده 
شــجاعا وبرهــن علــى أنــه محــارب حكيــم وناجــح، ولكنــه كان يعمــل ضــد مصلحتــه 
حيــن ذهــب إلــى أرض الفلســطينيين. حيــث قصــد هللا أن يرفــع داود رايتــه فــي 
يتلقــى تــرك مركــزه وواجبــه دون أن  إلــى  إيمانــه ســاقه  يهــوذا. ولكــن عــدم   أرض 

 أمــرا بذلــك مــن هللا.
لقــد أهــان داود هللا بعــدم إيمانــه، إذ كان الفلســطينيون يرهبــون جانــب داود 
أكثــر ممــا كانــوا يخافــون مــن شــاول وجيوشــه، وحينمــا وضــع داود نفســه تحــت 
أولئــك  شــجع  وهكــذا  شــعبه.  ضعــف  يكتشــفون  جعلهــم  الفلســطينيين  حمايــة 
األعــداء القســاة علــى إذلل إســرائيل.. لقــد مســح داود ليقــف مدافعــا عــن شــعب 
النــاس األشــرار، وذلــك بكشــفهم عــن  هللا، وهللا ل يرضــى أن عبيــده يشــجعون 
هــذا  وفــوق  لخيرهــم وســعادتهم.  الكتــراث  بعــدم  بالتظاهــر  أو  ضعفــات شــعبه 
اعتقــد إخوتــه أنــه ذهــب إلــى أولئــك الوثنييــن ليعبــد أوثانهــم. وبهــذا العمــل أعطــى 
لقــد  ضــده..  يتعصبــون  كثيريــن  جعــل  وهــذا  بواعثــه،  لتحريــف  فرصــة  للنــاس 
عمــل داود نفــس مــا كان الشــيطان يريــده أن يعمــل، إذ بطلبــه ملجــأ لنفســه بيــن 
الفلســطينيين أدخــل التباهــي العظيــم إلــى أعــداء هللا وشــعبه. نعــم إن داود لــم 
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يتخــل عــن عبــادة هللا، ول كــف عــن تكريــس نفســه لعملــه، إل أنــه ضحــى بثقتــه بــاهلل 
علــى مذبــح ســامته الذاتيــة. وهكــذا لطــخ داود الخلــق المســتقيم األميــن الــذي يريــد 

هللا أن يتحلــى بــه خدامــه ويظــل ناصعــا ونقيــا.
اســتقبل ملــُك الفلســطينيين داوَد بــكل ترحيــب. وإن حــرارة هــذا الســتقبال 
تعــزى إلــى أمريــن، أولهمــا حقيقــة كونــه معجبــا بــداود، وثانيهمــا حقيقــة كونــه أمــرا 
مشــبعا لغــرور الملــك فــي أن عبرانيــا يأتيــه طالبــا حمايتــه. أحــس داود بأنــه يســتطيع 
أن يأمــن علــى نفســه مــن الخيانــة وهــو فــي مملكــة أخيــش. فأتــى بأســرته وعيالــه 
ومقتنياتــه كمــا قــد فعــل رجالــه كذلــك. كان يبــدو أنــه قــد أتــى ليمكــث فــي بــاد 
الفلســطينيين بصفــة دائمــة، وهــذا كان مــن دواعــي ســرور أخيــش الــذي وعــد أن 

يحمــي أولئــك اإلســرائيليين الاجئيــن إلــى أرضــه.
وإذ طلــب داود أن يعطــى لــه ولرجالــه مــكان للســكنى فــي األريــاف بعيــدا عــن 
ــغ ملــكا. كان داود متيقنــا  المدينــة الملكيــة أعطــاه الملــك بــكل تلطــف مدينــة ِصقلَ
مــن أن هنــاك خطــرا عليــه وعلــى رجالــه فــي أن يكونــوا تحــت تأثيــر الوثنييــن، ولكــن 
وجودهــم فــي مدينــة منعزلــة خاصــة بهــم يمكنهــم مــن أن يعبــدوا هللا بحريــة أكثــر 
ممــا لــو بقــوا فــي جــت حيــث تكــون الطقــوس الوثنيــة مبعــث الشــر والمضايقــة لهــم.

وإذ كان داود ســاكنا في تلك المدينة المنعزلة شــن حروبا على الجشــوريين 
والجرزييــن والعمالقــة، ولــم يســتبق أحــدا حيــا لئــا يأتــي بأخبــاره إلــى جــت. ولمــا 
عــاد مــن الحــرب جعــل أخيــش يعتقــد أنــه كان يحــارب إخوتــه وأمتــه أي شــعب 
ألن  الفلســطينيين  أيــدي  تشــديد  فــي  واســطة  داود  كان  التصنــع  بهــذا  يهــوذا. 
إِلَــى  َعبْــًدا  لِــي  فَيَُكــوُن  إِْســرَائِيَل،  َشــْعِبِه  لَــَدى  َمْكُروًهــا  َصــاَر  » قَــْد  قــال  الملــك 
األَبَــِد «. عــرف داود أن إرادة هللا هــي إبــادة وإهــاك تلــك القبائــل الوثنيــة، كمــا 
بموجــب  يكــن ســائرا  لــم  أنــه  إل  الغــرض،  ذلــك  إلتمــام  أقامــه  قــد  أن هللا  عــرف 

مشــورة هللا عندمــا عمــد إلــى المخاتلــة والخــداع.
يَُحاِربُــوا  لَِكــْي  ُجيُوَشــُهْم  َجَمُعــوا  الِْفلِْســِطيِنيِّيَن  أَنَّ  ـاِم  األَيّـَ تِلْــَك  ِفــي  » وَكَاَن 
ـَك َســتَْخُرُج َمِعــي ِفــي الَْجيْــِش أَنْــَت  إِْســرَائِيَل. فََقــاَل أَِخيــُش لِــَداُوَد: اْعلَــْم يَِقيًنــا أَنّـَ
َورَِجالـُـَك « إن داود لــم يكــن ينــوي أن يحــارب ضــد شــعبه إل أنــه لــم يكــن يعــرف فــي 
أي طريــق يســير حتــى تحــدد لــه الظــروف واجبــه، فأجــاب الملــك جوابــا كلــه مراوغــة 
ــُدَك « فهــم أخيــش هــذا الــكام علــى  إذ قــال: » لِذلِــَك أَنْــَت َســتَْعلَُم َمــا يَْفَعــُل َعبْ
أنــه وعــد مــن داود بالمســاعدة فــي الحــرب القادمــة فتمهــد لــداود بــأن يكرمــه إكرامــا 

عظيمــا ويعطيــه مركــزا مرموقــا فــي بــاط الفلســطينيين.
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ولكــن مــع أن إيمــان داود بمواعيــد هللا قــد تزعــزع قليــا فقــد ظــل يذكــر أن 
صموئيــل قــد مســحه ليكــون ملــكا علــى إســرائيل، كمــا ذكــر النتصــارات الباهــرة 
التــي قــد أعطــاه هللا إياهــا علــى أعدائــه فيمــا مضــى، كذلــك اســتعاد إلــى الذاكــرة 
التــي ظهــرت فــي حفظــه مــن شــاول لذلــك صمــم علــى أل  رحمــة هللا العظيمــة 
يخــون األمانــة المقدســة المســلمة لــه. ومــع أن ملــك إســرائيل حــاول قتلــه إل أنــه 

لــن يضــم قواتــه إلــى أعــداء شــعبه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 28؛ 31(.

لقد أعلنت الحرب ثانية بين إسرائيل والفلسطينيين، » فَاْجتََمَع الِْفلِْسِطيِنيُّوَن 
َوَجاُءوا َونَزَلُوا ِفي ُشونََم « عند الحدود الشمالية لسهل يزرعيل، أما شاول وجيشه 
فقــد عســكروا علــى مســافة أميــال قليلــة مــن هنــاك عنــد ســفح جبــل جلبــوع عنــد 
الحــدود الجنوبيــة لذلــك الســهل. فــي هــذا الســهل استطـــاع جدعــون هــو والثــاث 
مئــة رجــل الذيــن كانــوا معــه أن يطــردوا جيــوش مديــان. ولكــن الــروح الــذي ألهــم قاضــي 
إســرائيل ومخلصــه كان يختلــف اختافــا بينــا عــن الــروح الــذي أثــار قلــب الملــك. لقــد 
خــرج جدعــون قويــا بإيمانــه بعزيــز يعقــوب، أمــا شــاول فقــد أحــس بأنــه وحيــد وبــا 
حمايــة ألن هللا قــد تركــه. ولمــا رأى شــاول جيــش الفلســطينيين مــن بُعــد، » َخــاَف 

ا « )انظــر 1 صموئيــل 28، 31(. ــُه ِجــدًّ َواْضطَــرََب قَلْبُ
كان شــاول قــد علــم أن داود وجيشــه كانــوا مــع الفلســطينيين وكان يتوقــع أن 
ابــن يســى ســينتهز هــذه الفرصــة لينتقــم لنفســه عــن المظالــم التــي قــد قاســاها، 
فــكان الملــك فــي كــرب وضيــق عظيــم. إن غضبــه غيــر المعقــول الــذي أثــاره علــى 
فــإذ كان  الهائــل.  الخطــر  ذلــك  فــي  األمــة  أوقــع  الــذي  الــرب إلهاكــه هــو  مختــار 
منهمــكا فــي مطــاردة داود أغفــل أمــر تحصيــن مملكتــه والدفــاع عنهــا. وإذ اســتفاد 
تلــك  قلــب  فــي  توغلــوا  إســرائيل  اســتحكامات مملكــة  نقــص  مــن  الفلســطينيون 
الباد. وهكذا بينما كان الشــيطان يثير شــاول لبذل كل قواه ونشــاطه في مطاردة 
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داود إلهاكــه فنفــس تلــك الــروح الوبيلــة أوعــزت إلــى الفلســطينيين أن يغتنمــوا 
تلــك الفرصــة إلهــاك شــاول والقضــاء علــى شــعب هللا. مــا أكثــر مــا يتبــع الخصــم 
األعظــم هــذه السياســة نفســها! إنــه يحــوم حــول أي قلــب غيــر مكــرس ليلهبــه بإثــارة 
النقســام  مــن  يســتفيد  لكــي  الكنيســة، وكذلــك  فــي  والنــزاع  والخصومــة  الحســد 

المتفشــي بيــن أبنــاء هللا يثيــر قواتــه إلهــاك شــعب الــرب.
كان على شــاول أن ينازل الفلســطينيين في المعركة غداة اليوم التالي، ولكن 
انعقــدت فــي ســماء حياتــه غيــوم قاتمــة تنبــئ بهاكــه المحتــوم. لقــد كان يتــوق إلــى 
العــون واإلرشــاد إل أنــه عبثــا كان يطلــب مشــورة هللا، » لـَـْم يُِجبْــُه الــرَّبُّ لَ ِباألَْحــاَِم 
َولَ ِباألُوِريــِم َولَ ِباألَنِْبيَــاِء « إن الــرب لــم يطــرح قــط خارجــا أي نفــس أتــت إليــه فــي 
إخــاص ووداعــة. إذا فلمــاذا تــرك شــاول دون أن يعطيــه جوابــا؟ إن الملــك بنفســه 
وبعملــه كان قــد أضــاع حقــه فــي النتفــاع بــكل الوســائل التــي كان يمكنــه أن يســأل 
هللا بهــا، إذ رفــض مشــورة صموئيــل النبــي، ونفــي داود مختــار هللا، وقتــل كهنــة 
العلــي. فهــل كان ينتظــر بعــد كل هــذا أن يجيبــه هللا فــي حيــن أنــه قــد طــم كل 
قنــوات التصــال التــي قــد رســمتها الســماء؟ لقــد طــرد روح النعمــة بخطيتــه فهــل 
يجــاب بواســطة األحــام أو اإلعانــات اإللهيــة؟ إن شــاول لــم يرجــع إلــى هللا متذلــا 
بــل طلــب الخــاص مــن  تائبــا، ولــم يطلــب غفرانــا لخطيتــه ول مصالحــة مــع هللا 
أعدائــه. حيــث بعنــاده وتمــرده فصــل نفســه عــن هللا. ل يمكــن أن يكــون هنالــك 
رجــوع حقيقــي إلــى هللا إل بالتوبــة والنســحاق. ولكــن ذلــك الملــك المتكبــر فــي 

حزنــه ويأســه عــوَّل علــى أن يطلــب المعونــة مــن مصــدر آخــر.
، فَأَْذَهــَب إِلَيَْهــا  » فََقــاَل َشــاُوُل لَِعِبيــِدِه: فَتُِّشــوا لِــي َعلَــى اْمــَرأٍَة َصاِحبَــِة َجــانٍّ
َوأَْســأَلََها «. لقــد كان شــاول علــى علــم تــام بصفــة العرافــة، إذ حــرم هللا اســتخدام 
الجان والسحر والعرافة تحريما قاطعا باتا وكان يُحكم بالموت على من يمارسون 
تلــك األعمــال النجســة. وفــي أيــام صموئيــل أمــر شــاول بقتــل كل التوابــع وأصحــاب 
الجــان. أمــا اآلن ففــي اندفــاع اليائــس لجــأ شــاول إلــى العرافــة التــي كان قــد حكــم 

عليهــا بأنهــا رجــس مــن عمــل الشــيطان.
وقــد قيــل للملــك إن فــي عيــن دور امــرأة صاحبــة جــان متخفيــة، وكانــت تلــك 
المــرأة قــد دخلــت فــي عهــد مــع الشــيطان علــى أن تســلم نفســها لســلطانه وتتمــم 
مقاصده، وفي مقابل ذلك صنع سلطان الشر عجائب ألجلها، وأعلن لها األسرار.

خــرج شــاول ليــا متنكــرا يتبعــه خادمــان للبحــث عــن موطــن تلــك الســاحرة. آه يــا 
لــه مــن منظــر يرثــى لــه! أن يقــود الشــيطان ملــك إســرائيل أســيرا لــه متممــا إرادتــه! فــأي 
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طريق مظلم يمكن أن يســر فيه أي إنســان كهذا الطريق الذي قد اختاره ذاك الذي 
أصــر علــى الســير فــي طريقــه الخــاص مقاومــا تأثيــر روح هللا القــدوس! وأيــة عبوديــة 
أقســى مــن عبوديــة ذاك الــذي أســلم نفســه لســلطان أقســى الطغــاة أي ذاتــه! لقــد 
كان التكال على هللا والطاعة لمشيئته الشرطين الوحيدين اللذين بموجبهما يكون 
شــاول ملــكا علــى إســرائيل. فلــو كان أذعــن لهذيــن الشــرطين فــي إبــان ســني ملكــه 
لثبت له الُملك وكان هللا يصير له مرشدا ومشيرا. وكان القدير يصير له ترسا. لقد 
احتمل هللا شاول طويا، ومع أن تمرده وعناده كادا يُسكتان صوت هللا في نفسه 
فقد كان لم يزل لديه مجال للتوبة. ولكنه حين ارتد عن هللا في وقت الخطر ليحصل 
على نور وإرشاد من إحدى حليفات الشيطان قطع آخر صلة تربطه بجابله، فأسلم 
 نفســه كليا لســلطان تلك القوة الشــيطانية التي كانت تنتابه لســنين، والتي أوقفته

 على حافة هاوية الهاك. 
ســار شــاول وغامــاه فــي ذلــك الســهل تحــت جنــح الظــام وبعدمــا مــروا بجيــش 
الفلســطينيين بســام اجتــازوا حافــة الجبــل، إلــى المســكن المنعــزل الــذي كانــت 
تعيــش فيــه ســاحرة عيــن دور. فــي هــذا المــكان كانــت تختبــئ تلــك المــرأة صاحبــة 
الجــان لتقــوم بممارســة تعاويذهــا الرجســة ســرا. ومــع أن شــاول كان متنكــرا إل أن 
طــول قامتــه وهيئتــه الملكيــة دل علــى أنــه ليــس جنديــا عاديــا. وقــد شــكَّْت المــرأة 
تلــك  فــي أن زائرهــا ربمــا يكــون هــو شــاول، وقــوَّت عطايــاه الســخية فــي نفســها 
الشــكوك. فلمــا طلــب منهــا قائــا » اْعرِِفــي لِــي ِبالَْجــانِّ َوأَْصِعــِدي لِــي َمــْن أَقُــوُل 
أَْصَحــاَب  كَيْــَف قَطَــَع  َشــاُوُل،  فََعــَل  َمــا  تَْعلَــُم  أَنْــَت  لَــِك « أجابتــه قائلــة: » ُهــَوَذا 
الَْجــانِّ َوالتََّوابــعِ ِمــَن األَرِْض. فَلَِمــاَذا تََضــُع َشــرَكًا لَِنْفِســي لِتُِميتََهــا؟ «، فحلــف لهــا 
ـُه لَ يَلَْحُقــِك إِثْــٌم ِفــي هــَذا األَْمــِر « فلمــا  ، إِنّـَ شــاول بالــرب قائــا: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ

ســألته قائلــة: » َمــْن أُْصِعــُد لَــَك؟ « أجابهــا قائــا: » َصُموئِيــَل «.
فلمــا بــدأت تنطــق بتعاويذهــا قالــت: » رَأَيْــُت آلَِهــًة يَْصَعــُدوَن ِمــَن األَرِْض... 
رَُجــٌل َشــيٌْخ َصاِعــٌد َوُهــَو ُمَغطًّــى ِبُجبَّــٍة. فََعلِــَم َشــاُوُل أَنَّــُه َصُموئِيــُل، فََخــرَّ َعلـَـى َوْجِهــِه 

إِلَــى األَرِْض َوَســَجَد «.
نبــي هللا  يكــن  لــم  بتعاويذهــا  الســاحرة  تلــك  نُطْــق  أثــر  الــذي صعــد علــى  إن 
القــدوس، إذ أن صموئيــل لــم يكــن حاضــرا فــي ذلــك البيــت الــذي كانــت تســكنه 
األرواح الشــريرة. إن تلــك الهيئــة الفائقــة الطبيعــة أخرجــت بقــوة الشــيطان دون 
ســواه. لقــد أمكنــه أن يتخــذ هيئــة صموئيــل بنفــس الســهولة التــي بهــا َغيَّــَر شــكله إلــى 

مــاك نــور عندمــا جــرب المســيح فــي البريــة.
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إذ  الملــك  إلــى  بتعاويذهــا كان موجهــا  تنطــق  المــرأة وهــي  قالتــه  مــا  أول  إن 
قالت له: » لَِماذَا َخَدْعتَِني َوأَنَْت َشاُوُل؟ «. وهكـــذا كان أول ما عمله ذلك الروح 
النجس الذي اتخذ هيئة النبي أن تحدث مع تلك المرأة الشــريرة ســرا محذرا إياها 
مــن الخــداع الــذي انطلــى عليهــا. وقــد كانــت الرســالة التــي نطــق بهــا ذاك الــذي اتخــذ 
هيئــة النبــي غيــر الحقيقــي إلــى شــاول هــي هــذه » لَِمــاذَا أَقْلَْقتَِنــي ِبإِْصَعــاِدَك إِيَّــاَي؟ 
ا. اَلِْفلِْسِطيِنيُّوَن يَُحاِربُونَِني، َوالرَّبُّ فَارَقَِني  « فقال شاول: » قَْد َضاَق ِبي األَْمُر ِجدًّ

َولـَـْم يَُعــْد يُِجيبُِنــي لَ ِباألَنِْبيَــاِء َولَ ِباألَْحــاَِم. فََدَعْوتـُـَك لَِكــْي تُْعلَِمِنــي َمــاذَا أَْصَنــُع «.
بســبب  عليــه  ويحقــد  مشــورته  يحتقــر  شــاول  كان  حيــا  صموئيــل  كان  لمــا 
النبــي  مشــورة  بــأن  أحــس  فقــد  والبليــة  الضيــق  ســاعة  فــي  اآلن  أمــا  توبيخاتــه. 
وإرشــاداته هــي رجــاؤه الوحيــد، ولكــي يتحــدث مــع رســول الســماء لجــأ عبثــا إلــى 
رســول الجحيــم! لقــد أســلم شــاول نفســه بكليتهــا إلــى يــد الشــيطان. واآلن فهــوذا 
يبــذل  النــاس  يفــرح ويَُســْر، باألكثــر، بجلــب التعاســة والهــاك علــى  الــذي  ذاك 
قصــاراه إلهــاك ذلــك الملــك التعــس. وقــد جــاءت هــذه الرســالة المرعبــة جوابــا 
علــى توســل ذلــك الملــك الحزيــن المــر النفــس، ادعــاء أنهــا مــن صموئيــل تقــول:

» َولَِماذَا تَْســأَلُِني َوالرَّبُّ قَْد فَارَقََك َوَصاَر َعُدوََّك؟ َوقَْد فََعَل الرَّبُّ لَِنْفِســِه كََما 
تََكلَّــَم َعــْن يـَـِدي، َوقـَـْد َشــقَّ الــرَّبُّ الَْمْملََكــَة ِمــْن يـَـِدَك َوأَْعطَاَهــا لَِقِريِبــَك َداُوَد. ألَنَّــَك لـَـْم 
تَْســَمْع لَِصــْوِت الــرَّبِّ َولـَـْم تَْفَعــْل ُحُمــوَّ َغَضِبــِه ِفــي َعَمالِيــَق، لِذلـِـَك قـَـْد فََعــَل الــرَّبُّ ِبــَك 
هــَذا األَْمــَر الْيَــْوَم. َويَْدفَــُع الــرَّبُّ إِْســرَائِيَل أَيًْضــا َمَعــَك لِيَــِد الِْفلِْســِطيِنيِّيَن. َوَغــًدا أَنـْـَت 

َوبَُنــوَك تَُكونـُـوَن َمِعــي، َويَْدفـَـُع الــرَّبُّ َجيْــَش إِْســرَائِيَل أَيًْضــا لِيَــِد الِْفلِْســِطيِنيِّيَن «.
إن شــاول مــدة ســني عصيانــه كلهــا كان الشــيطان يتملقــه ويخدعــه. وعمــل 
المجــرب هــو أن يقلــل ويهــون مــن شــأن الخطيــة وخطرهــا ليجعــل طريــق العصيــان 
ســها ومغريــا، كمــا أنــه يعمــي العقــل عــن النتبــاه إلــى إنــذارات الــرب وتهديداتــه، 
فالشــيطان بقوتــه الســاحرة قــاد شــاول إلــى تبريــر نفســه متحديــا إنــذارات صموئيــل 
وتوبيخاتــه. أمــا اآلن فإنــه فــي كربــه العظيــم وحاجتــه القصــوى انقلــب عليــه، مبينــا 
إلــى اليــأس. ولــم  لــه هــول خطيتــه، وقضــى علــى كل أمــل فــي الغفــران ليســوقه 
يكــن هنالــك شــيء أفضــل مــن هــذا للقضــاء علــى شــجاعة الملــك، وإربــاك عقلــه، 

وســوقه إلــى اليــأس وإهــاك نفســه بنفســه.
لقــد خــارت قــوة شــاول مــن إثــر اإلعيــاء والصــوم، وكان مرتعبــا إذ أنّبَــه وضميــره. 
وإذ وقــع علــى مســمعه نبــأ هاكــه المخيــف تمايــل جســمه كشــجرة فــي مهــب الريــح 

وســقط علــى طولــه إلــى األرض.
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عنــد ذلــك امتــأل قلــب تلــك الســاحرة رعبــا. هــا هــو ملــك إســرائيل منطــرح 
أمامهــا كميــت. فلــو هلــك فــي بيتهــا مــاذا يحــدث لهــا؟ لذلــك توســلت إليــه أن 
يقــوم ويتنــاول طعامــا، وقــد ألحــت عليــه فــي ذلــك قائلــة حيــث أنهــا قــد خاطــرت 
بحياتهــا، إذ أجابتــه إلــى طلبــه، فعليــه أن يجيبهــا إلــى طلبهــا لإلبقــاء علــى حياتــه. وإذ 
اشــترك عبــداه مــع المــرأة فــي توســاتها أجابهــم شــاول أخيــرا إلــى طلبهــم فأســرعت 
المــرأة ووضعــت أمــام الملــك عجلهــا المســمن وفطيــرا كانــت قــد صنعتــه بعجلــة. 
يــا لــه مــن منظــر! ففــي تلــك المغــارة الموحشــة مغــارة الســاحرة التــي منــذ قليــل 
رن فيهــا صــوت الحكــم عليــه بالهــاك — وفــي محضــر رســول الشــيطان — نــرى 
ذاك الممســوح ملــكا علــى إســرائيل جالســا يــأكل اســتعدادا للمعركــة الداميــة التــي 

كانــت ستنشــب فــي اليــوم التالــي.
وقبــل بــزوغ الفجــر عــاد الملــك وعبــداه معــه إلــى معســكر إســرائيل ليتأهــب 
للقتــال. إن شــاول باستشــارته روح الظــام ذاك أهلــك نفســه. فــإذ كان منســحقا 
مــن هــول اليــأس أمســى مــن المســتحيل عليــه أن يلهــم رجــال جيشــه بالشــجاعة. 
وبمــا أنــه كان منفصــا عــن نبــع القــوة لــم يســتطع أن يوجــه عقــول رجــال إســرائيل 

لينظــروا إلــى هللا كمعينهــم. وهكــذا فــإن تنبــؤ الشــر يعمــل علــى تدميــر نفســه.
شــونم  ســهل  فــي  مميــت  قتــال  فــي  والفلســطينيين  إســرائيل  جيشــا  التحــم 
وعلــى ســفح جبــل جلبــوع. ومــع أن المشــهد المخيــف الــذي كان الملــك قــد رآه 
فــي تلــك المغــارة فــي عيــن دور قــد انتــزع مــن قلبــه كل رجــاء فقــد حــارب بشــجاعة 
يائسة ألجل عرشه ومملكته. إل أن ذلك كله كان عبثا، إذ » َهرََب رَِجاُل إِْسرَائِيَل 
ــوَع « وســقط ثاثــة مــن بنــي  ــِل ِجلْبُ ِمــْن أََمــاِم الِْفلِْســِطيِنيِّيَن َوَســَقطُوا قَتْلَــى ِفــي َجبَ
ثــم حمــل الرمــاة حملــة شــعواء علــى شــاول  شــاول الشــجعان قتلــى إلــى جانبــه، 
الــذي رأى رجــال حربــه يســقطون أمامــه كمــا رأى بنيــه األمــراء يقعــون بفــم الســيف. 
ولمــا ُجــرح شــاول لــم يســتطع مواصلــة الحــرب ول أمكنــه الهــرب، ألن الهــرب كان 
مســتحيا. وإذ عــزم علــى أل يقــع حيــا بيــن أيــدي األعــداء أمــر حامــل ســاحه قائــا: 
ِبــِه « فلمــا أبــى ذلــك الرجــل أن يمــد يــده إلــى مســيح  » اْســتَلَّ َســيَْفَك َواطَْعنِّــي 

الــرب قضــى شــاول علــى حياتــه بنفســه إذ أخــذ ســيفه وســقط عليــه.
لقــد  النتحــار.  بجريمــة  ملطختــان  ويــداه  إســرائيل  ملــوك  أول  هلــك  وهكــذا 
بإرادتــه  ألنــه  واليــأس،  بالعــار  مجلــا  الهاويــة  إلــى  فانحــدر  فاشــلة،  كانــت حياتــه 

إرادتــه. إتمــام  ورفــض  هللا  تحــدى  الفاســدة 
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وقــد انتشــرت أنبــاء الهزيمــة فــي كل مــكان حاملــة الرعــب لشــعب إســرائيل. 
إن  منــازع.  بــدون  وامتلكوهــا  الفلســطينيون  فجــاء  مدنهــم  مــن  الشــعب  فهــرب 

إلــى هــاك شــعبه. بالحكــم عــن هللا كاد يفضــي  اســتقال شــاول 
القتــال  ســاحة  يفحصــون  الفلســطينيون  كان  إذ  للمعركــة  التالــي  اليــوم  وفــي 
لينهبــوا القتلــى، وجــدوا جثــث شــاول وبنيــه الثاثــة. ولكــي يكمــل انتصارهــم قطعــوا 
رأس شــاول وجردوه من ســاحه. ثم أُخذ رأســه وســاحه، الملطخان بالدماء، إلى 
بــاد الفلســطينيين تــذكارا لنتصارهــم. » ألَْجــِل التَّبِْشــيِر ِفــي بَيْــِت أَْصَناِمِهــْم َوِفــي 
ــْعِب « وقــد وضــع ســاح شــاول أخيــرا فــي » بَيْــِت َعْشــتَاُروَث «، أمــا رأســه  الشَّ
فقــد ســمروه علــى هيــكل داجــون. وهكــذا نســب مجــد انتصارهــم لقــوة تلــك اآللهــة 

الكاذبــة. أمــا اســم الــرب فقــد أهيــن.
وقــد ســحبت جثــة شــاول وجثــث بنيــه إلــى بيــت شــان وهــي مدينــة غيــر بعيــدة 
عــن جلبــوع بالقــرب مــن نهــر األردن. وكانــت تلــك الجثــث مقيــدة بساســل حتــى 
تأتــي الطيــور الجارحــة وتلتهمهــا. ولكــن رجــال يابيــش جلعــاد الشــجعان إذ ذكــروا 
كيــف أن شــاول قــد خلصهــم وخلــص مدينتهــم فــي بــدء ســني حكمــه الســعيدة 
بــكل  ودفنوهــا  األمــراء  وأجســاد  الملــك  جســد  أنقــذوا  إذ  لــه  شــكرهم  أظهــروا 
إكــرام. وإذ عبــروا األردن ليــا » أََخــُذوا َجَســَد َشــاُوَل َوأَْجَســاَد بَِنيــِه َعــْن ُســوِر بَيْــِت 
َوَدفَُنوَهــا  ِعظَاَمُهــْم  َوأََخــُذوا  ُهَنــاَك.  َوأَْحرَقُوَهــا  يَاِبيــَش  إِلَــى  ِبَهــا  َوَجــاُءوا  َشــاَن، 
ـاٍم «. وهكــذا فــإن ذلــك المعــروف  أَيّـَ َســبَْعَة  يَاِبيــَش، َوَصاُمــوا  ِفــي  تَْحــَت األَثثْلَــِة 
أربعيــن عامــا مضــت،  منــذ  بــه شــاول نحوهــم  قــام  الــذي  النبيــل  العمــل  وذلــك 
جعــل أولئــك النــاس يدفنــون جســد شــاول وأجســاد بنيــه بــكل رقــة وإشــفاق، فــي 

تلــك الســاعة المظلمــة ســاعة الهزيمــة والعــار.
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وحديثا
صــارت القصــة المذكــورة فــي الكتــاب القــدوس عــن زيــارة شــاول للســاحرة التــي 
كانــت فــي عيــن دور ســبب ارتبــاك وتشــويش لعــدد كبيــر مــن دارســي الكتــاب. 
مــع شــاول.  المقابلــة  فــي  بالفعــل  كان حاضــرا  أن صموئيــل  يعتقــدون  فالبعــض 
ولكــن الكتــاب نفســه يقــدم الدليــل الكافــي علــى أن األمــر عكــس مــا يعتقــدون. فــإذا 
أنــه قــد تلقــى دعــوة مــن  بــد  عــي البعــض فــا  كان صموئيــل فــي الســماء كمــا يدَّ
هنــاك بالنــزول، وفــي هــذه الحالــة إمــا أن تكــون تلــك الدعــوة آتيــة بســلطان هللا أو 
بســلطان الشــيطان. وليــس مــن يعتقــد ولــو للحظــة واحــدة أن للشــيطان ســلطانا ألن 
يدعــو نبــي هللا القــدوس ذاك مــن الســماء تلبيــة لتعاويــذ امــرأة مهجــورة. وكذلــك ل 
يمكننــا أن نســتنتج أن هللا قــد دعــاه إلــى كهــف تلــك الســاحرة ألن الــرب قــد رفــض 
مــن قبــل التحــدث مــع شــاول عــن طريــق األحــام واألوريــم واألنبيــاء )1صموئيــل 28: 
6(. وهــذه كانــت وســائل هللا المعينــة منــه لاتصــال بالنــاس، وهــو لــم يتــرك كل 

هــذه الوســائل ليبلــغ الرســالة إلــى شــاول عــن طريــق َوِســيطة الشــيطان.
ثــم أن الرســالة نفســها هــي خيــر دليــل علــى مصدرهــا. إذ لــم يكــن القصــد منهــا 
إرشــاد شــاول إلــى التوبــة بــل كان غرضهــا أن تقــوده إلــى الهــاك، وهــذا ليــس عمــل 
هللا بــل عمــل الشــيطان. وفــوق هــذا كلــه، فــإن عمــل شــاول فــي استشــارته لتلــك 
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الســاحرة قــد ذُكــر فــي الكتــاب المقــدس علــى أنــه مــن بيــن األســباب التــي ألجلهــا 
رفضــه هللا وأســلمه إلــى الهــاك. حيــث يقــول الكتــاب: » فََمــاَت َشــاُوُل ِبِخيَانَِتــِه 
الَِّتــي ِبَهــا َخــاَن الــرَّبَّ ِمــْن أَْجــِل كَاَِم الــرَّبِّ الَّــِذي لـَـْم يَْحَفظـْـُه. َوأَيًْضــا ألَْجــِل طَلَِبــِه إِلـَـى 
ــى «  ، فَأََماتـَـُه َوَحــوََّل الَْمْملََكــَة إِلـَـى َداُوَد بـْـِن يَسَّ ــؤَاِل، َولـَـْم يَْســأَْل ِمــَن الــرَّبِّ الَْجــانِّ لِلسُّ
)1 أخبــار 10: 13، 14(. مــن هــذا يتضــح جليــا أن شــاول طلــب مــن الجــان ل مــن 
الــرب. فهــو لــم يتصــل بصموئيــل نبــي هللا، ولكنــه عــن طريــق تلــك العرافــة تحــدث 
مــع الشــيطان. فالشــيطان لــم يكــن بمقــدوره أن يســتحضر صموئيــل الحقيقــي بــل 

شــخصا آخــر زائفــا خــدم أغراضــه لألوهــام والخــداع.
إن أشكال العرافة والسحر قديما كانت كلها تقريبا مبنية على العتقاد بالتصال 
بالموتى. وأولئك الذين مارسوا فنون استحضار األرواح، ادعوا أن لهم اتصال بأرواح 
الراحليــن. وأنهــم عــن طريــق تلــك األرواح لهــم معرفــة بالغيــب والحــوادث المســتقبلة. 
وإشــعياء النبــي يشــير إلــى هــذه العــادة، عــادة استشــارة الموتــى حيــن يقــول: » َوإِذَا 
قَالـُـوا لَُكــُم: ›اطْلُبُــوا إِلـَـى أَْصَحــاِب التََّوابــعِ َوالَْعرَّاِفيــَن الُْمَشْقِشــِقيَن َوالَْهاِمِســيَن‹. ›أََل 

يَْســأَُل َشــْعٌب إِلَهُه؟ أَيُْســأَُل الَْمْوتَى ألَْجِل األَْحيَاِء؟‹ « )إشــعياء 8: 19(.
إن نفــس العقيــدة، عقيــدة التصــال بالموتــى، قــد شــكلت حجــر زاويــة العبــادة 
الوثنيــة، حيــث كان الوثنيــون يعتقــدون أن آلهتهــم هــي أرواح األبطــال الراحليــن 
الذيــن صــاروا آلهــة، وهكــذا كانــت عبــادة الوثنييــن هــي عبــادة الموتــى، وهــذا مــا 
يوضحه ويبرهنه لنا الكتاب المقدس، إذ عندما ذكر خطية إسرائيل التي ارتكبوها 
ــْعُب يَزْنـُـوَن  فــي بيــت فغــور يقــول الكتــاب: » َوأَقـَـاَم إِْســرَائِيُل ِفــي ِشــطِّيَم، َوابْتـَـَدأَ الشَّ
ــْعُب َوَســَجُدوا  ، فَــأَكََل الشَّ ــْعَب إِلَــى َذبَائِــِح آلَِهِتِهــنَّ َمــَع بََنــاِت ُمــوآَب. فََدَعــْوَن الشَّ
. َوتََعلَّــَق إِْســرَائِيُل ِببَْعــِل فَُغــوَر « )عــدد 25: 1-3(. والمرنــم يخبرنــا عــن نــوع  آللَِهِتِهــنَّ
اآللهــة التــي قدمــت لهــا تلــك الذبائــح. فحيــن يتكلــم عــن نفــس هــذا الرتــداد الــذي 
انحــدر إليــه اإلســرائيليون يقــول: » َوتََعلَُّقــوا ِببَْعــِل فَُغــوَر، َوأَكَلُــوا َذبَائِــَح الَْمْوتَــى « 

)مزمــور 106: 28( أي الذبائــح المقدمــة للموتــى.
إن تأليــه الموتــى قــد اتخــذ لنفســه مكانــة مرموقــة فــي كل نظــام وثنــي تقريبــا، 
وكذلــك عقيــدة التصــال بالموتــى المزعومــة. لقــد اعتقــد النــاس أن اآللهــة توصــل 
إرادتهــا للنــاس، كمــا اعتقــدوا أنهــا إذا استشــيرت قدمــت لهــم مشــورتها. ومــن هــذا 

النــوع كانــت إعانــات اآللهــة المشــهورة فــي اليونــان ورومــا.
إن عقيــدة التصــال بالموتــى ل تــزال باقيــة حتــى فــي البــاد المدعــوة مســيحية. 
فتحــت اســم مناجــاة األرواح نجــد أن ممارســة التصــال بكائنــات تدعــي أنهــا أرواح 
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الراحليــن قــد أصبحــت متفشــية. وقــد اســتنتج أنهــا تمتلــك عواطــف أولئــك الذيــن 
قــد دفنــوا أحباءهــم فــي القبــور. فأحيانــا تظهــر خائــق روحيــة لبعــض األشــخاص 
فــي هيئــة أصدقائهــم الموتــى، ويســردون حــوادث لهــا صلــة بحياتهــم، ويمارســون 
أعمــال كانــوا يمارســونها وهــم أحيــاء. وبهــذه الكيفيــة يجعلــون النــاس يعتقــدون أن 
أصدقاءهــم الموتــى مائكــة يرفرفــون فوقهــم ويتصلــون بهــم. فأولئــك الذيــن يدعــون 
أنهــم أرواح الراحلين يعتبــرون بنــوع ِمــن عبــادة األوثــان، وكثيــرون يعتبــرون كامهــم 

أعظــم قيمــة مــن كلمــة الــرب.
أن  كمــا  تدجيــل،  هــي  األرواح  مناجــاة  أن  يعتقــدون  فكثيــرون  ذلــك  ومــع 
إلــى الخــداع  بــه ادعــاء كونهــا فــوق الطبيعــة إنمــا يُنســب  الــذي تدعــم  تظاهرهــا 
بهــا  افتخــر  قــد  الخــداع  نتائــج  كــون  مــع حقيقــة  ولكــن  الوســيط.  بــه  يقــوم  الــذي 
أيضــا علــى  البراهيــن  بعــض  فقــد ظهــرت  أنهــا مظاهــر حقيقيــة،  أصحابهــا علــى 
وجــود قــوة فــوق الطبيعــة. وكثيــرون ممــن يرفضــون مناجــاة األرواح علــى أنهــا مــن 
نتائــج المهــارة البشــرية أو المكــر، فإنهــم متــى تقابلــوا مــع تلــك المظاهــر التــي ل 
إلــى  بــد أن ينتهــي بهــم األمــر  يســتطيعون التعليــل عنهــا علــى هــذا األســاس، ل 

الدعــاءات. تلــك  بصــدق  العتــراف 
إن مناجــاة األرواح الحديثــة وأشــكال الســحر القديمــة وعبــادة األوثــان — كل 
مــا لــه اتصــال بالموتــى علــى أنــه مبدأهــم الحيــوي — كل ذلــك مبنــي علــى الكذبــة 
األولــى التــي بهــا خــدع الشــيطان حــواء فــي عــدن حيــن قــال لهــا: » لَــْن تَُموتَــا! بَــِل 
ـُه يَــْوَم تَــأْكُاَِن ِمْنــُه... تَُكونَــاِن كَاهلِل « )تكويــن 3: 4، 5(. كذلــك هــذه  هللُا َعالِــٌم أَنّـَ
الحقائــق المبنيــة علــى الكــذب والتــي تؤيــد الخــداع، فــإن مصدرهــا ذاك الــذي هــو 

أبــو األكاذيــب )الشــيطان(.
نُهــي العبرانيــون نهيــا قاطعــا عــن الشــتراك، بــأي صــورة، فــي التصــال المزعــوم 
فَــاَ  الَْمْوتَــى  ــا  قــال: » أَمَّ بكيفيــة قاطعــة حيــن  البــاب  بالموتــى، وأغلــق هللا هــذا 
ْمِس «  يَْعلَُموَن َشيْئًا... َولَ نَِصيَب لَُهْم بَْعُد إِلَى األَبَِد، ِفي كُلِّ َما ُعِمَل تَْحَت الشَّ
)جامعــة 9: 5، 6(. » تَْخــُرُج ُروُحــُه فَيَُعــوُد إِلَــى تُرَاِبــِه. ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم نَْفِســِه تَْهلِــُك 
أَفـْـَكارُُه « )مزمــور 146: 4( كمــا أعلــن الــرب إلســرائيل قائــا: » النَّْفــُس الَِّتــي تَلْتَِفــُت 
، َوإِلـَـى التََّوابــعِ لِتَزْنـِـَي َوَراَءُهــْم، أَْجَعــُل َوْجِهــي ِضــدَّ تِلـْـَك النَّْفــِس َوأَقْطَُعَهــا  إِلـَـى الَْجــانِّ

ِمــْن َشــْعِبَها « )لوييــن 20: 6(.
األشــرار،  المائكــة  أرواح  بــل  الموتــى  أرواح  هــي  تكــن  لــم  الجــان  أرواح  إن 
رســل الشــيطان، حيــث أن الوثنيــة القديمــة التــي تشــمل عبــادة الموتــى والتصــال 
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المزعــوم بهــا كمــا قــد رأينــا، هــذه الوثنيــة يعلــن الكتــاب المقــدس عنهــا أنهــا عبــادة 
الشــياطين. والرســول بولــس، إذ يحــذر إخوتــه مــن الشــتراك بــأي كيفيــة فــي العبــادة 
الوثنيــة التــي كان يمارســها جيرانهــم الوثنيــون، يقــول » بـَـْل إِنَّ َمــا يَْذبَُحــُه األَُمــُم فَِإنََّمــا 
ــيَاِطيِن «  الشَّ ُشــرَكَاَء  أَنْتُــْم  تَُكونُــوا  أَْن  أُِريــُد  فَلَْســُت  ِهلِل.  لَ  ــيَاِطيِن،  لِلشَّ يَْذبَُحونَــُه 
)1 كورنثــوس 10: 20(. والمرنــم فــي كامــه عــن إســرائيل يقــول: » َوَذبَُحــوا بَِنيِهــْم 
» ألَْصَنــاِم  ذبحوهــم  أنهــم  التالــي  العــدد  فــي  أيضــاً  ويقــول  لأِلَْوثَــاِن «  َوبََناتِِهــْم 
كَْنَعــاَن « » مزمــور 106: 37، 38(. ففــي عبادتهــم المزعومــة للموتــى كانــوا فــي 

الشــياطين. يعبــدون  الحقيقــة 
إن عقيــدة مناجــاة األرواح الحديثــة التــي ترتكــز علــى نفــس األســاس، مــا هــي إل 
إنعاش، في هيئة جديدة، للِعرافة، وعبادة الشــياطين التي قد دانها هللا وحرمها 
» ِفــي  قائــا:  يعلــن  إذ  ذلــك  عــن  فتكلــم  ســبق  المقــدس  والكتــاب  القــدم.  منــذ 
ـًة َوتََعالِيــَم َشــيَاِطيَن «  األَزِْمَنــِة األَِخيــرَِة يَرْتَــدُّ قَــْوٌم َعــِن اإِليَمــاِن، تَاِبِعيــَن أَْرَواًحــا ُمِضلّـَ
)1 تيموثاوس 4: 1(. وبولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي يشير إلى 
عمــل الشــيطان الخــاص فــي مناجــاة األرواح كحــادث يحــدث قبــل مجــيء المســيح 
ــُه  ــِذي َمِجيئُ الثانــي مباشــرة. وإذ يتكلــم عــن مجــيء المســيح ثانيــة يعلــن قائــا: » الَّ
 .)9  :2 تســالونيكي   2( كَاِذبَــٍة «  َوَعَجائِــَب  َوِبآيَــاٍت  ٍة،  قُــوَّ ِبــُكلِّ  ــيْطَاِن،  الشَّ ِبَعَمــِل 
وبطرس الرســول إذ يصف المخاطر التي ســتتعرض لها الكنيســة في األيام األخيرة 
يقــول إنــه كمــا كان هنالــك أنبيــاء كذبــة ســاقوا شــعب إســرائيل لرتــكاب الخطيــة 
الــرَّبَّ  يُْنِكــُروَن  ُهــْم  َوإِْذ  َهــاٍَك.  ِبــَدَع  ــوَن  كذلــك ســيكون معلمــون كذبــة، » يَُدسُّ
ُف َعلَــى طَِريــِق  الَّــِذي اْشــتَرَاُهْم... َوَســيَتْبَُع كَِثيــُروَن تَْهلَُكاتِِهــْم. الَِّذيــَن ِبَســبَِبِهْم يَُجــدَّ
الَْحــقِّ « )2 بطــرس 2: 1، 2(. هنــا أشــار الرســول إلــى إحــدى العامــات المميــزة 
العتــراف  يرفضــون  هــم  إذ  األرواح،  مناجــاة  عقيــدة  ينشــرون  الذيــن  للمعلميــن 
بالمســيح كابــن هللا. والرســول يوحنــا الحبيــب يعلــن عــن أمثــال هــؤلء المعلميــن 
ـِذي يُْنِكــُر أَنَّ يَُســوَع ُهــَو الَْمِســيُح؟ هــَذا ُهــَو ِضــدُّ  اُب، إِلَّ الّـَ قائــا: » َمــْن ُهــَو الَْكــذَّ
ـِذي يُْنِكــُر اآلَب َوالبْــَن. كُلُّ َمــْن يُْنِكــُر البْــَن لَيْــَس لَــُه اآلُب أَيًْضــا « )1  الَْمِســيِح، الّـَ
يوحنا 2: 22، 23(. إن عقيدة مناجاة األرواح أو إحضار األرواح بإنكارها المسيح 

إنمــا تنكــر اآلب والبــن معــا والكتــاب يعلــن عنهــا أنهــا المســحاء الكذبــة.
إن الشــيطان حيــن أنبــأ بهــاك شــاول عــن طريــق ســاحرة عيــن دور قصــد أن 
يضــع شــركا لبنــي إســرائيل، إذ كان يرجــو أنهــم ســيضعون ثقتهــم فــي تلــك العرافــة 
ويذهبون إليها في طلب المشــورة، وهكذا يرتدون عن الرب الذي هو مشــيرهم، 
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ويضعــون أنفســهم تحــت قيــادة الشــيطان. إن اإلغــواء الــذي بــه تجتــذب الجماهيــر 
عــن  الســتار  إلزاحــة  الروحانيــة  تدعيهــا  التــي  القــوة  هــو  األرواح  تحضيــر  عقيــدة 
المستقبل وإعان ما قد أخفاه هللا عن الناس. لقد كشف هللا لنا في كتابه عن 
الحــوادث العظيمــة التــي ســتحدث فــي المســتقبل — أي كل األشــياء الجوهريــة 
التــي يجــب أن نعلمهــا — كمــا أنــه أعطانــا مرشــدا أمينــا يهــدي أقدامنــا فــي وســط 
كل المخاطــر. ولكــن غايــة الشــيطان هــي أن ياشــي مــن القلــوب ثقــة النــاس بــاهلل، 
ليجعلهــم غيــر قانعيــن بنصيبهــم فــي الحيــاة، ويدعهــم يســعون فــي طلــب معرفــة مــا 

أخفــاه هللا عنهــم، ويحتقــروا مــا قــد أعلنــه لهــم فــي كلمتــه المقدســة.
كثيــرون مــن النــاس يشــعرون بالتبــرم حيــن ل يســتطيعون معرفــة النتائــج النهائيــة 
لألشــياء. ل يحتملــون البقــاء علــى غيــر يقيــن، وفــي ضجرهــم يرفضــون النتظــار ليــروا 
خــاص هللا. فالشــرور التــي يخشــونها تــكاد تــؤدي بهــم إلــى الجنــون، حيــث يطلقــون 
العنان لمشاعرهم المتمردة، ويركضون هنا وهناك في حزن غاضب مهتاج طالبين 
اكتشــاف مــا لــم يعلــن. ولكــن لــو أنهــم وثقــوا بــاهلل وســهروا مصليــن، لوجــدوا عــزاء مــن 
هللا، وهــدأت أرواحهــم بشــركتهم معــه. فالمتعبــون والثقيلــو األحمــال يجــدون راحــة 
لنفوســهم إذا ذهبــوا إلــى يســوع. أمــا إذا أهملــوا الوســائط التــي قــد رســمها هللا ألجــل 
تعزيتهــم ولجــأوا إلــى مصــادر أخــرى آمليــن أن يعرفــوا مــا قــد حجبــه هللا عنهــم فإنهــم 
يرتكبون نفس الخطأ الذي وقع فيه شاول، وبذلك ل يحصلون إل على معرفة الشر.

واضــح،  بــكام  ذلــك  عــن  عبــر  وقــد  المســلك،  هــذا  عــن  يرضــى  ل  هللا  إن 
المســتقبل عــن أعيننــا يظهــر  الــذي يخفــي  الحجــاب  لتمزيــق  التســرع  إذ أن هــذا 
عــدم إيماننــا بــاهلل، ويتــرك النفــس معرضــة لقبــول مقترحــات المخــادع األعظــم. 
فالشــيطان يقود الناس إلى استشــارة أصحاب الجان، وإذ يكشــف لهم عن األمور 
التــي خفيــت عليهــم فــي الماضــي يجعلهــم يثقــون بقدرتــه علــى أن يكشــف لهــم 
عمــا ســيحدث فــي المســتقبل. وبالخبــرة التــي قــد اكتســبها الشــيطان مــدة أجيــال 
التاريــخ يمكنــه أن يعلــل النتائــج مــن األســباب، وغالبــا مــا يتنبــأ ببعــض الدقــة عــن 
بعــض الحــوادث المســتقبلة فــي حيــاة اإلنســان. وبهــذه الكيفيــة يســتطيع أن يهلــك 
النفوس المســكينة المضلة، ويجعلها تحت ســلطانه، تخضع إلرادته وتأتمر بأمره.

إِلَــى  »اطْلُبُــوا  لَُكــُم:  قَالُــوا  » َوإَِذا  قــال:  حيــن  نبيــه  بواســطة  هللا  أنذرنــا  لقــد 
أَْصَحــاِب التََّوابــعِ َوالَْعرَّاِفيــَن الُْمَشْقِشــِقيَن َوالَْهاِمِســيَن«. »أَلَ يَْســأَُل َشــْعٌب إِلَهــُه؟ 
ــَهاَدِة. إِْن لَــْم يَُقولُــوا ِمثْــَل  ــِريَعِة َوإِلَــى الشَّ أَيُْســأَُل الَْمْوتَــى ألَْجــِل األَْحيَــاِء؟« إِلَــى الشَّ

هــَذا الَْقــْوِل فَلَيْــَس لَُهــْم فَْجــٌر « )إشــعياء 8: 19، 20(.
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فهــل أولئــك الذيــن يعبــدون اإللــه القــدوس غيــر المحــدود فــي حكمتــه وقدرتــه 
لعــدو  مــن صداقتهــم  المعرفــة  يســتقون  الذيــن  الســحرة والعرافيــن  إلــى  يذهبــون 
الــرب إلهنــا؟ إن هللا نفســه هــو نــور شــعبه، وهــو يأمرهــم أن يثبتــوا أنظارهــم باإليمــان 
فــي األمجــاد المخفــاة عــن العيــون البشــرية، كمــا أن شــمس البــر يرســل أشــعة نــوره 
الســاطعة إلــى داخــل قلوبهــم، إذ يحصلــون علــى النــور مــن عــرش الســماء، وحينئــذ 

ل يريــدون أن يتركــوا الــرب نبــع النــور ليذهبــوا إلــى رســل الشــيطان.
إن رســالة الشــيطان لشــاول، مــع أنهــا كانــت تشــهيرا بالخطيــة ونبــوة عــن الجــزاء 
اآلتــي، لــم يكــن المقصــود بهــا إصــاح شــاول ولكــن غايتهــا كانــت أن تســوقه إلــى 
اليــأس والدمــار. ومــع ذلــك ففــي أحيــان كثيــرة يكــون ممــا يخــدم أغــراض الشــيطان 
بتملقاتــه. كمــا أن  الهــاك  فــي هاويــة  ليرديهــم  النــاس  يغــوي  أنــه  مــن غيــره  أكثــر 
تعليــم آلهــة الشــياطين قديمــا قــد أجــاز وغــّذى الفســاد. أمــا وصايــا هللا التــي تديــن 
الخطيــة والتــي توجــب علــى النــاس العيــش بالِبــّر فقــد ألقــي بهــا جانبــا، فاســتخف 
النــاس بالحــق. والنجاســة لــم يســمح بهــا فقــط، بــل فرضــت علــى النــاس. وعقيــدة 
مناجــاة األرواح تعلــن أنــه ليــس هنالــك مــوت ول خطيــة ول دينونــة ول جــزاء، وأن 
القانــون األعلــى،  آلهــة غيــر ســاقطين « وأن الشــهوة هــي  النــاس هــم » أنصــاف 
وأن اإلنســان لــن يحاســب إل أمــام نفســه. فنقضــت الســياجات التــي وضعهــا هللا 
لصيانــة الحــق والطهــارة والوقــار، وهــذا مــا شــجع كثيريــن علــى ارتــكاب الخطيــة. 

أفــا يرجــع أصــل اعتقــاد كهــذا إلــى عقيــدة مشــابهة لعقيــدة عبــادة الشــياطين؟
لقــد بســط الــرب أمــام إســرائيل نتائــج التصــال بــاألرواح الشــريرة فــي رجاســات 
الكنعانييــن، الذيــن كانــوا بــا حنــو، بــل كانــوا عبــدة أوثــان وزنــاة وقتلــة ورجســين فــي 
كل فكــر شــرير وكل أعمــال العصيــان. إن النــاس ل يعرفــون قلوبهــم ألن » اَلَْقلْــُب 
أَْخــَدُع ِمــْن كُلِّ َشــْيٍء َوُهــَو نَِجيــٌس « )إرميــا 17: 9( ولكــن هللا يعــرف ميــول طبيعــة 
الشــيطان  الحــال اآلن كذلــك كانــت قديمــا. كان  الفاســدة. وكمــا هــي  اإلنســان 
يراقــب ليجعــل الظــروف مواتيــة للعصيــان، حتــى يــدع شــعب إســرائيل أنفســهم 
ممقوتيــن مــن هللا كالكنعانييــن ســواء بســواء. إن عــدو النفــوس ســاهر أبــدا كــي 
يفتــح الطريــق لتيــار الشــر الجــارف فينــا، ألنــه يريــد لنــا الدينونــة والهــاك أمــام هللا.

كان الشــيطان عازمــا علــى أن يظــل مالــكا علــى أرض كنعــان، فلمــا صــارت 
ملــكا لشــعب إســرائيل، وصــارت شــريعة هللا هــي شــريعة البــاد، صــار الشــيطان 
طريــق  وعــن  إهاكهــم.  علــى  فتآمــر  وأقســاها  كراهيــة  أعظــم  إلســرائيل  يضمــر 
تشــتت  العصيــان  وبســبب  الغريبــة،  اآللهــة  بعــض  دخلــت  الشــريرة  األرواح 
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اليــوم أن يجعــل  الشــعب المختــار مــن أرض الموعــد أخيــرا. والشــيطان يحــاول 
التاريــخ يعيــد نفســه. فــي حيــن أن هللا يخــرج شــعبه مــن أرجــاس العالــم ليحفظــوا 
شــريعته، وبســبب هــذا فــإن غضــب » الُْمْشــتَِكي َعلـَـى إِْخَوتَِنــا « ل يعــرف حــدودا 
» ألَنَّ إِبْلِيــَس نـَـزََل إِلَيُْكــْم َوِبــِه َغَضــٌب َعِظيــٌم! َعالًِمــا أَنَّ لـَـُه زََمانـًـا قَلِيــاً « )رؤيــا 12: 
10، 12(. نحــن اآلن علــى أعتــاب أرض الموعــد المرمــوز إليهــا، والشــيطان قــد 
اليــوم  مــن ميراثهــم. ونحــن  العــزم علــى إهــاك شــعب هللا واســتئصالهم  عقــد 
ـوا لِئَــاَّ  أحــوج ممــا كنــا فــي أي وقــت مضــى إلــى اإلنــذار القائــل » اِْســَهُروا َوَصلُـّ

تَْدُخلُــوا ِفــي تَْجِربَــٍة « )مرقــس 14: 38(.
ــه أيضــا إلــى شــعبه فــي  إن كلمــة الــرب التــي وجهــت إلــى إســرائيل قديمــا توجَّ
ُســوا « » ألَنَّ كُلَّ  هــذا العصــر: » لَ تَلْتَِفتُــوا إِلَــى الَْجــانِّ َولَ تَطْلُبُــوا التََّوابــَع، فَتَتََنجَّ

َمــْن يَْفَعــُل ذلِــَك َمْكــُروٌه ِعْنــَد الــرَّبِّ « )لوييــن 19: 31؛ تثنيــة 18: 12(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 1 صموئيل 29؛ 30؛ 2 صموئيل 1(.

لــم يكــن داود ورجالــه قــد اشــتركوا فــي المعركــة التــي اشــتبك فيهــا شــاول مــع 
الفلســطينيين مــع أنهــم كانــوا قــد ســاروا مــع الفلســطينيين إلــى ســاحة القتــال. وإذ 
كان الجيشــان يتأهبــان لاشــتباك فــي الحــرب وجــد ابــن يســى نفســه فــي ارتبــاك 
فــي  وهــو  أنــه  فلــو  الفلســطينيين،  ألجــل  يحــارب  أنــه  المنتظــر  ِمــن   كان  عظيــم. 
المعركــة تــرك المــكان المعيــن لــه وانســحب مــن ســاحة القتــال لــكان، عــاوة علــى 
كونــه يوصــم بوصمــة الجبــن، يوصــم أيضــا بوصمــة الجحــود والخيانــة ألخيــش الــذي 
حمــاه وأتمنــه. إن مثــل هــذا التصــرف كان يلطــخ اســمه بالعــار، ويعرضــه لغضــب 
األعــداء الذيــن هــم أشــد بأســا وخطــرا مــن شــاول. ولكنــه لــم يكــن ليرضــى أبــدا أن 
يحــارب إســرائيل، إذ لــو فعــل هــذا لــكان خائنــا لوطنــه، وعــدوا هلل ولشــعبه، وكان 
هــذا يحرمــه إلــى األبــد مــن اعتــاء عــرش إســرائيل. ولــو قتــل شــاول فــي هــذه المعركــة 

لــكان دمــه يطلــب مــن داود.
لقــد ُجِعــَل داود يحــس بأنــه قــد ضــل طريقــه، فــكان خيــرا لــه جــدا أن يجــد لــه 
ملجــأ فــي معاقــل جبــال هللا المنيعــة مــن أن يجــده بيــن أولئــك الذيــن يجاهــرون 
بعدائهــم للــرب ولشــعبه. ولكــن الــرب، برحمتــه العظيمــة، لــم يعاقــب عبــده علــى 
هــذا الخطــأ بتركــه إيــاه لنفســه فــي ضيقــه وارتباكــه، ألنــه مــع كــون داود قــد أفلــت 
مــن يــده القــوة اإللهيــة وتــردد ومــال عــن طريــق الســتقامة الدقيقــة فقــد كان شــوق 
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قلبــه الملتهــب أن يكــون أمينــا هلل. وفــي الوقــت الــذي كان فيــه الشــيطان وجنــوده 
جاديــن فــي معاضــدة أعــداء هللا وأعــداء إســرائيل للتآمــر علــى حيــاة ملــك قــد تــرك 
هللا، فــإن مائكــة الــرب كانــوا يعملــون علــى إنقــاذ داود مــن الخطــر الــذي حــاق بــه، 
فأوعــزت رســل الســماء إلــى أقطــاب الفلســطينيين أن يحتجــوا علــى وجــود داود 

ورجالــه مــع الجيــش فــي المعركــة القادمــة.
» َمــا  قائليــن:  أخيــش  علــى  الخنــاق  مضيقيــن  الفلســطينيين  أقطــاب  صــاح 
هــؤُلَِء الِْعبْرَانِيُّــوَن؟ « )انظــر 1 صموئيــل 29، 30(. فأجابهــم أخيــش الــذي لــم يكــن 
يريــد أن يفتــرق عنــه ذلــك الحليــف النافــع قائــا: » أَلَيْــَس هــَذا َداُوَد َعبْــَد َشــاُوَل 
ــِنيَن، َولَــْم أَِجــْد ِفيــِه َشــيْئًا  ـاَم أَْو هــِذِه السِّ ـِذي كَاَن َمِعــي هــِذِه األَيّـَ َملِــِك إِْســرَائِيَل الّـَ

ِمــْن يَــْوِم نُزُولِــِه إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم؟ «.
الرَُّجــَل  » أَرْجــعِ  قالــوا  إذ  طلبهــم  إجابــة  علــى  أصــروا  األقطــاب  أولئــك  ولكــن 
فَيَرْجَع إِلَى َمْوِضِعِه الَِّذي َعيَّْنَت لَُه، َولَ يَْنزَِل َمَعَنا إِلَى الَْحرِْب، َولَ يَُكوَن لََنا َعُدوًّا 
ِفــي الَْحــرِْب. فَِبَمــاَذا يُرِْضــي هــَذا َســيَِّدُه؟ أَلَيْــَس ِبــُرُؤوِس أُولِئــَك الرَِّجــاِل؟ أَلَيـْـَس هــَذا 
ُهَو َداُوُد الَِّذي َغنَّيَْن لَُه ِبالرَّقِْص قَائِاٍَت: َضرََب َشــاُوُل أُلُوفَُه َوَداُوُد ِربَْواتِِه؟ « لقد 
كان مقتــل جبارهــم العظيــم وانتصــار إســرائيل عليهــم فــي ذلــك الوقــت ل يــزالن 
ماثليــن فــي أذهــان أقطــاب الفلســطينيين، كمــا أنهــم لــم يكونــوا يصدقــون أن داود 
ســيحارب شــعبه. ولــو أنــه انضــم إلــى جانــب شــعبه عندمــا يحمــي وطيــس القتــال، 

ألمكنــه أن يلحــق بالفلســطينيين ضــررا أبلــغ مــن كل جيــوش إســرائيل مجتمعيــن.
وهكــذا اضطــر أخيــش أن يذعــن لمطالــب أولئــك الرؤســاء فدعــا داود وقــال 
، إِنَّــَك أَنـْـَت ُمْســتَِقيٌم، َوُخُروُجــَك َوُدُخولـُـَك َمِعــي ِفــي الَْجيْــِش  لــه: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
ــا ِفــي  َصالـِـٌح ِفــي َعيَْنــيَّ ألَنِّــي لَــْم أَِجــْد ِفيــَك َشــرًّا ِمــْن يَــْوِم ِجئْــَت إِلَــيَّ إِلَــى الْيَــْوِم. َوأَمَّ
أَْعيـُـِن األَقْطـَـاِب فَلَْســَت ِبَصالـِـٍح. فـَـاآلَن ارْجــْع َواْذَهــْب ِبَســاٍَم، َولَ تَْفَعــْل ُســوًءا ِفــي 

ــاِب الِْفلِْســِطيِنيِّيَن «. ــِن أَقْطَ أَْعيُ
وإذ كان داود يخشــى مــن افتضــاح مشــاعره الحقيقيــة أجــاب قائــا: » فََمــاَذا 
َعِملـْـُت؟ َوَمــاَذا َوَجــْدَت ِفــي َعبْــِدَك ِمــْن يـَـْوِم ِصــرُْت أََماَمــَك إِلـَـى الْيَــْوِم َحتَّــى لَ آتِــَي 

ــِك؟ «. َوأَُحــارَِب أَْعــَداَء َســيِِّدي الَْملِ
ل بــد مــن أن جــواب أخيــش قــد أحــدث هــزة خــزي وتبكيــت فــي قلــب داود 
حيــن فكــر فــي كــم هــو أمــر غيــر لئــق بمــن هــو عبــد للــرب أن ينحــدر إلــى مثــل ذلــك 
الخــداع وتلــك المخاتــات. إذ قــال أخيــش لــداود » َعلِْمــُت أَنَّــَك َصالـِـٌح ِفــي َعيَْنــيَّ 
كََمــاَِك هللِا. إِلَّ إِنَّ ُرَؤَســاَء الِْفلِْســِطيِنيِّيَن قَالـُـوا: لَ يَْصَعــْد َمَعَنــا إِلـَـى الَْحــرِْب. َواآلَن 
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فَبَكِّــْر َصبَاًحــا َمــَع َعِبيــِد َســيِِّدَك الَِّذيــَن َجــاُءوا َمَعــَك. َوإَِذا بَكَّرْتُــْم َصبَاًحــا َوأََضــاَء 
لَُكــْم فَاْذَهبُــوا « وهكــذا انكســر الفــخ الــذي أمســكت فيــه رجــا داود فانطلــق حــرا.

وبعــد ســفرة ثاثــة أيــام وصــل داود ورجالــه الســت مئــة إلــى صقلــغ المدينــة 
مشــهد  رأوا  مــا  أول  رأوا  ولكنهــم  الفلســطينيين.  أرض  فــي  بهــا  اســتوطنوا  التــي 
تخريــب فظيــع. ذلــك أن العمالقــة اغتنمــوا فرصــة غيــاب داود ورجالــه فانتقمــوا 
ألنفســهم مــن أجــل غــزوه لبادهــم. لقــد باغتــوا المدينــة حيــن كانــت متروكــة بــدون 
فــي طريقهــم وأخــذوا معهــم  انطلقــوا  المدينــة وأحرقوهــا  نهبــوا  حراســة، وبعدمــا 

النســاء واألطفــال ســبايا كمــا أخــذوا غنائــم وافــرة.
وقــد عقــد الذهــول لســان داود وألســنة رجالــه فجعلــوا يشــخصون فــي صمــت 
إلــى تلــك الخرائــب والحرائــق. وإذ أحســوا بهــول الوحشــة والخــراب اللذيــن حــاَّ 
كانــوا  أنهــم  مــع  لِلْبُــَكاِء «  ٌة  قُــوَّ لَُهــْم  تَبْــَق  لَــْم  ـى  َحتّـَ َوبََكــْوا  » أَْصَواتَُهــْم  رفعــوا  بهــم 

أبطــال حــرب صناديــد.
وهنــا نجــد داود يقــع تحــت التأديــب مــرة أخــرى بســبب ضعــف إيمانــه الــذي 
ســاقه إلــى الندمــاج بيــن الفلســطينيين، حيــث قدمــت لــه اآلن فرصــة ليــرى كــم 
مــن األمــن يمكــن أن يحصــل عليــه بيــن أعــداء هللا وشــعبه. وقــد انقلــب اتبــاع داود 
عليــه إذ اعتبــروه الســبب فــي الكــوارث التــي حلــت بهــم، إذ أثــار حــب النتقــام 
فــي  إذ كان مفرطــا  فإنــه  ذلــك،  ومــع  أغــار عليهــم،  العمالقــة حينمــا  قلــوب  فــي 
كاد  وبينمــا  حراســة.  بــدون  المدينــة  تــرك  أعدائــه  وســط  فــي  بالطمئنــان  ثقتــه 
جنــوده يصابــون بالجنــون مــن فــرط الحــزن كانــوا متأهبيــن للقيــام بــأي إجــراء يائــس 

فهــددوا قائدهــم حتــى بالرجــم بالحجــارة.
وقــد بــدا وكأن داود قــد حــرم مــن كل معونــة بشــرية. فــكل مــن كان يحبهــم علــى 
األرض أخــذوا منــه — فلقــد طــرده شــاول مــن بــاده، والفلســطينيون طــردوه مــن 
الجيــش، والعمالقــة نهبــوا مدينتــه وأحرقوهــا، كمــا أخــذت امرأتــاه وأولده أســرى، 
بالقتــل. وفــي هــذه  ينقلبــون عليــه ويهددونــه حتــى  وهــا هــم أصدقــاؤه وأنصــاره 
الســاعة ســاعة الكــرب العظيــم، بــدل مــن أن يتــرك داود لعقلــه المجــال للتفكيــر فــي 
ــا َداُوُد  هــذه الظــروف المؤلمــة، التفــت إلــى هللا فــي طلــب المعونــة بــكل غيــرة، » أَمَّ
َد ِبالــرَّبِّ إِلِهــِه « لقــد راجــع حياتــه الماضيــة الكثيــرة األحــداث. فــي أي شــيء  فَتََشــدَّ
وفــي أي ظــرف تركــه هللا؟ وقــد انتعشــت نفســه حيــن عــادت بــه الذاكــرة إلــى دلئــل 
كثيــرة لرضــى هللا عنــه ومحبتــه لــه. إن أتبــاع داود بتبرمهــم وضجرهــم زادوا بليتهــم 
لــه مــن  أنــه كان  أضعــاف مــا كانــت، ولكــن رجــل هللا كان صبــورا ومتجلــدا، مــع 
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دواعــي الحــزن اشــد ممــا لهــم. وقــد كانــت لغــة قلبــه هــي هــذه: » ِفــي يـَـْوِم َخْوِفــي، 
َّــِكُل « )مزمــور 56: 3( ومــع أنــه هــو نفســه لــم يكــن يجــد لــه مخرجــا مــن  ــَك أَت أَنَــا َعلَيْ

مشــكلته إل أن هللا عــرف كيــف يخلصــه، وأعلمــه مــاذا يصنــع.
وإذ أرســل واســتدعى أبياثــار الكاهــن ابــن أخيمالــك » َســأََل َداُوُد ِمــَن الــرَّبِّ 
ـَك  فَِإنّـَ ›الَْحْقُهــْم  لَــُه:  فََقــاَل  أُْدرِكُُهــْم؟‹  فََهــْل  الُْغــزَاَة  هــُؤلَِء  لَِحْقــُت  ›إَِذا  قَائِــاً: 

َوتُْنِقــُذ‹ «. تُــْدرُِك 
عندمــا ســمع رجــال داود هــذا الــكام هــدأت ثــورة حزنهــم وغضبهــم. فبــدأ داود 
تــوا ليلحقــوا أعداءهــم الهاربيــن. وقــد كانــوا يســيرون بســرعة  ورجالــه فــي الســير 
عظيمــة حتــى أنهــم عندمــا وصلــوا إلــى جــدول البســور الــذي يصــب مــاؤه فــي البحــر 
األبيــض المتوســط بالقــرب مــن غــزة اضطــر مئتــان مــن أولئــك الرجــال أن يتخلفــوا 
ألنهــم كانــوا معييــن، أمــا داود واألربــع مئــة الباقــون فأســرعوا متقدميــن إلــى األمــام 

بــا خــوف أو وجــل.
وفيمــا كانــوا يســيرون قدمــا رأوا عبــدا مصريــا كان يبــدو عليــه أنــه يــكاد يمــوت 
مــن فــرط اإلعيــاء والجــوع. فلمــا ناولــوه طعامــا وشــرابا انتعشــت روحــه وأخبرهــم أن 
ســيده القاســي تركــه يمــوت، وهــو رجــل عماليقــي وأحــد رجــال الجيــش الغــازي. ثــم 
أخبرهــم بقصــة اإلغــارة والنهــب. وإذ أخــذ منهــم وعــدا بأنهــم لــن يقتلــوه أو يســلموه 

إلــى ســيده رضــي أن يرشــد داود ورجالــه إلــى معســكر أعدائهــم.
فلمــا دنــوا مــن معســكر األعــداء أبصــروا منظــرا مــن مناظــر الطــرب والعربــدة، إذ 
أقــام أولئــك الغــزاة وليمــة عظيمــة، » َوإَِذا ِبِهــْم ُمْنتَِشــُروَن َعلَــى َوْجــِه كُلِّ األَرِْض، 
يَأْكُلـُـوَن َويَْشــَربُوَن َويَرْقُُصــوَن ِبَســبَِب َجِميــعِ الَْغِنيَمــِة الَْعِظيَمــِة الَِّتــي أََخــُذوا ِمــْن أَرِْض 
الِْفلِْســِطيِنيِّيَن َوِمــْن أَرِْض يَُهــوَذا «. فأمــر داود رجالــه بــأن يهجمــوا عليهــم هجومــا 
ســريعا خاطفــا، فاندفــع أولئــك الرجــال هاجميــن بضــراوة علــى فريســتهم، وإذ أُخــذ 
العمالقــة علــى غــرة، اســتولى عليهــم الرتبــاك، فاســتمرت المعركــة دائــرة طــوال 
تلــك الليلــة والنهــار التالــي حتــى هلــك كل جيــش العــدو تقريبــا. ولــم يبــق حيــا غيــر 
أربــع مئــة رجــل ركبــوا جمــال وأفلحــوا فــي الهــرب. وبذلــك تــم قــول الــرب ووعــده 
لــداود » َواْســتَْخلََص َداُوُد كُلَّ َمــا أََخــَذُه َعَمالِيــُق، َوأَنَْقــَذ َداُوُد اْمَرأَتَيْــِه. َولَــْم يُْفَقــْد 
لَُهــْم َشــْيٌء لَ َصِغيــٌر َولَ كَِبيــٌر، َولَ بَُنــوَن َولَ بََنــاٌت َولَ َغِنيَمــٌة، َولَ َشــْيٌء ِمــْن َجِميــعِ َمــا 

أََخــُذوا لَُهــْم، بَــْل رَدَّ َداُوُد الَْجِميــَع «.
وقعــوا  الذيــن  الســكان  كل  الســيف  بحــد  قتــل  العمالقــة  غــزا  حيــن  داود  إن 
تحــت يــده. ولــول قــوة هللا الضابطــة لــكان العمالقــة قــد انتقمــوا ألنفســهم بإهــاك 
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انتصارهــم  شــرف  مــن  ليزيــدوا  األســرى  اســتحياء  قــرروا  لكنهــم  صقلــغ،  شــعب 
حيــن يقتــادون إلــى بادهــم عــددا غفيــرا مــن األســرى، وبعــد ذلــك يبيعونهــم بيــع 
لــم يمســوا األســرى بســوء  يــدرون، إذ  العبيــد. وهكــذا تممــوا قصــد هللا وهــم ل 

لكــي يســتردهم األزواج واآلبــاء.
إن كل القــوات األرضيــة هــي تحــت ســلطان هللا غيــر المحــدود. فهــو يقــول 
ى « )أيــوب 38: 11( إن  ألقــوى الملــوك وألعتــى الطغــاة: » إِلـَـى ُهَنــا تَأْتـِـي َولَ تَتََعــدَّ
هللا يســتخدم قوتــه دائمــا فــي إحبــاط أعمــال قــوى الشــر. كمــا أنــه يعمــل دائمــا بيــن 

النــاس ل إلهاكهــم بــل لتأديبهــم وحفظهــم.
وقــد عــاد المنتصــرون إلــى وطنهــم بفــرح عظيــم، ولمــا وصلــوا إلــى رفاقهــم الذيــن 
كانــوا قــد تخلفــوا فــإن أولئــك الذيــن كانــوا أشــد قســوة وأنانيــة بيــن األربــع مئــة طلبــوا 
الغنائــم وأنــه  فــي  لهــم  الحــرب ل نصيــب  فــي  لــم يشــتركوا معهــم  مــن  بإلحــاح أن 
يكفيهــم أن يأخــذ كل منهــم زوجتــه وأولده وينصرفــوا. ولكــن داود لــم يســمح بذلــك 
بــل قــال: » لَ تَْفَعلـُـوا هَكــَذا يـَـا إِْخَوتـِـي، ألَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد أَْعطَانـَـا... ألَنَّــُه كََنِصيــِب النَّــازِِل 
ــِويَِّة «. وهكــذا  إِلـَـى الَْحــرِْب نَِصيــُب الَّــِذي يُِقيــُم ِعْنــَد األَْمِتَعــِة، فَِإنَُّهــْم يَْقتَِســُموَن ِبالسَّ
بـُـت فــي هــذه المســألة، فصــارت هــذه، بعــد ذلــك، فريضــة فــي إســرائيل أن كل مــن 
كان لهــم شــرف الصلــة بأيــة حملــة عســكرية، يقتســمون الغنائــم بالســوية مــع َمــن قــد 

اشــتركوا فعــاً فــي المعركــة.
وفضــا عــن اســترجاع كل الغنيمــة التــي كانــت قــد نهبــت مــن صقلــغ، اســتولى 
داود ورجالــه علــى عــدد كبيــر مــن قطعــان الغنــم والبقــر التــي كان يملكهــا العمالقــة. 
وقــد ســميت هــذه » َغِنيَمــُة َداُوَد « وبعــد عــودة داود إلــى صقلــغ أرســل مــن هــذه 
الغنيمــة هدايــا إلــى شــيوخ ســبط يهــوذا الــذي ينتمــي إليــه. وفــي هــذا التوزيــع لــم 
ينــس داود أحــدا ممــن صاحبــوه وتبعــوه فــي معاقــل الجبــال حيــن كان مرغمــا علــى 
الفــرار مــن مــكان إلــى آخــر حرصــا علــى حياتــه. فاعتــرف بالشــكر لهــم علــى شــفقتهم 

وعطفهــم عليــه اللذيــن كان يعتــز بهمــا ذلــك الرجــل المطــارد الهــارب.
كان ذلــك اليــوم هــو اليــوم الثالــث منــذ عــاد داود ورجالــه إلــى صقلــغ. وبينمــا 
كانــوا يشــتغلون بــكل جــد فــي إعــادة بنــاء بيوتهــم المتهدمــة كانــوا يترقبــون بقلــوب 
متلهفــة أنبــاء المعركــة التــي كانــوا يعلمــون باشــتباك إســرائيل مــع الفلســطينيين 
فيهــا. وفجــأة أتــى إلــى المدينــة رســول » ثِيَابُــُه ُمَمزَّقَــٌة َوَعلَــى رَأِْســِه تُــرَاٌب « )انظــر 
2صموئيــل 1: 2-16( فأتــي بــه إلــى داود حــال، ولمــا مثــل أمامــه خــر إلــى األرض 
وسجد معبرا بذلك عن احترامه له كرئيس عظيم قوي وكان يطلب رضاه. فسأله 
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داود بكل اهتمام عن ســير المعركة فأخبره ذلك الرجل الهارب عن هزيمة شــاول 
وموتــه ومــوت يوناثــان. ولكنــه لــم يقــف عنــد حــد اإلدلء بالحقائــق البســيطة، بــل إذ 
كان يظــن أن داود ل يــزال حاقــدا علــى مضطهــده الــذي لــم يكــن يعــرف الرحمــة، 
فقــد كان ذلــك الغريــب يرغــب فــي الحصــول علــى كرامــة كمــن قــد قتــل الملــك. 
وبنغمــة الفتخــار جعــل الرجــل يخبــر داود كيــف أنــه فــي أثنــاء المعركــة وجــد ملــك 
إســرائيل جريحــا، وأعــداؤه يجــدون فــي مطاردتــه، وأن ذلــك الغريــب قتلــه إجابــة 
لطلبــه، وأنــه قــد أتــى بالتــاج الــذي كان علــى رأســه والســوار الــذي كان علــى ذراعــه 
إلــى داود. لقــد كان ينتظــر واثقــا أن داود ســيفرح بهــذه األخبــار وســيغدق عليــه 

مكافــأة ســخية ألجــل ذلــك العمــل الــذي قــام بــه.
َمَعــُه.  الَِّذيــَن  الرَِّجــاِل  َجِميــُع  وَكَــَذا  َوَمزَّقََهــا،  ثِيَابَــُه  َداُوُد  داود » أَْمَســَك  ولكــن 
َونََدبُــوا َوبََكــْوا َوَصاُمــوا إِلَــى الَْمَســاِء َعلَــى َشــاُوَل َوَعلَــى يُونَاثـَـاَن ابِْنــِه، َوَعلَــى َشــْعِب 

ــيِْف «. الــرَّبِّ َوَعلَــى بَيْــِت إِْســرَائِيَل ألَنَُّهــْم َســَقطُوا ِبالسَّ
ولمــا خــف أثــر الصدمــة األولــى لتلــك األخبــار المخيفــة عــاد داود إلــى التفكــر فــي 
ذلــك الرســول الغريــب، والجريمــة التــي قــد ارتكبهــا حســبما اعتــرف بلســانه. فســأل 
الرئيــس الشــاب قائــا: » ِمــْن أَيـْـَن أَنـْـَت؟ «. فأجــاب بقولــه: » أَنـَـا ابـْـُن رَُجــل َغِريــٍب، 
؟ «  . فََقــاَل لَــُه َداُوُد: كَيْــَف لَــْم تََخــْف أَْن تَُمــدَّ يَــَدَك لِتُْهلِــَك َمِســيَح الــرَّبِّ َعَمالِيِقــيٌٍّ
لقــد أوقــع الــرب شــاول فــي يــد داود مرتيــن، ولمــا ألــح عليــه رجالــه أن يقتلــه رفــض أن 
س بأمــر هللا ليحكــم علــى إســرائيل. ولكــن ذلــك  يرفــع يــده ضــد ذاك الــذي قــد قُــدِّ
العماليقــي لــم يخــف بــل افتخــر قائــا إنــه قــد قتــل ملــك إســرائيل، فاتهــم نفســه 
بجريمــة جزاؤهــا المــوت، وقــد نفــذ فيــه حكــم المــوت فــي الحــال، إذ قــال داود: 

ــَك قَائِــاً: أَنَــا قَتَلْــُت َمِســيَح الــرَّبِّ «. » َدُمــَك َعلَــى رَأِْســَك ألَنَّ فََمــَك َشــِهَد َعلَيْ
كان داود مخلصــا فــي حزنــه العميــق علــى مــوت شــاول فبرهــن بذلــك علــى 
كــرم أخاقــه ونبــل طبيعتــه، إذ لــم يفــرح بســقوط عــدوه. لقــد زالــت العقبــة التــي 
عاقتــه عــن اعتــاء عــرش إســرائيل ولكنــه لــم يفــرح بذلــك، بــل محــا المــوت ذكــرى 
نبيــل  مــا هــو  تاريخــه إل كل  مــن  شــكوك شــاول وقســوته، وهــا هــو اآلن ل يذكــر 
كانــت صداقتــه  الــذي  بيوناثــان  اســم شــاول مرتبطــا  بالملــوك، كمــا كان  وجديــر 

حقيقيــة ول أثــر فيهــا لألنانيــة.
لألمــة  ذخــرا  قلبــه صــار  عــن مشــاعر  داود  عبــر  فيــه  الــذي  النشــيد  ذلــك  إن 
ولشــعب هللا فــي األجيــال المتعاقبــة وهــو يقــول: » اَلظَّبْــُي يَــا إِْســرَائِيُل َمْقتُــوٌل 
ِفــي  ــُروا  تُبَشِّ لَ   . َجــتَّ ِفــي  تُْخِبــُروا  لَ  الَْجبَاِبــرَُة!  َســَقَط  كَيْــَف  َشــَواِمِخَك.  َعلَــى 
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أَْســَواِق أَْشــَقلُوَن، لِئَــاَّ تَْفــَرَح بََنــاُت الِْفلِْســِطيِنيِّيَن، لِئَــاَّ تَْشــَمَت بََنــاُت الُْغلْــِف. يَــا 
، َولَ ُحُقــوُل تَْقِدَمــاٍت، ألَنَّــُه ُهَنــاَك طـُـِرَح  ِجبَــاَل ِجلْبـُـوَع لَ يَُكــْن طـَـلٌّ َولَ َمطـَـٌر َعلَيُْكــنَّ
الَْمْحبُوبَــاِن  َويُونَاثَــاُن  َشــاُوُل  ْهــِن...  ِبالدُّ َمْســٍح  ِبــاَ  َشــاُوَل  ِمَجــنُّ  الَْجبَاِبــرَِة،  ِمَجــنُّ 
ِمــَن  َوأََشــدُّ  النُُّســوِر  ِمــَن  أََخــفُّ  َمْوتِِهَمــا.  ِفــي  يَْفتَرِقَــا  لَــْم  َحيَاتِِهَمــا  ِفــي  َوالُْحلْــَواِن 
ــِم، َوَجَعــَل  ـِذي أَلْبََســُكنَّ ِقرِْمــزًا ِبالتََّنعُّ األُُســوِد. يَــا بََنــاِت إِْســرَائِيَل، ابِْكيــَن َشــاُوَل الّـَ
. كَيْــَف َســَقَط الَْجبَاِبــرَُة ِفــي َوَســِط الَْحــرِْب! يُونَاثـَـاُن  َهــِب َعلَــى َماَِبِســُكنَّ ُحلِــيَّ الذَّ
َعلَــى َشــَواِمِخَك َمْقتُــوٌل. قَــْد تََضايَْقــُت َعلَيْــَك يَــا أَِخــي يُونَاثَــاُن. كُْنــَت ُحلْــًوا لِــي 
ا. َمَحبَّتُــَك لـِـي أَْعَجــُب ِمــْن َمَحبَّــِة النَِّســاِء. كَيْــَف َســَقَط الَْجبَاِبــرَُة َوبَــاَدْت آلَُت  ِجــدًّ

الَْحــرِْب! « )2 صموئيــل 1: 27-19(.
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العرش
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 2 صموئيل 2 إلى 5: 5(.

إن مــوت شــاول أزال المخاطــر التــي بســببها كان داود منفيــا، وأصبــح الطريــق 
مفتوحــا اآلن ليعــود إلــى بــاده، ولمــا انقضــت أيــام المناحــة علــى شــاول ويوناثــان 
لَــُه  فََقــاَل  يَُهــوَذا؟‹  َمَدائِــِن  إِْحــَدى  إِلَــى  ›أَأَْصَعــُد  قَائِــاً:  الــرَّبَّ  َســأََل  فــإن » َداُوَد 
: ›اْصَعــْد‹. فََقــاَل َداُوُد: ›إِلـَـى أَيـْـَن أَْصَعــُد؟‹ فََقــاَل: ›إِلـَـى َحبْــُروَن‹ « )انظــر2  الــرَّبُّ

صموئيــل 2-4؛ 5: 5-1(.
كانــت حبــرون تقــع علــى بعــد عشــرين ميــا شــمالي بئــر ســبع، كمــا كانــت تقــع 
تقريبا في منتصف المسافة بين تلك المدينة وموقع أورشليم العتيد، وقد دعيت 
أصــا قريــة أَْربَــَع أو مدينــة أَْربَــَع أبــي عنــاق، ثــم ســميت، بعــد ذلــك، ممــرا. فــي هــذه 
المدينــة كانــت مقبــرة اآلبــاء المســماة » مغــارة المكفيلــة «. وكانــت حبــرون ملــكا 
لكالــب، كمــا كانــت آنئــٍذ أكبــر مــدن يهــوذا، وتقــع فــي واد تحيــط بــه أرض مرتفعــة 
خصبــة وحقــول مثمــرة، وعنــد تخومهــا كانــت أجمــل كــروم فلســطين، هــذا فضــا عــن 

كثيــر مــن الشــجار، كأشــجار الزيتــون وغيرهــا مــن األشــجار ذات األثمــار.
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وقــد اســتعد داود ورجالــه بســرعة إلطاعــة أوامــر الــرب الصــادرة إليهــم. فســار 
الرجــال الســت مئــة المســلحون تصحبهــم زوجاتهــم وأولدهــم وغنمهــم وبقرهــم 
فــي طريقهــم إلــى حبــرون. ولــدى دخــول تلــك القافلــة المدينــة كان رجــال يهــوذا 
منتظريــن للترحيــب بــداود كملــك إســرائيل العتيــد. وفــي الحــال أجريــت ترتيبــات 
أي  يبــذل  لــم  ولكنــه  يَُهــوَذا «  بَيْــِت  َعلَــى  َملِــًكا  َداُوَد  ُهَنــاَك  » َوَمَســُحوا  لتتويجــه 

مجهــود ليفــرض ســلطانه بالقــوة علــى األســباط األخــرى.
ومــن أول األعمــال التــي قــام بهــا الملــك المتــوج حديثــا كان التعبيــر عــن تقديــره 
الرقيق لذكرى شاول ويوناثان. إذ عندما علم بنبأ ذلك العمل الباسل الذي قام به 
رجــال يابيــش جلعــاد حيــث أنقــذوا جســدي ذينــك القائديــن الســاقطين ودفنوهمــا 
 ، بــكل إكــرام، أرســل داود رســا إلــى يابيــش بهــذه الرســالة: » ُمبَاَركـُـوَن أَنْتـُـْم ِمــَن الــرَّبِّ
إِذْ قَــْد فََعلْتُــْم هــَذا الَْمْعــرُوَف ِبَســيِِّدكُْم َشــاُوَل فََدفَْنتُُمــوُه. َواآلَن لِيَْصَنــعِ الــرَّبُّ َمَعُكــْم 
ــا، َوأَنَــا أَيًْضــا أَفَْعــُل َمَعُكــْم هــَذا الَْخيْــَر « ثــم أعلــن لهــم أنــه قــد اعتلــى  إِْحَســانًا َوَحقًّ
عــرش يهــوذا ودعــا أولئــك الذيــن برهنــوا علــى اســتقامة قلوبهــم أن يعلنــوا ولءهــم لــه.

ملــكا،  داود  مســحوا  حيــن  يهــوذا  شــعب  يعارضــوا  لــم  الفلســطينيين  إن 
شــاول  مملكــة  يضايقــوا  حتــى  وذلــك  ومنفيــا،  هاربــا  كان  حيــن  صادقــوه  ألنهــم 
ويضعفوهــا. وهــا هــم اآلن يرجــون، لكونهــم أظهــروا إشــفاقا وعطفــا نحــو داود، 
أن يــؤول ســلطانه إلــى نفعهــم فــي النهايــة، إل أن ملــك داود لــم يكــن يخلــو مــن 
إن  والعصيــان.  التآمــر  تاريــخ  هــو  مظلــم  تاريــخ  بــدأ  ملــكا  تــوج  فمنــذ  المتاعــب. 
داود لــم يصــل إلــى العــرش عــن طريــق الخيانــة، إذ اختــاره هللا ليكــون ملــكا علــى 
إســرائيل، ولــم يكــن هنالــك مــا يدعــو إلــى الشــك أو المقاومــة. ولكــن مــا أن اعتــرف 
رجــال يهــوذا بــه ملــكا حتــى قــام إيشبوشــث بــن شــاول بمســاعدة ابنيــر ونــودي بــه 

لــداود. ملــكا وجلــس علــى عــرش إســرائيل كمنافــس 
لــم يكــن إيشبوشــث إل ممثــا ضعيفــا وعاجــزا لبيــت شــاول، بينمــا كان داود، 
بتفــوق، جديــرا بتحمــل مســؤوليات المملكــة. أمــا أبنيــر الــذي كان العامــل األكبــر فــي 
تمليــك إيشبوشــث فقــد كان قائــد جيــش شــاول، وأشــهر رجــل فــي إســرائيل. لقــد 
عــرف أبنيــر أن داود قــد تعيــن مــن قبــل الــرب ليجلــس علــى عــرش إســرائيل، ولكــن 
بمــا أنــه كان قــد تعقبــه وطــارده ســنين طويلــة لــم يكــن يرغــب اآلن فــي أن يتبــوأ ابــن 

يســى العــرش الــذي جلــس عليــه شــاول.
التــي مــرت بأبنيــر كشــفت عــن حقيقــة أخاقــه، فــإذا هــو رجــل  إن الظــروف 
فــي  الملــك  بــروح  فتأثــر  لشــاول،  حميمــا  عشــيرا  كان  المبــادئ.  وعديــم  طمــوح 
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بغضتــه  زادت  ثــم  إســرائيل،  علــى  ليملــك  اختــاره هللا  قــد  الــذي  الرجــل  احتقــار 
لــداود بســبب ذلــك التوبيــخ الجــارح الــذي وبخــه بــه داود عندمــا أخــذ كــوز المــاء 
ورمــح الملــك مــن جانبــه حيــن كان نائمــا فــي المحلــة. كمــا ذكــر كيــف أن داود صــرخ 
فــي مســامع الملــك وشــعب إســرائيل قائــا ألبنيــر » أََمــا أَنْــَت رَُجــٌل؟ َوَمــْن ِمثْلُــَك 
ِفــي إِْســرَائِيَل؟ فَلَِمــاَذا لـَـْم تَْحــرُْس َســيَِّدَك الَْملِــَك ؟... لَيْــَس َحَســًنا هــَذا األَْمــُر الَّــِذي 
، إِنَُّكــْم أَبَْنــاُء الَْمــْوِت أَنْتـُـْم، ألَنَُّكــْم لـَـْم تَُحاِفظـُـوا َعلـَـى َســيِِّدكُْم،  َعِملـْـَت. َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
َعلَــى َمِســيِح الــرَّبِّ « )1 صموئيــل 26: 15، 16(. إن هــذا التوبيــخ قــد ألهــب قلبــه 
حقدا على داود، فعزم على إنجاز مأربه النتقامي، وخلق النشقاق في صفوف 
إســرائيل، إذ بذلــك هــو نفســه يتمجــد، فاســتخدم ممثــل األســرة الراحلــة لينجــح 
مطامحــه، ومآربــه األنانيــة الخاصــة. لقــد عــرف أن الشــعب كانــوا يحبــون يوناثــان 
وكانــوا يعتــزون بذكــراه، كمــا أن الجيــش لــم ينســوا حمــات شــاول األولــى الناجحــة. 

فبعزيمــة، يليــق بهــا غــرض أفضــل تقــدم هــذا القائــد المتمــرد لتنفيــذ خططــه.
وقــد اختيــرت محنايــم، الواقعــة علــى شــاطئ األردن األقصــى، مكانــا لســكنى 
الملــك ألنهــا كانــت توفــر أفضــل أمــن مــن أي هجــوم، ســواء أكان مــن داود أو مــن 
الفلســطينيين. وفــي هــذه المدينــة تــوج إيشبوشــث ملــكا. وبايعــه األســباط الذيــن 
فــي شــرقي األردن أول، وامتــد أخيــرا ملكــه إلــى كل أســباط إســرائيل مــا عــدا يهــوذا. 
ولمــدة عاميــن تمتــع ابــن شــاول بكرامتــه وعظمتــه فــي عاصمتــه المنعزلــة. ولكــن أبنيــر 
إذ كان عاقــدا العــزم علــى بســط ســلطانه علــى كل إســرائيل تأهــب إلثــارة حــرب 
يتخــذ فيهــا زمــام المبــادرة، » وَكَانَــِت الَْحــرُْب طَِويلَــًة بَيْــَن بَيْــِت َشــاُوَل َوبَيْــِت َداُوَد، 

ــُت َشــاُوَل يَْذَهــُب يَْضُعــُف «. وَكَاَن َداُوُد يَْذَهــُب يَتََقــوَّى، َوبَيْ
أخيــرا قلبــت الخيانــة العــرش الــذي أقامــه المكــر والطمــوح. وإذ اهتــاج أبنيــر 
علــى إيشبوشــث الضعيــف العاجــز، هــرب إلــى داود، عارضــا عليــه أن يجتــذب إليــه 
كل أســباط إســرائيل، فقبــل الملــك مقترحاتــه وصرفــه مكرمــا إلنجــاز أغراضــه. ولكــن 
ترحيــب الملــك بمثــل هــذا المحــارب الشــهير الشــجاع أثــار حســد يــوآب قائــد جيــش 
داود، حيــث كان هنالــك عــداء دمــوي بــن يــوآب وأبنيــر الــذي كان قــد قتــل عســائيل 
أخــا يــوآب فــي أثنــاء الحــرب التــي كانــت ناشــبة بيــن إســرائيل ويهــوذا. وإذ وجــد 
يــوآب الفرصــة ســانحة لــه ليثــأر لــدم أخيــه، ويتخلــص مــن ذلــك المزاحــم المنتظــر، 

فإنــه بــكل خســة اغتنــم الفرصــة، وترصــد ألبنيــر وقتلــه.
وحينما سمع داود بخبر هذا الهجوم الغادر صاح قائا: » إِنِّي بَرِيٌء أَنَا َوَمْملََكِتي 
لَـَدى الـرَّبِّ إِلَـى األَبَـِد ِمـْن َدِم أَبَْنيْـَر بْـِن نَيْـٍر. فَلْيَُحـلَّ َعلَـى رَأِْس يُـوآَب َوَعلَـى كُلِّ بَيْـِت 
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أَِبيِه « ولكن نظرا لحالة عدم الستقرار في المملكة وبسبب قوة القاتلين ومركزهما 
— ألن أبيشـاي أخـا يـوآب كان شـريكه فـي القتـل — لـم يسـتطع الملـك أن ينتقـم عـن 
تلـك الجريمـة النتقـام الواجـب الـرادع، ومـع ذلـك فإنـه أعلـن للجميـع عـن مقته لتلك 
الجريمة الدامية. وكانت حفلة دفن أبنير مصحوبة بتكريم عام. فقد طلب من رجال 
الجيـش وعلـى رأسـهم يـوآب أن يشـتركوا فـي خدمـات المناحـة حيـث يشـقون ثيابهـم 
ويلبسون مسوحا. وقد برهن الملك على حزنه إذ صام في يوم الدفن وتبع النعش 
كأعظـم النائحيـن. وعنـد القبـر نطـق بمرثـاة كانـت توبيخـا جارحـا للقاتليـن. فلقـد رثـى 
الملـك أبنيـر قائـا: » َهـْل كََمـْوِت أَْحَمـَق يَُمـوُت أَبَْنيْـُر؟ يَـَداَك لَـْم تَُكونَـا َمْربُوطَتَيْـِن، 

ـُقوِط أََمـاَم بَِنـي اإلِثْـِم َسـَقطَْت «. َورِْجـاََك لَـْم تُوَضَعـا ِفـي َساَِسـِل نَُحـاٍس. كَالسُّ
إن ذلــك التقديــر العظيــم الــدال علــى كــرم األخــاق الــذي أبــداه داود نحــو مــن 
كان عــدوه اللــدود أكســبه ثقــة جميــع شــعب إســرائيل وإعجابهــم، » فََعــرََف َجِميــُع 
ــْعِب َوَحُســَن ِفــي أَْعيُِنِهــْم، كََمــا أَنَّ كُلَّ َمــا َصَنــَع الَْملِــُك كَاَن َحَســًنا ِفــي أَْعيُــِن  الشَّ
ــْوِم أَنَّــُه لَــْم يَُكــْن  ــْعِب َوَجِميــُع إِْســرَائِيَل ِفــي ذلِــَك الْيَ ــَم كُلُّ الشَّ ــْعِب. َوَعلِ َجِميــعِ الشَّ
ِمــَن الَْملِــِك قَتْــُل أَبَْنيْــَر بْــِن نَيْــٍر « وفــي محيــط أتباعــه وخاصــة مشــيريه الموثــوق بهــم 
تحــدث الملــك عــن الجريمــة. وإذ اعتــرف بعجــزه الشــخصي عــن معاقبــة القاتليــن 
كما كان يريد، أسلمهما إلى عدالة السماء قائا: » أَلَ تَْعلَُموَن أَنَّ رَئِيًسا َوَعِظيًما 
َســَقَط الْيَــْوَم ِفــي إِْســرَائِيَل؟ َوأَنـَـا الْيَــْوَم َضِعيــٌف َوَمْمُســوٌح َملِــًكا، َوهــؤُلَِء الرَِّجــاُل بَُنــو 

ــرِّ كََشــرِِّه «. َصُرويـَـَة أَقـْـَوى ِمنِّــي. يَُجــاِزي الــرَّبُّ فَاِعــَل الشَّ
دنيئــة  كانــت  بواعثــه  أن  إل  لــداود،  وبياناتــه  عروضــه  فــي  مخلصــا  أبنيــر  كان 
وأنانيــة، حيــث، بــكل إصــرار، قــاوم الملــك الــذي اختــاره هللا، إذ كان ينتظــر كرامــة 
لنفســه. لقــد هجــر القضيــة التــي كان قــد خدمهــا طــوال ذلــك الوقــت، مدفوعــا 
بدافــع الغضــب والكبريــاء الجريحــة والنفعــال، إذ فــي هربــه إلــى داود كان يطمــع 
فــي الحصــول علــى أعظــم مراكــز الكرامــة فــي خدمتــه. ولــو أنــه نجــح وتــم لــه مــا أراد 
تعــرض  أن  يمكــن  تقــواه، كان  عــدم  مــع  العظيــم،  ونفــوذه  فــإن مواهبــه وأطماعــه 

للخطــر عــرش داود وســامة األمــة وازدهارهــا.
ــا َســِمَع ابْــُن َشــاُوَل أَنَّ أَبَْنيْــَر قَــْد َمــاَت ِفــي َحبْــُروَن، ارْتََخــْت يَــَداُه، َوارْتَــاَع  » َولَمَّ
َجِميــُع إِْســرَائِيَل « واتضــح أن الُملــك لــن يــدوم لــه طويــا. وحــدث بعــد ذلــك بقليــل 
حــادث غــدر آخــر أتــم اندحــار تلــك القــوة اآلخــذة فــي الــزوال، ذلــك أن اثنيــن مــن 
قــواد ابــن شــاول اغتــاله. فبعدمــا قطعــا رأســه أســرعا بــه إلــى ملــك يهــوذا علــى أمــل 

أن يظفــرا بعطفــه ورضــاه.
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َمثـُـَل ذانــك الرجــان أمــام داود وبيدهمــا الدليــل الدامــي علــى جريمتهمــا وقــال 
ـِذي كَاَن يَطْلُــُب نَْفَســَك. َوقَــْد  لــه: » ُهــَوَذا رَأُْس إِيْشبُوَشــَث بْــِن َشــاُوَل َعــُدوَِّك الّـَ
أَْعطـَـى الــرَّبُّ لَِســيِِّدي الَْملِــِك انِْتَقاًمــا ِفــي هــَذا الْيَــْوِم ِمــْن َشــاُوَل َوِمــْن نَْســلِِه « ولكــن 
داود الــذي كان هللا نفســه هــو الــذي ثبــت عرشــه والــذي خلصــه مــن كل ضيقاتــه 
لــم يكــن يريــد أن يثبــت ســلطانه بالغــدر. وقــد أخبــر ذينــك القاتليــن بالهــاك الــذي 
أوقعه على ذلك العماليقي الذي افتخر بأنه قتل شــاول، ثم قال: » فََكْم ِبالَْحِريِّ 
أََمــا  بَيِْتــِه، َعلَــى َســِريرِِه؟ فَــاآلَن  ِفــي  يًقــا  يَْقتُــاَِن رَُجــاً ِصدِّ بَاِغيَــاِن  إَِذا كَاَن رَُجــاَِن 
أَطْلُــُب َدَمــُه ِمــْن أَيِْديُكَمــا، َوأَنِْزُعُكَمــا ِمــَن األَرِْض؟ َوأََمــَر َداُوُد الِْغلَْمــاَن فََقتَلُوُهَمــا... 

ــَر ِفــي َحبْــُروَن «. ــِر أَبَْنيْ ــا رَأُْس إِيْشبُوَشــَث فَأََخــُذوُه َوَدفَُنــوُه ِفــي قَبْ َوأَمَّ
بعــد مــوت أيشبوشــث كانــت هنالــك رغبــة عامــة تجيــش فــي صــدور رؤســاء 
إســرائيل، بــأن داود ينبغــي أن يملــك علــى جميــع األســباط، » َوَجــاَء َجِميــُع أَْســبَاِط 
ــُروَن، َوتََكلَُّمــوا قَائِلِيــَن: ُهــَوَذا َعظُْمــَك َولَْحُمــَك نَْحــُن «  إِْســرَائِيَل إِلَــى َداُوَد، إِلَــى َحبْ
 : ثــم أعلنــوا قائليــن: » قـَـْد كُْنــَت أَنـْـَت تُْخــِرُج َوتُْدِخــُل إِْســرَائِيَل. َوقـَـْد قـَـاَل لـَـَك الــرَّبُّ
أَنَْت تَْرَعى َشــْعِبي إِْســرَائِيَل، َوأَنَْت تَُكوُن رَئِيًســا َعلَى إِْســرَائِيَل. َوَجاَء َجِميُع ُشــيُوِخ 
إِْســرَائِيَل إِلَــى الَْملِــِك، إِلَــى َحبْــُروَن، فََقطَــَع الَْملِــُك َداُوُد َمَعُهــْم َعْهــًدا ِفــي َحبْــُروَن 
أََمــاَم الــرَّبِّ «. وهكــذا بعنايــة هللا فُتــح الطريــق أمامــه ليصــل إلــى العــرش، كمــا أنــه 
لــم تكــن فــي قلبــه مطامــع شــخصية يريــد إشــباعها، ألنــه لــم يكــن يطلــب الكرامــة التــي 

جــاءت إليــه تســعى إليــه.
كان هنالك أكثر من ثمانية آلف رجل من نسل هارون والاويين يقومون على 
خدمــة داود. كمــا كان التغييــر الــذي حــدث فــي ميــول الشــعب واضحــا وحاســما. 
فكانــت الثــورة هادئــة وجليلــة ومائمــة للعمــل العظيــم الــذي كانــوا يقومــون بــه. ثــم 
تجمهــر فــي حبــرون وفــي ضواحيهــا مــا يقــرب مــن نصــف مليــون نســمة كانــوا قبــا 
مــن رعايــا شــاول. فكانــت الجبــال والســهول تعــج بالجمــوع الغفيــرة وقــد حــددت 
ســاعة تتويــج الرجــل الــذي كان قــد طــرد مــن بــاط شــاول، وذاك الرجــل الــذي هــرب 
إلــى الجبــال والتــال وشــقوق األرض لينجــو بحياتــه، أصبــح مزمعــا اآلن أن يحصــل 
علــى أعظــم كرامــة يمكــن أن ينالهــا إنســان مــن بنــي جنســه. فوقــف الكهنــة والشــيوخ 
وخوذهــم  برماحهــم  والجنــود  والضبــاط  المقدســة،  وظيفتهــم  بثيــاب  متســربلين 
الامعــة، والغربــاء اآلتــون مــن بــاد بعيــدة — كلهــم وقفــوا يشــهدون حفــل تتــوج 
الُملــك المختــار. وقــد كان داود متســربا بالــرداء الملكــي وســكب رئيــس الكهنــة 
دهن المســحة المقدس على رأســه ألن مســح صموئيل له كان نبوة عما ســيحدث 
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عنــد مبايعتــه الُملْــك. وهــا قــد حــان الوقــت الــذي فيــه كُــرس داود بواســطة ذلــك 
الطقــس المقــدس ليكــون نائبــا عــن هللا. وقــد ُوضــع قضيــب الُملــك بيــن يديــه، 
وكتــب عهــد ملكــه العــادل، وحلــف الشــعب أمامــه يميــن الــولء، وُوضــع علــى رأســه 
التــاج، ثــم انتهــت حفلــة التتويــج. وقــد صــار إلســرائيل ملــك مختــار مــن هللا فــذاك 
الــذي صبــر وانتظــر الــرب رأى الــرب ينجــز لــه وعــده. » وَكَاَن َداُوُد يَتَزَايَــُد ُمتََعظًِّمــا، 

ــُه الُْجُنــوِد َمَعــُه « )2 صموئيــل 5: 10(. َوالــرَّبُّ إِل
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 2 صموئيل 5: 6-25؛ 6؛ 7؛ 9؛ 10(.

حالمــا تثبــت داود ملــكا علــى عــرش إســرائيل بــدأ يبحــث عــن موقــع مناســب 
مــكان  اختيــر  حبــرون  مــن  ميــا   20 بعــد  وعلــى  مملكتــه.  عاصمــة  ليكــون  أكثــر 
لعاصمــة المملكــة العتيــدة. وقبلمــا قــاد يشــوع جيــوش إســرائيل عبــر األردن، كان 
ذلــك المــكان المختــار يدعــى ســاليم، وبالقــرب مــن هــذا المــكان برهــن إبراهيــم علــى 
ولئــه هلل، وكان موطــن ملكــي صــادق كاهــن هللا العلــي قبــل تتويــج داود بثمــان مئــة 
ســنة، وكذلــك كان موقعــا متوســطا ومرتفعــا فــي البــاد ومحصنــا بالجبــال المحيطــة 
بــه. وبمــا أنــه علــى الحــدود بيــن بنياميــن ويهــوذا، كان قريبــا مــن أفرايــم، وكان مــن 

الســهل الوصــول منــه إلــى األســباط األخــرى.
ولكــي يمتلــك العبرانيــون هــذا الموقــع كان عليهــم أن يطــردوا منــه مــن بقــوا مــن 
الكنعانييــن الذيــن كانــوا يحتلــون مركــزا حصينــا علــى جبــال صهيــون والمريــا. وكان 
كانــت  قــرون  ولمــدة  اليبوســيين.  يدعــون  وســكانه  يبــوس،  يســمى  الحصــن  هــذا 
يبــوس تعتبــر حصنــا منيعــا ل يمكــن اقتحامــه. ولكــن العبرانييــن حاصــروه وامتلكــوه 
تحــت قيــادة يــوآب الــذي كوفــئ علــى شــجاعته بــأن صــار قائــدا لجيــوش إســرائيل. 

واآلن صــارت يبــوس العاصمــة القوميــة وتغيــر اســمها الوثنــي إلــى أورشــليم.
إن حيــرام ملــك صــور المدينــة الغنيــة والواقعــة علــى البحــر األبيــض المتوســط 
طلــب اآلن أن يدخــل فــي معاهــدة مــع ملــك إســرائيل. وقــد أعــان داود فــي تشــييد 
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قصــر فــي أورشــليم. ثــم أرســل ســفراء مــن صــور ومعهــم مهندســون وعمــال وقوافــل 
كثيــرة محملــة بالخشــب الثميــن وشــجر األرز ومــواد أخــرى نفيســة.

إن قــوة إســرائيل المتزايــدة باتحادهــم فــي ظــل ملــك داود، واســتيائهم علــى 
حصــن يبــوس، والمحالفــة التــي أبرمــت مــع حيــرام ملــك صــور — كل هــذه أثــارت 
عــداء الفلســطينيين، ومــرة أخــرى غــزوا البــاد بجيــش قــوي واتخــذوا مركزهــم فــي 
وادي الرفائييــن، علــى مســافة قصيــرة مــن أورشــليم فلجــأ داود ورجالــه إلــى حصــن 
ِمــَن الــرَّبِّ قَائِــاً: ›أَأَْصَعــُد إِلَــى  صهيــون، منتظريــن توجيهــات هللا » َوَســأََل َداُوُد 
الِْفلِْســِطيِنيِّيَن؟ أَتَْدفَُعُهــْم لِيَــِدي؟‹ فََقــاَل الــرَّبُّ لِــَداُوَد: ›اْصَعــْد، ألَنِـّـي َدفًْعــا أَْدفَــُع 

الِْفلِْســِطيِنيِّيَن لِيَــِدَك‹ « )2 صموئيــل 5: 25-17(.
وفــي الحــال زحــف علــى األعــداء وهزمهــم وأهلكهــم وأخــذ منهــم اآللهــة التــي 
كانــوا قــد أحضروهــا معهــم لضمــان انتصارهــم. وإذ اغتــاظ الفلســطينيون بســبب 
مذلــة انكســارهم جمعــوا جيشــا أعظــم ورجعــوا للحــرب، ومــرة ثانيــة » انْتََشــُروا ِفــي 
َواِدي الرَّفَائِيِّيــَن « ثــم طلــب داود الــرب أيضــا فاقتــاد » أًْهيَــه « العظيــم إســرائيل.

ــمَّ َعلَيِْهــْم ُمَقاِبــَل  وقــد أعلــم هللا داود قائــا: » لَ تَْصَعــْد، بَــْل ُدْر ِمــْن َورَائِِهــْم، َوَهلُ
ِحيَنِئــٍذ  الْبُــَكا،  أَْشــَجاِر  ُرؤُوِس  ِفــي  َخطَــَواٍت  َصــْوَت  تَْســَمُع  َوِعْنَدَمــا  الْبُــَكا،  أَْشــَجاِر 
اْحتـَـرِْص، ألَنَّــُه إِذْ ذَاَك يَْخــرُُج الــرَّبُّ أََماَمــَك لَِضــرِْب َمَحلَّــِة الِْفلِْســِطيِنيِّيَن « لــو كان داود 
قد اختار طريقه الخاص كشاول لما كان الفوز قد حالفه، ولكنه فعل كما أمره الرب، 
ــَة الِْفلِْســِطيِنيِّيَن ِمــْن ِجبُْعــوَن إِلَــى َجــاِزَر. َوَخــرََج اْســُم َداُوَد إِلَــى َجِميــعِ  » َوَضَربُــوا َمَحلَّ
األَرَاِضــي، َوَجَعــَل الــرَّبُّ َهيْبَتـَـُه َعلـَـى َجِميــعِ األَُمــِم « )أخبــار األيــام األول 14: 16، 17(.

أمــا اآلن وقــد تثبــت داود علــى عرشــه ونجــا مــن غــارات األعــداء الغربــاء فقــد 
قصــد أن يعمــل عمــا طالمــا تاقــت نفســه إلــى إنجــازه — وهــو أن يأتــي بتابــوت 
هللا إلــى أورشــليم. ظــل التابــوت ســنين طويلــة فــي قريــة يعاريــم التــي تبعــد عــن 
الــازم أن تمتــاز عاصمــة الدولــة  أورشــليم مســافة تســعة أميــال. ولكــن كان مــن 

بوجــود رمــز حضــور هللا فيهــا.
تلــك  يجعــل  أن  كان  غرضــه  ألن  إســرائيل،  مــن  قائــد  ألــف  ثاثيــن  داود  دعــا 
المناســبة فرصــة يتجلــى فيهــا الفــرح العظيــم والســتعراض المهيــب الجليــل. وقــد 
اســتجاب الشــعب للنــداء بفــرح، فاجتمــع رئيــس الكهنــة مــع زمائــه فــي الخدمــة 
المقدســة والرؤســاء وشــيوخ األســباط فــي قريــة يعاريــم. وكان داود متوقــد القلــب 
أبينــاداب ووضــع علــى عجلــة  بيــت  التابــوت عــن  أُخــرج  المقدســة، وقــد  بالغيــرة 

جديــدة تجرهــا الثيــران، وكان اثنــان مــن أبنــاء أبينــاداب مســؤولين عنهــا.
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فتبــع رجــال إســرائيل التابــوت وهــم يهتفــون هتافــات الطــرب وينشــدون أناشــيد 
الفــرح وقــد اشــترك فــي التســبيح كثيــرون وكانــت تصحبهــم أصــوات الموســيقى 
فُــوِف  بـَـاِب َوِبالدُّ ... ِبالِْعيــَداِن َوِبالرَّ » َوَداُوُد وَكُلُّ بَيْــِت إِْســرَائِيَل يَلَْعبُــوَن أََمــاَم الــرَّبِّ
ُنــوِج « )انظــر 2 صموئيــل 6(. منــذ عهــد بعيــد لــم يشــهد إســرائيل  َوِبالُْجُنــوِك َوِبالصُّ
منظــر انتصــار كهــذا المنظــر. وبفــرح مهيــب ســار ذلــك الموكــب العظيــم متعرجــا 

بيــن التــال وعبــر الوديــان نحــو المدينــة المقدســة.
ــا انْتََهــْوا إِلـَـى بَيْــَدِر نَاُخــوَن َمــدَّ ُعــزَُّة يـَـَدُه إِلـَـى تَابـُـوِت هللِا َوأَْمَســَكُه، ألَنَّ  ولكــن » َولَمَّ
الثِّيــرَاَن انَْشــَمَصْت. فََحِمــَي َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَــى ُعــزََّة، َوَضَربَــُه هللُا ُهَنــاَك بســبب 
تهــوره، فََمــاَت ُهَنــاَك لَــَدى تَابُــوِت هللِا « فأصــاب تلــك الجمــوع المتهللــة رعــب 
مباغــت، واندهــش داود وارتعــب جــدا، ودخــل إلــى قلبــه الشــك فــي عدالــة هللا. 
كان عــزة يريــد أن يكــرم التابــوت كرمــز للحضــور اإللهــي، فلمــاذا إذا أرســل ذلــك 
القضــاء المخيــف الــذي أحــال موســم الفــرح إلــى حالــة حــزن ونــوح؟ وإذ أحــس داود 
أنــه ل يأمــن أن يكــون التابــوت قريبــا منــه عــول علــى إبقائــه حيــث كان. فأعــد لــه 

مــكان فــي بيــت عوبيــد أدوم الجتــي.
كان مــوت عــزة قضــاء إلهيــا علــى النتهــاك لوصيــة واضحــة كل الوضــوح، ألن 
الــرب أعطــى بواســطة موســى تعليمــا خاصــا عــن كيفيــة نقــل التابــوت. فلــم يكــن 
يســمح ألحــد غيــر الكهنــة نســل هــارون أن يمســه أو يكشــف عنــه الغطــاء وينظــر إليــه. 
ــوا الُْقــْدَس لِئَــاَّ  وهــذا مــا أمــر بــه هللا » يَأْتِــي... بَُنــو قََهــاَت لِلَْحْمــِل َولِكــْن لَ يََمسُّ
يَُموتُــوا « )عــدد 4: 15(. كان علــى الكهنــة أن يغطــوا التابــوت وبعــد ذلــك يرفعــه 
القهاتيــون بالعصويــن اللتيــن كانتــا موضوعتيــن فــي حلقــات علــى كل مــن جانبــي 
التابــوت ولــم تنزعــا منهــا قــط. لقــد أعطــى موســى لبنــي جرشــون وبنــي مــراري الذيــن 
كانــوا مســؤولين عــن ســجف الخيمــة وألواحهــا وأعمدتهــا، عجــات وثيــران لنقــل مــا 
ــا بَُنــو قََهــاَت فَلـَـْم يُْعِطِهــْم، ألَنَّ ِخْدَمــَة الُْقــْدِس كَانـَـْت َعلَيِْهــْم،  كان فــي عهدتهــم » أَمَّ
َعلَــى األَكْتَــاِف كَانُــوا يَْحِملُــوَن « )عــدد 7: 9(. وهكــذا عنــد نقــل التابــوت مــن قريــة 

يعاريــم كان ثمــة اســتخفاف مباشــر بإرشــاد الــرب ل يُعــذر.
كان داود وشــعبه قــد اجتمعــوا للقيــام بعمــل مقــدس، واشــتركوا فيــه بفــرح 
بهــا  يقومــوا  لــم  ألنهــم  خدمتهــم  قبــول  يمكنــه  لــم  الــرب  ولكــن  راغبــة،  وقلــوب 
لــم يكونــوا يعرفــون شــيئا عــن شــريعة  طبقــا لتوجيهاتــه. إن الفلســطينيين الذيــن 
هللا، وضعــوا التابــوت علــى عجلــة عندمــا أعــادوه إلــى إســرائيل وقــد قبــل الــرب 
مســعاهم الــذي بذلــوه. أمــا اإلســرائيليون فقــد كان بيــن أيديهــم بيــان صريــح عــن 
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إرادة هللا فــي كل هــذه األمــور، فإهمالهــم لهــذه التعليمــات كان مهينــا هلل. وقــد 
وقــع علــى عــزة الذنــب األكبــر ذنــب التصلــف. إن تعديــه شــريعة هللا قلــل مــن 
شــعوره بقداســتها، وإذ كان مثقــا بخطايــا لــم يعتــرف بهــا، وفــي مواجهــة النهــي 
اإللهــي، تجاســر فلمــس رمــز حضــور هللا. إن هللا ل يمكنــه أن يقبــل طاعــة ناقصــة، 
ول تصرفــا متراخيــا فــي وصايــاه. فهــذا الحكــم الــذي وقــع علــى عــزة قصــد بــه الــرب 
أن يطبــع علــى عقــول كل شــعب إســرائيل وقلوبهــم، وجــوب التدقيــق الشــديد 
التوبــة  إلــى  الشــعب  بقيادتــه  فــي مراعــاة مطاليبــه. وهكــذا فمــوت رجــل واحــد 

أمكــن أن يمنــع وجــوب وقــوع أحــكام كثيــرة علــى األلــوف.
وإذ أحــس داود بــأن قلبــه لــم يكــن مســتقيما كليــا مــع هللا ورأى تلــك الضربــة 
تصيــب عــزة، خــاف مــن التابــوت لئــا تجلــب عليــه إحــدى خطايــاه أحكامــا. ولكــن 
عوبيــد أدوم مــع كونــه فــرح برعــدة، فقــد رحــب بذلــك الرمــز المقــدس الــذي هــو 
ضمــان رضــى هللا عــن المطيعيــن. وقــد اتجــه انتبــاه كل شــعب إســرائيل اآلن إلــى 
هــذا الجتــي وبيتــه، وكان الجميــع يرقبــون كيــف تســير أمــور هــذا البيــت. » َوبَــارََك 

الــرَّبُّ ُعوِبيــَد أَُدوَم وَكُلَّ بَيِْتــِه «.
وقــد أتــم توبيــخ هللا لــداود علــى  عملــه. فســاقه مــا حــدث إلــى أن يــدرك مــا لــم 
يدركــه مــن قبــل — قدســية شــريعة هللا وضــرورة إطاعتهــا طاعــة كاملــة. هــذا وإن 
رضــى هللا الــذي قــد أغدقــه علــى بيــت عوبيــد أدوم جعــل داود يرجــو مــرة أخــرى أن 

يجلــب التابــوت بركــة عليــه وعلــى كل شــعبه.
وبعد ثاثة أشهر عزم داود على أن يبذل محاولة أخرى لنقل التابوت، ولكنه في 
هــذه المــرة حــرص بــكل غيــرة علــى أن ينفــذ كل توجيهــات هللا الخاصــة بــكل دقائقهــا. 
ومــرة أخــرى دعــا كل رؤســاء األمــة فاجتمــع جمــع غفيــر حــول بيــت الجتــي. وبــكل 
حرص ووقار وضع التابوت على أكتاف الرجال المعينين من هللا، ووقف الجمهور 
مصطفيــن، وبقلــوب مرتعــدة ســار ذلــك الموكــب العظيــم إلــى األمــام. وبعدمــا ســاروا 
ست خطوات ُضرب بالبوق ليقف الموكب، وبموجب تعليمات داود كان عليهم 
أن يقدموا ثيرانا ومسمنات. واآلن حل الفرح مكان الخوف والرعب، فطرح الملك 
عنــه حلتــه الملوكيــة ولبــس ثوبــا بســيطا وهــو أفــود مــن كتــان كالــذي يلبســه الكهنــة، 
ولكنــه لــم يكــن يعنــي بهــذا أنــه يدعــي لنفســه الحــق فــي ممارســة الوظيفــة الكهنوتيــة 
ألن األفــود كان يســمح بلبســه لبعــض األفــراد اآلخريــن غيــر الكهنــة، ولكنــه فــي هــذه 
الخدمــة المقدســة أراد أن يتخــذ مكانــه أمــام هللا مســاويا لرعايــاه. وفــي ذلــك اليــوم 

كان ينبغــي أن يكــرَّم هللا وأن يكــون هــو وحــده موضــوع التوقيــر.
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ومــرة أخــرى تقــدم الموكــب العظيــم فــي ســيره، وكانــت أصــوات الموســيقى 
ذلــك  أصــوات  مــع  متحــدة  الســماء  إلــى  ترتفــع  والصنــوج  واألبــواق  كالقيثــارة 
الجمهــور الغفيــر » َوكَاَن َداُوُد يَرْقُــُص... أََمــاَم الــرَّبِّ « فــي فرحــه، منســجما مــع 

التســبيحة. نغــم  إيقــاع 
إن رقــص داود فــي فــرح وقــور أمــام الــرب قــد اقتبســه محبــو الملــذات لتبريــر 
الرقــص العصــري الحديــث، ولكــن هــذه الحجــة مبنيــة علــى غيــر أســاس. فــي أيامنــا 
هــذه نجــد أن الرقــص يكــون مصحوبــا بالحماقــات والســكر وعربــدة منتصــف الليــل. 
فالصحــة واألخــاق يضحــى بهــا علــى مذبــح المســرات والملــذات. وأولئــك الذيــن 
يتــرددون علــى صــالت الرقــص ل يجعلــون هللا موضــوع تفكيرهــم أو توقيرهــم. وفــي 
مثل تلك المجتمعات ل مجال ول اعتبار للصاة أو تسابيح الحمد. هذا المتحان 
المحبــة  إضعــاف  علــى  تعمــل  التــي  فالتســليات  باتــا وحاســما.  يكــون  أن  ينبغــي 
لألشــياء المقدســة وتقلــل مــن فرحنــا بخدمــة هللا ينبغــي للمســيحيين أن يعرضــوا 
عنهــا. إن الضــرب علــى اآللت الموســيقية والرقــص والتســبيح هلل بفــرح عنــد نقــل 
التابــوت لــم يكــن فيــه أقــل مشــابهة للدعــارة التــي تشــاهد فــي الرقــص الحديــث. 
فالنــوع األول مــن الرقــص كان يرمــي إلــى ذكــر هللا وتعظيــم اســمه القــدوس، أمــا 

النــوع الثانــي فخدعــة شــيطانية لجعــل النــاس ينســون هللا ويحتقرونــه.
اقترب الموكب المنتصر من العاصمة وهم يتبعون الرمز المقدس لمليكهم غير 
المنظور. حينئذ ارتفعت أصوات التسبيح طالبة من الحراس الواقفين على األسوار 
 ، أن يفتحــوا أبــواب المدينــة المقدســة فقــال قائلهم:» اِرْفَْعــَن أَيَّتَُهــا األَرْتَــاُج ُرُؤوَســُكنَّ
ـاُت، فَيَْدُخــَل َملِــُك الَْمْجــِد « وقــد أجابــت فرقــة مــن  ْهِريّـَ َوارْتَِفْعــَن أَيَّتَُهــا األَبْــَواُب الدَّ
المغنيــن والاعبيــن علــى اآللت الموســيقية تقــول: » َمــْن ُهــَو هــَذا َملِــُك الَْمْجــِد؟ «.

فجــاء الجــواب مــن فرقــة أخــرى يقــول: » الــرَّبُّ الَْقِديــُر الَْجبَّــاُر، الــرَّبُّ الَْجبَّــاُر ِفــي 
الِْقتَاِل « وحينئذ ارتفعت أصوات مئات المرنمين وهم ينشــدون أنشــودة النصر، 
ـاُت،  ْهِريّـَ الدَّ األَبْــَواُب  أَيَّتَُهــا  َوارْفَْعَنَهــا   ، ُرُؤوَســُكنَّ األَرْتَــاُج  أَيَّتَُهــا  » ارْفَْعــَن  قائليــن: 

ــُك الَْمْجــِد «. فَيَْدُخــَل َملِ
َملِــُك  ُهــَو هــَذا  الفــرح يقول:» َمــْن  الســؤال  ذلــك  ارتفــع صــوت  أخــرى  ومــرة 
الَْمْجــِد؟ «. وحينئــذ ُســمع جــواب الفــرح مــن أفــواه جماهيــر الشــعب » كصــوت 
ِميَــاٍه كَِثيــرٍَة « وهــو يقــول: » رَبُّ الُْجُنــوِد ُهــَو َملِــُك الَْمْجــِد « )مزمــور 24: 10-7(.

الموكــب، وبرهبــة ووقــار وضــع  األبــواب علــى ســعتها ودخــل  حينئــذ فتحــت 
المســكن  ذلــك  وأمــام  لســتقباله.  أعــدت  قــد  كانــت  التــي  الخيمــة  فــي  التابــوت 
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الســامة  ذبائــح  دخــان  فارتفــع  عليهــا.  الذبائــح  لتقــدم  المذابــح  بنيــت  المقــدس 
إســرائيل  بنــي  بتســبيحات  مصحوبــة  البخــور  ســحب  صعــدت  كمــا  والمحرقــات، 
وابتهالتهم إلى السماء. ولما انتهت الخدمة بارك الملك نفسه الشعب. وحينئذ 
ظهــر كــرم الملــك وســخاؤه فــي توزيــع طعــام وخمــر علــى كل الشــعب إلنعاثســهم.

كانــت كل األســباط ممثلــة فــي هــذه الخدمــة وفــي الحتفــال بأقــدس حــادث 
امتــاز بــه ملــك داود حتــى ذلــك الحيــن، فحــل روح اإللهــام اإللهــي علــى الملــك. 
واآلن إذ كانــت أشــعة الشــمس التــي أوشــكت علــى الغــروب تســطع علــى الخيمــة 
بنــور مقــدس ارتفــع قلبــه بالشــكر هلل ألن رمــز حضــوره المبــارك كان قريبــا جــدا 

مــن عــرش إســرائيل.
بَيْتَــُه «  إلــى قصره.» لِيُبَــارَِك  اتجــه  التأمــات  هــذه  فــي  غارقــا  داود  كان  وإذ 
ولكــن كان هنالــك شــخص آخــر شــاهد منظــر الفــرح بــروح تختلــف اختافــا عظيمــا 
َداُوَد،  َمِديَنــَة  الــرَّبِّ  تَابُــوُت  َدَخــَل  ــا  » َولَمَّ داود،  قلــب  حركــت  التــي  الــروح  عــن 
أََمــاَم  َويَرْقُــُص  يَطُْفــُر  َداُوَد  الَْملِــَك  َورَأَِت  ِة  الُْكــوَّ ِمــَن  َشــاُوَل  ِبْنــُت  ِميــَكاُل  أَْشــرَفَْت 
، فَاْحتََقرَتـْـُه ِفــي قَلِْبَهــا «، ففــي مــرارة غضبهــا لــم تنتظــر عــودة داود إلــى القصــر  الــرَّبِّ
ولكنهــا خرجــت لســتقباله، وأجابتــه علــى تحيتــه الرقيقــة بســيل مــن كامهــا المــر 

القاســي. كان تهكمهــا حــادا وجارحــا إذ قالــت لــه:
إَِمــاِء  أَْعيُــِن  ِفــي  الْيَــْوَم  ــَف  تََكشَّ َحيْــُث  الْيَــْوَم،  إِْســرَائِيَل  َملِــَك  أَكْــرََم  كَاَن  » َمــا 

ــَفَهاِء «! السُّ أََحــُد  ــُف  يَتََكشَّ كََمــا  َعِبيــِدِه 
أحــس داود أن خدمــة هللا هــي التــي احتقرتهــا ميــكال وأهانتهــا، فأجابهــا قائــا 
فــي صرامــة: » إِنََّمــا أََمــاَم الــرَّبِّ الَّــِذي اْختَارَنِــي ُدوَن أَِبيــِك َوُدوَن كُلَّ بَيِْتــِه لِيُِقيَمِنــي 
. َوإِنِّــي أَتََصاَغــُر ُدوَن ذلِــَك  رَئِيًســا َعلَــى َشــْعِب الــرَّبِّ إِْســرَائِيَل، فَلَِعبْــُت أََمــاَم الــرَّبِّ
ــُد « وقــد  ــا ِعْنــَد اإلَِمــاِء الَِّتــي ذَكَــرِْت فَأَتََمجَّ َوأَكُــوُن َوِضيًعــا ِفــي َعيَْنــْي نَْفِســي، َوأَمَّ
يَُكــْن  الــرب علــى كبريائهــا وعجرفتهــا إذ » لَــْم  إلــى توبيــخ داود لهــا توبيــخ  أضيــف 

لِِميــَكاَل ِبْنــِت َشــاُوَل َولَــٌد إِلَــى يَــْوِم َمْوتَِهــا «.
نفــوس  فــي  أثــرت  التابــوت  نقــل  صاحبــت  التــي  المقدســة  الحتفــالت  إن 
المقــدس  بخدمــة  أعمــق  اهتمامــا  فيهــم  أحدثــت  إذ  تأثيــرا خالــداً،  إســرائيل  بنــي 
إمكانــه  فــي  مــا  بــكل  داود  حــاول  مجــددا.  للــرب  الغيــرة  قلوبهــم  فــي  وأضرمــت 
مــن وســائل أن يعمــق هــذه النطباعــات، فصــارت خدمــه التســبيح جــزءا منظمــا 
بهــا الكهنــة فــي  ليــس فقــط ليســبح  الدينيــة. وقــد نظــم داود مزاميــر  مــن العبــادة 
الــرب  إلــى مذبــح  بهــا الشــعب فــي ســفراتهم  بــل أيضــا ليتغنــى  خدمــة المقــدس 
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فــي أعيادهــم الســنوية. وبذلــك انتشــر ذلــك التأثيــر وصــار بعيــد المــدى، وكان مــن 
نتائجــه أن تحــررت األمــة مــن الوثنيــة، وأن كثيــرا مــن الشــعوب المجــاورة إذ شــاهدوا 
نجــاح إســرائيل ســاقهم ذلــك إلــى أن يفكــروا تفكيــرا حســنا وعــادل عــن إلــه إســرائيل 

الــذي صنــع كل هــذه العظائــم لشــعبه.
إن خيمــة الجتمــاع التــي كان موســى قــد بناهــا، مــع كل مــا كان يتعلــق بخدمــة 
يجعــل  أن  داود  فقصــد  جبعــة،  فــي  تــزال  ل  كانــت  التابــوت  عــدا  مــا  المقــدس 
أورشــليم المركــز الدينــي لألمــة. وكان قــد أقــام لنفســه قصــرا فأحــس أنــه مــن غيــر 
المناســب أن يظــل تابــوت الــرب فــي خيمــة، فعــزم علــى أن يبنــي لــه هيــكا عظيمــا 
جــدا بحيــث يكــون تعبيــرا صادقــا عــن تقديــر إســرائيل للشــرف والكرامــة الممنوحيــن 
لألمــة بحضــور الــرب ملكهــم بينهــم. وإذ أخبــر الملــك ناثــان النبــي بمــا قــد نــوى قــال 

لــه مشــجعا: » افَْعــْل كُلَّ َمــا ِبَقلِْبــَك، ألَنَّ الــرَّبَّ َمَعــَك « )انظــر 2صموئيــل 7(.
رســالة  وأعطــاه  ناثــان  إلــى  الــرب  كلمــة  جــاءت  نفســها  الليلــة  تلــك  فــي  ولكــن 
ليبلغها للملك. كان لبد أن يُحرم داود من امتياز بناء بيت للرب، ولكن ُمنح تأكيد 
رضــى هللا عنــه وعــن نســله وعــن إســرائيل:» هَكَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد: أَنـَـا أََخْذتـُـَك ِمــَن 
ــِم لِتَُكــوَن رَئِيًســا َعلَــى َشــْعِبي إِْســرَائِيَل. وَكُْنــُت َمَعــَك َحيْثَُمــا  الَْمْربَــِض ِمــْن َورَاِء الَْغَن
ْهــَت، َوقَرَْضــُت َجِميــَع أَْعَدائِــَك ِمــْن أََماِمــَك، َوَعِملـْـُت لـَـَك اْســًما َعِظيًمــا كَاْســِم  تََوجَّ
ــا لَِشــْعِبي إِْســرَائِيَل َوَغرَْســتُُه، فََســَكَن ِفــي  الُْعظََمــاِء الَِّذيــَن ِفــي األَرِْض. َوَعيَّْنــُت َمَكانً

ــُه كََمــا ِفــي األَوَِّل «. ِّلُونَ ْــِم يَُذلث ــرُِب بَْعــُد، َولَ يَُعــوُد بَُنــو اإلِث ــِه، َولَ يَْضطَ َمَكانِ
وكمــا رغــب داود فــي أن يبنــي بيتــا هلل فقــد جــاءه هــذا الوعد:» َوالــرَّبُّ يُْخِبــرَُك 
أَنَّ الــرَّبَّ يَْصَنــُع لَــَك بَيْتًــا... أُِقيــُم بَْعــَدَك نَْســلََك... ُهــَو يَبِْنــي بَيْتًــا لْســِمي، َوأَنَــا 

أُثَبِّــُت كُرِْســيَّ َمْملََكِتــِه إِلَــى األَبَــِد «.
وأعلــن الســبب الــذي ألجلــه ُمنــع مــن بنــاء الهيــكل: » قَــْد َســَفْكَت َدًمــا كَِثيــرًا 
يَُكــوُن  ابْــٌن  لَــَك  يُولَــُد  ُهــَوَذا  لْســِمي...  بَيْتًــا  تَبِْنــي  فَــاَ  َعِظيَمــًة،  ُحُروبًــا  َوَعِملْــَت 
ُســلَيَْماَن  يَُكــوُن  اْســَمُه  ألَنَّ  َحَوالَيْــِه،  أَْعَدائِــِه  َجِميــعِ  ِمــْن  َوأُِريُحــُه  َراَحــٍة،  َصاِحــَب 
)مســالم(. فَأَْجَعــُل َســاًَما َوَســِكيَنًة ِفــي إِْســرَائِيَل ِفــي أَيَّاِمــِه. ُهــَو يَبِْنــي بَيْتـًـا لْســِمي « 

األول 22: 10-8(. األيــام  )أخبــار 
ومــع أنــه كان قــد حــرم مــن إتمــام مقاصــد قلبــه التــي كان يعتــز بهــا فقــد تقبــل 
ـى أَْوَصلْتَِنــي  ؟ َوَمــا ُهــَو بَيِْتــي َحتّـَ داود الرســالة بالشــكر: » َمــْن أَنَــا يَــا َســيِِّدي الــرَّبَّ
، فَتََكلَّْمــَت أَيًْضــا ِمــْن ِجَهــِة  إِلـَـى هُهَنــا؟ َوقـَـلَّ هــَذا أَيًْضــا ِفــي َعيَْنيْــَك يـَـا َســيِِّدي الــرَّبَّ

بَيْــِت َعبْــِدَك إِلَــى زََمــاٍن طَِويــل « حينئــذ جــدد عهــده مــع هللا.
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يتمــم  كونــه  هــو  المجــد  ولمملكتــه  الكرامــة  لســمه  يجلــب  مــا  أن  داود  عــرف 
أنــه كان علــى تمــام الســتعداد ألن  الــذي عــزم فــي قلبــه أن يعملــه، كمــا  العمــل 
يُخضــع إرادتــه إلرادة هللا. إن هــذا التســليم الشــكور الــذي أظهــره داود ينــدر وجــوده 
حتــى بيــن المســيحيين. مــا أكثــر مــا يتمســك بالرجــاء أولئــك الذيــن قــد زايلتهــم قــوة 
الرجولــة، فــي إتمــام عمــل عظيــم وضعــوا عليــه قلوبهــم ولكنهــم غيــر أهــل إلتمامــه! 
وقــد يكلمهــم هللا فــي عنايتــه كمــا كلــم ناثــان النبــي داود، معلنــا لهــم أن العمــل 
الــذي يرغبــون فــي القيــام بــه أشــد الرغبــة لــم يســند إليهــم، فعليهــم أن يعــدوا الطريــق 
لشــخص آخــر ليتممــه. ولكنهــم بــدل مــن الخضــوع بشــكر لتوجيهــات هللا، يرتــدون 
كمــا لــو كانــوا قــد أهينــوا أو رفضــوا، شــاعرين أنهــم إذا كانــوا ل يســتطيعون القيــام 
كثيريــن  إن  شــيئا.  يفعلــوا  فلــن  عملــه  إلــى  يتوقــون  الــذي  الواحــد  العمــل  بذلــك 
يتشــبثون، بجهــد يائــس، بالمســؤوليات التــي ليســوا قادريــن علــى حملهــا، وعبثــا 
يحاولــون إتمــام عمــل ليســوا أكفــاء لــه، بينمــا العمــل الــذي كانــوا يســتطيعون القيــام 
بــه يظــل مهمــا ومعطــا. وبســبب عــدم تعاونهــم يتعطــل العمــل األعظــم أو يبطــل.

إن داود حيــن دخــل فــي عهــد مــع يوناثــان كان قــد وعــده أنــه حينمــا يريحــه هللا مــن 
أعدائــه ســيقدم معروفــا ويصنــع رحمــة مــع بيــت شــاول. ولمــا ظفــر بالنجــاح ذكــر هــذا 
الوعــد وســأل قائــا: » َهــْل يُوَجــُد بَْعــُد أََحــٌد قَــْد بَِقــَي ِمــْن بَيْــِت َشــاُوَل، فَأَْصَنــَع َمَعــُه 
َمْعرُوفـًـا ِمــْن أَْجــِل يُونَاثـَـاَن؟ « )انظــر 2صموئيــل 9(. فأخبــروه عــن وجــود ابــن ليوناثــان 
يســمى مفيبوشــث أعــرج الرجليــن منــذ طفولتــه. ذلــك أنــه عندمــا انهــزم شــاول أمــام 
الفلســطينيين فــي يزرعيــل، حاولــت مربيــة ذلــك الطفــل أن تهــرب بــه، فســقط منهــا 
علــى األرض ولذلــك صــار أعــرج طــول حياتــه. ثــم اســتدعى داود ذلــك الشــاب إلــى 
باطه واستقبله بكل رقة وإشفاق. وأُعيدت إليه أماك شاول الخاصة إلعالة بيته. 
أمــا ابــن يوناثــان فــكان يجــب أن يكــون ضيــف الملــك الدائــم فيجلــس علــى المائــدة 
الملكيــة. كان مفيبوشــث قبــا متحامــا تحامــا قويــا علــى داود بســبب الوشــايات 
التــي كانــت تصلــه عنــه مــن أعــداء داود وتصــوره كمــن قــد اغتصــب الملــك. ولكــن 
سخاء الملك وترحيبه به ورأفته وإشفاقه الدائم نحوه، كل ذلك كسب قلب هذا 
الشــاب، فتعلــق بــداود أشــد التعلــق، وأحــس، كمــا قــد أحــس أبــوه يوناثــان مــن قبــل، 

أن مصلحتــه متداخلــة فــي مصلحــة الملــك الــذي قــد اختــاره هللا.
وبعدمــا تثبــت داود علــى عــرش إســرائيل تمتعــت األمــة بفتــرة ســام طويلــة. 
وإذ رأت األمــم المجــاورة قــوة المملكــة ووحدتهــا رأوا مــن الحكمــة أن يكفــوا عــن 
كل عــداء علنــي عليهــا. وبمــا أن داود كان مشــغولً فــي تنظيــم المملكــة وبنائهــا 
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حــارب  أخيــرا  أنــه  إل  المبــادرة،  زمــام  فيهــا  تتخــذ  التــي  الحــروب  شــن  عــن  كــف 
الفلســطينيين الذيــن هــم أعــداؤه مــن قديــم كمــا حــارب الموآبييــن، فانتصــر علــى 

كليهمــا، وفــرض عليهمــا الجزيــة.
حينئــذ عقــدت الــدول المجــاورة لمملكــة داود تحالفــا كبيــرا ضــد هــذه المملكــة، 
فتســببت عــن ذلــك أعظــم الحــروب والنتصــارات التــي حدثــت فــي أثنــاء ملكــه، 
والتعاظــم فــي قوتــه وســلطانه. إن هــذا التحالــف العدائــي الــذي نبــت فــي الحقيقــة 
مــن حســدهم لــداود الــذي عظمــت قوتــه واشــتد ســاعده لــم يوجــه إليــه داود أي 

اســتفزاز البتــة، أمــا الظــروف التــي دعــت إلــى ظهــور ذلــك التحالــف فهــي هــذه.
وصلــت إلــى أورشــليم أخبــار تعلــن عــن مــوت ناحــاش ملــك العمونيــن — وهــو 
ملــك صنــع مــع داود إحســانا ومعروفــا حيــن كان هاربــا مــن غضــب شــاول، فــإذ أراد 
داود أن يعبــر عــن تقديــره وشــكره للمعــروف الــذي أســداه ذلــك الملــك إليــه فــي 
إبــان ضيقــه أرســل إلــى حانــون ابــن ملــك بنــي عمــون وخليفتــه فــي الملــك برســالة 
ــا َمــَع َحانُــوَن  عطــف وعــزاء علــى أيــدي بعــض الســفراء » فََقــاَل َداُوُد: أَْصَنــُع َمْعُروفً

بْــِن نَاَحــاَش كََمــا َصَنــَع أَبُــوُه َمِعــي َمْعُروفًــا « )انظــر 2 صموئيــل 10(.
اإللــه  يبغضــون  العمونيــون  كان  إذ  تأويلهــا،  أســيء  المجاملــة  هــذه  ولكــن 
الحقيقــي وكانــوا أعــداء ألــداء إلســرائيل. إن الشــفقة التــي أظهرهــا ناحــاش لــداود 
كان الدافــع إليهــا، كليــا، هــو عداوتــه لشــاول ملــك إســرائيل، كمــا أســاء مشــيرو 
ــوَن لَِحانـُـوَن َســيِِّدِهْم: »َهــْل يُْكــرُِم  حانــون فهــم رســالة داود، » فََقــاَل ُرَؤَســاُء بَِنــي َعمُّ
يــَن؟ أَلَيْــَس ألَْجــِل فَْحــِص الَْمِديَنــِة  ـى أَرَْســَل إِلَيْــَك ُمَعزِّ َداُوُد أَبَــاَك ِفــي َعيَْنيْــَك َحتّـَ
ِســَها َوقَلِْبَهــا، أَرَْســَل َداُوُد َعِبيــَدُه إِلَيْــَك؟ « لقــد حــدث قبــل ذلــك بنصــف  َوتََجسُّ
قــرن أن مشــيري الملــك ناحــاش أشــاروا عليــه بــأن يشــترط فــي صلحــه مــع ســكان 
يابيــش جلعــاد ذلــك الشــرط القاســي، حيــن حاصــر العمونيــون مدينتهــم وطلبــوا 
هــم مــن الملــك أن يعقــد معهــم صلحــا، فاشــترط ناحــاش أن يقــور كل عيــن يمنــى 
لــكل أهــل يابيــش. كان العمونيــون ل يزالــون يذكــرون كيــف أحبــط ملــك إســرائيل 
مقاصدهــم القاســية، إذ أنقــذ الشــعب الــذي كانــوا يريــدون إذللــه والتمثيــل بــه، 
فكانــت نفــس عداوتهــم إلســرائيل هــي التــي حفزتهــم للقيــام بهــذا العمــل. لــم يكونــوا 
يدركــون شــيئا عــن الــروح الخيــرة التــي ألهمــت داود بتلــك الرســالة، إذ حيــن يتســلط 
يجعانهــم  الذيــن  والشــك —  الحســد  فيهــم  يثيــر  النــاس  عقــول  علــى  الشــيطان 
يســيئون فهــم أنبــل المقاصــد. وعندمــا أصغــى حانــون بســمعه إلــى كام مشــيريه، 

اعتبــر رســل داود جواســيس، وصــب عليهــم جامــات احتقــاره وإهاناتــه.
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ســمح للعمونييــن أن ينفــذوا مقاصــد قلوبهــم الشــريرة دون رادع لكــي تنكشــف 
هــذا  مــع  إســرائيل  يتحالــف  أل  هللا  أراد  فلقــد  حقيقتهــا.  علــى  صفاتهــم  لــداود 

الغــادر. الوثنــي  الشــعب 
وفــي العصــور القديمــة، كمــا هــي الحــال اليــوم، كانــت لوظيفــة الســفير كرامتهــا 
وحرمتهــا، وبموجــب القانــون المســكوني العــام كانــت تضمــن لصاحبهــا الحمايــة 
فــكل  َملَِكــه  يمثــل  الســفير  أن  وحيــث  الشــخصية.  واإلهانــات  العتــداءات  مــن 
إهانــة تقــع عليــه ل بــد أن ينتقــم لهــا فــي الحــال. وإذ علــم العمونيــون أن اإلهانــة 
ــا رَأَى  التــي أوقعوهــا علــى إســرائيل ل بــد مــن أن يثــأر لهــا تأهبــوا للحــرب، » َولَمَّ
ِمــَن  َوزْنَــٍة  أَلْــَف  ــوَن  َعمُّ َوبَُنــو  َحانُــوُن  أَرَْســَل  َداُوَد،  ِعْنــَد  أَنْتَُنــوا  قَــْد  أَنَُّهــْم  ــوَن  َعمُّ بَُنــو 
ــِة لِيَْســتَأِْجُروا ألَنُْفِســِهْم ِمــْن أََراِم النَّْهَريـْـِن َوِمــْن أََراِم َمْعَكــَة َوِمــْن ُصوبـَـَة َمرْكَبَــاٍت  الِْفضَّ
ــوَن  َوفُرَْســانًا. فَاْســتَأَْجُروا ألَنُْفِســِهِم اثَْنيْــِن َوثثَاَثِيــَن أَلْــَف َمرْكَبَــٍة... َواْجتََمــَع بَُنــو َعمُّ

ِمــْن ُمُدنِِهــْم َوأَتَــْوا لِلَْحــرِْب « )أخبــار األيــام األول 19: 6، 7، 13(.
كان هــذا التحالــف هائــا حقــا. لقــد تحالــف مــع العمونييــن كل ســكان ذلــك 
اإلقليــم الواقــع بيــن نهــر الفــرات والبحــر األبيــض المتوســط، فــكان هنالــك أعــداء 
ســحق  علــى  جميعــا  واتحــدوا  وشــرقيها،  كنعــان  بشــمالي  يحدقــون  مســلحون 

إســرائيل. مملكــة 
لــم ينتظــر العبرانيــون حتــى يغــزو العــدو بادهــم، بــل عبــرت جيوشــهم األردن 
قائــد  كان  وإذ  عمــون.  بنــي  مملكــة  عاصمــة  نحــو  وتقدمــوا  يــوآب،  قيــادة  تحــت 
الجيــش العبرانــي يقــود رجالــه إلــى ســاحة القتــال طفــق يحثهــم ويشــجعهم علــى 
ْد ِمــْن أَْجــِل َشــْعِبَنا َوِمــْن أَْجــِل ُمــُدِن  الثبــات فــي النضــال قائــا لهــم: » تََجلَّــْد َولَْنتََشــدَّ
إِلِهَنــا، َوالــرَّبُّ يَْفَعــُل َمــا يَْحُســُن ِفــي َعيَْنيْــِه «. فانهزمــت جيــوش األعــداء المتحالفين 
فــي أول اشــتباك، ولكنهــم أبــوا إل مواصلــة الحــرب. ففــي العــام التالــي تجــددت 
الحــرب. وقــد حشــد ملــك آرام جيوشــه مهــددا إســرائيل بقتــال مريــر. وإذ علــم داود 
القتــال بنفســه،  إلــى ســاحة  تلــك المعركــة ذهــب  نتائــج  يتوقــف علــى  مــا  أهميــة 
وبمعونــة هللا التــي لزمتــه أوقــع باألعــداء هزيمــة منكــرة حتــى أن اآلرامييــن مــن لبنــان 
بــل صــاروا عبيــدا إلســرائيل  فقــط،  الحــرب  مــن  أيديهــم  ينفضــوا  لــم  الفــرات  إلــى 
تحــت الجزيــة. ثــم حــارب داود العمونييــن بقــوة حتــى ســقطت كل حصونهــم وصــار 

كل ذلــك اإلقليــم تحــت ســيطرة إســرائيل.
الشــامل، صــارت  للدمــار  اإلســرائيلية  األمــة  تعرضــت  بهــا  التــي  المخاطــر  إن 
إلــى عظمــة فائقــة  التــي أوصلــت األمــة  بفضــل عنايــة هللا هــي الوســيلة األكيــدة 
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لــم يســبق لهــا مثيــل. ولكــي يخلــد داود ذكــرى نجاتــه العظيمــة وانتصاراتــه تغنــى 
، َوُمبَــارٌَك َصْخرَتِــي، َوُمرْتَِفــٌع إِلــُه َخاَِصــي، اإِللــُه الُْمْنتَِقــُم  قائــا: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ
فَــْوَق  أَيًْضــا  َراِفِعــي  أَْعَدائِــي.  ِمــْن  ــيَّ  ُمَنجِّ تَْحِتــي.  ــُعوَب  الشُّ يُْخِضــُع  ـِذي  َوالّـَ لِــي، 
ِفــي األَُمــِم،  يَــا رَبُّ  أَْحَمــُدَك  لِذلِــَك  تُْنِقُذنِــي.  الرَُّجــِل الظَّالِــِم  ِمــَن   . َعلَــيَّ الَْقائِِميــَن 
انِــُع رَْحَمــًة لَِمِســيِحِه، لِــَداُوَد َونَْســلِِه إِلَــى  ـُم لْســِمَك. بُــْرُج َخــاٍَص لَِملِِكــِه، َوالصَّ َوأُرَنِـّ

.)50-46  :18 )مزمــور  األَبَــِد « 
وفــي كل أغانــي داود انطبــع هــذا الفكــر علــى عقــول شــعبه وهــو أن الــرب كان 
ِة.  ثْرَِة الَْجيِْش. الَْجبَّاُر لَ يُْنَقُذ ِبِعظَِم الُْقوَّ قوتهم وخاصهم: » لَْن يَْخلَُص الَْملُِك ِبَكِ
ــي « » أَنْــَت ُهــَو َملِِكــي يَــا  تِــِه لَ يَُنجِّ ِة قُوَّ بَاِطــٌل ُهــَو الَْفــرَُس ألَْجــِل الَْخــاَِص، َوِبِشــدَّ
الَْقائِِميــَن  نَــُدوُس  ِباْســِمَك  ُمَضاِيِقيَنــا.  نَْنطَــُح  ِبــَك  يَْعُقــوَب.  ِبَخــاَِص  فَأُْمــْر  هللَاُ، 
ــا ِمــْن  َّــِكُل، َوَســيِْفي لَ يَُخلُِّصِنــي. ألَنَّــَك أَنْــَت َخلَّْصتََن َعلَيَْنــا. ألَنِّــي َعلَــى قَْوِســي لَ أَت
ــا نَْحــُن  ُمَضاِيِقيَنــا، َوأَْخَزيْــَت ُمبِْغِضيَنــا « » هــؤُلَِء ِبالَْمرْكَبَــاِت َوهــؤُلَِء ِبالَْخيْــِل، أَمَّ

فَاْســَم الــرَّبِّ إِلِهَنــا نَْذكُــُر « )مزمــور 33: 16؛ 17؛ 44: 4-7؛ 20: 7(.
كانــت مملكــة إســرائيل فــي ذلــك الحيــن قــد وصلــت فــي حدودهــا إلــى حــد 
» لَِنْســلَِك  قــال  حيــن  لموســى  ذلــك  بعــد  كــرره  الــذي  إلبراهيــم  وعــد هللا  إتمــام 
أُْعِطــي هــِذِه األَرَْض، ِمــْن نَْهــِر ِمْصــَر إِلَــى النَّْهــِر الَْكِبيــِر، نَْهــِر الُْفــرَاِت « )تكويــن 15: 
18(. لقــد صــار إســرائيل أمــة قويــة تحترمهــا وتخشــى بطشــها األمــم المجــاورة لهــا. 
كمــا كانــت قــوة داود عظيمــة جــدا فــي مملكتــه، إذ ســيطر علــى عواطــف شــعبه 
وظفــر بولئهــم، األمــر الــذي لــم يســتطع أن يحققــه غيــر القليليــن مــن الملــوك فــي أي 

عصــر. لقــد أكــرم داود هللا، وهــا هــو هللا يكرمــه اآلن.
ولكــن فــي وســط النجــاح كان يكمــن الخطــر. إذ فــي الوقــت الــذي أحــرز فيــه 
داود أعظــم انتصــار خارجــي، كانــت تحــدق بــه أشــد المخاطــر هــول، فأصابتــه أعظــم 

هزيمــة مذلــة ومهينــة.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 2 صموئيل 11؛ 12(.

إن الكتــاب المقــدس ل يكثــر القــول فــي مــدح النــاس. ومــا أقــل المجــال الــذي 
فيــه يعــدد فضائــل النــاس حتــى ولــو كانــوا أفضــل النــاس الذيــن عاشــوا. لــم يكــن هذا 
الصمــت بــدون قصــد، ول بــدون درس نتعلمــه، إذ أن كل الصفــات النبيلــة التــي 
يتحلــى بهــا النــاس هــي هبــة مــن هللا، فأعمالهــم الصالحــة تتــم بنعمــة هللا بالمســيح، 
وبمــا أنهــم مدينــون هلل بالــكل، فمهمــا يكــن لهــم مــن مجــد أو يفعلونــه مــن مآثــر إنمــا 
هــو وقــف علــى هللا وحــده. ومــا هــم ســوى آلت فــي يديــه، وأكثــر مــن هــذا — فكمــا 
تعلم كل دروس تاريخ الكتاب المقدس — إنه أمر خطر أن نمتدح أو نمجد البشر، 
ألنه إذا وصل اإلنســان إلى حالة يغيب فيها عن ناظريه اعتماده الكامل على هللا 
ثــم يثــق بقوتــه الذاتيــة فابــد مــن ســقوطه. إن اإلنســان يحــارب أعــداء أقــوى منــه، 
ــاَِطيِن، َمَع ُولَِة الَْعالَِم  » ُمَصاَرَعتََنا لَيَْســْت َمَع َدٍم َولَْحٍم، بَْل َمَع الرَُّؤَســاِء، َمَع السَّ
ــَماِويَّاِت « )أفســس 6:  ــِة ِفــي السَّ ــرِّ الرُّوِحيَّ ْهــِر، َمــَع أَْجَنــاِد الشَّ َعلَــى ظُلَْمــِة هــَذا الدَّ
12(. ومــن المســتحيل علينــا، بقوتنــا الذاتيــة، أن نتجلــد فــي هــذا النضــال وننتصــر. 
إن كل مــا يحــّول العقــل بعيــدا عــن هللا، وكل مــا يســوق اإلنســان إلــى تمجيــد نفســه 
أو العتمــاد علــى قوتــه إنمــا يمهــد الطريــق لســقوطنا األكيــد. وإن فحــوى مــا جــاء فــي 
 كتــاب هللا هــو أن يثبــت فــي أذهاننــا عــدم الثقــة بالقــوة البشــرية، ويشــجعنا علــى

 الستناد على قدرة هللا.

717



652  |  اآلباء واألنبياء

إن روح الثقــة بالــذات وتعظيــم الــذات هــي التــي مهــدت الطريــق لســقوط داود، 
فاإلطــراء واإلغــواءات الماكــرة الخاصــة بالقــوة والتــرف لــم تكــن عديمــة التأثيــر فيــه. 
كمــا أن اختاطــه باألمــم المجــاورة كان لــه تأثيــره الشــرير. وطبقــا للعــادات التــي كانــت 
منتشــرة بيــن ملــوك الشــرق آنــذاك، كان هنالــك اعتقــاد أن الجرائــم التــي ل يمكــن 
التغاضــي عنهــا متــى ارتكبهــا أحــد الرعايــا، تلــك الجرائــم نفســها لــو ارتكبهــا الملــك ل 
يحاكم عليها. ولم يكن الملك تحت التزام أن يخضع للنواهي التي كان يخضع لها 
أحــد أفــراد الشــعب. كل هــذا قلــل مــن شــعور داود بشــر الخطيــة وشــناعتها. وبــدل 
مــن أن يتــكل بوداعــة علــى قــدرة الــرب، بــدأ يركــن إلــى حكمتــه وقوتــه. إن الشــيطان 
حالمــا يفصــل النفــس عــن هللا نبــع القــوة الوحيــد فهــو ســيعمل علــى إثــارة الشــهوات 
النجســة فــي طبيعــة اإلنســان الجســدية. إن عمــل العــدو ليــس ارتجاليــا ول فجائيــا، 
فهــو فــي بدئــه ليــس مفاجئــا، ول مفزعــا. إنــه تقويــض وتخريــب ســري خفــي لحصــون 
المبــادئ. يبــدأ باألمــور التــي تبــدو صغيــرة، كإهمــال األمانــة هلل، وإهمــال العتمــاد 

عليــه اعتمــادا كليــا، والميــل إلــى اتبــاع عــادات العالــم وأعمالــه.
قبلمــا انتهــت الحــرب مــع بنــي عمــون تــرك داود قيــادة الجيــش ليــوآب وجــاء إلــى 
أورشــليم. كان اآلراميــون قــد أُخضعــوا إلســرائيل، وبــدأ هــاك العمونييــن الكامــل 
مؤكدا. كما كان داود محاطا بثمار انتصاراته وأمجاد حكمه القوي الحكيم. واآلن 
وهــو مســتريح وغيــر محصــن اغتنــم المجــرب هــذه الفرصــة ليحتــل عقلــه. إن حقيقــة 
كــون هللا جعــل داود فــي صلــة وثيقــة معــه وأبــدى نحــوه رعايــة خاصــة وأحســن إليــه، 
كان ينبغــي أن تكــون مــن أقــوى البواعــث لحفــظ أخاقــه طاهــرة غيــر ملوثــة. ولكنــه 
وهــو يتمتــع بالراحــة والطمأنينــة النفســية تــرك هللا وخضــع للشــيطان وجلــب علــى 
نفســه وصمــة اإلثــم. فــذاك الــذي أقامتــه الســماء قائــدا لألمــة وكان مختــارا مــن هللا 
لتنفيــذ شــريعته داس هــو نفســه بقدميــه كرامــة تلــك الشــريعة. ذاك الــذي كان 

ينبغــي أن يكــون رعبــا لفاعلــي الشــر شــدد بعملــه الشــائن هــذا أيــدي األشــرار.
إن داود فــي وســط المخاطــر التــي واجهتــه فــي حياتــه األولــى إذ كان شــاعرا 
الــرب فعبــر  يــد  ليــد هللا، وقــد قادتــه  باســتقامة قلبــه أمكنــه أن يســتودع قضيتــه 
بســام فــي وســط األشــراك التــي ل حصــر لهــا التــي نُصبتلــه. أمــا اآلن وهــو مذنــب 
وغيــر تائــب فلــم يطلــب مــن الســماء عونــا ول إرشــادا، بــل حــاول انتشــال نفســه 
مــن المخاطــر التــي قــد أوقعتــه فيهــا خطيتــه. إن بثشــبع التــي كان جمالهــا الفتــان 
داود  ضبــاط  أشــجع  مــن  كان  الــذي  الحثــي  ألوريــا  زوجــة  كانــت  للملــك  شــركا 
الجريمــة.  لــو اكتشــفت  بالنتائــج فيمــا  يتنبــأ  أمانــة. ومــا كان ألحــد أن  وأشــدهم 
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إن شــريعة هللا تحكــم علــى الزانــي بالقتــل، وذلــك الضابــط المفتِخــر والــذي وقــع 
عليــه ذلــك الظلــم المشــين وتلطــخ عرضــه بالعــار، بإمكانــه أن يثــأر لشــرفه، بقتــل 

الملــك، أو إهاجــة األمــة لتثــور عليــه.
نفســه  أســلم  لقــد  بالفشــل.  بــاءت  لســتر خطيتــه  بذلهــا داود  إن كل محاولــة 
لســلطان الشــيطان وأحدقــت بــه المخاطــر، وكان أمامــه العــار الــذي هــو أمــّر مــن 
المــوت. ولــم يعــد أمامــه غيــر طريــق واحــد للنجــاة، وفــي يأســه زج بــه فــي طريــق 
الشــر فأضــاف إلــى خطيــة الزنــا خطيــة القتــل. فــذاك الــذي أتــم هــاك شــاول كان 
يحــاول أن يقــود داود إلــى الدمــار. ومــع أن التجــارب كانــت مختلفــة إل أنهــا كانــت 
متشــابهة، فــي كونهــا أدت إلــى تحــدي شــريعة هللا. كان داود يحــاج نفســه قائــا إنــه 
إذا قتــل أوريــا فــي الحــرب بســيف العــدو فــإن جريمــة قتلــه ل يمكــن أن تنســب الــي 
الملــك. وســتكون بثشــبع حــرة ألن تكــون زوجــة لــداود وســتتحول الشــكوك بعيــدا 

عنــه، وحينئــذ تحفــظ كرامــة الملــك.
ُجعــل أوريــا حامــل األمــر بموتــه هــو، فلقــد أرســل بيــده خطــاب مــن الملــك 
ــِديَدِة، َواْرِجُعــوا  إلــى يــوآب يأمــره فيــه قائــا: » اْجَعلـُـوا أُوِريَّــا ِفــي َوْجــِه الَْحــرِْب الشَّ
ــِه فَيُْضــرََب َويَُمــوَت « )انظــر 2 صموئيــل 11، 12(. إن يــوآب الــذي ســبق  ِمــْن َوَرائِ
وهكــذا  الملــك،  أمــر  إطاعــة  فــي  يتــردد  لــم  طائشــة  قتــل  بجريمــة  يديــه  لطــخ  أن 

ســقط أوريــا بســيف بنــي عمــون.
إن تاريــخ حيــاة داود كملــك كان فيمــا مضــى تاريخــا عظيمــا بحيــث لــم يماثلــه 
فيــه ســوى ملــوك قائــل، فلقــد قــال الكتــاب عنــه إنــه » كَاَن... يُْجــِري قََضــاًء َوَعــْدلً 
لـِـُكلِّ َشــْعِبِه « )2 صموئيــل 8: 15(. إنــه لســتقامته ظفــر بثقــة األمــة وولئهــا. ولكنــه 
ومــع  حيــن.  إلــى  للشــيطان  عميــا  للشــرير صــار  نفســه  وأســلم  تــرك هللا  عندمــا 
وبســبب  إياهمــا،  منحــه هللا  اللذيــن  وســلطانه  بمركــزه  محتفظــا  ظــل  فقــد  ذلــك 
هــذا تطلَّــب طاعــة تعــرِّض للخطــر نفــس مــن يقدمهــا. وإذا بيــوآب الــذي قــدم ولءه 

للملــك ل هلل يتعــدى شــريعة هللا ألن الملــك أمــره بذلــك.
إن هللا هــو الــذي كان قــد أعطــى الســلطان لــداود، ولكــن ليُســتخدم فقــط وفــق 
شــريعة هللا. فعندمــا أمــر بعمــل مــا هــو مضــاد لشــريعة هللا، صــارت إطاعــة ذلــك 
َّبَــٌة ِمــَن هللِا « )روميــة 13: 1(. ولكننــا  ــاَِطيُن الَْكائَِنــُة ِهــَي ُمرَت األمــر خطيــة، » السَّ
يجــب أل نطيــع الســاطين فــي مــا يخالــف شــريعة هللا. إن بولــس الرســول إذ يكتــب 
ألهــل كورنثــوس يقــدم لنــا المبــدأ الــذي ينبغــي لنــا الســير بموجبــه إذ يقــول » كُونـُـوا 

ُمتََمثِّلِيــَن ِبــي كََمــا أَنَــا أَيًْضــا ِبالَْمِســيِح « )1 كورنثــوس 11: 1(.
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بــكل حــرص حتــى ل  إلــى الملــك تقريــر عــن تنفيــذ أمــره ولكنــه كتــب  أُرســل 
يؤاخــذ يــوآب أو الملــك، وإن يــوآب » أَْوَصــى الرَُّســوَل قَائِــاً: »ِعْنَدَمــا تَْفــَرُغ ِمــَن 
الَْملِــِك...  َغَضــُب  اْشــتََعَل  فَــِإِن  الَْحــرِْب،  أُُمــوِر  َجِميــعِ  َعــْن  الَْملِــِك  َمــَع  الْــَكاَِم 
فَُقــْل: قـَـْد َمــاَت َعبْــُدَك أُوِريَّــا الِْحثِّــيُّ أَيًْضــا«. فََذَهــَب الرَُّســوُل َوَدَخــَل َوأَْخبَــَر َداُوَد 

ِبــُكلِّ َمــا أَرَْســلَُه ِفيــِه يُــوآُب «.
فــكان جــواب الملــك هكــذا: » هَكــَذا تَُقــوُل لِيُــوآَب: لَ يَُســْؤ ِفــي َعيَْنيْــَك هــَذا 
ْدُه «. ْد ِقتَالََك َعلَى الَْمِديَنِة َوأَْخِربَْها. َوَشدِّ يَْف يَأْكُُل هَذا َوذَاَك. َشدِّ األَْمُر، ألَنَّ السَّ

ناحــت بثشــبع علــى رجلهــا بعــدد أيــام المناحــة المعتــادة. وفــي نهايــة تلــك األيــام 
َهــا إِلـَـى بَيِْتــِه، َوَصــارَْت لـَـُه اْمــرَأًَة « إن ذاك الــذي لــم يســمح لــه ضميــره  » أَرَْســَل دَاُودُ َوَضمَّ
الحســاس وشــعوره الســامي بالشــرف والكرامة، حتى مع وجود الخطر على حياته، أن 
يمد يده إلى مسيح الرب، هذا اإلنسان سقط تلك السقطة الهائلة المشينة، حتى أنه 
ظلم واحدا من أخلص جنوده وأشجعهم، وقتله على أمل أن يتمتع بثمار خطيته دون 
يَر اإلبريز الجيد! «  )مراثي 4: 1(. أن يزعجه أحد.  واأسفاه! » كيف اكّدر الذهب تَغَّ

لقــد صــور الشــيطان للنــاس مــن البــدء المكاســب والمغانــم التــي يمكــن أن تجنــى 
عــن طريــق العصيــان. هكــذا ُخــدع المائكــة وهكــذا ُجــرب آدم وحــواء ليخطئــا، وهكــذا 
هــو يبعــد جماهيــر غفيــرة مــن النــاس عــن طريــق الطاعــة هلل. إن طريــق العصيــان تبــدو 
الَْمــْوِت « )أمثــال 14: 12(. طوبــى  مقبولــة ومرغوبــا فيهــا، ولكــن » َعاِقبَتَُهــا طُــرُُق 
ألولئــك الذيــن بعدمــا خاطــروا بأنفســهم وســاروا فــي هــذه الطريــق يعرفــون هــول مــرارة 
ثمار الخطية ويرجعون عنها في الوقت المناسب. إن هللا في رحمته لم يترك داود 

ليغــوى ويهلــك هــاكا تامــا بفعــل أجــرة الخطيــة الخادعــة.
ثــم إن األمــر كان يســتدعى تداخــل هللا أيضــا ألجــل إســرائيل. وبمــرور الوقــت 
ثــارت شــكوك  وقــد  بهــا.  النــاس  وعلــم  بثشــبع  داود ضــد  أخبــار خطيــة  تســربت 
الشــعب فــي أنــه ربمــا يكــون الملــك هــو الــذي تســبب فــي قتــل أوريــا. لقــد أُهيــن 
هللا وهــو الــذي أحســن إلــى داود ورفعــه، ولكــن خطيــة داود أســاءت تمثيــل صفــات 
هللا وألحقــت باســمه العــار، بــل لقــد خفضــت مــن مقيــاس التعــدي فــي إســرائيل، 
وقللــت فــي كثيــر مــن العقــول كراهيــة الخطيــة، كمــا أن أولئــك الذيــن لــم يكونــوا 

يحبــون هللا ول يتقونــه ازدادت بهــا جرأتهــم فــي ارتــكاب المعاصــي.
وقــد أمــر الــرب ناثــان النبــي أن يحمــل رســالة توبيــخ إلــى داود. وكانــت رســالة 
مرعبــة فــي قســوتها. قليلــون هــم الملــوك الذيــن كان يمكــن مخاطبتهــم بمثــل رســالة 
التوبيــخ تلــك، دون أن تكلــف مقدمهــا حياتــه. ولقــد نطــق ناثــان برســالة هللا بــدون 
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خوف أو وجل، ولكن بحكمة ســماوية لكي يســترعي عطف الملك ويوقظ ضميره 
ويســتخرج مــن بيــن شــفتيه حكــم المــوت علــى نفســه. وقــد رفــع قضيتــه أمــام داود 
كالشــخص الــذي أقامــه هللا حفيظــا علــى حقــوق شــعبه. ردد النبــي علــى مســامع 

الملــك قصــة وقــع فيهــا علــى أحــد النــاس ظلــم وتعــدي اقتضــى اإلنصــاف.
قــال النبــي: » كَاَن رَُجــاَِن ِفــي َمِديَنــٍة َواِحــَدٍة، َواِحــٌد ِمْنُهَمــا َغِنــيٌّ َواآلَخــُر فَِقيــٌر. 
ــا الَْفِقيــُر فَلـَـْم يَُكــْن لـَـُه َشــْيٌء إِلَّ نَْعَجــٌة َواِحــَدٌة  ا. َوأَمَّ وَكَاَن لِلَْغِنــيِّ َغَنــٌم َوبََقــٌر كَِثيــرٌَة ِجــدًّ
َصِغيــرٌَة قـَـِد اقْتََناَهــا َوَربَّاَهــا وَكَِبــرَْت َمَعــُه َوَمــَع بَِنيــِه َجِميًعــا. تـَـأْكُُل ِمــْن لُْقَمِتــِه َوتَْشــرَُب 
 ، ِمــْن كَأِْســِه َوتََنــاُم ِفــي ِحْضِنــِه، وَكَانَــْت لَــُه كَابَْنــٍة. فََجــاَء َضيْــٌف إِلَــى الرَُّجــِل الَْغِنــيِّ
ـِذي َجــاَء إِلَيْــِه، فَأََخــَذ نَْعَجــَة  يْــِف الّـَ فََعَفــا أَْن يَأُْخــَذ ِمــْن َغَنِمــِه َوِمــْن بََقــرِِه لِيَُهيِّــَئ لِلضَّ

الرَُّجــِل الَْفِقيــِر َوَهيَّــأَ لِلرَُّجــِل الَّــِذي َجــاَء إِلَيْــِه «.
الَْفاِعــُل  الرَُّجــُل  يُْقتَــُل  ـُه  إِنّـَ  ، الــرَّبُّ ُهــَو  ثــار غضــب داود وصــاح قائــا: » َحــيٌّ 

يُْشــِفْق «. لَــْم  ـُه  َوألَنّـَ ـُه فََعــَل هــَذا األَْمــَر  أَْضَعــاٍف ألَنّـَ أَْربََعــَة  النَّْعَجــَة  َويَــرُدُّ  ذلِــَك، 
فثبــت ناثــان عينيــه محدقــا بهمــا فــي الملــك وإذ رفــع يمنــاه إلــى الســماء قــال لــه 
برصانــة: » أَنـْـَت ُهــَو الرَُّجــُل! « ثــم عــاد يقــول لــه: » لَِمــاذَا اْحتََقــرَْت كَاََم الــرَّبِّ لِتَْعَمــَل 
ــِه؟ « قــد يحــاول المذنــب إخفــاء جريمتــه عــن عيــون النــاس كمــا قــد  ــرَّ ِفــي َعيَْنيْ الشَّ
فعــل داود، وقــد يحاولــون دفــن شــرهم بعيــدا عــن عيــون النــاس وعلمهــم إلــى األبــد، 
ـِذي َمَعــُه أَْمرُنَــا « )عبرانييــن 4:  ولكــن » كُلُّ َشــْيٍء ُعْريَــاٌن َوَمْكُشــوٌف لَِعيَْنــْي ذلِــَك الّـَ

ــْن يُْعــرََف « )متــى 10: 26(. ــْن يُْســتَْعلََن، َولَ َخِفــيٌّ لَ ــَس َمْكتُــوٌم لَ 13( » ألَْن لَيْ
قــال ناثــان للملــك: » هَكــَذا قـَـاَل الــرَّذبُّ إِلــُه إِْســرَائِيَل: أَنـَـا َمَســْحتَُك َملِــًكا َعلـَـى 
ــرَّ ِفــي  إِْســرَائِيَل َوأَنَْقْذتُــَك ِمــْن يَــِد َشــاُوَل... لَِمــاَذا اْحتََقــرَْت كَاََم الــرَّبِّ لِتَْعَمــَل الشَّ
يَّــاُه قَتَلْــَت  ــيِْف، َوأََخــْذَت اْمَرأَتـَـُه لَــَك اْمــَرأًَة، َوإِ َعيَْنيْــِه؟ قَــْد قَتَلْــَت أُوِريَّــا الِْحثِّــيَّ ِبالسَّ
ــيُْف بَيْتَــَك إِلـَـى األَبـَـِد... هأَنـَـَذا أُِقيــُم َعلَيْــَك  ــوَن. َواآلَن لَ يَُفــاِرُق السَّ ِبَســيِْف بَِنــي َعمُّ
ـَك أَنْــَت  ِمــْن بَيِْتــَك، وَآُخــُذ نَِســاَءَك أََمــاَم َعيَْنيْــَك َوأُْعِطيِهــنَّ لَِقِريِبــَك... ألَنّـَ ــرَّ  الشَّ

ــْمِس «. اَم الشَّ اَم َجِميــعِ إِْســرَائِيَل َوقُــدَّ ــرِّ َوأَنَــا أَفَْعــُل هــَذا األَْمــَر قُــدَّ ــَت ِبالسِّ فََعلْ
وقــد مــس توبيــخ النبــي قلــب داود فاســتيقظ ضميــره، وظهــرت جريمتــه أمامــه 
كمــا هــي فــي شــناعتها فانحنــت نفســه فــي توبــة وانســحاق أمــام الــرب، وبشــفتين 
مرتعشــتين مــن فــرط التأثــر قــال: » قـَـْد أَْخطـَـأُْت إِلـَـى الــرَّبِّ « إن كل ظلــم يرتكبــه أي 
إنســان ضــد اآلخريــن يصــل مــن المظلوميــن إلــى هللا. لقــد ارتكــب داود خطيــة هائلــة 
فــي حــق أوريــا وفــي حــق بثشــبع فأحــس بــكل هــذا وتألــم أشــد األلــم. ولكــن خطيتــه 

ضــد هللا كانــت أعظــم مــن ذلــك بمــا ل يقــاس.
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ومــع أنــه لــم يكــن رجــل واحــد فــي إســرائيل ينفــذ حكــم المــوت فــي مســيح الــرب 
فقــد ارتعــب داود لئــا يقطــع بالمــوت بقضــاء هللا الســريع وهــو مجــرم وغيــر مغفــور 
اإلثــم. ولكــن الــرب أرســل إليــه رســالة علــى لســان النبــي تقــول: » الــرَّبُّ أَيًْضــا قَــْد 
نََقــَل َعْنــَك َخِطيَّتَــَك. لَ تَُمــوُت « ومــع ذلــك فالعــدل ل بــد مــن أن يســتوفي حقــه 
إذ انتقــل حكــم المــوت مــن داود إلــى ابنــه الــذي كان ثمــرة إثمــه. وهكــذا أعطيــت 
للملــك فرصــة للتوبــة، بينمــا كانــت آلم ذلــك الطفــل وموتــه كجــزء مــن قصاصــه 
قَــْد  ـَك  أَنّـَ أَْجــِل  ِمــْن  ـُه  أَنّـَ النبــي: » َغيْــَر  لــه  قــال  أقســى عليــه مــن موتــه هــو. فلقــد 

َجَعلْــَت ِبهــَذا األَْمــِر أَْعــَداَء الــرَّبِّ يَْشــَمتُوَن، فَالبْــُن الَْمْولُــوُد لَــَك يَُمــوُت «.
عندما ُضرب ابن داود توســل إلى هللا طالبا شــفاءه بالصوم والتذلل العميق. 
لقــد خلــع عنــه ثيابــه الملكيــة وألقــى عنــه تاجــه وكان يضطجــع علــى األرض ليلــة بعــد 
أخــرى فــي حــزن وانســحاق قلــب متشــفعا فــي ذلــك الطفــل البــريء المتألــم ألجــل 
ــِه لِيُِقيُمــوُه َعــِن األَرِْض فَلَــْم يََشــأْ «. مــرارا كثيــرة  ذنــب أبيــه، » فََقــاَم ُشــيُوُخ بَيِْتــِه َعلَيْ
حيــن كان يقضــى علــى أشــخاص أو مــدن بأحــكام إلهيــة كان التذلــل والتوبــة يرفعــان 
رســل  يرســل  الغفــران  فــي  الســريع  الرحمــة  الدائــم  اإللــه  وكان  الضربــات،  عنهــم 
الســام، وإذ تشــجع داود بهــذا الفكــر واظــب علــى تقديــم توســاته وابتهالتــه مــا 
بقــي الطفــل علــى قيــد الحيــاة. وعندمــا علــم بموتــه خضــع لحكــم هللا بــكل هــدوء. 
لقــد وقعــت أول ضربــة مــن ضربــات الدينونــة التــي اعتــرف هــو نفســه بأنهــا عادلــة. 

ولكنــه إذ كان واثقــا برحمــة هللا لــم يكــن بــا عــزاء.
إن كثيرين جدا ممن قرأوا قصة سقوط داود سألوا هذا السؤال: لماذا أُشهرت 
هــذه القصــة علــى النــاس، ولمــاذا رأى هللا أنــه مــن المناســب أن يكشــف للعالــم عــن 
تلــك النقطــة الســوداء فــي حيــاة ذاك الــذي أكرمتــه الســماء هــذا اإلكــرام العظيــم؟ 
إن النبــي فــي توبيخــه لــداود أعلــن عــن خطيتــه قائــا: » أَنَّــَك قَــْد َجَعلْــَت ِبهــَذا األَْمــِر 
أَْعــَداَء الــرَّبِّ يَْشــَمتُوَن  «. فعلــى مــدى األجيــال المتعاقبــة كان الملحــدون يشــيرون 
إلــى أخــاق داود وعليهــا تلــك اللطخــات الســوداء ويقولــون فــي ســخرية وانتصــار: 
» هــذا هــو الرجــل الــذي حســب قلــب هللا « وهكــذا وقــع التعييــر علــى الديــن، 
وشــمت النــاس بــاهلل وبكامــه، وتقســت النفــوس فــي عــدم إيمانهــا، وكثيــرون، وهــم 

ملتحفــون بــرداء التقــوى، صــاروا أكثــر جــرأة فــي ارتــكاب الخطيــة.
ولكــن تاريــخ داود ل يشــجع أحــدا علــى ارتــكاب الخطيــة. إنــه حيــن كان ســائرا 
حســب مشــورة هللا إنمــا قــال هللا عنــه أنــه رجــل حســب قلبــه. فلمــا أخطــأ لــم يعــد 
هــذا الوصــف يصــدق عليــه، حتــى رجــع إلــى الــرب تائبــا. ثــم أعلنــت كلمــة هللا بــكل 
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ـِذي فََعلَــُه َداُوُد فََقبُــَح ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ « كمــا قــال  ــا األَْمــُر الّـَ وضــوح قائلــة: » َوأَمَّ
ِفــي  ــرَّ  لــداود علــى لســان النبــي: » لَِمــاَذا اْحتََقــرَْت كَاََم الــرَّبِّ لِتَْعَمــَل الشَّ الــرب 
يُْف بَيْتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتََقرْتَِني «. إن داود مع  َعيَْنيِْه؟... َواآلَن لَ يَُفاِرُق السَّ
كونــه قــد تــاب عــن خطيتــه وغفــر لــه هللا، وقبلــه، فقــد حصــد حصــادا وبيــا لذلــك 
البــذار الــذي قــد زرعــه. إن أحــكام هللا عليــه وعلــى بيتــه تُبيــن كراهيــة هللا للخطيــة.

أعدائــه،  مؤامــرات  كل  مــن  داود  تحفــظ  ذلــك  قبــل  هللا  عنايــة  كانــت  لقــد 
واســتخدمها هللا فــي ردع شــاول عــن إيــذاء داود. ولكــن عصيــان داود غيــر عاقــة 
هللا بــه. فــاهلل ل يمكنــه بــأي حــال أن يبيــح اإلثــم، فلــم يعــد يمكنــه اســتخدام قوتــه فــي 

وقايــة داود مــن نتائــج خطيتــه، كمــا قــد حفظــه مــن عــداوة شــاول.
وبنتائجهــا  بخطيتــه  شــعوره  إن  نفســه.  داود  فــي  عظيــم  تبــدل  حصــل  لقــد 
البعيــدة المــدى جعلــه منســحق الــروح، وقــد أحــس بأنــه قــد أُذل فــي نظــر رعايــاه 
وضعــف تأثيــره. كان قبــل ذلــك يعــزو نجاحــه إلــى ســامة ضميــره، وطاعتــه ألوامــر 
هللا. أمــا اآلن فبعدمــا عــرف رعايــاه مــا عرفــوا عــن خطيتــه، فقــد صــار بإمكانهــم أن 
يرتكبــوا الخطيــة بأكثــر حريــة. ثــم أن ســلطته فــي بيتــه، وحقــه فــي الحتــرام والطاعــة 
مــن أبنائــه قــد ضعــف شــأنهما. إن شــعوره بذنبــه جعلــه يصمــت فــي الوقــت الــذي 
كان يجــب فيــه عليــه أن يديــن الخطيــة، إن هــذا الشــعور جعــل ذراعــه أعجــز مــن أن 
تنفــذ وتقــر العدالــة فــي بيتــه، فأثّــر مثالــه الشــرير فــي بنيــه، ولــم يتدخــل هللا ليمنــع 
وقــوع العواقــب الرهيبــة. لقــد ســمح لألمــور أن تجــري فــي مجراهــا الطبيعــي وهكــذا 

وقعــت علــى داود تأديبــات قاســية.
ظــل داود ســنة كاملــة بعــد ســقوطه عائشــا فــي طمأنينــة ظاهريــة إذ لــم توجــد 
عامــة خارجيــة علــى ســخط هللا عليــه. ولكــن قضــاء هللا كان معلقــا فــوق رأســه، 
وكانــت الدينونــة قادمــة ســريعا وبــكل تأكيــد، التــي لــم تقــدر أن تمنعهــا توبــة، تلــك 
الدينونــة هــي الحــزن والعــار اللــذان ســيكتنفان حياتــه األرضيــة بالظلمــة الداجيــة. إن 
أولئــك الذيــن حيــن يشــيرون إلــى مثــال داود محاوليــن التقليــل مــن هــول جرائمهــم، 
عليهــم أن يعرفــوا مــن تاريــخ الكتــاب أن طريــق العصيــان وعــر ومخيــف. ومــع أنهــم 
كــداود قــد يرجعــون عــن طريقهــم الشــرير فــإن نتائــج الخطيــة ســتكون مريــرة بحيــث 

يصعــب احتمالهــا حتــى فــي هــذه الحيــاة.
لقــد قصــد هللا أن يكــون تاريــخ ســقوط داود إنــذارا، لكــي ل يحــس حتــى أولئــك 
الذين قد أحسن إليهم وباركهم، بالطمأنينة فيهملون السهر والصاة. وهكذا برهن 
ذلــك التاريــخ علــى أن أولئــك الذيــن بــكل وداعــة طلبــوا أن يتعلمــوا هــذا الــدرس الــذي 
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قصــد هللا أن يتعلمــوه أنــه كان درســا نافعــا لهــم. ومــن جيــل إلــى جيــل أدرك ألــوف 
النــاس هــول خطرهــم نظــرا لقــوة المجــرب. إن ســقوط داود الرجــل الــذي قــد أكرمــه 
هللا أيقــظ فــي داخلهــم شــعور عــدم الثقــة بالنفــس أو اإلركان إليهــا. لقــد أيقنــوا أن 
هللا وحــده يســتطيع أن يحفظهــم بقوتــه باإليمــان. وإذ عرفــوا أن فــي هللا وحــده توجــد 

قوتهــم وســامتهم صــاروا يخشــون أن يخطــوا الخطــوة األولــى فــي طريــق الشــيطان.
وحتــى قبلمــا نطــق هللا بحكمــه علــى داود بــدا يحصــد ثمــار العصيــان. فضميــره لــم 
يكــن مســتريحا. وفــي المزمــور الثانــي والثاثيــن يصــور حــزن روحــه الــذي كان يتألــم منــه 
ــُه الــرَّبُّ  ــُه. طُوبَــى لِرَُجــل لَ يَْحِســُب لَ ــِذي ُغِفــَر إِثُْمــُه َوُســِترَْت َخِطيَّتُ قائــا: » طُوبَــى لِلَّ
ا َسَكتُّ بَلِيَْت ِعظَاِمي ِمْن زَِفيرِي الْيَْوَم كُلَُّه، ألَنَّ يََدَك  . لَمَّ َخِطيًَّة، َولَ ِفي ُروِحِه ِغشٌّ

ثَُقلـَـْت َعلـَـيَّ نََهــارًا َولَيْــاً. تََحوَّلـَـْت رُطُوبَِتــي إِلـَـى يُبُوَســِة الَْقيْــِظ « )مزمــور 32: 4-1(.
أمــا المزمــور الحــادي والخمســون فهــو تعبيــر عــن توبــة داود لمــا جاءتــه رســالة 
ــا هللَاُ َحَســَب َرْحَمِتــَك. َحَســَب كَثْــرَِة َرأْفَِتــَك  التوبيــخ مــن قبــل هللا: » اِْرَحْمِنــي يَ
َعــارٌِف  ألَنِـّـي  طَهِّرْنِــي.  َخِطيَِّتــي  َوِمــْن  إِثِْمــي،  ِمــْن  كَِثيــرًا  اْغِســلِْني   . َمَعاِصــيَّ اْمــُح 
ِبالزُّوفَــا فَأَطُْهــَر. اْغِســلِْني فَأَبْيَــضَّ  َدائًِمــا... طَهِّرْنِــي  أََماِمــي  ، َوَخِطيَِّتــي  ِبَمَعاِصــيَّ
أَكْثَــَر ِمــَن الثَّلْــِج. أَْســِمْعِني ُســُروًرا َوفََرًحــا، فَتَبْتَِهــَج ِعظَــاٌم َســَحْقتََها. اْســتُْر َوْجَهــَك 
يَــا هللَاُ، َوُروًحــا ُمْســتَِقيًما  ِفــيَّ  َعــْن َخطَايَــاَي، َواْمــُح كُلَّ آثاِمــي. قَلْبًــا نَِقيًّــا اْخلُــْق 
تَْنِزْعــُه  وَس لَ  الُْقــدُّ َوُروَحــَك  َوْجِهــَك،  اِم  ِمــْن قُــدَّ َداِخلِــي. لَ تَطَْرْحِنــي  ِفــي  ْد  َجــدِّ
ـَم األَثََمــَة طُرُقَــَك،  ِمنِّــي. رُدَّ لِــي بَْهَجــَة َخاَِصــَك، َوِبــُروٍح ُمْنتَِدبَــٍة اْعُضْدنِــي. فَأَُعلِـّ
َمــاِء يـَـا هللَاُ، إِلــَه َخاَِصــي، فَيَُســبَِّح لَِســانِي  ِنــي ِمــَن الدِّ َوالُْخطـَـاُة إِلَيْــَك يَْرِجُعــوَن. نَجِّ

ِبــرََّك « )مزمــور 51: 14-1(.
وهكــذا فــي أغنيــة مقدســة، القصــد منهــا التســبيح فــي محافــل شــعبه العامــة  
— فــي محضــر رجــال البــاط والكهنــة والقضــاة واألمــراء ورجــال الحــرب — والتــي 
تحفــظ، إلــى آخــر األجيــال، معرفــة ســقوطه، جعــل ملــك إســرائيل يذكــر خطيتــه 
وتوبتــه ورجــاءه فــي الغفــران بواســطة رحمــة هللا. وبــدل مــن محاولــة إخفــاء إثمــه أراد 

أن يتعلــم اآلخــرون ويعتبــروا مــن ســقوطه.
عــن  عــذر  التمــاس  يحــاول  لــم  فهــو  وعميقــة.  خالصــة  قويــة  داود  توبــة  كانــت 
جريمتــه، وليــس الــذي أوحــى إليــه تلــك الصــاة أي رغبــة فــي اجتنــاب أحــكام الــرب 
التي كانت تتهدده، ولكنه رأى هول معصيته ضد هللا، ورأى النجاسة التي تلوثت 
بهــا نفســه، فاشــمأز مــن خطيتــه. إنــه لــم يطلــب فــي صاتــه الغفــران فقــط بــل طلــب 
أيضا طهارة القلب. وداود لم يرض بالهزيمة ول كف عن النضال يأســا من النصرة، 
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إذ رأى فــي مواعيــد هللا للخطــاة التأديــب برهانــا علــى غفرانــه لخطايــاه وقبولــه إيــاه 
ُمَهــا. ِبُمْحرَقـَـٍة لَ تَرَْضــى. ذَبَائِــُح هللِا ِهــَي ُروٌح  » ألَنَّــَك لَ تَُســرُّ ِبَذِبيَحــٍة َوإِلَّ فَُكْنــُت أُقَدِّ
ُمْنَكِســرٌَة. الَْقلْــُب الُْمْنَكِســُر َوالُْمْنَســِحُق يَــا هللَاُ لَ تَْحتَِقــرُُه « )مزمــور 51: 16، 17(.

ومــع أن داود ســقط فقــد رفعــه هللا، وصــار اآلن فــي حالــة أكثــر وفاقــا وانســجاما 
بنــي جنســه ممــا كان قبــل ســقوطه. وفــي  مــع هللا، كمــا صــار أكثــر عطفــا علــى 
ــُم إِثِْمــي. قُلْــُت:  ــرُِف لَــَك ِبَخِطيَِّتــي َولَ أَكْتُ غمــرة فرحتــه بالتحــرر تغنــى قائــا: » أَْعتَ
يــِق  »أَْعتَــرُِف لِلــرَّبِّ ِبَذنِْبــي« َوأَنـْـَت رَفَْعــَت أَثـَـاَم َخِطيَِّتــي... أَنـْـَت ِســتٌْر لـِـي. ِمــَن الضِّ

ـِم النََّجــاِة تَْكتَِنُفِنــي « )مزمــور 32: 7-5(. تَْحَفظُِنــي. ِبتَرَنُـّ
كثيــرون تذمــروا علــى مــا يدعونــه ظلــم هللا فــي إبقائــه علــى داود الــذي كان ذنبــه 
عظيمــا جــدا بعــد مــا رُفــض شــاول بســبب خطايــا كانــت كمــا بــدا أقــل فظاعــة مــن 
خطايــا داود بمــا ل يقــاس كمــا يقولــون. غيــر أن داود تذلــل معترفــا بخطيتــه وتائبــا 

عنهــا، بينمــا شــاول احتقــر التوبيــخ وقســى قلبــه ولــم يتــب.
إن هــذه الفتــرة مــن تاريــخ ســقوط داود مليئــة بالمعانــي للخاطــئ التائــب. إنهــا 
مــن أقــوى األمثلــة الفعالــة المؤثــرة المعطــاة لنــا عــن محاربــات البشــرية وتجاربهــا 
وعــن التوبــة الصادقــة إلــى هللا واإليمــان بالــرب يســوع المســيح. وطيلــة األجيــال 
فــي  ســقطت  بعدمــا  التــي  النفــوس  لتشــجيع  نبــع  أنــه  علــى  التاريــخ  هــذا  برهــن 
الخطيــة باتــت تكافــح تحــت أثقــال ذنوبهــا. إن ألوفــا مــن أولد هللا الذيــن ســقطوا 
فــي الخطيــة إذ كانــوا علــى حافــة اليــأس، ذكــروا كيــف قبــل هللا توبــة داود واعترافــه 
بإخــاص، ومــع ذلــك فقــد تألــم بســبب عصيانــه، فتشــجعوا هــم أيضــا علــى أن 

يتوبــوا ويحاولــوا مــن جديــد أن يســيروا فــي طريــق وصايــا هللا.
إن أي إنســان، وهــو واقــع تحــت توبيخــات هللا، متــى تذلــل بالعتــراف والتوبــة 
كمــا قــد فعــل داود، يمكنــه أن يتحقــق مــن أن لــه رجــاء. فــكل مــن يقبــل مواعيــد هللا 
بإيمــان ســيجد الغفــران. إن الــرب لــن يطــرح خارجــا أي نفــس تائبــة توبــة صادقــة. 
ــُك ِبِحْصِنــي فَيَْصَنــُع ُصلًْحــا َمِعــي. ُصلًْحــا يَْصَنــُع َمِعــي «  لقــد وعــد قائــا: » يَتََمسَّ
ــْب إِلَــى الــرَّبِّ  ــَكارَُه، َولْيَتُ ْــِم أَفْ يُر طَِريَقــُه، َورَُجــُل اإلِث ــرِّ ــرُِك الشِّ )إشــعياء 27: 5( » لِيَتْ

ــُر الُْغْفــرَاَن « )إشــعياء 55: 7(. ــُه يُْكِث فَيَرَْحَمــُه، َوإِلَــى إِلِهَنــا ألَنَّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 2 صموئيل 13 إلى 19(.

بــه داود علــى  الــذي حكــم  الحكــم  أَْضَعــاٍف « — هــذا هــو  أَْربََعــَة  » َويَــرُدُّ... 
نفســه دون علمــه، وهــو يصغــي إلــى المثــل الــذي ضربــه ناثــان النبــي، وبموجــب 
حكمــه هــذا كان ل بــد أن يحاكــم. كان ل بــد أن يســقط أربعــة مــن بنيــه وســتكون 

خطيتــه الســبب فــي خســارة كل أولئــك األبنــاء.
لقــد ســمح داود أن تمــر تلــك الجريمــة المخزيــة التــي ارتكبهــا أمنــون ابنــه البكــر 
بــدون قصــاص أو توبيــخ. لقــد حكمــت الشــريعة بقتــل الزانــي، وإن جريمــة أمنــون 
غيــر الطبيعيــة جعلــت ذنبــه مضاعفــا. غيــر أن داود الــذي كان مذنبــاً ألجــل خطيتــه 
لــم يســتطع أن يســلم المذنــب للعدالــة. أمــا أبشــالوم الــذي كان الحــارس الطبيعــي 
ألختــه التــي وقــع عليهــا ذلــك الظلــم الفاحــش، فقــد ظــل يضمــر نيــة النتقــام عاميــن 
كامليــن، وذلــك ليضــرب أمنــون الضربــة القاضيــة فــي النهايــة. وفــي وليمــة أقيمــت 

لبنــي الملــك قُتــل أمنــون الثمــل الفاســق بأمــر أبشــالوم أخيــه.
لقــد حكــم علــى داود بقصــاص مضاعــف، إذ وصلــت إليــه رســالة مرعبــة تقــول: 
» قَــْد قَتَــَل أَبَْشــالُوُم َجِميــَع بَِنــي الَْملِــِك، َولَــْم يَتَبَــقَّ ِمْنُهــْم أََحــٌد « )انظــر 2صموئيــل 
13-19( » فََقــاَم الَْملِــُك َوَمــزََّق ثِيَابـَـُه َواْضطََجــَع َعلَــى األَرِْض َوَجِميــُع َعِبيــِدِه َواِقُفــوَن 
إلــى أورشــليم مرتعبيــن أعلنــوا الحقيقــة  بنــو الملــك  ُمَمزَّقَــٌة «. ولمــا رجــع  َوثِيَابُُهــْم 
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ألبيهــم: إن أمنــون وحــده قتــل » رَفَُعــوا أَْصَواتَُهــْم َوبََكــْوا، وَكَذلـِـَك بََكــى الَْملِــُك َوَعِبيــُدُه 
ا «. ولكــن أبشــالوم هــرب إلــى تلمــاي ملــك جشــور أبــي أمــه. ــَكاًء َعِظيًمــا ِجــدًّ بُ

إن أمنون كان قد تُرَِك لينغمس في الملذات والشــهوات كباقي بني الملك. 
وقد ســعى ألن يشــبع كل أفكار قلبه دون اعتبار لمطاليب هللا، وبالرغم من هول 
خطيتــه فقــد صبــر هللا عليــه طويــا فلقــد أعطــي مهلــة مــدة ســنتين لعلــه يتــوب 
ولكنــه ظــل متماديــاً فــي خطيتــه، وإذ كانــت جريمتــه تثقــل كاهلــه حصــده المــوت 

فــي انتظــار الدينونــة أمــام كرســي القضــاء الرهيــب.
لقــد أهمــل داود واجــب معاقبــة أمنــون علــى جريمتــه. فبســبب عــدم أمانــة 
الــرب للحــوادث أن تجــري فــي مجراهــا  الملــك األب، ولعــدم توبــة البــن، ســمح 
فــاهلل  اإلثــم  الملــوك معاقبــة  أو  اآلبــاء  يهمــل  أبشــالوم. حيــن  يــردع  ولــم  الطبيعــي 
يتولــى بنفســه القضيــة. وقوتــه الرادعــة تتخلــى قليــا عــن ردع قــوات الشــر، وبذلــك 

تحــدث سلســلة مــن الظــروف بحيــث تعاقــب الخطيــة بالخطيــة.
ابتــدأ  هنــا  مــن  ألنــه  تنتــه،  لــم  أمنــون  نحــو  داود  لتســاهل  الشــريرة  النتائــج  إن 
أحــس  وإذ  جشــور،  إلــى  هربــه  فبعــد  أبيــه.  عــن  قلبــه  وانصــرف  أبشــالوم  ابتعــاد 
داود أن جريمــة ابنــه تســتحق القصــاص حــرم عليــه الرجــوع. إن هــذا لــم يقلــل مــن 
تعقيــد الشــرور التــي زُج فيهــا الملــك، بــل زادهــا تفاقنــا وتعقيــدا. ثــم إن أبشــالوم 
الشــاب النشــيط الطمــوح العــادم المبــادئ، الــذي، إذ أوصــد البــاب فــي وجهــه دون 
الشــتراك في شــؤون المملكة لكونه منفيا، ســرعان ما أســلم نفســه للتآمر الخطر.

وبعــد نهايــة ســنتين عــزم يــوآب علــى أن يصلــح ذات البيــن بيــن األب وابنــه. وإذ 
وضــع هــذا الغــرض نصــب عينيــه اســتعان بامــرأة مــن تقــوع اشــتهرت بالحكمــة. فــإذ 
لقنهــا يــوآب كامــا، تقدمــت إلــى الملــك قائلــة إنهــا امــرأة أرملــة كان لهــا ابنــان همــا 
كل عزائهــا ومصــدر إعالتهــا. فتخاصمــا فــي الحقــل وقتــل أحدهمــا أخــاه. وهــوذا 
كل األقربــاء والعشــيرة يطلبــون منــي تســليم قاتــل أخيــه إلــى ولــي الــدم » فَيُطِْفئُــوَن 
َجْمرَتـِـي الَِّتــي بَِقيَــْت، َولَ يَتْرُكـُـوَن لِرَُجلِــي اْســًما َولَ بَِقيَّــًة َعلـَـى َوْجــِه األَرِْض «. فتأثــر 

الملــك مــن هــذا الــكام وأكــد للمــرأة أنــه ســيحفظ ســامة ابنهــا.
الشــاب،  ذلــك  بأنــه ســينقذ حيــاة  منــه علــى وعــود متكــررة  بعدمــا حصلــت 
توســلت إلــى الملــك أن يطيــل أناتــه عليهــا معلنــة أنــه قــد تكلــم كمذنــب لكونــه 
بُــدَّ أَْن نَُمــوَت َونَُكــوَن كَالَْمــاِء الُْمْهــرَاِق َعلَــى  ـُه لَ  ثــم قالــت: » ألَنّـَ يــرد منفيــه،  لــم 
ـى لَ يُطْــرََد  ـِذي لَ يُْجَمــُع أَيًْضــا. َولَ يَْنــِزُع هللُا نَْفًســا بَــْل يَُفكِّــُر أَفْــَكاًرا َحتّـَ األَرِْض الّـَ
َعْنــُه َمْنِفيُّــُه « إن هــذا التصويــر الرقيــق المؤثــر لمحبــة هللا للخاطــئ، الــذي نطــق 
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بــه يــوآب الجنــدي الخشــن الطبــاع، هــو برهــان مدهــش علــى معرفــة اإلســرائيليين 
لــم  هللا  رحمــة  إلــى  بحاجتــه  يشــعر  كان  إذ  فالملــك  العظيمــة.  الفــداء  لحقائــق 
يســتطع مقاومــة هــذا الطلــب أو رفضــه، فأصــدر أمــره إلــى يــوآب قائــا: » اْذَهــْب 

أَبَْشــالُوَم «. الَْفتَــى  رُدَّ 
لقــد ُســمح ألبشــالوم بالعــودة إلــى أورشــليم علــى أل يظهــر فــي قصــر هللا ول 
يقابــل أبــاه. لقــد بــدأ داود اآلن يــرى مســاوئ محبتــه المفرطــة ألولده وعــدم حزمــه 
نحوهــم، ومــع أنــه أحــب ذلــك البــن الجميــل الموهــوب حبــا حانيــا فقــد أحــس أنــه 
مــن الضــروري كــدرس ألبشــالوم وللشــعب أنــه ل بــد مــن إعــان كراهيتــه لمثــل هــذه 
الجريمــة. فســكن أبشــالوم فــي بيتــه ســنتين ولكنــه كان ممنوعــا مــن الظهــور فــي بــاط 
الملــك. ثــم ســكنت أختــه معــه، وكان وجودهــا أمامــه مذكــرا دائمــا لــه بالظلــم الــذي ل 
يُجبــر الــذي وقــع عليهــا. كان الشــعب يقــدرون هــذا األميــر علــى أنــه بالحــري بطــل ل 
مذنب، وإذ ظفر بهذا التقدير جعل همه الوحيد كسب قلوب الشعب. وإذ كان 
جميــا فــي مظهــره الشــخصي نــال إعجــاب كل مــن رآه، » َولـَـْم يَُكــْن ِفــي كُلِّ إِْســرَائِيَل 
ـى َهاَمِتــِه لَــْم يَُكــْن ِفيــِه  ا كَأَبَْشــالُوَم، ِمــْن بَاِطــِن قََدِمــِه َحتّـَ رَُجــٌل َجِميــٌل َوَمْمــُدوٌح ِجــدًّ
َعيْــٌب « إن الملــك لــم يتصــرف تصرفــا حكيمــا حيــن تــرك شــابا لــه أخــاق أبشــالوم 
—فــي طموحــه واندفاعــه وســرعة اهتياجــه — ليطيــل التفكيــر فــي المظالــم المزعومــة 
علــى مــدى عاميــن. ثــم إن ســماح داود لــه بالعــودة إلــى أورشــليم دون الســماح لــه 
بالمثول في حضرته آمال قلوب الشعب إليه )أي أبشالوم( وزاد من عطفهم عليه.

إن داود إذ كان دائــم التفكيــر فــي تعديــه شــريعة هللا، بــدا وكأن قــواه األدبيــة 
قــد أصيبــت بالشــلل، فأمســى ضعيفــا وحائــرا، بينمــا قبــل ارتكابــه لخطيتــه كان 
شــجاعا وقــوي اإلرادة. لقــد ضعــف تأثيــره علــى شــعبه، وكل هــذا كان فــي صالــح 

خطــط ابنــه غيــر الطبيعــي.
وبفضــل تأثيــر يــوآب، ســمح ألبشــالوم بالمثــول مــرة ثانيــة فــي حضــرة أبيــه. ولكــن 
بالرغــم مــن وجــود صلــح خارجــي فقــد ظــل أبشــالوم يحيــك مؤامرتــه لنيــل مآربــه، 
وبدا اآلن كما لو كان ملكا، إذ اتخذ لنفســه مركبة وفرســانا وخمســين رجا يجرون 
قدامــه. وفيمــا كان الملــك يميــل أكثــر فأكثــر إلــى النفــراد والعزلــة كان أبشــالوم 

يعمــل جاهــدا ليظفــر برضــى الشــعب.
إن تأثيــر إهمــال داود، وعــدم حزمــه، وتــردده، انتقلــت عــدواه إلــى مرؤوســيه، 
فقــد طبــع إجــراء العــدل بطابــع اإلهمــال والتأخيــر، فحــول أبشــالوم بــكل مكــر كل 
الجميــل  الشــاب  هــذا  كان  يــوم  بعــد  ويومــا  الشــخصي  لصالحــه  التبــرم  أســباب 
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الطلعــة يـُـرى عنــد بــاب المدينــة حيــث كان جمهــور مــن المتظلميــن ينتظــرون تقديــم 
إلــى قصــص  بهــم ويصغــي  يندمــج  أبشــالوم  تظلماتهــم، طالبيــن اإلنصــاف. وكان 
الضيــم الواقــع عليهــم ثــم يعبــر لهــم عــن عطفــه عليهــم، ويرثــي آللمهــم، ويعلــن أســفه 
بنــي  مــن  واحــد  لقصــة  يســتمع  فبعدمــا كان  الحكومــة.  رجــال  كفــاءة  عــدم  علــى 
إســرائيل كان ذلــك األميــر يقــول لــه: » أُُمــورَُك َصالَِحــٌة َوُمْســتَِقيَمٌة، َولِكــْن لَيْــَس َمــْن 
يَْســَمُع لـَـَك ِمــْن ِقبَــِل الَْملِــِك « ثــم يضيــف قائــا: » َمــْن يَْجَعلُِنــي قَاِضيًــا ِفــي األَرِْض 
َم أََحــٌد لِيَْســُجَد  فَيَأْتِــَي إِلَــيَّ كُلُّ إِنَْســاٍن لَــُه ُخُصوَمــٌة َوَدْعــَوى فَأُنِْصَفــُه؟ وَكَاَن إَِذا تََقــدَّ

لَــُه، يَُمــدُّ يَــَدُه َويُْمِســُكُه َويَُقبِّلُــُه «.
أثارت الشــعب دســائس األمير الماكرة فانتشــر الســخط على الحكومة بســرعة 
عظيمــة. وكان مديــح أبشــالوم علــى كل لســان. واُعتبــر بصــورة عامــة وارثــا للعــرش 
كما كان الشعب ينظرون إليه بفخر وإعجاب كمن هو أهل لهذا المركز السامي، 
حتــى اضطرمــت فــي قلوبهــم رغبــة فــي اعتائــه العــرش. » فَاْســتَرَقَّ أَبَْشــالُوُم قُلـُـوَب 
رَِجــاِل إِْســرَائِيَل « ومــع ذلــك إذ أعمــت عينــي الملــك محبتــه لبنــه هــذا لــم يكــن 
يشــك فــي شــيء، ألن حالــة العظمــة والســؤدد التــي ظهــر بهــا أبشــالوم، اعتبــر داود 
أن القصــد منهــا هــو إكــرام الملــك والعــرش حيــث كان فرحــا بالمصالحــة مــع ابنــه.

وإذ كانــت عقــول الشــعب مهيــأة لمــا كان ســيتبع ذلــك أرســل أبشــالوم ســرا 
رجــال منتخبيــن إلــى كل أســباط إســرائيل حتــى يتفقــوا علــى اإلجــراءات الازمــة 
للقيــام بثــورة. واآلن فهــا أبشــالوم يتســربل بتقــوى الديــن ليخفــي نوايــاه الغــادرة. 
فقــال إنــه قبــل نفيــه كان قــد نــذر نــذرا علــى أن يفيــه فــي حبــرون ثــم التمــس مــن 
الملــك قائــا: » َدْعِنــي فَأَْذَهــَب َوأُوِفــَي نـَـْذِري الَّــِذي نََذرْتـُـُه لِلــرَّبِّ ِفــي َحبْــُروَن، ألَنَّ 
َعبْــَدَك نَــَذَر نَــْذًرا ِعْنــَد ُســْكَناَي ِفــي َجُشــوَر ِفــي أََراَم قَائِــاً: إِْن أَرَْجَعِنــي الــرَّبُّ إِلَــى 
أُورَُشــلِيَم فَِإنِّــي أَْعبُــُد الــرَّبَّ «. إن ذلــك األب المحــب إذ تعــزى لوجــود هــذا البرهــان 
علــى التقــوى فــي قلــب ابنــه باركــه وأطلقــه. وفــي هــذا الوقــت كانــت المؤامــرة قــد 
اكتملــت، إن عمــل أبشــالوم الريائــي هــذا كان القصــد منــه ليــس فقــط التمويــه علــى 
الملــك، بــل ليحصــل علــى ثقــة الشــعب، وهكــذا يســير فــي طليعتهــم ليثــوروا ضــد 

الملــك المختــار مــن هللا.
ــا رَُجــل ِمــْن أُورَُشــلِيَم قَــْد ُدُعــوا  انطلــق أبشــالوم إلــى حبــرون وانطلــق معــه » ِمئَتَ
مــع  أورشــليم  مــن  َشــيْئًا «. ذهــب هــؤلء  يَْعلَُمــوَن  يَُكونُــوا  َولَــْم  ِببََســاطٍَة،  َوَذَهبُــوا 
أبشــالوم غيــر عالميــن أن محبتهــم لابــن تســوقهم إلــى العصيــان علــى أبيــه. وحالمــا 
وصــل أبشــالوم إلــى حبــرون اســتدعى فــي الحــال أخيتوفــل الــذي كان مــن أعظــم 
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مشــيري داود والــذي اشــتهر بحكمتــه وســداد رأيــه، إذ كانــت آراؤه ســليمة وحكيمــة 
بيــن المتآمريــن علــى داود فقــد  بــكام هللا. وإذ صــار أخيتوفــل مــن  كمــن يســأل 
جعلــت مشــورته ومســاعدته دعــوى أبشــالوم تبــدو مؤكــدة النجــاح. كمــا أن انضمــام 
أخيتوفل إلى أبشالوم جعل كثيرين من ذوي النفوذ في كل أنحاء الباد ينضوون 
تحــت رايــة أبشــالوم. ولمــا ُضــرب البــوق مؤذنــا بالعصيــان، جعــل جواســيس األميــر 

ينشــرون فــي كل مــكان بــأن أبشــالوم قــد صــار ملــكا، فاحتشــد حولــه كثيــرون.
وفــي أثنــاء ذلــك وصــل اإلنــذار إلــى الملــك فــي أورشــليم، وهــذا اإلنــذار أثــار داود 
فجــأة إذ رأى العصيــان ينتشــر بالقــرب مــن عرشــه. إن ابنــه — ذلــك البــن الــذي قــد 
أحبه أبوه ووثق به — يتآمر عليه ليغتصب منه تاجه، وبا شــك يقتله، ففي ســاعة 
الخطــر العظيــم نفــض داود عــن نفســه تلــك الكآبــة التــي كانــت جاثمــة علــى صــدره 
أمــدا طويــا، وبــروح الشــباب تأهــب لمواجهــة تلــك الظــروف الطارئــة الرهيبــة. بينمــا 
كان أبشــالوم يحشــد قواتــه فــي حبــرون التــي لــم تكــن تبعــد عــن العاصمــة أكثــر مــن 

عشــرين ميــا. ولذلــك فقــد يصــل الثــوار إلــى أبــواب أورشــليم فــي أقــرب وقــت.
أطل داود من قصره على عاصمته، جميلة الرتفاع » فَرَُح كُلِّ األَرِْض... َمِديَنُة 
الَْملِِك الَْعِظيِم « )مزمور 48: 2( وقد اقشعر بدنه عندما خطر له أمر تعريض تلك 
المدينــة للمذابــح وســفك الدمــاء والتخريــب. فهــل يطلــب النجــدة مــن رعايــاه األمنــاء 
الذيــن ظلــوا علــى ولئهــم لعرشــه ويهــب للدفــاع عــن عاصمــة ملكــه؟ وهــل تســمح لــه 
نفســه أن يجعــل الدمــاء تســيل فــي شــوارع أورشــليم أنهــارا؟ لقــد قــرر أمــرا. ينبغــي 
أل تكتــوي المدينــة المختــارة بنيــران الحــروب وأهوالهــا. إنــه ســيترك أورشــليم وهكــذا 
يختبر ولء شعبه، معطيا إياهم فرصة فيها ويخفون إلى نجدته. وفي هذه الضائقة 
العظيمــة كان واجبــه نحــو هللا ونحــو شــعبه يقتضيــه أن يظــل محتفظــا بالســلطة التــي 

منحتــه إياهــا الســماء، وأن يســلم نتيجــة المعركــة فــي يــد هللا.
وفــي اتضــاع وحــزن خــرج داود مــن بــاب أورشــليم — مطــرودا مــن عرشــه ومــن 
تبــع  أحبــه. وقــد  الــذي  ابنــه  ثــورة  بســبب  تابــوت هللا  عــن  بعيــدا  قصــره، مطــرودا 
الشــعب الملــك فــي موكــب طويــل حزيــن كمــا لــو كان موكــب مأتــم. وكان حــرس 
جــت  مــن  القادميــن  رجــل  مئــة  الســت  والســعاة  الجاديــن  مــن  المكــون  الملــك 
بقيــادة إتــاي، فــي معيــة الملــك. ولكــن داود، الــذي امتــاز بعــدم األنانيــة، لــم يــرض 
بــأن يشــاركه فــي محنتــه أولئــك الغربــاء الــذي أتــوا ليحتمــوا تحــت ظلــه. وقــد عبــر 
لهــم عــن دهشــته لكونهــم مســتعدين للقيــام بهــذه التضحيــة فــي ســبيله. حينئــذ قــال 
ــِك  ــْم َمــَع الَْملِ الملــك إليتــاي الجتــي: » لَِمــاَذا تَْذَهــُب أَنْــَت أَيًْضــا َمَعَنــا؟ اِرْجــْع َوأَِق
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َهــاِب َمَعَنــا  ألَنَّــَك َغِريــٌب َوَمْنِفــيٌّ أَيًْضــا ِمــْن َوطَِنــَك. أَْمًســا ِجئـْـَت َوالْيَــْوَم أُتِيُهــَك ِبالذَّ
ــْع إِْخَوتَــَك. الرَّْحَمــُة َوالَْحــقُّ َمَعــَك «. َوأَنَــا أَنْطَلِــُق إِلَــى َحيْــُث أَنْطَلِــُق؟ اِرْجــْع َورَجِّ

َحيْثَُمــا كَاَن  ـُه  إِنّـَ الَْملِــُك،  َســيِِّدي  َوَحــيٌّ  الــرَّبُّ  ُهــَو  إتــاي قائــا: » َحــيٌّ  فأجابــه 
َسيِِّدي الَْملُِك، إِْن كَاَن لِلَْمْوِت أَْو لِلَْحيَاِة، فَُهَناَك يَُكوُن َعبُْدَك أَيًْضا «. كان أولئك 
القــوم قــد اهتــدوا مــن الوثنيــة إلــى عبــادة الــرب، وهــا هــم اآلن يبرهنــون بــكل نبــل عــن 
ولئهــم إللههــم ومليكهــم، فقبــل داود بقلــب شــاكر تكريســهم أنفســهم لدعــواه التــي 

كان يبــدو أنهــا خاســرة، فعبــروا جميعــا وادي قــدرون فــي طريقهــم إلــى البريــة.
ومــرة أخــرى توقــف الموكــب حيــث كان جماعــة يلبســون الثيــاب المقدســة، 
يَْحِملُــوَن  َمَعــُه  الاَِّويِّيــَن  َوَجِميــُع  أَيًْضــا  ِبَصــاُدوَق  » َوإَِذا  الموكــب،  مــن  ويقتربــون 
أنــه فــأل خيــر، ألن وجــود  إلــى التابــوت علــى  َعْهــِد هللِا « نظــر أتبــاع داود  تَابُــوَت 
ذلــك الرمــز المقــدس كان ضمانــا لنجاتهــم ونصرتهــم النهائيــة، فهــو ل بــد مــن أن 
يلهم الشــعب شــجاعة حتى يقفوا إلى جانب الملك. كما أن غيابه عن أورشــليم 

ســيمأل بالرعــب قلــوب أتبــاع أبشــالوم.
وإذ أبصــر داود التابــوت امتــأل قلبــه فرحــا ورجــاء إلــى لحظــة. ولكــن ســرعان مــا 
خطــرت لــه خواطــر أخــرى. إنــه كملــك معيــن مــن هللا علــى ميراثــه كان تحــت التــزام 
مقــدس. أمــا الــذي كان يحتــل أعظــم وأســمى مكانــة فــي تفكيــر ملــك إســرائيل، فلــم 
يكن لمصالحه الشخصية، بل مجد هللا وخير شعبه. إن هللا الجالس بين الكروبيم 
قــال عــن أورشــليم: » هــِذِه ِهــَي رَاَحِتــي « )مزمــور 132: 14(. وبــدون ســلطان هللا 
لــم يكــن لكاهــن أو ملــك الحــق فــي نقــل رمــز حضــور هللا مــن هنــاك. وعــرف داود 
أن قلبــه وحياتــه ينبغــي أن يكونــا فــي توافــق وانســجام مــع وصايــا هللا، وإل فالتابــوت 
ســيكون ســبب كارثــة لــه بــدل مــن أن يكــون ســبب نجــاح وانتصــار. لقــد كانــت خطيــة 
داود العظيمــة أمامــه دائمــا، فــرأى فــي هــذه المؤامــرة دينونــة هللا العادلــة، حيــث 
اُســتل الســيف الــذي لــن يفــارق بيتــه إلــى األبــد. لــم يكــن يعــرف شــيئا عــن نتيجــة ذلــك 
الصــراع. ولــم يكــن لــه أن ينقــل مــن عاصمــة األمــة الشــريعة المقدســة، التــي تضمنــت 
إرادة مليكهــم اإللهــي، والتــي كانــت دســتور المملكــة وأســاس نجاحهــا وازدهارهــا.

َوَجــْدُت  فَــِإْن  الَْمِديَنــِة،  إِلَــى  تَابُــوَت هللِا  ولذلــك أمــر صــادوق قائــا: » أَرْجــْع 
يَّــاُه َوَمْســَكَنُه. َوإِْن قـَـاَل هَكــَذا: إِنِّــي لـَـْم  نِْعَمــًة ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ فَِإنَّــُه يُرِْجُعِنــي َويُِريِنــي إِ

أَُســرَّ ِبــَك. فَهأَنَــَذا، فَلْيَْفَعــْل ِبــي َحَســبََما يَْحُســُن ِفــي َعيَْنيْــِه «.
ثــم عــاد داود يقــول لــه: » أَأَنْــَت رَاٍء؟ « )رجــل معيــن مــن هللا لتعليــم الشــعب( 
» فَارْجْع إِلَى الَْمِديَنِة ِبَساٍَم أَنَْت َوأَِخيَمَعُص ابُْنَك َويُونَاثَاُن بُْن أَِبيَاثَاَر. ابَْناكَُما كِاَُهَما 
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يَِّة َحتَّى تَأْتَِي كَلَِمٌة ِمْنُكْم لِتَْخِبيرِي « إذ في  َمَعُكَما. انْظُرُوا. أَنِّي أَتََوانَى ِفي ُسُهوِل الْبَرِّ
المدينة يستطيع ذانك الكاهنان أن يقدما له خدمة نافعة، فإذ يعرفان تحركات الثوار 

ونواياهم يوصانها إلى الملك سرا بواسطة ابنيهما أخيمعص ويوناثان.
وإذ عاد الكاهنان بالتابوت إلى أورشــليم خيمت ســحابة حزن أشــد ســوادا على 
قلــوب أفــراد تلــك الجماعــة، لقــد كان ملكهــم هاربــا وكانــوا هــم مطروديــن ومتروكيــن 
ا  حتى من تابوت الرب — وكان المســتقبل مظلما أمامهم بالرعب والتشــاؤم، » َوأَمَّ
ـى َويَْمِشــي  َداُوُد فََصِعــَد ِفــي َمْصَعــِد َجبَــِل الزَّيْتُــوِن. كَاَن يَْصَعــُد بَاكِيًــا َورَأُْســُه ُمَغطّـَ
ـْوا كُلُّ َواِحــٍد رَأَْســُه، وَكَانُــوا يَْصَعــُدوَن َوُهــْم  ــْعِب الَِّذيــَن َمَعــُه َغطّـَ َحاِفيًــا، َوَجِميــُع الشَّ
يَبُْكــوَن. َوأُْخِبــَر َداُوُد َوِقيــَل لـَـُه: ›إِنَّ أَِخيتُوفـَـَل بَيْــَن الَْفاتِِنيــَن َمــَع أَبَْشــالُوَم‹ « ومــرة أخــرى 
اضطــر داود أن يــدرك أن الكــوارث التــي حلــت بــه مــا هــي إل نتائــج خطيتــه. إن ارتــداد 
اخيتوفــل الــذي كان أقــدر المشــيرين السياســيين وأعظمهــم دهــاء، كان الدافــع إليــه 

هــو النتقــام للعــار الــذي لحــق عائلتــه بســبب ظلمــه لبثشــبع التــي كانــت حفيدتــه.
ــْق يَــا رَبُّ َمُشــورََة أَِخيتُوفَــَل «. وإذ وصــل الملــك إلــى قمــة  فََقــاَل َداُوُد: » َحمِّ
الجبــل ســجد هلل مصليــا وطارحــا عليــه أثقــال نفســه، وبــكل تواضــع توســل إلــى هللا 
فــي طلــب الرحمــة. فبــدا وكأن صاتــه قــد أجيبــت فــي الحــال، ألن حوشــاي األركــي 
الــذي كان مشــيرا مقتــدرا وحكيمــا، والــذي برهــن علــى أنــه الصديــق األميــن لــداود، 
جــاءه اآلن ممــزق الثــوب والتــراب علــى رأســه، ليجعــل نصيبــه مــع الملــك الهــارب 
المخلــوع عــن عرشــه. وقــد رأى داود اآلن كمــا بإرشــاد إلهــي أن هــذا الرجــل األميــن 
فــي  الملــك  المطلــوب لخدمــة مصالــح  الرجــل  القلــب، هــو  المســتقيم  الصــادق 
مجالــس الشــورى فــي العاصمــة. وحســب طلــب داود عــاد حوشــاي إلــى أورشــليم 

ليقــدم خدمتــه ألبشــالوم وليحبــط مشــورة أخيتوفــل الماكــرة.
وعلــى وميــض هــذا النــور الــذي لمــع فجــأة فــي ذلــك الظــام، تقــدم الملــك 
ورجالــه فــي طريقهــم، ونزلــوا مــن منحــدر جبــل الزيتــون الشــرقي، مخترقيــن صحــراء 
ــا َجــاَء  صخريــة موحشــة وأوديــة وعــرة وطرقــات ســحيقة محجــرة نحــو األردن. » َولَمَّ
ِمــْن َعِشــيرَِة بَيْــِت َشــاُوَل،  ِمــْن ُهَنــاَك  إِلَــى بَُحوِريــَم إَِذا ِبرَُجــل َخــارٍِج  الَْملِــُك َداُوُد 
اْســُمُه ِشــْمِعي بْــُن ِجيــرَا، يَُســبُّ َوُهــَو يَْخــُرُج، َويَرُْشــُق ِبالِْحَجــارَِة َداُوَد َوَجِميــَع َعِبيــِد 
ــْعِب َوَجِميــُع الَْجبَاِبــرَِة َعــْن يَِميِنــِه َوَعــْن يََســارِِه. َوهَكــَذا كَاَن  الَْملـِـِك َداُوَد َوَجِميــُع الشَّ
َمــاِء َورَُجــَل بَلِيََّعــاَل! قـَـْد رَدَّ الــرَّبُّ  ِشــْمِعي يَُقــوُل ِفــي َســبِِّه: ›اْخــُرِج! اْخــُرْج يـَـا رَُجــَل الدِّ
ـِذي َملَْكــَت ِعَوًضــا َعْنــُه، َوقَــْد َدفَــَع الــرَّبُّ الَْمْملََكــَة  َعلَيْــَك كُلَّ ِدَمــاِء بَيْــِت َشــاُوَل الّـَ

ــِد أَبَْشــالُوَم ابِْنــَك، َوَهــا أَنْــَت َواِقــٌع ِبَشــرَِّك ألَنَّــَك رَُجــُل ِدَمــاٍء‹ «. لِيَ

735, 736



668  |  اآلباء واألنبياء

حيــن كان داود فــي النجــاح والقــوة، لــم يبــد مــن أقــوال شــمعي أو أعمالــه مــا يــدل 
علــى عــدم ولئــه للملــك، ولكــن حيــن أصابــت الملــك هــذه المحنــة، ظهر هذا الرجل 
البنيامينــي علــى حقيقتــه. لقــد أكــرم داود وهــو متربــع علــى عرشــه ولكنــه لعنــه وهــو 
فــي حــال التضــاع. فــإذ كان ذلــك الرجــل ســافا وأنانيــا رأى جميــع النــاس وكأنهــم 
متصفــون بنفــس صفاتــه. وإذ ألهمــه شــيطانه جعــل يصــب جامــات حقــده علــى ذاك 
الــذي أدَّبــه هللا. إن تلــك الــروح التــي تقــود اإلنســان ألن يفــرح وينتصــر علــى مــن هــو 

فــي ضيقــة، أو يســبه، أو يزعجــه ويضايقــه إنمــا هــي روح الشــيطان.
إن تلــك التهامــات التــي وجههــا شــمعي إلــى داود كانــت كلهــا كاذبــة — وكانــت 
افتراء خسيسا على غير أساس. إن داود لم يكن مجرما في حق شاول أو بيته. حين 
وقع شاول تحت سلطانه، وكان في قدرة يده أن يقتله، فكل ما عمله أنه قطع طرف 

جبتــه، بــل لقــد لم نفســه حتــى لكونــه أظهــر عــدم الحتــرام هــذا نحــو مســيح الــرب.
لقــد قــدم داود أدلــة مدهشــة علــى تقديــره المقــدس للحيــاة اإلنســانية حتــى 
حيــن كان هــو نفســه مطــاردا كمــا تطــارد الوحــوش. وفــي أحــد األيــام وهــو مختبــئ 
فــي مغــارة عــدلم، إذ عــاد بأفــكاره إلــى حريتــه فــي أيــام صبــاه، تلــك الحريــة التــي 
لــم يكــن يعكــر صفوهــا أي اضطــراب أو انزعــاج، تــأوه ذلــك الهــارب قائــا: » َمــْن 
يَْســِقيِني َمــاًء ِمــْن ِبئْــِر بَيْــِت لَْحــٍم الَِّتــي ِعْنــَد الْبَــاِب؟ « وكانــت بيــت لحــم فــي أيــدي 
الفلســطينيين فــي ذلــك الحيــن، ولكــن ثاثــة مــن أبطــال داود شــقوا ألنفســهم طريقــا 
فــي وســط الحــراس وأحضــروا لســيدهم المــاء مــن بيــت لحــم. إل أن داود لــم يــرد أن 
يشــربه بــل قــال: » َحاَشــا لـِـي يـَـا رَبُّ أَْن أَفَْعــَل ذلـِـَك! هــَذا َدُم الرَِّجــاِل الَِّذيــَن َخاطـَـُروا 
ِبأَنُْفِســِهْم « بــل بــكل وقــار ســكبه تقدمــة للــرب. لقــد كان داود رجــل حــرب، وقضــى 
جانبــا كبيــرا مــن حياتــه بيــن مشــاهد القســوة والعنــف ولكــن بيــن كل مــن قــد مــروا 
بمحنــة كهــذه، قليلــون هــم الذيــن تأثــروا هكــذا، مثلمــا تأثــر داود، بتأثيراتهــا التــي 

تقســي القلــب وتثبــط العزيمــة.
إن أبيشــاي ابــن أخــت داود الــذي كان مــن أشــجع ضباطــه، لــم يطــق صبــرا علــى 
أقــوال شــمعي المهينــة فصــاح قائــا: » لَِمــاذَا يَُســبُّ هــَذا الَْكلْــُب الَْميْــُت َســيِِّدي 
الَْملِــَك؟ َدْعِنــي أَْعبُــْر فَأَقْطَــَع رَأَْســُه « ولكــن الملــك منعــه قائــا: » ُهــَوذَا ابِْنــي... 
؟ َدُعــوُه يَُســبَّ ألَنَّ الــرَّبَّ قَــاَل لَــُه. لََعــلَّ  يَطْلُــُب نَْفِســي، فََكــْم ِبالَْحــرِيِّ اآلَن بَْنيَاِميِنــيٌّ

الــرَّبَّ يَْنظُــُر إِلَــى َمَذلَِّتــي َويَُكاِفئُِنــي الــرَّبُّ َخيْــرًا ِعــَوَض َمَســبَِّتِه ِبهــَذا الْيَــْوِم «.
لقــد كان ضميــر داود ينطــق فــي داخلــه بحقائــق مــرة ومذلــة. وحيــن كان رعايــاه 
األمناء مستغربين تلك الظروف المعاكسة التي كان يمر فيها، فإن الحقيقة لم تكن 
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خافية على الملك، الذي كثيرا ما كان يتشاءم من مفاجأة مثل تلك الساعة له. بل 
لقــد كان مندهشــا مــن طــول احتمــال هللا إيــاه وصبــره عليــه مــع كثــرة خطايــاه، وتأجيلــه 
إيقــاع القصــاص الــذي كان يســتحقه داود إلــى ذلــك اليــوم. واآلن وهــو يهــرب ذلــك 
الهــرب الســريع المحــزن، وهــو حافــي القدميــن، وقــد طــرح عنــه ثيابــه الملكيــة ولبــس 
المســوح، وصــدى مراثــي أتباعــه يتــردد فــي جوانــب التــال، كان يفكــر فــي عاصمتــه 
المحبوبــة — المــكان الــذي كان مســرحا لخطيتــه — وعندمــا تذكــر صــاح هللا وطــول 

أناتــه لــم يكــن بــا رجــاء كليــا، بــل قــد أحــس أن الــرب ســيظل يعاملــه بالرحمــة.
إن كثيريــن مــن فاعلــي الشــر يعتــذرون عــن خطيتهــم إذ يشــيرون إلــى ســقطة 
داود. ولكــن مــا أقــل أولئــك الذيــن يتوبــون كمــا تــاب داود ويتذللــون كمــا تذلــل، ومــا 
أقــل مــا يحتملــون التوبيــخ والقصــاص بصبــر كصبــره وجلــد كجلــده! لقــد اعتــرف 
بخطيتــه، ولســنين اجتهــد فــي القيــام بواجبــه كعبــد أميــن هلل. لقــد تعــب لكــي يقيــم 
مملكتــه ويثبتهــا، وفــي زمــن حكمــه حصلــت علــى قــوة ونجــاح عظيميــن لــم تحصــل 
عليهمــا مــن قبــل. كمــا أنــه اختــزن مــواد كثيــرة لبنــاء بيــت هللا. واآلن فهــل ســينهار 
ويتاشــى عملــه مــدى الحيــاة؟ وهــل توجــب علــى نتائــج تلــك الســنين، ســني الكــد 
المكــرس، وعمــل العبقريــة والتكريــس واإلرادة، أن يوضــع بيــن يــدي ابنــه الطائــش 
الغــادر، الــذي لــم يقــم وزنــا لكرامــة هللا أو نجــاح إســرائيل؟ كــم كان مــن الطبيعــي أن 

يتذمــر داود علــى هللا وهــو رازح تحــت هــذه البلــوى العظيمــة الســاحقة!
تنطــق  النبــي  أنــه رأى أن خطيتــه هــي علــة كل متاعبــه. إن كلمــات ميخــا  إل 
بالــروح التــي ألهمــت روح داود أن يقــول: » إَِذا َجلَْســُت ِفــي الظُّلَْمــِة فَالــرَّبُّ نُــوٌر 
ــي «  لـِـي. أَْحتَِمــُل َغَضــَب الــرَّبِّ ألَنِّــي أَْخطـَـأُْت إِلَيْــِه، َحتَّــى يُِقيــَم َدْعــَواَي َويُْجــِرَي َحقِّ
)ميخا 7: 8، 9( ولم يترك الرب داود. إذ هذا الفصل في اختباره حين برهن على 
وداعتــه وعــدم أنانيتــه، وكــرم نفســه، وخضوعــه تحــت أقســى المظالــم واإلهانــات، 
هــو مــن أنبــل الختبــارات مــدى حياتــه. إن ملــك إســرائيل لــم يكــن قــط عظيمــا فــي 
نظــر الســماء كمــا كان فــي هــذه الســاعة التــي كان فيهــا فــي أعمــق حــالت الهــوان 

كمــا كان ظاهــرا للعيــان.
يظــل جالســا  وأن  توبيــخ،  بــدون  فــي خطيتــه  يعيــش  أن  لــداود  لــو ســمح هللا 
علــى عرشــه متمتعــا بالســام والنجــاح وهــو يتعــدى وصايــا هللا لــكان للمشــككين 
والملحديــن بعــض العــذر فــي اعتبــار تاريــخ داود عــارا علــى ديانــة الكتــاب المقــدس. 
أنــه ل  الــرب  يرينــا  فيــه داود  يمــر  الــرب أن  الــذي ســمح  فــي ذلــك الختبــار  ولكــن 
يســتطيع أن يتســاهل مــع الخطيــة، أو يعــذر مرتكبيهــا. كمــا أن تاريــخ داود يجعلنــا 
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يقدرنــا  وهــو  للخطيــة،  معاماتــه  فــي  هللا  جعلهــا  التــي  العظيمــة  الغايــات  نــرى 
كذلــك علــى أن نتتبــع مقاصــد رحمتــه وإحســانه حتــى فــي أقســى األحــكام وأشــدها 
لــم يهلكــه. كمــا أن  بــأن يمــر داود تحــت العصــا ولكنــه  الــرب  حلوكــة. لقــد ســمح 
آتــون النــار يطهــر ولكنــه ل يهلــك. يقــول هللا: » إِْن نََقُضــوا فَرَائِِضــي َولَــْم يَْحَفظُــوا 
ــا رَْحَمِتــي فـَـاَ أَنِْزُعَهــا َعْنــُه،  َوَصايـَـاَي، أَفْتَِقــُد ِبَعًصــا َمْعِصيَتَُهــْم، َوِبَضَربـَـاٍت إِثَْمُهــْم. أَمَّ

َولَ أَكْــِذُب ِمــْن ِجَهــِة أََمانَِتــي « )مزمــور 89: 33-31(.
امتلــك  حــرب  وبــدون  بجيشــه،  أبشــالوم  دخلهــا  أورشــليم  داود  تــرك  حالمــا 
المتــوج  بالملــك  الذيــن رحبــوا  األوائــل  بيــن  وقــد كان حوشــاي  إســرائيل.  حصــن 
حديثــا، فاندهــش األميــر وابتهــج بمجــيء صديــق أبيــه ومشــيره. وكان أبشــالوم واثقــا 
مــن النجــاح، حيــت أفلــح فــي كل خططــه حتــى ذلــك الحيــن. وإذ كان يتــوق إلــى 

توطيــد دعائــم عرشــه والظفــر بثقــة األمــة رحــب بمجــيء حوشــاي إلــى باطــه.
كان أبشــالوم اآلن محاطــا بجيــش عظيــم، ولكــن غالبيــة رجالــه لــم يكونــوا مدربيــن 
علــى القتــال، كمــا عــرف أخيتوفــل جيــدا أن موقــف داود لــم يكــن ميؤوســا منــه علــى 
اإلطــاق، ذلــك أن جــزءا كبيــرا مــن األمــة كانــوا ل يزالــون علــى ولئهــم لــه. كمــا أنــه 
كان محاطــا بمحاربيــن مدربيــن أمنــاء لمليكهــم، وكذلــك كان علــى رأس جيشــه قــواد 
مقتــدرون ومحنكــون، وعــرف أخيتوفــل أنــه بعدمــا تنتهــي ثــورة الحماســة فــي صالــح 
الملــك الجديــد ل بــد أن يكــون هنالــك رد فعــل. فلــو فشــلت الثــورة فقــد يســتطيع 
أبشــالوم أن يصطلــح مــع أبيــه، وحينئــذ فــإن أخيتوفــل مشــيره األعظــم ســيعتبر أعظــم 
النــاس جرمــا فــي تلــك الثــورة وســتحل بــه أقصــى عقوبــة. ولكــي يحــول بيــن أبشــالوم 
وبيــن التراجــع، أشــار عليــه أخيتوفــل أن يُقــدم علــى عمــل يجعــل الصلــح بينــه وبيــن 
أبيه أمرا مســتحيا في نظر األمة كلها. فبمكر جهنمي ألح ذلك السياســي المحتال 
الزنــا  جريمــة  العصيــان  جريمــة  إلــى  يضيــف  أن  أبشــالوم  علــى  المبــادئ  الفاســد 
باألقارب. وأمام عيون كل شــعب إســرائيل، كان سيســتولى على ســراري أبيه طبقا 
لعــادات أمــم الشــرق معلنــا بذلــك أنــه قــد جلــس علــى عــرش أبيــه، فنفــذ أبشــالوم 
ذلــك القتــراح الخســيس. وهكــذا تــم كام هللا الــذي حكــم بــه، وكلــم بــه داود علــى 
ــرَّ ِمــْن بَيِْتــَك، وَآُخــُذ نَِســاَءَك أََمــاَم  لســان النبــي حيــن قــال: » هأَنَــَذا أُِقيــُم َعلَيْــَك الشَّ
اَم  ــرِّ َوأَنـَـا أَفَْعــُل هــَذا األَْمــَر قُــدَّ َعيَْنيْــَك َوأُْعِطيِهــنَّ لَِقِريِبــَك... ألَنَّــَك أَنـْـَت فََعلْــَت ِبالسِّ
ــْمِس « )2 صموئيــل 12: 11، 12(. ولكــن ليــس معنــى  اَم الشَّ َجِميــعِ إِْســرَائِيَل َوقُــدَّ
هــذا أن هللا هــو المحــرض علــى أعمــال الشــر هــذه، ولكــن بســبب خطيــة داود لــم 

يســتخدم الــرب قوتــه للحيلولــة بيــن أبشــالوم وارتــكاب الفحشــاء.
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لقد احتل أخيتوفل مركزا مرموقا نظرا لحكمته، ولكنه كان خاليا من الستنارة التي 
مصدرهــا هللا » بَــْدُء الِْحْكَمــِة َمَخافَــُة الــرَّبِّ « )أمثــال 9: 10( وأخيتوفــل هــذا لــم يكــن 
حاصا على هذه الحكمة، وإل لما كان يستطيع أن يبني نجاح المؤامرة على جريمة 
الزنــا هــذه. إن النــاس ذوي القلــوب الفاســدة يتآمــرون بالشــر كمــا لــو لــم تكــن هنالــك 
ــَماَواِت يَْضَحــُك.  ــاكُِن ِفــي السَّ عنايــة هللا المســيطرة لتحبــط مقاصدهــم. ولكــن » اَلسَّ
الــرَّبُّ يَْســتَْهزِئُ ِبِهــْم « )مزمــور 2: 4(. والــرب يعلــن قائــا: » لـَـْم يَرَْضــْوا َمُشــورَتِي. رَذَلـُـوا 
كُلَّ تَْوِبيِخــي. فَلِذلـِـَك يَأْكُلـُـوَن ِمــْن ثََمــِر طَِريِقِهــْم، َويَْشــبَُعوَن ِمــْن ُمؤَاَمرَاتِِهــْم. ألَنَّ ارْتـِـَداَد 

الَْحْمَقــى يَْقتُلُُهــْم، َورَاَحــَة الُْجهَّــاِل تُِبيُدُهــْم « )أمثــال 1: 32-30(.
وإذ أفلــح اخيتوفــل فــي المؤامــرة التــي ضمنــت ســامته، ألــح علــى أبشــالوم 
بضــرورة العمــل الســريع للقضــاء علــى داود فقــال: » َدْعِنــي أَنْتَِخــُب اثَْنــْي َعَشــَر 
أَلـْـَف رَُجــل َوأَقـُـوُم َوأَْســَعى َوَراَء َداُوَد هــِذِه اللَّيْلـَـَة، فَآتـِـَي َعلَيْــِه َوُهــَو ُمتَْعــٌب َوُمرْتَِخــي 
ـِذي َمَعــُه، َوأَْضــرُِب الَْملِــَك َوْحــَدُه. َوأَرُدَّ  ــْعِب الّـَ الْيََديْــِن فَأُزِْعُجــُه، فَيَْهــرَُب كُلُّ الشَّ
ــْعِب إِلَيْــَك «. وقــد أقــر مشــيرو الملــك هــذه الخطــة، فلــو عملــوا بهــا  َجِميــَع الشَّ
لقتــل داود بــكل تأكيــد إذا لــم يتوســط الــرب مباشــرة إلنقــاذه. غيــر أن حكمــة أخــرى 
أســمى وأعظــم مــن حكمــة أخيتوفــل الذائــع الصيــت كانــت توجــه األحــداث » فَــِإنَّ 
ــرَّ ِبأَبَْشــالُوَم «. ــزَِل الــرَّبُّ الشَّ الَِحــِة، لَِكــْي يُْن ــَل الصَّ ــاِل َمُشــورَِة أَِخيتُوفَ ــَر ِبِإبْطَ الــرَّبَّ أََم

لــم يكــن حوشــاي قــد دعــي إلــى ذلــك المجلــس ولــم يــرد هــو أن يتطفــل عليهــم 
بــدون دعــوة لئــا تحــوم حولــه الشــكوك ويعتبــر جاسوســا. ولكــن بعــد انفضــاض 
الجلســة، إذا بأبشــالوم الــذي كان يقــدر حكــم مشــير أبيــه تقديــرا عظيمــا، يفضــي 
إلــى حوشــاي بتفاصيــل خطــة أخيتوفــل، فعــرف حوشــاي أنــه لــو نُفــذ ذلــك القتــراح 
فــا بــد مــن هــاك داود، فقــال: » لَيَْســْت َحَســَنًة الَْمُشــورَُة الَِّتــي أََشــاَر ِبَهــا أَِخيتُوفـَـُل 
هــِذِه الَْمــرًَّة « ثــم قــال: » أَنْــَت تَْعلَــُم أَبَــاَك َورَِجالَــُه أَنَُّهــْم َجبَاِبــرٌَة، َوأَنَّ أَنُْفَســُهْم ُمــرٌَّة 
ــْعِب. َهــا ُهــَو اآلَن  ـٍة ُمثْــِكل ِفــي الَْحْقــِل. َوأَبُــوَك رَُجــُل ِقتَــال َولَ يَِبيــُت َمــَع الشَّ كَُدبّـَ
ُمْختَِبٌئ ِفي إِْحَدى الُْحَفِر أَْو أََحِد األََماكِِن «. ثم قال إنه إذا طاردت قوات أبشــالوم 
داود فلــن يمســكوا الملــك. ولــو خــاب مســعاهم فــإن ذلــك يثبــط عزائمهــم ويلحــق 
بدعوى أبشالوم ضررا بالغا. ثم قال: » ألَنَّ َجِميَع إِْسرَائِيَل يَْعلَُموَن أَنَّ أَبَاَك َجبَّاٌر، 
َوالَِّذيــَن َمَعــُه َذُوو بـَـأٍْس «. ثــم اقتــرح عليــه خطــة ترحــب بهــا الطبيعــة المختالة المحبة 
لنفســها التي تحب مظاهر القوة والســلطان وترضي غرورها فقال: » لِذلَِك أُِشــيُر 
ـِذي َعلَــى الْبَْحــِر  ِبــأَْن يَْجتَِمــَع إِلَيْــَك كُلُّ إِْســرَائِيَل ِمــْن َداَن إِلَــى ِبئْــِر َســبْعٍ، كَالرَّْمــِل الّـَ
ِفــي الَْكثـْـرَِة، َوَحْضرَتـُـَك َســائٌِر ِفــي الَْوَســِط. َونَأْتـِـَي إِلَيْــِه إِلـَـى أََحــِد األََماكِــِن َحيْــُث ُهــَو، 
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ـلِّ َعلَــى األَرِْض، َولَ يَبَْقــى ِمْنــُه َولَ ِمــْن َجِميــعِ الرَِّجــاِل الَِّذيــَن  َونَْنــزَِل َعلَيْــِه نُــزُوَل الطّـَ
َمَعــُه َواِحــٌد. َوإِذَا انَْحــاَز إِلـَـى َمِديَنــٍة، يَْحِمــُل َجِميــُع إِْســرَائِيَل إِلـَـى تِلـْـَك الَْمِديَنــِة ِحبَــالً، 

فََنُجرَُّهــا إِلَــى الْــَواِدي َحتَّــى لَ تَبَْقــى ُهَنــاَك َولَ َحَصــاٌة «.
ــيِّ أَْحَســُن ِمــْن  » فََقــاَل أَبَْشــالُوُم وَُكلُّ رَِجــاِل إِْســرَائِيَل: إِنَّ َمُشــورََة ُحوَشــاَي األَْركِ
َمُشــورَِة أَِخيتُوفـَـَل « ولكــن كان هنالــك رجــل ل يمكــن التغريــر بــه — رجــل ســبق فــرأى 
جليــا نتيجــة خطــأ أبشــالوم المميــت. لقــد عــرف أخيتوفــل أن العصــاة قــد خســروا 
دعواهــم، كمــا عــرف أنــه مهمــا يكــن المصيــر الــذي ينتظــر األميــر فإنــه ل رجــاء للمشــير 
الــذي حرضــه علــى ارتــكاب أفظــع الجرائــم. لقــد شــجع أخيتوفــل أبشــالوم فــي ثورتــه، 
وأشــار عليــه بارتــكاب شــر الرجاســات، األمــر الــذي جلــب العــار علــى أبيــه، كمــا أشــار 
عليه بقتل داود ودبر الخطة لذلك، ولقد قضى على آخر أمل في إمكان مصالحته 
مــع الملــك. واآلن فهــا أبشــالوم نفســه يفضــل عليــه رجــا آخــر. وإذ اســتولى عليــه 
الحســد والغضــب واليــأس » انْطَلَــَق إِلَــى بَيِْتــِه إِلَــى َمِديَنِتــِه، َوأَْوَصــى لِبَيِْتــِه، َوَخَنــَق 
نَْفَســُه َوَمــاَت «. هــذه كانــت نتيجــة حكمــة ذلــك اإلنســان الــذي مــع كل مواهبــه 
الســامية لــم يجعــل هللا مشــيرا لــه. إن الشــيطان يخــدع النــاس بوعــود خابــة، ولكــن 

كل نفــس ســتجد فــي النهايــة أن أجــرة الخطيــة هــي مــوت )روميــة 6: 23(.
أما حوشــاي فإذ لم يكن موقنا بأن الملك المتقلب الرأي )أبشــالوم( ســيعمل 
بمشــوراته، لــم يضــع الوقــت، بــل أرســل ينــدر داود أن يعبــر األردن ويهــرب لحياتــه 
بــدون إبطــاء. كمــا أنــه أرســل رســالة إلــى الكاهنيــن لكــي يرســاها إلــى داود بواســطة 
ــَذا أََشــاَر أَِخيتُوفَــُل َعلَــى أَبَْشــالُوَم َوَعلَــى  ــَذا وَكَ ابنيهمــا، وكانــت الرســالة تقــول: » كَ
ــَة ِفــي ُســُهوِل  ــاآلَن... لَ تَِبــْت هــِذِه اللَّيْلَ ــا. فَ ــَذا أََشــرُْت أَنَ ــَذا وَكَ ُشــيُوِخ إِْســرَائِيَل، وَكَ

ــْعِب الَّــِذي َمَعــُه «. ــْر لِئَــاَّ يُبْتَلَــَع الَْملِــُك َوَجِميــُع الشَّ يَّــِة، بَــِل اْعبُ الْبَرِّ
وقــد اُْشــتُِبَه فــي الشــابين حاملــي الرســالة وطــوردا، إل أنهمــا أفلحــا فــي إنجــاز 
مأموريتهما الخطرة. وإذ كان داود مجهدا وحزينا بعدما قضى اليوم األول في الهرب، 
اســتلم  الرســالة التــي تســتعجله فــي عبــور األردن تلــك الليلــة ألن ابنــه يطلــب نفســه.

يا ترى، ماذا كانت المشــاعر التي جاشــت في قلب ذلك الملك األب الذي 
عومل بمنتهى القسوة والظلم وهو مهدد بالخطر الرهيب؟ » جبار بأس «، رجل 
حــرب، وملــك كانــت كلمتــه قانونــا، يســلمه ابنــه الــذي أحبــه وتغاضــى عنــه ووثــق بــه 
بــدون حكمــة، وقــد ظلمتــه وهجرتــه أمتــه التــي كانــت مرتبطــة بــه بأوثــق ربــط اإلكــرام 
والــولء — فبــأي كلمــات ســكب داود مشــاعر نفســه؟! وفــي ســاعة أقســى تجربــة 
 ! ، َمــا أَكْثـَـَر ُمَضاِيِقــيَّ حلــت بــداود كان قلبــه مســتندا علــى هللا فرنــم قائــا: » يـَـا رَبُّ
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ــا أَنـْـَت  . كَِثيــُروَن يَُقولـُـوَن لَِنْفِســي: ›لَيْــَس لـَـُه َخــاٌَص ِبِإلِهــِه‹. أَمَّ كَِثيــُروَن قَائُِمــوَن َعلـَـيَّ
ــي إِلَــى الــرَّبِّ أَْصــُرُخ، فَيُِجيبُِنــي ِمــْن  ــرٌْس لِــي. َمْجــِدي َوَراِفــُع رَأِْســي. ِبَصْوتِ ــا رَبُّ فَتُ يَ
َجبَــِل قُْدِســِه. أَنَــا اْضطََجْعــُت َونِْمــُت. اْســتَيَْقظُْت ألَنَّ الــرَّبَّ يَْعُضُدنِــي. لَ أََخــاُف 
ــيَّ ِمــْن َحْولِــي. لِلــرَّبِّ الَْخــاَُص َعلَــى َشــْعِبَك  يــَن َعلَ ــُعوب الُْمْصطَفِّ ــَواِت الشُّ ِمــْن ِربْ

بَرَكَتـُـَك « )مزمــور 3: 8-1(.
والسياســة،  الحــرب  رجــال  ومعــه  الجريــان  الســريع  العميــق  النهــر  داود  عبــر 
بَــاِح لـَـْم  والشــيب والشــباب والنســاء واألطفــال فــي دجــى الليــل، » َوِعْنــَد َضــْوِء الصَّ

يَبْــَق أََحــٌد لَــْم يَْعبُــِر األُرُْدنَّ «.
ارتــد داود وجيشــه إلــى محنايــم التــي كانــت عاصمــة مملكــة إيشبوشــث مــن 
قبــل. وكانــت تلــك المدينــة محصنــة تحصينــا قويــا إذ كانــت محاطــة بإقليــم جبلــي 
يصلــح ألن يكــون ملجــأ ومــاذا فــي حالــة الحــرب. وكانــت تلــك البقعــة غنيــة بالمؤونة 
والمــأكل، وكان شــعبها مواليــا لــداود. وفــي هــذا المــكان انضــم إلــى داود كثيــرون 
مــن أتباعــه، كمــا أحضــر كثيــرون مــن رجــال األســباط األثريــاء أطعمــة فاخــرة وكثيــرة، 

وكثيــرا مــن اللــوازم األخــرى.
وقــد أتمــت مشــورة حوشــاي غرضهــا إذا أعطــت لــداود فرصــة للهــرب، ولكــن 
األميــر الطائــش المندفــع لــم يمكــن إيقافــه طويــا، بــل ســرعان مــا خــرج ليطــارد أبــاه » 
َوَعبََر أَبَْشــالُوُم األُرُْدنَّ ُهَو َوَجِميُع رَِجاِل إِْســرَائِيَل َمَعُه «. وقد جعل أبشــالوم عماســا 
بن أبيجايل أخت داود رئيسا على جيشه، وكان جيشه عظيما إل أنه لم يكن مدربا 

التدريــب الكافــي وكان مســتعدا اســتعدادا ضعيفــا لمنازلــة جنــود أبيــه المدربيــن.
قسم داود جيشه إلى ثاث كتائب تحت قيادة يوآب وأبيشداي وإتاي الجتي، 
وكان يريد أن يقود الجيش بنفسه في ساحة القتال، ولكن قواد الجيش والمشيرين 
والشــعب اعترضــوا علــى ذلــك قائليــن بــكل حماســة: » لَ تَْخــرُْج، ألَنََّنــا إِذَا َهَربَْنــا لَ 
يُبَالُوَن ِبَنا، َوإِذَا َماَت نِْصُفَنا لَ يُبَالُوَن ِبَنا. َواآلَن أَنَْت كََعَشرَِة آلٍَف ِمنَّا. َواآلَن األَْصلَُح 
أَْن تَُكــوَن لََنــا نَْجــَدًة ِمــَن الَْمِديَنــِة. فََقــاَل لَُهــُم الَْملِــُك: ›َمــا يَْحُســُن ِفــي أَْعيُِنُكــْم أَفَْعلُُه‹ «.

بــكل  الطويلــة  الثــوار  جيــوش  تــرى صفــوف  كانــت  المدينــة  أســوار  فــوق  ومــن 
وضوح. إن ذلك المغتصب كان معه جيش عظيم بينما جيش داود بالنسبة إليهم 
لــم يكــن أكثــر مــن حفنــة مــن الرجــال. ولكــن حيــن نظــر الملــك إلــى الجيــش المعــادي 
فإن الفكر الذي مأل عقله لم يكن التاج أو المملكة ول حتى حياته هو التي تتوقف 
على نتيجة الحرب، ولكن قلب ذلك األب كان مفعما بالحب واإلشفاق على ابنه 
المتمــرد العاصــي. وإذ كان الجيــش يخــرج صفوفــا مــن أبــواب المدينــة، جعــل داود 
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يشجع جنوده األمناء موصيا إياهم بأن يخرجوا واثقين بأن إله إسرائيل سينصرهم. 
ولكــن حتــى فــي ذلــك الحيــن لــم يســتطع إخفــاء محبتــه ألبشــالوم. حيــث عندمــا كان 
يــوآب خارجــا علــى رأس الكتيبــة األولــى مــارا بمليكــه، ذلــك الرجــل الــذي انتصــر فــي 
أكثــر مــن مائــة معركــة أحنــى رأســه المتكبــر ليســمع آخــر رســالة مــن الملــك الــذي قــال 
بصــوت مرتعــش مــن فــرط التأثــر: » تَرَفَُّقــوا لِــي ِبالَْفتَــى أَبَْشــالُوَم « وهــذه هــي نفــس 
الوصيــة التــي ســمعها كل مــن أبيشــاي وإتــاي » تَرَفَُّقــوا لـِـي ِبالَْفتـَـى أَبَْشــالُوَم «. ولكــن 
جــزع الملــك الــذي جعــل الجيــش وقــواده يعتقــدون أن داود يعلــن بهــذا الــكام أن 
أبشالوم أغلى، في نظره، من المملكة، وأغلى حتى من رعاياه األمناء لعرشه، هذا 

زاد مــن غضــب الجنــود علــى ذلــك البــن غيــر الطبيعــي.
أبشــالوم  جيــش  كثــرة  تكــن  لــم  حيــث  األردن  قــرب  غابــة  فــي  المعركــة  جــرت 
لصالحــه، ففــي وســط أدغــال الغابــة ومســتنقعاتها أصــاب تلــك الفــرق غيــر المدربــة 
الرتبــاك ولــم يمكــن الســيطرة عليهــم » فَانَْكَســَر ُهَنــاَك َشــْعُب إِْســرَائِيَل أََمــاَم َعِبيــِد 
فــإذ  أَلًْفــا «  ِعْشــُروَن  قُِتــَل  الْيَــْوِم.  ِفــي ذلِــَك  َعِظيَمــٌة  َمْقتَلَــٌة  ُهَنــاَك  وَكَانَــْت  َداُوَد، 
رأى أبشــالوم أنــه خســر المعركــة اســتدار ليهــرب، ولكــن رأســه أمســك فــي أغصــان 
شــجرة امتــدت هنــا وهنــاك، والبغــل الــذي كان يمتطيــه أبشــالوم مــر مــن تحتــه، 
وتــرك معلقــا بــا نصيــر، فريســة ألعدائــه، فوجــده أحــد الجنــود علــى هــذه الحالــة، 
ولكنــه أبقــى عليــه خشــية أن يســخط عليــه الملــك إن أوقــع بــه أي أذى، ولكنــه أخبــر 
يــوآب بمــا قــد رآه. أمــا يــوآب فلــم يكــن يردعــه أي مبــدأ أو ضميــر. لقــد ســبق لــه أن 
كان صديقــا ألبشــالوم إذ أصلــح بينــه وبيــن أبيــه مرتيــن، ولكنــه خــان األمانــة بحقــه، 
ولــول المزايــا التــي حصــل عليهــا أبشــالوم بواســطة تشــفع يــوآب لمــا حدثــت تلــك 
الثــورة بــكل أهوالهــا. واآلن فهــا قــد صــار فــي قــدرة يــوآب أن يقضــي علــى المحــرض 
ــبََها ِفــي قَلْــِب  علــى كل هــذا الشــر بضربــة واحــدة » فَأََخــَذ ثثَاَثَــَة ِســَهاٍم ِبيَــِدِه َونَشَّ
أَبَْشــالُوَم... َوأََخــُذوا أَبَْشــالُوَم َوطَرَُحــوُه ِفــي الَْوْعــِر ِفــي الُْجــبِّ الَْعِظيــِم، َوأَقَاُمــوا َعلَيـْـِه 

ا ِمــَن الِْحَجــارَِة «. رُْجَمــًة َعِظيَمــًة ِجــدًّ
وهكــذا هلــك المحرضــان علــى الثــورة فــي إســرائيل، أخيتوفــل الــذي مــات إذ 
خنق نفســه، واألمير أبشــالوم الذي كان جماله موضع فخر إســرائيل، قد قطع في 
عنفــوان شــبابه، وطرحــت جثتــه فــي جــب، وغطتهــا رجمــة عظيمــة مــن الحجــارة، 
دليــا علــى العــار األبــدي. إن أبشــالوم وهــو بعــد حــي كان قــد أقــام لنفســه نصبــا 
عظيمــا فــي وادي الملــك، ولكــن التــذكار الوحيــد الــذي دل علــى قبــره، كان رجمــة 

الحجــارة فــي البريــة.
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يــوآب بالبــوق ليوقــف الجيــش عــن ماحقــة  لمــا مــات قائــد العصيــان ضــرب 
ثــم أُرســل فــي الحــال رســل ليحملــوا األخبــار إلــى الملــك. الجنــود الهاربيــن. 

القتــال  ســاحة  ناحيــة  إلــى  المدينــة  ســور  علــى  الواقــف  الرقيــب  نظــر  وإذ 
رأى رجــا يجــري وحــده، وســرعان مــا رأى رجــا آخــر. وإذ اقتــرب أول الرجليــن 
َجــْرَي األَوَِّل  أََرى  البــاب: » إِنِـّـي  الــذي كان منتظــرا بجــوار  الرقيــب للملــك  قــال 
َويَأْتِــي  َصالِــٌح  َرُجــٌل  ›هــَذا  الَْملِــُك :  فََقــاَل  َصــاُدوَق«.  بْــِن  أَِخيَمَعــَص  كََجــْرِي 
لِلَْملِــِك  َوَســَجَد  ــاَُم‹.  لِلَْملِــِك: ›السَّ َوقَــاَل  أَِخيَمَعــُص  فََنــاَدى  ِبِبَشــارٍَة َصالَِحــٍة‹. 
الَِّذيــَن  الَْقــْوَم  َدفَــَع  ـِذي  الّـَ إِلُهــَك  الــرَّبُّ  َوقَــاَل: ›ُمبَــارٌَك  إِلَــى األَرِْض.  َوْجِهــِه  َعلَــى 
رَفَُعــوا أَيِْديَُهــْم َعلَــى َســيِِّدي الَْملِــِك‹ فلمــا ســأله الملــك قائــا: » أََســاٌَم لِلَْفتَــى 

المراوغــة. علــى  دل  جوابــا  أخيمعــص  أجابــه  أَبَْشــالُوَم؟ « 
ــُك، ألَنَّ الــرَّبَّ قَــِد  ــْر َســيِِّدي الَْملِ ثــم أقبــل الرســول الثانــي يصيــح قائــا: » لِيُبَشَّ
انْتََقــَم لَــَك الْيَــْوَم ِمــْن َجِميــعِ الَْقائِِميــَن َعلَيْــَك «. ومــرة أخــرى نطقــت شــفتا األب 
بذلــك الســؤال الــذي ملــك عليــه كل حواســه قائــا » أََســاٌَم لِلَْفتَــى أَبَْشــالُوَم؟ « 
لــم يكــن ذلــك الرســول يســتطيع إخفــاء تلــك األخبــار المحزنــة قــال للملــك:  فــإذ 
ــرِّ «. وقــد  ــَك لِلشَّ ــِك َوَجِميــُع الَِّذيــَن قَاُمــوا َعلَيْ » لِيَُكــْن كَالَْفتَــى أَْعــَداُء َســيِِّدي الَْملِ
كان هــذا الــكام كافيــا، فلــم يســأل داود ســؤال آخــر، ولكنــه وهــو خافــض الــرأس 
ــا  ــا ابِْنــي أَبَْشــالُوُم، يَ ــى: ›يَ ــاِب وَكَاَن يَبِْكــي َويَُقــوُل َوُهــَو يَتََمشَّ ــِة الْبَ » َصِعــَد إِلَــى ِعلِّيَّ
ابِْنــي، يـَـا ابِْنــي أَبَْشــالُوُم! يـَـا لَيْتَِنــي ُمــتُّ ِعَوًضــا َعْنــَك! يـَـا أَبَْشــالُوُم ابِْنــي، يـَـا ابِْنــي‹ «!

وإذ عــاد الجيــش المنتصــر مــن ســاحة القتــال، اقتــرب مــن المدينــة وكانــت التــال 
تردد صدى هتافات انتصارهم. ولكن حالما دخلوا من باب المدينة انقطع هتافهم، 
ونكســوا أعامهم في أيديهم، وتقدموا إلى األمام بنظرات ذليلة، وكانوا أشــبه بالقوم 
المنهزميــن منهــم بالمنتصريــن. ألن الملــك لــم ينتظــر ليرحــب بهــم، ولكــن مــن العليــة 
التــي فــوق البــاب كان يســمع صــوت صراخــه وعويلــه وهــو يقــول » يَــا ابِْنــي أَبَْشــالُوُم، 

يـَـا ابِْنــي، يـَـا ابِْنــي أَبَْشــالُوُم! يـَـا لَيْتَِنــي ُمــتُّ ِعَوًضــا َعْنــَك! يـَـا أَبَْشــالُوُم ابِْنــي، يـَـا ابِْنــي «!
ــْعَب  ــْعِب، ألَنَّ الشَّ » فََصــارَِت الَْغلَبَــُة ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم َمَناَحــًة ِعْنــَد َجِميــعِ الشَّ
َوتََســلََّل  ابِْنــِه.  َعلَــى  ــَف  تَأَسَّ قَــْد  الَْملِــَك  إِنَّ  يَُقــوُل  َمــْن  الْيَــْوِم  ذلِــَك  ِفــي  َســِمُعوا 
الَْخِجلُــوَن  الَْقــْوُم  يَتََســلَُّل  كََمــا  الَْمِديَنــِة  إِلَــى  ُخــوِل  لِلدُّ الْيَــْوِم  ذلِــَك  ِفــي  ــْعُب  الشَّ

الِْقتَــاِل «. ِفــي  يَْهُربُــوَن  ِعْنَدَمــا 
هــو  وهــا  والفــرح،  للنصــرة  ســببا  الــرب  أعطاهــم  لقــد  غضبــا.  يــوآب  فامتــأل 
أكبــر عصيــان ُعــرف فــي تاريــخ إســرائيل قــد ُســحق وقُضــي عليــه، ومــع ذلــك فقــد 
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اســتحالت تلــك النصــرة إلــى نــوح علــى ذاك الــذي كلفتهــم جريمتــه دمــاء آلف 
مــن أشــجع الرجــال. فاندفــع يــوآب الفــظ الشــرس إلــى حضــرة الملــك وبــكل جــرأة 
قــال لــه: » قـَـْد أَْخَزيـْـَت الْيَــْوَم ُوُجــوَه َجِميــعِ َعِبيــِدَك، ُمْنِقــِذي نَْفِســَك الْيَــْوَم َوأَنُْفــِس 
ـَك أَظَْهــرَْت الْيَــْوَم  بَِنيــَك َوبََناتِــَك... ِبَمَحبَِّتــَك لُِمبِْغِضيــَك َوبُْغِضــَك لُِمِحبِّيــَك، ألَنّـَ
ــا وَكُلَُّنــا  ــْوَم أَنَّــُه لَــْو كَاَن أَبَْشــالُوُم َحيًّ أَنَّــُه لَيْــَس لَــَك ُرَؤَســاُء َولَ َعِبيــٌد، ألَنِّــي َعلِْمــُت الْيَ
الْيَــْوَم َمْوتَــى، لََحُســَن ِحيَنِئــٍذ األَْمــُر ِفــي َعيَْنيْــَك. فَــاآلَن قُــْم َواْخــُرْج َوطَيِّــْب قُلُــوَب 
َمَعــَك هــِذِه  أََحــٌد  يَِبيــُت  تَْخــُرْج لَ  لَــْم  إِْن  ـُه  إِنّـَ ِبالــرَّبِّ  أَقَْســْمُت  قَــْد  َعِبيــِدَك، ألَنِـّـي 

اللَّيْلَــَة، َويَُكــوُن ذلِــَك أََشــرَّ َعلَيْــَك ِمــْن كُلِّ َشــّر أََصابَــَك ُمْنــُذ ِصبَــاَك إِلَــى اآلَن «.
ومــع أن هــذا التوبيــخ كان جافــا وقاســيا علــى الملــك المنكســر القلــب فإنــه لــم 
يحمــل داود علــى الحقــد، وإذ رأى أن قائــده كان علــى صــواب خــرج إلــى البــاب، 

ــا جنــوده البواســل بكلمــات التشــجيع والمــدح وهــم يمــرون أمامــه. وحيَّ
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ِسنُو َحَياة داود 

األخيرة
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في 2 صموئيل 24؛ 1 ملوك 1؛

 1 أخبار األيام 21؛ 28؛ 29(.

إن ســقوط أبشــالوم لــم يــأت بالســام إلــى إســرائيل فــي الحــال. ذلــك أن قســما 
كبيــرا مــن األمــة اتحــدوا فــي فتنــة علــى أن داود ينبغــي أل يعــود إلــى عاصمتــه أو 
عقــب  حــدث  الــذي  الرتبــاك  وفــي  األســباط.  مــن  دعــوة  بــدون  ســلطانه  يســترد 
هزيمــة أبشــالوم لــم يكــن هنالــك عمــل ســريع حاســم إلعــادة الملــك. ولمــا شــرع 
رجــال يهــوذا أخيــرا فــي إرجــاع داود ثــار حســد األســباط األخــرى وتبعــت ذلــك ثــورة 

مضــادة. ولكــن هــذه الثــورة ســرعان مــا قُمعــت فعــاد الســام إلــى إســرائيل.
إن تاريــخ داود يقــدم لنــا شــهادة مــن أعظــم الشــهادات المؤثــرة وأقواهــا علــى 
المخاطــر التــي تهــدد النفــس عــن طريــق القــوة والغنــى والكرامــة العالميــة — األشــياء 
التــي يشــتهيها النــاس مــن كل قلوبهــم. وقليلــون هــم الذيــن جــازوا فــي اختبــارات 
لــداود، إلعدادهــم لمثــل هــذا الختبــار. إن حيــاة داود  أكثــر ماءمــة ممــا حــدث 
والصبــر،  العمــل  فــي  والجــد  الوداعــة  دروس  مــن  فيهــا  بمــا  غنــم  كراعــي  األولــى 
ورعايتــه الرقيقــة لقطعانــه، واشــتراكه مــع الطبيعــة فــي عزلتــه بيــن التــال، حيــث 
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نمــت عبقريتــه فــي الموســيقى والشــعر، وتوجيــه أفــكاره إلــى الخالــق، والتدريــب 
الطويــل لحياتــه فــي البريــة وتدريــب شــجاعته وجلــده وصبــره وإيمانــه بــاهلل — كل 
هــذا كان الــرب قــد عينهــا إلعــداده للتربــع علــى عــرش إســرائيل. كان داود قــد تمتــع 
باختبــارات ثمينــة عــن محبــة هللا، كمــا وهبــه هللا روحــه بغــزارة. وفــي تاريــخ شــاول 
النجــاح  فــإن  ذلــك  ومــع  وعــدم جدواهــا،  المجــردة  البشــرية  الحكمــة  تفاهــة  رأى 

والكرامــة العالمييــن أضعفــا أخــاق داود حتــى غلبــه المجــرب مــرارا.
فــي  بهــم  التشــبه  إلــى  يصبــو  جعلــه  الوثنيــة  بالشــعوب  داود  اختــاط  أن  ثــم 
عاداتهــم القوميــة، وأضــرم فــي قلبــه طموحــا إلــى العظمــة الدنيويــة. إن إســرائيل، 
كشــعب الــرب، كان مؤهــا للكرامــة، ولكــن عندمــا تفشــت فيهــم الكبريــاء والثقــة 
منصرفــا  اهتمامهــم  كان  بــل  والرفعــة.  الكرامــة  بهــذه  إســرائيل  يقنــع  لــم  بالنفــس 
باألحــرى إلــى مركزهــم بيــن الشــعوب األخــرى. هــذه الــروح دفعــت التجربــة إليهــم. 
وداود إذ جعــل نصــب عينيــه توســيع مــدى فتوحاتــه بيــن األمــم الغريبــة، عــول علــى 
زيــادة جيشــه بــأن فــرض الخدمــة العســكرية علــى كل مــن قــد وصلــوا إلــى الســن 
إن  الســكان.  إحصــاء  الضــروري  مــن  صــار  الغايــة  هــذه  يحقــق  ولكــي  القانونيــة. 
الكبريــاء والطمــوح همــا اللــذان دفعــا الملــك إلــى هــذا العمــل. وإحصــاء الشــعب 
وقوتهــا  العــرش  داود  اعتلــى  عندمــا  المملكــة  ضعــف  بيــن  الفــرق  ســيبين  هــذا 
ونجاحهــا تحــت ســلطانه. وهــذا كان ل بــد مــن أن يعمــل علــى زيــادة نمــو مــا قــد 
يقــول:  والكتــاب  بالنفــس.  عظيمــة  ثقــة  مــن  والشــعب  الملــك  فــي  فظهــر  ســبق 
ــيْطَاُن ِضــدَّ إِْســرَائِيَل، َوأَْغــَوى َداُوَد لِيُْحِصــَي إِْســرَائِيَل « )انظــر أخبــار  » َوَوقَــَف الشَّ
األيــام األول 21(. إن نجــاح إســرائيل تحــت حكــم داود، كان يُعــزى إلــى بركــة هللا ل 
إلــى مقــدرة الملــك ول إلــى قــوة جيوشــه. ومــن زيــادة المــوارد الحربيــة فــي المملكــة 
جعــل األمــم المجــاورة تعتقــد أن إســرائيل يثــق بجيوشــه أكثــر مــا يثــق بقــدرة إلهــه.

ومع أن شــعب إســرائيل كانوا يفخرون بعظمتهم القومية فإنهم لم ينظروا بعين 
الرضى إلى خطة داود في تعميم الخدمة العسكرية إلى هذا الحد الكبير. إن ذلك 
اإلحصــاء المقتــرح أحــدث كثيــرا مــن التذمــر، ونتــج عــن ذلــك أنــه ُوجــد مــن الضــروري 
اســتخدام الضبــاط العســكريين بــدل مــن الكهنــة والقضــاة الذيــن ســبق لهــم إحصــاء 
الشــعب. إن الغايــة مــن هــذا اإلجــراء كانــت مناقضــة مباشــرة لمبــادئ الحكومــة التــي 
يرأســها هللا )الثيوقراطيــة(. وحتــى يــوآب نفســه الــذي كان قبــا رجــا مســتهترا احتــج 
قائا: » لِيَزِِد الرَّبُّ َعلَى َشْعِبِه أَْمثَالَُهْم ِمئََة ِضْعٍف. أَلَيُْسوا َجِميًعا يَا َسيِِّدي الَْملَِك 
َعِبيــًدا لَِســيِِّدي؟ لَِمــاذَا يَطْلُــُب هــَذا َســيِِّدي؟ لَِمــاذَا يَُكــوُن َســبََب إِثْــٍم إلِْســرَائِيَل؟« 
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فَاْشــتَدَّ كَاَُم الَْملِــِك َعلـَـى يـُـوآَب. فََخــرََج يـُـوآُب َوطـَـاَف ِفــي كُلِّ إِْســرَائِيَل ثـُـمَّ َجــاَء إِلـَـى 
أُورَُشــلِيَم « وقبــل أن يتــم اإلحصــاء تبكــت داود علــى خطيتــه، وإذ شــعر بذنبــه » قـَـاَل 
ا َحيْــُث َعِملْــُت هــَذا األَْمــَر. َواآلَن أَزِْل إِثْــَم َعبْــِدَك ألَنِـّـي  َداُوُد هلِلِ: لََقــْد أَْخطَــأُْت ِجــدًّ
ا «. وفــي الصبــاح التالــي جــيء إلــى داود برســالة علــى يــد جــاد النبــي  َســِفْهُت ِجــدًّ
: ثثَاَثَــًة أَنَــا َعــارٌِض َعلَيْــَك فَاْختَــْر لَِنْفِســَك َواِحــًدا ِمْنَهــا  تقــول: » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
ــا  : اقْبَــْل لَِنْفِســَك: إِمَّ فَأَفَْعلـَـُه ِبــَك«. فََجــاَء َجــاُد إِلـَـى َداُوَد َوقـَـاَل لـَـُه: »هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
ثثَاََث ِســِنيَن ُجوٌع، أَْو ثثَاَثََة أَْشــُهٍر َهاٌَك أََماَم ُمَضاِيِقيَك َوَســيُْف أَْعَدائَِك يُْدرِكَُك، 
ـاٍم يَُكــوُن ِفيَهــا َســيُْف الــرَّبِّ َوَوبَــأٌ ِفــي األَرِْض، َوَمــاَُك الــرَّبِّ يَْعثُــو ِفــي كُلِّ  أَْو ثثَاَثَــَة أَيّـَ

تُُخــوِم إِْســرَائِيَل. فَانْظُــِر اآلَن َمــاذَا أَرُدُّ َجَوابـًـا لُِمرِْســلِي «.
ا. َدْعِنــي أَْســُقْط ِفــي يـَـِد  فــكان جــواب الملــك هكــذا: » قـَـْد َضــاَق ِبــَي األَْمــُر ِجــدًّ

الــرَّبِّ ألَنَّ َمرَاِحَمــُه كَِثيــرٌَة، َولَ أَْســُقُط ِفــي يـَـِد إِنَْســاٍن «.
فُضربــت األرض بالوبــأ الــذي أهلــك مــن إســرائيل ســبعين ألفــا. ولــم يكــن الوبــأ 
قــد وصــل إلــى أورشــليم بعــد: » َورَفَــَع َداُوُد َعيَْنيْــِه فَــَرأَى َمــاََك الــرَّبِّ َواِقًفــا بَيْــَن 
َداُوُد  فََســَقَط  أُورَُشــلِيَم.  َعلَــى  َوَمْمــُدوٌد  ِبيَــِدِه  َمْســلُوٌل  َوَســيُْفُه  ــَماِء،  َوالسَّ األَرِْض 
ــيُوُخ َعلَــى ُوُجوِهِهــْم ُمْكتَِســيَن ِبالُْمُســوِح «. فتوســل الملــك ألجــل إســرائيل  َوالشُّ
ــْعِب؟ َوأَنـَـا ُهــَو الَّــِذي أَْخطـَـأَ َوأََســاَء،  قائــا: » أَلَْســُت أَنـَـا ُهــَو الَّــِذي أََمــَر ِبِإْحَصــاِء الشَّ
ــا هــؤُلَِء الِْخــرَاُف فََمــاَذا َعِملـُـوا؟ فَأَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلِهــي لِتَُكــْن يـَـُدَك َعلَــيَّ َوَعلَــى بَيْــِت  َوأَمَّ

أَِبــي لَ َعلَــى َشــْعِبَك لَِضْرِبِهــْم «.
إن عمــل ذلــك اإلحصــاء أحــدث ســخطا بيــن الشــعب، ومــع ذلــك فقــد كانــوا 
يعــززون نفــس الخطايــا التــي دفعــت داود إلــى ذلــك العمــل. وكمــا أن الــرب بســبب 
عاقــب  داود  خطايــا  بســبب  فكذلــك  بالقصــاص،  داود  افتقــد  أبشــالوم  خطيــة 

إســرائيل علــى خطاياهــم.
ـا » ِفــي  الُْمِريّـَ نــزل علــى جبــل  إذ  الُمْهلِــك وقــف خــارج أورشــليم  المــاك  إن 
بَيْــَدِر أُرْنـَـاَن الْيَبُوِســيِّ « فذهــب داود بنــاء علــى إرشــادات النبــي إلــى الجبــل حيــث 
بنــى مذبحــا للــرب » َوأَْصَعــَد ُمْحرَقـَـاٍت َوَذبَائـِـَح َســاََمٍة، َوَدَعــا الــرَّبَّ فَأََجابـَـُه ِبَنــاٍر ِمــَن 
ــَماِء َعلَــى َمْذبَــِح الُْمْحرَقَــِة « )أخبــار األيــام األول 21: 26(. » َواْســتََجاَب الــرَّبُّ  السَّ

ْربَــُة َعــْن إِْســرَائِيَل « )2صموئيــل  24: 25(. ــِت الضَّ ِمــْن أَْجــِل األَرِْض، فََكفَّ
إن البقعــة التــي بنــي عليهــا المذبــح، والتــي منــذ ذلــك الوقــت فصاعــدا اعتبــرت 
أرضــا مقدســة، هــذه البقعــة عرضهــا أرنــان علــى الملــك كهبــة، ولكــن الملــك أبــى 
ــٍة كَاِملَــٍة، ألَنِـّـي لَ آُخــُذ  قبولهــا علــى أنهــا هبــة قائــا: » لَ! بَــْل ِشــرَاًء أَْشــتَِريِه ِبِفضَّ
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ــا َوزْنُــُه  ــَع َداُوُد ألُرْنَــاَن َعــِن الَْمــَكاِن َذَهبً ــًة«. َوَدفَ انِيَّ ــًة َمجَّ َمــا لَــَك لِلــرَّبِّ فَأُْصِعــَد ُمْحرَقَ
ــِة َشــاِقل « إن هــذا المــكان الــذي فيــه بنــى إبراهيــم المذبــح، ليقــدم عليــه  ِســتُّ ِمئَ
التــي  البقعــة  هــو  كان  العظيــم  الخــاص  بهــذا  اآلن  تقــدس  والــذي  ذبيحــة،  ابنــه 

اختيــرت فيمــا بعــد مكانــا للهيــكل الــذي بنــاه ســليمان .
ولكــن كان ل بــد مــن أن تتجمــع ســحابة قاتمــة أخــرى فــي ســماء حيــاة داود فــي 
ســنيه األخيــرة، حيــث بلــغ الســبعين مــن العمــر آنئــذ. فالصعوبــات التــي لقاهــا، 
وتعرضــه الدائــم للخطــر فــي بدايــة حياتــه، وحروبــه الكثيــرة، والهمــوم والضيقــات التــي 
اكتنفتــه فيمــا بعــد — كل هــذه امتصــت عصــارة حياتــه. ومــع أن عقلــه ظــل محتفظــا 
بصفاتــه وقوتــه فــإن ضعفــه وشــيخوخته إذ همــا يميــان بالشــخص إلــى العتــكاف، 
قــد حــال بينــه وبيــن اإلشــراف علــى مــا كان يجــري فــي المملكــة، ومــرة أخــرى نشــبت 
الثــورة تحــت ظــل العــرش، كمــا ظهــرت أيضــا ثمــار إفــراط داود فــي حبــه ألولده. 
ــورَِة  والــذي كان يطمــع فــي العــرش فــي هــذه المــرة هــو أدونيــا الــذي كان » َجِميــُل الصُّ
ا « فــي شــخصه وفــي هيئتــه، ولكنــه كان طائشــا وعديــم المبــادئ. ففــي شــبابه  ِجــدًّ
، قَائـِـاً: ›لَِمــاذَا فََعلـْـَت  لــم يكــن يخضــع إل لقليــل مــن الــردع، إذ » لـَـْم يُْغِضبْــُه أَبـُـوُه قـَـطُّ
هَكــَذا؟‹ « )انظــر 1ملــوك 1( وهــا هــو اآلن يتمــرد علــى ســلطان هللا الــذي كان قــد 
انتخب سليمان ليجلس على العرش. إن سليمان بفضل مواهبه الطبيعية وتدينه 
كان أكثــر لياقــة مــن أخيــه األكبــر ألن يكــون ملــكا علــى إســرائيل. ومــع كــون اختيــار هللا 
قــد أشــير إليــه بــكل وضــوح فــإن أدونيــا لــم يعــدم أنصــارا يؤيدونــه. ويــوآب، مــع أنــه كان 
قــد ارتكــب جرائــم كثيــرة، فقــد كان قبــل ذلــك ثابتــا علــى ولئــه للجالــس علــى العرش، 

ولكنــه اآلن انضــم إلــى المتآمريــن علــى ســليمان مثلمــا فعــل أيضــا أبياثــار الكاهــن.
لقــد نضــج العصيــان واكتمــل، حيــث اجتمــع المتآمــرون حــول وليمــة عظيمــة 
فــي مــكان خــارج المدينــة لينــادوا بأدونيــا ملــكا، ولكنهــم فــي ذلــك الحيــن أوقفــوا 
عنــد حدهــم، بواســطة عمــل ســريع حاســم، قامــت بــه جماعــة قليلــة علــى رأســهم 
صــادوق الكاهــن وناثــان النبــي وبثشــبع أم ســليمان، الذيــن بســطوا المســألة علــى 
حقيقتهــا لــدى الملــك داود وذكــروه باختيــار الــرب لســليمان ليجلــس علــى العــرش، 
وفــي الحــال تنــازل الملــك عــن العــرش لســليمان الــذي ُمســح فــي الحــال ونــودي بــه 
ملــكا. فُســحقت المؤامــرة فــي مهدهــا، وجلــب متزعموهــا علــى أنفســهم المــوت، 
وقــد أبقــي علــى حيــاة أبياثــار إكرامــا لوظيفتــه وولئــه الســابق لــداود، ولكنــه عــزل 
عــن وظيفتــه كرئيــس للكهنــة وأعطيــت وظيفتــه لصــادوق ونســله، كمــا أبقــي علــى 
حيــاة يــوآب وأدونيــا إلــى حيــن، ولكــن بعــد مــوت داود نفــذ فيهمــا حكــم المــوت جــزاء 

748, 749



ِسُنو َحيَاة داود األخيرة  |  681

لهمــا علــى جريمتهمــا. هــذا، وإن تنفيــذ حكــم المــوت فــي ابــن داود أكمــل الحكــم 
باألربعــة أضعــاف الــذي برهــن علــى كراهيــة هللا لخطيــة األب.

كان مــن أحــب الخطــط إلــى قلــب داود منــذ بــدء ســني حكمــه أن يقيــم هيــكا 
للــرب. ولكــن مــع أنــه لــم يُســمح لــه بتنفيــذ غرضــه هــذا فــإن غيرتــه واهتمامــه لــم يفتــرا 
من هذه الناحية. فلقد جمع كثيرا من المواد الثمينة — كالذهب والفضة وحجارة 
الجــزع وغيرهــا مــن األحجــار المختلفــة األلــوان، والرخــام وأغلــى أنــواع األخشــاب. 
واآلن فــكل هــذه الكنــوز الغاليــة التــي قــد جمعهــا ينبغــي لــه أن يســلمها لقــوم آخريــن، 

ألن أيــادي أخــرى ينبغــي أن تبنــي بيتــا يوضــع فيــه التابــوت رمــز حضــور هللا.
وإذ رأى الملــك أن نهايتــه قــد دنــت اســتدعى رؤســاء إســرائيل مــع ممثليــن 
مــن كل أنحــاء المملكــة ليتســلموا الميــراث الموجــود فــي عهدتــه. فرغــب فــي أن 
يســلم إليهــم وصيــة احتضــاره ويحصــل منهــم علــى الموافقــة وعلــى المعونــة فــي 
ذلــك العمــل العظيــم الــذي ينبغــي إنجــازه. ونظــرا لضعــف الملــك الجســماني لــم 
يكــن مــن المتوقــع أن يحضــر عمليــة نقــل المســؤولية تلــك بنفســه. ولكــن الوحــي 
اإللهــي نــزل عليــه، وبقــوة وحماســة فــوق مــا كان منتظــرا منــه، اســتطاع أن يخاطــب 
شــعبه آلخــر مــرة. فأخبرهــم بأنــه كان يشــتاق إلــى بنــاء الهيــكل، إل أن الــرب قــد أمــر 
أن يضطلــع ابنــه ســليمان بهــذا العمــل، كمــا أكــد هللا قائــا: » إِنَّ ُســلَيَْماَن ابَْنــَك 
ُهــَو يَبِْنــي بَيِْتــي َوِديَــاِري، ألَنِـّـي اْختَرْتُــُه لِــي ابًْنــا، َوأَنَــا أَكُــوُن لَــُه أَبًــا، َوأُثَبِّــُت َمْملََكتَــُه 
َد لِلَْعَمــِل َحَســَب َوَصايَــاَي َوأَْحَكاِمــي كَهــَذا الْيَــْوِم « ثــم قــال  إِلَــى األَبَــِد إَِذا تََشــدَّ
، َوِفــي َســَماِع إِلِهَنــا، اْحَفظُــوا  داود: » َواآلَن ِفــي أَْعيُــِن كُلِّ إِْســرَائِيَل َمْحَفــِل الــرَّبِّ
َواطْلُبُــوا َجِميــَع َوَصايَــا الــرَّبِّ إِلِهُكــْم لَِكــْي تَرِثُــوا األَرَْض الَْجيِّــَدَة َوتَُورِّثُوَهــا ألَْولَِدكُــْم 

ــِد « )انظــر أخبــار األيــام األول 28، 29(. ــْم إِلَــى األَبَ بَْعَدكُ
لقــد تعلــم داود بالختبــار وعــورة طريــق مــن يبتعــدون عــن هللا. وأحــس بدينونــة 
الشــريعة اإللهيــة التــي قــد نقضهــا وتعداهــا، فحصــد ثمــار المعصيــة، وقــد كانــت 
نفســه متأثــرة وكان يتــوق ألن يــرى قــادة إســرائيل أمنــاء هلل، وأن يطيــع ابنــه ســليمان 
أبيــه ومــررت  قــد أضعفــت ســلطان  التــي  الخطايــا  شــريعة هللا، معرضــا عــن كل 
حياتــه وجلبــت العــار علــى اســم هللا. وقــد عــرف داود أن األمــر يتطلــب اتضــاع 
التــي  التجــارب  أمــام  للثبــات  المتواصــل  والســهر  بــاهلل  الدائمــة  والثقــة  القلــب 
تكتنــف ابنــه ســليمان فــي مركــزه الســامي، ألن أمثالــه مــن الرجــال المشــهورين ذوي 
المكانــة الرفيعــة هــم الهــدف الخــاص الــذي يصــوب إليــه الشــيطان ســهامه. ثــم إذ 
اتجــه إلــى ابنــه الــذي ســبق أن اعتــرف هــو بأنــه ســيكون خليفتــه علــى العــرش قــال 
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لــه: » َوأَنـْـَت يـَـا ُســلَيَْماُن ابِْنــي، اْعــرِْف إِلــَه أَِبيــَك َواْعبُــْدُه ِبَقلـْـٍب كَاِمــل َونَْفــٍس َراِغبَــٍة، 
َراِت األَفـْـَكاِر. فـَـِإَذا طَلَبْتـَـُه يُوَجــُد  ألَنَّ الــرَّبَّ يَْفَحــُص َجِميــَع الُْقلـُـوِب، َويَْفَهــُم كُلَّ تََصــوُّ
ــا  ــارََك لِتَبِْنــَي بَيْتً ــِد اْختَ ــِر اآلَن ألَنَّ الــرَّبَّ قَ ــِد. اُنْظُ ــُه يَرْفُُضــَك إِلَــى األَبَ ِمْنــَك، َوإَِذا تَرَكْتَ

ْد َواْعَمــْل «. لِلَْمْقــِدِس، فَتََشــدَّ
وأمثلــة  نمــاذج  مــع  الهيــكل  لبنــاء  دقيقــة  تعليمــات  لســليمان  داود  أعطــى  ثــم 
لــكل جــزء، وكل التعليمــات الخاصــة بالخدمــة، كمــا قــد أعلــن لــه بوحــي إلهــي. كان 
ســليمان ل يــزال غضــا، وقــد تهيــب مــع تلــك المســؤوليات الهائلــة التــي ســتوضع 
ْع  ْد َوتََشــجَّ عليــه فــي بنــاء الهيــكل وفــي حكــم شــعب هللا، فقــال داود لبنــه: » تََشــدَّ
َواْعَمْل. لَ تََخْف َولَ تَرْتَِعْب، ألَنَّ الرَّبَّ اإِللَه إِلِهي َمَعَك. لَ يَْخُذلَُك َولَ يَتْرُكَُك «.

وكذلــك أوصــى داود الشــعب قائــا: » إِنَّ ُســلَيَْماَن ابِْنــي الَّــِذي َوْحــَدُه اْختَــارَُه 
، َوالَْعَمــُل َعِظيــٌم ألَنَّ الَْهيْــَكَل لَيْــَس إلِنَْســاٍن بَــْل لِلــرَّبِّ  هللُا، إِنََّمــا ُهــَو َصِغيــٌر َوَغــضٌّ
اإِللِه « ثم قال: » َوأَنَا ِبُكلِّ قُوَّتِي َهيَّأُْت لِبَيِْت إِلِهَي «. وجعل داود يعدد األشياء 
ــٌة ِمــْن  التــي جمعهــا، وقــال بعــد ذلــك: » ألَنِـّـي قَــْد ُســِررُْت ِببَيْــِت إِلِهــي، لِــي َخاصَّ
ــٍة قَــْد َدفَْعتَُهــا لِبَيْــِت إِلِهــي فَــْوَق َجِميــعِ َمــا َهيَّأْتـُـُه لِبَيْــِت الُْقــْدِس: ثثَاَثـَـَة  َذَهــٍب َوِفضَّ
ــاٍة، ألَْجــِل تَْغِشــيَِة  ــٍة ُمَصفَّ آلَِف َوزْنـَـِة َذَهــٍب ِمــْن َذَهــِب أُوِفيــَر، َوَســبَْعَة آلَِف َوزْنـَـِة ِفضَّ
قــد أحضــروا عطاياهــم  الذيــن  المجتمعيــن  ثــم ســأل جمهــور  الْبُيُــوِت «.  ِحيطَــاِن 

؟ « ــْوَم لِِمــْلِء يَــِدِه لِلــرَّبِّ ــِدُب الْيَ الســخية، قائــا: » فََمــْن يَْنتَ
اآلبَــاِء  ُرَؤَســاُء  » فَانْتَــَدَب  للنــداء  المجتمعــون  أولئــك  اســتجاب  مــا  وســرعان 
َوُرَؤَســاُء أَْســبَاِط إِْســرَائِيَل َوُرَؤَســاُء األُلُوِف َوالِْمئَاِت َوُرَؤَســاُء أَْشــَغاِل الَْملِِك، َوأَْعطَْوا 
َهــِب، َوَعَشــرََة آلَِف  لِِخْدَمــِة بَيْــِت هللِا َخْمَســَة آلَِف َوزْنـَـٍة َوَعَشــرََة آلَِف ِدرَْهــٍم ِمــَن الذَّ
ــِة، َوثََمانِيـَـَة َعَشــَر أَلـْـَف َوزْنـَـٍة ِمــَن النَُّحــاِس، َوِمئـَـَة أَلـْـِف َوزْنـَـٍة ِمــَن الَْحِديــِد.  َوزْنـَـٍة ِمــَن الِْفضَّ
ــْعُب ِبانِْتَداِبِهــْم،  ... َوفَــرَِح الشَّ َوَمــْن ُوِجــَد ِعْنــَدُه ِحَجــارٌَة أَْعطَاَهــا لَِخِزيَنــِة بَيْــِت الــرَّبِّ

ــرَِح فَرًَحــا َعِظيًمــا. ــُك أَيًْضــا فَ . َوَداُوُد الَْملِ ألَنَُّهــْم ِبَقلْــٍب كَاِمــل انْتََدبُــوا لِلــرَّبِّ
» َوبـَـارََك َداُوُد الــرَّبَّ أََمــاَم كُلِّ الَْجَماَعــِة، َوقـَـاَل َداوُد: »ُمبَــارٌَك أَنـْـَت أَيَُّهــا الــرَّبُّ 
ــُروُت َوالَْجــاَُل  إِلــُه إِْســرَائِيَل أَِبيَنــا ِمــَن األَزَِل َوإِلَــى األَبَــِد. لَــَك يَــا رَبُّ الَْعظََمــُة َوالَْجبَ
ــِد  ــا رَبُّ الُْملْــُك، َوقَ ــَك يَ ــَماِء َواألَرِْض. لَ َوالْبََهــاُء َوالَْمْجــُد، ألَنَّ لَــَك ُكلَّ َمــا ِفــي السَّ
ارْتََفْعــَت َرأًْســا َعلَــى الَْجِميــعِ. َوالِْغَنــى َوالَْكرَاَمــُة ِمــْن لَُدنْــَك، َوأَنْــَت تَتََســلَُّط َعلَــى 
ُة َوالَْجبَــُروُت، َوِبيَــِدَك تَْعِظيــُم َوتَْشــِديُد الَْجِميــعِ. َواآلَن، يَــا  الَْجِميــعِ، َوِبيَــِدَك الُْقــوَّ
ـى  َحتّـَ َشــْعِبي  ُهــَو  َوَمــْن  أَنَــا،  َمــْن  َولِكــْن  الَْجلِيــَل.  اْســَمَك  َونَُســبُِّح  نَْحَمــُدَك  إِلَهَنــا 
نَْســتَِطيَع أَْن نَْنتَــِدَب هَكــَذا؟ ألَنَّ ِمْنــَك الَْجِميــَع َوِمــْن يَــِدَك أَْعطَيَْنــاَك. ألَنََّنــا نَْحــُن 
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ـلِّ َعلَــى األَرِْض َولَيْــَس َرَجــاٌء.  ُغَربَــاُء أََماَمــَك، َونُــزَلَُء ِمثْــُل كُلِّ آبَائَِنــا. أَيَّاُمَنــا كَالظِـّ
ـْرَوِة الَِّتــي َهيَّأْنَاَهــا لَِنبِْنــَي لَــَك بَيْتًــا لْســِم قُْدِســَك،  أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلُهَنــا، كُلُّ هــِذِه الثّـَ
. َوقـَـْد َعلِْمــُت يـَـا إِلِهــي أَنَّــَك أَنـْـَت تَْمتَِحــُن الُْقلـُـوَب  إِنََّمــا ِهــَي ِمــْن يـَـِدَك، َولـَـَك الـْـُكلُّ

َوتَُســرُّ ِبالْســِتَقاَمِة.
» أَنَــا ِباْســِتَقاَمِة قَلِْبــي انْتََدبْــُت ِبــُكلِّ هــِذِه، َواآلَن َشــْعبَُك الَْمْوُجــوُد ُهَنــا رَأَيْتُــُه 
ِبَفــَرٍح يَْنتَــِدُب لـَـَك. يـَـا رَبُّ إِلــَه إِبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َوإِْســرَائِيَل آبَائَِنــا، اْحَفــْظ هــِذِه إِلـَـى 
ــا ُســلَيَْماُن ابِْنــي  ِر أَفْــَكاِر قُلُــوِب َشــْعِبَك، َوأَِعــدَّ قُلُوبَُهــْم نَْحــَوَك. َوأَمَّ األَبَــِد ِفــي تََصــوُّ
الَْجِميــَع،  َولِيَْعَمــَل  َوفَرَائَِضــَك،  َشــَهاَداتَِك  َوَصايَــاَك،  لِيَْحَفــَظ  كَاِمــاً  قَلْبًــا  فَأَْعِطــِه 
الــرَّبَّ  »بَارِكُــوا  الَْجَماَعــِة:  لِــُكلِّ  َداُوُد  قَــاَل  ثُــمَّ  لَــُه«.  َهيَّــأُْت  ـِذي  الّـَ الَْهيْــَكَل  َولِيَبِْنــَي 

إِلَهُكــْم«. فَبَــارََك كُلُّ الَْجَماَعــِة الــرَّبَّ إِلــَه آبَائِِهــْم، َوَخــرُّوا َوَســَجُدوا «.
ثــم  وتزيينــه،  الهيــكل  لبنــاء  الغنيــة  المــواد  قــد جمــع  اهتمــام  بــكل  الملــك  إن 
كتــب التســابيح المجيــدة التــي ســيرن صداهــا فــي جوانــب الهيــكل فــي الســنين 
التاليــة. وهــا قلبــه اآلن يمتلــئ فرحــا بــاهلل عندمــا اســتجاب رؤســاء اآلبــاء ورؤســاء 
وإذ  أمامهــم.  الــذي  المهــم  للعمــل  أنفســهم  وقدمــوا  لدعوتــه  نبــل  بــكل  إســرائيل 
تقدماتهــم  مــن  فــزادوا  أكثــر،  هــو  مــا  عمــل  إلــى  يتوقــون  كانــوا  خدماتهــم  قدمــوا 
ثــم أحــس داود إحساســا عميقــا  وقدمــوا أموالهــم الخاصــة لتوضــع فــي الخزانــة. 
المملكــة  رؤســاء  تعبيــر  وإن  هللا.  لبيــت  المــواد  جمــع  وهــو  اســتحقاقه  بعــدم 
واســتجابتهم الســريعة، حيــث أنهــم بقلــوب منتدبــة كرســوا أموالهــم للــرب وكرســوا 
أنفســهم لخدمتــه هــذا مــأل قلــب داود فرحــا. ولكــن هللا وحــده هــو الــذي منــح هــذا 
الميــل لشــعبه، فينبغــي أن يتمجــد هــو ل اإلنســان. إنــه هــو الــذي منــح الشــعب 
غنــى األرض، وروحــه هــو الــذي جعلهــم يُنتدبــون ليجلبــوا ذخائرهــم إلــى الهيــكل. 
لقــد كان كل شــيء مــن الــرب، فلــول أن محبتــه كانــت تــرف علــى قلــوب الشــعب 

لذهبــت كل جهــود الملــك هبــاء ومــا كان الهيــكل يبنــى إطاقــا.
إن كل مــا يتناولــه اإلنســان مــن غنــى ســخاء هللا لــم يــزل ملــكا هلل. إن كل األشــياء 
الغاليــة والجميلــة فــي األرض الممنوحــة مــن هللا توضــع بيــن أيــدي النــاس لختبارهــم 
— لمتحــان عمــق محبتهــم لــه وتقديرهــم إلحســاناته. وســواء أكانــت هــذه الذخائــر 
هــي ذخائــر الثــروة أو الــذكاء، ينبغــي أن توضــع بــكل رضــى تقدمــة عنــد قدمــي يســوع. 
وعلــى المعطــي أن يقــول حينئــذ مــع داود: » ِمْنــَك الَْجِميــَع َوِمــْن يـَـِدَك أَْعطَيَْنــاَك «.

الــذي أثقــل قلبــه كان  وعندمــا أحــس داود بالمــوت يدنــو منــه، فــإن العــبء 
ألجــل ســليمان، وألجــل مملكــة إســرائيل التــي يتوقــف نجاحهــا ومناعتهــا وازدهارهــا 
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باألكثــر علــى ولء الملــك هلل، فقــد » أَْوَصــى ُســلَيَْماَن ابَْنــُه قَائِــاً: أَنَــا َذاِهــٌب ِفــي 
ْد وَكُــْن رَُجــاً. اِْحَفــْظ َشــَعائَِر الــرَّبِّ إِلِهــَك، إِْذ تَِســيُر ِفــي  طَِريــِق األَرِْض كُلَِّهــا، فَتََشــدَّ
َمــا  كُلِّ  ِفــي  تُْفلِــَح  لَِكــْي  َوَشــَهاَداتِِه...  َوأَْحَكاَمــُه  َوَصايَــاُه  فَرَائَِضــُه،  َوتَْحَفــُظ  طُرُِقــِه، 
ِبــِه َعنِّــي قَائِــاً: إَِذا  ـَم  ـِذي تََكلّـَ ْهــَت. لَِكــْي يُِقيــَم الــرَّبُّ كَاََمــُه الّـَ تَْفَعــُل َوَحيْثَُمــا تََوجَّ
َحِفــَظ بَُنــوَك طَِريَقُهــْم َوَســلَُكوا أََماِمــي ِباألََمانَــِة ِمــْن كُلِّ قُلُوِبِهــْم وَكُلِّ أَنُْفِســِهْم، قَــاَل 

لَ يُْعــَدُم لَــَك رَُجــٌل َعــْن كُرِْســيِّ إِْســرَائِيَل « )1 ملــوك 2: 4-1(.
إن آخــر أقــوال داود كان أغنيــة — أغنيــة ثقــة ذات مبــدأ ســام جــدا وإيمــان 
إِلــِه  َمِســيِح  الُْعــاَ،  ِفــي  الَْقائِــِم  الرَُّجــِل  َوَوْحــُي  ــى،  يَسَّ بْــِن  َداُوَد  » َوْحــُي  خالــد: 
ـَم... إَِذا تََســلََّط َعلَــى النَّــاِس بَــارٌّ  ـِم إِْســرَائِيَل الُْحلْــِو: ُروُح الــرَّبِّ تََكلّـَ يَْعُقــوَب، َوُمرَنِـّ
ــْمُس. كَُعْشــٍب ِمــَن األَرِْض  بَــاِح إَِذا أَْشــرَقَِت الشَّ يَتََســلَُّط ِبَخــْوِف هللِا، َوكَُنــوِر الصَّ
ـُه َوَضــَع  ِفــي َصبَــاٍح َصْحــٍو ُمِضــيٍء ِغــبَّ الَْمطَــِر. أَلَيْــَس هَكــَذا بَيِْتــي ِعْنــَد هللِا؟ ألَنّـَ
ِفــي كُلِّ َشــْيٍء َوَمْحُفوظًــا، أَفَــاَ يُثِْبــُت كُلَّ َخاَِصــي َوكُلَّ  ـا ُمتَْقًنــا  لِــي َعْهــًدا أَبَِديًـّ

.)5-1 :23 )2 صموئيــل  َمَســرَّتِي؟ « 
لَِئــْن كان ســقوط داود عظيمــا فــإن توبتــه كانــت عميقــة ومحبتــه ملتهبــة وإيمانــه 

قويــا. لقــد ُغفــر لــه كثيــر ولذلــك فقــد أحــب كثيــرا )لوقــا 7: 48(.
الشــعور  أعمــاق  فمــن  كلهــا،  الختبــارات  سلســلة  تتنــاول  داود  مزاميــر  إن 
بالخطيــة وحكــم اإلنســان علــى نفســه، إلــى ذروة اإليمــان والشــركة الســامية مــع هللا. 
إن تاريــخ حياتــه يعلــن أن الخطيــة ل تجلــب غيــر العــار والويــل. ولكنــه يعلــن أيضــا 
أن محبــة هللا يمكنهــا الوصــول إلــى أبعــد األعمــاق، وأن اإليمــان يرفــع النفــس التائبــة 
إلــى حيــث تشــارك أبنــاء هللا فــي بنوَّتهــم. ومــن بيــن كل التأكيــدات التــي تشــتمل 
عليهــا كلمــة هللا، نجــد أن تاريــخ حيــاة داود هــو مــن أقــوى الشــهادات علــى أمانــة 

هللا وعدالتــه ورحمتــه القائمــة علــى عهــده.
ــا كَلَِمــُة إِلِهَنــا فَتَثْبُــُت إِلَــى األَبَــِد «،  ـلِّ َولَ يَِقــُف «، » َوأَمَّ اإلنســان » يَبْــَرُح كَالظِـّ
الْبَِنيــَن،  بَِنــي  َعلَــى  َوَعْدلُــُه  َخائِِفيــِه،  َعلَــى  َواألَبَــِد  ْهــِر  الدَّ فَِإلَــى  الــرَّبِّ  رَْحَمــُة  ــا  » أَمَّ
8؛   :40 إشــعياء  2؛   :14 )أيــوب  لِيَْعَملُوَهــا «  َوَصايَــاُه  َوَذاكِــِري  َعْهــِدِه  لَِحاِفِظــي 

مزمــور 103: 17، 18(.
» كُلَّ َما يَْعَملُُه هللُا أَنَُّه يَُكوُن إِلَى األَبَِد « )جامعة 3: 14(.

مــا أمجــد المواعيــد المقدمــة لــداود وبيتــه، تلــك المواعيــد التــي تتجــه إلــى األمــام 
إلــى األجيــال الدهريــة والتــي تتــم بكمالهــا فــي المســيح. فلقــد أعلــن الــرب » َحلَْفــُت 
أََمانَِتــي  ــا  أَمَّ ُدُه...  تَُشــدِّ ِذرَاِعــي  أَيًْضــا  َمَعــُه.  يَــِدي  تَثْبُــُت  ـِذي  الّـَ َعبْــِدي:...  لِــَداُوَد 
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َورَْحَمِتــي فََمَعــُه، َوِباْســِمي يَْنتَِصــُب قَرْنُــُه. َوأَْجَعــُل َعلَــى الْبَْحــِر يَــَدُه، َوَعلَــى األَنَْهــاِر 
يَِميَنــُه. ُهــَو يَْدُعونـِـي: أَِبــي أَنـْـَت، إِلِهــي َوَصْخــرَُة َخاَِصــي. أَنـَـا أَيًْضــا أَْجَعلـُـُه ِبْكــرًا، أَْعلـَـى 
ــُه « )مزمــور89:  ــُت لَ ــُه رَْحَمِتــي. َوَعْهــِدي يُثَبَّ ْهــِر أَْحَفــُظ لَ ِمــْن ُملُــوِك األَرِْض. إِلَــى الدَّ
ــَماَواِت « )مزمــور 89: 29(  3-28( » َوأَْجَعــُل إِلـَـى األَبـَـِد نَْســلَُه، وَكُرِْســيَُّه ِمثـْـَل أَيَّــاِم السَّ
ْعِب. يَُخلُِّص بَِني الْبَائِِسيَن، َويَْسَحُق الظَّالَِم. يَْخَشْونََك َما  » يَْقِضي لَِمَساكِيِن الشَّ
يــُق، وَكَثْــرَُة  دِّ ــَدْوٍر... يُْشــرُِق ِفــي أَيَّاِمــِه الصِّ اَم الَْقَمــِر إِلَــى َدْوٍر فَ ــْمُس، َوقُــدَّ َداَمــِت الشَّ
اَِم إِلَى أَْن يَْضَمِحلَّ الَْقَمُر. َويَْملُِك ِمَن الْبَْحِر إِلَى الْبَْحِر، َوِمَن النَّْهِر إِلَى أَقَاِصي  السَّ
ْمِس يَْمتَدُّ اْسُمُه، َويَتَبَاَركُوَن ِبِه. كُلُّ  اَم الشَّ ْهِر. قُدَّ األَرِْض «. » يَُكوُن اْسُمُه إِلَى الدَّ

بُونَــُه « )مزمــور 72: 8-4، 17(. أَُمــِم األَرِْض يُطَوِّ
يَاَســُة َعلَــى كَِتِفــِه، َويُْدَعــى اْســُمُه  ـُه يُولَــُد لََنــا َولَــٌد َونُْعطَــى ابًْنــا، َوتَُكــوُن الرِّ » ألَنّـَ
ــاَِم «، » هــَذا يَُكــوُن َعِظيًمــا، َوابـْـَن  َعِجيبًــا، ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، أَبـًـا أَبَِديًّــا، رَئِيــَس السَّ
الَْعلِــيِّ يُْدَعــى، َويُْعِطيــِه الــرَّبُّ اإِللــُه كُرِْســيَّ َداُوَد أَِبيــِه، َويَْملِــُك َعلَــى بَيْــِت يَْعُقــوَب 

إِلَــى األَبَــِد، َولَ يَُكــوُن لُِملِْكــِه نَِهايَــٌة « )إشــعياء 9: 6؛ لوقــا 1: 32، 33(.
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