
  

  

  

  

  

  تىالمو واإستشارة والتابعة الجان سؤال ، 8 ،7 ،6

   :تعريف 

تسكنهم  ربما يكونون دجالين أو (اللجوء لألشخاص سؤال الجان بمعنى  •

أو طلب إستحضار أرواح , تهمهم أرواحاً شريرة لسؤالهم عن أمور

أي إستتر " إستجن " أشخاص ماتوا ، وترجع تسميتهم بالجان من الفعل 

شريرة هم طبقة من األرواح البعض الناس يعتقدون أن الجان فال يرى، 

@@.التي تتميز بقوة المعرفة

  .والتابعة هو التابع لشيطان يستخدمه •

أما من يلجأ اليهم )  27:  20ال ( وكان عقوبة من فيه جان أو تابعة الرجم 

وعاقبة خطية ).  31:  19ال (  للسؤال وطلب المشورة فكان يعتبر خاطئا نجساً

  . الطرد) أو إدعاء ذلك ( إستحضار ارواح الموتى 

وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى " قائالً نجد في سفر أشعياء  أن الرب يعاتب شعبه ف

وعقوبة ". أال يسأل شعب إلهه أو يسأل الموتى ألجل األحياء .. أصحاب التوابع 

:  8أش " ( شدة وظلمة تقام الضيق وإلى الظالم هم مطرودون" .. من يلجأ إليهم 

19 - 22 .(  

طلب شاول الملك إصعاد شورة هؤالء التوابع عندما ونجد مثاال واضحا لمن طلب م
@@) 28صم  1اقرأ بتدقيق (  :روح صموئيل 

هل يمكن فعالً إصعاد روح ميت ؟ وهل روح صموئيل هي التي صعدت فعالً  -

  وكلمها شاول الملك؟ أو هو روح شرير مثَّل الدور ؟

، والبعض بداية أقول أن البعض يؤيد فكرة أنه يمكن استحضار روح ميت     

يرفض األمر ويعتبر أن هذا ليس إال تمثيل شيطان لروح اإلنسان المطلوب 

استحضارها ، لكن األمر المتفق عليه من الفريقين أن أرواح الناس هي في 

  .حوزة اهللا

  :يقول الفريق المؤيد بأن األرواح تأتي وأن روح صموئيل هي التي صعدت * 

إذاً فصموئيل هوالذي .. " لماذا أقلقتني  فقال صموئيل لشاول" يقول الكتاب )  أ

  0يتكلم

  0.."لماذا أقلقتني"كان يستريح وصعوده لشاول يقول عنه أن صموئيل )  ب

أن الروح الذي صعد أخبر صموئيل عن الهزيمة في الحرب والموت وهو ما )  ج 

  .تم فعالً

تثناءاً من وإن كانت األرواح في حوزة اهللا إال أن إصعاد روح صموئيل كان إس)  د

  .القاعدة وكانت بإرادة من اهللا لكي يثبت له اهللا شره 

  .أن المرأة ألنها شريرة قد صرخت عندما رأت روح صموئيل ألنه قديس ) هـ

  .. "فعلم شاول أنه صموئيل " يقول الكتاب ) و

ولكن هذه األقوال كلها مردود عليها ، فال يمكن إصعاد روح أي ميت ألنها       

هللا وبالتالي ال يمكن أن يكون الروح الذي صعد هو روح صموئيل في حوزة ا

  :وللرد على الحجج السابقة نقول 

إذا كان صعود صموئيل بإرادة اهللا فليس من حق )  ب مع د ( ـ  بمقارنة  1

  .. " لماذا أقلقتني " صموئيل أن ينسب ذلك لشاول بالقول 

سب إعتقاد شاول وليس ليس هذا إال بح …فقال صموئيل " ـ قول الكتاب  2

  ) .أ ( بحسب الحق وهذا رداً على 

) د ( وبإرادة اهللا ليثبت له شره كما في ) ج ( ـ أن األخبار عن المستقبل في  3

  :مردود عليه 



  

  

  

  

  

ال باألحالم وال باألوريم وال " شاول اآلن وهو لم يجبه  لماذا يكلم الرب: أوالً 

  0باألنبياء

وهل كان هذا إخبار عن المستقبل ، أي هل عندما مات شاول الشرير ذهب : ثانياً 

  ليكون مع صموئيل  النبي ؟

أما عن إخبار الروح عن الهزيمة في الحرب وتمت فعالً فأن الشيطان يعلم : ثالثاً 

ب مقدماً ألن شاول خان الرب وعصى أمره والرب سبق ونزع تماماً نتيجة الحر

عنه المملكة ومسح داود عوضاً عنه وليس من الصعب على الشيطان إستنتاج 

  0ذلك

نقول لمصلحة من استثناء اهللا هذا ؟ اليس لمصلحة الشر وجعل ) د ( ـ من  4

  .الناس يتبعون هذا الطريق وحاشا هللا أن يفعل هذا 

أن صراخ المرأة لم يكن ألنها رأت صموئيل بل كان هذا ) ـ ه( ـ للرد على  5

رأيت آلهة " لزوم الشغل والدليل أنه لما سألها شاول عن سبب صراخها قالت 

  " .يصعدون من األرض 

أن علم شاول مبني على رغبته وطلبته ألم يأتي ليطلب ) و ( ـ للرد على  6

يخ مغطى بجبة فهو ما ليس صموئيل ، ووصف المرأة ما رأته بعد ذلك بالقول ش

  .عسير على الروح الشرير تقليد أي شخص في مظهره وصوته 

والخالصة أن قائمة الخطايا السالفة هي من أحط الخطايا ، وإتباعها هو سمة * * 

األيام األخيرة ، ومصير األرواح المضلة ومن يتبعها هو البحيرة  المتقدة بنار 

الحتراس بل وتحذير اآلخر ، واآلن ما رأيك وكبريت ، لذلك يجب على المؤمنين ا

في قراءة الحظ في الجرائد ؟ أليس هو من قبيل التفاؤل ؟ أليس الرب هو قنية 

لهذه العادة أعتقد أنه من األفضل أال نكون مستعبدين )  18:  8أم ( فاخرة وحظ 

!!  

  إذا آان لمس الميت نجاسة فهل آان ُيسمح للكاهن بالتنجس ألحد يموت ؟

سمح الرب للكاهن أن يتنجس ألقرب األقربين إليه أمه وأبيه وابنه وابنته  نعم

وأخيه وأخته العذراء ، وإذا أردنا أن نقارن هنا بين الكاهن والنذير لكانت المقارنة 

  :كاآلتي 

 النذير الكاهن
حذَّر الرب من شرب الخمر أو  -

السكر عند  اإلقتراب من خيمة 

  ) 9:  10ال ( اإلجتماع 

  

سمح له الرب أن يتنجس عند  -

  ) 2:  21ال ( موت أقرب الناس إليه 

  

  .لم يكن هناك وصية خاصة بالشعر -
 

حذَّر الرب النذير من شرب الخمر أو  -

المسكر أو حتى نقيع العنب أو حتى أكل 

كل أيام إنتذاره .. العنب رطب أو يابس 

  ) 4،  3:  6عدد ( 

أمر الرب أن ال يتنجس ألي ميت  -

  كل أيام إنتذاره .. بيه وأمه حتى أ

  ) 8 - 6:  6عدد ( 

أمر الرب النذير بأن ال يمر موسى  -

على رأسه بل يربي شعره كل أيام النذر 

 ) . 5،  4:  6عدد ( 

ماذا يعني عدم شرب الخمر أو عدم التنجس لميت أو تربية خصل الشعر بالنسبة 
  ؟               للنذير 

  Èí@Šà¨a@lŠ‘Z@أن عدم 

  ) . 18:  5أف ( أ ـ االمتناع عن األفراح والمسرات العالمية 

)  35-29:  23أم ( ب ـ االبتعاد عن األشياء التي تجعله يفقد الحس ويتبلَّد 

  ) 3:  2جا (

جـ ـ االبتعاد عن األشياء التي تجعله ينسى واجباته أو ينسى همومه مؤقتاً ال 

  ) .7 -1:  30أم ( أن يلقيها على الرب 

                                                                                                



  

  

  

  

  

  ) 22 - 20:  9تك ( ترك أعمال الجسد والحياة بالروح د ـ 

هـ ـ أن األمر بعدم أكل العنب رطباً أو يابساً تشير إلى تجنب النذير حتى لشبه 

  ) 22:  5تس  1( الشر 

  ـ: وعدم التنجس لميت يعني 

  0)26: 14لو(أ ـ تجنب العواطف البشرية التي تحول دون التبعية الحقيقية للرب 

لذا على النذير ) 6:23، رو19:  3تك(مز للخطية وهو أجرة لها ب ـ الموت ر

  .تجنب الخطية في أي صورها

  ـ:أما عدم قص الشعر وتربية خصله تعني 

لذا فالنذير بذلك يحمل ) 15ـ13: 11كو1(أ ـ إرخاء الشعر للرجل هو عيب له 

  .عار يهوه 

فاً للمتعارف ب ـ التخلي عن كل زينة أو جمال للجسد حتى لو كان في ذلك خال

  عليه

  هل يكون بذلك النذير أسمى من الكاهن ؟

  :هذا يقودنا إلى ما يشير إليه كال من النذير والكاهن 

  ) 5:  1رؤ .. " ( جعلنا ملوكاً وكهنة " .. هو إشارة لكل المؤمنين  :الكاهن 

  ) 2-1:  12رؤ ( هو إشارة للمؤمن المكرَّس للرب  :النذير 

كاهن للرب ولكن ليس كل مؤمن نذير أي مكرَّس تماماً وعلى ذلك فكل مؤمن هو 

  .للرب 

وبين رجل من نسل  …ما الفرق بين رجل من نسل هرون به عيب أعمى أو أعرج أو 
  هرون تنجَّس بأي سبب للنجاسة ؟

من نسل هرون ال يمكن أن يكون كاهناً ) طبيعي ( أن من به عيب خلقي 

ه في األكل من األقداس ، أما المتنجس يقرب خبز الرب ولكن ذلك ال يحرمه من حق

  0) 9: 22ـ16: 21ال(فهو حتى ال يأكل من األقداس 

وفي العهد القديم كان ينظر الى من به عيب طبيعي على أساس أنه عقاب 

الهي سواء له أو لعائلته أو رمز لخطيئة موجودة متوارثه، وهذا يشرح فكرة 

من العهد الجديد بعد أن شرح المسيح  الخطيئة األصلية، ولكن هذا المفهوم أنتهى

كيف؟ اهللا وحده هو الذي يعرف ... ان من كان فيه عيب فهو ليظهر مجد اهللا فيه

  . "9راجع قصة المولود أعمي في يوحنا "

أما المتنجس ألي سبب فأنه يحرم ال من الخدمة الكهنوتية فحسب بل من 

ي رمز للشر والخطية، ، والنجاسة ه) األكل من األقداس ( الشركة مع اهللا 

  .والخطية تؤثر على سالم المؤمن الداخلي وتفصل شركته مع اهللا 

في  كمثالنستطيع أن نتعلم من هذا التعليم الذي يقدمه العهد القديم ونطبقه و

   :العهد الجديد على سبيل المثال

والطبع البشري تشكله  -حدة الطبع مثالً إذا كانت في الطبع البشري لمؤمن 

فحدة الطبع هنا تُعتبر ضعف أدبي _ كثيرة أغلبها ال دخل لإلنسان فيها  عوامل

، بنعمة الرب ومعونة روحه القدوس فيتمم حتاج المؤمن أن يخلص منه إرادياًي

وهذا الضعف يحرمه من حق الخدمة )  12:  2في ( خالصه بخوف ورعدة 

ان المؤمن هادئ السامية للرب لكن ال يحرمه من  حق الشركة مع اهللا ، أما لو ك

الطبع ورزين لكنه يثور ألي شئ يتصور أنه جرح لكرامته فهذا شر وخطية ال 

تحرمه من حق الخدمة السامية فقط بل من الشركة مع اهللا حيث يفقد السالم 

الداخلي عند ثورته ويهيج ضميره ، وهكذا يجب أن نفرق بين المظهر الواحد 

  .نحكم بحسب الظاهر  عندما يكون ضعفاً أدبياً أم شراً فال

  



  

  

  

  

  

  
  أعياد الرب 

:
لقد كان قصد الرب دائماً أن يكون شعبه شعب هتاف ، تمتلئ حياته بالفرح       

أمام الرب ، لذلك لم يترك له العنان ليحدد أعياده بنفسه بل قرر له الرب هذه 

الة الشعب بل األعياد وحدد مواعيدها الثابتة التي ال تتغير ألنها ال تتوقف على ح

  .على أمانة ومحبة اهللا لشعبه

في هذه األعياد نرى صورة الطريق التي بها تعامل اهللا مع اإلنسان من موت     

الرب يسوع المسيح إلى ملكوته األلفي ، بعض هذه األعياد قد تحققت رموزها في 

  .العهد الجديد والبعض اآلخر لم يتحقق بعد 

ة أعياد لتعلن فرح الرب الكامل الذي يتمتع به ولقد كانت هذه األعياد سبع    

شعبه، عدا السبوت التي جعلها الرب ليشارك الشعب في راحته ، لكن اإلنسان 

في اليوم  - ففي السبت إستراح اهللا . الخاطئ يفضل إنشغاله عن الشركة مع اهللا 

به وهو راحة إتمام العمل ، بينما قصد من سبت اإلنسان ليستريح من تع -السابع 

طوال اإلسبوع ، ولكن عندما سقط اإلنسان قام الرب ليعمل على خالص اإلنسان 

)  17:  5يو " ( أبي يعمل حتى اآلن وأنا أعمل " مرة أخرى حتى قال المسيح 

وأيضاً رؤوس الشهور التي تعلن )  9:  4عب " ( بقيت راحة لشعب اهللا " ولكن 

  .بزوغ النور وتزايده في حياة الشعب 

ن كانت أعياد الرب لهذا الشعب هي أعياد أرضية لها مظاهرها المختلفة من وإ     

لحم الفصح المشوي بالنار أو الفطير إلى األغصان وحزم الفريك وأماكن محددة تتم 

  .فيها هذه األعياد ، لكن كلها كانت ترمز إلى حقائق روحية ثمينة في العهد الجديد 

به في الشهر األول هي أول األعياد وأساسها وإن كان عيد الفصح الذي يحتَفل     

فهو رمز للمسيح فصحنا الذي ذُبِح ألجلنا ، فأن آخر األعياد هو عيد المظال الذي 

  .هو رمز للراحة األلفية لشعب اهللا وفيه نرى الراحة األبدية التي تنتظر المؤمنين 

ضيين بل شعب لكننا كمؤمني العهد الجديد ليست لنا أعياد أرضية ألننا لسنا أر

  .سماوي أعيادنا وأفراحنا متصلة كل األيام 
א :מ

  :األعياد السبعة بحسب ترتيبها السنوي هي 

  عيد الباكورة ) 3(عيد الفطير  ) 2(عيد الفصح  ) 1(

  تذكار هتاف البوق )  5]      ( الخمسين أو األسابيع [ عيد الحصاد ) 4(

  .المظال  عيد)  7( يوم الكفارة    )  6( 

وقد أمر الرب في ثالثة  أعياد منها أن يظهر جميع الذكور أمام الرب في 

  المكان الذي يختاره الرب ، في عيد الفطير وعيد األسابيع وعيد المظال 

وقد حدد الكتاب المقدس أن مدة عيد )  16:  16، تث  16ـ14:  23خر ( 

ذكر شئ عن عيد األسابيع لذا الفطير وعيد المظال هو سبعة أيام ولكن الكتاب لم ي

يرى البعض أنه كان لمدة اسبوع أيضاً حتى يتمكن الشعب من الصعود إلى بيت 

  .الرب ليعيد هناك ، أما بقية األعياد فقد كانت يوماً واحداً

ومن حيث التعليم فأن العيد الذي مدته يوم واحد فهو يشير إلى حدث يتم ، 

  :إلى فترة زمنية وهي كاآلتي أما العيد الذي مدته أسبوع فيرمز 

   :األعياد التي مدتها يوم واحد ـ  1

  هو رمز لموت المسيح :الفصح ) أ ( 

  رمز لقيامة المسيح من الموت  :الباكورة ) ب ( 

  رمز لمجئ المسيح  :هتاف البوق ) ج (  

  .رمز إليمان الشعب األول بالمسيح  :الكفارة ) د (  

  :أيام األعياد التي مدتها سبعة ـ  2

  .رمز لحياة الكنيسة الطاهرة على األرض  :الفطير ) أ (  

  .رمز لتأسيس هذه الكنيسة يوم الخمسين  :األسابيع ) ب ( 

  .رمز للراحة األبدية  :المظال ) ج (  
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كل واحد " الثالثة األخيرة أمر الرب شعبه أن ال يظهروا فارغين بل  وفي األعياد

  ) . 17:  16تث " ( حسبما تعطي يده كبركة للرب 

،  األربعة األولى  4+  3ويمكن تقسيم هذه األعياد السبعة تقسيم آخر فهي       

 تقع في النصف السنة األول والثالثة األخيرة تقع في نصف السنة األخير وتتركز

االثنين األولى  2+  2في الشهر السابع من السنة ، األربعة األولى تنقسم إلى 

وهي الفصح والفطير مرتبطان معاً واألخيرين هما الباكورة والحصاد هما أيضاً 

  .مرتبطان معاً 

  .ومن هذا يمكن شرح كل عيد على حدة 
א

ألول مرة في ارض مصر هو أول األعياد كلها وأساسها وقد احتفل به الشعب     

وقد أعطى الرب تفصيالت دقيقة حول خروف الفصح فهو محور العيد وجوهره 

وفي التأمل في هذه التفصيالت التي تبدو لإلنسان الطبيعي ال قيمة لها لكن بالنسبة 

  .للذهن الروحي فهي بركة عظيمة 

) 1:  12ر خ( لقد أصبح الشهر الذي يحتَفل فيه بالفصح هو أول شهور السنة    

وأصبح كل من إحتمى في دم خروف الفصح في تاريخ جديد وفي حياة جديدة ، بل 

  )  17:  5كو  2( والكل صار جديداً 

لقد كان الخروف يحضر إلى البيت من اليوم العاشر من الشهر األول ثم يظل    

رى تحت الحفظ اليوم الرابع عشر ثم يذبحه كل الشعب وربما يكون من الرائع أن ن

ال نرى شيئاً عن الخروف  لهذا في حياة المسيح ، ففي العشرة األيام األولى صورة

لفترة األولى من حياة المسيح التي إمتدت إلى ثالثين سنة ال نعلم وهذا يذكرنا با

عنها شيئاً  وقد ٌإختٌبِرت حياة المسيح في هذه الفترة فخرج ظافراً فقد نجا من 

، ثم في طفولته وقف في وسط الكهنة يسألهم  مؤامرة هيرودس بقتل األطفال

ويعلمهم ، أما األربعة أيام التي يبقى فيها الخروف في البيت ففيها ترى حياة 

  .المسيح في خدمته الجهارية في الثالثة سنين والنصف األخيرة 

وال يصلح أي خروف للفصح  فالبد أن أما الذبيحة فهي رمز كامل للمسيح     

  :ال يمكن التنازل عنها وهذه المواصفات هي له مواصفاتيكون 

، )  21:  5كو  2" ( الذي لم يعرف خطية " وذلك رمز للمسيح  :شاه صحيحة 

  ). 5:  3يو  1" ( ليست فيه خطية " ، )  22:  2بط 1" ( لم يفعل خطية " 

أي كامل القوة ، فالمسيح لم يتراجع أمام التهديدات أو التعييرات وال أمام  :ذكراً 

  "ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم " الصليب فقد 

  .فقد كان المسيح في ريعان الشباب بالمقياس اإلنساني عند صلبه  :ابن سنة 

  .اصلبه ، اصلبه : ولقد صرخوا قائلين  :يذبحه كل جمهور إسرائيل 

أن دم المسيح هو وسيلة حمايتنا  :يحمل الدم على القائمتين وعلى العتبة العليا 

ب المعلن من السماء ، والدم ال يوضع على األفراد بل على البيت ، أن من الغض

غرض الرب هو كل بيوتنا ال أفراد فقط ومسئولية اآلباء عظيمة في التأكد من 

  .أن األبناء في داخل البيت في حمى الدم 

وقد إكتوى المسيح بنار العدل اإللهي ، ولكن  :والفصح يؤكل مشوياً بالنار 

خروف الفصح كان يذبح ثم يشوى بالنار بينما المسيح شُوى أوالً المالحظ أن 

بنار عدالة اهللا ثم مات رافضاً الخل الممزوج بالمر حتى يتجرع كأس األلم في 

  .كامل إحساسه 

إن أراد أحد أن " وهو فصحنا الذي قال عن نفسه  :يشوى على أعشاب مرة 

يء بال نار أو مرار وال يؤكل فالخروف ال يؤكل ن.. " يتبعني يحمل صليبه 

مطبوخاً ممزوجاً مع غيره ، فالمسيح وحده شبع القلب والحياة ، ويؤكل جميعه 

رأسه مع جوفه وأكارعه ، فالمسيح الفصح المبارك يقبل كله ، فكر المسيح ـ 

  .رأسه ـ ، أحشاء المسيح ـ جوفه ـ ، سلوك المسيح ـ أكارعه 

هو الغذاء والشبع اليومي للمؤمنين وهم في فالمسيح  :ال يبقى منه شئ للصباح 

  .حالة اإلستعداد للرحيل 



  

  

  

  

  

  " شركة للنور مع الظلمة وال إتفاق للمسيح مع بليعال " فال  :يؤكل مع فطير 

وعظم من عظامه ال يكسر ، فالمسيح لم تُكسر عظامه )  15،  14:  6كو  2( 

  ) . 33:  19يو ( على الصليب 

  أكلون ؟ لكن من هم الذين ي    

أنه )  48:  12خر ( المختونون فقط  وهؤالء هم... الذين هم في داخل العهد فعال 

  .فصح للرب أنها شركة مع الرب ، ال يتمتع بها إال المؤمنين فقط 

رش الدم ثم األكل من : ومن ترتيب أحداث عيد الفصح نرى أنها كانت تتم كاآلتي 

طير وهل يمكن عكس هذا الترتيب اإللهي الفصح ثم نزع الخمير إستعداداً لعيد الف

دون إخالل بحق الرب ؟ هل يمكن تنقية الخمير قبل األكل من الفصح أو رش الدم؟ 

وهل يمكن األكل من الفصح قبل رش الدم ؟ كال فالتمتع بالفداء يسبق الشركة مع 

  .الرب وهي بدورها تأتي قبل حياة النقاوة للمؤمنين 

نثالث مرات يذكر الكتاب أن الفصح ص ع:  

في أرض مصر وفيها نرى المسيح المصلوب خالصنا من  :ـ المرة األولى 1

  ) . 12خر ( أرض الخطية 

)  5ـ  1:  19عدد ( في البرية في السنة الثانية للخروج  :ـ المرة الثانية  2

وفيه نرى المسيح قوتنا في المسير في البرية وهو موضوع الشركة مع اهللا وهو 

  .هو صورة لالجتماع حول مائدة الرب راعينا ، و

بعد دخول أرض كنعان ، وفيها نرى المسيح موضوع التلذذ : ـ المرة الثالثة  3

بعد الشبع واإلمتالك ، وعندما إمتلك على أرضه صار الفصح يذبح في بيت الرب 

  ) 6،  5:  16تث ( المكان الذي إختاره الرب 

لماذا ال : ب هذا العيد ، فقد يسأل االبن وكان على األب أن يخبر ابنه عن سب    

نأكل الليلة إال فطيراً ؟ ولماذا لحم الخروف مشوياً فقط ؟ ولماذا األعشاب المرة ؟ 

  .وهنا يحكي له األب قصة الخروج تحت ستر دم خروف الفصح 

وبعد الدخول لالرض واالمتالك لم يعد الدم يرش على األبواب ألنه قد رشَّ مرة 

فالذي قد إغتسل ليس له حاجة " لغضب قد مر ، ولم تعد هناك دينونة واحدة وا

  " .إال إلى غسل رجليه فقط 

إن الشعب في هذا العيد ال يعتمد على إحساسه أو أفكاره من جهة الدم فلم يقل 

الرب ترون الدم أو تعرفون قيمته ، ألنه مهما سمت إختبارات اإلنسان فلن يدرك 

إن كفاية الدم " أرى الدم " ولكن السالم في قول الرب  قيمة الدم إدراكاً كامالً

تتوقف على تقدير اآلب لذبيحة االبن المبارك الذي صار دمه أساساً لخالصنا ، 

وشخصه المبارك غرض وموضوع االجتماع والشركة لذلك ال يتمتع به الغريب 

  .والنزيل واألجير وكل أغلف، المختونون فقط 

ي إعطاء الفرصة لمن تنَّجس لميت أو في سفر لكي إن محبة الرب تتجلى ف   

تكون له فرصة للشركة في الرابع عشر من الشهر الثاني ، فال يحرم من 

  . الشركة مع الرب ، فمن يفحص نفسه ويحكم عليها ليتقدم للشركة مع الرب 

  ) 2:  2يو  1" ( فهو كفَّارة لخطايانا " 
א

ب ويبدأ في اليوم الخامس عشر من الشهر األول العيد الثاني في الترتي    

ومدته أسبوع وهذا العيد هو رمز لحياة الكنيسة التي خلُصت على حساب الدم 

  وهي تحيا الحياة النقية الطاهرة التي نزعت من وسطها خمير التعليم الغريب 

  ) . 8:  5كو  1( وخمير الخطية والخبث والشر )  16:12مت ( 

ن نزع الخمير من البيت لكننا ال نقرأ عن نزع الخمير من وإن كنا نقرأ ع   

أفليس ذلك رمزاً رائعاً ، فإن كانت حياتنا بال لوم قدام الرب لكنها ليست ! الخبز 

فاإلنسان العتيق ، الخطية الساكنة فينا تحتاج منا أن نحسب أنفسنا . بال عيب 

  .أمواتاً عن الخطية فغذاؤنا اآلن هو الفطير 

وال يمكن أن يبطل مفعول الخمير إال بدخوله النار ، والمسيح له المجد    

والمؤمن )  3:  8رو " ( دان الخطية في الجسد " باجتيازه نيران العدل اإللهي 
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إذاً فالمؤمنين هم فطير مقاماً في . األرض  هو الذي يميت أعضاؤه التي على

  )  7،  6:  5كو  1( المسيح وإن كانوا عملياً يوجد خمير 

وإن كان الفطير هو رمز لحياة الكنيسة النقية على األرض ولكنه أيضاً رمز     

الذي انفصل عن الخطاة وصار " لناسوت المسيح المبارك الخالي من كل فساد 

  ) 26:  7ب ع( أعلى من السموات 

لقد إمتُحن المسيح فلم توجد فيه خطية واحدة ولو حدث ذلك ما كان فطيرا، في 

لقد إستطاع أن يقف بين الجميع .. تجربة الشيطان له، في أعماله ، في كالمه 

  )  64:  8يو " ( من منكم يبكتني على خطية : " أعداء وأصدقاء وليقول لهم 

وأمان المؤمن ليس في عدم وجود خمير في  وعلى ذلك يمكن القول أن سر أمن  

ومن يأكل الفطير يجب . البيت بل في الدم الذي رشَّ على القائمتين والعتبة العليا 

  أن ال يكون غريباً بل من عائلة المفديين ويكون مختون سبق له أن حكم على ذاته

  ة تأتينا أخيراً هل على ذلك الفطير مقبول أمام اهللا ألنه فطير ؟ أن اإلجاب   

بل هو ليس متوقف على )  8:  23ال " ( وسبعة أيام تقربون وقوداً للرب " 

  .اإلنسان أيضاً فالعيد يبدأ بحفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس 

א
في األعياد ترتيباً ، وال شك أن لهذا الرقم داللته الخاصة أليس  3هو العيد رقم     

الذي قام في اليوم الثالث ، ويسَّمى عيد حزمة أول الحصاد  هو رمز لقيامة المسيح

  ) 20:  15كو  1( والمسيح بقيامته من األموات صار باكورة الراقدين 

وكان يحتَفل بهذا العيد في اليوم الثالث من الفصح ، وكان يتداخل مع عيد    

يقول الرب الفطير ، وما كان يحتَفل به دون أن يكون للشعب حقول أو زرع ولذا 

فالبد أن يكونوا دخلوا األرض )  9:  23ال ( أنهم يعيدونه متى دخلوا األرض 

نعم فال توجد أي بركة من حقول الفداء ! وامتلكوا أيضاً حتى يزرعوا ويحصدوا 

  دون قيامة المسيح ، ولم يكن يسمح ألحد أن يأكل فريكاً أو سويقاً إلى ذلك اليوم 

وباكورة الحصاد هي ! زمة للفريك كانت تصعد للرب أن أول ح) .  14:  23ال ( 

  أساس التمتع ببركات الحقل ولذا فأن قيامة المسيح هي أساس قيامتنا 

  ) 6:  2أف " ( الذي أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات " 

وما أعظم الرب الذي كان يعطي ليوم األحد كرامة خاصة من قبل إتمام عمل 

أليس )  11:  23ال ( فل بعيد الباكورة في غد السبت الصليب فلقد كان يحتَ

المسيح هو حبة الحنطة التي وقعت على األرض بالصليب وماتت فأتت بثمر 

كثير، نعم فحزمة أول الحصاد هي أساس عيد كبير بعد ذلك هو عيد الحصاد أو 

الجمع وكذلك قيامة المسيح هي أساس قيامة المؤمنين ألنه إن لم يكن المسيح 

ولكن المسيح قام )  18:  5كو  1.. ( فالذين رقدوا في المسيح هلكوا .. قام قد 

  .وصار باكورة الراقدين 

وهذه الحزمة كان يؤتي بها إلى اهللا مباشرة ليرددها الكاهن أمامه دون إعداد    

من أحد كالذبائح أو التقدمات األخرى ، نعم فهي رمز للمسيح الذي قام بسلطانه 

) 18:  10يو " ( لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها ايضاً " إذ سبق فقال 

فال توجد )  12:  23ال ( ويرتبط تقديم هذه الحزمة أمام الرب تقديم محرقة فقط 

ذبيحة خطية وال ذبيحة إثم فالخطية إنتهت بالصليب وقيامة المسيح برهنت على 

  .قبول هذه الذبيحة والرضا عنها تماماً 

األولى للرب ثم يأكل الشعب بعد ذلك وهكذا شبع الرب أوالً ولقد كانت الحزمة 

من ذبيحة ابنه ثم حصدنا نحن المؤمنين ثمارنا ، فنحن كثيراً ما نهتم بالناحية 

  .التي تخصنا من موت المسيح وقيامته ولكن الرب يهتم أكثر بمجده هو 

يامة وكما كانت قيامة المسيح ممثَّلة في الباكورة بنفس الكيفية ستكون ق

  " المسيح باكورة ثم الذين له في مجيئه " المؤمنين ممثَّلة في الحصاد ، 

  )  23:  15كو  1( 



  

  

  

  

  

א
) 16: 23خر ( حصاد وأيضاً عيد ال)  34:22خر ( ويسَّمى عيد األسابيع        

ولكنه يشتهر بعيد الخمسين وسميَّ هكذا ألنه يقع في اليوم الخمسين من عيد 

الباكورة ، كان يحسب سبعة أيام من يوم عيد الباكورة الذي يقع في غد السبت 

  .فيكون اليوم الخمسين هو غد السبت أيضاً 

الكنيسة في يوم  وعيد الخمسين هو رمز لحلول الروح القدس الذي إنسكب على   

  الخمسين أيضاً ، وهذا العيد يرتبط بعيد الباكورة ويتأسس عليه فالمسيح الذي قام 

  )  33:  2أع .. " ( إرتفع بيمين اهللا وأخذ موعد الروح من اآلب " 

في هذا العيد يقدم رغيفان يخبزان خميراً باكورة للرب ، وهذه هي المرة     

ورغيفان يرمزان . الخمير هنا في عيد الخمسين الوحيدة التي يصرح فيها الرب ب

ففي يوم الخمسين لبس . إلى كنيسة العهد الجديد التي ضمت اليهود واألمم أيضاً 

) 10: 1أع( التالميذ القوة من األعالي ، وصاروا شهوداً للرب إلى أقصى األرض 

  .وهنا تأسست الكنيسة 

ننا كمؤمنين ال يمكن أن نقول أننا وإن كان الرغيفان يخبزان خميراً فأن ذلك أل    

ومع إنهما يخبزان خميراً ولكنهما )  8:  1يو  1( بال خطية لئال نضل أنفسنا 

) 23:  12عب ( باكورة للرب ، والكنيسة هي كنيسة أبكار مكتوبين في السموات 

ومع أنهما رغيفان لكنهما )  8:  1يع ( وقد صرنا باكورة للرب من خالئقه 

، والرقم اثنين يرمز )  17:  10كو  1( سة التي صارت جسداً واحداً يشيران للكني

للشهادة التي ال تُقبل إال على فم اثنين أو ثالثة وأصبحت الكنيسة من ذلك اليوم 

  .شاهدة للرب ولعمل نعمته 

ما العالج إذاً لهذا الخمير؟ لقد كان يقدم مع الخبز ذبيحة خطية ألن المسيح هو     

، ولم يكن الرغيفان يوضعان على المذبح ألن بهما خمير وكذلك ال  عالج لحالتنا

تصلح الكنيسة أن تكون وقوداً ورائحة سرور للرب ولكن عالج ذلك كان في 

  .ذبيحة الخطية الرب يسوع الذي يرانا فيه اآلب كاملين 

وقد كان يقَدم في ذلك العيد ذبيحة محرقة وسالمة مع تقدمة وسكيب ولكننا ال 

  .  بيحة إثم فاآلثام غُفرت تماماً ولم يعد إال رضا الرب وستره لضعفاتنا نرى ذ

في هذا العيد وعند الحصاد أمر الرب أن تُترك زوايا الحقول بدون حصاد      

لليتيم والغريب والمسكين ، أن المؤمن ال يفكر فيما لنفسه فقط بل فيما هو 

الذين كانوا غرباء ولكن صار لهم بل وهنا أيضاً إنارة لألمم . لآلخرين أيضاً 

  .نصيب في الرب وأصبحوا ضمن الكنيسة وصاروا شركاء في الجسد 
א

وكان موعده في اليوم األول من الشهر السابع عندما يبزغ نور الشهر         

 وقد كان الضرب بالبوق أصالً إعالناً صريحاً. الجديد إعالناً عن بدء تزايد النور 

عن الرب الملك الذي يقود شعبه ، فكان يضرب باألبواق لجمع الشعب أو 

إلرتحال الجماعات أو اإلستعداد للحرب ، وكذلك في رؤوس الشهور واألعياد 

  ) 6ـ  1:  10عد ( وأفراح الشعب 

انفخوا في رأس " وقد كان الغرض من األبواق هو تذكير الشعب بالمواعيد      

لكننا نرى في الكتاب )  3:  81مز " ( الهالل ليوم عيدنا الشهور بالبوق عند 

  )52: 15كو1( أو البوق األخير ) 16: 4تس 1(أشهر األبواق وهو بوق اهللا 

الذي عندما يضرب تُخطف الكنيسة بعد أن يقوم الراقدين في المسيح عديمي 

ذ يتم سر اهللا فساد ويتغيَّر األحياء ليخطفوا جميعاً لمالقاة الرب في الهواء وعندئ

  ) 7:  10رؤ ( كما بشر عبيده األنبياء 

وعندما يأتي المسيح وتراه كل عين وتنوح عليه جميع قبائل األرض حينئذ يبدأ 

  .العيد السادس 
א מ
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أهم األيام في حياة الشعب األول وكان موعده في اليوم العاشر من  وهو من     
الشهر السابع أيضاً ، ولعل أهم ما يالحظ هو أنه في ذلك اليوم يبدأ احتساب سنة 

وهي سنة العتق لكل سكان األرض وعودة كل واحد ) السنة الخمسين ( اليوبيل 
نعم فكفارة . يها التخوم إلى ملكه ، سنة ال يزرعون فيها وال يحصدون وتُرد ف

المسيح هي أساس للراحة والتحرير في الملك األلفي الذي فيه تستريح األرض من 
  )21: 3أع(وهو زمن رد كل شئ ) 2: 20رؤ(الخطية بتقييد الشيطان 

  .فما كان لألرض أن تتمتع بهذه الحالة لوال كفارة المسيح 
يين فإن يوم الكفَّارة هو نقطة وإن كان الفصح هو نقطة البداية لحياتنا كمسيح   

  .البداية لهذا الشعب ، في ذلك اليوم يقبل الرب شعبه على أساس ذبيحة الخطية 
  ومن الجميل أن نرى أن يوم الكفارة يذكر عقب حادثة موت ابني هرون    
وذلك ألن الشعب فشل ممَّثالَ في الكهنة لذلك لزم يوم الكفَّارة ) 10ـ  16:1ال ( 

وهذا ما سيتم في آخر األيام عند فشل الشعب برفضهم لمسيحهم . فسهم لتذليل أن
  )10:  12زك " (وينظرون إلى الذي طعنوه " يبدأ يوم نوحهم ويتم المكتوب 

وكان هذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي فيه يدخل رئيس الكهنة إلى قدس األقداس 
ن جهاالت الشعب أيضاً ولكنه ال يدخل بال دم ، يدخل ليقدم ذبيحة عن نفسه ثم ع

وكان يرتدي عند دخوله قميص من كتان ومنطقة من كتان وعمَّامة من كتان 
وليس مرتدياً ثياب المجد والبهاء ، فالمسيح في دخوله إلى األقداس لم يدخل 

  .باستحقاقه الذاتي كابن هللا بل دخل كابن اإلنسان الذي تمم مشيئة اآلب 
العيد دليل على أن مسألة الخطية لم تنته نهائياً  وفي كل عام كانت تُعاد فرائض   
وإن دم ثيران وتيوس ال يمكن أن ترفع " " ألن طريق األقداس لم تظهر بعد " 

ولكن المسيح الذي دخل مرة واحدة إلى األقداس وجد )  10:  9عب " ( خطايانا 
  ) 12:  9عب ( لنا فداءاً أبدياً 

غطاء التابوت أمام الرب حيث كان يتراءف وكان رئيس الكهنة يضع الدم على      
الرب فيتنسَّم الرضا ، وحيث كان يقف الكروبيين على غطاء التابوت الباسطين 
األجنحة إستعداداً لتنفيذ قضاء اهللا ولكنهما ينظران بخشوع إلى ذلك الدم الذي يمنع 

  .غضب اهللا عن شعبه 

ل الشعب متأملين في الكفَّارة  وقد كان هذا اليوم هو يوم التذلل الوحيد ، فيه يتذل
وينضح رئيس الكهنة من دم ذبيحة الكفارة على الغطاء وأمامه ليضع بذلك 
أساساً لالقتراب إلى اهللا عن طريق الدم ، وهكذا يصبح لنا ثقة بالدخول إلى 

  " رئيس كهنة أميناً فيما هللا يكَّفر عن خطايا الشعب" األقداس بدم يسوع ألن لنا 
اليوم يقدم رئيس الكهنة تيس من المعزى ذبيحة خطية عن الشعب في ذلك     

والتيس اآلخر يرسله إلى عزازيل في البرية حيث تختفي اآلثام تماماً ويتم قول 
ألن في البرية يختفي )  34:  31ار " ( وأكون صفوحاً عن آثامهم " الرب 

رئيس الكهنة التيس عن األنظار ، وألن دم هذا التيس والثور الذي يقَدم عن 
، 11:  13عب ( يدخل بدمهما إلى األقداس لذلك فأجسادها تُحرق خارج المحلة 

وهي صورة للمسيح الذي تألم خارج الباب ـ خارج أورشليم ـ وكان هذا )  12
  .العيد يبدأ من مساء تاسع الشهر السابع إلى المساء التالي 

א
ع ، وآخر األعياد السبعة ويختَفل به في وهو العيد الثالث في الشهر الساب      

) 16:  23، خر  39: 23ال (الخامس عشر من هذا الشهر ويسَّمى عيد الجمع 
  .أي الوقت الذي فيه جمع كل المحاصيل ويرمز إلى إتمام جميع مواعيد الرب 

وقد كان أكثر األعياد اليهودية بهجة وفرحاً ألن فيه تكون قلوب جميع     
بالشكر ألن كل الحاصالت قد جمعت وأيضاً قلوبهم مليئة بانتظار  الشعب مليئة

وعود الرب بالمطر المبكر إلعداد األرض لمحصول جديد ، وقد كانت مدة هذا 
  .العيد سبعة أيام 

ويتميَّز العيد بثمر األشجار وسعف النخل وأغصان األشجار التي تعلن الراحة    
ة والفرح وفيه يظهر جميع الذكور أمام الرب لهذا الشعب فطابع العيد إذاً الراح

  . باإلضافة إلى عيد الفطير والحصاد 
وراحة هذا الشعب إنما هي رمز للراحة األبدية في المسيح الذي فيه يستريح 
  " المؤمنون وتُعتَق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أوالد اهللا 

  )  21:  8رو ( 

          15                                                                                 16   



  

  

  

  

  

وفي هذا العيد وفي اليوم األخير منه كان رئيس الكهنة يذهب إلى بركة سلوام    
ـ وكان هذا تقليد ـ ويمأل إبريق من ذهب ثم يسكبه إلى جانب المذبح تذكاراً 

  : م السيد المسيح مرة فقال للماء الذي خرج من الصخرة المضروبة ولقد رآه
إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب ، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه " 

لقد رأى )  39ـ  37:  7يو .. " ( أنهار ماء  حي ، قال ذلك عن الروح القدس 
المسيح رئيس الكهنة راجع ، بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فأعلن للشعب عن 

  .ي سيرسله ـ الروح القدس ـ المرسل العظيم الذ
  ولقد ُأهمَل هذا العيد من أيام يشوع حتى عمَل مرة أخرى في أيام نحميا    
  .وهي فترة ضعف مر بها الشعب لم ينعم براحة اهللا )  17:  8نح ( 

  ) 10ـ  8:  7أخ  2( في هذا العيد دشَّن سليمان الملك هيكل الرب     
عب عناية اهللا بهم بسيره معهم في البرية عندما وقد كان قصد الرب أن يذكر الش

  )9: 4عب"(إنها راحة اهللا التي بقيت لشعبه) "  43:  23: ال ( أسكنهم في خيام 
  ـ لماذا أمر الرب أن ال تزرع األرض في السنة السابعة ؟

لقد أمر الرب بذلك لراحة األرض، وبذلك يكون راحة اليوم السابع لراحة    
واألمة والبهيمة والنزيل ، أما راحة السنة السابعة فهي عطلة اإلنسان والعبد 

أي لراحة األرض ، أما الراحة التي تأتي كل سبعة  أسابيع )  5:  25ال ( لألرض 
من السنين أي السنة الخمسين فهي لراحة األرض واإلنسان معاً وتُسَّمى سنة 

  .اليوبيل 
  ابعة ؟ـ ماذا يأآل الناس إذا لم يزرعوا في السنة الس

لقد وعد الرب بالبركة في السنة السادسة لتعطي األرض مضاعفة ثالث       
مرات ، فيأكلون من هذه الغلة إلى السنة السابعة والثامنة ويزرعون منها السنة 
الثامنة ويظلوا يأكلون من هذه الغلة حتى السنة التاسعة ، فهذه هي بركة الطاعة 

  .للرب 
  ـ وما هي سنة اليوبيل ؟

ولعل ذلك ألن األبواق " قرن الخروف ، أو بوق " يوبيل كلمة عبرية معناها      
كانت تُصنَع من القرون وسميت السنة سنة اليوبيل ألنها كانت تبدأ بعيد هتاف 

وهي ) .  9:  25ال " ( البوق الذي يكون في اليوم العاشر من السابع سنوياً 
ابيع من السنين ، وهذا اإلرتباط بعيد تكون السنة الخمسين أي تأتي كل سبعة أس

لمؤمن األبدية عندما يأتي هتاف البوق يجعل اليوبيل رمزاً واضحاً لراحة ا
  0المسيح

  
ـ فكيف آان ُيحَسب ثمن األرض عند بيعها إذا ما دامت ستعود في سنة اليوبيل إلى 

  صاحبها األصلي ؟
وعلى قدر قلة السنين تقلل  على قدر كثرة السنين تكَّثر ثمنه" يقول الكتاب      
فأنه كلما أصبح الباقي على سنة اليوبيل قليالً فأن ثمن )  16:  25ال " ( ثمنه 

األرض يقل ، وهذا يعلمنا أنه على قدر قرب مجيء المسيح الثاني ينبغي أن تقل 
ها أنا آتي " قيمة األرض في نظرنا تماماً ، فإذا سمعنا صوت المسيح يقول 

  .فماذا يكون ثمن األرض في نظرنا )  11:  3رؤ " ( سريعاً 
ال يغيِّره وال يبَّدله جيد .. وإن آان بهيمة مما يقربونه للرب " ـ ما معنى القول 

  ؟)  10،  9:  27ال " ( بردئ أو ردئ  بجيد 
  " إذا أفرز إنساناً نذراً " إن هذا مرتبط بالقول الوارد في أول اإلصحاح         

سبق أن قلنا أن نذر شئ للرب أي تكريس الشيء للرب ،  وقد)  1:  27ال ( 
  وعند تكريس شئ للرب ال يجب تغييره جيد برديء أو رديء بجيد 

  :وفي هذا فكر روحي 
فكثيراً ما يجعلنا الشيطان نحتقر ما قدمناه للرب أو نحتقر إمكانياتنا البسيطة    

الرب بحجة تقديم ما أو خدمتنا المتواضعة ويوعز لإلنسان أن يسحب ذلك من يد 
هو أعظم ولكن الرب يريدنا أن ال ننخدع بفكر الشيطان إن ما تكرَّسه للرب مهما 
كان قليالً مادام هو كل ما نملك فالرب يقبله ويباركه ، فالرب ينظر إلى الروح 
التي تقدم بها ال حجم ما تقدمه ، وقد تكون خدعة الشيطان عكسية أي يوهم 

ر للرب وأن اإلنسان يجب أن ال يكون للرب بهذه الكيفية المؤمن بأنه قدم الكثي
ليس كل شئ للرب ، ويحاول أن يقنع  …فالجسد له حق مثالً واألوالد والبيت 

  ..المؤمن بأن يستبدل باألقل أي جيد برديء والرب أيضاً يحذِّر من هذا 
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 إن سفر الالويين الذي نرى فيه الشعب مقدس ومتعبد ، ونرى فيه اهللا     

وعندما نراه في ضوء العهد الجديد نرى الكثير  .القدوس الذي ال يطيق أي شر 
  من البركات التي كانت غير مكشوفة وكشفت بوجود المسيح في الحياة

  ) 2:  19ال " ( تكونون قديسين " فليعيننا الرب لنكون بحسب فكره الذي يقول 
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