
٢٢٣سـالة لرا  
 

خيخَانَانَخيخَة عة عان بِمان بِمن كَرن كَرى وغَغَى وضضباهللا اهللاب   
 

(Arabic – Achan son of Carmi unfaithfulness and the Lord’s anger) 
 

 خيانَة عخَان بن كَرِمى وغَضب اهللاخيانَة عخَان بن كَرِمى وغَضب اهللا :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 ِسوِمنشُفر يوع اإلصاح حابع نقرالسأ العدد لاألو: 
 

 نوذا ِمه يِطب ِسن ِمحار زن بىِدب زن بِمىر كَن بانخَذ عام فأخَر الحة ِفىانَ خيائيَلرسان بنو إوخَ" 
الحرغَمَِام فح ضببِنى الرإ  على بس١."ائيَلر 

 

 بعدم وِت مى النّبوسى الِذىرببشَ ع ِب اِهللاعالب حاألح رمكل. ري بالر شُمب وعنكَالذى  نون انئاً متِل م
ِحر وحةكم.أن ي عبالشّب رنَِب عهراألر دناِع وداً أيكَكَ":  بالقولاهمما كنتُ ما كنتُ مععم م وسوسى أكونى أكونم م ععكك . .ال أهللمِِمال أهكوال  وال ك 

  ج فيِهج فيِه تله تله فِمك بْل فِمك بْلنن ِم ِمةِِة الشّريع الشّريعهِِهفر هِذفر هِذرح ِسرح ِسببال يال ي":  إذ قاَل لهحجنْ ليريقَ نون الطن بوع ليشُ الربمسر و."ككأتركأترك
 وعشُأ يدوب ."ك وحينئٍذ تفِلحك وحينئٍذ تفِلح حينئٍذ تصِلح طريق حينئٍذ تصِلح طريقكك ألنّ ألنّ..ب فيِهب فيِه مكتو مكتوووا ها هل حسب كلِّ مل حسب كلِّ ممملعلعحفّظ ِلحفّظ ِل تتَ تتَىىكَكَالً ِلالً ِلاراً ولياراً وليههنَنَ
ا ا رتنَرتنَا أما أمكلُّ مكلُّ م" : قائلين لهب الشّعهابفأج. ِه فى طريِقر والسيربا الايل بوصم إلى العِب الشّعظرهاً نَوج مهاروشِْم
ع ع ممسسك وال يك وال ي قول قولِصىِصىععان يان ي كلُّ إنس كلُّ إنس..ىىوسوسع مع م م مانانا كَا كَمم كَ كَككعع م م يكون يكونككإلهإلها الرب ا الرب  إنّم إنّم..ببذهذها نَا نَنَنَِسلِسلا ترا تريثميثم وح وحلهلهممعع نَ نَهِِهبب

ككالمكىى ِف ِفكالمكلِّ م كلِّ م هرا تأمهرقت بِه بِها تأمقت يإنّ إنّ..لُُل ي ما كا كمم نم تشَتشَندداً وتشَداً وتشَدعجع٢."ج 
 

 ن بوعشُ يم قاَلو بيندر األرهور نَب ع وقبَل.جع وتشَوعشُ يدد تشَهمع ِب اِهللاعشَ آزر وبت الربنوبتأييٍد ِم 
ِبنون للشّع :"ستقدستقدوا ألنوا ألني بالر ي بالر عىىداً ِفداً ِفمُل غَمُل غَعو سِطسِط وكمكمع ع جاِئاِئجبو ."بعبالشّر عنَب هراألر دكَ نما على اليِةابسقابَل م 

كَو اأريحالنّان هرئاًمتِل مكّلِهطوِطميع شُ إلى ج أي ام الحذا ه.ادص بمعشٍَةجز بةبيه معِةجزع بور البحر األحإذ رم 
 ٣.ِهاِتيى كّل أيام حوسوا مابا هم كَوهاب فهائيَلرميع إسن جي أعى ِفوعشُ ي الربمظ عقدو. ىوسا مص ع اُهللامداستخْ

 

 خَلد  نب شُوعنون وشَيعاِهللاب تج نربتيام هتين بعدع ورِهبنّم هراألر دو .ن لقدقوا نَقحصىظيماً ِفراً ع 
األولىِةالتجرب .قطتْ إذ سأس وأريح ا ارأمامهوامت.م دينَلكوا المة دونيخْ أن سروا رالًجداًاِح و.ون استخْ وبدام د

اِتِعمدالح ِبرت ك.ة التقليديانت طاعهِه ِهللام ىنص رِت سرهم.نف لقد ذوا ما قالهله بالر مو هو "والدرانوَل حِةدينَ م 
أريحةا مكّلر ي ى وِف.موالي ابع دوم الساروا حولها سبم اتعر.و ضربوا باألبواق وهتفوا هظيماًتافاً ع.فسقط س  ور

ِه مكاِنى ِفِةدينَالم.ود خلوها وأحا بالنّار كَرقوهرأمبالر م٤." له 
 

االً  رجيشُوعسَل ا أر أريحهموِلخُد دع فب.ىا عةرب تجى وِه.ِةة الثانيرب التجىالً ذريعاً ِففشلوا فشَ همنّلِك  
ىاإلى عليتج سساوه.ا رفلم جعوا قالوا له :"ال يال يصصععكلُّ الشّع دكلُّ الشّع ألنّ ألنّبِِبد ههم قليلونم قليلون" .ِمفص ِعدنالشّع نَِب إلى هنَاك حو 
 .الًج ر وثالثينتٍة ِسوح نَمهنِْم اءد األعبر وض.ةغيرة الصدينَ المىا أهِل عامربوا أمهولكنّهم  .لج ر آالِفثالثِة

صخَر شُوعِلي بالً قاِئلر: "ييا سا سييددم م اذا أقوُل باذا أقوُل بععددمموا حولََلا حإس إس رقفَ قفَائيُلائيُلر اهاهأم أم امامأع أع د؟؟هِِهاِئاِئد..وم وم اذا تصنَنَاذا تصإلس عإلس مِِمعالع كالع ظيم؟ظيم؟ك". 
كَلقد ان شُوعيب ناغَ نون ي رم اِهللاعلى اسإذ كَ. ظيم العشَفَي أن عبى الِذهي ِمحُل اسمهنكَ يوي ؟ُلذخِْسر .يقْلألم له  

بالر: "كلُّ موِضعوِضعكلُّ متد تد وسوسههب ب طون أقداِماِمطون أقدكملكُ لكُكم ممأع أع طيتهطيته..  ال ترال ترههببوال تر تِعتِع وال تربأل ألب با تذهيثمح عكم كإله بالر نبا تذهيثمح عكم كإله بالر ٥."ن  
 

 لقدس قَبقاَل أن م ى النّبوساً  ىعتزاًمفخُوربللر : أليأليسسبم سيرسير بمككم م عفنَ فنَ..اانَنَع متازا وشْا وشْ أنَ أنَمتازعبعبككع ع ننج ميع ميع  ج
الشّعوِبوِبالشّعالذين الذين على و على و جهِِهجاألر تخل فهْل.ضض األر بى الرالي ومع بِه نوِل.؟شَع ِهاذا هِذمة؟ المر.قاَل لقد بل الر شُوعي 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،          ١: ٧ سفر يشوع ١
    ١٨ – ٨ & ٥: ١ سفر يشوع ٢
  ١٧ -٧ & ٥: ٣ سفر يشوع ٣
  ٢١ – ١٢: ٦ سفر يشوع ٤
   ٩ & ٣: ١  & ٩ – ٢: ٧ سفر يشوع ٥
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  ممرتهرته أم أمىى الِذ الِذىىدِِدهها عا عدودو تع تع بْل بْل..لُُلائيائيررطأ إسطأ إس أخْ أخْ قد قد..؟؟هكهكجج على و على وططاِقاِقتَ ستَ ساذا أنْاذا أنْمم ِل ِل..قمقم"" : إلهِهام أمِهِهجى و علالساقط
  نن ِم ِمامامرروا الحوا الحعع حتى تنز حتى تنزككاِئاِئددام أعام أع أم أموِتوِتلثبلثب ِل ِل تتمكّن تتمكّنفالفال. . ائيُلائيُلررا إسا إس ي يامامررسِطك حسِطك ح و وىى ِف ِف..امامرر الح الحننذوا ِمذوا ِم أخَ أخَ بْل بْل..بِهبِه
ووسطِِطسكمكم..قم قم   قدس الشّس الشّقدععبوقْل وقْلب تقد تقد سدِِدلغَلغَوا ِلوا ِلس". إنداً ِماِح ونِب الشّعوي دعخَى عن كَان بِمىِمر ِسن ِطبي هذا. وذاه 
لتْسوله نفس ْأه ن يسرقَ الغنيمة المحمةر. لمي رهأح د.فص مِه على كتم ِسمروع هِ اِئم إفِشد١.دألح  
 

 يشُوع قاَل .همِطس ونام ِمروا الحعز نَفَي كَنيب يى تفصيِلفٌصو دوجياح السابع حاإلص يشُوعفر بِسو 
. "ىى عنِّ عنِّفِِفتخْتخْ ال  ال ..؟؟لتَلتَمِِماذا عاذا ع م م اآلن اآلنىىبرِنبرِن واخْ واخْ له لهرفْرفْ واعتَ واعتَائيَلائيَلررسسإإ  لِهلِهإإ  ببلرلر ِل ِلداًداًجج م م اآلن اآلنطِِط اع اعىىنِِنا ابا ابيي" :انخَعِل
ن  بانخَع يشُوعذ خَأف. "ذاذاذا وكَذا وكَ كَ كَتُتُععنَنَ وص وصائيَلائيَلررسسإإ  لِهلِهإإ  ببلى الرلى الرإإ  طأتُطأتُخْخْأأ   قد قدىىنِّنِّإإ  حقاًحقاً" : وقاَليشُوع انخَ عابجأف

زاروالِفح ضة والردوِلاء سانال ِب الذهمطماألىة ِفور ىض ِفرو خَِطس يتِهم ا وميع موجله نإ مىاِدلى وخُ عور .
فرجمهج إ ميعسبالِحائيَلر جِةارواح رقوهار بالنّم. بها قاَلعدبل الر شُوعرتِعرتِع وال تَ وال تَفْفْخَخَال تَال تَ": يبخُ خُ..ب ذ مذ معكعكج ج ميعميع  

رجرجال الحال الحربِِبروقم وقم اص اص ععإلى ع دإلى ع ىىااد". فقام شُوعيب ننون وص إلي عداهم عِهاِل رجو قطتْسىا عب ينأي حينئٍذ حينئٍذ " .ديهم
 :ةام هة دروسص ثالثستخِل نَىِمرن كَ بانخَ عِةص ِقنوِم ٢."اَلاَلبل عيببل عيب ج جىى ِف ِفلربلربحاً ِلحاً ِلذبذب م ميشُوعيشُوعى ى بنَبنَ
 

 أوالًالًأو : :ال بدال بدمن تَ تَ من حِةج الخَج الخَل نتاِئل نتاِئممحِةطيطيإذا ارتكب نَنَ إذا ارتكباهاااه....ِم ونالح اقِةمأنّ نَ أن ِداا قنَظنرونعلى اله وال .وبر 
يوجلنَ ِل وسيلةدِماِةج نِتينونَ دا ِسهى وقوط على وجنَوِهالسا أمامبى واإلثم الِذ. الري فَال رتكبهرى ِفدالج مال ِةاع 
يعودربالض ِهر عليوح دبل  .هعلى المو  بِهحيطينالمنتسبينيلحقُو ِه إليبكلِّ الج مِةاعضاً أي.جِل ويبالع على ار 

  ب الربب الربضض غَ غَىىمِِمحح"  لقد. اهللاِبعشَ كلِّلى  إ بْلبسحذا وهوِط يسبإلى  س ليانخَة عطي خَتْاءأس  لقد. اِهللاِبعشَ
 راِفا واإلعِته توبيِخن ِمدال ب ىر بالحا بْلرتكبيه معاطأ م نتو أوزاوج نتَ أنِةطور الخُِنِمف ."رائيَلرائيَل إس إسىىعلى كلِّ بِنعلى كلِّ بِن

قوِطبها والسنَوِه على وجا أماِهللا املي عودوي رحفف" .انَمممننيكتم خَ خَ يكتم طايطاياهال ينْ ال ينْاه ججححوم وم نني قِِق يرربه به ا ويترا ويتركهكها يا يررححم٣."م 
  

ام  أممهنْ ِم كلٌّويتشَفع ِةر الثغْى ِفيقفونهم  ....ةِِةاعاعمم الج الجأثقاَلأثقاَل  همهم على أكتاِف على أكتاِفلونلونمِِمححيي  اءاء األتقي األتقياِهللاِهللا  اُلاُلرجرج  ::ثانياًثانياً 
بنَالر ائباً عنالج مِةاعالً خَاِم حطاياهم مياتهدوتعم عاً ِمتضرأجِلن هم. يتمثلونبص النّبوئيَلم خَى الِذى اطب 

 ام أمقفَ وىا الِذيمح وبنَ."كمكم أجِل أجِلنن ِم ِمن الصالِةن الصالِة فأكفّ ع فأكفّ ع إلى الرب إلى الرب أخِْطَئ أخِْطَئ أن أنىىا ِلا ِلاشَاشَا فحا فحا أنَا أنَوأموأم" :الً قاِئبعشَال
بالرعترفاً بخَ مىا بِنطايإس ططالخَالخَ" :الً قاِئائيَلرايطأنَطأنَ أخْ أخْىىا الِتا الِتايا بها بها إليا إليكأنَ أنَىى فإنِّ فإنِّك ا وبا وبيىى أب أبتُتُيقد ااأنَأنَطط أخْ أخْ قد..لقد لقد أفس أفس دا ا نَنَد

أمأمامامككولم حفظ الحفظ ال نَ نَ ولموصايااوصاي".ال النّب وبدانيوقفَ ىالِذ ىأي ضاً متضئالً قِاعاً إلى اِهللار: "قدطأنَطأنَ أخْ أخْقدا عاًا ا لنَلنَمِِما عاًشَرشَريا س يا س ييدد  
ححبسبسكلِّ ر كلِّ ر حمِتمِتحككاص رفْرفْ اصس وغَططخْخْ س وغَك كضضبكبك..فاس فاس ممع اآلنع اآلني اانَنَا إلها إله يص ص الةَ عالةَ عببوتض ِدكوتض ِدكررعئْْئ وأِض وأِضهِِهاِتاِتعبوج بوج هك٤."هك 
 

 اإذا فعله فداحتها  تزد لمإن .لُّ ال تِقاهللا بعا شَ إذا اقترفهطيِةة الخَاح فد إن....اةاةابابحح م م اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعسسييلل: : ثاًثاًثاِلثاِل 
أعدبالر اءالم تمردونه علي.استخْ لقد دشَ اُهللام عهبِةانَ إلدذتْخَ اتى الِتوِب الشّعأخْا آِلهة له ى روأوقععلي قاباً ا ِعه
 ةَاد وتركوا عبالماطيل العوا بأبعدا انخَم كلعبِهشْا تأديٍب ِلعص كَوبع الشُّلك ِتمد استخُِهِلدع وِهِتكم بِحها أنّمكَ. ديداًشَ

 مه بآثاِمعترفين م.هموِه على وجسقطواي وديِة الرهم طرِقنوا عرجع حتى ي. الشّديدقاب الِعهم علي وأوقع.ى الحاِهللا
ِقمرينبذنوبهم عِل منينتوب تهم.انِك إن سشَار ِب اِهللاعأم امىا عينَد المغيرةة الصاِض دليٌل وأن حال ي بسكتُ الر 

على الشّرحتى لو ص دِمر شَن يقبٍِع ودهر ٌلجحكيم ك عظيم شُوعيال يسكتُ.ن نون ب بالر ىان ِف كَ إنو ِطس 
 ٥.ظيماًراً عم أمهينَع بصنَبهذا يف .وا ويتقدسهمِطس ونام ِمروا الحعنز يإلى أن .ىِمرن كَ بانخَعن كَاِئ خَبِهعشَ
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السى إلهىتبرِنخا". .أبىنِّمتِحا .ى قلبرفْ واعرفْ واع 
الً اِئس . الحبيِبِفى اسم يسوع أرفع صالِتى ." طريقاً أبدياًىِدِن واه. طريقٌ باطٌلى ِفان كَظر إن وانْ.ىارأفكَ

 . ن يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًم:  يا من قلتَ.وعِدكمؤِمناً ومتِكالً على ِصدق  .فوك عراجياً .كغُفران

   
 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ١٥ – ١٠: ٧                     ،         سفر يشوع ١٦: ٣٣ سفر الخروج ١
  ٣٠ - ١: ٨ سفر يشوع ٢
  ١٣: ٢٨  &  ٣٤: ١٤ سفر األمثال ٣
  ١٧ – ١٥: ٩  سفر دانيال   ،    ٧ – ٦: ١       ،        سفر نحميا ٢٥ – ٢٣: ١٢ سفر صموئيل األول ٤
  ١١: ٢           ،        رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٧ :١٩ سفر أخبار األيام الثانى  ٥
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