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 الثالثة األلفّ�ة خدمات حول

 ، وهي مؤسسة مس�حّ�ة ال تهدف للر�ح ومكّرسة لتقد�م:1997لثالثة سنة تأسست خدمات األلفّ�ة ا

 تعل�ًما �تاب��ا. للعالم. مجاًنا.

هدفنا هو توفیر التعل�م المس�حي �المجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المس�حیین في جم�ع أنحاء العالم الذین �فتقرون 
في خمس  وسائط إعالمّ�ة متعددةف من خالل إنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز بإلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهد

والروسّ�ة، واإلس�انّ�ة. �ما یتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي  والماندر�ن الصینّ�ة،اإلنجلیزّ�ة، والعر�ّ�ة،  لغات رئ�سّ�ة وهي
دروس الفیدیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات  عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
 مجموعات للدراسة.

المتعددة والحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط 
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

اإلضافة إلى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.

من أجل تحقیق أهدافنا للتوز�ع، أقامت خدمات األلفّ�ة الثالثة عالقات استرات�جّ�ة للشراكة مع الكنائس، �ل�ات الالهوت، المعاهد 
رسلین، القنوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، الم

�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
ر مواد إضاف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوف

 للدراسة خاصة �ك.

. إننا نعتمد على الضر�بي لإلعفاء خاضعةتعترف مصلحة الضرائب األمر�كّ�ة بهیئة خدمات األلفّ�ة الثالثة �اعت�ارها مؤسسة 
فراد. للمز�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واأل

  http://arabic.thirdmill.orgُیرجى ز�ارة موقعنا على اإلنترنت: 

http://arabic.thirdmill.org/
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 المقدمة
 

رح��ا حیُث تلعُب إحدى الشخص�اِت الدوَر الرئ�سيَّ تقر�ً�ا في �لِّ َتخیَّل أنَك تشاهُد عرًضا مس
مشهٍد. فمن الواضِح أنَّ ما تفعله هذه الشخص�ُة في القصِة هامٌّ. لكن في المشهِد األخیِر، تتقدُم هذه 

.  الشخص�ُة إلى منتصِف خش�ِة المسرِح، وتشرُح لجمهوِرها المعنى األكبَر للدراما �كلٍّ
ا رئ�س��ا طواَل ق�اد�� ، هذا ما حدَث في سفِر �شوَع من نواٍح �ثیرٍة. یلعُب �شوُع دوًرا في الواقعِ 

السفِر. و�لُّ ما فعَلُه �ان مهم�ا. لكنَّه في المشاهِد األخیرِة، ألقى خطابیِن استخدمهما الكاتُب للكشِف 
 عن المعنى األكبِر للسفِر �كلٍّ �النس�ِة لشعِب إسرائیَل.

" سفِر �شوعَ رُس الرا�ُع في سلسلِتنا عن هذا هو الد ، وقد وضعنا له عنواَن "الوالُء العهديُّ
لشعِب إسرائیَل. في هذا الدرِس، سنستعرُض ��ف �كشُف القسُم الثالُث واألخیُر من سفِر �شوَع عن 

 .معنى السفِر من خالِل دعوِة شعِب إسرائیَل إلى أن �كونوا أمناًء من نحِو بنوِد عهِدهم مع هللاِ 
في وقٍت سابٍق من هذه السلسلِة، َذَكْرنا أنَّه �مكُن إ�جاُز المعنى األصليِّ لسفِر �شوَع �ما 

 یلي:
 

ُكِتَب سفُر �شوَع عن االمتالِك االنتصاريِّ لشعِب إسرائیَل، ومیراِث األس�اِط، والوالِء 
 ج�اَل الالحقة.العهديِّ في زمِن �شوَع، لَتناُوِل التحد�اِت المماثلِة التي واجهت األ

 
ُكِتُب السفُر في األصِل إلرشاِد بني إسرائیَل في العهِد القد�ِم، الذیَن عاشوا إمَّا في فترِة 
، أو في وقٍت متأخٍر مثل السبِي ال�ابلّي. و�تناوُل السفُر ��ف �اَن  القضاِة، أو في أثناِء الُحكِم الملكيِّ

أعداِئهم، ومع أرِضهم، ومع امت�ازاِتهم ومسؤول�اِتهم  ین�غي على المستمعیَن األصلییَن التعاُمَل مع
 �اعت�اِرهم شعَب ِهللا في العهِد.

َم السفَر إلى ثالثِة أقساٍم  كما َتعلَّمنا في دروٍس سا�قٍة، �ي �حقَق الكاتُب هذا الهدَف، قسَّ
َز الكاتُب على االمتالِك االنتصاريِّ إلسرائیَل.12-1رئ�س�ٍة. في األصحاحات  وفي  ، ر�َّ

َل اهتماَمه إلى میراِث أس�اِط إسرائیَل. وفي األصحاحات 22-13األصحاحات  َز 24و 23، حوَّ ، ر�َّ
 على الوالِء العهديِّ لشعِب إسرائیَل. وفي هذا الدرِس، سنتناوُل هذا القسَم الرئ�سيَّ األخیَر.
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ُن القسُم الثالُث من سفِر �شوَع من جزأیِن رئ�سییِن، ثم خاتمٍة.  یبدُأ هذا القسُم �خطاٍب، یتكوَّ
، ف�ه أصدَر �شوُع تحذیراِت العهِد لشعِب إسرائیَل. ثم ینتقُل إلى خطاٍب آخٍر، في 16-1: 23في 
، خاتمٌة مختَصرٌة تخبُر 33-29األعداد  ، ُألقَي في أثناِء مراسِم تجدیِد العهِد، تل�ه، في1-28: 24

 عن موِت �شوَع والعدیِد من األحداِث التال�ة.
تناوُل درُسنا عن الوالِء العهديِّ لشعِب إسرائیَل هذه األصحاحاِت األخیرَة في ثالِث سی

خطواٍت. سنتناوُل أوًال التحذیراِت العهد�َة التي أصدَرها �شوُع في خطاِ�ه األوِل، ثمَّ تجدیَد العهد الذي 
. وأخیًرا، سنستعرُض قاَم �ه شعُب إسرائیَل، �ما في ذلك �عُض التعل�قاِت عن الخاتمِة التي تل�ه

 التطبیَق المس�حيَّ لهذا القسِم من السفِر. لنبدْأ من التحذیراِت العهد�ِة التي أصدَرها �شوُع.
 

 تحذیرات العهد
 

َ�عِرُف �ٌل َمن له درا�ٌة جیدٌة �الكتاِب المقدِس أَن ُ�ال� من ُ�تَّاِب العهِد القد�ِم والعهِد الجدیِد قد 
ُر لهم الر�ُط بین هذه حذَّروا مستمعیهم �ثیرً  ا من التمرِد على ِهللا. لكنَّ العدیَد من اإلنجیلییَن ال یت�سَّ

فقط ببر�اِته. ومع أنَّنا رأینا في هذه  هللاِ التحذیراِت و�ین فكرِة "العهِد" الكتاب�ِة. بل نمیُل إلى ر�ِط عهوِد 
الذي أظهَره ُهللا من نحِو شعِب إسرائیَل  السلسلِة أَن �اتَب سفِر �شوَع لفَت االنت�اَه �ثیًرا إلى اللطفِ 

من السفِر اهتماًما  23من خالِل عهِده معهم. لكن، �ما نحن على وشِك أن نرى، یولي األصحاُح 
 خاًصا �التحذیراِت من الدینوناِت التي تقُع حین ینتهُك شعُب ِهللا عهَده.

نمًطا مألوًفا. أوًال، سنتناوُل  سنستعرُض التحذیراِت العهد�َة التي أصدَرها �شوُع مستخدمینَ 
َم للتأثیِر على  اله�كَل والمحتوى لهذا الجزِء. وثانً�ا، سنتأمَُّل في المعنى األصليِّ له، أو ��ف ُصمِّ

 مستمع�ه األوائل. لنبدْأ من اله�كِل والمحتوى لهذا األصحاِح.
 

 اله�كل والمحتوى 
 

 شعِب إسرائیَل لألرِض حتى إلى وسِط أرِض نتذ�ُر جیًدا أن �شوَع �ان قد قاَد عمل�َة امتالكِ 
كنعاَن، وشنَّ حمالٍت �برى في الجنوِب وفي الشماِل. �ما أنَّه حافَظ على وحدِة شعِب إسرائیَل، حین 
أرسَلهم ل�ستوطنوا في المیراِث الخاِصّ �كلِّ س�ٍط، في �لٍّ من عبِر األردنِّ وغرِب األردن. لكن عنَد 

، سلََّط الكاتُب االنت�اَه على اجتماٍع عقَده �شوُع، على األرجِح في شیلوه، في هذه المرحلِة من السفرِ 
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أرِض س�ِط أفرا�َم. حیث اجتمَع شعُب إسرائیَل هناك ل�ستمعوا إلى تعل�ماٍت من �شوَع في غا�ِة 
 األهم�ِة.

عوِة ألغراِضنا في هذا الدرِس، س�فیُدنا أن نتناوَل هذا األصحاَح في خطوتیِن، بدًءا من د
 .أ2-1: 23�شوَع إلى االجتماِع، وهي تظهُر في 

 
 �شوع دعوة

 
من الهامِّ أن نتذ�َر أنَّ سفَر �شوَع �شیُر إلى �عِض األح�اِن األخرى التي فیها جمَع �شوُع 
شعَب إسرائیَل. لكن یبیُِّن وصُف هذه الدعوِة أنَّ الكاتَب اعتبَر هذا االجتماَع أهمَّ �كثیٍر من اجتماعاِت 

 وَع السا�قِة.�ش
َم ِفي ٱْألَ�َّاِم." َ�ظَهُر هذا التعبیُر نفُسه في 1: 23أوًال، ذ�َر الكاتُب، في  ، أَن �شوَع "َشاَخ. َتَقدَّ

َ�عَد أّ�اٍم "، لكنَّنا هنا نجُد مالحظًة إضاف�ًة �أَن هذا �ان 1: 13بدا�ِة القسِم الثاني من السفِر، في 
َأَنا َقْد ِشْخُت. "، بدَأ �شوُع خطاَ�ه قائالً: 2: 23طة). وهكذا أ�ًضا، في (الترجمة العر��ة الم�س "َكِثیَرةٍ 

ْمُت ِفي ٱْألَ�َّامِ   ."َوَها َأَنا ٱْلَیْوَم َذاِهٌب ِفي َطِر�ِق ٱْألَْرِض ُ�لَِّها"، علََّق أ�ًضا قائًال: 14. وفي العدِد "َتَقدَّ
ِم �شوَع في العمِر إ لى أنَّ هذا االجتماَع �ان واحًدا من مهاِمه األخیرِة أشاَر تر�یُز الكاتِب على َتَقدُّ

ا للكلماِت األخیرِة لشخٍص �حتضُر، هكذا  كقائٍد لشعِب إسرائیَل. فكما یوِلي الناُس الیوَم اهتماًما خاص�
 على �لِّ إسرائیليٍّ أمیٍن من المستمعیَن األصلییَن أن ُیدِرَك أَن هذا �ان حدًثا شدیَد األهم�ِة.

 ."َفَدَعا َ�ُشوُع َجِم�َع ِإْسَراِئیَل َوُشُیوَخُه َوُرَؤَساَءُه َوُقَضاَتُه َوُعَرَفاَءهُ "نقرُأ أ�ًضا:  2: 23في ثانً�ا، 
الحَظ أنَّ �شوَع لم �خاطب رئ�َس الكهنِة أو حتى الالو�یَن ذوي المناصِب الرف�عِة، الذیَن ظلُّوا �شكٍل 

عن طر�ِق القادِة الذیَن �انوا  "َجِم�َع ِإْسَراِئیلَ "ه خاطَب كبیٍر منفصلیَن عن عامِة شعِب إسرائیَل. لكنَّ 
هي تنفیُذ  "الشیوِخ، والرؤساِء ... والقضاِة، والعرفاءِ "في تواصٍل مستمرٍّ مع الشعِب. �انت مسؤول�ُة 

 ما �ان �شوُع على وشِك أن �قوَل. ونرى أنَّ �شوَع قد أثاَر في هذا االجتماِع َمسائَل �ان لها تأثیرٌ 
 على �لِّ إسرائیلٍي، في �لِّ یوٍم، وفي �لِّ مجاٍل من مجاالِت الح�اِة.

لكن ف�َم �انت تكمُن األهم�ُة الشدیدُة لهذا االجتماِع؟ نجُد اإلجا�َة عن هذا في الخطوِة الثان�ِة 
، حذََّر �شوُع شعَب إسرائیَل من انتهاِك 16: ب 2، في خطاِب �شوَع. فمن نها�ِة 23من األصحاِح 

 .هللاِ عهِد 
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 خطاب �شوع
 

تحدْثنا في مواضَع أخرى عن العهوِد اإلله�ِة �أكثِر تفصیٍل. لكن في إ�جاٍز، تكشُف العهوُد 
اإلله�ُة عن الس�اساِت الحاكمِة المحور�ِة التي وضَعها ُهللا ألجِل ملكوِته. نستط�ُع تقس�َم دینام�ك�اِت 

ٍة: اإلحساُن اإللهُي، والوالُء ال�شرُي، والنتائُج من بر�اٍت هذه الس�اساِت العهد�ِة إلى ثالِث فئاٍت رئ�س�
 ولعناٍت.

حین نتحدُث عن اإلحساِن اإللهِي، فإَننا نقصُد الك�ف�َة التي بها یؤسُس ُهللا بلطِفه جم�َع 
عهوِده و�حفُظها. لم �كن ال�شُر قادر�َن یوًما على بدِء عالقِة عهٍد مع ِهللا أو االستمراِر فیها من 

ِتهم الشخص�ة. فإنَّ اإلحساَن اإللهيَّ ضرورٌي دائًما.خال لكن في اآلن ذاِته، ُتنِشُئ  ِل استحقاِقهم أو قوَّ
. لطالما ُأوِصَي هللاِ العهوُد اإلله�ُة أ�ًضا توقًُّعا عن الوالِء ال�شريِّ �ردِّ فعٍل ممتنٍّ منَّا تجاَه إحساِن 

 هللاِ وفي الكتاِب المقدِس، تترتُب على عهوِد  فعَله ألجِلهم.في ضوِء ما  �ِ ال�شُر بتقد�ِم خدمٍة وف�ٍة 
أ�ًضا النتائُج من بر�اٍت ولعناٍت. حین �كوُن شعُب ِهللا أوف�اًء من نحِوه، وحین �حفظوَن وصا�اه، 

 ینالوَن بر�اِته الوفیرَة. لكن إن خانوه ورفضوا وصا�اه، ستقُع علیهم لعناُته.
ِس إلى أَن هذه الدینام�ك�اِت �ثیًرا ما تستعلُن �طرٍق تكوُن مبَهمًة أشاَر ُ�تَّاُب الكتاِب المقد

وغفراَنه، مع صرامِته ودینونِته، �ثیًرا ما تثیُر دهشَتنا ألنَّ طرَقه أعلى  هللاِ عنَد ال�شِر. فإنَّ طوَل أناِة 
ُب أنَّ َهللا �ظلُّ أمیًنا من نحِو كثیًرا من قدرِتنا على االست�عاِب. لكن مراًرا وتكراًرا، أكََّد لنا هؤالء الُكتَّا

 بنوِد عهوِده، وأَنه یدیُرها �صالٍح، ومعرفٍة، وحكمٍة ال نظیَر لها.
، إلى 23كما نحُن على وشِك أن نرى، �شیُر خطاُب �شوَع �صورٍة م�اشرٍة، في األصحاِح 

َز �شوُع �شكٍل رئ�سيٍّ على ت حذیراٍت من لعناٍت ستقُع الدینام�ك�اِت الثالثِة للعهِد جم�ِعها. لكن ر�َّ
 .�ِ ِة فاضحعلى شعِب إسرائیَل �سبِب الخ�انِة ال

 
 16من السفِر، في األعداِد  23عندما �ان �شوُع �خاطُب الشعَب في األصحاِح 

األولى، �ان یتحدُث عن التحذیراِت العهد�ِة. �ان �شوُع یذ�ِّرهم �الوص�ِة اإلله�ِة �أن 
أي عن إحساِن هذا اإللِه،  –سفُر �أكمله عن إلِه العهِد �كونوا أوف�اًء. فقد تحدَث ال

اإللِه الذي �حارُب في المعر�ِة، واإللِه الذي �عطي النصرَة، واإللِه الذي �سكُب 
حساناِته، لكن األهمَّ من هذا أَنه هو اإللُه الذي یر�ُدنا إعنایَته، واإللِه الذي �سكُب 

الشعَب عن الطاعِة، وعن نتائِج الطاعِة  أن نكوَن أوف�اء. و�التالي، أخبَر �شوعُ 
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والعص�اِن. و�ما في �لِّ عهٍد آخر، شمَل هذا العهُد ل�س فقط الملَك القويَّ الذي 
�قطُع عهًدا مع ملٍك أضعف، ول�س فقط إحساُن هذا الملِك القوِي، بل أ�ًضا وص�ًة 

ة. ف�عد أن �تَب �أن نكوَن أوف�اء، ونتائَج الطاعِة والعص�اِن، أي الوالَء والخ�ان
إلِه العهِد الذي �عمُل �لَّ شيٍء، ال ألنَّنا  –�شوُع سفًرا �امًال عن عظمِة ِهللا 
، بل ألنَّه قطَع معنا عهًدا  حذََّر الشعَب من نس�اِن أنَّهم أ�ًضا ین�غي أن  –نستحقُّ

 �كونوا أوف�اًء لهذا اإلله.
 ق. أورنان �روز— 

 
المز�َد أ�ًضا في هذا االجتماِع الهامِّ، إال أنَّ الكاتَب أوجَز مع أنَّ �شوَع على األرجِح قاَل 

، أو  ، یل�ِه تر�یٌز على الوالِء العهديِّ خطاَ�ه في ثالثِة أجزاٍء. یبدُأ �لُّ جزٍء بَتْذِكرٍة عن اإلحساِن اإللهيِّ
 العهِد، أو على �لیهما. على نتائجِ 
 

تجاَه إسرائیَل.  هللاِ �مثالیِن عن إحساِن  8-2: 23یبدُأ الجزُء األوُل، في  .8-2: 23�شوع 
َر �شوُع شعَب إسرائیَل �أنَّ امتالَكهم االنتصاريَّ لألرِض �ان نت�جَة أن "ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم 3في العدِد  ، ذ�َّ

ْلُقْرَعِة ُ�لَّ ، أشاَر �شوُع إلى أنَّ َهللا نفَسه هو َمن وزََّع "َعَلْ�ُكْم ِ�ا4ُهَو ٱْلُمَحاِرُب َعْنُكْم." وفي العدِد 
ُعوِب اْلَ�اِقَ�ِة ... ِلَتُكوَن ِمْلكًا َلُكْم."  َأَراِضي ِتْلَك الشُّ

، دعا �شوُع شعَب 6ثم انتقَل �شوُع إلى َمطَلِب الوالِء الممتنِّ ِمن إسرائیَل تجاَه ِهللا. ففي العدِد 
ا ... َوَتْعَمُلوا ُ�لَّ ٱْلَمكْ  ُدوا ِجد� ُتوِب ِفي ِسْفِر َشِر�َعِة ُموَسى." أشارت هذه الكلماُت إسرائیَل قائًال: "َفَتَشدَّ

. لكن �عَد هذه الكلماِت المألوفِة، نجُد دعوًة إلى نوٍع خاٍص من 7: 1إلى وصا�ا ِهللا ل�شوَع في 
الخدمِة الوف�ِة. فللمرِة األولى في السفِر، نسمُع دعوًة من �شوَع إلسرائیَل إلى تجنُِّب ع�ادِة األوثاِن 

قاَل: "َحتَّى َال َتْدُخُلوا ِإَلى  7ان�ِة والممارساِت الفاسدِة للمجتمعاِت الوثن�ِة في �نعاَن. وفي العدِد الكنع
ُعوِب، ُأوَلِئَك ٱْلَ�اِقیَن َمَعُكْم، َوَال َتْذُكُروا ٱْسَم آِلَهِتِهْم، َوَال َتْحِلُفوا ِبَها." في المقابلِ  ، أوصى َهؤَُالِء ٱلشُّ

 قائًال: "ٱْلَصُقوا ِ�ٱلرَّبِّ ِإَلِهُكْم." 8َل في العدِد �شوُع شعَب إسرائی
ال نحتاُج أن نقوَل إنَّ منَع �شوَع لع�ادِة األوثاِن ل�س شیًئا جدیًدا. فقد أعاَد هذا إلى األذهاِن 
أوَل وصیتیِن في الوصا�ا العشر، والعدیُد من النصوِص األخرى في أسفاِر موسى الخمسِة، التي 

ثیراِت المفِسدِة لآللهِة الزائفِة. لكن أوضَح الكاتُب بذ�ِره لألمِر هنا أنَّ لهذا الموضوِع حذَّرت من التأ
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َة في ضوِء �لِّ ما �تَ�ه في األصحاحاِت السا�قِة من السفِر. ففي ضوِء �لِّ ما عمَله  أهمیَته الخاصَّ
 یلتفتوا إلى آلهٍة أخرى. ُهللا ألجِل شعِ�ه تحَت ق�ادِة �شوَع، �ان بنو إسرائیَل ملَزمیَن �أالَّ 

 
أ�ًضا �حدیٍث عن  13-9: 23یبدُأ الجزُء الثاني من خطاِب �شوَع في  .13-9: 23�شوع 

َر �شوُع إسرائیَل �أَنه "َقْد َطَرَد ٱلرَّبُّ ِمْن َأَماِمُكْم ُشُعوً�ا َعِظ�َمًة َوَقِو�َّةً 9. ففي العدِد هللاِ إحساِن  " .، ذ�َّ
 اآلَن أ�ًضا "ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو ٱْلُمَحاِرُب َعْنُكْم." ، قاَل إنَّ 10وفي العدِد 

، �ما في الجزِء األوِل، دعا �شوُع شعَب إسرائیَل إلى االستجا�ِة في والٍء. 11ثم، في العدِد 
لوص�ِة إلى ا – 5: 6فقد حثَّهم قائًال: "َأْن ُتِحبُّوا ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم." هنا لمََّح �شوُع إلى سفِر التثن�ِة 

تِ   ."كَ العظمى. �قوُل هذا العدُد الشهیُر: "َفُتِحبُّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُ�لِّ َقْلِ�َك َوِمْن ُ�لِّ َنْفِسَك َوِمْن ُ�لِّ ُقوَّ
إًذا، في �لٍّ من سفِر التثن�ِة وسفِر �شوَع، أن تحَب َهللا �عني أن تكون مكرًَّسا تماًما وحصر��ا للرِب 

 خٍر.ول�س أليِّ إلٍه آ
لكن في هذا الجزِء من الخطاِب، انتقَل �شوُع خطوًة أ�عد. فلكي یبیَِّن �م �ان الحفاُظ على 

. �ِ  تهمهذا التكر�ِس الحصريِّ ضرور��ا، حذَر شعَب إسرائیَل من نتائِج اللعناِت السیئِة �سبِب خ�ان
ُعوِب، ُأوَلِئَك ٱْلَ�اِقیَن َمَعُكْم، َوَلِكْن ِإَذا ... َلِصْقُتْم ِبَ�ِق�َّ “ 13و 12ِد اعدكما قاَل في األ ِة َهؤَُالِء ٱلشُّ

ُعوبَ  ثم  ." ِمْن َأَماِمُكمْ َوَصاَهْرُتُموُهْم َوَدَخْلُتْم ِإَلْیِهْم َوُهْم ِإَلْ�ُكْم ... ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم َال َ�ُعوُد َ�ْطُرُد ُأوَلِئَك ٱلشُّ
ا َوَشَرًكا ... "أضاَف:  اِلَحةِ َفَ�ُكوُنوا َلُكْم َفخ� ف�الرغِم من �لِّ ما  ."َحتَّى َتِبیُدوا َعْن ِتْلَك ٱْألَْرِض ٱلصَّ

عمَله ُهللا ألجِلهم، إْن اتَّ�َع شعُب إسرائیَل طرَق الكنعانییَن ال�اقیَن في أرِض الموعِد، س�قعون تحَت 
 الصارمِة. هللاِ دینونِة 

ستثنائ��ا. ففي نصوٍص مثِل سفِر من نواٍح �ثیرة، �ان هذا التر�یُز الحصريُّ على اللعناِت ا
، ال نجُد ذ�ًرا سوى لنتائَج إ�جاب�ٍة من بر�اٍت مستقبل�ٍة. وفي نصوٍص أخرى مثِل 6-4: 19الخروِج 

، �ان َمْنُح البر�اِت والتهدیُد �اللعناِت متالزَمیِن. لكن في 19-15: 30و، 28سفِر التثن�ِة األصحاِح 
 .اللعناتِ ْر سوى النتائِج المستقبل�ِة من هذا الجزِء من خطاِب �شوَع، لم یذ�

 
، بدَأ �شوُع مرًة 16-14: 23في الجزِء الثالِث من خطاِب �شوَع، في  .16-14: 23�شوع 

اِلِح 14. ففي العدِد هللاِ أخرى �الحدیِث عن إحساِن  ، نقرُأ "َلْم َتْسُقْط َ�ِلَمٌة َواِحَدٌة ِمْن َجِم�ِع ٱْلَكَالِم ٱلصَّ
ُح هذا التصر�ُح إلى ٱلَِّذي َتَكلَّ  حیث نطَق الكاتُب بتأكیٍد مماثٍل. لكن  45: 21َم ِ�ِه ٱلرَّبُّ َعْنُكُم." ُیلمِّ

في هذا الجزِء الثالِث، تجاوَز �شوُع الدعوَة إلى الوالِء، وفي المقابِل حذََّر شعَب إسرائیَل على الفوِر 
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ُكلَّ "َز الكاتُب على أنَّ َهللا س�جلُب علیهم ، ر�َّ 15: 23من نتائَج سیئٍة �سبِب انتهاِك العهِد. ففي 
اِلَحةِ  و�ما ُتعلُِّم مواضُع مثُل سفِر الالو�یَن  ."ٱْلَكَالِم ٱلرَِّديِء َحتَّى ُیِبیَدُكْم َعْن َهِذِه ٱْألَْرِض ٱلصَّ

ى ، سیؤدي التمرُد على ِهللا إلى هالِك إسرائیَل، و�ل28و 4 االصحاحات وسفِر التثن�ةِ  26األصحاِح 
 فترٍة من السبِي خارَج أرِض الموعِد.

�كشُف التدرُُّج بین هذه األجزاِء عن التر�یِز الرئ�سِي ل�شوَع في هذا الخطاِب. ففي المقاِم 
َر شعَب إسرائیَل من لعناٍت ستأتي علیهم إن ثبَت أنهم غیُر ممتنِّیَن تجاَه  األوِل، أراَد �شوُع أن �حذِّ

ْد بهذه النتائِج السیئِة �سبِب إخفاقاٍت �س�طٍة. فقد من الجدیِر � .هللاِ إحساناِت  الذ�ِر أنَّ �شوَع لم یهدِّ
ْوَن َعْهَد ٱلرَّبِّ ِإَلِهُكُم ... َوَتْعُبُدوَن آِلَهًة ُأْخَرى " أال 16: 23حذََّر شعَب إسرائیَل في  التعبیُر  ."َتَتَعدَّ

ْونَ " . وقد احتفَظ الكاتُب بهذا اللفِظ ل�عبَِّر �ه عن )ָעַבר( )عاڤار(مترَجٌم عن الفعِل العبري " َتَتَعدَّ
. لم �كن �شوُع �قصُد 15، 10: 7إساءاٍت خطیرٍة ُتمثُِّل أفعاًال للخ�انِة، �ما في حالِة عخاَن في 

مجرَد نقائَص أو هفواٍت، بل �ان �قصُد مستوى ارتداِد ع�ادِة األوثاِن، أو �ما قاَل هنا، الخط�َة 
  أخرى.المدمرَة لع�ادِة آلهةٍ 

 
نفِسه أَن �شوَع �حذُر الشعَب من ع�ادِة  16: 23یتضُح حتى من نّصِ �شوَع 

ي عهِد الرِب �سَر أوِل وصیتیِن، مما أخرى. و  آلهةٍ  في هذه الحالِة، سیتضمَُّن تعدِّ
سیترتُب عل�ه �سُر العهِد. وهذا ما حذَر موسى الشعَب منه في بر�اِت ولعناِت 

: 4، وهذا ما نهاهم عن فعِله في مواضَع مثِل تثن�ة 26َن العهِد الواردِة في الو�ی
. و�ستكمُل �شوُع تعل�ماِت قائِده ومرشِده، موسى. 32-28وتثن�ة  25-31

على أالَّ �كسروا الوصا�ا،  –�عد أن عبروا إلى األرِض وأخضعوها–و�حُث الشعَب 
. وقد حذَر موسى مما س�حدُث: فإن فعلو  ون بهذا عهَد الربِّ ا هذا، سُ�سَبْون فیتعدُّ

من األرِض. ومن ناح�ٍة، �حثُّهم �شوُع على أن �طیلوا �قاَءهم في األرِض عن 
 طر�ِق حفِظ العهِد.

 د. ج�مس هامیلتون  —
 

�الوضِع في االعت�اِر اله�كِل والمحتوى األساسيِّ الذي �خُص التحذیراِت العهد�َة لسفِر �شوَع، نصیُر 
 ى األصليِّ لهذا األصحاِح.في وضٍع �سمُح لنا بتناوِل المعن
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 المعنى األصلي
 

َر التأثیَر الذي �ان �أمُل �اتُب سفِر �شوَع أن �كوَن  بوجٍه عامٍّ، ل�س من الصعِب أن نتصوَّ
لهذا األصحاِح على مستمع�ه. ف�حلوِل فترِة القضاِة، �اَن شعُب إسرائیَل قد بدَأ �الفعِل في اخت�اِر 

، لعناِت العهِد ألنهم قد انجرفو  ا إلى ع�ادِة األوثاِن الكنعان�ِة. وفي أوقاٍت مختلفٍة أثناَء الحكِم الملكيِّ
جاءت أ�ًضا نتائٌج أسوأ على شعِب إسرائیَل �سبِب تورُِّطهم في ع�ادِة ال�عِل وآلهٍة أخرى. و�الط�ِع، 

من أن �سمَح الكاتُب جاَء السبُي ال�ابليُّ في النها�ِة على إسرائیَل �ما قاَل �شوُع تماًما. ولذا، بدًال 
في أن �كوَن أمیًنا ُتجاَه شعِ�ه، أخبَر  هللاِ لمستمع�ه �إلقاِء اللوِم �سبِب ظروِفهم السیئِة على إخفاِق 

 مستمع�ه األصلییَن صراحًة �أن ض�قاِتهم �انت ناتجًة عن إخفاِقهم في الحفاِظ على أمانِتهم ُتجاَه ِهللا.
لیِتهم عن ظروِفهم، َنسَج داخَل التحذیراِت العهد�ِة ولكي ُ�قِنَع الكاتُب مستمع�ه �مسؤو 

 الموضوعاِت الخمسَة الرئ�س�َة التي رأیناها طواَل هذا السفِر.
 

 السلطان اإللهي
 

أوًال، في دعوِة �شوَع لالجتماِع، �شَف عن السلطاِن اإللهيِّ وراَء هذا االجتماِع. ففي 
هو َمن دعا الشعَب. �ما نعلُم جیًدا، شدَد الكاتُب  �ان �شوعَ أ، ذ�َر الكاتُب أنَّ 2: 23األصحاِح 

ل�شوَع �اعت�اِره الخلَف الرسميَّ لموسى. وحین ذ�َر الكاتُب أنَّ �شوَع  هللاِ �صورٍة متكررٍة على تفو�ِض 
، 16-2ِد اعدكان هو َمن دعا الشعَب لالجتماِع، ثم �ان هو َمن ألقى الخطاَب الذي تال هذا في األ

 ذا على السلطاِن اإللهيِّ وراَء �لیهما.كان یر�ُِّز به
ُم هذا األصحاُح من السفِر وجهَة نظٍر �صُعُب أن �قبَلها �ثیروَن من  كما أشرنا �الفعِل، �قدِّ
المستمعیَن األصلییَن. لم یرغب �ثیروَن في أن �قبلوا مسؤولیَتهم عن نتائِج إخفاِقهم في حفِظ العهِد. 

 مستمع�ه األصلییَن من المسؤول�ِة من خالِل توض�ِح أنَّ �شوَع نفَسه هو و�التالي، واجَه الكاتُب تهرُّبَ 
 من نطَق بهذه الكلماِت.

 
 عهد هللا

 
صًة لموضوِع عهِد  ثانً�ا، ال یثیُر دهشَتنا أن تكوَن التحذیراُت العهد�ُة في خطاِب �شوَع مخصَّ
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ُر  حین وصَف غربَ  هللاِ ، لمََّح الكاتُب إلى عهِد 4: 23. ففي هللاِ  األردنِّ �أَنه "میراُث" إسرائیَل. ونتذ�َّ
�ان �شیُر إلى أرٍض ُوِعَد بها اآل�اُء من  – )הָלֲחנַ (" ِنحاال" –أنَّ اللفَظ العبريَّ المعبَِّر عن "المیراث" 

َر أ�ًضا أنَّ �شوَع، في 18: 15خالِل قسٍم، أو عهٍد، في نصوٍص مثِل سفِر التكو�ِن  . وال بدَّ أن نتذ�َّ
ْوَن َعْهَد ٱلرَّبِّ ِإَلِهُكُم."أال ، أوجَز خطاَ�ه بتحذیِر شعِب إسرائیَل قائالً 16: 23  : "َتَتَعدَّ

دعا مستمع�ه األصلییَن إلى أن �عبِّروا عن امتناِنهم ألجِل  هللاِ إنَّ تر�یَز الكاتِب على عهِد 
ا حذَر �شوُع من النتائِج السیئِة اإلحساناِت الكثیرِة التي أظهَرها ُهللا من نحِوهم ومن نحِو آ�اِئهم. �م

 من اللعناِت اإلله�ِة إن لم �فعلوا هذا.
 

 مق�اس ناموس موسى
 

َدِت التحذیراُت العهد�ُة التي أصدَرها �شوُع أ�ًضا على مق�اِس ناموِس موسى �عدِة  ثالًثا، شدَّ
ُ�لَّ ٱْلَمْكُتوِب ِفي ِسْفِر ، أمَر شعَب إسرائیَل قائًال: "َوَتْعَمُلوا 6: 23طرٍق. ففي خطاِب �شوَع، في 

حین أمَر  5: 6، استقى �شوُع من شر�عِة موسى في سفِر التثن�ِة 11: 23َشِر�َعِة ُموَسى." وفي 
، "َال َتْدُخُلوا ِإَلى َهؤَُالِء 7إسرائیَل قائًال "َفُتِحبُّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهَك" �ما أوصى �شوُع شعَب إسرائیَل، في العدِد 

ُعوِب" وأالَّ  ، استَقت من 12و 8 �عبدوا آلهَتهم. هذه التعل�ماُت، وتعل�ماٌت شبیهٌة أخرى في األعداِد ٱلشُّ
 .20: 10و 3: 7نصوٍص مثِل سفِر التثن�ِة 

ذَ�َر الكاتُب إشاراِت �شوَع إلى شر�عِة موسى �ي یذ�َِّر مستمع�ه األصلییَن بوجهِة نظٍر 
هو إعادُة التأكیِد على والِئهم  هللاِ الوحیُد في نواِل بر�اِت َتظهُر مراًرا وتكراًرا في السفِر. �ان الرجاُء 

 ُتجاَه مق�اِس ناموِس موسى.
 

 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

را�ًعا، هذا األصحاُح الذي یتحدُث �التفصیِل عن التحذیراِت العهد�ِة التي أصدَرها �شوُع قد 
، �شیُر الجزُء الذي 1: 23سبیِل المثاِل، في فوَق الطب�ع�ِة. على  هللاِ لفَت االنت�اَه أ�ًضا إلى قوِة 

الشدیدِة حین �قوُل: "َأَراَح ٱلرَّبُّ ِإْسَراِئیَل ِمْن أَْعَداِئِهْم  هللاِ َیروي دعوَة �شوَع إلى االجتماِع إلى قوِة 
َر �شوُع ش3: 23َحَواَلْیِهْم." َ�ظهُر الموضوُع نفُسه أ�ًضا عدَة مراٍت في خطاِب �شوَع. ففي  عَب ، ذ�َّ

، أكََّد لهم أنَّ "ٱلرَّبُّ ِإَلُهُكْم ُهَو َیْنِفیِهْم [أي 5إسرائیَل �أَن "ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو ٱْلُمَحاِرُب َعْنُكْم." وفي العدِد 
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َر هذه الفكرَة في العدِد  اِمُكْم." وقد �رَّ ٱلرَّبُّ ِمْن  قائًال: "َقْد َطَردَ  9أعداءكم] ِمْن َأَماِمُكْم َوَ�ْطُرُدُهْم ِمْن ُقدَّ
 ."، قاَل: "ِألَنَّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو ٱْلُمَحاِرُب َعْنُكْم َ�َما َ�لََّمُكمْ 10َأَماِمُكْم ُشُعوً�ا َعِظ�َمًة َوَقِو�ًَّة." وفي العدِد 

 َعَلْ�ُكُم َ�ْجِلبُ " 15فوَق الطب�ع�ِة في دینونِة إسرائیَل. �ما قاَل في العدِد  هللاِ أشاَر �شوُع أ�ًضا إلى قوِة 
َ�ْحَمى َغَضُب ٱلرَّبِّ "، حذَر �شوُع من أن 16وفي العدِد  ."ٱلرَّبُّ ُ�لَّ ٱْلَكَالِم ٱلرَِّديِء َحتَّى ُیِبیَدُكمْ 

 ."َعَلْ�ُكمْ 
َر �شوُع شعَب  كما �مكننا أن نرى، أشاَر الكاتُب �صورٍة متكررٍة إلى الك�ف�ِة التي بها ذ�َّ

لطب�ع�ِة. فقد أراَد أن تدفَع �لماُت �شوَع مستمع�ه األصلییَن نحَو االمتناِن فوَق ا هللاِ إسرائیَل �قوِة 
ونحَو نواِل البر�اِت. وهكذا أ�ًضا، أراَد من �لِّ تحذیٍر بلعناٍت فوَق طب�ع�ٍة �سبِب الخ�انِة أن یثیَر 

 الخوَف داخَل قلوِ�هم، ف�قتاُدهم إلى التو�ِة.
 

 جم�ع إسرائیل
 

أ�ًضا على اشتراِك جم�ِع إسرائیَل. ففي دعوِة  23ذیراُت العهد�ُة في وخامًسا، ر�َّزت التح
أنَّ �شوَع جمَع "َجِم�َع ِإْسَراِئیَل." وفي خطاِب �شوَع، لم تنطبْق  2�شوَع إلى االجتماِع، َیذُ�ُر العدُد 

. فقد �ان َفحْسب هللاِ من شعِب  ال�عضِ على  هللاِ تحذیراُته من نتائِج اللعناِت �سبِب انتهاِك عهِد 
 مستقبُل األمِة �أكمِلها سیتحدُد من خالِل الم�ادِئ التي أعلَنها �شوُع في هذا األصحاِح.
َز �اتُب سفِر �شوَع على هذا الموضوِع الرئ�سيِّ في األصحاِح  �ي یدعو  23دوَن شٍك، ر�َّ

نت األمُة �أكمِلها في أ�اِم الجم�َع في إسرائیَل إلى االنت�اِه إلى ما قاله �شوُع. فكما في أ�اِم �شوَع، �ا
الكاتِب في حاجٍة إلى االنت�اِه إلى تحذیراِت �شوَع. حینئٍذ فقط �مكُنهم أن �أملوا في الحصوِل على 

 .هللاِ بر�اِت 
 

أوصى ُهللا بني إسرائیَل �ما ین�غي أن �عملوه وال �عملوه، لكنَّهم �انوا س�سكنون 
ساٍت أخرى �شعٍة ومروعٍة. وأراَد ُهللا وسَط شعوٍب �عبدون آلهًة أخرى، ووسَط ممار 

أن �ظلَّ بنو إسرائیَل أمناًء في العهِد معه. ووعَد �أنهم إن ظلوا أمناًء في العهِد 
معه، ستكوُن أحواُلهم جیدًة. لكن إن انتهكوا عهَده، س�أتي علیهم الضرُر. ینطبُق 

، س�كوُن ُهللا معنا، هذا نفُسه على ح�اِتنا الیوم. فإن �قینا أمناًء تجاَه عهِد هللاِ 
 و�قوُدنا، و�ظلُّ �عمُل فینا �ما وعَد �شوُع.
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 ق. ما�كا نجوسا —
 

�عد أن رأینا ��ف یتناوُل سفُر �شوَع الوالَء العهدَي إلسرائیَل من خالِل تسجیِل التحذیراِت 
سيِّ الثاني في العهد�ِة التي أصدَرها �شوُع، نصیُر في وضٍع �سمُح لنا �االنتقاِل إلى موضوِعنا الرئ�

 هذا الدرِس: مراسُم تجدیِد العهِد التي أقاَمها �شوُع.
 
 

 تجدید العهد
 

في حالٍة من التشو�ِق. فقد ألقى �شوُع خطاً�ا  23من نواٍح �ثیرٍة، تتر�نا دراما األصحاِح 
نجُد إشارًة إلى حذََّر ف�ه شعَب إسرائیَل من أش�اٍء رهی�ٍة ستحُدُث إن �سروا عهَدهم مع ِهللا. لكنَّنا ال 

ل الكاتُب أيَّ تقر�ٍر عن استجابِتهم لكي ُ�ِعدَّ مستمع�ه لما  ك�ف�ِة استجا�ِة شعِب إسرائیَل لهذا. ولم �سجِّ
. ففي هذا األصحاِح األخیِر، عقَد �شوُع اجتماًعا ثانً�ا. 24كان على وشِك أن �كتَ�ه في األصحاِح 
 �إعادِة تكر�ِس أنفِسهم والتعهِد من جدیٍد �حفِظ العهِد مع وهنا، في مراسِم التجدیِد، قاَم بنو إسرائیلَ 

ِهللا. و�انت هذه المراسُم نموذًجا للك�ف�ِة التي �ان ین�غي على المستمعیَن األصلییَن أن �ستجیبوا بها 
 لكِل ما تعلَّموه من سفِر �شوَع.

ِة. سنذ�ُر اله�كَل والمحتوى ثم سنتناوُل مراسَم تجدیِد العهِد التي أقاَمها �شوُع �طر�قِتنا المعتاد
 المعنى األصليَّ لها. لنتناوْل أوًال اله�كَل والمحتوى لتجدیِد العهِد في سفِر �شوَع.

 
 اله�كل والمحتوى 

 
كما رأینا، �عد أن استوطنت أس�اُط إسرائیَل في أرِض میراِثهم، دعاهم �شوُع إلى االجتماِع، 

هذه المرُة في شك�َم. �انت  –حاِح، نجُد اجتماًعا آخَر على األرجِح في شیلوه. لكن في هذا األص
ا �النس�ِة إلسرائیَل. فقد �انت هي الموضُع األوُل الذي ف�ه بني إبراه�ُم  شك�ُم موضًعا مقدًسا خاص�

. و�انت شك�ُم تجاوُر جبَل جرز�َم وجبَل 7: 12في أرِض الموعِد �حسِب سفِر التكو�ِن  �ِ مذ�ًحا 
 11ى موسى شعَب إسرائیَل بتجدیِد عهِدهم مع ِهللا في سفِر التثن�ِة األصحاحات عی�اَل، حیث أوص

. وفي هذا األصحاِح األخیِر من سفِر �شوَع، �انت شك�ُم هي الموضُع الذي ف�ه نصُل إلى 27و



 لدرس الرا�ع: الوالء العهديا                 سفر �شوع

12 
 http://arabic.thirdmill.orgللحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة 

 

 ذروِة خدمِة �شوَع �قائٍد إلسرائیَل.
ًة تنقسُم إلى أر�عِة أجزاٍء ُمسلسل ُ�عَتبُر تجدیُد العهِد الذي أقامه شعُب إسرائیَل في شك�َم قصةً 

. تتوازُن هذه الدعوُة مع ختاِم السفِر 1: 24رئ�س�ٍة. نقرُأ أوًال عن دعوِة �شوَع الثان�ِة لالجتماِع في 
. و�ین هذیِن، تتكوُن القصُة الرئ�س�ُة من الخطاِب الثاني 28: 24حیَن صرَف �شوُع االجتماَع في 

. 27-25ِد اعد، یلیها توثیُق العهِد في األ24-2ِد اعد إسرائیَل في األالذي ألقاُه �شوُع، واستجا�اتِ 
 .1لنتناوْل أوًال الدعوَة االفتتاح�َة إلى االجتماِع في العدِد 

 
 الدعوة

 
، وتختلُف 23تتشا�ُه دعوُة �شوَع إلى هذا االجتماِع مع دعوِته إلى االجتماِع في األصحاِح 

�أنَّ �شوَع جمَع "َجِم�َع َأْسَ�اِط ِإْسَراِئیَل"،  1: 24سابِق، �خبُرنا عنها أ�ًضا. فنظیَر االجتماِع ال
�اإلضافِة إلى "ُشُیوِخ ِإْسَراِئیَل َوُرَؤَساِئُهْم َوُقَضاِتُهْم َوُعَرَفاِئُهْم." لكن �ان أهمُّ اختالٍف نراه في هذه 

." �كلماٍت أخرى، اجتمَع هؤالِء أماَم المجِد الدعوِة هو أنَّ �شوَع وشعَب إسرائیَل قد "َمَثُلوا َأَماَم ٱلرَّبِّ 
َز فیها الكاتُب على  �ِ المنظوِر  في خ�مِة االجتماِع. هذه هي المرُة األولى من بین مراٍت عدیدٍة ر�َّ

. ففي هذه 24-19أهم�ِة هذا الحدِث من خالِل رسِم أوجِه ش�ٍه بینه و�ین سفِر الخروِج األصحاحات 
فوَق جبِل سیناء. و�ما حدَث في  �ِ إسرائیَل عهًدا أمام الحضوِر المنظوِر األصحاحاِت، قطَع شعُب 

 .�ِ سفِر الخروِج، وقَع تجدیُد العهِد تحَت ق�ادِة �شوَع أ�ًضا في المحضِر المنظوِر 
 

 الخطا�ات واالستجا�ات
 

: 24ئیَل في �عَد دعوِة �شوَع إلى االجتماِع، انتقَل الكاتُب إلى خطاِب �شوَع واستجا�اِت إسرا
، 23. �شكٍل عامٍّ، �ان خطاُب �شوَع مشاِبًها لخطاِ�ه في االجتماِع الذي ُعقَد في األصحاِح 2-24

؛  هللاِ ألنَّه لفَت االنت�اَه إلى الدینام�ك�اِت األساس�ِة لعهِد  َز على اإلحساِن اإللهيِّ مع إسرائیَل: فقد ر�َّ
 من نتائِج الخ�انِة. �ان هناك تر�یٌز خاصٌّ أ�ًضا في ؛ وحذَّرَ �ِ ودعا شعَب إسرائیَل إلى الوالِء 

. لكن على خالِف 23على ع�ادِة األوثاِن، �ما �ان �شكٍل �بیٍر في األصحاِح  24األصحاِح 
َل هذا األصحاُح استجا�َة شعِب إسرائیَل لما قاَله �شوُع.  األصحاِح السابِق، سجَّ

، في ُ�َعدُّ الجزُء األوُل من هذا الخطاِب �مثا� لٍة عن اإلحساِن اإللهيِّ : 24ِة إعادِة سرٍد مطوَّ
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ر أَنه في األصحاِح 2-13 ، أوجَز �شوُع عدَة أعماٍل �ان ُهللا قد عمَلها ألجِل إسرائیَل. لكن 23. تذ�َّ
ِئیَل ..." �قوِله: "َهَكَذا َقاَل ٱلرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرا 2هنا، لم �ستخدْم �شوُع �لماِته الخاصَة، بل بدَأ في العدِد 

وطواَل هذه األعداِد، أخبَر �شوُع �ما سمَعه من ِهللا نفِسه، على األرجِح في خ�مِة االجتماِع. فحواليِّ 
ُد منظوُر  ثمانَي عشَرَة مرة، أعلَن ُهللا ما عمَله ألجِل إسرائیَل مستخدًما ضمیَر المتكلِِّم المفرِد. یردِّ

َع مع إسرائیَل عند جبِل سیناء، حیث تكلََّم موسى �ما سمَعه ضمیِر المتكلِِّم هذا صدى العهِد الذي ُقطِ 
من ِهللا فوَق جبِل سیناء. ولفَت هذا االنت�اَه إلى أنَّ َهللا نفَسه �ان یذ�ُِّر إسرائیَل �صورٍة م�اشرٍة 

 �إحساناِته الكثیرِة.
 3أوًال، في األعداِد  أعاَد ُهللا سرَد إحساناِته من نحِو إسرائیَل عبر ثالِث فتراٍت من التار�ِخ.

َرهم ُهللا ��ف أبدى إحساًنا ُتجاَه األج�اِل القد�مِة في زمِن آ�اِء إسرائیَل. وثانً�ا، في األعد4و ِد ا، ذ�َّ
ختَم �ما حدَث مع شعِب  13-11، تحدَث عن إحساِنه في زمِن موسى. وثالًثا، في األعداِد 5-10

َح ُهللا أنَّه "َال ِ�َسْ�ِفَك َوَال ِ�َقْوِسَك" ُهزَم أعداُء إسرائیَل. ثم أوض 12إسرائیَل في أ�اِم �شوَع. وفي العدِد 
، أضاَف أَنه أعطاهم "َأْرًضا َلْم َتْتَعُبوا َعَلْیَها، َوُمُدًنا َلْم َتْبُنوَها ... َوِمْن ُ�ُروٍم َوَزْ�ُتوٍن َلْم 13في العدِد 

 �ما �كفي. �ان بنو إسرائیَل الذین اجتمعوا أماَم ِهللا یدینون َتْغِرُسوَها َتْأُكُلوَن." فالفكرُة الرئ�س�ُة واضحةٌ 
 .هللاِ �كلِّ نجاٍح لهم إلحساِن 

 
أعتقُد أنَّ مراسَم تجدیِد العهِد �انت تعلُِّم بني إسرائیَل درًسا �بیًرا. أحُد جوانِب هذا 

عن  هو النظُر إلى الك�ف�ِة التي بدَأ بها �شوُع هذا الخطاَب الوداعيَّ �الحدیثِ 
َث عن اآل�اِء  أمانِة ِهللا عبَر تار�ِخ إسرائیَل. فقد بدَأ �إبراه�َم، ثم تا�َع وتحدَّ
اآلخر�َن. ثم انتقَل �عد هذا إلى حادثِة ال�حِر األحمِر، حیُث أنقَذ ُهللا شعَب إسرائیَل 
هناك. ثم تحدَث عن أمانِة ِهللا في البر�ِة. وأخیًرا وصَل بهم إلى حدیٍث سر�ٍع عن 

أعطاهم ُهللا النصرَة في أرِض الموعِد. فإنَّهم لم �كتفوا �السماِع عن أمانِة ِهللا  ك�ف
في هذه األحداِث األخرى، لكنهم رأوا ال�عَض منها �أنفِسهم �صورٍة م�اشرٍة. والفكرُة 
هي، �ما أعتقُد، أنَّ �شوَع �ان �خوُض في هذا الدرِس التار�خيِّ الذي ألقاُه لكي 

ِهللا، و��ف �ان مع شعِ�ه طواَل الوقِت منُذ إبراه�َم، و��ف ظلَّ  یذ�َرهم �أمانةِ 
 أمیًنا؛ و�التالي، فإنَّ علیهم أن �كونوا أمناًء.

 د. تیري بیتس —
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 هللاِ ، تأمَل �شوُع في إحساناِت 24-14في الجزِء الثاني من خطاِب �شوَع، في األعداِد 
األصحاحات اإلخفاِق. ونظیُر موسى في سفِر الخروِج بتقد�ِم دعوٍة إلى الوالِء، و�تحذیٍر من نتائِج 

، توقَع �شوُع استجا�اٍت من الشعِب وحصَل علیها. ینقسُم هذا الجزُء إلى ثالِث دعواٍت 24و 19
 وثالِث استجا�اٍت.

 
. في العدِد 18-14عدِد األفي  تظهُر الدعوُة واالستجا�ُة األولى الدعوة واالستجا�ة األولى.

ثم أوضَح لهم الخطوَة  ."ٱْخَشْوا ٱلرَّبَّ َوٱْعُبُدوُه ِ�َكَماٍل َوَأَماَنةٍ "بني إسرائیَل قائًال:  ، حثَّ �شوعُ 14
ٱْنِزُعوا ٱْآلِلَهَة ٱلَِّذیَن َعَبَدُهْم آَ�اُؤُ�ْم ِفي َعْبِر ٱلنَّْهِر َوِفي "األولى تجاَه بلوِغ هذه الغا�ِة حیَن قاَل: 

فعلى الرغِم  ."َفٱْخَتاُروا ِألَْنُفِسُكُم ٱْلَیْوَم َمْن َتْعُبُدونَ "أوصاهم قائًال: ، 15و�عَد هذا، في العدِد  ."ِمْصرَ 
، لكن �ان ال یزاُل هناك 23من أنَّ �شوَع �ان قد حذَر من ع�ادِة األوثاِن في خطاِ�ه في األصحاِح 

�ِع اآللهِة الزائفِة من لهم برفِض جم هللاِ أوثاٌن في وسِط بني إسرائیَل. واآلن، أصرَّ �شوُع على مطال�ِة 
خالِل التخلِص من �لِّ وثٍن �أنفِسهم. وقد وضَع أماَمهم �شوُع نموذًجا حیَن قاَل تلك الكلماِت الشهیرَة 

 ."َوَأمَّا َأَنا َوَ�ْیِتي َفَنْعُبُد ٱلرَّبَّ " 15: 24في 
ا �النس�ِة ل�شوَع، حتى أنَّه استخدَم    )ادڤعا(أو  "نعبدُ "�لمَة �ان موضوُع ع�ادِة الربِّ هام�ا جد�

، استجاَب شعُب 18-16ِد اعدفي اللغِة العبر�ِة، ستَّ عشَرَة مرًة في هذا األصحاِح. وفي األ )ָעַבד(
، أجاَب 18. �ما نقرُأ في العدِد هللاِ إسرائیَل �شكٍل إ�جابيٍّ لدعوِة �شوَع بتعبیرِهم عن التزاِمهم �ع�ادِة 

 ."ُد ٱلرَّبَّ ِألَنَُّه ُهَو ِإَلُهَناَفَنْحُن َأْ�ًضا َنْعبُ "الشعُب: 
 

. في العدِد 22-19ِد اعدتظهُر الدعوُة واالستجا�ُة الثان�ُة في األ .الدعوة واالستجا�ة الثان�ة
َى �شوُع هذا االجتماَع قائًال: 19 وٌس َوِ�َلٌه َغُیورٌ "، تحدَّ َال  ُهَو. َال َتْقِدُروَن َأْن َتْعُبُدوا ٱلرَّبَّ ِألَنَُّه ِإَلٌه ُقدُّ

لم �قِصد �شوُع هنا أنَّ شعَب إسرائیَل �ان عاجًزا عن ع�ادِة الربِّ وأنَّ َهللا  ."َ�ْغِفُر ُذُنوَ�ُكْم َوَخَطاَ�اُكمْ 
وقٍت وحاٍل. لكنَّه في المقابِل ر�َز على حق�قِة أنَّهم لن �قدروا على  كلِّ لن �غفَر تمرَدهم وخطا�اهم في 

ونواِل بر�اِته، إلى أن یز�لوا أوثاَنهم. ومع أنَّ َهللا قد تغاضى في طوِل أناٍة  هللاِ تجدیِد التزاِمهم �ع�ادِة 
، من أنَّ 20: 24عن هذه الخط�ِة في الماضي، لكنَّه لن �فعَل هذا �عد. �ما حذَر �شوُع، في 

ي إلى عاق�ٍة وخ�مٍة وهي أنَّ َهللا سوف  ُ�ِسيُء ِإَلْ�ُكْم َوُ�ْفِن�ُكْم َیْرِجُع فَ "االستمراَر في ع�ادِة األوثاِن سیؤدِّ
: 24ولحسِن الحظِّ، �عد أن سمَع الشعُب هذا التحذیَر المخ�َف، استجابوا في ." َ�ْعَد َأْن َأْحَسَن ِإَلْ�ُكمْ 

 ."َال. َبِل ٱلرَّبَّ َنْعُبدُ "قائلین:  21
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. ف�عد أن 24و 23 لعددینِ اتظهُر الدعوُة واالستجا�ُة الثالثُة في  الدعوة واالستجا�ة الثالثة.

، 23، أكَد ثان�ًة، في العدِد 22و 21، 18تلقَّى �شوُع االستجا�اِت اإل�جاب�ِة من الشعِب في األعداِد 
ٱْنِزُعوا ٱْآلِلَهَة ٱْلَغِر�َ�َة ٱلَِّتي ِفي َوَسِطُكْم َوَأِمیُلوا "�القوِل:  هللاِ على أوِل مظهٍر لتجدیِد الوالِء من نحِو 

 ."ٱلرَّبَّ ِإَلَهَنا َنْعُبُد َوِلَصْوِتِه َنْسَمعُ ": قائلینَ  24وقد أجاَب شعُب إسرائیَل في العدِد  ."ٱلرَّبِّ ُقُلوَ�ُكْم ِإَلى 
 

، خطاً�ا 24و 23 اتتحوي األصحاحاُت الختام�ُة من سفِر �شوَع، أْي األصحاح
جُد في هذا ألقاُه �شوُع عن الحاجِة إلى والٍء للربِّ وحَده. ومن الملفِت للنظِر أنَّنا ن

الخطاِب �صورٍة خاصٍة حثَّ �شوَع للشعِب على ترِك اآللهِة التي عبَدها آ�اؤهم في 
عبِر النهِر وفي مصَر. و�شیُر هذا إلى حق�قِة أَن شعَب إسرائیَل لطالما �ان لدیهم 
، �حسِب  میٌل إلى الذهاِب وراَء آلهٍة أخرى. فإنَّ القاعدَة األساس�َة للقلِب ال�شريِّ

ایِدن و�لسون توزر، هي أنَّه �میُل إلى ع�ادِة األوثاِن. وأدرَك �شوُع أنَّه  كلمات
فقط من خالِل والٍء لیهوه وحَده، أْي ِ�، سینجُح إسرائیُل، بل وأ�ًضا س�ختبروَن 
ملَء البر�ِة؛ ألنَّ آلهَة األمِم، �ما �خبُرنا المزموُر، هي مائتة، وتجعُل جم�َع من 

. و�ان حفاُظ شعِب إسرائیَل  �عبدوَنها مثلها. لكن یوجُد فقط إلٌه واحٌد حيٌّ وحق�قيٌّ
كما �ان هو ملتزًما –على أمانِتهم من نحِو الربِّ وعلى التزاِمهم ُتجاَهه هو وحَده 

 هو مصدُر رجاِئهم وح�اِتهم ورخاِئهم الوحیُد في المستقبِل. –ُتجاَههم وحَدهم
 ق. ما�كل جلودو —
 

 مراسم التوثیق
 

اِب �شوَع واستجا�اِت شعِب إسرائیَل، تنتقُل القصُة إلى مراسِم التوثیِق لاللتزاِم الجدیِد �عَد خط
حیث �خبُرنا أَنه:  25. یبدُأ هذا الجزُء في العدِد 27-25من شعِب إسرائیَل ُتجاَه ِهللا، في األعداِد 

ْعِب ... َوَجَعَل َلُهْم َفِر�َضًة َوُحكْ  ، وثََّق �شوُع أ�ًضا هذا 26ًما." وفي العدِد "َقَطَع َ�ُشوُع َعْهًدا ِللشَّ
".  االلتزاَم ُتجاَه العهِد من خالِل َنصِب "َحَجر َ�ِبیر ... َتْحَت ٱْلَبلُّوَطِة ٱلَِّتي ِعْنَد َمْقِدِس ٱلرَّبِّ

في ، حیُث َبلُّوَطِة ُموَرَة الضخمِة في شك�َم. 6: 12ُتَذكِّرنا البلوطُة المذ�ورُة هنا �سفِر التكو�ِن 
هذا المكاِن بنى إبراه�ُم مذ�َحه األوَل في أرِض �نعاَن. و�ما رأینا طواَل هذه السلسلِة، اسُتخِدمت 
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. على سبیِل المثاِل، في  ، نصَب �شوُع اثنيِّ عشَر 7: 4الحجارُة �ثیًرا في سفِر �شوَع �َنصٍب تذ�اريٍّ
ْهِر." وقد ُنصَب المذ�ُح الذي بناه أس�اُط حجًرا ألجِل بني إسرائیَل في الجلجاِل "َتْذَكاًرا ... ِإَلى  ٱلدَّ

، أوضَح �شوُع أنَّ 27: 24ل�كوَن "َشاِهًدا َبْیَنَنا َأنَّ ٱلرَّبَّ ُهَو �ُ�." وفي  34: 22عبِر األردنِّ في 
سَ�جعُل الحجُر بل�ِة، وفي األج�اِل المستق .""َهَذا ٱْلَحَجَر َ�ُكوُن ... َشاِهًدا َعَلْ�ُكْم ِلَئالَّ َتْجَحُدوا ِإَلَهُكمْ 

الشاهُد هذا من المستحیل إنكاَر العهِد، الذي أقاَمه شعُب إسرائیَل طواع�ًة مع ِهللا برفِض �لِّ ع�ادِة 
 هللاِ أمًرا مستحیًال. فإن أخفقوا في حفِظ هذا التعهِد، لن یلوموا حینئٍذ سوى أنفِسهم على دینوناِت أوثان 

 التي ستأتي علیهم.
 

 االجتماع صرف
 

�عَد هذه األحداِث الهامِة، ُتختتُم قصُة تجدیِد العهِد الذي قاَم �ه شعُب إسرائیَل �حدِث صرِف 
ْعَب ُ�لَّ 28�شوَع لالجتماِع في العدِد  . أنهى الكاتُب هذا التسجیَل لألحداِث �قوِله: "َصَرَف َ�ُشوُع ٱلشَّ

ور��ا في أذهاِن المستمعیَن األصلییَن: هل حافَظ َواِحٍد ِإَلى ُمْلِكِه." أثارت خاتمُة القصِة هذه سؤاًال مح
شعُب إسرائیَل على التزاِمهم برفِض ع�ادِة األوثاِن، وع�ادِة الربِّ وحَده؟ في الخاتمِة التي تنهي السفَر، 

ُیوِخ ٱلَِّذیَن َطاَلْت ، سجَل الكاتُب أنَّه: "َعَبَد ِإْسَراِئیُل ٱلرَّبَّ ُ�لَّ َأ�َّاِم َ�ُشوَع، َوُ�لَّ َأ�َّاِم ٱلشُّ 31: 24في 
َأ�َّاُمُهْم َ�ْعَد َ�ُشوَع." لكن �ما نعلُم من أسفاِر القضاِة، وصموئیَل، والملوِك، أنَّه في حیَن ظلَّ شعُب 
إسرائیَل أمناًء لفترٍة معینٍة، انتهكِت األج�اُل الالحقُة مراًرا وتكراًرا قَسَمهم المهیَب ضدَّ ع�ادِة األوثاِن. 

 لمستمعوَن األصلیوَن للسفِر العواقَب التي قاسوها �سبِب هذا.وقد اختبَر ا
�الوضِع في االعت�اِر اله�كَل والمحتوى الذي �خصُّ تجدیَد العهِد الذي قاَم �ه �شوُع، ین�غي 

 أن ننتقَل إلى المعنى األصلي.
 

 المعنى األصلي
 

األصلییَن واضحًة �ما  في المجمِل، ُتعتبُر تطب�قاُت تجدیِد �شوَع للعهِد على المستمعینَ 
�كفي. ف�حلوِل الوقِت الذي ف�ه أنهى الكاتُب سفَر �شوَع، �ان شعُب إسرائیَل قد أخفقوا �الفعِل في 
الحفاِظ على االلتزاماِت التي تعهَد بها آ�اؤهم في أ�اِم �شوَع. و�انت نتائُج عص�اِنهم واضحًة تماًما. 

من سفِر  24معاناِتهم بهذه القسوِة، س�فسُر له األصحاُح  فإن تساءَل أيُّ واحٍد في إسرائیَل عن سببِ 
 �شوَع أَنهم استحقوا دینونَة ِهللا ألجِل االنتهاكاِت الصارخِة للعهِد.
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في درٍس سابٍق، رأینا أنَّ المستمعیَن األصلییَن للسفِر ر�ما عاشوا في فترٍة ما في أثناِء زمِن 
ٍر، في فترِة سبي یهوذا إلى �ابَل. في �لِّ  القضاِة، أو في أثناِء الحكِم الملكِي، أو حتَّى في وقٍت متأخِّ

األحواِل، �ان شعُب ِهللا قد قاسوا نتائَج سیئًة �سبِب انتهاِكهم للعهِد الذي �ان �شوُع قد جدَده في 
ِن. من السفِر. ففي زمِن القضاِة، سقَط الكثیروَن في إسرائیَل فر�سًة لغوا�ِة ع�ادِة األوثا 24األصحاِح 

ونت�جًة لهذا، عانت مناطُق مختلفٌة من األمِة من دوراٍت من الهز�مِة والنجاِة. وفي أثناِء الحكِم 
وريُّ  الملكي، أدَّت ع�ادُة األوثاِن إلى �افِة أنواِع المشقاِت. ففي المملكِة الشمال�ِة، أدى العدواُن األشُّ

 من سكاِنها. والحًقا، أدت ع�ادُة األوثاِن في المتكرُر في النها�ِة إلى سقوِط السامرِة وسبِي الكثیرِ 
المملكِة الجنو��ِة أ�ًضا إلى سقوِط أورشل�َم و�لى السبِي ال�ابلِي. وفي أثناِء �لِّ هذه الفتراِت، تاَق 

و�ر�اِته. وقد أعطاهم األصحاُح  هللاِ األمناُء من شعِب إسرائیَل إلى معرفِة ما �مكن فعُله لنواِل غفراِن 
الكثیرَة تجاَههم، وأن �جددوا  هللاِ ِر �شوَع اإلرشاَد: على شعِب إسرائیَل أن یتذ�روا إحساناِت من سف 24

 ، عهَدهم معه. وعلیهم أن �فعلوا هذا من خالِل تكر�ِس أنفِسهم حصر��ا لع�ادِة إلِههم الواحِد الحق�قيِّ
 تماًما �ما فعَل شعُب إسرائیَل في زمِن �شوَع.

تمع�ه األصلییَن إلى التحرُِّك، نسَج مرًة أخرى �لَّ موضوعاِته الخمسِة و�ي یدفَع الكاتُب مس
 المتكررِة داخَل هذا األصحاِح عن تجدیِد العهِد.

 
 السلطان اإللهي

 
، َتذُ�ُر 23أوًال، أوضَح أنَّ السلطاَن اإللهيَّ قد أحاَط بهذا التجدیِد. فكما في األصحاِح 

َض رسم��ا من ِهللا �ان هو �شو  1: 24الدعوُة إلى االجتماِع في  َع �االسِم لتوضَح أنَّ القائَد المفوَّ
 2: 24المسؤوُل عن هذه المراسِم. �اإلضافِة إلى هذا، یبدُأ خطاُب �شوَع واستجا�اُت إسرائیَل في 

سلطاَن ِهللا قد �الكلماِت: "َهَكَذا َقاَل ٱلرَّبُّ ..." ال تترُك هذه الكلماُت التمهید�ُة مجاًال أليِّ شكٍّ في أنَّ 
ًرا عدَة  أحاَط �ما حدَث في هذا األصحاِح. واألكثُر من هذا، واصَل الكاتُب تسجیَله لخطاِب �شوَع مكرِّ

 مراٍت أنَّ �شوَع، الممثَل المعیََّن من ِهللا، هو َمن خاطَب هذا االجتماَع.
، دعا �لَّ واحٍد من من خالِل لفِت الكاتِب االنت�اَه إلى السلطاِن اإللهيِّ في هذا األصحاحِ 

ا. فإنهم إن تجاهلوا ما حدَث في تجدیِد �شوَع للعهِد،  مستمع�ه األصلییَن إلى أن یولي اهتماًما خاص�
 .هللاِ وفعلوا ما یر�دون، أصرَّ الكاتُب على أنَّهم �انوا بهذا یتمرَّدون على سلطاِن 
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 عهد هللا
 

. فقد أشاَر هللاِ وُع �صورٍة متكررٍة إلى عهِد ثانً�ا، طواَل قصِة تجدیِد العهِد هذه، أشاَر �ش
، ونتائِج العص�اِن.  ، والوالِء ال�شريِّ خطاُ�ه واستجا�اُت إسرائیَل إلى دینام�ك�اِت اإلحساِن اإللهيِّ

هذا:  25: 24واألكثُر من هذا، في مراسِم التوثیِق التي أجراها �شوُع، ذ�َر الكاتُب بوضوٍح، في 
ْعِب ِفي َذِلَك ٱْلَیْوِم." �ما لمََّح الكاتُب أ�ًضا إلى عهِد "َقَطَع َ�ُشوُع َعْهدً  مع إسرائیَل في حدیِثه  هللاِ ا ِللشَّ

، قال: "َصَرَف َ�ُشوُع ... ُ�لَّ َواِحٍد ِإَلى ُمْلِكِه"، مستخِدًما مرًة 28عن صرِف االجتماِع. ففي العدِد 
 ".لمیراثَ التي تعني "ا )ַנֲחָלה(" ِنحاالأخرى اللفَظ العبريَّ "

نا، یر�ُز موضوُع عهِد   هللاِ في هذا األصحاِح على �لٍّ من لطِف  هللاِ واآلن، �ما رأینا لتوِّ
ومطلِب الوالِء. من الواضِح أنَّ الكاتَب �ان یرجو أن ُیدرَك مستمعوه األصلیوَن �م انتهكوا عهَد ِهللا. 

ِن تو�ٍة وتجدیٍد، س�ظلوَن یواجهوَن هم ودعاهم إلى تجدیِد التزاِمهم �حفِظ العهِد مع ِهللا. فمن دو 
 وأبناؤهم لعناِت العهِد.

 
 مق�اس ناموس موسى

 
�موضوِع مق�اِس ناموِس موسى.  24ثالًثا، أقرَّ تجدیُد العهِد الذي قاَم �ه �شوُع في األصحاِح 

ئیَل إلى شعَب إسرا 15و 14على سبیِل المثاِل، في خطاِب �شوَع واستجا�اِت إسرائیَل، یدعو العدداِن 
وهو  – رفِض "ٱْآلِلَهَة ٱلَِّذیَن َعَبَدُهْم آَ�اُؤُ�ْم ِفي َعْبِر ٱلنَّْهِر َوِفي ِمْصَر"، �اإلضافِة إلى "آِلَهَة ٱْألَُموِر�ِّیَن"

اسٌم آخُر للكنعانییَن. �اَن هذا األمُر مبن��ا على الوصا�ا التي نهت عن ع�ادِة األوثاِن الموجودِة في 
. �اإلضافِة إلى ذلك، حیَن قاَل �شوُع في العدِد 28: 11نصوٍص مثِل سفِر التثن�ِة شر�عِة موسى في 

وٌس َوِ�َلٌه َغُیوٌر ُهَو"، استقى �شوُع �لماِته من مقاطَع في أسفاِر موسى  19 إَن "ٱلرَّبَّ ... ِإَلٌه ُقدُّ
هاِن المستمعیَن األصلییَن. لم یترِك الكاتُب أيَّ مجاٍل للشكِّ في أذ .5: 20الخمسِة مثل سفِر الخروِج 

 .هللاِ فقد �انت شر�عُة موسى هي المق�اُس الذي ال بدَّ أن یت�عوه إن �انوا یرجوَن رؤ�َة بر�اِت 
 

 قوة هللا فوق الطب�ع�ة
 

فوَق الطب�ع�ِة. وقد فعَل  هللاِ را�ًعا، شدَد أ�ًضا هذا األصحاُح عن تجدیِد العهِد على قوِة 
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، في خطاِب �شوَع واستجا�اِت إسرائیَل، حیَن روى �شوُع ما قاَله ُهللا عن الكاتُب هذا �أشدِّ وضوحٍ 
أ، تحدَث ُهللا �ص�غِة المتكلِم وسرَد �عَض األش�اِء التي 6-3إحساِنه تجاَه إسرائیَل. ففي األعداِد 

اُكْم ... َوِسْرُت ِ�ِه ِفي ، قاَل: "َفَأَخْذُت ِإْبَراِه�َم َأ�َ 3عمَلها ألجِل إسرائیَل. على سبیِل المثاِل، في العدِد 
، أضاَف 7-ب 6، قاَل: "َوَضَرْ�ُت ِمْصَر". ومن العدد 5ُكلِّ َأْرِض َ�ْنَعاَن، َوَأْكَثْرُت َنْسَلُه." وفي العدِد 

، ذ�َر �شوُع أنَّه حیَن ت�َع 7�شوُع تفاصیَله الشخص�َة �شأِن ما عمَله ُهللا ألجِل إسرائیَل. ففي العدِد 
، �عوُد 13-8إسرائیَل إلى ال�حِر، "َجَلَب [ُهللا] َعَلْیِهِم ٱْلَ�ْحَر َفَغطَّاُهْم." وفي األعداِد  المصر�وَن بني

، قاَل ُهللا: "َوَدَفْعُتُهْم [أي األمور�یَن] ِبَیِدُ�ْم ... َوأَْهَلْكُتُهْم." وفي 8النصُّ إلى ضمیِر المتكلِم. ففي العدِد 
 جهِة امتالِك أرِض �نعاَن: "َال ِ�َسْ�ِفَك َوَال ِ�َقْوِسَك." ، قاَل ُهللا إلسرائیَل من12العدِد 

فوَق  هللاِ �اإلضافِة إلى هذا، ر�زت استجا�اُت شعِب إسرائیَل لكلماِت �شوَع على قوِة 
�َمَة"، ، اعترَف الشعُب �أنَّ َهللا في مصَر "َعِمَل َأَماَم أَْعُیِنَنا ِتْلَك ٱْآلَ�اِت ٱْلَعظِ 17الطب�ع�ِة. ففي العدِد 

، أجمعوا على أنَّه قد "َطَرَد ٱلرَّبُّ ِمْن 18وأنَّه "َحِفَظَنا ِفي ُ�لِّ ٱلطَِّر�ِق ٱلَِّتي ِسْرَنا ِفیَها." وفي العدِد 
ُعوِب." لكن حذَر �شوُع أ�ًضا شعَب إسرائیَل في العدِد  قائًال: "َوِ�َذا َتَرْكُتُم ٱلرَّبَّ  20َأَماِمَنا َجِم�َع ٱلشُّ

 ُع َفُ�ِسيُء ِإَلْ�ُكْم َوُ�ْفِن�ُكْم."... َیْرجِ 
فوَق الطب�ع�ِة ذ�َّرت المستمعیَن األصلییَن �طب�عِة اإللِه الذي  هللاِ هذه التصر�حاُت عن قوِة 

�عبدونه. فقد �اَن إلًها قدیًرا، و�ن�غي عدُم تجاهِله أبًدا. فقد �انت قدرُته على أن ی�ارَك أو یلعَن تفوُق 
. و�سبِب هذا،   علیهم أن �ظلوا دائًما أوف�اًء لعهده.الحدَّ

 
حین ننظُر إلى عالقِة ِهللا �شعِب إسرائیَل، أحُد األش�اِء التي تت�ادُر إلى أذهاِننا 
بوضوٍح هي أنَّه ی�ارُ�هم �طرٍق فوَق طب�ع�ٍة مراًرا وتكراًرا. وأعتقُد أَن القصَد الفعليَّ 

على عالقتهم �اِ� وعلى من هذا هو مساعدُتهم على أن یتمكنوا من الحفاِظ 
والِئهم للعهِد. وأعتقُد أنَّ البر�اِت فوَق الطب�ع�ِة التي �سكُبها علیهم هي أفضُل 
وسیلٍة على المدى الطو�ِل �ي یتذ�َر الشعُب دائًما أنَّ هذا اإللَه �حبُّنا، و�هتمُّ بنا، 

من ِهللا، نلتفُت إل�ه  ولن یترَ�نا أو ُیهمَلنا البتَّة. و�سبِب تلك المح�ِة التي نناُلها
 ونظلُّ نح�ُّه، ونظلُّ أوف�اًء لتلك العالقِة.

 د. دان الش —
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 جم�ع إسرائیل
 

وأخیًرا، خامًسا، یبدُأ تجدیُد العهِد الذي قاَم �ه �شوُع و�نتهي �إشاراٍت إلى اشتراِك جم�ِع 
 "َجِم�َع َأْسَ�اِط ِإْسَراِئیَل ... ، حضرَ 1إسرائیَل. ففي دعوِة �شوَع االفتتاح�ِة إلى االجتماِع، في العدِد 

�صرِف �شوَع "ُكلَّ َواِحٍد  28ُشُیوَخ ِإْسَراِئیَل َوُرَؤَساَءُهْم َوُقَضاَتُهْم َوُعَرَفاَءُهْم." وُتختتُم القصُة في العدِد 
 ِإَلى ُمْلِكِه."

میراِث الذي أتى جم�ُع إسرائیَل إلى هذا االجتماِع، وجددوا العهَد، ورحلوا �ي �ستقروا في ال
أعطاُه ُهللا لهم. �ان غرُض الكاتِب ألجِل مستمع�ه واضًحا �ما �كفي. ف�سبِب حدوِث هذا في زمِن 

 �شوَع، �ان على جم�ِع المستمعیَن األصلییَن أن �جددوا العهَد في أ�اِمهم أ�ًضا.
، تناوْلنا أهم�َة التحذیراِت العهد �ِة، وتجدیَد العهِد حتى اآلن في هذا الدرِس عن الوالِء العهديِّ

�النس�ِة للمستمعیَن األصلییَن لسفِر �شوَع. ال بدَّ أن ننتقَل اآلن إلى موضوِعنا الرئ�سيِّ الثالِث في هذا 
الدرِس، وهو التطبیُق المس�حُي لهذا القسِم من السفِر. ��ف نطبُق نحُن هذه المسائَل على ح�اِتنا 

 الیوَم �أت�اٍع للمس�ِح؟
 
 

حيالتطبیق المس�  
 

دعا القسُم الرئ�سيُّ األخیُر من السفِر المستمعیَن األصلییَن إلى التأمِل في دینام�ك�اِت 
عهِدهم مع ِهللا، وال س�ما في مطلِب الوالِء، ونتائِج اللعناِت التي سیواجهونها �سبِب الخ�انِة. �ان 

ما فكََّر المستمعون في العهِد �شوُع نفُسه �قصُد عهَديِّ ِهللا مع إبراه�َم وموسى. وفي وقٍت الحٍق ر�
 معنا الیوم؟ هللاِ مع داوَد. لكن ما صلُة هذه التأكیداِت �عهِد  هللاِ القد�ِم أ�ًضا في عهِد 

في المقاِم األوِل هو ما أطلَق عل�ه النبيُّ إرم�ا، و�سوُع،  �ا�ِ كمؤمنیَن، ما �حكُم عالقَتنا 
الجدید. لألسِف، فهَم الكثیُر من األت�اِع المخِلصیَن للمس�ِح وُ�تَّاُب أسفاِر العهِد الجدیِد اسَم العهِد 

العهَد الجدیَد �طرٍق صعَّبت �شدٍة ر�َط هذا الجزِء من سفِر �شوَع �الح�اِة المس�ح�ِة. ونحتاُج أن نتوقََّف 
جدیِد تتم�َمه في للحظٍة ونتأمََّل ف�ما تن�َأ عنه إرم�ا عن العهِد الجدیِد، و��ف فهَم ُ�تَّاُب أسفاِر العهِد ال

 المس�ِح.
 :32-31: 31استمْع إلى ما قاله إرم�ا النبيُّ في سفِر إرم�ا 
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َها َتْأِتي أ�َّاٌم، َ�ُقوُل ُهللا، ِحیَن أقَطُع َعْهًدا َجِدیًدا َمَع َبِني إْسَراِئیَل َوَمَع َبِني َیُهوَذا. 

 ِعْنَدَما أمَسْكُتُهْم ِبَیِدِهْم ِألُخِرَجُهْم ِمْن َلْن َ�ُكوَن َ�الَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَ�اِئِهمْ 32
َدُهْم، َ�ُقوُل ُهللا. الترجمة ( ِمْصٍر. َوَلْن َ�ُكوَن َ�َعْهِدي الَِّذي َنَقُضوُه، َمَع أنِّي ُ�ْنُت َسیِّ

 .)العر��ة الم�سطة
 

ًدا"، �ما �مكُن  –ا" ُ�عِلُن هذا النصُّ أنَّه �عَد السبِي ال�ابليِّ س�قطُع ُهللا "َعْهًدا َجِدیدً  أو "عهًدا مجدَّ
 مع "َبْیِت" أو شعِب "ِإْسَراِئیَل"، ومع "َبْیِت" أو شعِب "َیُهوَذا." –ترجمته 

قضى إرم�ا جزًءا �بیًرا من خدمِته �علُن أنَّ مملكَة یهوذا �انت على وشِك أن تقاِسَي الهز�مَة 
بدَأ معلًنا أنَّه "َها َأ�َّاٌم َتْأِتي." وفي موضٍع آخَر في ، 31والسبَي على یِد ال�ابلییَن. لكن في سفِر إرم�ا 

على شعِب إسرائیَل �عد  هللاِ هذا األصحاِح، �شیُر تعبیُر "َها َأ�َّاٌم َتْأِتي" إلى وقِت انسكاِب بر�اِت 
.  السبِي ال�ابليِّ

مع آ�اِئِهم في أ�اِم من الجدیِر �الذ�ِر أنَّ هذا العهَد الجدیَد لن �كوَن �العهِد الذي قطعه ُهللا 
 عهَدهم فاضحٍ ، إن انتهَك إسرائیُل على نحٍو 24و 23موسى. فكما رأینا في سفِر �شوَع األصحاحات 

ِل إلى ع�ادِة األوثاِن، �انوا س�قاسوَن عو  ِب المشقاِت، وفترًة من السبِي من أرِض اقمع ِهللا �التحوُّ
 الموعِد.

هَد مع ِهللا، وعانوا تحت طغ�اِن الشعوِب األمم�ِة لألسِف، �سَر شعُب إسرائیَل �الفعِل الع
لمئاِت السنواِت. لكن أعطي إرم�ا شعَب إسرائیَل رجاًء �أنَّ َهللا، �عَد السبِي، سُیبدي رحمًة و�قطُع 

 عهًدا جدیًدا.
، ضمَن ُهللا أالَّ ینتهَي هذا العهُد الجدیُد �اإلخفاِق مثَل العهِد 34-33: 31في سفِر إرم�ا 

 ُقِطَع مع موسى. هنا نقرُأ:الذي 
 

َأْجَعُل َشِر�َعِتي ِفي َداِخِلِهْم َوَأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِ�ِهْم، َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلًها َوُهْم َ�ُكوُنوَن ِلي 
، َشْعً�ا. َوَال ُ�َعلُِّموَن َ�ْعُد ُ�لُّ َواِحٍد َصاِحَ�ُه، َوُ�لُّ َواِحٍد َأَخاُه، َقاِئِلیَن: ٱْعِرُفوا ٱلرَّ  بَّ

، ِألَنِّي َأْصَفُح َعْن  بُّ ِألَنَُّهْم ُ�لَُّهْم َسَ�ْعِرُفوَنِني ِمْن َصِغیِرِهْم ِإَلى َ�ِبیِرِهْم، َ�ُقوُل ٱلرَّ
 .)34-33: 31(إرم�ا  ِإْثِمِهْم، َوَال َأْذُكُر َخِطیََّتُهْم َ�ْعدُ 
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ُح هذه األعداُد في األساِس أنَّ العهَد الجدیَد لن �فشَل ألنَّ  َهللا س�غیُِّر شعَ�ه تماًما حتى توضِّ
 ."َأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِ�ِهمْ "، و"َأْجَعُل َشِر�َعِتي ِفي َداِخِلِهمْ "�كونوا أوف�اًء له، حیث �قوُل سوف: 

هو دائًما  هللاِ ، إنَّ تناُغَم قلوِ�نا مع شر�عِة 10: 30التثن�ة كما تبیُِّن نصوٌص مثُل سفِر 
، �اَن هناك دائًما �ق�ٌة أمینٌة من شعِب إسرائیَل تقدمْت صوَب هللاِ . و�نعمِة هللاِ الوضُع المثاليُّ لشعِب 

�أنَّه حیَن یتحقَُّق العهُد الجدیُد �الكامِل،  31هذا الوضِع المثالِي. لكن تن�ََّأ سفُر إرم�ا األصحاُح 
 .هللاِ  شعِب ل�س فقط لل�عِض، بل لكلِّ إنساٍن معدوٍد ضمنَ  –س�كوُن التجدیُد الروحيُّ �امًال 

هنا نرى ت�ایًنا مذهًال مع زمِن �شوَع. فحیَن �أتي العهُد الجدیُد في ملِئه، لن توجَد حاجٌة �عُد 
. فإنَّهم س�كونون جم�ًعا أوف�اًء على نحٍو �امٍل. فإنَّ َهللا �ِ إلى أن �كونوا أوف�اًء  هللاِ إلى دعوِة شعِب 

 ».س�صفُح عن إثِمهم، وال یذ�ُر خطیَتهم �عد«
 

كان الوعُد في سفِر إرم�ا وفي سفِر حزق�ال هو أَن َهللا س�كتُب الناموَس على 
قلوِ�نا، وس�جعُلنا نسلُك في طرِقه، وس�ضُع روَحه فینا، وس�صفُح عن خطا�انا. 

 في �وِنه یوثَُّق �الدِم؛ لكن �ما توضُح رسالُة قد�مَ و�ش�ُه العهُد الجدیُد العهَد ال
أفضُل ألنَّه ُقطَع بدِم ابِن ِهللا، ول�س بدِم تیوٍس وعجوٍل لم العبرانییَن، هو عهٌد 

تتمكن في النها�ِة من إزالِة الخطا�ا. ومن الرائِع أنَّنا نح�ا في زمِن العهِد الجدیِد، 
وأنَّنا نناُل بر�اِته، ونعرُف تلك األموَر على مستوًى لم �عرْفه، في الغالِب، من 

  عاشوا في أزمنِة العهِد القد�م.
 ق. دوج ماكونیل —
 

ل�س من الصعِب أن نرى أنَّ وصَف إرم�ا للعهِد الجدیِد یثیُر أسئلًة هامًة داخَلنا �أت�اٍع 
للمس�ِح. فإن لم تكن هناك حاجٌة لدعوِة شعِب العهِد الجدیِد إلى خدمٍة وف�ٍة، لماذا إًذا تمتلُئ أسفاُر 

ك حاجٌة إلى تحذیراٍت �شأِن عواقِب اللعناِت، لماذا العهِد الجدیِد بدعواٍت إلى الطاعِة؟ إن لم تكن هنا
 إًذا تحذُر أسفاُر العهِد الجدیِد َمن �قعون تحَت تجر�ِة االرتداِد عن المس�ِح؟

كي نجیَب عن هذه األسئلِة، ال بَد أن نعوَد إلى ما تحدْثنا عنه طواَل هذه السلسلِة �شأِن 
ُم أهداَف االمتالِك تتم�ِم المس�ِح لسفِر �شوَع. �ما نتذ�ُر، ُتع لُِّم أسفاُر العهِد الجدیِد �أنَّ المس�َح یتمِّ

االنتصاريِّ إلسرائیَل ومیراَث األس�اِط في ثالِث مراحل. فقد بدَأ تتم�َمه األكبَر لهذه األهداِف في 
الكن�سِة.  ملكوِته طواَل تار�خِ  استمرار�ةِ ملكوِته في أثناِء مجیِئه األول. ثم یواصُل التتم�َم في  تأس�سِ 
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تتم�َمها عند اكتماِل ملكوِته حیَن �عوُد في المجِد. هذا النمُط من التتم�ِم هامٌّ ألّن المس�َح  س�كملُ و
 یتمُم دعوَة �شوَع إلى الوالِء للعهِد في هذه المراحِل الثالثِة أ�ًضا.

لمعتادِة من سنستعرُض التطب�قاِت المس�ح�َة لهذا القسِم األخیِر من سفِر �شوَع �طر�قِتنا ا
خالِل رسِم صورٍة لما ُتعلِّمه أسفاُر العهِد الجدیِد عن الوالِء العهدِي في �ِل مرحلٍة. لنبدْأ �الوالِء 

 العهديِّ في تأس�ِس ملكوِت المس�ِح.
 

 التأس�س
 

ا َنعَلُم على وجِه ال�قیِن أنَّ زمَن العهِد الجدیِد قد بدَأ �المجيِء األوِل للمس�ِح. ففي إنجیِل لوق
، نقرُأ أنَّ �سوَع 6: 8وفي رسالِة العبرانییَن  ."ٱْلَعْهُد ٱْلَجِدیُد ِبَدِمي"، تحدَث �سوُع نفُسه عن 20: 22

، تحدَث الرسوُل بولُس عن نفِسه وعن رفقاِئه 6: 3�ورنثوَس  2هو وس�ُط العهِد الجدیِد. وفي رسالِة 
اَم َعْهٍد َجِدیٍد."�اعت�اِرهم   "ُخدَّ

 
خیِر، شرَح الربُّ �سوُع في األناجیِل إنَّ موَتُه �ذب�حٍة �ان له أهم�ٌة وفي العشاِء األ

على صعیدیِن. نعم، �ان هذا الموُت ذب�حًة �ّفار�ًة قاَسى فیها غضَب ِهللا القدوِس 
على خطا�انا، ِعوًضا عنا، لكي �مكَننا أن نفلَت من هذا الغضِب، لكنَّه أ�ًضا 

فقد بدَأ بدِمِه العهَد الجدید، �ما �قوُل في   العهَد.وصَف موَتُه �كوِنِه ذب�حًة تبدأُ 
إنجیِل متَّى و�نجیِل لوقا بوضوٍح شدیٍد. و�ان موُتُه هو تلك الذب�حُة التي تبدُأ 

 عصَر العهِد الجدیِد.
 د. شارلز �وارلس —
 

، تر�ُز تر�ُز أسفاُر العهِد الجدیِد على طر�قتیِن بهما أسَس المس�ُح العهَد الجدیَد. من جانبٍ 
أسفاُر العهِد الجدیِد على عمِل �سوَع �اعت�ارِه المس�ا. فقد قاسَى شعُب إسرائیَل لمئاِت السنواِت تحت 
لعنِة السبِي التي حذَر �شوُع من مجیِئها علیهم. لكن أرسَل اآلُب االبَن �فعِل إحساٍن ورحمٍة ال مثیَل 

َد األقنوُم الثاني من الثالوِث ابًنا   �ِ لداوَد العظ�ِم، الذي تمَم �الكامِل مطلَب الوالِء العهديِّ له. فقد تجسَّ
حتى الموِت، والتكفیِر عن خطا�ا جم�ِع من یؤمنون حًقا �ه. ومقابَل هذا العمِل، أعطاُه ُهللا بر�تيِّ  –

. ُتض�ُف أسفاُر العهِد الجدیِد  أ�ًضا أنَّ الق�امِة والصعوِد إلى السماِء ل�كوَن الحاكَم األعلى فوَق الكلِّ
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، �معنى أنَّهم متحدوَن �المس�ِح في السماِء. فإنَّنا جالسوَن "في المس�حِ "المؤمنیَن الحق�قییَن هم اآلن 
 في السماِء، نملُك مع المس�ِح في المجِد.

َس ملكوَتُه لم �قَتْد  لكن من الجانِب اآلخِر، هذا العمُل الرائُع الذي عمَله �سوُع حین أسَّ
رِض إلى الكماِل الذي تن�َأ �ه إرم�ا عن العهِد الجدیِد. ففي �ن�سِة القرِن األوِل، �ان الكن�سَة على األ
، ورسالِة 26: 11�ورنثوَس الثان�ِة  2، �ما دعاهم بولُس في رسالِة "أخوٌة �ذ�ةٌ "ال یزال هناك 

الدینونَة األبد�َة  . وفي حالِة عدِم تو�ِة هؤالء األخوِة الكذ�ة، �ان مصیُرهم هو أن �قاسوا4: 2غالط�ة 
، لكن المس�ِح أ�ًضا فینا �الروِح "في المس�حِ ". أما �النس�ِة للمؤمنیَن الحق�قییَن، فإننا لسنا فقط �ِ 

القدِس بینما نحن على األرِض. �قوُد الروُح القدُس المؤمنیَن الحق�قییَن في عمل�ِة تقد�ٍس تدوُم مدى 
ِلیَن ٱْلقَ "الح�اِة، فیها نكوُن   . 1: 7�ورنثوس  2، �حسِب �لماِت رسالِة "َداَسَة ِفي َخْوِف ��ِ ُمَكمِّ

�فسُر هذا الواقُع األرضيُّ سبَب تشدیِد �سوَع وُ�تاِب أسفاِر العهِد الجدیِد �ثیًرا على 
دینام�ك�اِت العهِد في أثناِء القرِن األوِل �طرٍق شبیهٍة جًدا بتحذیراِت �شوَع في خطا�اتِه. فكما قاَد 

شعَب إسرائیَل إلى تجدیِد العهِد، هكذا عیََّن �سوُع ورسُلُه أن تكوَن الكرازُة المستمرَة �الكلمِة  �شوعُ 
 وعشاُء الرِب وسیلتیِن لتجدیِد العهِد في زمِن العهِد الجدیِد.
. لكنَّهم أ�ًضا دعوا الكن�سَة إلى االستجا�ِة هللاِ فقد سلطوا الضوَء مراًرا وتكراًرا على إحساناِت 

وا قائلین: 2: 12في والٍء. وفي الكلماِت الشهیرِة لرسالِة روم�ة  �ِ  ْهَر، َبْل "، أصرُّ َوَال ُتَشاِكُلوا َهَذا ٱلدَّ
�ما حذروا �ثیًرا الكن�سَة المنظورَة في أ�اِمهم من العواقِب الوخ�مِة  ."َتَغیَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِدیِد َأْذَهاِنُكمْ 

َفَكْم ِعَقاً�ا َأَشرَّ " 29: 10َمن یرتدُّون عن المس�ِح. �ما نقرُأ في رسالِة العبرانییَن على  هللاِ لدینونِة 
َس ِ�ِه َدِنًسا؟ ونظیَر تحذیراِت  "َتُظنُّوَن َأنَُّه ُ�ْحَسُب ُمْسَتِحق�ا َمْن َداَس ٱْبَن �ِ�، َوَحِسَب َدَم ٱْلَعْهِد ٱلَِّذي ُقدِّ

اِمِه، حثَّت هذه النصوُص ونصوٌص شبیهٌة في أسفاِر العهِد الجدیِد العهِد التي أصدَرها �شوُع في أ�
األخوَة الكذ�َة على المجيِء إلى اإل�ماِن المخلِِّص. �ما حثَّت المؤمنیَن الحق�قییَن على االستمراِر في 

 .�ِ خدمٍة أمینٍة 
في ضوِء هذا، ل�س من الصعِب أن نرى ��ف تنطبُق الموضوعاُت الخمسُة آلخِر 

حاحیِن من سفِر �شوَع على تأس�ِس العهِد الجدیِد. فحین نرى التر�یَز على السلطاِن اإللهِي في أص
القسِم األخیِر من سفِر �شوَع، نتذ�ُر إظهاَر المس�ِح �شكٍل فائٍق للسلطاِن اإللهيِّ في مجیِئِه األوِل. 

أسَس المس�ُح دینام�ك�اِت العهِد في سفِر �شوَع، نتذ�ُر ��ف  هللاِ وحین نقُف أماَم دینام�ك�اِت عهِد 
َه قلوَ�نا نحو الطاعِة الكاملِة  الجدیِد. �ما ین�غي لتر�یِز �شوَع على مق�اِس ناموِس موسى أن یوجِّ

في ضوِء العهِد الجدیِد. �ما ین�غي لتأمالِت  هللاِ للمس�ِح ودعوِتِه ألت�اِعِه �أن �سلكوا �حسِب ناموِس 
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 الطب�ع�ِة ُتجاَه إسرائیَل أن تقوَدنا إلى اإلقراِر �القوِة فوَق الطب�ع�ِة التي فوقَ  هللاِ سفِر �شوَع في قوِة 
تظهُر في تأس�ِس ملكوِت المس�ِح. وأخیًرا، ین�غي للتر�یِز على وحدِة جم�ِع إسرائیَل في هذا القسِم من 

 سفِر �شوَع أن یذ�َِّرنا بدعوِة �سوَع، ورسِلِه، وأنب�اِئِه إلى وحدِة الكن�سِة.
�عَد هذه التطب�قاِت المس�ح�ِة المتعلقِة �الوالِء العهدِي وتأس�ِس ملكوِت المس�ِح، ال بدَّ أن 

 هللاِ ننتقَل إلى الك�ف�ِة التي بها تنطبُق تحذیراُت �شوَع ودعوُتُه إلى تجدیِد العهِد على استمرار�ِة شعِب 
 طواَل تار�ِخ الكن�سِة.

 
 االستمرار�ة

 
س�ِح في القرِن األوِل �ملكوِتِه الیوم، یتبیَّن لنا أَن المس�َح الصاعَد إلى عندما نقارُن ملكوَت الم

السماِء قد أنجَز الكثیَر �الفعِل. فعلى مداِر األلفيِّ سنٍة الماض�ِة، و�ینما �ان المس�ُح متسلًِّطا على 
 انتشاَرها حتى إلى السماِء واألرِض، انتشرت �ن�سُتُه أكثَر فأكثَر في �لِّ أنحاِء العالِم. وهي تواصلُ 

یوِمنا هذا. لكن �الرغِم من االنتصاراِت التي حقَقها المس�ُح الصاعُد إلى السماِء على أعداِئِه، تنطبُق 
 دعوُة �شوَع إلى الوالِء العهديِّ على الكن�سِة في �لِّ عصٍر.

ناك. نحُن في من جانٍب، ال یزاُل المس�ُح نفُسه �ملُك في السماِء، و�ستمُر في تمثیِل شع�ِه ه
المس�ِح، والیزاُل ُهللا �حتسُب برَّ المس�ِح لكلِّ إنساٍن �أتي إلى اإل�ماِن المخلِِّص �ه، �حیث تصیُر 
ُل المس�ُح ن�ا�ًة عنا أماَم  بر�اُتهم األبد�ُة مضمونًة ف�ه. واألكثُر من هذا أنَّنا حتى حین نخطُئ، یتوسَّ

، "َ�ْقِدُر [المس�ُح] َأْن ُ�َخلَِّص َأْ�ًضا ِإَلى ٱلتََّماِم 25: 7ییَن . ف�حسِب �لماِت رسالِة العبرانهللاِ عرِش 
ُموَن ِ�ِه ِإَلى �ِ�، ِإْذ ُهَو َحيٌّ ِفي ُ�لِّ ِحیٍن ِلَ�ْشَفَع ِفیِهْم."  ٱلَِّذیَن َیَتَقدَّ

نا لكن من الجانِب اآلخِر، ال تزاُل �ن�سُة المس�ِح على األرِض أ�عَد ما �كوُن عن الكماِل. علی
"ِاْتَ�ُعوا ... ٱْلَقَداَسَة ٱلَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َیَرى  14: 12أن نذ�َِّر الكن�سَة دائًما �كلماِت رسالِة العبرانییَن 

." فال یزاُل هناك َمن �عترفون �اإل�ماِن لكنَّهم "أخوٌة �ذ�ٌة"، ل�س لدیهم سوى ما �طلُق عل�ه  َأَحٌد ٱلرَّبَّ
ائً�ا" أو "وقت��ا." بل في واقِع األمِر، من آٍن آلخَر، وصَل االرتداُد في علماُء الالهوِت إ�ماًنا "مر 

 1الكن�سِة إلى نسٍب ضخمٍة. و�نَّنا محقوَن في مناداِتنا بتحذیراٍت مثِل تلك التي َترُد في رسالِة 
 "ِإًذا َمْن َ�ُظنُّ َأنَُّه َقاِئٌم، َفْلَیْنُظْر َأْن َال َ�ْسُقَط." 12: 10كورنثوس 
، هناك دائًما �ق�ٌة من المؤمنیَن الحق�قییَن الذیَن �سكُن فیهم المس�ُح هللاِ تأكیِد، برحمِة �ال

بروِحِه القدوِس. لكنَّ هؤالء أنفَسهم �قاسون مشقاٍت وقت�ًة �تأدیٍب من ِهللا. و�ما أوضَح �سوُع لكن�سِة 
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ُ�ُه. َفُكْن َغُیوًرا َوُتْب ِإنِّي ُ�لُّ َمْن ُأِح�ُُّه ُأَو�ِّ " 19: 3الود��َة في سفِر الرؤ�ا   ."ُخُه َوُأَؤدِّ
 

ُ�ظِهُر ُهللا محبَتُه لشعِ�ِه من خالِل إرساِل التأدیِب إلى ح�اِتهم في هذا العالِم. وفي 
حیِن أنَّه من الرائِع أنَّ �سوَع قد أخَذ اللعناِت األبد�َة على عاتِقِه حین ماَت على 

 یرَفَع ُهللا، ونحُن في هذه الح�اِة، جم�َع الصلیِب، لكنَّها أ�ًضا ه�ًة رائعًة أالَّ 
، الذین یؤمنون حًقاالمشقاِت، والتجارِب، والتأدیِب، بل وجم�َع لعناِت عهِدِه عن 

ألنَّ هذه هي أداُتُه ل�قوَدنا في سبِل القداسِة والبِر، حتى �صیَر ازد�اُد بر�اِتنا في 
 العالِم اآلتي جل��ا وواضًحا یوًما فیوٍم.

 �تشارد برات، االبند. ر  —
 

من الواضِح إًذا أنَّ موضوعاِت القسِم األخیِر من سفِر �شوَع تنطبُق على الكن�سِة في 
استمرار�ِة ملكوِت المس�ِح. یذ�ِّرنا السلطاُن اإللهيُّ في هذا القسِم من سفِر �شوَع �سلطاِن المس�ِح على 

في سفِر �شوَع إلى تطبیِق  هللاِ �ك�اُت عهِد كنائِسنا وعلى ح�اِتنا الشخص�ِة الیوِم. وتدعونا دینام
، وتقد�ِم والِئنا له، ونواِل نتائِج هللاِ دینام�ك�اِت العهِد الجدیِد في المس�ِح من خالِل اإلقراِر �إحساِن 

عهوِدِه. وحین نقرُأ عن تر�یِز �شوَع على مق�اِس ناموِس موسى، ین�غي أن نتطلَع إلى �لٍّ من العهِد 
إلرشاِدنا في ح�اِتنا الیوم�ِة. و�ما تأمَل �شوُع  –دائًما في ضوِء ما حققُه المس�حُ –ِد الجدیِد القد�ِم والعه

فوَق الطب�ع�ِة من نحو إسرائیَل، علینا أن نبتهَج �القوِة فوَق الطب�ع�ِة التي ُ�ظِهُرها ُهللا من  هللاِ في قوِة 
یِد، یدعونا التر�یُز على [جم�ِع إسرائیَل] في یوِمنا هذا. و�التأك فينحِو �ن�ستِه بواسطِة �سوَع، حتى 

في العهِد في المس�ِح ف�ما تنتشُر الكن�سُة  هللاِ هذا القسِم من سفِر �شوَع إلى تعز�ِز وحدِة جم�ِع شعِب 
 في �لِّ أنحاِء العالِم.

في  كما رأینا، یر�ُز التطبیُق المس�حيُّ للقسِم األخیِر من سفِر �شوَع على ما حقَقُه المس�حُ 
تأس�ِس ملكوِتِه وفي استمرار�ِتِه في یوِمنا هذا. لكنَّه ینطبُق أ�ًضا على اكتماِل ملكوِتِه حیَن یتمُم 

 المس�ُح هذه األموَر تتم�ًما �امًال.
 

 االكتمال
 

من جانٍب، حین �عوُد المس�ُح في المجِد س�أخُذ هو نفُسه، في السماِء الجدیدِة واألرِض 
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نقرُأ: "َقْد َصاَرْت َمَماِلُك  15: 11ِه �سبِب والِئِه العهديِّ الكامِل. ففي سفِر الرؤ�ا الجدیدِة، �امَل میراثِ 
، "َ�ْعَتِرَف ُ�لُّ ِلَساٍن َأنَّ 11: 2ٱْلَعاَلِم ِلَر�َِّنا َوَمِس�ِحِه، َفَسَ�ْمِلُك ِإَلى َأَبِد ٱْآلِبِدیَن." و�كلماِت رسالِة فیلبي 

 ،  ِلَمْجِد �ِ� ٱْآلِب."َ�ُسوَع ٱْلَمِس�َح ُهَو َربٌّ
ُد الكن�سُة والعالُم تماًما. �ما أنَّ  ومن الجانِب اآلخر، حین �عوُد المس�ُح، ستتنقَّى وتتمجَّ

العامِة ستز�ُد من دینونِتهم األبد�ِة.  هللاِ البر�اِت التي ناَلها غیُر المؤمنیَن في هذه الح�اِة �سبِب نعمِة 
ح�اِة لن تكوَن سوى تمهیٍد للدینونِة األبد�ِة التي س�قاسونها. بینما واللعناُت التي اختبروها في هذه ال

َمن مارسوا إ�ماًنا مخلًِّصا �المس�ِح س�شتر�ون معه في الخل�قِة الجدیدِة. �ما أنَّ �لَّ بر�ٍة نالوها في 
التي  ؤقتةلعنات التأدیب المهذه الح�اِة لن تكوَن سوى تمهیٍد لألمجاِد التي ستكوُن لهم. وستجلُب لهم 

من رسالِتِه: "ُطوَ�ى ِللرَُّجِل ٱلَِّذي  12: 1قاسوها في هذه الح�اِة مكافأًة عظ�مًة. �ما قاَل �عقوُب في 
الكامِل. َ�ْحَتِمُل ٱلتَّْجِرَ�َة، ِألَنَُّه ِإَذا َتَزكَّى َیَناُل ِإْكِلیَل ٱْلَحَ�اِة." في ذلك الیوم، سیتحقُق وعُد العهِد الجدیِد �

"َوَال َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َ�ْعُد. َوَعْرُش �ِ� َوٱْلَخُروِف َ�ُكوُن ِفیَها،  3: 22في سفِر الرؤ�ا  كما نقرأُ 
 َوَعِبیُدُه َ�ْخِدُموَنُه."

نا موضوعاُت القسِم األخیِر من سفِر �شوَع برجاٍء عظ�ٍم، ف�ما ننتظُر بلهفٍة اكتماَل  تُمدُّ
ُن السلطاِن اإللهيِّ في هذا القسِم من سفِر �شوَع �أنَّ الرجاَء الذي لنا ملكوِت المس�ِح. یذ�ِّرنا استعال

إلى االبتهاِج �أنَّنا یوًما ما  هللاِ . و�دعونا تر�یُز �شوَع على عهِد �ِ في المس�ِح مؤ�ٌَّد �السلطاِن الكامِل 
َد �معرفِتنا س�كوُن لنا نصیٌب في المكافأِة التامِة التي للمس�ِح �سبِب والِئِه الكامل.  �ما �مكُننا أن نتشدَّ

، هللاِ أنَّ مق�اَس ناموِس موسى الذي تمَّ التر�یُز عل�ه في سفِر �شوَع سیَتمَُّم في طاعِتنا الكاملِة لمشیئِة 
فوَق  هللاِ حین نتَّحُد �المس�ِح في الخل�قِة الجدیدِة. �ما یدفُعنا االهتماُم الذي أواله سفُر �شوَع إلى قوِة 

 من نحِو إسرائیَل إلى التأمِل في االستعالِن الذي ال نظیَر له لقوِة المس�ِح، الذي سنراه حیَن الطب�ع�ةِ 
�عوُد. وأخیًرا، یدعونا موضوُع جم�ِع إسرائیَل، الذي یر�ُز عل�ِه هذا القسُم من سفِر �شوَع إلى االبتهاِج 

األمناِء الذیَن س�عبدونه  هللاِ ن شعِب �أنَّه عنَد اكتماِل ملكوِت المس�ِح، س�متلُئ العالُم الجدیُد م
 و�خدمونه �فرٍح ال ینتهي.

 
 

 الخاتمة
 

في هذا الدرِس عن الوالِء العهديِّ لشعِب إسرائیَل، استعرْضنا القسَم الرئ�سيَّ األخیَر من سفِر 
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لوالِء في �شوَع. ورأینا ��َف دعِت التحذیراُت العهد�ُة التي أصدَرها �شوُع المستمعیَن األصلییَن إلى ا
ع�ادِتهم، وحذَّرْت من الدینونِة �سبِب الخ�انِة. ورأینا ��َف �اَن تجدیُد العهِد الذي قاَم �ِه شعُب 
إسرائیَل نموذًجا للمستمعیَن األصلییَن في تجدیِدهم العهَد مع ِهللا في زماِنهم أ�ًضا. وذ�ْرنا ��َف �جُب 

َل التطبیُق المس�حيُّ لهذا القسِم من  سفِر �شوَع في ��ف�ِة تتم�ِم المس�ِح لهدِف الوالِء العهديِّ أن یتأصَّ
 لشعِب إسرائیَل في تأس�ِس ملكوِتِه، واستمرار�ِتِه، واكتماِلِه.

. فقد  أظهَر القسُم األخیُر من سفِر �شوَع للمستمعیَن األصلییَن األهم�َة الشدیدَة للسفِر �كلٍّ
، وقّسَم میراًثا دائًما ألس�اِط إسرائیَل. و�اَن ین�غي �ارَك ُهللا شعَ�ُه �امتالٍك انتصاريٍّ لألرضِ 

 . الستعالناِت اإلحساِن اإللهيِّ هذه أن تقوَد المستمعیَن األصلییَن للسفِر إلى االستجا�ِة بوالٍء عهديٍّ
جم�َع فدینونُة ِهللا ستأتي على َمن ُ�خِفقون في االستجا�ِة له �إ�ماٍن وع�ادٍة. لكنَّ مكافأًة عظ�مًة تنتظُر 

بتكر�ٍس متضٍع. و�نطبُق الشيُء ذاُته أ�ًضا علینا نحن. فإنَّنا رأینا في  هللاِ من �ستجیبون لرحمِة 
ُم لنا ُهللا انتصاًرا أبد��ا ومیراًثا أبد��ا في السماِء الجدیدِة هللاِ المس�ِح أعظَم استعالٍن لنعمِة  . حیث �قدِّ

 ا لجم�ِع َمن �أتوَن إلى المخلِِّص �إ�ماٍن مخلٍِّص.واألرِض الجدیدِة في المس�ِح. وسیتحقَُّق هذ
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 المشار�ون 
 

هو أستاذ مساعد زائر لدراسات العهد القد�م واللغات الكتابّ�ة �كلّ�ة نو�س د. سیث تار�ر (الُمقدم) 
اه لالهوت. حصل د. تار�ر على ماجستر الالهوت الرعوي من �لّ�ة ب�سون لالهوت، ودرجة الد�تور 

من جامعة سان أندروز. وهو عضًوا في جمعّ�ة األدب الكتابي، �ما قام �التدر�س في �ٍل من 
األرجنتین و�ولومب�ا. وهو مؤلف �تاب تفسیر النبوة الحق�ق�ة والكاذ�ة في سفر إرم�ا من األزمنة 

 القد�مة إلى المعاصرة.

 

 
 نّ�ة الجنو�ّ�ة لالهوت.هو أستاذ شر�ك للعهد القد�م �الكلّ�ة المعمدا د. تیري بیتس

 

 لوس بینوس نو�فوس (السندّ�ان الجدید) في �و�ا.�ن�سة هو راعي  ق. أورنان �روز
 

 هو أستاذ شر�ك للدراسات الكتابّ�ة �كلّ�ة الالهوت الُمصلح، أورالندو، فلور�دا. ق. ما�كل جلودو
 

ة الجنو�ّ�ة لالهوت وراعي هو أستاذ شر�ك لالهوت الكتابّي �الكلّ�ة المعمدان�ّ د. ج�مس هامیلتون 
 كن�سة �ینوود المعمدانّ�ة.

 

 هو راعي �ن�سة نورثالند في أورالندو، فلور�دا. د. دان الش
 

 هو راعي �ن�سة الرجاء الحي في جرانسبرج. ق. دوج ماكو�ل
 

 أطفال تنزان�ا. هو مدیر مر�ز اغاثة ق. ما�كا نجوسا
 

 ؤسس لخدمات األلفّ�ة الثالثة.هو رئ�س والشر�ك الم د. ر�تشارد برات، االبن
 

مدیر برنامج دراسات الد�توراه وأستاذ العهد الجدید والالهوت الكتابي في �لّ�ة هو  د. تشارلز �وارلس
 الجنوب الشرقي المعمدانّ�ة لالهوت.
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