كيف تتنبأ عظام يوسف بعد رقاده ؟
سيراخ  81 :94و سيراخ 32 :94
و سيراخ 89 :91
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الشبهة

جاء في يشوع بن سيراخ  81 :94أن عظام يوسف بن يعقوب «افتُقدت ،وبعد موته تنبأت».
وهذا خطأ

الرد

ينبع هذا السؤال فقط نتيجة عدم فهم اسلوب يشوع ابن سيراخ فهو ال يتكلم عن عظام تنطق
باسلوب حرفي ولكنه يتكلم عن تحقيق نبوة ذكرها رجل اهلل قبل رقاده وتحققت بعد مماته وايضا
يتكلم عن شفاعة القديسين وصال واتهم عنا حتي بعد رقادهم فهو يستخدم الكالم عن العظام
باسلوب مجازي فقط
وهو قال هذا التعبير عن ثالث قديسين يوسف وصموئيل واليشع
وندرس باختصار االعداد عن الثالثة

اوال عن صموئيل
سفر يشوع بن سيراخ 94
 32و من بعد رقاده تنبا واخبر الملك بوفاته ورفع من االرض صوته بالنبوءة لمحو اثم الشعب
اوال النبوه هدفها محو اثم الشعب اي هو يستمر في الشفاعه عن الشعب حتي بعد وفاته
سفر صموئيل األول 32 :83
الصالَ ِة ِم ْن أ ْ ِ
َن أ ْ ِ
ئ إِلَى ا َّلرب فَأَ ُك َّ
يق
ف َع ِن َّ
َوأ َّ
َما أََنا فَ َحا َ
شا لِي أ ْ
ُعل ُم ُك ُم الطَّ ِر َ
َجل ُك ْمَ ،ب ْل أ َ
ُخط َ

الص ِالح ا ْلم ِ
يم.
َّ َ ُ ْ
ستَق َ
فيشوع ابن سيراخ يقول رغم ان صموئيل رقد اال وانه يستمر في الصالة لكي يمحوا الرب اثم
الشعب كما كان في اثناء حياته وهذا الن الهنا اله احياء وليس اله اموات
إنجيل متى 23 :33
َحي ٍ
له أَمو ٍ
أََنا إِ ُ ِ ِ
اء».
ات َب ْل إِ ُ
اق َوِا ُ
س َح َ
يم َوِا ُ
له أ ْ َ
له َي ْعقُ َ
له إِ ْ
س اهللُ إِ َ ْ َ
وب؟ لَ ْي َ
له إ ْب َراه َ

إنجيل لوقا 21 :32
ِ
َحي ٍ
له أَمو ٍ
َح َياء».
اء ،أل َّ
ات َب ْل إِ ُ
يع ِع ْن َدهُ أ ْ
له أ ْ َ
َن ا ْل َجم َ
س ُه َو إِ َ ْ َ
َولَ ْي َ
فهؤالء يشفعون ويصلون لنا وهذا ما يتكلم عنه يشوع ابن سيراخ

ويشوع ابن سيراخ ايضا بمعني الشفاعه قال عن عظام يوسف انها تنبأت
سفر يشوع بن سيراخ 94
 81ولم يولد رجل مثل يوسف رئيس اخوته وعمدة الشعب
 81عظامه افتقدت وبعد موته تنبات
وطبعا عظام يوسف لم تتنبأ امام الشعب ولكن كانت شهاده علي تحقيق وعود الرب

والشهادة هي ان بالفعل عظامه نقلت كما سبق فاخبر
سفر التكوين 02
لك َّن اهلل سي ْفتَ ِق ُد ُكم ويص ِع ُد ُكم ِم ْن ِ
وت ،و ِ
ِِ
ض إِلَى األ َْر ِ
هذ ِه األ َْر ِ
ض
َ 39وقَ َ
وس ُ
َ ََ
َم ُ َ
ال ُي ُ
ْ َُ ْ ْ
ف ِإل ْخ َوته« :أََنا أ ُ
الَِّتي حلَ َ ِ ِ
وب».
س َح َ
اق َوَي ْعقُ َ
َ
يم َوِا ْ
ف إل ْب َراه َ
ون ِعظَ ِ
ِ
ف ب ِني إِسرِائ َ ِ
امي ِم ْن ُه َنا».
استَ ْحلَ َ
ص ِع ُد َ
وس ُ َ
س َي ْفتَق ُد ُك ْم فَتُ ْ
َ 30و ْ
يل قَائالً« :اهللُ َ
ف ُي ُ
َْ
وهذا تحقق في
سفر الخروج 84 :82
ٍ ِ
ان قَِد استَ ْحلَ َ ِ
وسى ِع َ
َوأ َ
س َرِائ َ
وس َ
ف َم َع ُه ،ألَنَّ ُه َك َ
ف َبني إِ ْ
ْ
ام ُي ُ
َخ َذ ُم َ
يل ِب َح ْلف قَائالً« :إِ َّن اهللَ
ظَ
ظِ
ِ
امي ِم ْن ُه َنا َم َع ُك ْم».
ون ِع َ
ص ِع ُد َ
س َي ْفتَق ُد ُك ْم فَتُ ْ
َ

سفر يشوع 23 :39
وها ِفي َ ِ
ف الَِّتي أَصع َد َها ب ُنو إِسرِائ َ ِ ِ
يمِ ،في ِق ْط َع ِة ا ْل َح ْق ِل الَِّتي
َو ِع َ
وس َ
ص َر َدفَ ُن َ
َْ َ
يل م ْن م ْ
ام ُي ُ
َْ
شك َ
ظُ
ِِ
ش ِكيم ِب ِم َئ ِة قَ ِسي َ ٍ
وب ِم ْن َب ِني َح ُم َ ِ
ف ُم ْل ًكا.
اْ
وس َ
شتََر َ
اها َي ْعقُ ُ
ص َار ْت ل َبني ُي ُ
طة ،فَ َ
ور أَبي َ َ
فبالفعل ما تنباا باه يوساف حادث وعظاماه شااهده علاي تحقياق ذلاك فقاال عنهاا يشاوع ابان ساي ارخ
مجا از ان عظامه تنبأت

وايضا قال عن جسد اليشع انه تنبأ بعد رقاده
سفر يشوع ابن سيراخ 91
 82وتوارى ايليا في العاصفة فامتال اليشاع من روحه وفي ايامه لم يتزعزع مخافة من ذي
سلطان ولم يستول عليه احد
 89لم يغلبه كالم وفي رقاد الموت جسده تنبا
 80صنع في حياته االيات وبعد موته االعمال العجيبة
وايضا هذا لم يحدث ان جسد اليشع تكلام ولكان يقصاد باه ان جساد اليشاع صانع معجازة بعاد موتاه
بلمسه
سفر الملوك الثاني 82
ض ِع ْن َد ُد ُخ ِ
وآب تَ ْد ُخ ُل َعلَى األ َْر ِ
الس َن ِة.
ول َّ
ات أَلِي َ
َ 32و َم َ
شعُ فَ َدفَنُوهَُ .و َك َ
ان ُغ َازةُ ُم َ
ِ
الر ُج ُل
ون َر ُجالً إِ َذا ِب ِه ْم قَ ْد َأر َْوا ا ْل ُغ َازةَ ،فَ َ
ش َعَ ،فلَ َّما َن َز َل َّ
ط َر ُحوا َّ
الر ُج َل ِفي قَ ْب ِر أَلِي َ
يما َكا ُنوا َي ْد ِف ُن َ
َ 38وف َ
ام َعلَى ِر ْجلَ ْي ِه.
َو َم َّ
س ِع َ
ام أَلِي َ
ش َع َع َ
اش َوقَ َ
ظَ
فيشوع بن سيراخ عبر عن هذه المعجازة كماا لاو كانات شاهادة وتنباؤ عان عمال اهلل الاذي يقادر ان
يقيم الموتي فلو مات شعب اسرائيل في السبي يقدر ان يقيمهم
وهذا يطابق في المعني ما قاله حزقيال
سفر حزقيال 21

ِ
ِ
العظَ ِ
هذ ِه ِ
آدمِ ،
 88ثُ َّم قَ َ ِ
ام َنا
س َرِائ َ
يلَ .ها ُه ْم َيقُولُ َ
ام ه َي ُك ُّل َبيت إِ ْ
ونَ :ي ِب َ
س ْت عظَ ُ
ُ
ال ليَ « :يا ْاب َن َ َ
ط ْع َنا.
اؤَنا .قَِد ا ْنقَ َ
َو َهلَ َك َر َج ُ
ُص ِع ُد ُك ْم ِم ْن قُ ُب ِ
ش ْع ِبي،
الر ُّ
ال َّ
السي ُد َّ
 83لِذلِ َك تََن َّبأْ َوُق ْل لَ ُه ْم :هك َذا قَ َ
ورُك ْم َيا َ
ورُك ْم وأ ْ
ب :هأََن َذا أَفتَ ُح قُ ُب َ
وِ
آتي ِب ُك ْم إِلَى أ َْر ِ
س َرِائي َل.
ض إِ ْ
َ
ِ
الر ُّ ِ
ص َع ِادي إِيَّا ُك ْم ِم ْن قُ ُب ِ
ش ْع ِبي.
ون أَني أََنا َّ
ورُك ْم َيا َ
 82فَتَ ْعلَ ُم َ
ورُك ْم َوِا ْ
ب ع ْن َد فَتْحي قُ ُب َ
َجعلُ ُكم ِفي أَر ِ
ِ ِ
ت َوأَف َْع ُلَ ،يقُو ُل
الر ُّ
ون أَني أ َنا َّ
ب تَ َكلَّ ْم ُ
ض ُك ْم ،فَتَ ْعلَ ُم َ
 89وأ ْ
ْ
َج َع ُل ُروحي في ُك ْم فتَ ْح َي ْو َنَ ،وأ ْ َ ْ
ب».
الر ُّ
َّ
فيشوع بن سيراخ دائما يعبر عن شهادات االنبياء المستمره حتي بعد الموت بتعبير عظامهم
واقدم ادله اكثر
سفر يشوع بن سيراخ 89 :94
ليكن ذكرهم مباركا ولتزهر عظامهم من مواضعها

سفر يشوع بن سيراخ 83 :94
لتزهر عظام االنبياء االثني عشر من مكانها فانهم عزوا يعقوب وافتدوهم بايمان الرجاء
فهو في نظره الذين انتقلوا هم احياء بالروح معترفين بالرب
سفر يشوع بن سيراخ 30 :81

ادخل في ميراث الدهر المقدس مع االحياء المعترفين للرب

فاكرر ما يقوله يشوع هو مجا از عن ان نبوة يوسف تحققت والذي شهد علي ذلك هو بالفعل نقلت
عظام يوسف كما قال

والمجد هلل دائما

