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قضيب يهوذا

بقلم بيرت .ي .ل
ال شك أن احلكم املليك يف العهد القديم بلغ َ
أوجه بقيام اململكة ادلاودية .واألمر الواضح بالقدر نفسه هو أن
ً
َّ
"و ُملُ ٌ
تذكر ً
قائًلَ :
وك
جيدا وعد الرب إلبراهيم
الوعد باحلُكم املليك لم يبدأ مع داود ،لكنه يعود حىت إىل أيام إبراهيم.

ْ َ َْ
َ
تكرر مع يعقوب (تكوين  .)11 :35وهذا الوعد ُ
َّ
بالملك
ِمنك َي ُر ُجون" (تكوين  ،)6 :17ذلك الوعد ذاته اذلي
ُّ
ً
ً
شًلك ً
وواضحا يف لكمات يعقوب األخرية إىل أبنائه ،اليت وردت يف تكوين  ،49حيث نطق بربكة التسلط
بارزا
اختذ
والسيادة يلهوذا .فدعونا نتناول هذه الربكة اليت نطق بها يعقوب ،وكيف أنبأت بقيام احلُكم املليك ىلع شعب اهلل.
يف اآلية اثلامنة من تكوين ُ ،49و ِعد يهوذا بأن يكون موضوع محد ،وبأن يتمتع بالسلطان ىلع العالم أمجع .ثم
تواصل اآلية  9هذا الوصف حلُكم يهوذا ،بوصفه بكلمات نابضة باحلياة بأنه جرو أسد ،اصطاد فريسته ،ثم اعد
بصيده إىل عرينه ،وربض بقوة حىت لم جيرؤ أحد ىلع مقاومته.

قاد ذلك إىل التشبيهات املثرية اليت جاءت يف اآلية  .10فقد ربط يعقوب رمزين ُ
للحكم املليك بيهوذا ،وهما:

"القضيب" [الصوجلان] (العدد 17 :24؛ إشعياء 4 :11؛ مزمور 6 :45؛ زكريا  ،)11 :10و"املشرتع" [عصا احلاكم] (العدد
ْ َْ ْ َ
َّ
ْي ِرجليْ ِه" يه تعبري خمفف عن العضو اذلكري (قضاة 24 :3؛ 1صموئيل 3 :24؛
18 :21؛ مزمور  .)7 :60وعبارة " ِمن ب ِ
إشعياء  ،)20 :7وعليه ،فيه تشري إىل نسل وذرية يهوذا .بتعبري آخر ،سيظل شخص من نسل يهوذا ً
دائما احلاكم
ً َ َّ َ ْ َ ُ ُ
ِت ِشيلون" (تكوين .)10 :49
القويم لشعب اهلل .وسيظل هذا قائما "حىت يأ ِ
ُ
جذبت شخصية "شيلون" اهتمام ابلاحثْي والًلهوتيْي عرب العصور ،واقرت ِحت العديد من اتلفسريات املختلفة هل.

فابلعض رأوا أن لكمة "شيلون" ( )Shilohليست لكمة واحدة ،بل اجلزء األول منها ( )shهو ضمري موصول ،واجلزء
اثلاين ( )lohمعناه "هل" .وباتلال ،يمكن أن تُ َ
قرأ اآلية اكتلال" :حىت يأِت اذلي ينتيم هذا [القضيب/املشرتع] إيله".

آخرون يرون أن اجلزء األول من اللكمة ( )shإشارة إىل االسم العربي انلادر  ،shayاذلي معناه "اإلكرام" أو "اإلجًلل".
َّ
وباتلال ،يمكن أن تُ َ
قرأ اآلية اكتلال" :حىت يقدم إيله [أي إىل يهوذا] اإلكرام" .اخليار اتلفسريي اثلالث هو أن
ُ ِّ
البن استثنايئ من نسل يهوذا سيأِت يف املستقبل .قدمت تفسريات أخرى ،لكن
"شيلون" إشارة إىل االسم الشخيص ٍ
ً
شيواع .وبغض انلظر عن الرأي الصحيح ،تشرتك هذه اتلفسريات
هذه اتلفسريات اثلًلثة يه اخليارات األكرث
ً
ً
ً
ً
ً
قارصا ىلع
عظيما وفائقا من نسل يهوذا سوف يقيم سلطانا لن يكون
اثلًلثة يف فكرة مشرتكة ،أال ويه أن إنسانا
َُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
وب" (اآلية .)10
إرسائيل وحدها ،وإنما "هل يكون خضوع شع ٍ
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ٌَ
مع أن َّ
حمتمل ،فإنين أميل إىل الرأي اذلي يرى أن "شيلون" إشارة إىل
أي خيار من هذه اخليارات املسيانية اثلًلثة

اسم شخص .فاجلذر العربي هلذه اللكمة ( )SH-L-Hيرد بصورة متكررة يف العهد القديم بمعىن "راحة ،سكون،

سًلم" .وعليه ،يمكن أن نستنتج أن "شيلون" شخص هو يف جوهره رئيس سًلم (انظر إشعياء  .)6 :9ويواصل
تكوين  12-11 :49وصفه للرخاء وانلعيم والسًلم اذلي سيجلبه هذا الشخص .فاحلُكم الشامل لشيلون سوف
ً
ُ
ِّ
ينتج عنه رخاء مملكته ،حيث ستكرث الكروم إىل حد أن احلمري سرتبَط بها بدال من السياج .ولن تكون هناك
حاجة بعد إىل االحتفاظ باخلمر ،اذلي هو ثمر الكروم ،للمناسبات اخلاصة .فيف مملكة شيلون ،سيكون اخلمر ً
وفريا
حىت إنه سيُستخدم يف األعمال املزنيلة ايلومية ،مثل غسل اثلياب (اآلية  .)11ويف حقيقة األمر ،ستكون مرشوبات
الفرح والذلة ،مثل اخلمر واللنب ،وافرة ً
جدا حىت يستمتع بها اجلميع (اآلية .)12

ً
ً
لكن هذا الوصف للسًلم والرخاء اكن ثمنه باهظا ،وهو تقديم شيلون نفسه ذبيحة .ثمة تلميح إىل هذا احلدث يف
َّ
َ ْ َ
ب" (اآلية 11؛ انظر إشعياء  .)2 :63وثمة تلميح آخر إىل ذلك من
انلص .أحد اتللميحات يتجَّل يف تعبري "دمِ ٱل ِعن ِ
َ
خًلل لكمة "اجلحش" ،اذلي اكن يُستخدم اعدة يف العالم القديم يف إبرام الق َسم بالوالء .واستخدام هذا املصطلح يف
هذا السياق يويح بأن شيلون سيجلب السًلم ىلع حساب اتلضحية بنفسه (انظر تكوين  .)15جرى اتللميح إىل
هذا "اجلحش" يف مقطع مماثل يف زكريا  ،9 :9حيث دخل امللك املسياين إىل مدينة أورشليم راكبًا ىلع هذا اجلحش.

َّ
ال يساورنا أدىن شك يف معىن زكريا  ،9 :9ألنه حتقق بالفعل حبذافريه بدخول يسوع مدينة أورشليم (مىت .)5 :21
ِّ
َّ
وعليه ،دخل املسيح أورشليم راكبًا ىلع دابة اكنت تمثل ذبيحة نفسه العتيدة أن تقدم.

ُ
َّ
يتضمن بركة يعقوب األخرية البنه يهوذاُ ،ي َسب هذا انلص حبسب
ومع أن تكوين  12-8 :49هو انلص اذلي
ََ
تسلسل تاريخ الفداء نبوة بارزة ومهمة َّ
تمت يف انلهاية يف يسوع املسيح .يقول انلص إن ُسلطة ملكية سرتتبط

ً
ً
سًلما ورخاء شاملْي .ومع أن ملوًك
بيهوذا وذريته .وستبلغ هذه السلطة أوجها عندما يأِت واحد من أبنائه يلقيم
من سبط يهوذا ،مثل داود وسليمان ،نرشوا وحققوا السًلم بالفعل ،لم يستطع ُحكمهم أن ينرش هذا السًلم يف لك

ُ ُ ُ ُ ُ
وب" (اآلية  ،)10كما لم يتمكنوا من أن ُيققوا ملمالكهم رخاء هل سمات
أحناء العالم ،حبيث يكون هلم "خضوع شع ٍ
ا
البن أعظم يلهوذا ،هو رئيس السًلم احلقييق ،اذلي يقيم
ظًل
أخروية (اآليتان  .)12-11فقد اكن داود وسليمان
ٍ
ً
"سًلما مع
ملكوت جمده بملء بركته .فيسوع هو هذا االبن األعظم يلهوذا ،أي شيلون املسياين ،اذلي بموته جلب
ْ َ ْ َ ُ َّ
ين يف ٱ َّ
ذل َ
لس َما ِء" (رؤيا :19
اهلل" (رومية  .)1 :5وقد صعد إىل السماء يلكون مع أبيه ،لكنه سيأِت ثانية مع "ٱألجناد ٱ
ِ
ِ
َّ
ً َْ َ ُْ
وس ِب َدمٍ " (اآلية  ،)13يك يهزم لك من جترأ ىلع معارضته ومقاومته .وباحتادنا باملسيح ،رصنا
 ،)14مترسبًل " ِبثو ٍب مغم ٍ
ِّ
"و ُ َ َ َ ْ َ
َ
سيؤسس الوطن السماوي احلقييق ،وحْي سنترسبل
يح" (رومية  ،)17 :8ننتظر جميئه ثانية ،حْي
ارثون مع ٱلم ِس ِ
ِ
َ َْ
وف" (رؤيا .)14 :7
بثياب بيض مغسولة " ِيف دمِ ٱخل ُر ِ

https://ar.ligonier.org/

د .بيرت ي .ل هو أستاذ العهد القديم وعميد شؤون الطًلب بكلية الًلهوت ً
المصلحة يف واشنطن العاصمة.

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

