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الرعاة المتبددين
التي بسببها ينكر الكثيرين ان يكون هذا في ديسمبر بسبب البرد
انجيل لوقا 2
 8وَكان ِفي ِتْلك اْل ُكورِة رعا ٌة م َتب ِدين يحرسو َن ِحراس ِ
ات َّ
اللْي ِل َعَلى َرِعَّي ِت ِه ْم،
َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ُ
هذه النقطة الحقيقة تشهد للتوقيت الذي قلته
وفي البداية ارجو الرجوع لملف
ميالد رب المجد الجزء الثالث شهر الميالد

وشرحت فيها موضوع الطقس وخريطة المطر ومتوسط درجات الحرارة وكيف ان منطقة بيت لحم من
المناطق الدافئة والتي الحرارة في شتائها ادفي من الحرارة في الصيف في مناطق الرعي في كندا مثل البرتا
والمقاطعات الشمالية وأيضا شمال روسيا وغيرها
بل بل أي شخص ذهب الى كنيسة القيامة في شهر ديسمبر وذهب الرحلة المعروفة  10أيام سيرى
بنفسه في المناطق الشمالية في المرتفعات برد ولكن اورشليم وبيت لحم في منتصف ديسمبر هي طقس
دافئ ولهذا السياح يذهبون لالستجمام وحمامات الشمس في شواطئ البحر الميت والطفو على مياهه
المالحة في ديسمبر
ولكن اضيف شيء هام هنا وهو
لماذا الرعاة متبددين وليس يجمعون الغنم في حظائرهم وينامون؟
نقرا االعداد بتركيز
انجيل لوقا 2
َض َج َع ْت ُه ِفي اْل ِم ْذ َوِدِ ،إ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َم ْو ِض ٌع ِفي اْل َم ْن ِز ِل.
َ 7ف َوَل َد ِت ْابَن َها اْل ِب ْكَر َوَق َّم َ
ط ْت ُه َوأ ْ
 8وَكان ِفي ِتْلك اْل ُكورِة رعا ٌة م َتب ِدين يحرسو َن ِحراس ِ
ات َّ
اللْي ِل َعَلى َرِعَّي ِت ِه ْم،
َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ُ
ِ
يما.
ف ِب ِه ْمَ ،و َم ْج ُد َّ
ال ُك َّ
الر ِب أ َ
َ 9وِإ َذا َم َ
الر ِب َوَق َ
َض َ
اء َح ْوَل ُه ْمَ ،ف َخا ُفوا َخ ْوًفا َعظ ً
ِ
يع َّ
الش ْع ِب:
يم َي ُكو ُن لِ َج ِم ِ
ال َل ُه ُم اْل َم َ
ال ُكَ « :ال َت َخا ُفوا! َف َها أََنا أَُب ِشُرُك ْم ِب َفَر ٍح َعظ ٍ
َ 10فَق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الر ُّب.
يح َّ
ص ُه َو اْل َمس ُ
 11أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخل ٌ
 12و ِ
طا ُم ْض َج ًعا ِفي ِم ْذ َوٍد».
ال ُمَق َّم ً
ال َمةَُ :ت ِج ُدو َن ِط ْف ً
هذ ِه َل ُك ُم اْل َع َ
َ

ِِ
ظهر ب ْغ َت ًة مع اْلم َ ِ
الس َماو ِ
ين:
ور ِم َن اْل ُج ْن ِد َّ
هللا َوَقائل َ
ِي ُم َس ِب ِح َ
ال ك ُج ْم ُه ٌ
َ 13و َ َ َ َ
ين َ
ََ َ
ِ ِ
ِالن ِ
المَ ،وب َّ
َعالِيَ ،و َعَلى األَْر ِ
اس اْل َم َسَّرُة».
ض َّ
« 14اْل َم ْج ُد هلل في األ َ
الس َ ُ
ضهم لِبع ٍ ِ
ال ِئ َك ُة ِإَلى َّ ِ
انآن ِإَلى َب ْي ِت َل ْح ٍم
ال الرجال ُّ
َ 15وَل َّما َم َض ْت َع ْن ُه ُم اْل َم َ
ض« :لَن ْذ َه ِب َ
الر َعا ُة َب ْع ُ ُ ْ َ ْ
الس َماءَ ،ق َ
ِ ِ
الر ُّب».
َعَل َمَنا ِب ِه َّ
َوَن ْنظُْر ه َذا األ َْمَر اْل َواق َع َّالذي أ ْ
َ 16فجاءوا مس ِرِعين ،ووجدوا مريم ويوسف و ِ
الط ْف َل ُم ْض َج ًعا ِفي اْل ِم ْذ َوِد.
َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
َخبروا ِباْل َك َ َّ ِ ِ
الص ِب ِي.
يل َل ُه ْم َع ْن ه َذا َّ
َ 17فَل َّما َأر َْوُه أ ْ َ ُ
ال ِم الذي ق َ
الرع ِ
ِ
ِ ِ
 18وُك ُّل َّال ِذ َ ِ
اة.
يل َل ُه ْم م َن ُّ َ
َ
ين َسم ُعوا َت َع َّج ُبوا م َّما ق َ
َما مريم َف َكاَن ْت َتح َف ُ ِ
يع ه َذا اْل َكالَ ِم ُم َت َف ِكَرًة ِب ِه ِفي َقْل ِب َها.
ْ
ظ َجم َ
َ 19وأ َّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يل َل ُه ْم.
 20ثُ َّم َر َج َع ُّ
هللا َوُي َس ِب ُحوَن ُه َعَلى ُك ِل َما َسم ُع ُ
وه َوَأر َْوُه َك َما ق َ
الر َعا ُة َوهُ ْم ُي َمج ُدو َن َ
أوال لماذا يحرسون حراسات الليل ولماذا هم يقسمون نفسهم دوريات حراسة؟
ثانيا نفهم انهم جاؤوا مسرعين فأيضا لماذا عادوا بدل من ان يبقوا مع الرب يسوع فترة أطول؟
القصة لها بعد بيئي من تربية الغنم يجب ان نعرفها وهي ان غنم يعقوب وغيرها من اغنام مناطق البحر
المتوسط والشرق األوسط لها فترة حمل مرة في السنة مثل الكثير من الثدييات التي التكاثر والحمل
معروفة
فهذه األغنام
تبدأ موسم التزاوج في اخر الصيف وبداية الخريف في شهر أغسطس ويستمر الى سبتمبر وهي تبدأ
التكاثر اول ما يبدا النهار يقصر قليال

Breeding Programs of Sheep
By Paula I. Menzies, DVM, MPVM, DECS-RHM, Professor, Ruminant Health
Management Group, Department of Population Medicine, Ontario Veterinary
College, University of Guelph
The most common breeding program is annual lambing in which autumn-mated
ewes lamb in the spring. However, to produce lambs for more lucrative markets,
ewes are bred in early autumn or late summer to lamb in winter
فترة حمل النعاج هو متوسط  145يوم أي اقل من خمس شهور بأيام ولكنه يختلف من نعجة ألخرى
فعندما يحدث التكاثر في سبتمبر تنجب في يناير ولكن لو بدأت في أغسطس يكون في اخر ديسمبر
يالحظوها وبخاصة النعاج التي تحمل ألول مرة التي غالبا ممكن تلد مبكرة وأيضا يحدث لها تعثر في
الوالدة.
فالرعاة في هذه الفترة يهتموا برعي الغنم الن النعاج الحوامل تحتاج تغذية أكثر وبخاصة ان في هذه
المناطق االمطار تعطي اعشاب جيدة في موسم الخريف والشتاء ألنه كما قدمت سابقا االمطار تكون
الموسمية وهذه المناطق تعتمد على المطر للزراعة والرعي.
فهو في هذه الفترة يهتموا برعي الغنم جيدا وبخاصة النعاج الحوامل لكي تتغذي جيدا وتلد خراف بصحة
جيدة فهذه الفترة هي التي يحققوا فيها مكاسبهم بحصولهم على خراف جديدة وبخاصة لو كانت جيدة.

وأيضا من منتصف ديسمبر الى اخر ين اير بداية فبراير هي فترة هامة لمراقبة النعاج التي ستلد سواء
مبكرة او متأخرة ويتناوبون الحراسة جيدا ألنه لو نعجة بدأت تلد وبدأت تتعثر النتيجة هي خسارة النعجة
وابنها أي يخسروا خروفين من قطيعهم وهذه تعتبر خسارة فادحة ان يخسروا اثنين االم والمولود .ولهذا
هم يسهروا ويراقبوا الخراف ويقسموا اليوم ورديات عليهم.
هذا سبب حراستهم كما قال لوقا البشير وأيضا عودتهم المسرعة.
ام اخر مهم هذه الخراف التي تولد من بين اخر ديسمبر الى فبراير قبل بداية شهر نيسان الذي يأتي ما
بين اول أسبوع في مارس الى ابريل لتغير السنة اليهودية .في  14نيسان يأتي عيد الفصح الذي يقدم
فيه خروف حولي يكون ليس أصغر من سنة الن هذا في التقليد اليهودي ممنوع ولكن عبر السنة .فلهذا
الخراف التي تولد في هذه الفترة هي هامة وبخاصة بيت لحم الذي هو يورد الخراف للهيكل في اورشليم
وبخاصة في  9نيسان قبل ليلة  10نيسان اعداد لعيد الفصح الذي سيكون في  14نيسان .وهو أيضا
يجب ان يكون بال عيب كما ينص الكتاب فهم يهتموا جدا بالخراف التي تولد لكيال تصبح أي منها معيوبة.
هو يوضح لنا لماذا هي فترة هامة جدا في الرعي فهو رزقهم ودخلهم السنوي يعتمد على هذه الفترة من
الحراسة وأيضا هو خدمة هيكل بتجهيز الذبائح الغير معيوبة للهيكل لعيد الفصح وهذه مهمة شرفية مميزة
فكما قلت الحقيقة هي نقطة تشهد لما قلت وتؤكد ان الرعاة هؤالء سهرانين في هذا التوقيت وقت ميالد
المسيح ألنه بداية موسم والدة خروف الفصح في اخر ديسمبر اول يناير.

أيضا تأمل صغير وهو ان الرعاة الذين يراقبون والدة الخراف لتكون بال عيب للفصح كمسؤولية دينية هم
أيضا شهدوا ميالد الرب يسوع المسيح الفصح الحقيقي وانه بال عيب من الميالد وهو حمل هللا يرفع خطية
العالم.
إنجيل يوحنا 29 :1
وِفي اْل َغ ِد َن َظر يوحَّنا يسوع م ْق ِب ًال ِإَلي ِهَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
هللا َّال ِذي َيْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ!
ْ
َ
َ َُ َ َ ُ
َ ُ َ َُ َ ُ
وكما قال اإلباء المسيح بدأ التجسد ليكون الفصح في نيسان ( 25مارس غالبا) وليصلب في نيسان
فصحنا.
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
ِ
ِ
يدا َكما أَ ْن ُتم َف ِطير .أل َّ ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ
ِ
بح
يح َق ْد ُذ َ
َن ف ْص َحَنا أ َْي ًضا اْل َمس َ
ْ ٌ
إ ًذا َنقوا م ْن ُك ُم اْل َخم َيرَة اْل َعت َيقةَ ،ل َك ْي َت ُكوُنوا َعجيًنا َجد ً َ
َجلَِنا.
أل ْ

والمجد هلل دائما

